Vážení spoluobčané, situace s pandemii Covidu - 19 se nelepší a vládní nařízení dál
omezují náš život. Je tedy třeba dál co nejpřísněji dodržovat základní hygienická opatření
proti Covid – 19, každý sám u sebe, protože žádná nařízení nás k tomu nedonutí, ale pokud
budeme zodpovědní každý z nás, tak věřím, že situace se uklidní a my se zase vrátíme
k běžnému životu. Jistě se na to těšíte, tak jako já.
Jak sami víte, život v obci se doslova zastavil, tak Vám alespoň sdělím, jak pokračuje
výstavba a investice v obci. Rekonstrukce střechy na sokolovně byla ukončena v termínu.
Rekonstrukce spočívala v tom, že byl vyměněn krov nad přísálím sokolovny a nad
přístavbou šaten, strop nad přístavbou šaten byl zateplen a na celý krov šaten bylo položeno
dřevěné bednění s folií a kovová krytina s drátěnkou. Na hlavní budově sokolovny byly
položeny nosné trámy, které by se tam po uzavření střechy již nedostaly. Zbývající krov byl
příložkován fošnami, aby se vyrovnal, dále bylo provedeno laťování s folií a položena
kovová krytina. Střecha pak byla doplněna o okapy a vrcholovou část hromosvodu.
Rozpočet stavby nebyl překročen. Investice do obchodu se jak, víte zkomplikovala požárem
v části obchodu, jež byl způsoben zkratem na elektroinstalaci nájemce. Obec i nájemce byli
pro tento případ pojištěni a v současné době je vedeno jednání s pojišťovnami o náhradách.
Předpoklad otevření prodejny je 15.3.2021. Celková stavba je ve stádiu ukončení výstavby
rozvodů, hrubých zednických prací a opravy střechy. Termín dokončení stavby i přes
komplikaci s požárem by měl být dodržen, což je 30.6.2021.
V letošním roce se chystáme ještě opravit zastávku, jež po vandalství nedělá dobrou
vizitku naší obci. Dále pak chystáme výstavbu pergoly ve školce, jež pak umožní výuku
našich dětí venku na čerstvém vzduchu.
Všem našim spoluobčanům přeji mnoho úspěchů a hlavně zdraví.
MVDr. František Feix – starosta obce

Milé dámy, drahí páni, vzácni priatelia.
Z celého srdca vás všetkých moc pozdravujem. O to viac v súčasnosti, nie milej a
optimistickej dobe.
No my sme predsa Homo sapiens sapiens, Človek rozumný, vzpriamený. Teda
stvorenie, ktoré má v sebe silu žiť a prežiť veľmi veľa.
Dokonca my sme tak schopné stvorenie, že nás podobné vonkajšie okolnosti, v
ktorých sa práve nachádzame, posilnia. Príroda sa pomaly, ale iste prebúdza, je viac dňa
ako noci, i slniečko sa na nás viac usmieva a dáva nám svetlo, teplo a s tým nádej, že po
každej zime príde nový život.
Ako koruna tvorstva sa predsa nenecháme zahanbiť ani v tomto čase a život, ktorý
sme dostali, nepremrháme, ale prežijeme naplno.
Všetci po tom v hĺbke svojho srdca túžime.
Malí, veľkí, mladí i tí skôr narodení.
Náš Libkovický kostol je vôbec prvý kostol v celej Českej krajine, ktorý mal vežu so zvonmi.
I my, súčasný členovia Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Libkovicích pod
Řípem chceme byť viditeľnou pomocou a vzpruhou každému, kto potrebuje zdvihnúť hlavu,
myseľ, dodať odvahu a silu do života.
Preto sme tu.
Každý je u nás vítaný. Vytvorili sme projekt "Živá fara" pre všetky generácie najrôznejšieho
zamerania.
Nie sme a nebudeme zatvorení pre nikoho.
Nežijeme totiž samy sebe, ale tým, ktorí potrebujú pomoc, spoločenstvo, zdieľanie,
realizovať sa v niečom a nemajú odvahu, priestor…
O aktivitách, službách, celom projekte vás budeme priebežne informovať.
Radi vás vypočujeme, stretneme sa kedykoľvek i kdekoľvek.
Stačí sa ozvať.
Iste spolu niečo skvelé vymyslíme.
Sme predsa Homo sapiens sapiens.
Človek vzpriamený rozumný.
Teší sa na vás i Darina Hybská Majdúchová. Farárka FS ČCE Libkovice pod Řípem
Kontakt: 732 235 035, mail stevi.dada.hybski@gmail.com. Facebook: Farní sbor
Českobratrské církve evangelické Libkovice pod Řípem.

