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    PRO OBČANY LIBOŠE A KRNOVA 

 

       Číslo 19            Leden 2006 
 

 

Váženi spoluobčané, 
ocitáme se na prahu nového roku, který ponese necelých 365 dní číslovku 2006. V tento čas se jistě každý 
z nás ohlédne za uplynulými měsíci a zároveň přemýšlí nad tím, co nového přinese rok nadcházející. 

V letošním roce nás čeká jako jeden z hlavních cílů získání finančních prostředků ke zdárnému 
dokončení tlakové kanalizace v Liboši. Není to záležitost zcela jednoduchá, protože je třeba dát do pořádku 
takříkajíc hříchy z minulosti, na které narážíme. Ať to jsou komplikace kolem stavebního povolení, které zní 
na obec Štěpánov, ať je to projektová dokumentace, jejímž objednavatelem je firma BMH, ale hlavně chybí 
jakákoliv smlouva mezi obcí Štěpánov a Liboš o společné realizaci této akce a skutečnost je taková, že jsme 
jen jednou z etap výstavby a nic nedokládá samostatnost obce Liboš. 

Z dalších investičních akcí byla v loňském roce schválena realizace rekonstrukce veřejného osvětlení 
na ulici „Revoluční“. Ač jsme podnikli patřičné kroky a vyřídili stavební povolení, bohužel nám nebyla 
přiznána dotace z programu obnovy venkova, o kterou bylo zažádáno. Totéž se v podstatě týká i plánované 
výměny oken v mateřské škole a na obecním úřadě. U obou akcí budeme hledat jiné zdroje a možnosti 
získání dotace. Mezi naše priority v letošním roce také patří dosáhnout dohody se správou silnic, aby řádně 
opravila některé až žalostně vypadající úseky silnic v naší obci. 

Na závěr mi dovolte popřát všem do nového roku 2006 pevné zdraví a mnoho osobních i pracovních  
úspěchů. 

Jan David, starosta obce Liboš 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• vyhodnocení soutěže „Za obec krásnější“ za rok 2005 
• žádost o kácení stromů u zbrojnice a údržbu v době vegetačního klidu v ostatních lokalitách 
• plán práce zastupitelstva obce na rok 2006 
 

3. Zastupitelstvo obce ukládá 
• starostovi obce zajistit 4 pracovníky s dotací z ÚP Olomouc pro potřeby obce na údržbu veřejné zeleně 
a úklidu obce v době od 1.4.2006 do 31.10.2006 

 
 

USNESENÍ z 38. veřejného zasedání Zastu-
pitelstva obce Liboš konaného dne 14. 12. 2005 
 

1. Zastupitelstvo obce schvaluje 
• hospodaření obce za leden až listopad 2005 
• rozpočtová opatření č. 7/2005 dle přílohy 
• návrh rozpočtu na rok 2006 vč. rozpočtu sociálního fondu 
• obstaratelskou smlouvu uzavřenou s firmou GIS – STAV-
INVEX a.s. Petřvald na zajištění finančních prostředků pro 
realizaci stavby dokončení  tlakové kanalizace obce Liboš  

• provedení pokácení stromů u zbrojnice a údržbu ostatních 
stromů v době vegetačního klidu dle doporučení komise pro 
životní prostředí 

• zajištění 4 pracovníků z ÚP pro příští období v roce 2006 
pro potřebu obce 

• výši odměny v soutěži „Za obec krásnější“ pro 10 vyhodno-
cených ve formě poukázky na odběr zboží v ceně 200,- Kč 

 

2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí 
• informaci starosty o jednáních k dokončení stavby tlakové 
kanalizace v Liboši 

• zprávu komise pro životní prostředí  
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Plán práce Zastupitelstva obce Liboš na rok 2006 

 

Zasedání se budou konat vždy ve středu. V do-
bě letního času začátek v 19.00 hod, v době zimní-
ho času v 18.00 hodin. Zasedání budou probíhat 
v budově Obecního úřadu v Liboši, pokud nebude 
včas ohlášena změna. 
 

Stálé body pogramu: 
1. Zahájení  
2. Kontrola usnesení 
3. Zpráva o činnosti od posledního zasedání 

zastupitelstva 
4. Hospodaření obce za předcházející měsíc 
5. Diskuse 
6. Usnesení a závěr 

 

Termíny: 
25. ledna 2006 
� zpráva o činnosti jednotky SDH za rok 2005 
� zpráva o vnitřní finanční kontrole – p. Růžičková 
 

22. února 2006 
� zpráva komise pro mládež a tělových. za r. 2005 
� příprava informačního zpravodaje 
 

29. března 2006 
� zpráva komise školské a kulturní za rok 2005 
� zpráva org. složky obce Sdružení žen Liboš 
� zpráva redakční rady 

26. dubna 2006 
� zpráva komise stavební a dopravy za rok 2005 
� příprava informačního zpravodaje 
 

24. května 2006 
� zpráva kontrolního výboru 
� zpráva redakční rady 
 

28. června 2006 
� zpráva komise sociální 
� příprava informačního zpravodaje 
 

26. července 2006 
� zpráva finančního výboru 
� zpráva komise pro životní prostředí 
 

23. srpna 2006 
� zpráva osadního výboru Krnov 
� příprava informačního zpravodaje 
 

27. září 2006 
� zpráva komise havarijní 
� zpráva o činnosti knihovny 
 

25. října 2006 
� zpráva příspěvkové organizace MŠ Liboš za šk. 
rok 2005/2006 

� příprava informačního zpravodaje 
� zhodnocení činnosti za volební období 2002-2006 
 

Ustavující schůze zastupitelstva po volbách.
 

Zákaz kouření 
 

O „protikuřáckém“ zákonu se dnes hodně ho-
voří, slyšíme různé názory, ale kde všude vlastně pla-
tí zákaz kouření? 
 

