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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, MILÍ SOUSEDÉ, ČTENÁŘI LIBŠTÁTSKÉHO ZPRAVODAJE,

1720 mor, 1820 cholera, 1920 španělská chřipka, 2020 koronavirus SARS CoV 2
Vláda ve čtvrtek 12. března 2020 na dobu 30 dnů vyhlásila pro území České republiky nouzový stav z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2), který byl přidán
na seznam nakažlivých onemocnění a jeho úmyslné šíření bude nově trestným činem. Parlament ČR v úterý 7.
dubna tento nouzový stav prodloužil do konce dubna.
Snad nikdo z nás si ani ve snu
nedovedl představit to, co nás v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (zvaný SARS CoV-2) postihlo.
Už více než měsíc žijeme ve stavu
nouze, který nám přináší nové a
nečekané okamžiky, nařízení a
omezení.
Liberecký kraj v úterý 17. 3. 2020
nařídil na veřejnosti povinné nošení
roušek či jiných pomůcek. O den
později toto nařízení schválila Vláda
ČR pro celou Českou republiku.
Na pomoc od státu jsme se v
tomto ohledu nemohli spolehnout.
Do dnešního dne jsme obdrželi pouze 20 ks roušek.
Na koho jsme se však mohli
spolehnout, byly a jsou úžasné libštátské ženy. Velmi pěkně děkujeme
jmenovitě paní L. Lhotové, paní M.

POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ

V měsíci březnu nás opustili dva
občané, muži. V neděli 1. března
2020 zemřel ve věku nedožitých 87
let z čp 187 (pod závorami do
Janatovy komory), pan Pavel
Janata, přezdívaný Jahodář.
V sobotu 28. března nečekaně a
náhle zesnul ve věku nedožitých 57
let pan Ing. Jiří Maťátko. Pan Ing.
Jiří Maťátko se aktivně podílel na
chodu a řízení naší obce. Ihned po
revoluci byl zvolen do zastupitelstva, kde krátce vykonával i pozici
místostarosty. Ve dvou posledních
komunálních volbách vždy kandidoval za stranu KDU-ČSL z posledního místa a dvakrát se dostal do
zastupitelstva, kde byl do poslední
doby aktivní. Je to pro nás všechny
smutné a bolestivé.
Čest jejich památce.

Hradecké, paní Š. Svaté, paní M.
Šepsové, paní A. Mihulkové, paní J.
Malé, paní H. Fialové, paní V.
Klápšťové, paní M. Láska, paní D.
Vohánkové, slečně A. Jechové a
paní H. Matouškové a také všem
ostatním, kteří šíjí, šijí a rozdávají a
rozdávají a také stále zásobují naši
radnici, abychom je mohli donést a
dopravit všem potřebným. Jste úžasní a všichni si Vaší obětavosti a
velké spoustě času a vynaložených
sil velmi vážíme. Velké poděkování
patří i panu Wágenknechtovi z libštátské firmy LTZ, který nám věnoval
látku na roušky.
Dále bych touto cestou velice rád
poděkoval Libereckému kraji a panu
hejtmanovi Martinovi Půtovi za to,
jak náš kraj v tomto nouzovém stavu
řídí a jak to vše zvládají. Díky nim se

k nám dostává potřebná desinfekce
a nanofiltry do roušek s kapsami,
určené zatím jen pro první linii
potřebných.
S ohledem na nouzový stav a
platná nařízení se v tomto roce
neuskuteční tradiční Libštátská pouť
a pálení čarodějnic. Slavnostní vítání
občánků snad stihneme v podzimním termínu. Zrušena byla i jednání
Rady a Zastupitelstva městyse
Libštát.
Buďme k sobě v této těžké době
hodní, milí, ohleduplní, zodpovědní a
dodržujme všechna vydaná nařízeni.
Zbytečně nevycházejte z domovů a
nesdružujte se. Věřím, že vše
společně zvládneme.

KANALIZACE V LIBŠTÁTĚ

V měsíci březnu byla dokončena
stavba kanalizace v lokalitě na
Beraňáku, kde se zároveň vyměnil
starý litinový vodovod za nový z
PVC. Dále se také u lávky na Malou
Stranu pozastavila část kanalizace v
úseku od historického mostu až ke
mlýnu. Kdo z Vás viděl, jak se firma
v tom nepřejícím počasí v tomto
úseku trápila a jak vypadala louka v
těch nejhorších dnech stavby, tak
se musí jít podívat na toto místo
nyní. Louka je v rámci stavby
opravdu pěkně srovnaná. A ta naše
louka za Coopem opravdu hodně
prokoukla, a to i pokácením
nebezpečných a vzrostlých dřevin a
keřů a celkového úklidu, který
provedla naše technická skupina.
Od čtvrtka 2. dubna do 31. 8.
platí úplná uzavírka silnice II/283 v
úseku od budovy Úřadu městyse

Libštát čp. 198, po křižovatku silnic
II/283 a II/286 (Na hranicích)
V tomto úseku se nakonec začalo
dvěma stavebními četami od zatáčky
(ze které je umožněn vjezd na
fotbalové hřiště a Karlov) směrem do
Košťálova a do Libštátu.
S majiteli domů v dotčeném úseku budou pracovníci stavy komunikovat o možnosti příjezdu k nemovitostem. Měla by být dohoda, že v
úseku od domu manželů Čechových až na Hranice bude jeden pruh
komunikace pro místní zprůjezdněn
s ohledem na provádějící práce
(neomezovat pracující stroje, vyčkat
až bude plné auto atd.) Úplná
uzavírka je naplánována od dubna
do srpna, a to hlavně s ohledem na
to, že se stavba v tomto úseku může
třeba díky skále v podloží časově
natáhnout. Zároveň se dá také
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předpokládat, že se stavba v tomto
úseku dokončí, když to půjde lehce,
třeba i dříve než do konce srpna.
Až se dokončí tato část kanalizace, tak se firma vrátí k realizaci
stoky u Olešky (od historického
mostu ke mlýnu).
Z důvodu úplné uzavírky hlavní
silnice od radnice do Košťálova se
odložila plánovaná stavba kanalizace od radnice ke školce, která
bude právě díky této uzavírce hodně
frekventovaná.
Dalším úsekem, kde se stavbou
kanalizace začalo, je Vyšehrad. Nyní
se realizuje úsek od paní Marušky
Jechové směrem ke kostelu sv. Jiří.
Poté by mělo dojít k úplné uzavírce
silnice na Vyšehradě. V plánu je
začít od křižovatky pod kostelem sv.
Jiří. V celém Vyšehradě budeme tak
jako v lokalitě na Beraňáku vyměňovat starý litinový vodovod za nový. O
úplné uzavírce Vyšehradu Vás
budeme také včas informovat.
Neopomenu jako vždy dodat, že
velmi pěkně děkuji Vám všem, že

stavbu kanalizace tolerujete a
vnímáte jako stavbu, která nám
všem usnadní život, neboť pak již
nebude nutné jakkoli prodlužovat
nám všem již určitě propadlé
povolení k nakládání s vodami, nebude nutné dovybavovat Vaše čisticí
zařízení (které nesplňuje nové nařízení a požadované hodnoty) o jakékoliv filtry, nebo celé náhrady a
čističky, ale hlavně nám všem
odbyde povinnost odebírat a vyhodnocovat odběry vzorků z vypouštěných odpadních vod, které je většinou nařízené na min. 2x rok.
S ohledem na stavbu kanalizace
a očekávané počasí bez deště jsme
se dohodli s firmou pana J.
Chuchlíka o zapůjčení kropicího vozu, kterým bychom chtěli trochu tu
prašnost omezit. Tak uvidíme, jak se
nám to podaří a jaké nakonec bude
počasí.
V případě jakýchkoliv dotazů se
určitě zastavte na radnici, kde Vám
velice rád zodpovím Vámi pokládané
otázky.

