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    PRO OBČANY LIBOŠE A KRNOVA 

 

       Číslo 23         Září 2006 
 

 

Váženi spoluobčané, 
s nastupujícím podzimem, v době kdy dětem a mládeži začal nový školní rok, bych vás rád pozval na hody 
v Liboši, které se uskuteční ve dnech 9.a 10. září 2006. 

V sobotu 9. září proběhne na hřišti v Liboši od 13.00 hodin memoriál Vladimíra Zbořila, hasičská 
soutěž v požárním útoku, jejíž zvláštností je, že soutěžící družstva nastupují k provedení disciplíny tak, jako 
by přijela ke skutečnému požáru včetně sání a čerpání vody přímo z potoka. 

V neděli 10. září se uskuteční na zahradě hostince „Za vodó“ od 13.00 hodin sousedské posezení. 
K tanci a poslechu bude hrát skupina Galaxy. V 15.00 hodin proběhne ukázka sportu bojových umění. Po ce-
lé odpoledne je připraveno bohaté občerstvení včetně tradičního smaženého kapra s bramborovým salátem. 
Na vaši účast se těší pořadatelé tj. hasiči a zastupitelstvo obce. 

V neděli 17. září v 15.00 hodin bude sloužit páter Stanislav Čevela mši svatou v kapličce v Liboši. 
Jan David, starosta obce Liboš 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

O Z N Á M E N Í 
 

Na základě ustanovení § 67 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších změn a doplnění některých dalších zákonů, stanovuje zastupitelstvo 
obce Liboš svým usnesením ze dne 26. 7. 2006 pro nové volební období pro 
obec Liboš počet členů zastupitelstva s přihlédnutím k počtu obyvatel 9 členů 
obecního zastupitelstva. 
 

Na základě ustanovení § 27, odst. 1, zákona 491/2001 Sb, o volbách do 
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, 
stanovuje zastupitelstvo obce Liboš svým usnesením ze dne 26.7.2006 jeden 
volební obvod pro občany obce Liboš pro volby do obecního zastupitelstva 
obce Liboš. 

 

Na základě ustanovení § 15 písm. d) zákona číslo 491/2001 Sb., o volbách 
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, starosta obce  

o z n a m u j e     o b č a n ů m, 
že pro území obce Liboš je stanoven minimální počet členů okrskové volení 
komise pro volby do zastupitelstva obce Liboš, které se uskuteční ve dnech 20. 
a 21. října 2006, a tato okrsková volební komise bude mít šest členů. 
 

Pro území obce Liboš je stanovena na základě § 15 písm. g) zákona o vol-
bách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, pro volby do obecní-
ho zastupitelstva jedna okrsková volební komise, která bude mít sídlo v za-
sedací místnosti Obecního úřadu v Liboši. 

 

Na základě ustanovení § 17, odst. 6 zákona číslo 494/2001 Sb., o volbách 
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů starosta obce informuje 
občany, že pro volby do zastupitelstva obce Liboš byl jmenován zapisovate-
lem okrskové volební komise pan Ladislav Frieb. 
 

V Liboši, 27.7.2006  Jan David  Josef Hruška 
     starosta obce Liboš      místostarosta obce Liboš 

 
VOLBY 

 

Na základě ustanovení § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do 
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
se konají volby do obecního zastupitelstva v obci Liboš ve dnech 20.a 21. 10. 
2006, t.j. v pátek a v sobotu a to: 

v pátek 20.10.2006 od 14.00 do 22.00 hod a 
v sobotu 21.10.2006 od 7.00 do 14.00 hod. 

 

Současně upozorňujeme občany obce, aby si zkontrolovali platnost svých 
občanských průkazů, neboť jejich povinností je před hlasováním prokázat 
totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem. 

AKTUALITY 
 

Pozvánka 
 

Zveme Vás do nově vyma-
lované obecní knihovny v Li-
boši. Pro chvíle dlouhých zim-
ních večerů si zde můžete vy-
brat a zapůjčit knihu z více než 
3.000 titulů. Nabízíme knížky 
od známých i méně známých 
autorů všech žánrů. 

Knihovna se pro Vás stane 
jistě místem příjemného pose-
zení nad dobrou knihou a záro-
veň setkáním s přáteli. 
 

Výměna občanských 
průkazů 

 

Občanské průkazy vydané 
do 31.12.1996 je nutno vymě-
nit za nové nejpozději do 30. 
11. 2006. Tato povinnost se 
nevztahuje na občany starší 70-
ti let. 
 

Tenis v Liboši 
 

Zájemci o tenis mají mož-
nost se přihlásit v Bojanovské 
vinárně u pana Stokláska. Při-
praven je nový tenisový kurt 
a jeho provoz byl zahájen 20. 
července 2006. Těšíme se na 
všechny příznivce tohoto sportu. 
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USNESENÍ ze 45. veřejného zasedání 
Zastupitelstva obce Liboš konaného  
dne 26. 7. 2006 
 

1. Zastupitelstvo obce schvaluje 
• volbu návrhové komise, zapisovatele a ověřovate-
lů zápisu 

• doplněný program jednání veřejného zasedání ZO 
• hospodaření obce za leden až červen 2006 
• rozpočtové opatření č. 6/2006 
• návrh na vytvoření devítičlenného zastupitelstva 
pro volby do zastupitelstva obce ve dnech 20.-
21.10.2006 

• výsledek výběrového řízení na dodavatele prací 
k dokončení tlakové kanalizace Liboš. Byla vybrá-
na firma Neptun Preskan s.r.o., Prostějov. 

 

2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí 
• zprávu o činnosti zastupitelstva obce od poslední-
ho zasedání zastupitelstva obce 

• zprávu o kontrole usnesení ze zasedání zastupitel-
stva obce dne 28.6.2006 

• zprávu finančního výboru za uplynulé období 
• informaci o petici občanů obce Liboš k řešení 
vztahů s problémovým spoluobčanem 

• informaci o dalším postupu k tlakové kanalizaci 
v Liboši a o výsledku výběrového řízení na doda-
vatele stavby 

• informaci o vyhlášení termínů voleb do zastupitel-
stva obce k 20.-21.10.2006 a dalších náležitostí dle 
harmonogramu 

• návrh kupní smlouvy Montana Bohemia s.r.o. 
včetně dodatku, týkajícího se odstoupení firmy od 
nákupu pozemku parc. č. 479 o výměře 6.066 m2 
v k.ú. Liboš  

• informaci o srážce vody na náhonu v obci Liboš 
ve dnech 25.8.2006 do 1.9.2006 

 

3. Zastupitelstvo obce ukládá 
• starostovi obce zabezpečit průběh přípravy voleb 
do zastupitelstva obce dle harmonogramu 