• na veřejných místech, kterými jsou uzavřené pro-
story přístupné veřejnosti  

• v prostředcích hromadné dopravy 
• ve veřejně přístupných prostorách souvisejících 
s veřejnou dopravou 

• na nástupištích 
• v přístřešcích a čekárnách veřejné silniční a drážní 
dopravy a městské hromadné dopravy, s výjimkou 
stavebně oddělených prostor pro kouření vyhraze-
ných a při pobytu osob trvale větratelných 

• ve vnějších i vnitřních prostorách všech typů škol 
• v zařízeních společného stravování provozova-
ných na základě hostinské činnosti, pokud zařízení 
nemají zvláštní prostory vyhrazené pro kuřáky 
a prostory jsou označeny viditelným nápisem 
„prostor vyhrazený pro kouření“ 

• v budovách zařízení zřízených státem nebo územ-
ním samosprávným celkem poskytujících veřejné 
služby 

• v budovách státních orgánů 
• v budovách orgánů územních samosprávných celků 
• ve vnitřních prostorách zdravotnických zařízení 
všech typů s výjimkou uzavřených psychiatrických 
oddělení nebo jiných zařízení pro léčbu závislostí, 
a to v prostorách, které jsou stavebně oddělené 

• v budovách finančních institucí včetně jejich zaří-
zení společného stravování 

 

Osoby pověřené řízením těchto institucí jsou po-
vinny zajistit, aby občané byli v těchto budovách 
chráněni před škodami působenými kouřením. Uve-
dené budovy by měly být označeny tabulkami upo-
zorňujícími na zákaz kouření. 
 
 
 
 
 
 
 

Úmrtí v roce 2005 
 

� 11.7.2005 zemřel pan Jiří Růžička ve věku 
76 roků. 

� 29.10.2005 zemřel pan Štěpán Loutocký 
ve věku  nedožitých 81 let. 

� 7.12.2005 zemřel pan Karel Kryl ve věku 
95 let. 
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Udržujte chodníky schůdné 
 

Podle jakého zákona jsem povinen uklízet sníh 
z chodníku před svým domem? Jakým právem mě 
nutí obec uklízet pozemek, který mi nepatří? Podle 
jakého zákona mi obec vyhrožuje, že v případě úra-
zu chodce na tomto chodníku ponesu následky?  

 

Kladete si jistě stejné otázky. Proto Vám dnes 
přinášíme několik potřebných informací. 

 

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunika-
cích, v platném znění v § 27 říká, že vlastník nemo-
vitosti, která v zastavěném území obce hraničí se sil-
nicí nebo místní komunikací, odpovídá za škody, je-
jichž příčinou byla závada ve schůdnosti na přile-
hlém chodníku vzniklá znečištěním, náledím nebo 
sněhem. Na majiteli nemovitosti je tedy důkazní bře-
meno, aby prokázal, že nebylo v mezích jeho mož-
ností tuto závadu odstranit, u závady způsobené po-
větrnostními situacemi a jejich důsledky takovou zá-
vadu zmírnit.  

V zákoně tedy není přímo stanoveno, jakou čin-
nost máte vykonávat (odklízení sněhu apod.), ale ne-
sete odpovědnost za to, že chodník bude schůdný, 
a pokud schůdný nebude a někdo si na něm třeba 
zlomí nohu, nesete za tuto událost odpovědnost se 
všemi důsledky. Znamená to, že poškozenému uhra-
díte např. bolestné, ztrátu na výdělku, škodu na vě-

cech a další zákonem stanovené nároky. Proto raději 
v zimě dbejte na to, aby přilehlý chodník před vaší 
nemovitostí byl při padání sněhu či námraze schůd-
ný. 

 

Odstraňování ledu či sněhu se zajišťuje:  
• v minimální šířce chodníku pro chodce 2 m, v pří-
padě, že je chodník užší po celé jeho šíři 

• prohrnutím průchodu v místě přechodu pro chod-
ce a autobusové zastávky 

• odhrnutím či odmetením sněhu na chodníku, 
oškrabáním zmrazků nebo posypem pískem nebo 
drtí o zrnitosti 0,5-8 mm, neobsahující toxické ne-
bo jinak škodlivé látky, přitom vrstva sněhu nepře-
kračuje 3 cm 

• chemickým posypem či solí pouze tam, kde nejsou 
uloženy inženýrské sítě 

• průběžně v době od 7.00 hod do 22.00 hod 
• v průběhu zimního období očištění a odstranění 
inertního materiálu, pokud jsou chodníky a místní 
komunikace bez sněhu a náledí 

 

Starosta obce děkuje tímto všem občanům Li-
boše i Krnova, kteří se během roku a také i nyní, 
kdy jsme zavaleni sněhem, starají o čistotu a schůd-
nost chodníků, sníh před svými domy pravidelně 
uklízí a provádí posyp chodníků proti uklouznutí. 

 

Kácení dřevin mimo les 
 

Pokud hodláte kácet stromy, je nutno si uvědo-
mit, že musíte dodržet určité zásady stanovené záko-
nem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
a prováděcí vyhláškou MŽP č. 395/1992 Sb. 

Ve smyslu výše uvedeného zákona jsou veškeré 
dřeviny chráněny před poškozováním a ničením. Po-
škozování a ničení dřevin rostoucích mimo les je ne-
dovolený zásah, který způsobí podstatné a trvalé sní-
žení jejich ekologických a estetických funkcí nebo 
bezprostředně či následně způsobí jejich odumření.  

Pečovat o dřeviny, zejména je ošetřovat a udr-
žovat, má za povinnost jejich vlastník. Ke kácení 
dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany pří-
rody, není-li dále stanoveno jinak. Povolení lze vy-
dat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkční-
ho a estetického významu dřevin. Kácení musí být 
oznámeno orgánu ochrany přírody, který je může 
pozastavit, omezit nebo zakázat, a to písemně 15 
dnů předem. Pokud je bezprostředně ohrožen život 
či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu, 
oznámí vlastník kácení dřevin do 15 dnů od prove-
dení kácení. 

Povolení není třeba ke kácení dřevin na po-
zemcích, které jsou ve vlastnictví fyzických osob, 
jestliže pozemky užívají a jde-li o stromy se stanove-
nou velikostí, popřípadě jinou charakteristikou. Po-
volení ke kácení dřevin rostoucích mimo les za před-

pokladu, že nejsou významným krajinným prvkem 
a jsou splněny ostatní podmínky stanovené zákonem 
a jinými právními předpisy, se nevyžaduje pro stro-
my o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výš-
ce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty 
do celkové plochy 40 m2. 
 

Obecní úřady: 
• povolují s výjimkou území národních parků kácení 
dřevin a jsou oprávněny k pozastavení, omezení 
nebo zákazu kácení dřevin 

• s výjimkou územních parků ukládají náhradní vý-
sadbu podle § 9 a vedou přehled pozemků vhod-
ných k náhradní výsadbě 

• vedou přehled o veřejně přístupných účelových 
komunikacích, stezkách a pěšinách ve svém správ-
ním obvodu. 