FOTOGRAFIE NA TITULNÍ STRANĚ

LIBŠTÁTSKÝ ZPRAVODAJ PŘED 25 LETY | ROČNÍK 12 - Č. 4. DUBEN 1995

Fotografii na titulní stranu
vyfotografoval starosta Pavel Janata.

OBJÍŽĎKOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY

S ohledem na úplnou uzavírku
silnice II/283 v úseku od budovy
Úřadu městyse Libštát čp. 198, po
křižovatku silnic II/283 a II/286 (Na
hranicích) v termínu od 2.4.2020 do
31.8.2020 byly vydány nové objížďkové jízdní řády autobusů.
V blízkosti křižovatky silnice č.
II/286 a II/283 (Na Hranicích), cca
150 m od stálého zastávky byla
zřízena dočasná zastávka. Na této
dočasné zastávce bude navíc obsluhován i spoj linky 670970 Vítkovice,
Horní 970 Mísečky-Jilemnice-Semily-Turnov-Praha. Do Libštátu se bude zajíždět po silnici 28311 přes
barokní most.
Linka 670980 Rokytnice n.Jiz.Jilemnice – Jičín – Mladá Boleslav Praha je z důvodu nouzového stavu
vyhlášeného Vládou ČR dne 12. 3.
2020 za použití zmocnění ad. § 21
odst. 5) zákona č. 241/2000 Sb. o
hospodářských opatřeních pro krizové stavy, v platném znění a nařízení
pana hejtmana zrušena do odvolání.

Jsou přílohou na webových stránkách městyse Libštát a facebooku. S
ohledem na některé velice zajímavé články, které je dobré připomenout, jsem
se rozhodl zveřejnit tento článek přímo do aktuálního čísla zpravodaje.

V úctě k Vám Pavel Janata | starosta
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POBYT A POHYB ZA NOUZOVÉHO STAVU

Pro všechny osoby platí omezený volný pohyb na území celé České republiky.
Co mohu?
Jezdit do práce či cestovat z
Cestovat do zdravotních nebo sodůvodů svého podnikání pouze na
ciálních zařízení, tak stejně jako do
území České republiky. (výjimky viz
těchto zařízení doprovázet příbuzné
Cestování do zahraničí)
a osoby blízké.
Chodit obstarávat základní věci,
Je možné cestovat na území
jako jsou potraviny, léky, zdravotČeské republiky za účelem vyřízení
nické potřeby atd., jak pro sebe,
nezbytných úředních záležitostí
zvířata, tak i příbuzné či osoby
nebo z tohoto důvodu doprovázet
blízké.
příbuzné či osoby blízké.
Cestovat v rámci dobrovolnictví,
Je možné se pohybovat v přírodě
sousedské výpomoci či jiného zajiša parcích – avšak je nutné uvědomit
tění potřeb a služeb.
si, že pohyb na veřejně dostupných
Musím se snažit omezit svůj
pohyb na veřejnosti na minimum.
Musím omezit kontakt s ostatními
lidmi na nezbytnou míru.
Omezit svůj pobyt na veřejně
dostupných místech maximálně na
dvě osoby s výjimkou členů
domácnosti, výkonu povolání, pod-

Co musím?
nikání nebo obdobné činnosti, účasti
na pohřbu.
Musím zachovávat odstup dva
metry při kontaktu s ostatními
osobami, je-li to možné.
Musím mít při každém pohybu a
pobytu na veřejně dostupných místech mimo bydliště ochranný

místech je omezen pouze na
nezbytně nutnou dobu – navíc
vyjma rodiny, je možné takto venku
pobývat pouze nejvýše v počtu dvou
osob.
Můžu se účastnit pohřbů.
V případě, že jsem řidičem motorového vozidla a jsem v tomto
vozidle sám, nemusím mít ochranný
prostředek dýchacích cest.

prostředek dýchacích cest – tzn.
zakrytá ústa a nos – k tomu mohu
využít respirátor, roušku, ústenku,
šátek či jiný prostředek, který brání
šíření kapénkové infekce. Vyjma
dětí do dvou let.

ZDRAVOTNICTVÍ

Je zakázáno všem zaměstnancům, kteří vykonávají zdravotnické
povolání podle zákona č. 95/2004
Sb., a podle zákona č. 96/2004 Sb.,
čerpání dovolené po dobu nouzového stavu s výjimkou osob, kterým
byla nařízena karanténa.
Je zakázána distribuce léčiv v
souvislosti s epidemií koronaviru
SARS-CoV-2, kterým se zakazuje u
všech
registrovaných
léčivých
přípravků, které jsou určeny pro
trh na území České republiky,
K zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti
orgánů ochrany veřejného zdraví po
dobu platnosti nouzového stavu byla
uložena
pracovní
povinnost
studentům pátého a šestého ročníku
prezenčního studia všeobecného
lékařství lékařských fakult veřejných
vysokých škol a posledních ročníků
denní nebo prezenční formy studij-

Co je zakázáno?
jejich následný vývoz do členských států Evropské unie a vývoz
do zemí mimo Evropskou unii.
Všem poskytovatelům zdravotních služeb lůžkové péče a všem
zařízením sociálních služeb v pobytové formě a všem odlehčovacím
sociálním službám v pobytové formě
se umožňuje nařídit zákaz návštěv
pacientů a klientů, s výjimkou:
a) nezletilých pacientů a nezletilých
uživatelů
sociálních
služeb,
b) pacientů a uživatelů sociálních
Co musím?
ních programů či oborů vzdělání
připravující na profesi všeobecné
sestry, dětské sestry, zdravotnického
záchranáře, asistenta ochrany a
podpory veřejného zdraví a praktické
sestry.
Poskytovatelé akutní lůžkové péče musí omezit plánované operační výkony na ty výkony, které
nesnesou odkladu, aby maximum

služeb s omezenou svéprávností,
c) pacientů v hospicích a dalších
pacientů a uživatelů sociálních
služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.
Lékařům až na výjimky a
veterinárním lékařům se zakazuje
předepisovat léčivý přípravek
Plaquenil, lékárníkům se až na
výjimky zakazuje tento léčivý přípravek vydávat.

kapacit měli vyčleněno pro případné
pacienty s nemocí COVID-19.
Všechna zařízení akutní lůžkové
péče v České republice mají povinnost vyčlenit kapacitu lůžek pro
pacienty s nemocí COVID-19
včetně zabezpečení nezbytného personálu a zajištění odpovídajících
bezpečnostních podmínek.
Všichni lékaři, zubní lékaři a
farmaceuti a všichni zaměstnanci
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spadající pod zákon o podmínkách
získávání a uznávání způsobilosti k
výkonu nelékařských zdravotnických
povolání a k výkonu činností
souvisejících mají povinnost v
případě, že zjistí, že byli v přímém
kontaktu s osobou, u které bylo
potvrzeno onemocnění COVID-19.
Všichni poskytovatelé akutní
lůžkové péče musí:
a) vyčlenit za účelem zabránění
šíření
infekčního
onemocnění
COVID-19 uvnitř zdravotnického
zařízení na vstupu do zdravotnického zařízení nebo na jiném
vhodném místě prostor pro provedení třídění (triáže) všech pacientů vstupujících do zdravotnického
zařízení, včetně pacientů předávaných zdravotnickou záchrannou
službou,
b) zpracovat metodiku, která
stanoví pravidla pro třídění pacientů
z hlediska dalšího poskytování
zdravotních služeb a která bude
zaměřená na identifikaci pacientů s
podezřením na onemocnění COVID19 či s prokázaným onemocněním