Ze zasedání obecního zastupitelstva …..
Poslední zasedání obecního zastupitelstva v roce 2020 proběhlo 16.12.2020, na kterém
zastupitelstvo obce schválilo:







rozpočet na rok 2021 jako schodkový. Schodek ve výši 21.649.500,- Kč bude pokryt
nahospodařenými prostředky z minulých let, závazným ukazatelem jsou paragrafy,
uzavřít kupní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Libkovice pod Řípem jako prodávající a
panem M.G, manž. L. a G.G., panem J.F. a panem P.F. jako kupujícími na nemovitou
věc, a to parc.č. 974/1 v obci a k.ú. Libkovice pod Řípem, která byla geometrickým
plánem rozdělena na pozemky parc.č. 974/1, parc.č. 974/5 a 974/6,
úpravu rozpočtu č. 10/2020,
inventurní plán na rok 2020,
poskytnout dotaci ve výši 13.925,- Kč (25,- Kč x 557 počet obyvatel) společnosti
Nuovodent Mělník s.r.o., kdy tato dotace bude použita na stomatologickou
pohotovost pro zapojené obce Středočeského a Ústeckého kraje,

Dále zastupitelstvo obce na tomto zasedání vzalo na vědomí:
 postup prací na opravě střechy sokolovny v Libkovicích pod Řípem,
Zasedání zastupitelstva obce na tomto zasedání přijalo bez výhrad:
 zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2020 obce Libkovice pod Řípem, IČ:
00263915,
V roce 2021 zasedání obecního zastupitelstva proběhlo pouze jedno, a to 1.2.2021, a bylo
zde projednáno a schváleno:










rozpočet na „SEN a stavební úpravy objektu občanského vybavení č.p. 37 – Oprava
po vyhoření prodejny“ od zhotovitele Allkon s.r.o. ve výši 986.971,07 Kč s DPH,
uzavřít předmětnou příkazní smlouvu o výkonu technického dozoru investora
uzavřenou mezi obcí jako příkazcem a společností TENDRA spol. s r.o. jako
příkazníkem, kterou je příkazník za úplatu ve výši 49.000,- Kč bez DPH pověřen
vykonáváním technického dozoru investora na stavbě sokolovny,
vyřazení z evidence pohledávek pohledávky za komunální odpad v letech 2013 - 2015
a pohledávek za poplatek ze psa v letech 2013 – 2015,
instalaci fotopasti na autobusové zastávce,
uzavřít cenovou přílohu pro rok 2021 ke smlouvě o díle č. S 032400938, uzavřenou
mezí obcí jako objednatelem a FCC Česká republika, s.r.o. jako zhotovitelem,
pronajmout p. Ing. M.K. pozemek o stejné výměře jako je pozemek parc.č. 130/11 k.ú.
Libkovice pod Řípem – cvičiště, obec by na tomto pozemku cvičiště zachovala a
zpřístupnila občanům obce,
umožnit samotěžbu stromů – palivového dřeva k tomu určených, a to za 400,- Kč za
1 m3,
- Petra Černíková -