 

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostou-
cích mimo les podává vlastník a žádost musí obsa-
hovat jméno a příjmení žadatele, adresu žadatele, 
doložení vlastnického práva k pozemkům a dřevi-
nám, specifikaci dřevin, udání obvodu ve výšce 130 
cm nad zemí, zdůvodnění žádosti. 

Kácení dřevin se provádí zpravidla v období 
jejich vegetačního klidu. Orgán ochrany přírody 
může uložit žadateli náhradní výsadbu. 

Jaroslav Mik, předseda komise ŽP 
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Upozornění k dávkám státní sociální podpory 
 

Vzhledem k tomu, že od 1.1.2006 platí nový 
správní řád, dovolujeme si vás že k dávkám státní 
sociální podpory je potřeba dokládat veškeré důleži-
té dokumenty, tzn. rodné listy dětí, rozsudky o roz-
vodu, nájemní smlouvy, apod. 

Podle novely může dítě, které nedosáhlo tří let 
věku, stejně jako doposud navštěvovat jesle a jiné 
obdobné zařízení pět kalendářních dnů v kalendář-
ním měsíci. Podmínky se ale zásadně mění pro děti 
po dovršení 3 let jejich věku. Děti bez zdravotního 
postižení po dovršení 3 let věku budou mít počínaje 
1. únorem 2006 stejné podmínky jako děti s postiže-

ním. Nové ustanovení zákona umožňuje dětem, 
dnem dovršení tří let věku, navštěvovat mateřskou 
školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti předškol-
ního věku nejvýše čtyři hodiny denně. Toto ustano-
vení naopak pro dítě starší tří let vylučuje možnost 
návštěvy mateřské školy nebo jiného obdobného za-
řízení pět kalendářních dnů v kalendářním měsíci. 
Pět kalendářních dnů návštěvy předškolního zařízení 
je tedy nadále umožněno jen dětem, které ještě nedo-
sáhly tří let věku. 

Pracovníci odboru státní sociální 
podpory v Olomouci 

 

Soutěž „Nejkrásnější kout v Liboši“ 
 

Lebošsky hřiště aneb jeden velké krtinec! 
 

Je krásné sobotní odpoledne a já se už nemůžu 
dočkat... a čeho? No přece našeho fotbalového zá-
pasu. Sejdeme se všichni – Zdenek, Kuba, Pája a Pá-
ja, Lukáš, Honza, Erik... No prostě celá FC Liboš. 
Rozdělíme se do dvou družstev a zápas může začít. 
Sedám na kolo a odjíždím směr hřiště. Hřiště máme 
fakt perfektní, krásný trávník, nové brány, lajny jako 
podle pravítka. Dokonce jsou kolem hřiště i nové la-
večky. Zatím jsme se ale nesešli všichni a tak si jde-
me zahrát pinponk. Máme tu totiž tři betonové pin-
ponkové stoly. Pája s Pájou přinesli pálky a tak jde-
me hrát než dorazí ostatní. Konečně jsme se sešli 
všichni a zápas může začít. Na rovném trávníku se 
hraje skvěle a proto není divu, že jsme odehráli per-
fektní zápas, který skončil nerozhodně 2:2. 

... no nazdar!!! Už je půl třetí! Šla jsem si po obě-

dě číst a usnula jsem. Náš fotbalový zápas naštěstí 
začíná až ve tři, tak to ještě stihnu. Rychle se oblé-
kám a jedu na hřiště. Na našem hřišti jsem opět v re-
álu: neposekaný trávník, jeden krtinec vedle druhého 
– dnes je jich tu tolik, že to vypadá, že budeme hrát 
proti krtkům, brány jsou také bez sítí a o pinponko-
vých stolech si můžu nechat jen zdát. Ach jo!!! Ale 
sešli jsme se všichni a nic nám nebránilo v tom, 
dnešní zápas odehrát. Pro naše družstvo to sice 
skončilo 1:4, ale to nevadí. Zábava byla perfektní! 

Na našem hřišti se scházíme rádi, ale kdyby 
s mým snem šlo něco udělat, tak by to bylo super! 

napsala třináctiletá Lucka Bittnerová z Liboše 
 

Do soutěže jsme obdrželi také několik fotografií 
od pana Karla Kryla z Liboše, které jsou uveřejněny 
na str. 1, 4 a 9. Oba soutěžící si mohou v kanceláři 
obecního úřadu převzít věcnou cenu.  

 
Pohyb obyvatelstva  

v roce 2005 
 

Počáteční stav k 1.1.2005: 
285 mužů a 294 žen 

celkem 579 obyvatel 
 

Narozeno dětí:     5 žen
   

Přihlášeno k trvalému pobytu: 
11 mužů a 12 žen 

 

Zemřelo občanů:  3 muži 
 

Odhlášeno z trvalého pobytu: 
5 mužů a 9 žen 

 

Konečný stav k 31.12.2005: 
288 mužů a 302 žen 

celkem 590 obyvatel 
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Prosba Mateřské školy v Liboši 
 

Mateřská škola v Liboši se obrací na všechny 
občany Liboše a Krnova s prosbou o pomoc při 
sbírání umělohmotných uzávěrů od PET lahví. Děti 
z mateřské školy jsou přihlášeny do soutěže - akce 
"Pomož přírodě, sbírej víčka", která je zaměřena na 
sběr víček od PET lahví - a jejich recyklaci., která 
probíhá v měsíci lednu. Barevné uzávěry od PET 
láhví můžete nosit v igelitových pytlících či taškách 
do 31.1.2006 do mateřské školy nebo na OÚ Liboš. 
Mateřské školy a základní školy budou na konci pro-

jektu (červen 2006) vyhodnoceny a nejlepší tři školy 
budou odměněny. 

 

Dále mateřská škola prosí občany o poskytnutí 
starého papíru do soutěže mateřských škol ve sběru 
starého papíru. V minulých ročnících se vždy naše 
MŠ umístila na předních místech a za získané peníze 
byl pro děti uspořádán výlet. Děkujeme všem, kteří 
mateřskou školu v soutěži podpoří. 

