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Vážení spoluobčané, milí sousedé, čtenáři Libštátského zpravodaje,
s blížícím se koncem prázdnin a dovolených Vás velice rád seznámím s některými novými informacemi.
1_ Libštátské pozdní léto 2017 | 15. ročník festivalu
V příloze tohoto čísla najdete pestrý program jubilejního 15. ročníku festivalu Libštátské pozdní léto 2017.
O případných změnách Vás budeme včas informovat na webových stránkách městyse Libštát.
2_Výstava fotografií pana Jiřího Beldy
Proběhla v sobotu 15. 7. a v neděli 16. 7. a na požádání byla
otevřena do konce července. Na fotografie se přišlo podívat
mnoho návštěvníků a odcházeli nadšeni. Na dobrovolném
vstupném se vybralo 954 Kč, které byly s poděkováním
předány p. Jiřímu Beldovi. Výstavu 1 551 fotografií chceme
v tomto roce představit také našim školákům.

3_ Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o regulaci hlučných činností - připomenutí
Zastupitelstvo městyse Libštát vydalo na svém zasedání 21. září 2016 usnesením č. Z 2016/029
na základě ustanovení § 10 písm. a), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, tuto výše uvedenou závaznou vyhlášku, jejíž celé znění je k náhledu na webových
stránkách městyse Libštát v dokumentech ke stažení.
Zveřejňujeme hlavní články této vyhlášky:
Čl. 1
Cíl a předmět obecně závazné vyhlášky
(1) Cílem a účelem této obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhláška“) je stanovení opatření k ochraně před
hlukem v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku jako stavu, který umožňuje pokojné
soužití občanů i návštěvníků městyse a vytváření příznivých podmínek pro život v městysi.
(2) Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v městysi nebo být
v rozporu s dobrými mravy a ochranou zdraví, směřující k ochraně před následnými škodami a újmami
působenými narušováním veřejného pořádku, jehož ochrana je ve veřejném zájmu a zájmu chráněném
městysem Libštát jako územním samosprávným celkem.
Čl. 2
Vymezení činnosti, která by mohla narušit veřejný pořádek v městysi
nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a
majetku
Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v městysi nebo být
v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, je
používání hlučných strojů, přístrojů a zařízení v nevhodnou denní dobu.
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Čl. 3
Omezení činností
Každý je povinen zdržet se o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu (§ 3 zákona č. 245/2000
Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění
pozdějších předpisů) hlučných činností, tj. činností spojených s používáním strojů, přístrojů a zařízení
způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, motorových kos, vrtaček, křovinořezů apod.
4_ Připravované komplexní pozemkové úpravy (KPÚ)
Informace pro vlastníky zemědělské půdy v katastrálním území Libštát
Pozemkové úpravy se zpracovávají na základě zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách
a pozemkových úřadech, podle prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu č. 545/2002 Sb.

Proč provádět komplexní pozemkové úpravy?
Co nám přinesou a co získají vlastníci pozemků?
Od pozemkových úprav mohou vlastníci pozemků očekávat:
-

odstranění nesouladů mezi stavem v terénu a stavem vedeným v katastru nemovitostí na základě nového
podrobného zaměření celého řešeného území
odsouhlasení změn druhů pozemků z toho vyplývajících s příslušnými orgány
vyrovnání hranic pozemků
přesné určení hranic pozemků a výměry každého řešeného pozemku a v případě zájmu vytýčení v terénu
vyřešení přístupnosti každého řešeného pozemku – při souhlasu majitelů pozemků vytvoření původních
přístupových cest
možnost vypořádání spoluvlastnictví k pozemkům
dořešení dosud neprojednaných pozůstalostí (dědictví)

