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   Vážení spoluobčané, 
   s plným nástupem jarních měsíců a bujným růstem travin všeho druhu nastal čas se zahájením řádné 
údržby a sečení veřejných ploch a prostranství obce. V letošním roce jsme přijali ve spolupráci s úřadem 
práce čtyři pracovníky na veřejně prospěšné práce s dotací na vytvoření těchto míst. Jejich přijetím do 
zaměstnání bylo započato s nezbytnými pracemi na údržbě a opravách prostor a věcí v majetku obce včetně 
již zmíněného sečení travnatých ploch. 
   V průběhu měsíce dubna nám byla dodána kompletní stavební dokumentace odkanalizování místní části 
Krnova, v současné době je zpracováván rozpočet této stavby a jsou činěny další kroky k získání stavebního 
povolení. 
   Na nejrozsáhlejší akci letošního roku a to rekonstrukci mateřské školy se nám bohužel nepodařilo zajistit 
finanční prostředky v rámci možnosti dotace z jakéhokoliv fondu, protože žádný dotační titul na tuto 
skutečnost nepamatoval a ani nebyl vypsán. S ohledem na podmínky zadané hygienickou stanicí budou tyto 
stavební práce provedeny z vlastních prostředků obce a zahájeny v polovině měsíce června. V nynější době 
byly osloveny stavební firmy k podání nabídky a bude přistoupeno k vypsání výběrového řízení. Tato stavba 
musí být dokončena do konce měsíce srpna tak, aby mohl provoz v mateřské škole pokračovat počínaje 
měsícem září nerušeně dál. 
   Na zajištění a zdárný průběh 14. ročníku malých hudebních souborů, který se bude konat v neděli 8. 
června jsme získali v rámci krajského programu na podporu kultury a památkové péče 20 tisíc korun. 
   V závěru mého úvodníku bych vás rád pozval na středu 7. května  v 18 hodin před budovu obecního 
úřadu, kdy proběhne tradiční průvod a uctění památky obětí druhé světové války. 
      Jan David, starosta obce Liboš 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

USNESENÍ ze 17. veřejného zasedání Zastupitelstva 
obce Liboš konaného dne 27. 2. 2008 
 
1. Zastupitelstvo obce schvaluje 

• doplněný program jednání veřejného zasedání zastupitelstva obce  
• volbu návrhové komise, zapisovatele a ověřovatelů zápisu  
• doplněný program jednání veřejného zasedání zastupitelstva obce 
• volbu návrhové komise, zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
• hospodaření obce za rok 2007 včetně inventarizace 
• rozpočtové opatření č. 1/2008 
• smlouvu o úhradě neinvestičních nákladů na stravu žáků v Základní škole 

Štěpánov a v Mateřské škole  v Liboši uzavřenou  mezi obcí a Školní 
jídelnou Štěpánov, příspěvkovou org. 

• smlouvu o technické pomoci pro přípravu a realizaci tlakové kanalizace 
v Krnově s firmou AQIK s.r.o. Olomouc 

• žádost o dotaci na nákup věcného vybavení jednotky SDH Liboš 
• poskytnutí příspěvku na nákup knih do obecní knihovny ve výši 15,- Kč 

na obyvatele Liboše pro Knihovnu Olomouc, která zajistí nákup knih 
• postup pro označování popelnic k odvozu odpadků a to nádoby o obsahu 

100 l jednou známkou v platné hodnotě a nádoby o obsahu 200 l dvěma 
platnými známkami, přiložený plastový pytel taktéž jednou platnou 
známkou 

 

AKTUALITY 
 

Pozvánka 
 

Zveme Vás k příjemnému 
posezení s hudbou Galaxy v neděli 
25. května 2008 ve 14.00 hodin při 
Kácení máje   v zahradě pohostinství 
„Za vodó“. Dále připravujeme 14. 
ročník Festivalu malých dechových 
souborů, který obec Liboš pořádá u 
příležitosti oslav 930 let založení obce 
v neděli 8. června 2008 od 10.00 
hodin  také na zahradě pohostinství 
„Za vodó“ v Liboši. 
 

