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Vážení spoluobčané,
v těchto dnech uplynul již jeden rok provozu tlakové kanalizace v naší obci a je dobré si připo

menout několik zásad a pravidel její bezchybné činnosti.
Čerpací šachta je určena pouze pro splaškové vody z domácnosti, v žádném případě nelze svádět 

do této šachty dešťové vody, tukové vody, odpady z hospodářských budov, ropné látky, barvy, ředidla a 
podobně. Rovněž je třeba zamezit možnosti vniknutí písku, hlíny, textilií, kovů, skla, dámských hygi
enických potřeb, dětských plen, hygienických ubrousků na bázi netkaných textilií apod. do čerpací šachty. 
V  žádném  případě  nelze  vhazovat  do  čerpací  šachty  různý  odpad  po  otevření  jejího  poklopu  a 
manipulovat se zařízením uvnitř šachty (kulový kohout, čerpadlo, snímače hladin, kabely).

Údržba čerpací šachty by měla spočívat v ostříkání zařízení uvnitř proudem vody od usazenin, a to 
alespoň dvakrát do roka a podle podmínek při větším znečištění i častěji, ale vždy při vypnutém přívodu 
elektrické energie.

Je potřebné zhruba jednou denně si všímat kontrolek na skříňce ovládací automatiky. V případě 
svítí-li  některá z dvojice červených světel signalizující buď vypnutý proudový chránič motoru (zde je 
možnost tento opětovně natáhnout po předchozí kontrole, zda je v pořádku přívodní napájecí napětí a 
pokud opět vypadne, tak nahlásit poruchu) nebo kontrolka s názvem  horní hladina signalizující zaplavení 
šachty, je nutné v tomto případě provést vizuální kontrolu, zda hladina v šachtě při chodu čerpadla klesá. 
Pokud tak tomu není, tak je nutno taktéž tuto poruchu hlásit a zařízení vypnout.

Abychom  předešli  případným  zbytečným  výjezdům  servisních  pracovníků  v rámci  záručních 
oprav až z Prostějova,  znovu zveřejňuji  své telefonní  číslo  k hlášení  vašich závad  724 178 503 a  po 
konzultaci bude z mojí strany zajištěno patřičné opatření.

Musím konstatovat, že do dnešního dne nebylo nutné řešit jakoukoliv podstatnou závadu v rámci 
reklamace, kromě několika již zmíněných drobností, a že ve spolupráci s vámi nám toto zařízení bude bez 
poruch sloužit nadále.

    Jan David, starosta obce Liboš

U S N E S E N Í  z 19. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Liboš 
konaného dne 21.5.2008

1. Zastupitelstvo  obce   s c h v a l u j e :
• doplnění programu zasedání
• návrh  na  usnesení,  zapisovatele  a 

ověřovatele zápisu
• hospodaření obce za leden až duben 2008 
• rozpočtové opatření č. 3/2008
• uzavření  smlouvy  o  poskytnutí  dotace 

s Olomouckým  krajem  na  akci  „Festival 
malých  hudebních  souborů“  ve  výši 
20.000,- Kč

• komisi  na  výběr  dodavatele  prací  na 
rekonstrukci  MŠ  Liboš  ve  složení: 
Jan  David,  Antonín  Moudrý,  Pavel  Gál, 
Marek Resner a Jaroslav Mik

• žádost paní Polišenské na pořádání 3 akcí 
dle  předloženého  rozpisu  s povolením 
výjimky po 22 hodině

• na  základě  již  schváleného  pořízení 
územního plánu nemá žádné námitky proti 
záboru  půdy  vytyčené  lokality  v  rámci 
těžby štěrkopísku v kat. území Liboš

• nabídku  firmy  Hofmeister  k  pořízení  a 
výměně  rozvaděče  osvětlení  v  Krnově ve 
výši 28.702,80 Kč
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Usnesení ze zasedání ZO (pokračování ze str. 1)
2. Zastupitelstvo obce  b e r e    n a    v ě d o m í :

• zprávu o činnosti a kontrolu usnesení z 
minulého zasedání

• žádost některých občanů o výjimku z platby 
stočného, kdy tuto žádost je zapotřebí zájem
ci projednat s provozovatelem tlakové kana
lizace VHS Sitka