Pozemkové úpravy jsou důležitým nástrojem pro rozvoj území a nezbytným podkladem pro obnovení pořádku ve
vlastnictví a evidenci půdy, pro racionální využívání pozemků, pro realizaci půdoochranných, ekologických
a krajinotvorných opatření. Podmínkou pro zahájení pozemkových úprav v katastrálním území Libštát je
souhlas vlastníků min. 50 % plochy zemědělských pozemků v katastru.
Navrhované pozemkové úpravy se dotýkají výhradně zemědělských pozemků v celém katastrálním území Libštát
(mimo zastavěné území obce).
Každý vlastník pozemku, který bude souhlasit s pozemkovými úpravami, musí podat žádost na Pozemkový úřad,
nejlépe prostřednictvím úřadu městyse Libštát. Formulář „Žádost o provedení pozemkové úpravy“ je ke stažení na
webových stránkách městyse Libštát v sekci pozemkové úpravy a také na úřadu městyse.
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Podepsáním této „Žádosti“ vlastník pozemku souhlasí se zahájením přípravy podkladů pro jednání
s vlastníky pozemků. Nutno jej podepsat a vrátit:
 zpět na podatelnu úřadu městyse Libštát
 odesláním "Žádosti" prostřednictvím České pošty co možná v nejkratším termínu na Úřad městyse
Libštát
Veškeré náklady související s prováděním pozemkových úprav, tj. náklady na přípravné a návrhové práce,
geodetické práce, vytýčení pozemků i realizaci společných zařízení hradí stát prostřednictvím pozemkových
úřadů a nepředstavuje pro vlastníky pozemků žádné finanční zatížení.
Žádáme proto všechny vlastníky pozemků v k.ú. Libštát, aby se vší odpovědností zvážili výhody provedených
pozemkových úprav, které odstraní zejména problémy v nevyřešených vlastnických vztazích bez finančního
zatížení vlastníků, návštěvy notářů, zdlouhavého vyhledávání listin a další již shora uvedené záležitosti. Informace
o dalším postupu zveřejníme po získání souhlasu vlastníků min. 50% plochy zemědělských pozemků v katastru
na úřední desce ÚM Libštát, na webových stránkách, informovat se můžete také osobně na ÚM.
Pokud neodevzdáte vyplněnou “Žádost o provedení pozemkové úpravy“, navštíví Vás v bydlišti v následujícím
období pověřený pracovník městyse Libštát za účelem poskytnutí podrobnějších informací a pomůže Vám vyplnit
žádosti a zajistit potřebné doklady.
Touto pověřenou osobou městyse Libštát je
Pavel Janata, starosta,
512 03 Libštát 198.
Kontakt : 481 311 210, 724 180 470, e-mail - starosta@libstat.eu
Děkujeme za pochopení a spolupráci při projednávání této náročné záležitosti.
Níže uvedené dokumenty jsou ke stažení na webových stránkách městyse Libštát v sekci pozemkové úpravy:
Žádost o pozemkovou úpravu (WORD)
Vzor žádosti zde (PDF)
Publikace - Pozemkové úpravy (PDF)
Pozemková úprava jako krajinotvorný prvek (PDF)
Zákon č. 139/2002 Sb. (PDF)
5_Třídění odpadu v městysu Libštát
a) tašky na tříděný odpad

Na úřadě pro Vás máme k dispozici sady tašek na třídění odpadů. Jedna se skládá ze 3 ks tašek - modré, zelené
a žluté - na sběr papíru, skla a plastů.