Upozornění 
 

Upozorňujeme občany, že 
někteří doposud neuhradili 
poplatek ze psů, poplatek za stočné a 
z pronájmu obecních ploch, přestože 
splatnost poplatků byla již 31. března.  
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Usnesení ze zasedání ZO – dokončení ze str. 1 
 

2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí 
• zprávu o činnosti a zprávu o kontrole usnesení od 

posledního zasedání zastupitelstva obce dne 30.1.2008 
• zprávu o činnosti knihovny za rok 2007 
• zprávu o přípravách oslav výročí vzniku obce Liboš 
• informaci starosty o provedeném auditu hospodaření obce 

za rok 2007 s výhradou, přičemž nedostatky byly ihned 
odstraněny 

• zprávu firmy Remit o vyhodnocení třídění odpadů, kdy 
obec Liboš má vytříděno víc jak 30 %, což je nejvíc ze 
všech vyhodnocených obcí  

3. Zastupitelstvo obce ukládá 
• starostovi podat v řádném termínu žádost o dotaci na 

nákup věcného vybavení jednotky SDH 
• místostarostovi seznámit obyvatele s postupem označení 

popelnic a plastových pytlů k odvozu odpadků 
• zastupitelstvu spolupracovat při přípravách k oslavám 

výročí obce Liboš 
4. Zastupitelstvo obce pověřuje 

• starostu dále jednat s firmou AQIK s.r.o. Olomouc ve 
věci technické pomoci k přípravě tlak. Kanalizace v 
Krnově 

 

USNESENÍ z 18. veřejného zasedání 
Zastupitelstva obce Liboš ze dne 26. 3. 2008 
 

1. Zastupitelstvo obce schvaluje 
• doplněný program jednání veřejného zasedání 

zastupitelstva obce  
• volbu návrhové komise, zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
• hospodaření obce za leden až únor 2008  
• rozpočtové opatření č. 2/2008 
• závěrečný účet obce za rok 2007 s výhradou 
• zprávu o návrhu rozpočtu SOSM na rok 2008 
• přijaté opatření k odstranění nedostatků 
• pronájem pozemků Zemědělskému družstvu Unčovice dle 

přílohy 
• závěrečný účet Sdružení obcí střední Moravy za rok 2007 

bez výhrady 
• odměny zastupitelů dle přílohy s platností od 1.4.2008 

2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí 
• zprávu o činnosti a zprávu o kontrole usnesení od 

posledního zasedání zastupitelstva obce dne 27.2.2008 
• informaci Sdružení místních samospráv 
• pozvánku na valnou hromadu SOSM v Prostějově 
• zprávu o návrhu rozpočtu SOSM na rok 2008 
• žádost firmy Montana Bohemia s.r.o. o změnu územního 

plánu v rámci těžby štěrkopísku v k.ú. Krnov 
3. Zastupitelstvo obce ukládá  

• starostovi požádat Krajský úřad Olomouc o provedení 
kontroly hospodaření za rok 2008 v řádném termínu 

• místostarostovi vytvořit harmonogram prací pro 
pracovníky na sezónní práce do 31.3.2008 

• starostovi zajistit opatření k odstranění nedostatků v rámci 
závěrečného účtu obce 

• starostovi informovat Krajský úřad Olomouc ohledně 
přijatých opatření k odstranění nedostatků v rámci 
závěrečného účtu obce 

 

USNESENÍ z 19. veřejného zasedání 
Zastupitelstva obce Liboš ze dne 23. 4. 2008 
 

1. Zastupitelstvo obce schvaluje 
• doplněný program jednání veřejného zasedání 

zastupitelstva obce 
• volbu návrhové komise, zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
• hospodaření obce za leden až březen 2008  
• rozpočtové opatření č. 3/2008 
• hospodaření MŠ Liboš za I.Q 2008 
• žádost firmy Montana Bohemia s.r.o. o zadání změny 

územního plánu ve smyslu vymezit území  
plánovaného dobývacího prostoru jako území s těžbou 
v dobývacím prostoru Žerotín a umístění účelové 
komunikace s přemostěním Oskavy dle mapové přílohy 

• žádost o příspěvek na rybářské závody Spolku mladých 
rybářů ve Štěpánově ve výši 500,- Kč 