Vojenská služba
V tomto příspěvku bych se chtěl věnovat problematice, která současníkům již mnoho neříká,
ale ještě před léty to byla noční můra většiny mladých mužů. Tou bylo vykonávání základní vojenské
služby.
Armády, nebo jiné ozbrojené složky, byly v minulosti součástí každé společnosti a ozbrojené
konflikty v každé době v historii lidstva. Za starověku, nebo středověku se ozbrojené složky stavěly
jen v případě válečných konfliktů, kterých ostatně v každé době bylo mnoho, ale stálé armády se
nevydržovaly. V případě napadení se sestavovala zemská hotovost a organizování vojenských houfů
a záleželo na jednotlivých vrchnostech, v jakých počtech své poddané do služby ve zbrani povolala.
Samozřejmě asi nejvíc záleželo na finanční situaci jednotlivých majitelů panství, jak velké vojsko si
mohlo dovolit. Jak se tato problematika dotkla obyvatel tehdejších Libkovic se můžeme jen
dohadovat, ale v případě větších konfliktů, jaké byly například husitské války, nebo třicetiletá válka,
dá se přepokládat, že se některých vojscích někdo z tehdejších obyvatel Libkovic objevil, buď
dobrovolně, nebo nedobrovolně. Důkaz o tom bohužel z historických pramenů nemáme.
V naších zemích došlo ke zřízení stálé armády v rámci habsburké říše až po skončení
třicetileté války kolem roku 1650. Stále sice to nebyla všeobecná branná povinnost, ale do stálého
vojska se verbovalo a vojenská služba byla doživotní. Vojenskou povinnost zavedl až Josef II. v roce
1781. Ta platila zejména pro nejchudší vrstvy obyvatel, protože šlechta, duchovenstvo a inteligence
byla od této povinnosti osvobozena. Kdo tedy nastoupí službu u vojska asi nejvíce záleželo na
libovůli vrchnosti, potažmo jejich úředníků. I tato služba byla doživotní. Císař František I. zkrátil
službu v roce 1802 a to pro pěchotu na deset let, jezdectvo na 12 let a dělostřelci sloužili 14 let. K
dalšímu zkrácení vojenské služby došlo až v roce 1845 a to na 8 let. Zato odvody byly pravidelnější,
i když se stále netýkaly všech mužů.
Všeobecnou
brannou povinnost ale
zavedl až zákon z roku
1868. Od té doby se
povinná vojenská služba v českých zemích
týkala většiny mužské
populace. Délka služby byla stanovena na
tři roky, u námořnictva na čtyři. Potom
následovalo sedm let
zálohy a dva roky v
takzvané zeměbraně.
K dalšímu zkrácení
vojenské služby došlo
těsně před první
světovou válkou, kdy
se zkrátila na dva roky, u speciálních druhů vojska na tři a u
námořnictva na čtyři.
Paradoxně ke službě u námořnictva byl v naších zemích velký zájem, i když byla nejdelší, ale pro
našince byla zajímavá tím, že jednak byla prestižní a námořníci se dostali do jiných zemí, mnohdy
exotických.
Doplňování se dělo povětšinou k jednotkám, které byly blízko bydlištím odvedenců, tak pro většinu
Libkováků to byl Terezín, jako velké vojenské středisko, nebo Litoměřice. Bohužel se záhy rozpoutal
první konflikt světových rozměrů a do tohoto běsnění muselo narukovat v létech 1914 až 1918
přibližně 150 libkovických mužů, z nichž se 24 již nikdy nevrátilo zpět.