Lenka Valentová, ředitelka MŠ Liboš 
 

Liboš – výročí obce v roce 2006 
 

1166 – první a nejstarší písemná zmínka o obci Li-
busch v dodatku k zakládací listině 

1596 – byl postaven dům – panský dvůr, nyní hosti-
nec čp. 137 spolu s mlýnem Jiřím Pavorinem 

1601 – majitelem mlýna Jiří Pavorina – prelát klášte-
ra Hradisko 

1866 – 3.10. vyhořelo na Jílkově 12 domů 
1871 – zahájena stavba školy Josefem Malíkem, 

zednickým mistrem z Vilémova 
1906 – 25.2. založeno vodní družstvo, členové Ště-

pán Loutocký, František Zavadil, František 
Ryšavý 

1906 – založen SDH, první předseda Jan Rýdl a ná-
čelník František Ryšavý 

1921 – nastoupil učitel František Mikulka, učil do 
7.11.1921 a odstěhoval se, znovu nastoupil 
Josef Dvořák a učil do 29.8.1934, potom se 
odstěhoval do Čechovic  

1931 – regulace Říčí – Leopold Novák z Olomouce 
1931 – postavena lávka přes Říčí z Krohéčí na luka 
1936 – 9.12. prodal Mikuláš Pecl mlýn Hubertu Já-

šovi z Bzence 
1946 – kácení máje v květnu 
1946 – pan Eduard Hojka daroval junákům vývěsní 

skříňku 
1951 – do školy nastoupil řídící učitel František 

Runták 
1951 – nadšenci nacvičili pod vedením učitele Run-

táka Moravskou besedu a vystupovali po ce-
lém okrese 

1956 – 1.3. založeno JZD – předs. Jan Svozil, druž-
stvo mělo 90 členů a hospodařila na 300 ha 

1956 – započato s výstavbou porodny pro prasnice 
1961 – od 1.1. hospodaří společně JZD Krnov a Li-

boš – sloučení 
1961 – navštívila obec malířka Marie Bognerová,bás-

ník Kamil Bednář a jeho paní Emilie Bedná-
řová, spisovatelka, také vystoupilo Olomouc-
ké kvarteto 

1961 – od dubna do října zřízen zemědělský útulek 
pro děti, který vedla Libuše Kolářová 

1961 – od 1.11. sloučení školy se Štěpánovem 
1961 – přístavba MNV – šatna knihovna, sklad na 

otop 
1961 – dokončena spojovací silnice Liboš - Krnov 
1966 – ustanoven knihovníkem Jan Bajer, předseda 

ČSM Vojtěch Navrátil, předsedkyní Červe-
ného kříže Věra Spurná 

1966 – při JZD je hudební dechový a taneční soubor 
vedený Vojtěchem Vidlařem 

1966 – byla provedena velká adaptace hasičské 
zbrojnice, přistavěna místnost pro činnost 
hasičů 

1971 – předsedou SDH Karel Vyhnánek, náčelníkem 
Jiří Růžička 

1971 – výstavba autobusové čekárny, zakoupení po-
sunovacího žebříku na opravy veř. osvětlení 

1971 – opravena kaplička v Liboši a v Krnově, v Li-
boši zavedeno el. světlo do kaple 

1971 – dláždění chodníků 
1996 – v červnu založena společnost ZP Štěpánov 

a.s. se sídlem v Liboši oprávněnými osobami 
bývalého Zemědělského družstva Štěpánov 

2001 – dokončena úprava hřiště na malou kopanou 
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OSOBNOSTI LIBOŠE IX. 
(seriál na pokračování) 

 

Rodáci, postavy a postavičky, osoby a osobnosti 
Liboše a Krnova, živnosti a řemesla 

v Liboši a Krnově 
 

Od listopadu 2004 vám postupně nabízíme na 
pokračování tento seriál osobností Liboše, rodáků, 
řemeslníků, postav a postaviček, lidí, kteří byli v obci 
známi tím, že cosi udělali pro rozvoj obce i ostatní 
spoluobčany. V dnešním pokračování předkládáme 
jména na písmeno „O a P“. V úvodu se však musí-
me vrátit k písmenu „N“ a omluvit se za to, že v mi-
nulém čísle nebyl uveřejněn Jaroslav Novák z Krno-
va. K tomuto nedopatření došlo při přípravě minulé-
ho čísla, kdy jsme neměli k dispozici údaje o jeho 
osobě. Budeme vděční za poskytnutí potřebných 
zpráv a informací o osobnostech Liboše, a proto se 
znovu obracíme na všechny spoluobčany s prosbou 
o předání potřebného.  
 

Jaroslav Novák – muzikant 
* 16.4.1927 - Krnov 
+ 26.7.1986 - Šternberk 
Narodil se v Krnově manželům Štěpánu Novákovi 
a Emilii, rozené Knapové. Oženil se s Věrou Cet-
kovskou a vychovali spolu 2 děti, dceru Zdeňku 
a syna Petra. Pracoval v UP závodech ve Štěpánově 
jako stolář. Byl dlouholetým muzikantem a zpěvá-
kem, hrál na křídlovku. V roce 1985 při přehlídce 
dechových hudeb v Náměšti na Hané dostal diplom 
za dlouholetou činnost v hudbě. 
 

František Obst – krejčí 
* 18.8.1839 - Geblov 
+ 19.7.1919 - Liboš 
Narodil se v rodině Leopolda Obsta, osadníka 
v Geblově a jeho maželky Kateřiny Malaskové. Byd-
lel v Jílkově čp. 40 v roce 1919. Zemřel ve věku 79 
let na sešlost věkem. 
 

Josef Obst – obecní sluha 
* 24.2.1868 - Mor. Loděnice 
+ 11.3.1937 - Liboš 
Narodil se v rodině Františka Obsta a jeho manželky 
Kateřiny Dudkové. Bydlel v Liboši čp. 40 v roce 
1937. Byl členem SDH. Zemřel ve věku 69 let na ra-
kovinu žaludku a byl pochován na hřbitově v Hno-
jicích. 
 

Jaroslav Opletal 
* 4.6.1921 - Krnov 
+ 25.2.1943 - Mauthausen 
Narodil se v Krnově čp. 21.V matrice je zápis, že Ja-
roslav Opletal zemřel v Mauthausenu dle potvrzení 
koncentračního tábora ze dne 2.3.1943.  