2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí  
• zprávu o činnosti a zprávu o kontrole usnesení od 

posledního zasedání zastupitelstva obce dne 26.3.2008 
• zprávu komise pro ŽP za rok 2007 
• přípravu festivalu malých dechových souborů 
• přípravu informačního zpravodaje 
• zprávu ze zasedání Sdružení místních samospráv 

3. Zastupitelstvo obce ukládá  
• starostovi jednat s inspektorátem PČR ve věci parkování 

vozidel v úseku naproti Bojanovské vinárny po křižovatku 
na Jílkov ve směru na Hnojice 

4. Zastupitelstvo obce deleguje  
• starostu k jednání o změně společenské smlouvy s VHS 

Sitka v zájmu zaručení chodu společnosti se stávajícími 
podílníky se zárukou, že společnost nebude prodána 

Jubilea a výročí našich občanů 
 

 Březen 2008 
 Josef Stoklásek  75 let 
 Marta Šabatová  70 let 
 

 Duben 2008 
 Dagmar Havelková 70 let 
 Věra Stavělová  88 let 
 Anna Kovářová 70 let 
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Vážená paní Stejskalová, 

s přáním všeho nejlepšího do nového roku Vám posílám i článek o Tříkrálové sbírce, která 

proběhla v Liboši tuto sobotu. Přikládám i fotku, kterou fotil tatínek (K. Kryl). Kdyby se vám 

článek vešel do Zpravodaje, nebyla bych ráda jen já, ale myslím, že velkou radost by udělal 

právě třem dobrovolnicím, které po Liboši chodily a vybíraly peníze. S pozdravem Petra 

Krylová.  6.1.2008 

Tento článek nebyl vytištěn v minulém čísle a tímto se autorce i všem zúčastněným omlouváme a napravujeme chybu. 

 

     Tři králové přišli k nám 
 
 V sobotu 5. ledna se  odpolední Liboší rozléhal zpěv. Dobrovolníci vyslaní Charitou České republiky pořádali 
Tříkrálovou sbírku. A tak se naši občané mohli setkat s Kašparem, Melicharem a Baltazarem, mohli si vyslechnout  krásně 
zazpívanou píseň My tři králové jdeme k vám i přispět do „královské“ kasičky. 
 Koledníci nastoupili svou cestu již o půl jedné odpoledne. I přesto že mrzlo, měli v tvářích stále usměv a dobrou 
náladu. Žaneta Kubelová (10), Petra Zbořilová (10) a Terezie Garláthyová (8) byly na tříkrálovém koledování poprvé. Oproti 
tomu již osmým rokem vede Tři Krále na jejich pouti po libošských domovech Hana Lichtensteinová. „Tříkrálovou sbírku 
jsem vedla hned, jak to bylo možné, tedy od mých osmnácti let, což bylo v roce 2000.“ V roce 2000 proběhla sbírka jen 
v olomoucké arcidiecézi, od roku 2001 už probíhá celostátně. Členka průvodu zastupující Charitu nám dále sdělila, kam 
poputují peníze přímo z libošské sbírky. „Výtěžek koledování v Liboši půjde do Charity ve Šternberku.“ Loni bylo pro 
šternberskou charitu vybráno 213 tisíc korun. Byly použity na pomoc klientům s mentálním a tělesným handicapem, seniorům 
či dětem ze sociálně slabých rodin.  
 Tradice oslav svátku Tří králů je velmi stará a doprovází je různé lidové zvyky. Ve střední Evropě zažité žehnání 
domů, při kterém se na dveře svěcenou křídou píší písmena C+M+B, u nás v Čechách obvykle K+M+B. Nejsou to ale patrně 
počáteční písmena jmen "Tří králů": Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje, nýbrž zkratka latinského "Christus 
mansionem benedicat": "Kristus žehnej tomuto domu". Také dary, které králové přinesli Ježíškovi, mají symbolický význam. 
Jsou to substance v té době všech známých skupenství. Zlato zastupovalo jako dokonalý kov všechno, co je skupenství 
pevného. Kadidlo zastupovalo vše, co je skupenství plynného, a kapaliny zastupovala myrha. My v Liboši  jsme letos dostali 
od Tří králů cukříky. Ty, jako každý rok, vyrobila pro koledu v celé České republice Chráněná dílna Palonín Charity Zábřeh. 
Celkem ho bylo14 tun! 
 Jak bude letošní sbírka úspěšná odhaduje její koordinátor M. Navrátil: „Očekáváme, že výnos sbírky bude přibližně 
stejný jako loni, kdy se jen v Olomoucké arcidiecézi vybralo 17,4 miliónů korun (nejvíc z celé ČR, pozn. aut.).“ Do ulic měst a 
obcí vyšlo na 4000 skupinek koledníků. A jestli se tradice sbírky udrží, na to nám odpoví vedoucí naší skupinky H. 
Lichtensteinová. „Myslím si, že tříkrálové  kolednování přežije. Staří koledníci odejdou a nahradí je noví.“ A tak věřme, že i 
příští rok na nás zazvoní koledníci  a budou nám zpívat tu krásnou tříkrálovou píseň.                                         Petra Krylová 