COVID-19 a dále pravidla pro
poskytování zdravotních služeb
těmto pacientům,
c) zajistit třídění (triáž) všech
pacientů vstupujících do zdravotnického zařízení v souladu s touto
metodikou,
d) vyčlenit ve zdravotnickém
zařízení prostory, které budou
určeny pro poskytování zdravotních služeb pacientům s podezřením na onemocnění COVID-19 či s
prokázaným onemocněním COVID
-19,
e) zřídit dispečink osobních
ochranných pomůcek za účelem
centrální evidence stavu jejich
zásob, plánování jejich potřeby a
jejich přidělování.
Všichni poskytovatelé akutní
lůžkové péče musí:
a) každý den do 10:00 hod. o
každém pacientovi s onemocněním
COVID-19, který byl v lůžkové péči
daného poskytovatele v předchozím
dni, vyplnit a odeslat úplné hlášení
„Záznam o hospita-lizovaném
pozitivním nálezu“ v Informačním

systému infekčních nemocí (ISIN), v
modulu ISIN-COVID-19- klinika,
jehož správcem je Ministerstvo
zdravotnictví ČR a který je veden
podle zákona č. 258/2000 Sb.,
b) aby stejným způsobem a
stejnou cestou do jedné hodiny od
výskytu každé z následujících
událostí oznámili, že přijali do péče
pacienta s onemocněním COVID19, který je v těžkém stavu, nebo
jehož zdravotní stav vyžaduje použití
podpory dýchacích funkcí, nebo
jehož zdravotní stav vyžaduje použití
extrakorporální membránové oxygenace (ECMO),
c) aby stejným způsobem a
stejnou cestou do jedné hodiny od
výskytu každé z následujících
událostí oznámili, že zdravotní stav
pacienta s onemocněním COVID19, kterého již měli v lůžkové péči,
se změnil na těžký stav nebo nově
vyžaduje použití podpory dýchacích
funkcí nebo nově vyžaduje použití
extrakorporální membránové oxygenace (ECMO).

Co je dovoleno?
Od 16. března 2020 je umožněno, aby u zaměstnanců nebyla potřeba provádět periodické lékařské prohlídky.

ČINNOST ÚŘADŮ A SAMOSPRÁV

Orgány veřejné moci a správní
orgány v rámci všech svých
pracovišť zahájily omezený provoz
vyplývající z nouzového stavu,
spočívající v:
a) omezení práce, státní služby,
zejména na ty agendy, jejichž výkon
musí být bezpodmínečně kontinuálně zajišťován, a to zejména k zajištění chodu veřejné správy a služeb
veřejné správy v nezbytně nutném
rozsahu a plnění úkolů vlády České
republiky směřujících k dosažení cílů
nouzového stavu; ostatní agendy se
vykonávají v rozsahu, který neohrozí
níže uvedená opatření nutná k ochraně zdraví státních zaměstnanců,
zaměstnanců a dalších úředních
osob (dále jen „zaměstnanci“),
b) omezení osobního kontaktu

Jaká jsou omezení?
zaměstnanců s adresáty veřejné
správy (s žadateli, s jinými účastníky správních řízení) a dalšími externími osobami (dále jen „veřejnost“)
na nezbytně nutnou úroveň,
c) omezení rozsahu úředních hodin
orgánů na pondělí a středu v maximálním rozsahu tří hodin v daném
dni; o změně úředních hodin orgány
vhodným způsobem informují a zveřejní je na svých úředních deskách,
d) zajišťování chodu jednotlivých
útvarů orgánu nejnižším možným
počtem zaměstnanců přítomných na
pracovišti, který je nutno zachovat
pro činnost správního orgánu,
e) zajištění činnosti orgánu tak, aby
případné karanténní opatření vůči
části zaměstnanců neohrozilo akceschopnost orgánu (např. střídání

oddělených skupin zaměstnanců
orgánu, práce na dálku)
Po dobu trvání nouzového stavu
se územním samosprávným celkům
ukládá z důvodu omezení svobody
pohybu na území České republiky
konat zasedání zastupitelstev,
pouze pokud je to nezbytné k
přijetí opatření souvisejících s
řešením nouzového stavu nebo ke
schválení právních jednání nezbytných k dodržení termínů nebo zabránění bezprostředně hrozícím škodám. Zasedání musí být vedeno
prostředky komunikace na dálku
umožňujícími účast členů zastupitelstva na zasedání zastupitelstva v
reálném čase bez jejich osobní
přítomnosti, osobní účast veřejnosti je vyloučena.
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SOCIÁLNÍ OBLAST
Co je zakázáno?
Osobám, kterým jsou poskytovány sociální služby registrovanými poskytovateli sociálních služeb, se po dobu trvání
nouzového stavu zakazuje vycházet mimo objekt či areál zařízení, v němž jsou tyto sociální služby.
Co musím?
Po dobu platnosti nouzového
Registrovaným poskytovatelům
žeb, kteří provozují denní stacionář,
stavu v souvislosti s výskytem
sociálních služeb podle zákona o
musí pozastavit činnost těchto
epidemie koronaviru SARS CoV-2
sociálních služeb (centra denních
zařízení.
byla uložena pracovní povinnost
služeb, týdenní stacionáře, nízkoPoskytovatelé sociálních služeb
studentům v denní formě studia
prahová zařízení pro děti a mládež,
musí poskytnout služby v nezbytvyšších odborných a vysokých škol v
sociálně aktivizační služby pro
né míře s cílem zajištění ochrany
oborech vzdělání zaměřených na
rodiny s dětmi, sociálně aktivizační
života a zdraví osob.
sociální práci a sociální pedagogiku,
služby pro seniory a osoby se
Hejtmani a primátor hlavního
sociální pedagogiku, sociální a
zdravotním postižením, sociálně
města Prahy musí zajistit poskythumanitární práci, sociální práci,
terapeutické dílny) musí přerušit
nutí jiné vhodné sociální služby,
sociálně právní činnost, charitní a
poskytování těchto služeb po
popřípadě poskytování jiné formy
sociální činnost nebo v programu
dobu trvání nouzového stavu.
péče v nezbytně nutné míře, a to
zaměřeném na sociální práci,
Poskytovatelé sociálních služeb
pouze v případech bezprost-ředního
sociální politiku, sociální pedagomusí přerušit poskytování sociálohrožení života a zdraví uživatelů
giku, sociální péči, sociální patologii,
ních služeb na základě uzavřené
sociální služby, a to ve spolupráci s
právo nebo speciální pedagogiku s
smlouvy s uživatelem dle § 91
obcemi, ve kterých mají tito uživatelé
cílem zajistit poskytování péče v
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
skutečný pobyt.
zařízeních sociálních služeb.
službách, a zároveň přerušit poskyStarostové obcí musí zajistit
Konkrétní pracovní povinnost
tovat služby v režimu individuálního
osobám starším 70 let pomoc při
bude vláda ukládat v součinnosti
plánování, a to po dobu trvání nouzvládání základních životních potřeb,
s hejtmany a primátorem hlavního
zového stavu.
včetně nákupů potravin a léků.
města Prahy.
Po dobu trvání nouzového stavu
všichni poskytovatelé sociálních sluOsobám starším 70 let se
doporučuje nevycházet po dobu
trvání nouzového stavu mimo svá
obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění
neodkladné zdravotní péče.
V režimu legislativní nouze
vláda připravila návrh mimořádného zákona, který po dobu trvání

Co se doporučuje?
nouzového stavu upravuje zákon
o nemocenském pojištění, a to
tak, že prodlužuje dobu vyplácení
ošetřovného na dobu trvání
mimořádného opatření vlády o
zákazu školní docházky, mění
maximální věkovou hranici pro
přiznání nároku na ošetřovné tak,
že se bude nově týkat dětí

mladších 13 let, rozšiřuje vyplácení ošetřovného i na péči o
zdravotně hendikepované osoby
ve společné domácnosti, a to bez
věkového omezení, pokud došlo k
uzavření zařízení určeného pro
péči o ně, přičemž ošetřovné
může být vyplaceno i zpětně.