A. „velká“
- 35 cm šířka*50 cm výška*26 cm hloubka
B. „menší“
- 25 cm šířka*40 cm výška*25 cm hloubka
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b) nápojové kartony_Tetrapack
Krabice od džusů, mléčných výrobků, vín apod. můžete v Libštátě vhazovat do nádob na plast.
c) Jak třídíme? Odměny od EKO-KOMU a.s., autorizované obalové společnosti
Máme tu vyhodnocení druhého čtvrtletí roku 2017. Odměnu dostáváme: a) za zajištění míst zpětného odběru v obci,
b) za zajištění využití odpadů z obalů (ta je závislá na množství vytříděného papíru, plastu a skla).
Pro přehlednost a představu uvádím výše čtvrtletních odměn v roce 2016 a 1.- 2. čtvrtletí 2017
1. 1. 2016 - 31. 3. 2016
17 022,50 Kč
1. 4. 2016 - 30. 6. 2016
17 244,60 Kč
1. 7. 2016 - 30. 9. 2016
19 808,60 Kč
1.10.2016 - 31.12.2016
17 597,50 Kč
1. 1.2017 - 31. 3. 2017
39 426,80 Kč
odměna za zajištění míst zpětného odběru 6 643,00Kč
papír
4,373 t
6 214,91 Kč
plast
3,539 t
19 170,06 Kč
sklo
6,92 t
7 398,86 Kč
1. 4.2017 - 30. 6. 2017
46 773,50 Kč
odměna za zajištění míst zpětného odběru 6 643,00Kč
papír
5,407 t
7 684,431 Kč
plast
5,303 t
28 725,29 Kč
sklo
3,48 t
3 720,82 Kč
Důsledné třídění odpadů nám umožní odvážet méně směsného komunálního odpadu (SKO). Jaká jsou
tedy čísla v porovnání s rokem 2016.
měsíc
leden
únor
březen
duben

2016
13,75
12,96
16,39
13,53

2017
9,66
11,37
16,61
10,28

květen
červen
červenec

12,68
16,26
11,51

9,38
8,78
8,94

celkem tun

97,08

75,02

Sami vidíte, jak se nám daří třídit víc a víc. Komunálního odpadu je čím dál míň, což je skvělé. Věřím, že se nám
čísla u tříděného odpadu budou neustále navyšovat a u „komunálu“ snižovat. Mohly by tomu napomoci i námi
darované tašky na tříděný odpad.
6_Sběrný dvůr v Libštátě v roce 2017 | každá sudá sobota | 9 -12 hodin
Sběrný dvůr v Libštátě je v letošním roce otevřen každou sudou sobotu od 9. 00 do 12.00 hodin.
7_Mobilní rozhlas
Do dnešního dne evidujeme 179 zaregistrovaných občanů, což je skvělé. Prosím, aby se v dohledné době přihlásili
i ti zbývající.
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8_Tři nové koše na psí exkrementy | Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, o stanovení pravidel pro pohyb
psů na veřejném prostranství a o zabezpečení čistoty veřejných prostranství
Na základě podnětů našich pejskařů jsme instalovali tři nové koše na psí
exkrementy. Celkem jich tedy máme po Libštátě rozmístěných již 12.
Nové umístění košů
10_u lávky na Malou stranu | ze strany od náměstí
11_na křižovatce u domu čp. 260 a 302 | směr Janatova komora
12_na křižovatce u seníku | směr Hliňák, Končina a Kroužek
Znovu apeluji na dodržování platné obecně závazné vyhlášky č. 2/2016,
o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství a o zabezpečení
čistoty veřejných prostranství, kterou se zastupitelstvo městyse Libštát usneslo
vydat dne 21. září 2016 usnesením č. Z 2016/030. Tato vyhláška je k náhledu na
webových stránkách městyse Libštát v dokumentech ke stažení.
9_ Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu | sobota 28. října
2017 | 14,05 - 14,20 hod. | Libštát náměstí
Přijímány budou následující druhy odpadů:
- léky všech druhů včetně mastí
- domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, louhy, vývojky a ustalovače,
chemické přípravky na ochranu rostlin, hubení plevelů a škůdců atd.)
v originálních obalech nebo řádně označené
- zbytky starých barev, obaly od barev
- televizory, ledničky, zářivky
- všechny druhy akumulátorů včetně elektrolytu, baterií a článků
- upotřebené motorové oleje (v uzavřených nádobách do 30 l)
- olejové filtry a další zaolejovaný materiál
Nebudou přijímány následující druhy odpadů:
- odpad stavebního charakteru
- eternit, azbest, asfalt
- stavební omítky, lepidla, směsi atd.
10_Libštátský zpravodaj | ročník 9 - č. 7 červenec 1992 | před 25 lety
Naposledy najdete v Libštátském zpravodaji jeho staršího kamaráda z r. 1992. Jako přílohu jsme ho začali vkládat
ke stávajícímu přesně před rokem. Odůvodnění: Starší zpravodaje začínají být vícestránkové a navýšila by se tak
cena současných. Ale nemusíte se bát, že o starší zpravodaje úplně přijdete. Budou - jako dosud - vždy přílohou
na webových stránkách městyse Libštát a na Facebooku.
Na shledanou v září
S úctou Pavel Janata | starosta