 
 

,,  Za obec krásnější! “   ale …… 
      
    A máme tu jaro. Větrné počasí nám předvedlo, že staré a 
nevhodně vysazené stromy nejsou tou pravou ozdobou obce, i když 
byly našimi předchůdci vysazeny v dobrém úmyslu. Do poloviny 
uhnilá bříza u mostu u kovárny, ohrožující mládež u houpaček a 
čtyři smrky v Krnově prorostlé dráty elektrického vedení jsou toho 
dokladem. Stromy byly odstraněny odbornou firmou. Museli jsme 
provést ořezy vrb a jiných dřevin, aby nám jak se říká „ nepřerostly 
přes hlavu.“ 
    Zajistili jsme sběr nebezpečného, velkoobjemového 
elektroodpadu. Ti občané, kteří svůj sběr dovezli ke kontejneru, 
určitě dosvědčí, kolik se toho stačí za necelý rok v domech 
nashromáždit. Odvoz, jeho organizační zajištění a financování 
zabezpečila obec K této sběrové činnosti mám pár poznámek.. 
Nelze ale souhlasit s tím, že budeme platit odvoz a likvidaci desítek 
starých autopneumatik, pocházejících bůhví odkud. Pro příště je 
budeme brát k odvozu jen v množství přiměřeném, tj.1 obutí na 
domácnost. Stále platí, že je možno ukládat specifický odpad ve 
Štěpánově ve sběrném dvoře. Obec zaplatila za odvoz 
velkoobjemového odpadu cca 18 tis.Kč, které mohla využít jinak.  
Zcela  je nepochopitelné, že se u kontejnerů po sběru válí různé 
elektropřístroje, koberce a u staré vodárny jsou složena 3 stará 
autoskla. Zvládli jsme při sběru sedm nenechavců, kteří se nám 
snažili sběr rozebírat pod rukama a nakonec si svou kořist našli 
někde jinde. Našimi hasiči byl zabezpečen sběr kovového šrotu. 
    Teď už je situace lepší. Máme čtyři pracovníky, takže si 
myslím, že společně zvládneme řadu plánů a předsevzetí, co by se 

mělo v obci udělat. První vlaštovky jejich činnosti jsou už viditelné 
– spojka Jílkov do Štěpánova, úprava hřiště MŠ, sečení obecních 
zelených ploch apod. Budeme řešit přetrvávající parkování na 
trávnících ve směru do Malého Jílkova. 
 Nemůže docházet k tomu, že se ničí obecní majetek. 
Místní občané mohou svými auty zajet do dvorů svých domů. Je to 
jenom o pohodlí. Přitom spolehlivě se dá parkovat u hřiště, kde je 
určená plocha s kapacitou alespoň deseti aut. Nemůže dojít potom k 
tomu, že se popeláři nemohou dostat do uvedené ulice a popelnice 
zůstanou nevyvezeny dalších čtrnáct dní. Hlavní vliv na této situaci 
měly i stavební úpravy v Bojanovské vinárně, kdy na obecním 
pozemku byla složena hromada písku a naproti stál kontejner na 
stavební odpad. Pochopitelně bez vědomí OÚ včetně nezaplacení 
poplatků dle obecní vyhlášky. I toto je řešeno a ,, míč je stále na 
straně Bojanovské vinárny“. 
    Rychle se blíží období letních aktivit obce. Chceme mít 
obec vyšperkovanou a k tomu nás vede i účast v soutěži Vesnice 
roku 2008, ve které chceme uspět se ctí. Pochopitelně nemůžeme 
zajistit všechno a hned, jak si někteří občané představují. Náš 
harmonogram narušují havarijní situace jako například část 
kanalizace v Krnově, zmíněné kácení stromů apod. U kontejnerů je 
to jako po bitvě a to také někdo musí uklidit a navíc někteří majitelé 
pozemků v Krnově si uklidí na poli a veškerý plevel uloží na obecní 
zelený pás a „ dělejte si s tím co chcete“. Je na nás všech, jak si 
zameteme před svým prahem a uklidíme si v okolí vlastních domů. 
Práce s lidmi je jednou z těch nejtěžších. Tak stále platí heslo: „ Za 
obec krásnější “... ... i s oním ale.                         Antonín Moudrý 
 