 

František Opletal – zedník 
* 27.6.1915 - Bohuňovice 
Bydlel v Liboši čp. 43 v roce 1944. 
 

Rudolf Opletal – zámečník 
* 28.2.1914 - Liboš 
+ 22.9.1999 - Šternberk 
Místo pobytu: Liboš. Dlouholetý člen SDH a za-
hrádkář, člen Svazu zahrádkářů ve Štěpánově, pěsti-
tel gladiol. 
 

Rudolf Opletal – modelář dřeva 
* 2.8.1895 - Štěpánov  
Bydlel v Krnově čp. 21, kde se mu v roce 1920 na-
rodil syn Rostislav a v roce 1921 syn Jaroslav, který 
zemřel v Mauthausenu. Měl modelárnu v Krnově 
„Na valše“. 
 

Josef Pavel – krejčí 
* 23.5.1877 - Kvasiny 
+ 24.4.1943 - Liboš 
Narodil se v rodině Františka Pavla a jeho manželky 
Anny, roz. Svatoňové v Kvasinách. Bydlel v Liboši 
č.p. 24. Zemřel ve věku 65 let na zánět plic a byl po-
chován 27.4.1943 na hřbitově v Hnojicích. 
 

Jaroslav Pavlů – stolář 
* 5.7.1920 - Štěpánov 
Bydlel v Liboši čp. 53 v roce 1947, kdy se mu naro-
dila dcera Ludmila. 
 

František Josef Pelíšek – kněz 
* 10.2.1894 - Krnov 
+ 12.1.1954 - Lobodice 
Místo pobytu: Olomouc, Lobodice, Tovačov, Velké 
Karlovice, Dolní Bečva. Kněz, konzistorní rada, po-
slední stálý lobodický farář. Pocházel z chudé rodiny 
domkářů čp. 16. Ordinován 5.7.1919. Působil v No-
vém Hrozenkově, Velkých Karlovicích, Tovačově 
a jinde. Od 1.7.1938 v Lovosicích, kde mimo jiné vy-
budoval nový hřbitov. Tam je také pochován. Byl 
posledním stálým lovosickým farářem. Informace 
z Našich novin č. 203 z ledna 1999. 
 

Anna Pěrůžková – švadlena 
* 15.8.1874 - Štěpánov 
+ 1.3.1905 - Liboš 
Narodila se ve Štěpánově v rodině Isidora Pěrůžka 
a jeho manželky Františky Pospíšilovy. Bydlela v Li-
boši na čp. 31, kde svobodná ve věku 30 let zemřela 
náhle na zánět plic. 

Pokračování na str. 7 
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Osobnosti Liboše IX. – dokončení ze str. 6 
 

Bohumil Peřina – zemědělec, předseda JZD 
* 06.7.1914 - Krnov 
+ 23.2.1975 - Olomouc 
Místo pobytu: Krnov, Liboš. Zemědělec, působil ja-
ko předseda JZD Krnov, později i předsedou v JZD 
v Liboši. Byl dlouholetým členem SDH. Rolník z čp. 
15. Druhý krnovský předseda JZD (po J. Spurném) 
od roku 1959. Funkci vykonával až do sloučení 
s JZD Liboš v roce 1968. Poté byl předsedou slou-
čeného JZD až do sloučení s JZD Štěpánov v roce 
1974. Zemřel na infarkt ve věku 60 let. Naše noviny 
č. 206 z června 1999 a č. 210 z ledna 2000. 
 

Jaroslava Františka Josefa Peřinová – řádová 
sestra, učitelka 
* 15.3.1889 - Krnov 
+ 14.7.1965 - Kadaň 
Místa pobytu: Liptál, Kokory, Brno, Olomouc, Ko-
šice, Vyškov, Opava, Kadaň. Dominikánka kongresu 
blahoslavené Zdislavy, působila jako učitelka češtiny, 
francouštiny, němčiny, angličtiny, dějepisu a zeměpi-
su. Naše noviny č. 204 z března 1999. 
 

Eustach Petřík – tesař 
* 15.1.1875 - Hnojice 
Bydlel v Liboši Jílkově čp. 28 v roce 1905. Oženil se 
s Kateřinou Poláškovou.Měl syna Josefa a Františka. 
Byl členem SDH. 
 

František Petřík – tesař 
* 4.4.1903 - Hnojice 
+ 23.6.1974 - Liboš 
Narodil se v rodině Eustacha Petříka a jeho manžel-
ky Kateřiny, rozené Poláškové. Oženil se s Boženou 
Skopalovou. Bydlel na Jílkově čp. 43. Byl členem 
SDH, pokladník SDH, předseda MNV Liboš. Ze-
mřel ve věku 71 let na ischemickou chorobu srdeční 
a byl pochován na hřbitově ve Štěpánově dne 
27.6.1974. 
 

Vojtěch Petřík 
Rodák z Liboše  
Mladá fronta dnes dne 4.10.2004 o něm napsala: 
„Vojtěch Petřík z Olomouce v kabině ultralehkého 
letadla Red Hunter si v 73 letech splnil sen – posta-
vil letadlo a věnuje se aktivně letectví“. Sám o sobě 
řekl: „Dělal jsem všechny možné sporty, měl jsem 
čtyři desítky motorek, postavil jsem si pět motoro-
vých lodí, ale létání byl pro mně jednoznačně vr-
chol“. Pilotní průkaz si udělal v 63 letech. 
 

Jan Petřík – tesař 
* 8.5.1866 - Hnojice 
Bydlel v Liboši čp. 28 v roce 1906. Měl syna Voj-
těcha a Jaroslava, dceru Ludmilu. Byl členem SDH. 

 

Josef Petřík – tesař 
* 28.9.1905 
+ asi 1950 
Pracoval v MŽ a zemřel tragicky, v zaměstnání na 
něho spadl odlitek. 
 

František Pfof – kovářský mistr 
* 3.3.1849 - Střeň 
+ 30.11.1937 - Liboš  
Narodil se v rodině Jana Pfofa a Josefy, roz. Kočír-
kové. Bydlel v Liboši čp. 36 v roce 1937. Zemřel ve 
věku 88 let na sešlost věkem a byl pochován na hřbi-
tově v Hnojicích. 
 