Po vzniku samostatné republiky byla délka služby stanovena zpočátku na 14 měsíců, ovšem
dočasně prodloužena na 16 měsíců. Od roku 1924 se sloužilo 18 měsíců a od roku 1933 s ohledem
na mezinárodní situaci dva roky. Doplňování bylo přibližně stejné jako za Rakouska, tak že se
většinou rukovalo do Terezína. Za první republiky byla i možnost ve zvlášních případech být
vyreklamován, ale dělo se to jen v ojedinělých případech. V době první republiky bylo vykonání
vojenské služby u většiny mužů chápáno jako prestižní záležitost, a málokdo se službě v armádě
vyhýbal.
Po zřízení protektorátu Čechy a Morava byla vojenská povinnost zrušena a za protektorátu
bylo zřízeno jen velmi omezené Vládní vojsko na dobrovolném základě.
V roce 1945 po skončení války a obnově Československé republiky byla opět zavedena
všeobecná branná povinnost, která vznikala po dovršení 17 roku, v 18 létech se chodilo k odvodu a
dvouletá základní vojenská služba se nastupovala v 19, resp. 20 létech.
Po únorovém převratu se
armáda přejmenovala od 1954
na Československou lidovou
armádu. V roce 1950- 1954
vznikly i tzv. Pomocné technické
prapory PTP. Tyto útvary armády
byly více méně vojenské tábory
nucených prací, které fungovaly
pro internaci a převýchovu tzv.
politicky nespolehlivých osob.
Důležitým důvodem jejich vzniku
bylo i zajištění levné pracovní
síly pro vybraná hospodářská
odvětví. Byly také nástrojem
perzekuce a pracovní exploatace
nepohodlných osob. V normálních útvarech Československé
lidové armády se sloužilo dva
roky a ve většině případů byly
během roku dva nástupní
termíny, a to 1. dubna a 1. října.
Branci mohli ze sociálních
důvodů (např. živitelé rodin,
pečující alespoň o dvě děti)
požádat o vykonání náhradní vojenské služby, která
byla pouze pětiměsíční (později
tříměsíční).
Náhradní vojenskou službu rovněž mohli vykonat vybraní zaměstnanci; železnice nebo
vojenské podniky (např. Vojenské stavby), uhelné či uranové hornictví nebo hutě měly povoleno
provádět v armádě nábor zaměst-nanců před nástupem na ZVS. Kdo se zavázal, že např. jako havíř
nebo řemeslník odpracuje 18 měsíců, byl z vojenské služby propuštěn o 6 měsíců dříve, tj. po 18
měsících, později dokonce již po 5 měsících (lidově pětimetři). Po roce 1989 branci, kteří z důvodů
svědomí či náboženského přesvědčení nechtěli nastoupit ZVS, mohli vykonávat náhradní tzv. civilní
službu („civilku“), zpravidla jako pomocná síla v nemocnicích, domovech důchodců nebo v
sociálních službách u obecních úřadů, která však byla o polovinu delší než v té době platná
základní vojenská služba.
V roce 1990 došlo ke zkrácení základní vojenské služby na 18 měsíců.
K dalšímu zkrácení služby došlo po rozdělění republiky v roce 1993 a vojsko se přejmenovalo na
Armádu České republiky.
V roce 2004 nastoupili poslední branci na základě povinné vojenské
služby a od roku 2005 je naše armáda plně profesionální na dobrovolném základě.

- Miroslav Hrstka -

Jak jedli páni a kmáni
Jelikož v současné době se díky epidemii korona viru veřejný život téměř zastavil, tak
je málo příležitostí psát o současném dění v obci, a tak proto jsem se rozhodl v tomto článku
trochu zabrousit do oblasti, které vládne v Občasníku paní Feixová, a to je vaření.
Respektive, co se vařilo a jedlo v minulosti. Nedávno jsem četl zajímavý článek Josefa
Veselého ze seriálu Toulky českou minulostí o tom, co se jedlo a vařilo v době Rudolfinské a
o své poznatky bych se chtěl podělit. Myslím, že v současné době nebude od věci se trochu
odreagovat od současného dění a podívat se jak, a co se jedlo v minulosti.
„Lid obecný nejvíce chlebem, pivem a masem živ jest,“ píše se ve zprávě pro císaře
Rudolfa II. z roku 1605. Maso bylo oblíbené, ale ne vždycky a všude a každému bylo
dostupné. Podávalo se často jenom v neděli nebo na velké svátky, o hodech a slavnostech,
křtinách, svatbách a pohřbech. Nejběžnější bylo vepřové, ale když vypukly hody, rádo se
pochutnávalo na hovězím a na telecím. Mnohem víc než dnes přicházelo na stůl maso
skopové a capí, tedy kozí. Kozina byla nejlacinější, ale nebudila všeobecný odpor jako maso
koňské. Telecí a hovězí se často sekalo, což byla hrozná dřina, protože strojky na maso
nebyly a všecko se muselo dělat ručně, pracně a zdlouhavě, však také jídlo ze sekaného
masa bylo označováno jako jídlo knížecí nebo královské. Pokud se maso nepeklo na rožni
nebo na roštu, tak se vařilo či dusilo podlité pivem, vínem a octem, bez opékání na tuku. Ani
cibule k masu se nikdy nesmažila – jenom dusila nebo vařila. Šťáva z masa se zahušťovala
chlebem, sušeným a strouhaným. Jíška se nedělala. Hotové maso se podávalo s různými
omáčkami, ale bez dalších příloh. Omáčka byla určena jenom na maso, popřípadě aby se
do ní namočil kousek chleba.
V té době se také dodržovala
doba postní, a proto se také podíváme
jak se půst doržoval a co se v postní
době jedlo. Ryby se jedly především v
době půstu, a bylo jich u nás tehdy
hodně. Ptáte se – čeho? Druhů ryb,
nebo postních dnů? Tedy obojího. V
každém roce bylo 52 pátků a řada
dalších postních dní a období. Církev
tehdy na dobu půstu dbala dosti přísně během něj se nesmělo jíst nejenom maso, ale ani vejce, což velice
vítají moderní znalci zdravé výživy,
protože on takový půst lidskému
organismu jenom prospěje. Ani na
sádle nebo na másle se nemohlo vařit a péct, jenom na oleji. Postním jídlem byl například
semenec. Semenec byl konopné semínko, a pak taky mák. Oni to naši předkové asi nevěděli,
ale tušili, co pro ně může být dobré. Kdo však na to měl, ten se ani v půstě neomezoval.
Takovým uznávaným postním jídlem byly nejenom ryby, ale i raci, hlemýždi, a ústřice.
Kromě těchto studenokrevných živočichů byli vzati na milost i někteří plazi, jako
třeba želvy, dále vodní ptactvo, kupříkladu vodní slípky, ba i savci - mezi ně patřili bobři a
vydry. Od 14. století se k nám začaly dovážet i ryby nasolené a mořské, svůj hlavní stánek
nebo undrlák měli jeho prodejci na dnešním pražském Karlově náměstí, tehdejším Dobytčím
trhu. I ti nejchudší si dopřávali rybí jídlo. Z knihy do knihy se u nás opisuje podmínka
středověké čeledi, aby neměla častěji než jednou do týdne lososa. Bohatí a vznešení dávali

