HASIČSKÉ LISTY
Bulletin dobrovolných hasičů Libiš

Tento bulletin je určen pro všechny malé i velké dobrovolné hasiče
z krásné obce Libiš a pro všechny, kteří se zajímají o dění a činnost sdružení
a Výjezdové jednotky SDH Libiš.

Slovo starosty na úvod

SDH Libiš
Libušino náměstí

Zdravím přátelé a kamarádi našeho sboru, konečně mohu říct, že se brzy setkáme. Nejen na akcích, které
pořádáme my, ale i na těch, které pořádají ostatní spolky u nás ve vsi. Konečně si můžeme osobně říci, co
jsme prožívali během pandemie. Určitě to pro Vás nebylo jednoduché stejně tak jako pro mě. Nyní začínáme
konečně opět žít jako dřív a budeme si moci užívat život naplno. Těším se na Vás všechny nejen já, ale i ostatní
členové našeho sboru. Všichni dohromady si to určitě zase užijeme. JJ
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Soutěž v pohybu, aneb hydranty kolem nás
Musíme říci, že tato soutěž se nesetkala s takovým ohlasem, jaký jsme očekávali. Teplejší
jarní počasí sice děti i dospělé vyhnalo ven, ale věnovali se zjevně jiným radovánkám, než
souboji o projížďku hasičskou cisternou. Sešlo se nám celkem 5 vyplněných map. Osobně
jsme si také zkusili projít celou obec, abychom si ověřili správné počty a umístění. Napočítali
jsme celkem 4 nadzemní a 56 podzemních hydrantů. Konzultovali jsme možnosti jejich využití
i s VaK, abychom měli jistotu, že jsou určené i pro odběr hasební vody. K našemu překvapení
je pro tyto účely na území celé obce určen pouze jeden v ulici V Chaloupkách. Všechny ostatní
slouží pro technologické potřeby provozu vodovodu, jeho odkalování a odvzdušnění.
Naším vítězem se stává dvojice mladých hasičů Týna a Max Doležalovi. Gratulujeme 😊 Odměnu našim výhercům předáme 12.6.
v rámci vyhlášení nejlepších mladých hasičů z SDH Libiš.
MŠ

Klubovna

Rozhovor s Rudou Domanským,
pokladníkem SDH Libiš
n Rudo jak dlouho jsi vlastně u hasičů?
U hasičů nejsem od dětství, jako většina činných členů, nýbrž až od mých Kristových let,
tj. od roku 1991.

hali druhým a na straně druhé ti, kteří ruku
k dílu nepřiložili. A říkám to proto, že někteří
hasiči pomáhali druhým, i když sami byli povodní postiženi.

n Jak jsi se k hasičině dostal?
Otázka by měla spíš znít, „Jak jsem se k hasičině, coby děcko, nedostal?“ a odpověď je nasnadě, „jelikož jsem z činžáků“. Když jsem byl
kluk, byla Libiš pomyslně rozdělena na klukovské party a to: stará Libiš, nová Libiš a činžáky. Resp. pro úplnost (aby mě pamětníci
nepomluvili) je třeba dodat, že bokem byla
část starších kluků ze staré Libiše, kteří se
scházeli v bunkru ve Špičajdě. Podstatná je
však skutečnost, že hasiči byli vždycky kluci ze
staré Libiše. No a to je důvod, proč jsem se
přidal až v 33 letech. V hasičárně se totiž scházela fajn parta. Pro úplnost je třeba dodat, že
k té pravé hasičině jsem se nikdy nedostal,
vyjma občasného řízení hasičského auta.

n U SDH jsi hlavní pokladník. Jak těžká
je tato pozice?
Je to práce s penězi poskytnutými převážně
obcí Libiš a proto se snažím, abychom měli
vše v absolutním pořádku.

n Měl jsi u hasičů nějaký vzor a pokud
ano, prozradíš kdo to byl a proč právě on?
Nedá se úplně říct, že bych měl vzor, ale
vždycky jsem si vážil všech, kterým není za
těžko pomáhat druhým. Ať už to byly nedávné povodně, současná pandemie nebo
práce s dětmi. Mimochodem povodně byly
(alespoň pro mě) takový charakterový barometr, kdy na jedné straně byli ti, kteří pomá-

n Máš i mimo SDH čas na jiné koníčky?
Kdo mě zná, tak ví, že mám country kapelu
Monogram a ta mi zabere zbývající volný čas.