Společenská rubrika

V měsíci červenci a srpnu slaví své životní jubileum
paní Danuše Kloboučková,
paní Janina Svobodová,
a pan Slavomil Báča.
Jubilantům blahopřejeme a přejeme jim mnoho zdraví, štěstí, životní pohody
a spokojenosti do dalších let.
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Červen v naší škole
Poslední měsíc školního roku je obdobím testů a zkoušení, ale zároveň i obdobím výletů, dětského
sportování a zajímavých akcí. Hned první červnový den oslavili naši žáci svůj svátek dětí v libereckých kasárnách,
kde bylo na co se dívat. Znovu do Liberce,
tentokrát do Iqlandie, pak vyrazili žáci 6. a
9. třídy.
Stejně jako loni nás ve škole
navštívil pan Mgr.Karel Redlich, DiS,
tlumočník a lektor znakového jazyka. Po
celou dobu vyučování ho děti ze 2. a 5.
třídy napjatě pozorovaly
a snažily
se komunikovat. Některé znaky si
pamatovaly už z loňska. Nově se naučily
třeba počítat. Žáci 6. a 7. třídy se zas
dozvěděli více o indiánských znakových
jazycích. Děti
z prvního stupně
měly v rámci projektu „Ovoce
a
zelenina do škol“ možnost ochutnat nejen
běžně dostupné plody, ale i různé exotické
druhy. Šikovná děvčata pomohla při
loupání, krájení i servírování ochutnávky.
Nejpříjemnější byl závěr - samotná konzumace.
V úterý 13. 6. 2017 se skupina našich dětí vydala do Turnova, kde se každoročně v červnu konají Dětské
olympijské hry. I letos se zde sešly sportovně nadané děti z celého okresu. Sportovci z naší školy tak soupeřili
i s dětmi ze sportovně zaměřených škol. V silné konkurenci se neztratili a dali o sobě vědět několika pěknými
výsledky do desátého místa. Ve středu 7. 6. se žáci 4. třídy vypravili do Košťálova na dopravní hřiště, aby zde
získali kartičku cyklisty. Tomu ovšem předcházela nejprve část
teoretická. Druhá část byla jízda na kolech, kde se museli již chovat
jako v normální dopravní situaci. Po skončení jízd, které všichni
úspěšně absolvovali, jim byla odměnou právě zmiňovaná karta
cyklisty.
V úterý 20. 6. 2017 jelo 12 žáků druhého stupně do německé
sklárny Döbern. Tam si prohlédli muzeum Cristalica, které vypadalo
jako skleněná pyramida. V budově sklárny byla výstava soch
známých filmových postav ze železa, např. Terminátor, Batman,
Shrek a Fiona. Někteří si pak měli možnost vyfouknout si ze skla
malý „vodojem“ pro kytky do květináče.
Ve dnech 22. až 23. června proběhly v
hotelu Jizera na Malé Skále prezentace a
obhajoby závěrečných absolventských prací
žáků 9. třídy. Komise učitelů posuzovala
nejrůznější témata týkající se tradičně přírody,
zeměpisu, historie či techniky. Letos ale přibyly
i práce zaměřené na lidskoprávní otázky,
netradiční sporty, životní styl, tanec, populární
hudbu apod. Potěšitelné je, že přibývá i prací
zaměřených na budoucí povolání nebo
vycházejících ze zájmové činnosti.
Naši
deváťáci
se
postarali
i o sportovně branný den, kterého se
zúčastnila
celá
škola,
a
pomohli
i s pasováním prvňáčků na čtenáře.
Marta Cardová
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Poděkování kolegyni Lence Malé
Často pouhá náhoda rozhodne o tom, že se lidé sejdou na stejném pracovišti a pak na něm spolu prožijí
část života. Pokud si rozumí, nelze to nazvat jinak než štěstím. A o to těžší bývá loučení. K 30. červnu skončila na
naší škole paní Lenka Malá. Po Lence Balatkové, manželech Horáčkových a Zítkových tak končí další z těch, kteří
zde poctivě pracovali skoro celý svůj profesní život.
Po vystudování Pedagogické fakulty v Hradci Králové učila pouhý rok na Malé Skále a v roce 1980
nastoupila natrvalo do Libštátu. A libštátské škole zůstala věrná i za cenu denního dojíždění ze Semil. Prožívala
s ní chvíle dobré i zlé. Patřila vždy k všestranným pedagogům. Vedle své češtiny a dějepisu přebírala i jiné
předměty, když bylo potřeba. Od konce 80. let do současnosti se s ní žáci i rodiče setkávali jako s obětavou
výchovnou poradkyní.
Měla vždy kázeň a autoritu, ale současně i lidský přístup k dětem a porozumění pro jejich problémy.
Nehledala nikdy lacinou popularitu za cenu přehlížení a ústupků. Její zlatá střední cesta, co se týká jednání se žáky,
by klidně mohla být popsána jako vzor v některé z učebnic pedagogiky. Škola nebyla pro Lenku jen pouhým
povoláním. Litovala každé zameškané hodiny, ochotně se zapojovala do všeho, co se zde dělo. Nám ostatním vždy
pomáhala, radila a leckdy nás pobavila svým jemným humorem. Můžeme jen litovat, že už ji nebudeme den co den
potkávat, ale i ona má právo na zasloužený odpočinek.
Za všechno jí děkujeme a přejeme v dalším životě hodně zdraví, rodinné štěstí a co nejvíce splněných
přání.
Kolegyně a kolegové z Masarykovy ZŠ