přednost štikám před kapry, dováželo se maso z vyzy. Dost často se píše o rybě zvané
lampreda, což byla zřejmě okatice nebo mihule. Jedli se úhoři, i když o nich tehdejší doktoři
neměli nejlepší mínění. Velmi často se ryby stahovaly z kůže a ta se pak plnila různou směsí
ze sekaného masa. Existuje dokonce předpis na dva úhoře z jednoho – prvního pekli zvlášť
bez kůže, a prázdnou kůži pak naplnili směsí masa z kapra. K rybám se dělávaly často
sladké omáčky nebo omáčky z perníku; kaše z ryb nebo z rybích vnitřností se sladily. Ze
štičích jiker se připravovaly nunvice nebo manviecí. Byly to jakési štičí palačinky plněné
marmeládou z hrušek nebo fíků. Marmeláda zvaná maz byla bez cukru, ale ze sladkého
ovoce. V té době se také hodně jedly různé kaše.Bavor Rodovský z Hustiřan jich uvádí ve
své kuchařce víc než osmdesát kaší a na dvacet varmuží. Jaký je rozdíl mezi kaší a varmuží?
Inu, varmuž, varmuže či varmuža bývala vařená ovocná kaše s medem a kořením, zatímco
kaše nemusela vůbec kaši, jak ji známe dnes, připomínat – spíš to bylo to, čemu říkáme
hašé. Kaše i varmuže se často kořenily i sladily zároveň, cukrem nebo medem. Sladké kaše
byly přitom jídlem po výtce slavnostním. Dbalo se nejenom na jejich chuť, ale i na vzhled a
barvu. Kaše vyložená ze sladké smetany: Zastav smetanu do kotlíku, vraž do ní vajec
dvaceti nebo třiceti. Přilijž tam vína, a když se srazí, vezmi malvazí neb dobrého sladkého
vína, stluč to v hmoždíři, rozpusť tím vínem a vlej zase do kotlíka a dej řeckého vína a
mandlí. Dej též skořice dosti, jiného žádného koření netřeba. A když by dobré bylo, dej na
mísu.“ Když se dělala „kaše mléčná neškodná“, rozdělala se nejprve krupice s vejci, pak se
uhnětla a usušila, načež se teprve rozdrobená zavařovala do smetany. Podobně „kaše
zdravá žaludku“ – ta se připravovala z vína, žloutků a cukru. Zajímavé jsou už jenom názvy
kaší. Máme tu kupříkladu klokočinku, nebo také hnedku – což jsou rychlé prosné kaše, ale i
„kaši režnou“, a také kaše z „roubeniny“ (to znamená z ovesných krup, nebo přímo z
ovesné mouky). K nejstarším staročeským příslovím patří: „Bez práce nejsou koláče,“ což
je přímo očividný důkaz, jak staré jsou koláče jídlo. „Kdo má koláče, i družbu nalezne“ –
uvedl v satirické knížce z 15. století její autor Smil Flaška z Pardubic. „Běží jako pes s
teplou buchtou“ – další české úsloví, jehož počátek je rovněž starší než doba, v níž se s
Toulkami právě nacházíme. Nade všechny moučné i sladké dobroty vynikaly asi koblihy.
Takový koblížek míval svůj nejvlastnější čas v masopustu a představoval vrcholnou
delikatesu. Slovo „kobližný“ neznamenalo nic jiného než „lahůdkový“. Když čteme ve
starých záznamech o kobližné kaši, pak to neznamená, že měla nějaký vztah ke koblihám,
ale že byla pochoutková. Kobliha se musela na jazyku jenom rozplynout. Chutnaly lidem i
jejich čtyřnohým přátelům, což dokládá další starodávné přirovnání: „Musí ho zhrýzti, jako
pes horký koblih.“ Zvláštní kapitola se jmenuje „šišky“, neboli knedlíky. Ovšem s našimi
knedlíky neměly nic
společného. Šišky se dělaly z
různého masa nejčastěji
telecího nebo skopového, z
vajec a koření, a buď se
smažily v tuku, nebo se vařily.
Mohly být také z ryb, z rybích
jiker, hub, nebo tvarohu. V rudolfinské době se jedly i šišky
z mouky nebo strouhaného
chleba, připravené s
kvasnicemi nebo bez nich.
Jenomže ty se nevařily, nýbrž
smažily jako koblihy.