CESTOVÁNÍ DO ZAHRANIČÍ ZA NOUZOVÉHO STAVU
Občané a cizinci s trvalým
pobytem nebo přechodným pobytem
nad 90 dnů nesmí vycestovat z
České republiky s výjimkou osob,
kterým byla udělena výjimka.
Všichni cizinci s výjimkou cizinců
pobývajících s přechodným pobytem
nad 90 dnů a s trvalým pobytem v
České republice nesmí vstupovat
na území České republiky.

Co je zakázáno?
Byl zastaven příjem žádostí o
víza, krátkodobá víza či přechodné a
trvalé pobyty či žádosti o oprávnění
k pobytu nad 90 dnů.
Jsem-li přeshraničním pracovníkem (tzv. pendler), musím respektovat přísnější požadavky na
minimalizaci společenského kontaktu:

a) nesmím vykonávat cestu za
rodinou či osobou blízkou
b) nesmím zajišťovat potřeby a
služby pro jinou osobu
c) nesmím vykonávat cestu za
neodkladnými úředními záležitostmi
d) nesmím pobývat v přírodě a
parcích
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Tzv. pendleři mohou překročit
hranice České republiky za podmínek stanovených na webových
stránkách Ministerstva vnitra.
Řidičům nákladních vozidel a
autobusů, posádkám dopravních
letadel, strojvedoucím, posádkám
vlakových čet a vozmistrům, lodním
kapitánům a členům posádek plavidel a posádkám vozů správce komunikace, kteří přes riziková území
tranzitují nebo zajišťují přepravu, pro
které platí výjimka z nařízení o
povinné karanténě, se doporučuje
chovat se v rizikových oblastech s
maximální obezřetností a na minimum omezit kontakt s místním
personálem.
Občané České republiky se
mohou vrátit ze zemí, které přijaly
Jsem-li přeshraničním pracovníkem (tzv. pendler) s přiznanou
výjimkou musím strpět při přechodu
státních hranic provedení kontroly
příznaků infekčního onemocnění.
Jsem-li přeshraničním pracovníkem (tzv. pendler) s přiznanou
výjimkou, musím absolvovat naří-

Co je dovoleno?
mimořádná opatření k zabránění
šíření koronaviru nebo odkud byly
omezeny či zrušeny komerční spoje
hromadné dopravy, repatriací, na
kterou vláda uvolnila 111 milionů
korun z vládní rozpočtové rezervy na
zajištění jejich návratu. – Překročit
hranice s Německem či Rakouskem
je dovoleno pouze na 12 vybraných
hraničních přechodech a na letištích
v Praze-Ruzyni a Praze-Kbelích. Na
hranicích byla až do odvolání
znovuzavedena vnitřní ochrana hranic s Německem a Rakouskem a
vzdušnou vnitřní hranici a hranici se
Slovenskem a Polskem si obě země
chrání z vlastní iniciativy.
Povolení k zaměstnání podle
zákona o zaměstnanosti a krátkodobého schengenského víza za
Co musím?
zenou karanténu v délce 14 dní,
doklad o jejím absolvování vystaví
ošetřující lékař a při zahájení nového
turnusu ho musí předložit policii.
Všichni občané České republiky,
cizinci s trvalým pobytem nebo
přechodným pobytem nad 90 dnů na
území České republiky, kteří se

účelem zaměstnání, které byly
vydány přede dnem vyhlášení tohoto
opatření a jejichž platnost uplyne
maximálně 60 dnů ode dne skončení
nouzového stavu, se prodlužuje
tak, že skončí uplynutím doby 60
dnů ode dne skončení nouzového
stavu. A to za podmínky, že cizinec
má platný pracovněprávní vztah se
zaměstnavatelem v ČR. Platnost
povolení k zaměstnání a víz k
pobytu vydaných do dne vyhlášení
opatření osobám v pracovněprávním
vztahu k zaměst-navatelům, kteří
poskytují služby na základě dohody
nebo na základě jiné smlouvy, se
prodlužuje na dobu do 60 dnů po
skončení.

vracejí ze zahraničí, z jakékoliv
země, mají povinnost tuto skutečnost oznámit, a to telefonicky nebo
jiným vzdáleným přístupem, svému
praktickému lékaři nebo lékaři pro
děti a dorost a absolvovat 14 denní
domácí karanténu.

KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A DALŠÍ AKCE
Vzhledem k omezení volného
pohybu osob je zakázána přítomnost veřejnosti v provozovnách
posiloven, koupališť, soláriích, saunách a wellnes službách, hudebních
a společenských klubech, zábavních
zařízeních, veřejných knihovnách a
galeriích, bazénech, turistických
informačních centrech.
Dále je zakázána přítomnost
veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, je zakázána činnost
provozoven stravovacích služeb v
rámci nákupních center s plochou
přesahující 5 000 m2.
Je zakázán provoz heren, kasin,
autoškol, taxislužeb s výjimkou
taxislužeb rozvážející potraviny nebo
osoby s oprávněním řidiče taxi-

Co je zakázáno?
služby, přítomnost v prodejnách
stavebnin, stavebních výrobků a
hobby marketů.
Je zakázán prodej ubytovacích
služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování v ubytovnách, lázeňských zařízeních a školských ubytovacích zařízeních, tento zákaz se
nevztahuje na prodej a poskytnutí
ubytovacích služeb osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské
nebo jiné obdobné činnosti a prodej
cizincům do doby opuštění území
ČR a cizincům s pracovním povolením na území ČR.
Je pozastavena platnost nařízení, kterým obec vymezuje oblasti
obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít

za cenu sjednanou v souladu
s cenovými předpisy.
Po dobu trvání nouzového stavu
lze u zaměstnanců, jejichž pracovněprávní vztah vznikne ode dne 16.
března nahradit čestným prohlášením jednak a) zdravotní průkaz
podle § 19 odst. 2 zák. č. 258/2000
Sb., ochraně veřejného zdraví a o
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a
za b) posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání dle zákona č. 373/2011 Sb., o
specifických zdravotních službách,
ve znění pozdějších předpisů.
Je zakázán prodej jízdních
dokladů průvodčími ve vlacích
Českých drah.
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MALOOBCHOD
Je zakázán maloobchodní
prodej a prodej služeb v
provozovnách, s výjimkou těchto
prodejen (pokud uvedená služba
či zboží představuje převážnou
část činnosti dané provozovny):
- potravin,
- pohonných hmot,
- paliv,
- hygienického zboží, kosmetiky a
jiného drogistického zboží,
- lékárny, prodejny a výdejny
zdravotnických prostředků,
- malých domácích zvířat,
- krmiva a dalších potřeb pro
zvířata,
- brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
- novin, časopisů,
- tabákových výrobků,
- služeb prádelen a čistíren,
- opravy silničních vozidel, pokud v
provozovně není současně více
než 30 osob,
- odtahy a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních
komunikacích,
- prodej náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním
technologiím,
- provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany,

Všem provozovatelům maloobchodních prodejen se doporučuje
dezinfikovat nákupní košíky a vozíky
po každém použití a kliky nebo
madla dveří alespoň jednou za
hodinu a povoluje se jim prodej
nebaleného pečiva pouze za
splnění
těchto
podmínek:

