Vážení občané,
na startu nového pracovního týdne bych Vám rád nabídl možnost vyzvednutí
nových látkových roušek. Máme je pro Vás připravené na obecním úřadě díky
pracovnicím mateřské školy a paní Jarmile Kejzlarové, které je v uplynulých
týdnech vyrábějí a které je daly obci k dispozici, za což jim ohromně děkujeme!
Dále máme také stále poměrně dostatek dezinfekce. Proto si v případě zájmu
zavolejte na telefonní číslo 720 562 139 a domluvíme se na předání.
Co se týče informací o životě v Libňatově - kromě zrušení mnoha společenských
akcí, na nichž se minimálně do prázdnin nesejdeme, bych rád připomenul:
- Otevření mateřské školy je prozatím v nedohlednu. I proto jsme se
domluvili s firmou, která provádí rekonstrukci budovy, že ode dneška
započne s přestavbou. Chceme, abychom byli schopni školku po
rekonstrukcipřípadně otevřít o prázdninách dříve, než bylo původně
plánováno. V současné době by se ve školce musely pohybovat děti
v rouškách, musely by dodržovat požadované odstupy vzdálenosti, což
není provozně reálné zajistit. Proto jsme se rozhodli, že minimálně do 25.
května zůstane mateřská škola uzavřená tak, jak zní doporučení.
- Pohostinství zůstává uzavřené do odvolání.
- Kadeřnictví zůstává uzavřené do odvolání.
- Obecní úřad v obci, i ostatní úřady, již fungují bez omezení. Přesto je
doporučeno upřednostnit telefonickou či elektronickou komunikaci.
- Během krátké doby chceme společně s T. J. Sokol zprovoznit
přebudovaný tenisový kurt, abychom ho mohli začít využívat pro tuto
formu sportování.
V souvislosti s aktuální situací bych Vás rád také vyzval k tomu, abyste byli
střízliví k informacím, které se k Vám dostávají z médií.
Pochopitelně je třeba dodržovat vládní nařízení, která nám ukládají, jak se na
veřejnosti chovat. Tato opatření musíme bez pardonu dodržovat.
Ale v žádném případě není třeba propadat panice, kterou vyvolává například
nesmyslné počítání nemocných. Jednak tato čísla absolutně neodpovídají
skutečnosti, za druhé vyvolávají v lidech jen falešný strach.
Nejsem lékař, abych nemoc dokázal vyhodnotit či snad zlehčovat, přesto bych
byl rád, aby život v naší obci probíhal v klidu (pochopitelně v nařízeném
omezeném provozu – s rouškami, bez výraznějšího shlukování, bez
společenských akcí, s důslednou hygienou). Pokud se s někým nechcete vídat,
nevídejte ho. Ovšem nebonzujte na sebe, nebuďte ke svým sousedům apatičtí,

buďte ohleduplní k pracujícím, kteří se starají o údržbu naší vesnice, a pokuste
se zůstávat často nad věcí, jak se říká.
Je opravdu smutné, když hlásíte informace ve stylu „Soused Pepa chodí bez
roušky, přitom je karanténa“. Prosím, nenechte si vsugerovat dojmy z televize a
nezavádějme znovu atmosféru strachu, udávání a nevracejme se tak do dob
socialismu, kdy tyto praktiky byly běžné.
Jak naše země vstoupila do virové situace, tak z ní také vyjde. Viry bohužel
nevymýtíme rouškami, ani dezinfekcí, jen zpomalíme jejich šíření. Nepodléhejte
proto téměř každodennímu (dalo by se říci až divadelnímu) vystoupení vlády
v televizi a dalším zprávám jako apokalypse, která se na nás řítí. Bojím se, že pro
mnohé z nás mohou být ekonomické důsledky současné situace větším
strašákem, než panika z nemoci, která v současné době omezuje život po celém
světě.
Pokud si nejste jistí, co je v současné době povolené či nikoliv, prosím,
kontaktujte mě. Informace Vám dohledám.
Na závěr chci zdůraznit, že platí dál také nabídka nákupů pro občany Libňatova,
případně jakékoliv další pomoci, kterou jsem schopen zařídit osobně,
s dobrovolníky či s jednotkou libňatovských hasičů. Podobně tak
spolupracujeme například s nemocnicí v Trutnově.
Z pozice starosty obce pochopitelně nijak nepopírám závažnost aktuální
situace, přesto bych rád apeloval na to, abychom se snažili naše životy žít
kvalitně, bez přehnaného strachu a bez nesmyslného udávání.
Věřím, že se naše životy bez zdravotních následků brzy znovu vrátí do normálu.
Přeji Vám hezké dny v nelehké době.
Jaroslav Pich, starosta