 

3. Zastupitelstvo obce pověřuje 
• starostu podpisem smlouvy mezi obcí Liboš a fir-
mou Montana Bohemia s.r.o. po zpracování do-
datku ke smlouvě o smlouvě budoucí o odstou-
pení firmy od nákupu pozemku parc. č. 479 v k.ú. 
Liboš 

• starostu podpisem smlouvy s firmou Neptun Přes-
kan s.r.o., Prostějov po vypršení zákonných lhůt 
k odvolání se k výběrovému řízení 

 
USNESENÍ ze 46. veřejného zasedání 
Zastupitelstva obce Liboš konaného  
dne 23. 8. 2006 
 

1. Zastupitelstvo obce schvaluje 
• volbu návrhové komise, zapisovatele a ověřovate-
lů zápisu 

• doplněný program jednání veřejného zasedání ZO 
• hospodaření obce za leden až červenec 2006 
• rozpočtové opatření č. 7/2006 
• kupní smlouvu na prodej pozemků parc. č. 
427/12 – orná půda v k.ú. Liboš, parc. č. 126 – 
ost. plocha v k.ú. Krnov, parc. č. 127 - ostatní 
plocha v k.ú. Krnov a parc. č. 131 – ost. plocha 
v k.ú. Krnov dle smlouvy o smlouvě budoucí 
včetně dodatku k ní s firmou Montana Bohemia 
s.r.o. Jáchymov  

• smlouvu o poskytnutí finančních prostředků uza-
vřenou mezi Olomouckým krajem a obcí Liboš ve 
výši 5 mil. Kč na realizaci stavby „Tlaková kana-
lizace Štěpánov – 6. etapa Liboš 

• smlouvu o poskytnutí úvěru ve výši 1,5 mil Kč od 
České spořitelny a.s. Praha a obcí Liboš 

 

2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí 
• zprávu o činnosti zastupitelstva obce od poslední-
ho zasedání zastupitelstva obce 

• zprávu o kontrole usnesení ze zasedání zastupitel-
stva obce dne 27.7.2006 

• zprávu osadního výboru Krnov 
• informaci o kontrole knih zápisů z jednání jednot-
livých výborů a komisí  

• informace ke smlouvě o poskytnutí finančních 
prostředků uzavřenou mezi Olomouckým krajem 
a obcí Liboš ve výši 5 mil. Kč jako investiční do-
taci na realizaci stavby „Tlaková kanalizace Štěpá-
nov – 6. etapa Liboš 

• návrh „Smlouvy o úvěru mezi ČS a.s. Praha a obcí 
Liboš 

• informaci o hodech v Liboši konaných ve dnech 9. 
– 10. 9. 2006 

• informaci o stavu tlakové kanalizace v obci Liboš 
 

3. Zastupitelstvo obce ukládá 
• starostovi obce zajistit vnitřní audit obce auditor-
kou paní Boženou Růžičkovou 

• předsedům komisí zajistit aktualizaci zápisů v kni-
hách zápisů do příštího zasedání v měsíci září 

• předsedovi kontrolního výboru provést kontrolu 
zápisů dle předchozího bodu 

 

4. Zastupitelstvo obce zmocňuje 
• starostu obce k podpisu smlouvy o úvěru mezi ob-
cí Liboš a Českou spořitelnou a.s. Praha 
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Dostavba tlakové kanalizace 
 

Většina z vás již zaregistrovala, že se započalo s realizací do-
končovacích prací po nucené sedmileté přestávce, jejíž nezaviněné 
důvody jsou doufám všem všeobecně známé. 

V ceně zařízení za 64.000,-Kč, které ve většině případů budete 
mít umístěno na svých pozemcích je vykopání a usazení plastové 
jímky v místě vyústění polyetylénové hadice přípojky (v případě 
výskytu spodní vody její obetonování do 1/3 výšky). Tato jímka 
bude vybavena pochůzním poklopem. 

Taktéž v ceně dodávky je celé technologické vybavení a napo-
jení na výtlak. K technologickému vybavení patří mimo vlastní 
čerpadlo a armatury i skříňka s ovládací automatikou včetně prou-
dového chrániče, která bude umístěna do pěti metrů od jímky a je-
jí propojení kabelem uloženým v chráničce. Tuto skříňku lze zase-
kat do zdi, našroubovat na zeď nebo umístit na stojánek u jímky. 
Tento stojánek je již za příplatek. 

 

Každý občan si zajišťuje na svůj náklad sám: 
• přivedení kabelu předepsané dimenze ze samostatného třífázo-
vého jističe 16 A do skříňky ovládací automatiky ze svého do-
movního rozvodu elektrické energie, 

• vyřízení stavebního povolení a projektové dokumentace na svo-
je vlastní připojení odvodu splaškových vod ze své domácnosti 
do plastové jímky s čerpadlem včetně následné realizace (lze 
buď využít nabídky projektantů uvedených v příloze minulého 
čísla našeho zpravodaje nebo kdo si toto bude vyřizovat sám, je 
k dispozici na našem obecním úřadě tiskopis žádosti pro staveb-
ní úřad Štěpánov), 

• v případě, že jste v roce 1999 podcenili vyústění polyetylénové 
přípojky v místě jímky a bude ji nutno prodlužovat, tak hradíte 
výkop a prodloužení výtlačného vedení, 

• pokud bude nutno umístit jímku v místě, kde projíždí nějaké vo-
zidlo, tak je možno zajistit poklopy podle druhu předpokládané-
ho zatížení, ale taktéž za doplatek. 

 

Jan David, starosta obce Liboš 

Leboš překrásná hodová 
 

Na nápěv písně  
„Byla noc krásná májová“ 

 
Jožo Havel Huzovský 

 
Leboš překrásná hodová 
patrón povéšené křéžek, 
v kaplečce Boho dáme dik 
oak oževne naša náves. 
 
Tó pěsničkó tó hanáckó, 
která naladi srdička 
celečkese nám rozvéři 
„Za vodó“ milá hospudka 
 
Mozeko hraj od podlahe  
te pěsničke nám hanácky 
vezévé všechne do kola, 
ať žejó hode lebošsky. 
 
Bojanovská toť vivárna 
dá jiskro našé Moravě 
proto ledi neváhéte 
a přendite k nám na hode. 

 

 

Upozornění 
 

 v sobotu 9. září 2006 od 8.00 do 12.00 hod se uskuteční odvoz 
 

NEBEZPEČNÉHO ODPADU 
 

Do kontejneru můžete ukládat: 
baterie, staré léky, zbytky barev a laku, obaly od barev 
a laku, rozpouštědla, televizory, ledničky, zářivky a 
výbojky, pračky a jiné elektrospotřebiče, použité oleje 
a ropné produkty, textil znečištěný těmito produkty, 
radiopřijímače, žárovky a autobaterie 
 

Do kontejneru nepatří: 
tříděný odpad (sklo, papír, plasty), inertní odpad 
(stavební suť) a velkoobjemový odpad 
 

Kontejner bude přistaven u staré vodárny na Jílkově. 