František Polách 
* 10.7.1924 - Štěpánov 
+ 07.05.2002 - Liboš 
Místo pobytu: Liboš. V Liboši bydlel od 29.7.1953, 
působil dlouhá léta v Osvětové besedě v Liboši, byl 
poslancem MNV Liboš a členem komise MNV Ště-
pánov, dlouholetý člen SDH. 
 
Pavel Polách 
* 25.6.1952 - Šternberk 
Místo působení: Liboš, Olomouc, Brno. Narodil se 
v rodině Františka a Blaženy Poláchových v Liboši. 
Se svými rodiči bydlel na dnešním čp. 133. První stu-
peň základní školy absolvoval v Liboši a druhý ve 
Štěpánově. Po úspěšné docházce základní školy vy-
studoval pan učitel SVVŠ (střední všeobecně vzdělá-
vací škola) a posléze Pedagogickou fakultu s oborem 
chemie a pozemky v Olomouci. Dnes bydlí v Brně, 
kde se se svou ženou nastěhovali do rodinného 
domku a učí na základní škole Újezd u Brna chemii, 
přírodopis a informatiku, je zástupcem ředitele a ve-
doucím internetového kroužku. (převzato z inter-
netu) 
 
Tomáš Polášek – cestař 
* 24.10.1857 - Jílkov 
+ 31.3.1930 - Liboš 
Narodil se v rodině Františka Poláška a jeho manžel-
ky Lucie Strygiřové. Bydlel v Jílkově čp. 13 v roce 
1930, zemřel zadušením z oběšení ve věku 72 roků. 
 
Josef Pospíšil – zedník 
* 14.1.1914 - Horka 
+ 23.5.1975 - Olomouc 
Bydlel v Liboši čp. 62 nyní po přečíslování 58, ze-
mřel tragicky, srazilo ho auto v Olomouci u železá-
ren. Otec Josefy Zatloukalové. 
 
Vojtěch Pospíšil - švec 
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Změna jízdního řádu autobusových linek č. 763 a 764 od 11.12.2005 
 

Pracovní dny Dny volna 

Štěp. kino > Ol. HLN Ol. HLN > Štěp. kino Štěp. kino > Ol.HLN Ol. HLN > Štěp. 
4:50 5:22, 5:51b 4:50 6:53b 

5:00bt, 5:03, 5:50bt, 5:50 6:00L,6:32, 6:46L, 6:52 7:00bL 9:41b 

6:05L, 6:10b 7:30, 7:32 8:20b 12:48bL 

7:00, 7:00, 7:02bt, 7:10 9:41b 14:00b 15:08b 

8:15b 11:03b, 11:23L, 11:56b 16:00b, 16:45 17:08b 

9:03b, 9:25b 12:48bL 18:10b 18:41b 

10:31bL 13:35 21:20b 20:38b 

11:30b 14:02b, 14:06  22:40L 

12:55 15:00, 15:13, 15:18btL   

13:15b 16:16, 16:35bL   

14:00, 14:30b 17:06bL, 17:45   

15:10L, 15:17, 15:40bt, 15:50 18:41, 18:41b   

17:00, 17:15 19:51L   

18:30 20:33b   

19:00bL 22:41bL   

21:15b b-Březce, t-Trž., L-Liboš   

 

Zpráva velitele SDH Liboš za rok 2005 
 

Jako každý rok, tak i letos vás seznámím s čin-
ností našich soutěžních družstev a zásahové jednot-
ky. Začátkem roku jsme se podíleli na přípravě ha-
sičského plesu pochovávání basy. V měsíci březnu 
jsme provedli sběr železného šrotu, posbírali jsme 
7210 kg železa. I letos se naše soutěžní družstva 
účastnila mnoha soutěží. První byla okrsková v Že-
rotíně. Naše ženy i muži obhajovali loňské prven-
ství, což se jim povedlo a opět vyhráli, postoupili do 
okresního kola v Hlubočkách, ale bohužel se nezú-
častnili z důvodu pracovního vytížení několika čle-
nů. V Moravské Huzové muži obsadili 3. místo a že-
ny 1. místo. Ve Střížově se mužům nedařilo a po 
dvou neplatných pokusech skončili na posledním 
7. místě. Ženy byly první. V Lípách muži obsadili 
1. místo a ženy 2. místo. 

Naše místní soutěž O POHÁR STAROSTY 
OBCE LIBOŠ byla úspěšná nejen četnou účastí 
družstev, ale i vítězstvím našich mužů i žen. Na sou-
těži v Řídeči naši muži skončili na 2. místě, naše že-
ny tam byly jediné. Proto se soutěže zúčastnily také 
v mužské kategorii v požárním útoku, kde se jim po-
dařilo dosáhnout nejlepšího času i v této konkurenci. 
Právem si vysloužily pohár za první místo v katego-
rii žen. V soutěži v Moravské Huzové O POHÁR 
STAROSTY ŠTĚPÁNOVA se muži umístili na 
2. místě a ženy se neúčastnily. V Trusovicích na noč-
ních závodech jsme zkusili závod extraligy a velmi 
sE nám vydařil, skončili jsme na krásném 3. místě. 

Naše druhá místní soutěž MEMORIÁL VLA-
DIMÍRA ZBOŘILA byla poznamenaná malou 

účastí družstev. Mužů byla 3 družstva a žen jen 2. 
Opět obě naše družstva zvítězila. Na poslední noční 
soutěži v Nasobůrkách v konkurenci 24 družstev 
obsadili muži 9. místo a ženy nezávodily.  

Naše zásahová jednotka byla požádána o vyčiště-
ní studní v Liboši u pana Otáhala a v Krnově u paní 
Šabatové. Úkol jsme s radostí splnili. 

Dne 13. srpna 2005 naše zásahová jednotka vyje-
la k požáru obilí v Moravské Huzové. Po průjezdu 
vesnicí jsme kontaktovali operační středisko Olo-
mouc pro upřesnění požáru a bylo nám sděleno, že 
požár zvládli, ale že v Liboši se stala dopravní neho-
da a máme zasáhnout. Po příjezdu na místo jsme 
zjistili, že SDH Štěpánovu došlo k odpojení přívěsu 
PS 12 a nabourání do dvou zaparkovaných automo-
bilů. Zabezpečili jsme místo nehody a po vyšetření 
uklidili a odtáhli poškozený přívěs. Našim vozidlem 
Avia bylo ujeto 723 km. 