-

-

-

-

Co je dovoleno?
prodej zahrádkářských potřeb
včetně osiva a sadby,
pokladní prodej jízdenek,
lázeňská zařízení, pokud v nich
bude poskytována pouze lázeňská služba hrazená alespoň zčásti
z veřejného zdravotního pojištění,
provozování pohřební služby,
květinářství,
provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve
výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a
analýzu ve stavebnictví,
prodej textilního materiálu a
textilní galanterie,
servis výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů
a dalších výrobků pro domácnosti,
realitní zprostředkování a činnost
účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
zámečnictví a servis dalších
výrobků pro domácnost
opravy, údržba a instalace strojů a
zařízení pro domácnost
provozovatelé pohřebišť, provádění balzamací, zpopelňování lidských ostatků do uren
myčky automobilů
domácích potřeb, pokud lze v
provozovně nakoupit ochranné

Co musím?
a) je zajištěno, že v místě odběru
pečiva nedochází ke shlukování
osob,
b) prodejní místo je vybaveno
pomůckami osobní hygieny.
Nařizuje se, aby podnikatelé
provozující maloobchodní prodejnu
potravin se samoobslužným prode-

prostředky dýchacích cest jako je
respirátor, rouška, ústenka, šátek,
šál nebo jiné prostředky, které
brání šíření kapének, rukavice
nebo desinfekci
Zákaz maloobchodního prodeje a
prodeje služeb v provozovnách se
nevztahuje na činnosti, které
nejsou
živností
podle
živnostenského zákona.
Všem osobám je zakázána
přítomnost v maloobchodních
prodejnách
potravin,
hygienického zboží, kosmetiky a
jiného drogistického zboží s
prodejní plochou větší než 500 m2
v čase mezi 8.00 hod. a 10:00 hod.
s výjimkou osob starších 65 let
věku a jejich nezbytného doprovodu,
držitelů průkazu ZTP/P starších 50
let a jejich nezbytného doprovodu,
zaměstnanců nebo osob v obdobním
poměru
zařízení
poskytujících
pečovatelskou službu a majitelů a
zaměstnanců
provozovatele
prodejny nebo osob v obdobném
poměru. Ty maloobchodní prodejny
s prodejní plochou pod 500 m2 jsou
povinny seniory nad 65 let a držitele
průkazu ZTP/P starších 50 let při
prodeji upřednostnit.
Zakazuje se maloobchodní
prodej na tržnicích a tržištích.
jem poskytovali bezplatně zákazníkům u každého vchodu do takové prodejny jednorázové rukavice
nebo jiný obdobný ochranný
prostředek na ruce (např.
mikrotenový sáček).

VĚZEŇSKÉ SLUŽBY
Po dobu vyhlášení nouzového stavu zakázány návštěvy obviněných ve vazební věznici, odsouzených ve
výkonu trestu ve věznicích a chovanců v ústavech pro výkon zabezpečovací detence.

BEZPEČNOST
Po dobu trvání nouzového stavu se zakazuje příslušníkům bezpečnostních sborů vykonávat jinou výdělečnou
činnost, kterou vykonávají podle zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.
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ŠKOLNÍ DOCHÁZKA A VZDĚLÁVACÍ AKCE
Zakázána je osobní přítomnost
žáků na základním, středním a
vyšším odborném vzdělávání ve
školách a školských zařízeních a na
hromadných formách výuky a
zkoušek při studiu na vysoké škole a
akcích pořádaných těmito školami.
Zakázána je osobní přítomnost
žáků na základním uměleckém
vzdělávání v základní umělecké
Krajským hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy bylo
nařízeno, že musí v případě potřeby
zajistit školské zařízení, které bude
pečovat o děti ve věku od 3 do 10
let, jejichž zákonní zástupci pracují
jako zaměstnanci bezpečnostních

Co je zakázáno?
škole a jazykovém vzdělávání v
jazykové škole s právem státní
jazykové zkoušky a při akcích
pořádaných těmito školami.
Je zakázána také osobní přítomnost osob na vzdělávání v
jednoletých kurzech cizích jazyků
s denní výukou v institucích zapsaných v seznamu vzdělávacích
Co musím?
sborů, obecní policie, poskytovatelů
zdravotních služeb, orgánů ochrany
veřejného zdraví a příslušníci
ozbrojených sil anebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského
zařízení a dále zaměstnanci obcí

institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou.
Zakázána je rovněž osobní
přítomnost dětí, žáků a studentů a
jiných účastníků na zájmovém
vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání a na
soutěžích a přehlídkách organizovaných pro děti, žáky a studenty škol
a školských zařízení.
zařazení do obecních úřadů k výkonu sociální práce, krajů zařazení do
krajských úřadů k výkonu sociální
práce a poskytovatelů sociálních
služeb, přičemž v každé takové
skupině může být nanejvýš 15 dětí.

Co je dovoleno?
Nadále je povolena osobní přítomnost na klinické a praktické výuce a praxi vysokoškoláků.
Státní maturitní zkoušky se
uskuteční nejdříve tři týdny po
opětovném otevření škol, a to tak,
že:
a) proběhne jen didaktická část bez
písemné části z českého a cizího
jazyka,
b) výsledky maturitních zkoušek se

ZKOUŠKY

budou vyhodnocovat přímo na
školách,
c) pokud by nedošlo k otevření škol
do 1. června, bylo by maturitní
vysvědčení stanoveno na základě
známek posledních tří vysvědčení s
možností komisionálního přezkoušení.

Jednotné přijímací zkoušky na
střední školy proběhnou v nezměněné formě nejdříve za dva týdny po
opětovném otevření škol, uskuteční
se pouze jediné kolo s možnými
náhradními termíny.

DOPRAVA
Je zakázáno všem dopravcům v
mezinárodní silniční osobní dopravě
zajišťované vozidly s obsaditelností
nad 9 osob přepravovat cestující
přes hranice České republiky. Stejný
zákaz platí i pro dopravce v
mezinárodní drážní osobní dopravě
a pro dopravce v přeshraniční
vnitrozemské vodní osobní dopravě.

Co je zakázáno?
V rámci obchodní letecké dopravy cestujících, při níž je překračována hranice České republiky, mají
dopravci zakázáno využívat jiná
letiště než mezinárodní veřejné
letiště Václava Havla v PrazeRuzyni.
Tato opatření neplatí pro návrat
českých občanů a cizinců s trvalým

nebo přechodným pobytem nad 90
dnů v České republice do České
republiky, pro dopravu prázdných
autobusů, prázdných vlakových
souprav a prázdných plavidel bez
cestujících zpět do České republiky
nebo zpět mimo Českou republiku.

Až do odvolání se ruší zákaz
jízdy kamionů nad 7,5 tuny na
českých silnicích a dálnicích v
neděli a ve státní svátky.

