ZIMNÍ ÚDRŽBA
V LIBŇATOVĚ
Všeobecné informace, pokyny a prosby
V případech, kdy sněží, bych Vás rád velmi laskavě požádat především o trpělivost, shovívavost,
spolupráci a zdravý rozum. Bez těchto vlastností si v situacích, kdy sněží a mrzne, totiž
nevystačíme 😊
Po obci protahujeme zhruba 30 kilometrů místních komunikací. Není bohužel možné, i
s ohledem na hospodárnost výdajů, protáhnout všechny cesty během půlhodiny. Naopak se
stává, že zatímco na jednom konci vesnice se protahovat teprve začíná, na druhém konci jsou
protažené a posypané cesty už opět zachumelené a zaváté. A tak je to pořád dokola, každé
chumelení, každou zimu.
Údržbu komunikací nám i letos zajišťují bratři Zelinkové, s nimiž panuje dobrá a přátelská
spolupráce. Domluvení jsme už z minulých let tak, že hlavní tahy se protahují před 14. hodinou,
aby byly cesty sjízdné v době, kdy se obvykle přijíždí domů ze zaměstnání. Další údržba se poté
provádí po konci vánice, případně v noci před ranním rozjezdem do zaměstnání.
Řidiči vozidel údržby i řidiči vozidel pro sběr komunálního odpadu mají takové instrukce, aby
neriskovali poničení majetků Vašich či nabourání automobilů a traktorů v místech, kde si nejsou
jistí sjízdností, případně kde tuší problém. I když se nám Libňatovákům někdy mohou zdát tito
řidiči jako „srabi“, asi se shodneme na tom, že není potřeba riskovat. Libňatov je plný úzkých
cestiček, kopců a nevyzpytatelných míst, kde nastávají větší či menší problémy více či méně
často. Sami ta místa dobře známe.
Prosím, neriskujme proto ani my své zdraví a poničení aut. Věřím, že těch pár dnů v roce, kdy
jsou cesty hůř sjízdné, není problém nechávat automobily na odstavných parkovištích. Vím, je
to občas nekomfortní, tím spíš s dětmi, s nákupy, pro starší spoluobčany nebo pro ty z nás, kdo
mají omezenou pohyblivost nebo auto plné drahého vybavení. Myslím si ale, že pokud není
potřeba zásah vozidel záchranného systému, až tolik se nestane, když si pár dnů v roce
nezajedeme až přede dveře domu. Je to daň za bydlení v místech s krásnými výhledy, které
z našich kopců máme 🙂
Bydlíme na vesnici a je zima. I přes veškerou snahu bohužel někdy není možné v nekomfortním
počasí zajistit komfortní stav vozovek, čímž však rozhodně neříkám, že zimní údržbu „šulíme“.
Naopak – historicky se snažíme nastavit kompromisní režim mezi velikostí nákladů na údržbu a
potřebou pluhování.
Ještě jednou Vás proto se vší skromností prosím o trpělivost a zdravý rozum v těchto situacích.
Přesto Vás prosím, pokud bude významný problém s údržbou, kontaktujte mě na telefonní číslo
720 562 139 a společně se budeme snažit situaci vyřešit.
Jaroslav Pich, starosta