Naši vedoucí v rámci covidové pauzy nezaháleli. Dlouhou dobu bez tréninků si někteří vyplnili rekonstrukcí klubovny mladých hasičů,
kterou máme na zdravotním středisku. Díky
přispění obce jsme mohli nechat opravit podlahy a položit nové lino. Vedoucí se následně
postarali o důkladný úklid klubovny, výmalbu
i nové dekorace. Všechny prostory jsou nyní
čistě bílé s doplňky v hasičské červeni. Finální
tečkou bude instalace nové kuchyňky, na kterou se čeká. Upravené rozvržení místností
umožní mít prostor nejen pro technickou
a odbornou přípravu, ale i pro posilování kondice a fyzičky. Zimní období tak budeme trávit
v novém, a věříme, že pro naše mladé hasiče
příjemném, prostředí. A zároveň budeme
i v zimě posilovat imunitu pohybovými aktivitami.
MŠ

Konečně tréninky

Pokladník je PES

Těžko
říct,
zda se těšili
více rodiče či
děti až konečně budou
moci
po
dlouhé době
na trénink.
I ti nejmenší
odpočítávali dny, než se podívají opět do hasičárny, protože ač se jim vedoucí snažili dobu
lockdownu zpestřit online tréninkem či jinými
výzvami, motání hadic a tým to nenahradí.
Snad se nic nepokazí a děti si alespoň ten poslední měsíc před prázdninami užijí se vším
všudy.
JB

Zkouška protipovodňových klapek obce Libiš 3. výjezd v roce 2021
Členové výjezdové jednotky obce Libiš společně s paní starostkou Mgr. Pavlínou Komeštíkovou provedli dne 24.dubna 2021 test
protipovodňových klapek, které se nacházejí
na Libušině náměstí a v ulici V Chaloupkách.
Klapky byly uzavřeny a poté se sledovalo zda
plně těsní a chrání tak kanalizaci proti případnému zaplavení. Výsledek byl 100%. Společně
jsme se s paní starostkou dohodli, že další test
bude proveden za silnějšího deště. Na zadrženou vodu v kanalizaci budou připravená naše
čerpadla, která ji odčerpají pryč.
MK

Ke třetímu výjezdu tohoto roku vyjela naše výjezdová jednotka dne 6. 5. ve 14:40 k benzinové stanici MOL, kde hořel velkoobjemový
kontejner. Řidič nákladního vozidla ho stačil
z auta sundat, díky čemuž nedošlo k většímu
požáru a větším škodám. K uhašení nám a kolegům z HZS Neratovice stačily 2 proudy C.
MK

Školení výjezdové
jednotky
I přes nepříznivé podmínky Covidu, se povedlo
několika členům výjezdové jednotky úspěšně
dokončit povinná školení. Jakub Janda a Jaroslav Janda úspěšně zvládli školení strojníků
v Bílých Poličanech. Michal Kadlec a Michal
Štětka úspěšně dokončili týdenní základní odbornou přípravu členů dobrovolných hasičů
v Jánských Koupelích. Všem moc blahopřejeme.
MK