Co mohu a co se doporučuje?
Všem provozovatelům veřejné
dopravy se doporučuje dezinfikovat
místa, kterých se lidé často dotýkají
(zejména kliky, madla, ovládání

dveří, držadla, opěrky sedadel),
přinejmenším po každé jízdě.
Zdroj: MPSV.cz
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VAROVÁNÍ PŘED OKRADENÍM NEBO PODVODNÝM JEDNÁNÍM PACHATELŮ TRESTNÉ ČINNOSTI

Policie České republiky varuje
seniory před možným okradením
nebo podvodným jednáním pachatelů trestné činnosti, kdy objektem
zájmu jsou právě senioři většinou
přímo v místě svého bydliště.
Podvodníci využívají různé záminky k okradení nebo vylákání
peněz od seniorů, kdy je kontaktují
osobně nebo telefonicky většinou s
nabídkou různých služeb anebo pod
smyšlenou legendou:
Nabídky řemeslných služeb:
- Broušení nožů, nůžek atp.
- Výměny okapů nebo jiné práce na
domě
- Výměna zámku u dveří (prodej a
nabídka montáže bezpečnostního
zámku, kdy se však jedná pouze
o běžný zámek)
- Kontrola komínů (výměna vložkování komínu i přesto, že to není
nutné)
Pachatel požaduje za službu
přemrštěné ceny nebo mnohonásobně vyšší částku, než žádal před
započetím práce. V případě odporu
seniora ohledně zaplacení, pachatel
vyhrožuje mnohdy i fyzickým napadením, v některých případech vyvíjí
nátlak na seniora i více pachatelů.
Ve snaze získat od seniora požadovanou částku jsou pachatelé ochotni
jej odvézt i k bankomatu, aby zde
vybral finanční hotovost.

Podvodníci bohužel využívají
krizové situace a obohacují se na
osaměle žijících seniorech pod
záminkou nabídky zdravotní péče,
přípravků na posílení imunity i s
nabídkou pomoci při každodenních
činnostech jako je nákup.
Legenda: Nabídka zdravotní preventivní péče – měření teploty
(nejprve nabídnuto telefonicky, poté
osobní návštěva pachatele u seniora
doma).
Žádné kontrolní měření teploty u
seniorů v České republice v jejich

Nabídky levných energetických
služeb nebo pojištění v místě
bydliště:
- Levnější plyn nebo elektřina
- Pojištění – životní, zdravotní, proti
pohromě, spoření apod.
Pachatel při vpuštění do domu
nechává úmyslně otevřené vchodové dveře pro spolupachatele, poté
obvykle vyzve seniora, aby mu
ukázal plynové připojení, pojistky,
hlavní uzávěr vody apod., ve chvíli,
kdy se senior vzdálí z domácnosti,
tak druhý pachatel vnikne do jeho
bytu a odcizí nalezené cennosti. V
některých případech pachatel vyšle
seniora do jiné místnosti, třeba
koupelny, aby pouštěl vodu nebo k
televizi, kterou má senior zapínat a
vypínat, dle jeho pokynů. Pachatel
mezitím prohledá ostatní místnosti a
odcizí peníze nebo vše cenné.
Legendy:
Vnuk v nouzi (nejčastější legenda).
Přeplatek za plyn, elektriku nebo
vodu – (falešný plynař, elektrikář
nebo vodař).
Údajné těžké životní nebo
mimořádné situace - (vylákání peněz
na operaci dítěte, na různé služby,
pokuty a poplatky, neboť pachatel u
sebe zrovna nemá hotovost).
Nejčastější legendou je „Vnuk v
nouzi“ - pachatel telefonuje na pevnou linku (výjimečně na mobilní

AKTUÁLNĚ V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU
domácím prostředí neprobíhá!
Pachatel se pouze pokouší dostat do
domácnosti seniora s úmyslem jej
okrást.
Pokud využije senior nabídky
pomoci v podobě nákupu, doporučujeme:
- Ověřit si, zda se jedná o
organizace zřízené obcí nebo
neziskovou organizací, požadujte
předložení průkazu o tom, že se
skutečně jedná o zaměstnance
takové organizace. Vyžádejte si

telefon), kdy se vydává za vnuka a
žádá finanční pomoc, neboť se
dostal do velkých problémů nebo, že
má možnost výhodné koupě vozidla,
bytu apod. a nemá dostatečnou
finanční hotovost. Pokud senior
sdělí, že nemá takovou finanční
hotovost je často nucen poskytnout
šperky nebo jiné cennosti. Pachatel
sdělí, že peníze nebo cennosti
vyzvedne u seniora řidič taxislužby,
kterému má poškozený vše předat, v
některých případech si pro požadované věci má přijet známý falešného
vnuka.
V případech, kdy se za seniorem
dostaví falešný plynař, elektrikář
nebo pracovník vodáren (většinou
dva pachatelé) s legendou vrácení
přeplatku, nejčastěji ve výši okolo 1
000,- Kč, kdy však má u sebe pouze
větší bankovku, kterou potřebuje
rozměnit. Poškozený tedy jde na
místo, kde má uloženou finanční
hotovost, což vidí pachatel, který
následně odvede pozornost seniora
sepisováním formulářů a druhý
nepozorovaně z tohoto místa odcizí
zbylou hotovost. K vrácení přeplatku
nakonec nedojde, neboť pachatel
vyzve poškozeného, aby mu
předložil další dokumenty, kdy on
mezitím nepozorovaně opustí domácnost. V drtivé většině nabízí
přeplatek žena.

telefonní kontakt, na kterém si
můžete danou osobu ověřit.
- Mějte předem připravený seznam
věcí, které potřebujete nakoupit,
zařídit, obstarat.
- Nepůjčujte svou platební kartu a
pokud možno mějte připravenu
přesnou finanční hotovost za
požadovaný nákup či službu.
- Při převzetí nákupu nepouštějte
cizí osoby do bytu, k tomu využijte
společné prostory domů, u
rodinných domů využijte možnosti
předání nákupu přes plot.
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Zároveň upozorňujeme, že v
současné době neprobíhá žádná
veřejná sbírka, která by se
zaměřovala na výběr peněz v
souvislosti s opatřeními proti COVID
– 19. Neposkytujte k těmto účelům
žádné finanční dary.
Policie ČR apeluje na seniory,
aby byli obezřetní a nedůvěřovali
neznámým lidem, kteří je osloví v

místě jejich bydliště. Pokud se již
senior rozhodne cizí osobu
vpustit do svého bytu, tak by
neměl být doma sám (zavolejte
příbuzným, přátelům nebo sousedům a požádejte je, zda by
nemohli přijít, do té doby nikoho
dovnitř nevpouštějte, popřípadě
se dohodněte s cizí osobou na
jiném termínu návštěvy).

Seniorům doporučujeme, aby
si pořídili na dveře do bytu
bezpečnostní řetízek, který udrží
dveře jen pootevřené a tak budou
moci vyřídit některé věci bezpečněji. V případě podezření, že jste
se setkali s podvodníkem,
neváhejte neprodleně kontaktovat
Policii ČR na tísňové lince 158.
Policie České republiky

Škola a školka v Libštátě
BŘEZEN NA NAŠÍ ŠKOLE

Jistě mi všichni dají za pravdu,
že takový měsíc jsme ještě nezažili!
Na začátku měsíce se ve škole v
souvislosti se šířením nákazy
COVID - 19 musela přijmout některá
preventivní opatření (žáci i zaměstnanci byli poučeni o hygienických
pravidlech, určil se postup v případě,
že se někdo vrátil z oblasti zasažené
nákazou).
Na začátku měsíce ještě stačily
proběhnout dvě preventivní akce –
jedna pro prvňáčky s názvem Zdravé
zoubky a druhá s názvem Kyberšikana pro žáky 7. a 8. ročníku a odpoledne i pro pedagogy a veřejnost.
6. března jsme se pak rozešli na
jarní prázdniny netušíce, že do školy

se po týdnu odpočinku nebudeme
moci vrátit. Od 16. 3. čekala na žáky
i učitele nová výzva. Ze dne na den
museli učitelé i žáci změnit způsob
výuky a místo do školních lavic
zasednout k počítači, kde v současné době probíhá výuka. Musíme
všechny pochválit, protože se k tomu
všichni (žáci, učitelé i rodiče)
postavili čelem a vyučování on-line
až na malé drobnosti funguje.
Aktuální informace o tzv. distanční

výuce a doporučená opatření, která
vláda postupně přijímá, se objevují
pravidelně na webových stránkách
školy.