Jubilea a výročí našich občanů 
 

Září: 
Božena Loutocká  80 roků 
 

Říjen: 
Marie Bittnerová  70 roků 
Hedvika Kameníčková 80 roků 
Jarmila Opletalová  75 roků 
Jaroslav Bazínek  70 roků 
Jiřina Krylová  88 roků 
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OSOBNOSTI LIBOŠE XIII. 
(seriál na pokračování) 

 

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

v Liboši a Krnově 
 

Dnes Vám nabízíme další část seriálu na pokra-
čování – písmena „T a V“. 
 

Zdeňka Téglová  
* 16.1.1915 - Velký Týnec 
+ 17.10.2002 - Štěpánov 
Místo pobytu: Krnov 
Funkcionářka DV Výboru Jednoty Olomouc v Kr-
nově, členka sociální komise MNV Štěpánov 
 

Antonín Trávníček – zedník 
* 10.6.1904 - Chomoutov 
+ 25.1.1974 - Krnov 
Bydlel v Krnově čp. 24 
 

Jenovéfa Trébalová – švadlena 
* 31.10.1863 - Liboš – Jílkov 
+ 17.10.1911 - Liboš 
Bydlela v obecním domku bez čísla popisného. 
 

František Tutschek – hajný 
* Cahnov (Hohenau, Rakousko) 
Místo pobytu: Krnov čp. 19 
V matrice je zapsáno, že v roce 1891 se Františku 
Tutschekovi a jeho manželce Marii, dceři Jiřího Her-
mana, hajného z Bernhardsthalu v Rakousích naro-
dila dcera Františka. 
 

Jaroslav Velcl – zedník 
* 4.1.1903 - Pňovice 
+ .10.1963 
Bydlel v Liboši čp. 55. 
 

Jaroslav Velcl – cestovatel 
* 18.1.1937 - Liboš 
Profesí řidič, procestoval velkou část světa autem, 
ale především na kole. 
 

Štěpán Vozníček – strojník 
* 18.7.1880 - Štěpánov 
Bydlel v Krnově čp. 23, kde se mu v roce 1920 na-
rodil syn Zdeněk, v roce 1921 dcera Božena, praco-
val jako strojník v městské elektrárně v Prostějově. 
 

Josef Vrbka – tovární zámečník 
* 28.1.1904 - Březce 
+ 14.9.1970 
Místo pobytu: Liboš 
Bydlel v Liboši Jílkově čp. 33 v roce 1930. Funkcio-
nář SDH Liboš v roce 1930, velitel hasičů. Od roku 
1952 pracoval jako hasič z povolání v Mor. Železár-
nách. 
 

Anděla Vrbová, roz. Spurná – magistra farmacie, 
lékárnice 
* 26.6.1906 - Krnov 
+ 30.9.1998 - Šternberk 
lékárnice, členka VSMO – sekce Slov. gymnázia 
Místo působení: Krnov, Štěpánov 
Dcera Františka Spurného, rolníka v Krnově z čp. 7 
se provdala 6.9.1938 za Stanislava Trešera, magistra 
farmacie, majitele lékárny ve Štěpánově čp. 324, nar. 
18.5.1873 v Čimelicích. Členka Vlastivědné společ-
nosti muzejní v Olomouci, kde pracovala v sekci 
Slovanského gymnázia. Naše noviny č. 203. 
 

Karel Vyhnánek – kolářský mistr 
*21.1.1892 - Hnojice 
Narodil se v Hnojicích jako syn Josefa Vyhnánka, 
koláře v Hnojicích a jeho manželky Anny Zbořilové. 
Oženil se 2.9.1918 s Anežkou nar. 1.8.1893, dcerou 
Karla Papice, rolníka v Mezicích a jeho manželky 
Anny Plaché. Bydlel na čp. 44 v Libuši. 
 

Karel Vyhnánek – zedník 
* 20.7. 1923 - Liboš 
+ 12.2.1974 
Bydlel v Liboši Jílkově 44, chovatel králíků angoráků, 
člen a funkcionář SDH. Později pracoval jako řidič 
v OSP Šternberk. Sezdán 23.6.1945 v Moravské Hu-
zové s Boženou Nesvadbíkovou. 
 

Josef Vyhnánek – učitel 
První učitel v nové škole – vyučování zahájeno 
4.3.1873, svěcení školy 21.9.1873. 
 

František Vykydal – hostinský 
Byl nájemcem hostince v Krnově v roce 1892. Hos-
tinec měl název „Drbačka“, stál po pravé straně sil-
nice při výjezdu z Krnova na Žerotín, pro zchátralý 
stav byl zbořen. 

 

Citáty měsíce 
 

 

Pravda má jednu velkou výhodu: 
člověk si nemusí pamatovat, co řekl. 

Auguste Rodin 
 

Nikdy neopouštěj někoho, koho miluješ,  
pro někoho, kdo se Ti líbí,  
protože ten, kdo se Ti líbí,  
Tě opustí pro toho, koho miluje! 
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Vojtěch Seifert – učitel  
 

Narodil se 22.3.1899 v Moravské Huzové. V le-
tech 1905 až 1911 chodil do školy v Moravské Hu-
zové, potom studoval Reálné gymnázium v Olo-
mouci a učitelský ústav v Kroměříži. Po studiích učil 
na Hlučínsku, dokonce v Moravské Huzové ve škole 
učil svoji mladší sestru, později byl přeložen do 
Komňátky na Šumpersku do pohraničí. Zde se ože-
nil a s manželkou Ludmilou roz. Zídkovou, spolu 
vychovali 2 děti, dceru Vojeslavu provdanou Svobo-
dovou a syna Vojtěcha, který v roce 1969 emigroval 
do Ameriky. 

Byl to velmi činorodý člověk, společenský, zapo-
jil se vždy a všude do spolkové činnosti. V letech 
1919 až 1938 působil jako funkcionář Národní jed-
noty. Od roku 1924 do roku 1951 byl velmi činný ja-
ko dobrovolný hasič. Nejprve v Komňátce, kde na 
něho všichni s láskou vzpomínali jako na člověka 
upřímného, obětavého a dobrého kamaráda. Samo-
zřejmě tím tak trochu trpěla rodina, protože jako 
vzdělavatel jezdil po večerech po celém okrese 
a přednášel. Také mu z funkcí vyplývaly povinnosti, 
které s pečlivostí sobě vlastní plnil. V době pobytu 
v Komňátce byl současně místostarostou 17. Hubo-
vy hasičské župy. Za svou práci místostarosty župy 
byl vyznamenán a byl mu předán obraz a diplom. 
Sbor dobrovolných hasičů v Komňátce ho jmenoval 
čestným členem.  