A co nám z pochutin ještě zbývá? Ještě je toho dost: Už tehdy jsme u nás měli například
rýži. Někdy se drtila na mouku, ze které mohl být i chléb, často se z ní vařila kaše. Hodila se
(podobně jako jáhly) také na nádivky. Ona to byla jakási obměna jáhel, které byly naší
tehdejší nejdražší obilninou. Bohatší i chudší si pochutnávali často na perníku. Perník měl
tu výhodu, že byl s medem, tudíž levnější. Na panský stůl patřil marcipán a cukrovinky. Ve
městech zase dělala dobré obchody specializované koláčnice. A luštěniny? Z těch se jedl
jenom hrách, a to jak na panském, tak i na selském stole. Páni si ho ovšem nechali
rafinovaně připravovat, třeba s cukrem jako smažené koblížky nebo sladké homole.
„Za skromné, přiměřené měšťanské jídlo se považovala takováto krmě: jedno jídlo vařené,
jedno pečené se salátem, pak ještě jedno jídlo dobré, posléze sýr nebo nějaký moučník. V
hospodách pražských se podávala polévka, maso na polévku s kořením, slepice s kořením,
pečeně, hrách a sýr. V řádě tovaryšů mlynářských z roku 1601 stojí psáno, aby hospodář
mlýnský dával svým zaměstnancům k obědu i k večeři vždy po třech jídlech, polévku, vaření
(to znamená hrách, kroupy a podobně) s kusem masa a vždycky kus chleba.“
Jak debužírovali páni, to jsme s trochou závisti již nahlédli; zhruba jasno máme, kterak si
dopřávali měšťané; ale co čeládka? Pro služebné lidi byla příprava jídla jednodušší,
všechno se nejčastěji vařilo v jednom kotli nebo hrnci, ostatně jako na venkově vůbec. Tam
to ostatně platilo i pro hospodáře. Podle řádu Petra ze Švamberka dostávala lepší dvorská
čeleď jen čtyři jídla, a byly to kromě hovězího masa hlavně dršťky, osrdí, volské hlavy,
kroupy, zelí a tak podobně. Pečené maso jenom dvakrát týdně. Ke všem jídlům se ovšem pilo
pivo. Podle instrukce Anny z Hradce, rozené z Rožmberka, z roku 1566, tak jak ji dala
kuchmistrovi Janu Zdeňkovi, se podávalo lidem z kanceláře, ze mlýnů, ve sladovně a pro
fraucimor dvoje maso. Čeládka, která jídala ve světnici u vrat (což byli maštalíři, vozkové,
šífknechti neboli loďaři a hlásní), tak ta měla jenom jedno maso. Instrukce paní Anny určuje
přesně i týdenní porce masa pro jednotlivé dvory, prebendy žákům školy, obilní deputáty pro
ty, kteří nejedli na zámku a ještě další položky.
„Rozdíly mezi stravou panskou a stravou obyčejné čeládky poznáme i na některých
hradech. Na jídlo purkrabího se počítala částka až šestkrát nebo sedmkrát vyšší než na jídlo
pro nižší úředníky. Pro děvečky ve dvoře to bylo dokonce dvacetkrát méně. Na panství pánů
z Hradce jídala čeládka třikrát denně, a to snídani, oběd a večeři. K snídani bývalo obvykle
svařené mléko nebo polévka, kolik kdo požádal, a velký kus chleba. Chleba se měl dát
každému tak velký skrojek, aby to stačilo na zasycení silného muže přes den při práci.
Polévky se vařily rychlé, například ze syrovátky se zavařenou krupicí nebo s noky, z kvásku
s vejcem a kořením, rychlá byla rovněž zapražená polévka nebo česnečka čili oukrop, velmi
rozšířená byla polévka z piva, která se vařila obvykle z takzvaných patoků. Snídalo se při
východu slunce, protože čeládka odcházela za prací. Na oběd z pole nebo lesa asi domů
nechodili, je možné, že se odbyli jenom tím kusem chleba, co s sebou dostávali. Teprve po
návratu se dobře najedli teplého a sytého jídla.“
Nezdá se tedy, že by čeládka trpěla hladem, což lze poznat z jídelního listu čeledního,
sepsaného hradeckým kuchmistrem Jiřím Krejcarem na jeden srpnový týden v roce 1589. V
sobotu byly drobné ryby máslem podpuštěné. K obědu hovězí maso, k večeři hovězí a telecí.
Pondělí: hovězí maso, k tomu vepřová hlava, k večeři kačeny a hurlák. Úterek: hovězí maso.
A je tu středa a spolu s ní drobné ryby. Čtvrtek měl na jídelníčku hovězí v hnědé šalši jak na
oběd, tak na večeři. Na pátek dostala čeleď kapry v rosolu, a když došly, tak byla v rosolu
vejce. A v sobotu totéž co v pátek. Myslivcům se poslaly uzené štiky a nadívaní kapři, a ještě
uzené s chlebem. A končíme nedělí – protože už nebylo hovězí, tak se musela chasa spokojit
se srnčím, a k tomu jeden holub. Cizí čeládka dostala vařené skopové a kachny. Hrách,