Turnaj ve fotbalzorbingu v Libštátě
V Libštátě se v sobotu 15. července uskutečnil na hřišti
za DPS 2. ročník turnaje ve fotbalzorbingu. Účastnilo se celkem
šest týmů i s několika fotbalisty z Libštátu, Košťálova, Semil i
Lomnice, kterým fandilo 300 diváků. Celkovým vítězem se stal
bez ztráty bodu tým s názvem THC lopaty.

Počasí nám přálo. Všechna utkání se obešla bez zranění. Občerstvení bylo zajištěno.
Poděkování patří též divákům, kteří se velice bavili. Všem zúčastněním moc děkuje
hlavní organizátor Pavel Janata ml.
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Fotbal v Libštátě
Vážení sportovní přátelé,
v této soutěžní fotbalové sezóně hrají družstva mužů z klubů
FK Košťálov a TJ Jiskra Libštát pod společnou hlavičkou FK
Košťálov – Libštát, z. s.
Družstva mládeže máme společná už mnoho let a jen díky
této spolupráci jsme dokázali všechny mládežnické kategorie dosud
udržet při životě a být velmi úspěšní v krajských či okresních
soutěžích.
Družstva mužů naproti tomu fungovala samostatně. V obou
klubech by se našla období šťastná i méně úspěšná. Nicméně
v poslední době se objevovaly na obou stranách problémy
s nedostatkem hráčů. Ten byl ještě posílen novým faktorem –
změnou přestupního řádu. Ten umožňuje volný přestup hráčů – tedy přestup bez souhlasu mateřského klubu.
Dalším problémem byly permanentní předsezónní licitace o tom, kdo z libštátských hráčů by rád zkusil vyšší soutěž
v Košťálově a kdo z Košťálova bude hrát za Libštát, aby oba kluby měly šanci přijatelně obstát ve svých soutěžích.
Je to v měnících se podmínkách čím dál těžší.
Myšlenka na společná družstva mužů vznikla zejména proto, že uvedené problémy může z velké části
odstranit. Nedostatek hráčů by mohl být eliminován snížením celkového počtu družstev mužů ze čtyř na tři.
Společná družstva mužů mohou během sezóny realizovat dříve nemožné přesuny hráčů mezi jednotlivými družstvy
podle přání hráčů, aktuální formy a ostatních podmínek.
Nominace do jednotlivých družstev v podstatě respektuje přání hráčů s přihlédnutím k jejich výkonnosti.
Hráči z Košťálova tedy mohou nadále hrát za „svoje“ družstvo A, hráči z Libštátu mohou nadále hrát za „svoje“
družstvo B. Společná hlavička družstev nedává hráčům nové povinnosti, ale dává jim nové možnosti.
Na závěr chceme připomenout, že spojení družstev mužů pod společnou hlavičku nepřináší žádné