Toužil se vrátit do rodného kraje a proto po ob-
sazení Sudet Němci přišel učit do Liboše a do zdejší 
školy nastoupil 1.8.1935 a po celou dobu působení 
na této škole byl dobrým řídícím. Psal velmi pečlivě 
a úhledně školní kroniku do roku 1940. I zde v naší 
obci se hned zapojil do práce hasičů a jako vzděla-
vatel pořádal různé přednášky a besedy, psal do 
Věstníku hasičů, byl velmi oblíben, uznáván a vážen. 

Na podzim v roce 1951 odešel na Bruntálsko 
učit a setrval tam až do odchodu do důchodu. I tam 
byl činný v hasičích. Nedovedl odpočívat a udělal 
hodně pro veřejnost. Zemřel 20.3.1967 v Bruntále. 
Tyto údaje jsme získali od Vojeslavy Svobodové, 
která občas zavítá do Liboše, kde strávila dětství. 

 
Uvedeno ve Věstníku hanáckých 

hasičských žup ročník V. z roku 1935 v č. 9 
Když z jara letošního roku se vynořila první 

zpráva, že bratr Vojtěch Seifert, řídící učitel a župní 
místostarosta z Komňátky má úmysl odejíti na nové 
působiště do Liboše u Štěpánova, nikdo nechtěl to-
mu uvěřiti. Vždyť nikdo se nemohl usmířiti s myš-
lenkou, že by tento muž, který byl v celém kraji pro 
svoji přímou a upřímnou povahu všemi oblíben 

mohl opustiti ty naše krásné hory jesenické, které to-
lik miloval. Láska našeho dobrého horáckého lidu 
byla však přemožena touhou po jeho rodném kraji 
a tak jsme se koncem prázdnin dočkali sice smutné, 
ale bohužel pravdivé skutečnosti, že osiřela obecná 
škola v Komňátce o svého dobrého řídícího, že osi-
řela česká hasičská župa šumperská č. 17, o svého 
milého místostarostu. Důkazem toho, jak byl bratr 
Seifert oblíben ve svém působišti, byla slavnostní 
schůze sboru komňátského, které se oficielně účast-
nilo celé obecní zastupitelstvo, zástupci župy, br. sta-
rosta Osladil a jednatel Gronych a mnoho občan-
stva. Po přednesených projevech bylo odcházejícímu 
oznámeno, že sbor hasičský jmenoval jej čestným 
členem, načež br, starosta Jos. Diviš předal mu 
diplom s následujícím věnováním: „Sbor dobr. Hasi-
čů v Komňátce udělil svému členu bratru Vojtěchu 
Seifertovi, za jeho neocenitelné služby, které jako 
jednatel vykonával pro náš sbor a za jeho úspěšné 
snahy, kdy jako místostarosta župy vykonal velmi 
mnoho na poli občanské snášenlivosti, lásky a přátel-
ství, diplom čestného členství.“ Uznání toto zvláště 
v dnešní době mravní krise, mluví samo jak byl br. 
Seifert ve svém působišti i v celém kraji vážen a ob-
líben. Župní předsednictvo společně s okrskovými 
dozorci se rozloučilo pak s br. místostarostou na své 
schůzi konané dne 10. srpna 1935, v níž jeho práci 
ocenil a za vše, co pro věc hasičskou vykonal, podě-
koval starosta župy br. Ant. Osladil. Všichni, kdož 
měli příležitost se s br. Seifertem stýkati, i ti, kteří jej 
znali, budou na něj jistě dlouho a dlouho vzpomína-
ti, neboť odešel nám nejen dobrý spolkový pracov-
ník, ale i dobrý kamarád. Tiskneme Ti tímto napo-
sled pravici s přáním, abys na novém působišti docí-
lil alespoň tolik pochopení a uznání, jako mezi námi 
„horáky“. 

Eva Stejskalová 
 

Pro zasmání 
 

Výchova 
 

„Když jsem byl v pubertě,“ vyprávěl jeden muž 
příteli, „otec mě varoval, abych nechodil  na určitá 
místa. Říkal: „Nikdy nechoď na diskotéku, synu.“ 

„A proč ne, tati?“ ptal jsem se. 
„Protože bys tam uviděl věci, které bys vidět neměl.“ 

„To samozřejmě podnítilo moji zvědavost a při 
první příležitosti jsem běžel na diskotéku.“ 

„A viděl jsi něco, cos neměl?“ zeptal se přítel. 
„Ano,“ odpověděl mu muž. „Svého otce.“ 
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Hasičská slavnost v Liboši 
 

Letos v červenci jsme měli v naší obci Hasičskou 
slavnost. Tradice těchto oslav však sahá o bezmála 
celé století zpět. A tak se nechme unést proudem 
času nazpět a připomeňme si, jak vypadaly hasičské 
slavnosti kolem roku 1930. 

Byla to vždy záležitost celé dědiny, příležitost 
sejít se koncem léta se svými svátečně oděnými 
spoluobčany ve slavnostně upravené zahradě u ryb-
níka. Rybník býval v místě, kde nyní stojí kopec na 
sáňkování. Od Oskavy byl oddělen hrází a stavid-
lem, rozkládal se v šíři asi 20 metrů až k domku 
Coufalových. Ten stál těsně u silnice tam, kde jsou 
teď kontejnery na tříděný odpad. Na břehu rybníka 
rostly nízké vrby. 

Zahrada, která sousedila s rybníkem a na které se 
slavnosti odehrávaly, patřila rodině Klášterníků (nyní 
č.p. 122). Tenkrát tam ještě nestály chlívy, takže mís-
ta pro hosty tam bylo dost. Ve čtvrtek se sešli chlapi 
a rozplánovali, co kde bude stát. Hudba měla vždy 
svoje pódium zakryté plachtou a po zahradě mezi 
stromy bývaly stoly s lavicemi k sezení. Když se spo-
čítalo, kolik desek bude potřeba na celou akci, mohl 
v pátek zapřáhnout Josef Hurtych koně do vozu 
a zajet do Bohuňovic na pilu. Tam mu jeho známý 
F. Lakva dal desky, a on je dopravil do Liboše. V so-
botu už bylo pilno a podle plánu se vše zbudovalo.  