Obecní úřad nám doplnil výzbroj o motorovou 
pilu. To je vše z naší činnosti za rok 2005. 

předkládá Pavel Weinlich ml. 
 

Moudrosti 
 

Kniha je nejtrpělivější a nejzábavnější společník, 
který nás nikdy neopouští, má se k nám vždy se 

stejnou láskou, baví a poučuje nás za mladosti a těší  
                 ve stáří.   Smiles 

 

Kniha dobrá je poklad živoucí, kniha špatná je duch 
mučící. Kniha dobrá učí správnosti, pravdě a 

dobrotě, kniha špatná učí nepravosti, 
         sobectví a Nevěře. Smiles 
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Vrbka Josef 
 

Rodák z nedaleké obce Březců narodil se jako syn 
Mariany a Antonína Vrbkových. 28 ledna 1904. Po 
skončení školní docházky odešel do Olomouce se učit 
k firmě Sandrik, která vyráběla brusle a příbory. Tam 
pracoval až do skončení druhé světové války. Ve 
svých 25 letech se oženil s dcerou domkaře, který byl 
jeden ze zákládajících Sboru dobrovolných hasičů 
v Liboši. Josefa Kameníčka č. 33 nejen, že si vzal jeho 
dceru Annu, ale zároveň převzal i jeho malé hospo-
dářství, kousek polnosti a dvě kravky, že měl práce 
hodně přesto vstoupil SDH po vzoru svého tchána, 
který se stal dobrodincem sboru daroval dar 100,- Kč 
tak byl nazván bratry hasiči na schůzi 16. února 1930. 
Vrbka Josef v roce 1934 vstoupil do SDH v Liboši 
s číslem průkazky č. 82758. Brzy po vstoupení do 
sboru zastával funkci velitele zásahového družstva. Je-
likož se uvedl úspěchy v této funkci, stal se roce 1938 
velitelem sboru až do roku 1948 v tehdejší době, kdy 
nebyl vhodný starosta sboru. Byl zvolen starostou 
sboru v roce 1952 tuto funkci vykonával až do roku 
1956. Aby měl více času na práci doma a tím i na 
funkci ve sboru, šel pracovat do Štěpánova k firmě 
Vojáček lisovna umělých hmot bakelitu. V této firmě 
byl zaměstnán jako nástrojař kde vyráběl formy pro 
lisování. U této firmy byl zaměstnán nejen bratr Vrbka, ale byla tam i spousta žen nejen ze Štěpánova, ale 
i z Liboše, které pracovaly na dvě směny. Po zrušení firmy přešel do Moravských železáren, kde byl zaměst-
nán jako požárník z povolání. Spolu s manželkou vychovali dvě dcery Annu a Ludmilu. 

V roce 1941 zemřel jeho tchán dobrodinec Kameníček Josef. Nejen, že byl Josef Kameníček, Josef Vrbka, 
ale i jeho manželka se stala členkou požární ochrany, která byla zaměstnána místním JZD, kde pracovala jako 
skupinářka, po těžké nemoci vykonávala funkci pokladní. Těžce nemocný soudruh Vrbka Josef odešel z fa-
kultní nemocnice do hasičského nebe v roce 1972. Tam odtud určitě sleduje jak my, nástupci dříve naroze-
ných bratrů pokračujeme v jejich započaté práci pro blaho svých spoluobčanů. Vždyť heslem hasičů bývalo 
„Svému bližnímu, jako sobě samému“.                  Josef Bajer 
 

Všesokolský slet už klepe na dveře 
 

Jestlipak víte, že příští rok, přesně prvního čer-
vence, začne v Praze XIV. všesokolský slet? Řekne-
te si, času dost, ale kdepak, přípravy jsou v plném 
proudu. Je vybráno šestnáct skladeb, jsou připraveny 
videokazety a cvičenci si mohou začít vybírat. Pro 
ženy středního a staršího věku je připraveno cvičení 
se stuhou pod názvem Léto. I hudba se bude určitě 
líbit, protože o hudební doprovod se postaral po-
pulární Hradišťan. Také další ženská skladba je zají-
mavá, jde o cvičení s bubínky s názvem To všechno 
přines čas. Mužská skladba se jmenuje Chlapáci II. 
a její úspěch u diváků je zaručen. Skladba pro rodiče 
s dětmi má název Korálky a bude se cvičit na vel-
kých gymnastických míčích. Mámy a táty zde často 
zastupují právě prarodiče. 

Tradice hromadných vystoupení je u nás stále ži-
vá. I na slet přicházejí cvičit lidé, kteří do Sokola ji-
nak pravidelně nechodí. Sokol byl vždy pro vše-
stranný, zdravý pohyb. A co je nejdůležitější, v každé 
tělocvičně se vytváří bezvadná parta. Své by vám 

o tom řekli ti nejstarší, kterým právě ta parta a spo-
lečné zážitky pomáhají překlenout i potíže spojené 
s vyšším věkem. 

Vše začne pro účastníky sletu prvního července 
večer velkým galapředstavením v Sazka aréně. Druhý 
den projde Prahou sokolský průvod. Hlavní program 
hromadných představení je plánován na večer 5. čer-
vence a odpoledne 6. července 2006. Samozřejmě na 
Stadionu Evžena Rošického na Strahově v Praze bu-
dou i veřejné generálky.  A s čím se bude cvičit? Stu-
hy, obruče, míče, tyče – to známe, ale cvičit se bude 
i na karimatkách, na trampolínách, na fitbednách, 
s bubínky, závoji i s počítadly! Počítadla si jako cvi-
čební náčiní přinesou na plochu děti z prvních a dru-
hých tříd. 

Atmosféra, rámus, ohromná cvičební plocha, no-
vá přátelství. Ten pocit je nesdělitelný, ale každý, kdo 
ho jednou zažil, ví o čem se tu mluví. Je to tradice, 
radost ze cvičení, emoce a zážitky na celý život. 

Eva Stejskalová 
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PLATNOST řidičských průkazů v ČR a zemí EU do doby povinného 
vyměnění za řidičský průkaz  EU 

 

Je potřeba zdůraznit, že stávající řidičské průkazy (vydané od 1. 7. 1964 do 30. 4. 2004) budou 
i nadále platné, a to ve všech členských státech Evropské unie.Řidičské průkazy vydávají příslušná 
pracoviště pověřených obecních úřadů a obce s rozšířenou působností (magistráty). 