revoluční změny. Společné družstvo mužů A hraje domácí zápasy v Košťálově, stejně jako dříve Košťálov A.
Společné družstvo mužů B hraje domácí zápasy v Libštátě, stejně jako dříve družstvo Libštát A. Společné družstvo
mužů C hraje první dva domácí zápasy v Košťálově, zbytek domácích zápasů v Libštátě.
Prioritou sloučení klubů je především kvalitní práce s mládeží, vzorná reprezentace Městyse Libštát
a Obce Košťálov v našem regionu i nadregionálně a snaha dosahovat co nejlepších výsledků ke spokojenosti všech
„fandů“ našeho fotbalu.
S přáním všeho dobrého
Zdeněk Kousal, předseda TJ Jiskra Libštát, z. s.
Leoš Moravec, předseda FK Košťálov - Libštát, z. s.

OŠETŘOVATEL/KA SKOTU
Požadujeme:
- kladný vztah ke zvířatům
- samostatnost, zodpovědný přístup
- flexibilitu – práce i o víkendech
Kontaktní osoba:
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Nabízíme:
- práci v obci Libštát, Košťálov
- motivující mzdové ohodnocení
- Nástup možný ihned (dle dohody)

Ing. Roman Hlava , mob.: 733 690 243, e-mail: hlava@dsagro.cz
Libštátský zpravodaj 7,8/2017

COUNTRY VEČER A DLOUHÁ NOC – TOMÁŠ LINKA A SKUPINA PŘÍMÁ LINKA
26. srpna (so), od 16 hodin, ranč U Jezevčíka, vedle nádraží ČD Libštát.
Další legenda české country na ranči U Jezevčíka. Zpěvák a hráč na foukací harmoniku, bývalý člen skupin
White Stars, Greenhorns a Fešáci. Od 18 hod. hraje dívčí kapela Sunny Girls z Prahy. Bramboráky D. Bodnára
nebudou chybět.
Vstupné 100 Kč
Red ak ce žá dá dop is ov ate l e o p rů běžn é a v časn é d o dáv ání pří sp ěv ků!
Příspěvky odevzdávejte na ÚM Libštát nebo zasílejte na email: info@libstat.eu nebo sprava@libstat.eu
Uzávěrka příštího čísla bude ve čtvrtek 31.8.2017.
LIBŠTÁTSKÝ ZPRAVODAJ – zpravodaj městyse Libštát. Vychází měsíčně, nákladem 400 výtisků – zdarma.
Vydává: Městys LIBŠTÁT, Libštát 198, 512 03 Libštát, IČO 00275891, internetové stránky www.libstat.e-obec.cz, e-mail adresa:
info@libstat.eu, registrace – ev.č. MK ČR E 14458.
Kontakty:
ÚM – k481 689 300, mob. 775 588 370; starosta – 481 311 210, mob.724 180 470; matrika – 481 689 547, mob. 774 829 397
vedoucí dílny Karel Jiříček – 775 588 372; vedoucí DPS Hana Paldusová – 775 588 371
záchranná služba: 155
hasiči: 150
policie: 158
SOS: 112
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