V neděli dopoledne se cestou z kostela upravily 
poslední maličkosti a do stánku s bufetem se začalo 
nosit cukroví. Bylo dobrým zvykem, že téměř z kaž-
dé rodiny přinesli napečené nejlepší cukroví. To se 
jednak prodávalo, ale část se nechala jako výhry do 
tomboly. Měli bychom si uvědomit, že v té době 
nebyla konzumace cukroví tak hojná a běžná jako 
dnes. Cukroví se podávalo jen při slavnostních příle-
žitostech. Stejně tak i černá káva, která se také v bu-
fetu prodávala, nebyla tak běžná jako dnes. Na její 

podávání si hasiči museli půjčit hrnky z hospody 
i z domácností. Do tomboly, kde bylo převážně již 
zmíněné cukroví, dodali rybáři ryby a někteří hospo-
dáři další potraviny. Proto nebylo divu, že o lístky byl 
vždy velký zájem a byly brzy vyprodány. 

Po obědě začala hrát místní dechovka a svolávala 
do průvodu obcí. V něm pochodovali v uniformách 
hasiči a také mládež v hanáckých krojích. Když přišli 
na zahradu a usadili se, měl projev starosta obce 
a starosta hasičů. Pak spustila dechovka při které se 
zpívalo.  

Zpestřením programu byla projížďka na pramici. 
Po rybníku vozil hosty Josef Železný. Vzal vždy čtyři 
pasažéry a udělal s nimi kolečko. Při jedné jízdě, s již 
veselou čtyřčlennou ženskou posádkou došlo k ne-
hodě. Všichni zpozorněli, když viděli, že se na pra-
mici chystá korpulentní dáma. Nasedala jako čtvrtá 
tak nemotorně, že ani Josef Železný nestačil pramič-
ku vyvažovat. Celá čtveřice i s převozníkem skončila 
v rybníku. A to hned u břehu, kde bylo i bahno. 
Všichni se celkem rychle dostali z vody i z bahna na 
břeh. Až té těžší dámě museli chlapi pomáhat. Jak 
těch pět vodníků vypadalo si určitě dokážete před-
stavit. A o zábavu bylo postaráno. Ztroskotaným že-
nám poskytli v okolních domech přístřeší a suché 
šaty. 

Slavnost pokračovala obyčejně do nočních hodin 
a byla místem k setkání nejen libošských, ale i štěpá-
novských, huzovských a hnojických občanů. Taneční 
parket se tenkrát nedělal, ale to nebránilo milovní-
kům tance, aby si nezatančili, alespoň na trávě. 

Hned v pondělí se chlapi z celé dědiny sešli a vše 
rozebrali a uklidili. Desky, pokud byly koupené, se 
rozprodaly mezi spoluobčany. Pokud byly půjčené, 
vrátil je pan Hurtych zpět na pilu do Bohuňovic. 

Z vyprávění starších zaznamenal Ing. Kare Kryl 

 
 

(první očebnica hanáčtěne na zaročeně hanáckym servro) 
 

Děkuji, že jste projevili zájem proniknout do 
tajů jednoho z nejdůležitějších jazyků z rodiny 
téměř nepotřebných jazyků. Věřím, že nyní se už 
konečně změní Váš přístup k hanáckému etniku! 
Budiž Vám tento první interaktivní kurz Ha-
náčtiny nápomocen. Přestože Vás čeká nelehká 
pouť mnoha lingvistickými jevy, budiž Vám útě-

chou, že abeceda, kterou hanáčtina využívá, byť 
zatím nebyla oficiálně kodifikována, je velmi po-
dobná té, kterou znáte z dob, kdy jste se potýkali 
s Vaším ctěným analfabetismem! 

Autor Libor Smital 
www.olomouc.com 

1. ukázkovou lekci hanáčtiny najdete na str. 7 
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Lekce č. 1 
"Klóhá to, aneb bacha, ať si nenabiješ čoňo!" 

 

Pan Cófal jede z Olomóca do Létovle, abe viděl rodné domek hanáckyho obra Drásala. Jede staró Škodó. O 
motoresta Zlatá křepelka stojí polecajt. O Zlaté Křepelke je take Skrbeň. 
"Dobré deň!", zdravi polecajt Cófala.  
"Dobré...", odpovidá nervózni Cófal!  
"Meslim, že to dnes dosť klóhá, dávéte bacha, ať si nenabijete čoňo!", radi polecajt.  
"Děkojo, já pojedo pomalo...", odpovidá Cófal a jede dál na Létovel.  
 

Slovní zásoba 
 

klóhat  
klouzat, klouzat se (fyzikální vlastnost dosti přesně 
popisující např. jízdu na náledí)  
 

nabít si  
1. nabít (pušku, Twist, apod.) 2. zde natlouci si, 
ublížit si  
 

čoňa  
ústa  
 

Cófal  
1. min. čas 3. os. jedn. čísla os slovesa couvat, 2. zde 
vlastní jméno, hanácké příjmení  
 

Olomóc  
hlavní městečko Hané, známé též jako Olomouc  
 

Létovel  
bezvýznamné městečko - centrum Litovelského 
pomoraví, též Litovel 
 

Skrbeň  
významná obec Hané, lze nalézt na podrobnějších 
mapách a globech  

Zlatá křepelka  
1. degenerovaná verze drobného polního opeřence 
2. zde významný historický motorest poblíž obce 
Skrbeň  
  

polecajt  
příslušník policie, též "chlopaté", "zelené" nebo "ta 
sviňa"  
 

Dobré deň  
místní univerzální pozdrav - jinak dobré deň je každý 
den, pokud nepotkáte např. příslušníka policie (zde 
situační hříčka)  
 

meslet  
myslet - schopnost, kterou je polecajt obdařen jen 
zřídka (zde náznak sci-fi)  
 

pojedo pomalo  
náznak lstivosti Cófala (typická hanácká vlastnost) - 
slibuje policistovi, že přizpůsobí rychlost jízdy stavu 
vozovky  

 
 

Gramatické okénko 
 

Sloveso "meslet" (myslet) - časování 
 

• já meslim (myslím) 
• te mesliš (ty myslíš) 
• on, ona, ono mesli (on, ona, ono myslí) 

• me meslime (my myslíme) 
• ve meslite (vy myslíte) 
• oni mesli, oni meslijó (oni myslí) 
 

 

Cvičení 
Cvičení  1 
Doplňujte ano, ne:  
1. Meslite, že Cófal je Hanák? 2. Mesli polecajt, že to klóhá? 3. Je Létovel krásny město? 4. Cófal Cófal před 
polecajtem? 5. Bel Drásal opravdo obr? 6. Meslite, že v non-stop motoresto Zlatá křepelka mají otevřeny aji 
večer?  
 