 



strana  4                            Informační zpravodaj 

   KŘÍŽOVKA 
Legenda.  A. Římská padesátka, druh kořalky, zemědělská práce, 
samohláska. 
B. SPZ Olomouce, první část tajenky, sportovní zkratka. C. Opuštěný, 
tkanina pro vyšívání, beze zbytku. D. Slovensky „prospěch“, exkluzivní žena, 
prostředek pro odvádění sekretu. E. Hovorově „krátké spojení“, egyptský 
ochranný duch, pěkní. F. První muž, dlouhá samohláska, eden, chem. zn. 
vodíku. G. Předložka, zahrada, potom, souhlas. H. Domácky Eduard, jeden 
z mušketýrů, tropické šílenství. I. Místo konání belgické Grand prix, biblická 
postava, nabídka jídel. J. Označení toalet, symetrála, původce zdravotních 
potíží, předpona pro 3. stupeň zájmen. K. Radioaktivní prvek, označení 
Newtonu, pravoslavný duchovní, chem. zn. bóru. L. Větná částice, popruh, 
část bytu. M. Zkr. odborné technické kontroly, slovenské mužské jméno, 
bodlinatý porost. N. Španělský souhlas, expr. „ukřičená“, anglicky „pomoc“. O. 
Chem. zn. draslíku, druhá část tajenky, římská tisícovka, SPZ České Lípy. 
P. Tvrdá samohláska, pomůcka filatelisty, nastolený řád, kulatá samohláska. 
 
1. Dravá ryba, jihoamerická měna, lyžařovy potřeby. 2. Třetí část tajenky. 3. 
Chem. zn. bóru, vražda, kancelářská zkratka, říční korýš, římská padesátka. 
4. Zkratka pro olympijské hry, známý starší filmový herec, anglicky „dub“, 
jméno krále z divadelní hry. 5. Hlt, žádné světlo, zkratka mezinárodní 
organizace, citoslovce zlomení. 6. Možná, značka dámské antikoncepce, 
ženské jméno. 7. Oslovuje ve 3. osobě mn. čísla, ukazovací zájmeno,  
důsledek  havárie. 8.  Severoslovenský  region, dílenský pracovní   stůl,  

podmořský  radar. 9.  Zdroj  vína, pohodný,  primát,  opak    
               drahoty.  10. Domácky  Adolf,  součást  

jeřábu,  sportovní  úkon,  konec            Tříkrálová sbírka              
české abecedy. 11. Zápor, příkaz k odevzdání, chem. zn. americia, znoj,    

  Žaneta Kubelová, Terezie Garláthyová  a Petra Zbořilová     mě. 12. Dlouhá samohláska,  citoslovce skřípavého zvuku, konec modlitby, 
         foto Karel Kryl (2008)              plovoucí kus ledu. 13. Čtvrtá část tajenky. 14. Malé obilí, otřep při kování, 
                 strava.  Nápověda: Ka, onan.                                               Svozil  František 
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Přichází máj a tedy přichází lásky čas. Dnešní tajenka skrývá jméno známého spisovatele a jeho 
výrok právě o lásce. 
 
Vyluštěnou křížovku doručte poštou nebo osobně do 15.5.2008 na Obecní úřad v Liboši. Vylosovaný výherce obdrží drobnou 
věcnou cenu. Výhercem za vyluštění tajenky z předminulého čísla  se stala Michaela Dobešová ze Štěpánova. Výherkyni 
blahopřejeme. 
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