Řád zlatého kotlíku vol. 2

4. výjezd: Zahoření lesního porostu
Dne 4. 6. v 14:22 byl naší výjezdové jednotce vyhlášen I. stupeň poplachu. Vyrazili jsme k nahlášenému požáru lesního porostu v prostoru lesíka v ul. Boženy Němcové. Při příjezdu na místo již
profesionální jednotka ze stanice Neratovice prováděla průzkum terénu. Ohnisko požáru jsme
nikde nenalezli. Kontaktovali jsme tedy ohlašovatelku události, která nám sdělila, že požár je ve
skutečnosti v Neratovicích v ulici Mládežnická za kinem. Lokalizace místa události byla velice komplikovaná, protože se jednalo o malé ohnisko 2x2 metry pouze mírně zakouřeného lesního porostu. Profesionální jednotka doutnající podrost zlikvidovala pomocí jednoho proudu vody.
V případě, že by se jednalo o požár, mohlo by toto nedorozumění zapříčinit vznícení velké části
lesíku, ohrozit i přilehlé rodinné domy a železniční i silniční dopravu v centru Neratovic. Rádi bychom apelovali na občany, aby se v případě hlášení místa události snažili zjistit co nejpřesnější
polohu. Kromě názvů ulic a čísel popisných je možné například nahlásit číslo stožáru veřejného
osvětlení, číslo přejezdu (je umístěno ze zadní strany každého značení přejezdu), nebo jakékoliv
nápadné místo v blízkosti (stožár vysokého napětí, trafostanice, billboard a podobně). Vhodné je
využít i mapy v mobilním telefonu s přesnými souřadnicemi GPS. Správným popisem místa významně zkrátíte dobu potřebnou pro lokalizaci události a pomůžete nám zrychlit zásah.
MŠ

Po roční odmlce způsobené koronavirovou situací se vrací naše kulturní akce, která si při
svém premiérovém ročníku získala nespočet
fanoušků. Jsme rádi, že letos konečně můžeme v tomto klání o nejlepší guláš v Libiši pokračovat. Těšíme se, že přijdete ochutnat ty
nejlepší guláše na okrese, a třeba si zkusíte
i nějakou mini soutěž, kterou pro Vás máme
připravenou.
MK

Historické okénko

Dnes zavítáme nejprve do roku 1912. „Ten jest
ve znamení oslavy 15. letého jubilea trvání
sboru v obci. U této příležitosti se 4. srpna
konal sjezd hasičské župy Mělnicka. Hasičstvo
zde občanstvu ukázalo svou vyspělost a sílu,
za čež bylo odměněno bouří potlesku. V témže
roce se sborové leziště přistavělo do 2. patra
s přispěním 500 korun od obce.“
Další zápis je z tragického roku 1914, který poznamenal dějiny celé Evropy. „Rokem letošním
ustává veškerá činnost v našem sboru, jelikož
tento rok se stal katastrofou pro veškeré lidstvo v Evropě. Stará nenávist Rakouská vůči
bratrskému Srbsku a opačně se vybila atentátem Sarajevským“. Dne 26. července vypovědělo Rakousko-Uhersko Srbsku válku, která
přerostla v 1. světovou válku. V Čechách nastala persekuce národa. „Nikdo nesměl svobodně projeviti svou vůli, aby nebyl
v nebezpečí, že přijde četník a jej odvede. Rakousko odvádí mladé lidi a žene je na jatka,
avšak vojíni hromadně přechází k nepříteli.“

Vánoce 1914 slavili Češi ve vzpomínkách na
své milé, kteří je tráví v zákopech. „Z řad našeho sboru jest ve vojenské službě veškeré
činné členstvo“.
Příští rok se u našeho sboru ponese také ve
znamení jubilea. Budeme slavit již 125 let trvání sboru. Jeho součástí jistě bude i pietní
vzpomínka na naše členy, kteří v 1. světové
válce bojovali za naši svobodu.
MŠ

Foto: Hasičská jednotka 1909-1912

Jubilea
V minulých číslech jsme gratulovali členům
k jubileím hasičským. Dnes bychom se rádi
zaměřili na ty životní. Od prosince loňského
roku do konce června letošního oslavili
Kučera Tomáš 50 let, Domanský Miroslav
60 let, Prejza Ladislav starší 75 let Kučera
Karel starší 80 let a Pazdera František
85 let. Všem bychom jim ještě jednou chtěli
pogratulovat, popřát hodně štěstí a dnes tak
potřebného zdraví.
JB