I v této náročné době se 7.B
připojila k Ponožkovému dni, který
připadá na 21. 3. a je světovým
dnem Downova syndromu. Žáci se
doma pilně snaží a chtějí se o to s
vámi podělit, na webových stránkách
si můžete prohlédnout jejich
fotografie. Ve družině jsme se pilně
připravovali na tradiční jarní trh v
Lipkách, výrobky se dětem moc
povedly. Ten byl bohužel též zrušen.
Vestibul školy jsme ještě před
prázdninami stihli zkrášlit novou
výzdobou, doufejme, že se z ní brzo
budeme moci těšit.
Přeji všem pevné zdraví a nervy!
Jandová M.
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Historie a současnost
V roce 1604 vlastní dům čp. 16
Jakub Říhů, k němu i 70 jiter
pozemků. K domu patřila stodola a
hospodářské stavení č. parc. 26 a

DŮM ČP. 16

27. Okolo roku 1850 byl postaven
dům čp. 164, který patřil k čp. 16, až
8.8.1871 byly domy rozděleny.
Josefu Hančovi bylo povoleno

užívání domu od 24.1.1874. V roce
1882 pachtýřka Antonie Maryšková
zde má prodej uhlí, o rok později je
zde ale již Antonín Lukáš, mistr
klempíř.
12.10.1914 byla svolána stavební
komise na povolení stavby schodů a
zřízení řeznictví, v té době byli již
vlastíky domu Václavíkovi. Prodejna
řeznictví zde byla až do roku 1956.
Roku 1984 byla opravovaná
střecha a pořízena nová omítka. Od
roku 2012 vlastní dům Tomáš
Pikner. Od září 2011 obývají dům v
nájmu Hankovi.

Ze vzpomínek pamětníka
Život nám přináší řadu příběhů a
prožitků, na které s odstupem času
rádi vzpomínáme, někdy se smutkem, jindy s úsměvem. Tyto vzpomínky se pak často stávají předmětem vyprávění na různých přátelských setkáních a posezeních u piva,
táboráku, ale i na schůzích a podobně. Vypravěčem bývá často přímo
účastník oněch událostí nebo jejich
pamětník z vyprávění jiných, které
sděluje přítomným, kdy a jak se ta
která událost stala. Tato vyprávění s
odstupem času mění svůj obsah
podle paměti a fantazie vypravěče,
který něco zapomene, něco přidá,
ale to už patří k tradičnímu zpestření
ústního podání, a je proto nejlépe,
když je sděluje přímý účastník oné
události a zachovává tak její věrohodnost. Toto je můj případ a základ
příběhu, který Vám chci sdělit a který
pochází z poválečné doby, kdy
všichni občané byli plni dobrovolné
ochoty se plně zapojit do obnovy
naší republiky, a to na venkově i ve
městech. Lidé na venkově vždy byli
zvyklí si více navzájem pomáhat a
sdružovat se v různých dobrovolných organizacích, které jim předchozí „okupace“ zakazovala, a nyní
tyto spolky prožívaly svoji renesanci.

POLÁRNÍ ZÁŘ!

V městečku, kde se stala ona událost, o které Vás budu informovat,
„fungovalo“ plno dobrovolných spolků a organizací, které se staraly o
společenský život a vyžití svých
členů a i všech občanů, kteří tak byli
ve většině případech zapojeni dle
svých zájmů a možností i v několika
spolcích, což zvyšovalo jejich vzájemnou spolupráci a tlumilo eventuální nevraživost. V uvedeném
„městečku“ existovalo několik výkonných a plně funkčních spolků, jako:
hasiči (požárníci se z nich stali až
později), dále myslivci, sokolové, fotbalisti, ochotníci, ale i místní muzikanti. Byla to klidná doba v očekávání lepšího života ve „svobodné republice“, kdy ještě nenastalo plné
oblbování občanů politiky a zejména
pak jimi řízeným rozhlasem a později
televizí, jak je tomu v dnešní době.
Době „pravdivých událostí“, nekonečných seriálů s desítkami mrtvých
a úspěšně pátrajících policistů, kteří
když si neví s případem rady, tak ho
„hodí do laboratoře“ a hotovo. Dnes
v mnoha případech zase stačí nadzvednout koberec a taky hotovo. Je
to stejné, jednodušší a moderní. To
jsem ale předběhl dobu a vracím se
do časů poválečného venkova.

Kolektivy jednotlivých spolků, díky
své členské provázanosti, plně spolu
dobrovolně spolupracovaly a to až
do doby, kdy byla tato spolupráce
narušena organizovanou kolektivizací venkova, a to tak, že nakonec
zůstal jen jeden kolektiv, a to
„vedoucí úloha jedné strany“. Událost, kterou Vám chci sdělit, se stala
ještě před touto organizovanou
„kolektivizací“, kdy členové uvedených spolků se scházeli pravidelně
ve svých klubovnách, ale nejčastěji v
místních hostincích, kde si plánovali
svoji další činnost a kde si při konzumaci dobrého moku sdělovali zážitky
a potřeby pro život v obci a jejich
spolků. Takové klidné období „žití“
ještě bylo, když majitel místní autodopravy, myslivecký předseda a velitel hasičů Jarka seděl v podvečer na
posedu, nad obcí, odkud měl velmi
dobrý výhled, a zde čekal na svého
srnečka. Čekaná probíhala normálně, postupně se začalo smrákat, ale
srnec se neukázal, zato nad severním obzorem, přes údolí obce, nad
lesem zvaným „Hvízdalka“, se objevila malá záře, která se chvílemi
zvětšovala a zase slábla. Co se to
tam děje, rozmýšlel náš myslivec,
snad nehoří na Hvízdalce les? Už to
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tak vypadá, to jistě nějaký vandrák si
v lese zapálil ohníček, uvažoval, a
malér je hotov. Zde se projevila jeho
druhá odbornost bdělého hasiče.
Musíme rychle jet hasit, než se
požár rozšíří, jdu spustit sirénu a
svolat družstvo. Hbitě slezl s posedu
a nejkratší cestou uháněl do vsi k
hasičské zbrojnici, kde na věži byla
osazena siréna, chlouba místního
hasičského sboru. V té době, na sále
místního hostince pana Josefa,
probíhala zkouška hudebníků dechové kapely, kteří netušili, co se venku
děje. Byli proto překvapeni, když do
sálu prudce vrazila sousedka Anna,
která měla vždy přehled, co se v obci děje, a která byla známá svojí rázností a rozhodností. Ta ihned za
dveřmi spustila: „Vy si tady klidně
hrajete a na Hvízdalce hoří celý les.“
Samozřejmě, že tím byla zkouška
okamžitě přerušena a všichni muzikanti vyběhli ven, před hospodu. A
skutečně, nad lesem byla červená
záře připomínající rozsáhlý požár.
Jejich člen Josef, jinak místní řezník,
známý svojí rázností, též vysoce
aktivní „hasič“ a bratr zmíněné Anny,
který v kapele „tloukl činely“, neváhal
ani vteřinu a rozběhl se k „hasičárně“, jak se říkalo místní hasičské
zbrojnici, kde v zasklené skříňce byl
umístěn vypínač sirény, aby tak byl
přístupný každému, kdo první spatřil
požár. Rozbil sklo a spustil sirénu, a
to dříve, než na místo stačil doběhnout uřícený myslivec Jarka. Nastal
skutečný poplach, který měl prověřit
akceschopnost hasičů. Ke zbrojnici
se začali sbíhat členové zásahového
družstva, tak jak se stačili připravit.
Někteří měli na hlavě přilby, jiní zase
u pasu nezbytnou sekerku. Do družstva se zapojili i někteří muzikanti,
mezi nimi i heligonista Josef, jinak
místní podnikatel a majitel lisovny
ovocných šťáv a hospody, ale
zejména majitel nákladní „pragovky“,
který měl dohodu s hasiči, že jim
bude vozit jejich motorovou stříkačku
„Jitku“ k protipožárním zásahům. Netrvalo dlouho a „zásahové družstvo“