kroupy, krupky, pivo, chleba - to se rozumělo samo sebou.
Že hlad nehrozil, to se pozná i z příhody, která se udála týden před svatým Václavem v roce
1591. „Jeho Milost pán odjel na Krumlov a hlubocký kuchař se v jeho nepřítomnosti dostal
s čeládkou do vážného sporu. Uvařil jim jelena, ale druhý den už divočinu nechtěl nikdo jíst
a žádali svou obyčejnou stravu. Proto pan hejtman mezi ně s bejkovcem přijíti musel a
některé z nich do klády k vodě a chlebu na plac zasunouti poručil.“A nakonec to nejlepší.
Při různých slavnostech,
nebo oslavách se strojily
různé hostiny a to podle
toho, jak kdo byl majetný.
Například obyčejný řemeslník
zval na svou svatbu údajně
lidí k šesti, sedmi i osmi
tabulím, sedláci třeba ke
dvanácti nebo šestnácti
stolům, a to plně obsazeným.
Taková svatba ovšem za jediný
den neskončila, to by se
opravdu nic nestihlo.Jako
příklad můžeme uvést, co se spotřebovalo na svatební hostinu, když se ženil velmož Vilém z
Rožmberka, který si v roce 1578 bral Annu Marii z Bádenu a svatební hostina se protáhla
na 6 dní. Na tu svatbu bylo přichystáno 40 jelenů, 50 kusů srnčí zvěře, 50 nádob zvěřiny
naložené v láku, 20 kusů černé zvěře, 2130 zajíců, 250 bažantů, 4 dropi, 30 tetřevů, 2050
koroptví, 20 688 drozdů, hrdliček a holubů, 15 krmených volů, 15 krmených krav, 20 větších
ročních telat, 526 menších pěti nebo šestinedělních telat, 450 krmených vepřů, 1526 jitrnic,
456 jelit, 326 uzenic, 450 krmených skopců, 395 jehňat, 504 větší selata, 40 uzených volů,
350 pávů, 5135 krmených hus, 450 krůt, 2056 kapounů a krmených slepic. Z ryb pro postní
dobu bylo připraveno 10 290 štik, 6380 pstruhů, 3400 jiných ryb, 150 vybraných sumců,
200 lipanů, 350 úhořů 890 jakýchsi zemlinků. Dále nechyběly uzené ryby mořské v počtu
2309, uzení pstruzi v tomtéž počtu, štik bylo 450, tresek zvaných štokfiš 3510. Uváděni jsou
ještě candáti, a to v počtu tisíce dvou set, pstruhů čerstvých bylo 675 kusů a raků rovných
5200. I dalších ryb bylo mnoho. A kaviáru na čtyři bečky. Vajec se spotřebovalo 30 947,
převařeného másla 35 centů, čerstvého 7, sádla 28 a medu 13. Také hodně vosku bylo
zapotřebí na okrasy stolu, a sice 13 centů. Na chleba se spotřebovalo 490 měřic mouky, to
jest 30 000 až 35 000 litrů. Vína se vypilo 110 sudů a piva 903 sudy. Kolik hostí se účastnilo
tohoto svatebního veselí se mi bohužel nepodařilo zjistit,ale číslo to bylo jistě nemalé. Toto
platilo v dobách míru a relativního dostatku, v dobách válečných, kdy zemi drancovala cizí,
a nakonec většinou i vlastní vojska, nebo v dobách neúrody byla situace zřejmě poněkud
odlišná.
Kolikrát denně se jedlo? Až do 16. století jenom dvakrát denně – v pozdním dopoledni a
navečer. Ještě Jan Amos Komenský doporučoval první denní jídlo až v 11 hodin. Jak napsal
kazatel Johann Geiler, který žil v 15. a na začátku 16. století:
„Kdo jednou denně jí, je Bůh.
Dvakrát jí člověk.
Kdo jí třikrát, je zvíře.
Ďábel je, kdo jí čtyřikrát.
Pětkrát jí jeho matka.“