Cvičení  2 
Doplňujte správný tvar slovesa "meslet":  
1. Já ..., že Skrbeň je duležitá dědina. 2. Polecajt ..., že Cófal jede do Létovle. 3. Me ..., že v non-stop 
motorestu je otevřeny furt. 4. Oni ..., ale me vime, že na Zlaté křepelce maji zavřino furt. 5. Te ..., že je to 
divny? Néni - seš na Hané!!!  
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Pes na vodítku 
 

V poslední době se vyskytlo v obci několik pří-
padů, kdy majitelé psů porušili obecní vyhlášku a své 
miláčky pouštěli volně bez vodítka a třeba i bez 
obojku a náhubku. Často se stává, že jsou psi bez 
dozoru a ze všech stran se ozývají oprávněné výtky, 
že není dodržována obecní vyhláška. Proto dnes při-
nášíme výňatek s upozorněním na povinnosti ob-
čanů. 

 
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 

č. 1/2002 ze dne 20.3.2002 
Obce LIBOŠE o ochraně veřejného pořádku 

 
Článek III 

Udržování čistoty veřejného prostranství 
 

1) Každá osoba je oprávněna obvyklým způsobem 
užívat veřejného prostranství podle povahy jeho 
určení tak, aby nezpůsobovala ohrožení bezpečnosti 
osob nebo majetku a neomezovala v užívání jiné 
osoby. 
2) V zájmu zdraví a bezpečnosti občanů a zlepšení 
vzhledu obce je zakázáno znečišťovat jakýmkoliv 
způsobem veřejné prostranství. 
Zejména je zakázáno odhazovat smetí, papíry, obaly, 
zbytky jídel a ovoce, nedopalky cigaret a jiné odpad-
ky a odpady, taktéž není dovoleno znečišťování 
splaškovými vodami a jinými tekutinami. 
3) Kdo znečistí veřejné prostranství nebo komunika-
ci je povinen neprodleně je očistit. Nestane-li se tak, 
bude čištění provedeno na jeho náklad příslušnou 
organizací. Mimo vyúčtování nákladů spojených 
s očištěním může být uložena pokuta dle zvláštních 
právních předpisů. 
4) Sypké a tekuté materiály uložené na veřejném 
prostranství je povinen mít každý, komu je zvláštní 
užívání veřejného prostranství povoleno, zajištěny 
tak, aby nedošlo ke znečištění veřejného prostran-
ství. Pokud nejde o ohrazené staveniště, musí být 
zamezeno rozptylu prachu. 

 
Článek VI 

Pohyb psů na veřejném prostranství 
 

1) V zájmu ochrany zdraví a majetku osob je na 
veřejném prostranství v zastavěné části obce zakázá-
no volné pobíhání psů. 
2) Držitel, chovatel psa nebo jiná osoba se psem (dá-
le jen držitel psa), je na veřejném prostranství v za-
stavěné části obce povinen mít psa vždy na vodítku 
a zamezit tak jeho volnému pobíhání 
3) Na ostatních veřejných prostranství na celém úze-
mí obce je držitel psa povinen mít psa vždy pod 
kontrolou tak, aby pes nemohl ohrožovat život, 
zdraví nebo majetek jiných osob nebo zvířat. 
4) Držitel psa je povinen opatřit psa náhubkem, po-
kud ho ponechá připoutaného bez dozoru na veřej-
ném prostranství (např. před prodejnou). 
5) Držitel psa je oprávněn venčit psa na veřejném 
prostranství, je však povinen neprodleně odstranit 
exkrementy a odložit je do odpadkového koše nebo 
popelnice. 
6) Vstupovat se psem na dětská hřiště, veřejné spor-
toviště, pískoviště a na kopec k sáňkování, v zimním 
období i na led rybníků je držiteli psa zakázáno. 
7) K ustanovením 
těchto bodů platí 
výjimky pro slu-
žební psy armády 
a policie ČR, avšak 
jen vždy při vý-
konu služby a pro 
nevidomé držitele 
psů. 
8) Chovatelé psů 
jsou povinni udr-
žovat své psy v tr-
valé imunitě proti 
vzteklině. 

 
Možný návod i pro Tebe !!! 

 

S Alešem jsem pracoval v jedné stavební firmě. 
Aleš je ten typ člověka, kterého rádi potkáváme. Má 
stále dobrou náladu a vždy umí říci něco pozitivní-
ho. Vždy  uměl lidi motivovat. Když měl některý 
z kolegů špatný den, Aleš mu vždy uměl  ukázat 
kladnou stránku celé věci, změnit jeho postoj, po-
hled na danou situaci. 

Slovem - dodal každému energii a chuť řešit 
a poprat se s problémem. 

Na otázku: "Jak se máš", měl oblíbenou odpověď: 
 

"Kdybych se měl jen o chlup líp, byl bych už dvoj-
če". 
 

Byl jsem velmi zvědavý, jak to dokáže, jak je to 
možné...  
A tak když se mi jednou naskytla příležitost, zeptal 
jsem se ho na to. 

Pokračování na str. 9 
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Možný návod i pro Tebe – dokončení ze str. 8 
 

"Jen se nepřetvařuj, nemůžeš být snad dobře 
naladěný stále ... celý den, každý den, celý čas! Jak to 
děláš?" 

 

Aleš mi na to zajímavě odpověděl: 
"Každé ráno když vstanu, tak si řeknu, že mám 

na výběr dvě možnosti. Buď budu mít dobrou 
náladu, nebo ... si mohu vybrat tu špatnou. No a já 
si vždy vyberu raději tu dobrou. A vždy, když se mi 
přihodí něco špatného, mohu si vybrat, že budu 
obětí, anebo si mohu vybrat možnost, že se z toho 
poučím. A já si vždy vyberu tu možnost poučit se 
z toho. Vždy, když někdo ke mně přijde a stěžuje si, 
mohu si vybrat - buď přijmout jeho neštěstí, anebo 
se snažit pomoci mu najít nějakou kladnou stránku 
života. A já si vybírám vždy tu druhou možnost - 
hledám spolu s ním ten důvod, pro který se vyplatí 
bojovat a žít dál. Hledám tu kladnou stránku ži-
vota." 

 

"No, to ale není vždy tak jednoduché!" protesto-
val jsem. 

 

"Ale je," odpověděl Aleš. "Celý život si vybírá-
me. Když si odmyslíš všechny ty hlouposti okolo, 
každá situace je ve skutečnosti volba. A ty si vybíráš, 
tak reagovat na danou situaci. 

Ty si vybíráš, jak lidé ovlivní tvou náladu. Ty si 
vybíráš, zda budeš mít dobrou, anebo špatnou ná-
ladu. Jednoduše řečeno ty si vybíráš, jak žiješ svůj 
život." 
 

Hodně jsem přemýšlel o tom, co říkal Aleš. 
 