  

Navrhované termíny výměny stávajících řidičských průkazů:  
 Řidičský průkaz vydáván od - do Návrh povinné výměny do 
1.7.1964 - 31.12.1986 
1.1.1987 - 31.12.1991 
1.1.1992 - 31.12.1993 
1.1.1994 - 31.12.1996 
1.1.1997 - 31.12.2000 

  

 do konce roku 2007  

1.1.2001 - 30.04.2004 dle novelizace 
 

Řidiči s průkazy, které byly vydány do konce roku 2000, mají na výměnu až do prosince 2007. 
 

Lze i vyměnit dříve ale za poplatek. Prozatím doba trvání vydání nového ŘP je 14-20 dnů a není vydáván 
prozatímní ŘP, jste po tuto dobu bez něj. Proto doporučuji, pokud nebude změna, počkat na dané termíny 
obměny.  
 

Vydávání řidičského průkazu vzoru Evropských společenství  
Vydávání řidičských průkazů vzoru ES je od 1. květnu 2004 umožněno na základě novely vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidič-
ských průkazech a o registru řidičů.  
Nově vydávaný řidičský průkaz České republiky podle vzoru Evropských společenství bude typu plastové 
karty o velikosti 54 x 86 mm, tj. pro představu velikost telefonních nebo bankovních karet. Bude růžovo-
modré barvy a bude označen nápisem „ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ ČESKÁ REPUBLIKA“, logem Evropské 
unie a rozeznávacím znakem vydávajícího státu „CZ“.  
 

Řidičský průkaz vzoru ES: 
 

 
  

Vydáván bude na dobu 10 let z důvodu životnosti a čitelnosti plastové karty anebo na dobu kratší z dů-
vodu omezení odborné nebo zdravotní způsobilosti řidiče. Bude uznatelný pro řízení vozidla v rámci Evrop-
ské unie a podobně jako současně vydávaný typ řidičského průkazu i v ostatních státech „Úmluv“.  

Nový bude systém výroby řidičského průkazu, který bude řešen centralizovaným způsobem. Občan tedy 
vyplní žádost na předepsaném tiskopisu a tuto podá na příslušném pracovišti obecního úřadu obce s rozšíře-
nou působností resp. městského úřadu (magistrátu). Na žádost nalepí do příslušného místa fotografii a žádost 
podepíše do předepsaného obdélníku. Fotka a podpis budou následně v procesu výroby digitálně zpracovány 
a společně s ostatními údaji laserově gravírovány do tělesa karty. 

Občan vyzvedne řidičský průkaz opět na pracovišti obecního resp. městského úřadu. Vydání řidičského 
průkazu bude provedeno, obdobně jako u občanských průkazů a pasů, nejdéle do 20 dnů ode dne podání 
žádosti. Pokud se stane, že řidič ztratí řidičský průkaz, bude mu do doby vydání nového řidičského průkazu 
vystaveno úřadem dočasné potvrzení, na základě kterého bude moci řídit vozidlo na území České republiky. 
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Křížovka o ceny 
 

 A B C D E F G H I J K L M N O P Q 

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

11                  

12                  

13                  
 

Povídají si dva známí a první říká druhému: Mám dva zetě. Jeden mi dává a druhý bere. 
Jak je to možné? ptá se druhý. 

Odpověď prvního najdete v tajence naší křížovky. 
Vodorovně 
1. Obyvatel severní Afriky; chem. zn. jodu,římská pětka a značka poloměru; severský paroháč; vznikne na těle 
po úderu. 2. Míčová hra; čínský absolutista; místo v dole; součet. 3. Ženské jméno; chem. značky fosforu 
a chromu; anglicky „také“; příslušník sarmatského národa. 4. Druhá část tajenky. 5. Římská jednička; plošná 
míra; stromový porost; splétal dohromady; značka prvotřídní kvality; osmnácté písmeno abecedy. 6. Zájmeno 
ukazovací; spojka; anglicky „lyže“; chlapecké jméno; značka tuny; zájméno osobní. 7. Zájméno zvratné; SPZ 
Olomouce. 8. SPZ Karviné; předložka; černý pěvec; chem. zn. draslíku,fosforu a vanadu; římská padesátka; 
primát. 9. Předložka; jeden z měsíců Jupitera; zkratka mezinárodního sdružení států; pohodný; latinská zkrat-
ka letopočtu; dvanácté písmeno abecedy. 10. První část tajenky. 11. Odražený signál; zkratka energetického 
podniku; anglicky „a“; italský olymp. vítěz (1976) ve slalomu. 12. Ruské pohoří; latinský pozdrav; meta; oko-
ván. 13. Bolivijský spisovatel; nátěrová hmota; předpona slov o problémech mezi člověkem a přírodou; oděvy 
 

Svisle 
A. Chuť; kotrmelec. B. Divadelní úloha; přibližně; židovské jméno. C. Ženské jméno; samohláska; slitina 
s malou tepelnou roztažností. D. Známý slovenský hokejista hrající v NHL; pracovala na zahradě. E. Značka 
poloměru; ráčkovací souhláska. F. Startovní podnět; druh koberce. G. Český spisovatel detektivek; základní 
obrys. H. Vlaštovkám podobní ptáci, člověk který žije představami. I. Osmé písmeno abecedy; zkratka 
jednotky energie. J. Náležející obyvateli Sodomy; vytváření. K. Pokrýt kapkami; pomůcka k rychlení zeleniny. 
L. Zastavila; posadilo se do sedla. M. Samohláska; předložka. N. Dát rostliny na záhon; valašský vdolek. 
O. Město v státě Oklahoma; samohláska; malý otvor. P. Ohledání hmatem; nářečně „strop“; roh v místnosti. 
Q. Volány na šatech; umělé hmoty. 
 

Nápověda: Lara; Gros; Ezra.            František Svozil  
 

Vyluštěnou tajenku doručte poštou nebo osobně do 28. února 2006 na Obecní úřad v Liboši. Obálku na-
depište heslem „KŘÍŽOVKA“. Vylosovaní výherci obdrží drobné věcné ceny. Výhercem za vyluštění tajenky 
z Vánočního Zpravodaje („To víš, že jo. Natřel jsem židli, co na ní sedíš.“) se stal Michael Bizoň ze Štěpá-
nova. Výherci blahopřejeme. 
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