bylo připraveno vyrazit, a to za obdivných pohledů sirénou vystrašených občanů, kterých se na náměstí
sešlo značné množství, a to včetně
zbytku muzikantů, takže možnost
pokračovat ve zkoušce se stala
značně omezenou. Zásahová jednotka vyrazila! Mezi tím se záře
značně rozrostla a bylo zřejmé, že
nehoří les, ale vesnice za ním, a to
hned několik stavení. „To snad hoří
celé Kundratice“, meditovali přihlížející občané. Stejný poznatek měli i
členové zásahové jednotky, když
dorazili do zmíněné obce. „Musí to
být ještě dál, asi ve Mříčné, jedeme
dále,“ rozhodl velitel a myslivec Jarka. A jeli! Až za obcí na vrcholu silnice, odkud se otevírá nádherný pohled na celé panorama Krkonoš, tolik
obdivovaného turisty, poznali původ
záře, která nad horami byla docela
slabá, ale čím výše byla silnější a
plápolala vlnící se rudou barvou.
Ano, byla to nádherná polární zář,
viděná v této době a velikosti jen
málokdy. V němém úžasu zastavili
naši udatní „hasiči“ svoji zásahovou
techniku a pozorovali nádherný přírodní úkaz – požár oblohy. Zároveň
začali rozmýšlet, co dál. „Hned se
zpátky nemůžeme vrátit, to bychom
neunikli ostudě a posměchu čumilů,
kteří na náš návrat budou jistě čekat.
Obrátíme to a stavíme se v nejbližší
hospodě a tam to v klidu rozebereme a připravíme se na „protiakci“.
Jenže na cestě zpět byly hned tři
hospody, takže návrat se protáhl až
do ranních hodin. Mezitím doma na
náměstí poznali očekávající diváci,
že se nejedná o požár, ale o nádhernou, velikou polární zář, která stoupala nad obzorem a při dolním okraji
tmavla. Musíme počkat na návrat
našich statečných a bdělých hochů,
rozhodli. Jak nám to vysvětlí? Přesunuli se do místního hostince, kde jim
očekávání zkracovalo dobře chlazené pivo a líbezné melodie, které jim
hrál zbytek kapely. Zásahová jednotka se vrátila „z akce“ až nad ránem,
značně unavena náročným zásahem

a „hašením“ žízně po něm. Dozvuky
z úspěšného zásahu se konaly a
probíraly za účasti obou skupin až
do rána. Kolektivní soužití občanů se
potvrdilo v plném rozsahu a toho bylo zapotřebí zejména v následující
době, kdy se uvedený zásah vyprávěl po okolních vesnicích a stal se
terčem posměšných narážek, které
někdy vedly až k „hospodským střetům“, vyřizovaným ručně při obhajobě pohotových hasičů. Tito byli nazýváni posměšně „polárníky“, a to tak
dlouho, než název „hasič“ z rozkazu
„vyšších míst“ byl nahrazen názvem
požárníka splynul se slovem polárník
tak dokonale, že postupně ve veřejnosti přestal být spojován s úspěšným zásahem místních hasičů, a
vzpomínka na něj zanikla. Jedině se
ještě připomínala v tehdy známé
písni: Chceš spatřit polární zář…,
kterou místní „vtipálek“ upravil takto:
Chceš hasit polární zář,
k libštátským hasičům se dej
a s nimi velký požár hasit spěj.
Stříkačku táhnou, siréna nocí zní
Pospíchej honem, ať nejsi
poslední,
„Vezměte všechny hadice,
to hoří celá vesnice“.
Překvapení však byli velice.
Byla to polární zář.
Jistě si na to vzpomínáš,
když doma v klidu usínáš.
Dnes si na tuto událost, z doby
starší více než půl století, vzpomene
z místních občanů jen malá skupinka
pamětníků při pivu a posezeních v
místní hospodě, kterých ale v naší
obci v té době bylo šest a dnes je jen
jedna, a ještě živoří. Že by snad národ kulturně rostl, nebo lidé mají jiné
starosti? Spíše to druhé, a proto
jsem zaznamenal tuto „událost“ pro
mladší generace, protože jako muzikant a můj otec jako hasič jsme byli
účastníky oné akce. Příběh potvrzuje
a dokládá další nezištnou ochotu a
pohotovost všech hasičů - pomáhat
za všech okolností všem lidem v
nouzi. Za to jim patří můj dík a obdiv.
Jaroslav Pavlů
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Knihovna Libštát
ZA ZAVŘENÝMI DVEŘMI SE KNIHOVNA MĚNÍ

Dveře všech knihoven napříč
celou republikou se pro čtenáře
uzavřely v pátek 13. března 2020.
Kdy se znovu otevřou, zatím nikdo
neví. Rozhodli jsme se této situace
využít a pustili se do velkých změn.
Jako první jsme v knihovně
s pomocí pracovníků technické
skupiny městyse Libštát, kterým
tímto velmi děkuji, přestavěli regály
s knihami. Byla umístěna nová
pohovka, za kterou velmi děkujeme
dárci. Na oknech se zazelenaly
květiny. Knihovna je nyní vzdušnější
a nabízí pohodlné posezení.
Knihy byly původně rozděleny
pouze do kategorií děti, mládež a
dospělé. Pro lepší orientaci jsme
všechny knihy přetřídili dle žánrů.
Nyní najdete knihy rozdělené do
sekcí:

-

česká beletrie,
světová beletrie,
naučná literatura,
válečné a historické romány,
detektivky,
dobrodružné romány,
scifi a fantasy,
pedagogicko-psychologická
literatura,
- humor,
- poezie,
- dramatické hry,
- čtení pro ženy a dívky,
- mládež,
- čtení pro nejmenší,
- výměnné soubory.
Všechny knihy jsme opatřili kódy,
které jsou nezbytné pro zavedení do
systému. Poškozené a zastaralé
knihy jsme vyřadili a zároveň
objednali mnoho nových titulů.
V současné době knihy čistíme,
vyměňujeme potrhané obaly a
přelepujeme psané štítky tištěnými.
Věříme, že všechny tyto změny
povedou k vytvoření příjemného
kulturního prostoru pro všechny

občany a moc se těšíme, až se
knihovny znovu otevřou.
Prozatím na našich FB stránkách
sdílíme tipy na e-knihy, audioknihy
apod., kterými si můžete zpříjemnit
dlouhé chvíle.
V neposlední řadě bychom chtěli
jménem knihovny poděkovat Martině
Šimůnkové a Tomášovi Livňanskému za vypracování loga, které pěkně
koresponduje s logem městyse
Libštát.
Vyprávěnky z Podkrkonoší s paní
PhDr. Jarmilou Bachmannovou,
CSc., jsme byli nuceni odložit na
dobu neurčitou. Ihned po znovuotevření knihoven bude možné si
vypůjčit dva díly jejích Vyprávěnek
z Podkrkonoší – „Jak to bylo dřív“ a
„Hovořit je vždycky o čem“.
Anežka Šimůnková

Společenská rubrika
V měsíci dubnu slaví své
životní jubileum
paní Hana Faltusová,
pan Jaroslav Štejfa,
paní Marie Čornaničová
a paní Jaroslava Skalská.
Všem srdečně blahopřejeme.
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