Krátce potom, co jsem odešel pryč z té stavební 
firmy, začal jsem podnikat sám. 

 

I když jsme se s Alešem už nevídali, často jsem 
o něm přemýšlel, když jsem se dostával do problé-
mových situací, když jsem si "vybíral", jak budu žít 
svůj život, namísto toho, aby jsem jen bezhlavě re-
agoval na konkrétní situaci. 

 

Za několik roků potom jsem slyšel, že Aleš měl 
vážnou nehodu, když spadl z 20 metrové výšky. 

 

Po 18 hodinové operaci a dlouhých týdnech na 
lůžku ho nakonec pustili domů se zadrátovanou pá-
teří. Setkal jsem se s ním asi půl roku po té nehodě. 
Když jsem se ho zeptal, jak se má, odpověděl: 
 

"Kdyby jsem se měl jen o chlup lépe, byl by 
jsem už dvojče. Chceš vidět moje jizvy??" 

 

To jsem odmítl, ale zeptal jsem se ho, co se mu 
přehnalo hlavou, když dopadl tehdy na zem. 

"První věc, která mi přeběhla hlavou byla, že 
chci vidět a těším se na děťátko, protože manželka 
měla zanedlouho rodit," odpověděl Aleš. 

 "... a hned vzápětí potom, jsem si uvědomil, že 
mám dvě možnosti: Mohl jsem si vybrat život, ane-
bo ... smrt. Tak jsem si vybral. Život." 

 

"A neměl jsi strach? Neztratil jsi vědomí??" ptal 
jsem se ho. 

 

Aleš odpověděl: "... záchranáři byli skvělí. Stále 
mi opakovali, že to bude dobré. Ale když mě přivezli 
do nemocnice a uviděl jsem hrůzu na tvářích 
doktorů a sestřiček, skutečně jsem se polekal. V je-
jich očích jsem četl - toto je mrtvý člověk. Uvědomil 
jsem si, že musím něco udělat." 

 

A co jsi udělal?", ptám se ho. 
 

No, byla tam silná nemotorná sestřička, která na 
mně řvala, zda jsem na něco alergický. 

"ANO", odpověděl jsem. Lékaři i sestřičky zpo-
zorněli a čekali na moji odpověď. Zhluboka jsem se 
nadechl a zakřičel jsem: "Na vážné ksichty!" 

 

Když se dosmáli, řekl jsem jim: "Rozhodl jsem 
se, že budu žít. Operujte mě jako živého, ne jako 
mrtvolu!" 

 

Aleš přežil nejen díky mistrovství chirurgů, ale i 
díky svému úžasnému přístupu k životu. 

 

Od něho jsem se naučil, že každý den máme 
možnost žít naplno. 

Co prožíváš, to chceš. 
Co chceš, to prožíváš. 
Není důležité, co se děje, ale jak to člověk přijme 

- to rozhoduje o všem. 
 

Jak přijme to dobré, ale i to špatné, co se nikomu 
z nás nevyhne. Proto se netrap, co bude zítra, zítřek 
ať se o sebe postará sám. Každý den přináší dost 
starostí i bez toho. Kromě toho, dnes je ten den, 
kvůli kterému jsi se trápil už včera. 

Převzato z internetu 
 

Citáty o životě 
 

Život není to, co chceme, 
ale to, co máme 
 
Vypuštěné slovo a vylitou vodu 
nikdy  nepochytáš 
 
Není na světě bylina, 
aby na něco nebyla 
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Proč Bůh stvořil děti (a následně vnoučata) 
 

Pro ty z nás, kteří máme okolo sebe děti ať 
už vlastní, nebo vnoučata, neteře, synovce nebo 
studenty přečtěte si něco pro zasmání. 

Kdykoli máte pocit, že jsou děti nezvladatel-
né, můžete najít útěchu v tom, že dokonce ani 
všemohoucnost našeho Pána nedosahovala k Je-
ho vlastním dětem. 

Poté, co utvořil nebesa a zemi, stvořil Bůh 
Adama a Evu. 

Mezi prvními věcmi, o kterých mluvil, jim 
také řekl: "Nesmíte!" 

"Nesmíme co?" zeptal se Adam. 
"Nesmíte jíst zakázané ovoce!" odvětil Bůh. 
"Zakázané ovoce? My tu máme zakázané 

ovoce? Hele, Evo, my tu máme zakázané 
ovoce!" 

"Kecáš!" 
"Ne, vážně!" 
"NESMÍTE jíst zakázané ovoce!" zopakoval 

Bůh. 
"Proč?" 
"Protože jsem váš Otec a zakázal jsem vám 

to!" odpověděl Bůh a sám si říkal, proč neskon-
čil s tvořením světa hned poté, co udělal slony. 

Pár minut nato Bůh viděl, jak Jeho děti svačí 
jablko a rozhněval se. 

"Neřekl jsem vám snad že nemáte jíst 
zakázané ovoce?!" zeptal se. 

"Ehm, jooo." Odpověděl Adam. 
"A tak proč jste neposlechli?" zeptal se Otec. 
"Já nevím," řekla Eva. 
"Ona začala!" ozval se Adam. 
"Neee!" 
"Ale jo, začalas!" 
"Nee!" 

Jelikož v tu chvíli došla Otci trpělivost, po-
trestal je tím, že budou mít vlastní děti. Tím mo-
mentem se stalo něco, co se dodnes nezměnilo. 

Ale přece jen je v tomto příběhu útěcha! 
Pokud se trvale a láskyplně snažíte předávat 
svým dětem moudrost a oni ji odmítají, nebuďte 
k sobě tak přísní. 

Pokud i Bůh měl problém s výchovou dětí, 
kdo řekl, že vy byste to měli mít snadné? 
 
Něco k zamyšlení: 
1. První dva roky jeho života učíte své dítě 

chodit a mluvit. Pak strávíte dalších šestnáct 
let tím, že jim říkáte ať si sednou a mlčí. 

2. Vnoučata jsou Boží odměnou za to, že jste 
nezamordovali své vlastní děti. 

3. Matky "puberťáků" ví, proč některá zvířata 
pojídají své mladé. 

4. Děti se málokdy spletou, když vás citují. Ve 
skutečnosti zopakují každičké slovo, které 
jste neměli vyslovit. 

5. Hlavní důvod pořádání oslav narozenin va-
šich dětí je ujištění se o tom, že vlastně exis-
tují ještě horší děti, něž jsou ty vaše. 

 
Rada dne: 

Buďte hodní na své děti, jednou vám budou 
vybírat domov důchodců! 

Pokud jste ve stresu a máte bolení hlavy, 
udělejte to, co radí příbalový leták na Aspirinu: 
"Vezměte si dvě tablety a držte (se) z dosahu 
dětí." 