- Miroslav Hrstka -

Oslavenci z řad občanů obce Libkovice pod
Řípem od 01. 01. 2021 – do 30. 06. 2021
75. narozeniny
Knoblochová Marie
Wiedermannová Daniela

80. narozeniny
Horáková Zdenka

83. narozeniny
Svoboda Jiří

84. narozeniny
Michálková Jaroslava
Rebhan Jiří

87. narozeniny
Pětníková Marie

89. narozeniny
Kubešová Sáša

82. narozeniny
Brůža Jaroslav
Nováková Zlata
86. narozeniny
Vurma Josef

Přejeme našim milým oslavencům hodně zdraví a
rodinné pohody do dalších let života.

Kuchařský koutek paní Feixové
Slaný závin
listové těsto
mleté maso
vejce
sýr na strouhání
cibule
sůl, pepř, grilovací koření
Cibuli nakrájíme na drobno a osmahneme.
Přidáme mleté maso, osmažíme,
opepříme,osolíme.
Necháme vychladnout a pak přidáme vejce a
zamícháme. Naklademe na vyválené listové těsto posypeme
sýrem a zavineme jako štrůdl. Potřeme vejcem a posypeme grilovacím kořením a upečeme.

Povidlové šátečky
1 kg hladké mouky
16 dkg cukru
1 droždí
2 žloutky
16 dkg oleje
vlažné mléko
Náplň povidla, tvaroh
Zaděláme těsto které necháme vykynout. Z těsta
nakrájíme čtverečky a plníme povidly nebo
tvarohem.
Protilehlé rohy spojíme a potřeme vejcem a upečeme.

Domácí tatranky
Koupíme tatrankové pláty
250g másla
100 g cukru
3 lžíce solamylu
1 plechovka salka
80 g kakaa
100g mletých ořechů
Ve vodní lázni rozpustíme máslo, cukr solamyl,
salko, kakao a ořechy.
Vznikne hustý krém, kterým potřeme pláty / i do krajů/ . Zatížíme a dáme do chladu.
Pak nakrájíme a namočíme do polevy.
Dobrou chuť Vám přeje Jana Feixová
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