Teď rychle předejte tento dopis dalším li-
dem. Pokud to neuděláte nic se nestane, ale po-
kud ano, několik lidí se na chvilku zasměje. 

 
Několik pravdivých citátů 

 
Kdo se za vlastní řeč stydí, 
hoden potupy všech lidí 
 
Všichni lidé jsou plodem 
devíti měsíců 
 
Hloupost vynásob výmyslem 
a vyjde ti pomluva 
 

Se lží celý svět projdeš, 
ale zpátky se nedostaneš 
 
Musel bys mnoho nití mít, 
abys všem lidem huby pozašíval 
 
Kdo poctivost jednou ztratí, 
tomu se víc nenavrátí 
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Patero rad pro začínající pejskaře 
 

1. Když se váš čtyřnohý drahoušek vykaká na chodník, dělejte jakoby nic a co nejrychleji opusťte 
místo. Na připomínky kolemjdoucích nereagujte. 
 
Případnému městskému strážníkovi tvrďte do očí, že TO už tam bylo. Na jeho upozornění, že celý 
akt pozoroval zpovzdálí se jej zeptejte, zda nemá na práci nic jiného než vás špehovat a že na náměstí 
zase určitě řádí kapsáři a on se tady fláká a že si budete stěžovat jeho nadřízeným. Po zapsání jeho 
služebního čísla v klidu odejděte. 
 
2. Udělá-li váš mazlíček loužičku ve výtahu, zastavte neprodleně výtah tlačítkem STOP, stiskněte 
nejbližší vyšší patro, zde vystupte a opatrně pokračujte po schodech. 
Potkáte-li některého ze sousedů, kterému je divné, že jdete z pátého patra pěšky se psem, proneste 
něco o zdravém těle a duchu a pokračujte. Pokud potkáte dole u dveří výtahu někoho ze sousedů 
nadávajícího na "ty blbé pejskaře", sveďte to "na toho ožralu z devítky". 
 
3. Svého miláčka nikdy nemyjte doma. Využijte k tomu veřejných neplacených vodních ploch, kde si 
vás jistě zamilují rodiče koupajících se malých dětí. 
Pokud by se snad našel nějaký hnidopich, kterému by vadilo, že váš pejsánek proplouvá mezi jeho 
dětmi, občas se vyčůrá na břeh a po vyběhnutí z vody zcela neomylně zamíří na jeho deku, kde se 
otřepáním zbaví přebytečné vody, nazvěte ho buranem, který nemá rád zvířata. Na jeho dotaz, proč 
nejdete se svým psem na vedlejší břeh, když je tam volno, mu vmeťte do tváře ať tam jde on. Pokud 
se bude bránit, že on tady byl první, ignorujte jej. 
 
4. Na veřejných prostranstvích, kde není vysloveně napsáno "Zákaz volného pobíhání psů" roz-
hodně nedávejte svému broučkovi košík ani vodítko a to ani v případě, že váží skoro jako vy. Není 
nic nepříjemnějšího, než když váš svéhlavý drobeček vyrazí za vůní hárající feny na druhé straně 
parku a vy jste nuceni jej chtě nechtě doprovázet letem plavmo. 
 
5. Pokud vaše chunde-
laté potěšení povalí 
v parku hrající si dítě, je 
to naprosto v pořádku. 
Vysvětlete ječící matce, 
že i když váš drobeček 
je větší než její dítko, je 
to vlastně ještě štěně 
a tudíž má právo si 
hrát. S čímkoli a kým-
koli. A beztak jej vy-
provokovalo samo dítě. 
Pokud jekot neustává, 
ignorujte jej. 
 
Nejen pro všechny za-
čínající pejskaře vybrala 

z internetu 
Eva Stejskalová 
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Křížovka o ceny 
 

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

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                

 

„Proč mi dáváš výplatní pásku?“ táže se manželka manžela. Jeho odpověď naleznete 
v tajence naší dnešní křížovky. 

 

Vodorovně 
1. Vyvýšenina, lov, sedlina, jednotka hlasitosti. 2. Čapkovo drama, domácky Adolf, domácky Olga, filipínská 
sopka. 3. První část tajenky. 4. Značka průměru, změkčená souhláska, druh papouška, souhlas, konec 
abecedy, samohláska. 5. Úmrtí, předchůdce mlátičky, následek úleku. 6. Ruská řeka, odporovací spojka, 
belgické lázeňské město, příslovce místa. 7. Anglický zápor, samohláska, značka poloměru, egyptský bůh 
slunce. 8. Zkratka nemocničního oddělení, SPZ okresu Ostrava, povel ke střelbě, oděv. 9. Ochrana vojáka, 
zkratka Vojenské tělovýchovné organizace, jeden ze států USA. 10. Sykavka, zkratka pro rádius, trhej, zkratka 
polských železnic, římská padesátka, značka pro geometrický střed. 11. Římská bohyně úrody, druh ženského 
hlasu, SPZ okresu Sokolov, značka izraelských samopalů. 12. Druhá část tajenky. 13. Stokholmský fotba-
lový klub, aténský fotbalový klub, anglicky „čaj“, druh slona. 
 

Svisle 
A. Šlechtické sídlo, osobní zájméno, polní plodina. B. Opak líce, málem, domácí šelmy. C. Lehký vozík, 
obvod. D. Chem. značka síry, samohláska, předložka, římská tisícovka. E. Hlavní město Kuby, odstranění 
vady. F. Povrchové poškození, král zvířat, mládě sibiřské šelmy. G. Účelové uskupení, starověký písemný 
doklad. H. Změkčená samohláska, samohláska, značka tuny, osmnácté písmeno abecedy. I. Náhlé selhání, 
pokrýt písmem. J. Jméno psa, předpona pro prehistorii, obdělává motykou. K. Nepěkná lidská vlastnost, 
zbraň sicilských mafiánů. L. Chem. značka kyslíku, změkčená souhláska, geometrické označení tečny, kulatá 
samohláska. M. Fistule, dvojstěžňové plachetnice. N. Primáti, cizí ženské jméno, značka sovětských 
automobilů O. Zavářka do polévky, konec šachové partie, obrovská sýpka. 
 

           František Svozil  
 

Vyluštěnou tajenku doručte poštou nebo osobně do 30. září 2006 na Obecní úřad v Liboši. Obálku na-
depište heslem „KŘÍŽOVKA“. Vylosovaní výherci obdrží drobné věcné ceny. Výhercem za vyluštění tajenky 
z minulého čísla („Tak to buď rád, já mám jenom jednu dceru a už třetího zetě.“) se stal Jaroslav Stejskal ze 
Štěpánova. Výherci blahopřejeme. 
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