• zprávu o činnosti kontrolního výboru
• přípravu festivalu malých dechových 

hudeb, kácení máje, hodů v Krnově a 
hasičské soutěže o Pohár starosty

3. Zastupitelstvo obce  n e s c h v a l u j e :
• žádost o dotaci Centra pro zdravotně posti

žené Olomouckého kraje

4. Zastupitelstvo obce  o z n a m u j e : 
• záměr obce prodeje části parcely č. 473 – 

ostatní plocha

   U S N E S E N Í  z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Liboš 

 konaného dne  25.6.2008 v pohostinství “Za vodó” v Liboši

1. Zastupitelstvo  obce   s c h v a l u j e :
• doplnění programu zasedání
• návrh na usnesení, zapisovatele a ověřovatele 

zápisu
• hospodaření obce za leden až květen 2008 
• rozpočtové opatření č. 4/2008
• záměr VHS Sitka s.r.o. Šternberk zvýšit  zá

kladní  kapitál  z důvodu  odkanalizování 
Šternberka a přilehlých obcí

• prodej parcely č. 473 – ostatní plocha o vý
měře  2.455  m2  v k.ú.  Liboš  se  zřízením 
věcného břemene přístupu na přilehlé parcely 
žadateli  firmě  TOMI  –  písek  s.r.o.,  Cuk
rovarská 34, 19600 Praha 9 za cenu 50,- Kč 
za m2

• veřejnoprávní  smlouvu s obcí Štarnov o za
jištění  požární  ochrany  v katastru  obce 
Štarnov

• smlouvu o partnerství a spolupráci na projekt 
„Cyklostezka Šternberk – Lužice – Liboš – 
Štěpánov“

• uspořádání  kulturní  a  sportovní  akce  „Ne
ckyáda 2008“ dne 26.7.2008 v prostorách hři
ště  a  mlýnského  náhonu  Občanským  sdru
žením Benátky sever  za sjednaných podmí
nek

2. Zastupitelstvo obce   b e r e   n a    v ě d o m í : 
• zprávu o činnosti  a kontrolu usnesení z mi

nulého zasedání
• kupní smlouvu na prodej pozemků parcely č. 

117  –  ostatní  plocha  o  výměře  3800  m2 a 
parc. č.129  - ostatní plocha o výměře 1105 
m2 v k.ú.  Krnov  jejíž  prodej  byl  schválen 
usnesením zastupitelstva dne 24.8.2005 firmě 
Montana  Bohemia  s.r.o.  Jáchymov  s do
platkem kupní ceny

• informace z Mikroregionu Šternbersko
• informace o přípravě hasičské soutěže „O po

hár  starosty  obce“,  která  se  uskuteční 
5.7.2008 v Liboši

• termín  uzávěrky  příspěvků  Informačního 
zpravodaje obce 27.6.2008 

• výsledky soutěže Vesnice  roku 2008 v Olo
mouckém kraji

3. Zastupitelstvo obce    u k l á d á : 
• starostovi  jednat  o  realizaci  ošetření  lípy  u 

mlýna

Připomínka 930 let od první písemné zmínky o obci LIBOŠ

V pátek  15.  srpna  2008  proběhne  ve  vinárně 
hostince Za vodó přátelské posezení a prezentace 
obce s představiteli Olomouckého kraje, magistrátu 
a okolních obcí u příležitosti 930 let od první pí
semné  zmínky  o  obci  Liboš.  Poté  bude  od  18. 
hodin  následovat  v přilehlé  zahradě  našeho  kul
turního  stánku  koncert  Karla  Kahovce  s nezapo

menutelnými písničkami Petra Nováka.
Sobota 16. srpna bude po celý den věnová

na dětem a mládeži a to formou sportu pro všech
ny, ať již tedy znovuoživením libošského triatlonu, 
malou kopanou nebo různými soutěžemi a discipli
nami pro malé i velké. Všichni jste srdečně zváni a 
přijďte podpořit naši snahu o udržení těchto tradic.
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Za obec krásnější tentokrát trochu jinak

Vážení občané, jistě jste si všimli, že se odehrává v 
poslední době v Liboši a Krnově řada věcí, které 
vylepšují  vzhled naší  obce a  tento trend bychom 
rádi udrželi.  Na jejich realizaci  se  podílejí  i  naši 
pracovníci, kteří nastoupili přes Úřad práce v Olo
mouci  dne  2.4.2008  na  práce  pro  potřeby  obce. 
Tentokrát je moje úvaha o nich a díky jim za jejich 
snahu. 

Zmínění pracovníci  nastoupili  dne  2.4.2008 
v počtu 3 muži (dva na 1 rok, jeden na ½ roku) a 2 
ženy  na půl úvazku (rovněž na ½ roku). Chci při
pomenout, co se odehrálo v určitém časovém ho
rizontu od vydání minulého čísla Zpravodaje.

V té době v souvislosti s přípravou na hodno
cení obce v soutěži Vesnice roku 2008 provedli mj. 
tyto a později i následující práce:

Jarní  uvedení do provozu zahrady MŠ, kde 
byly  provedeny  nové  nátěry  laviček  a  stolků, 
demontáž doslova nebezpečné části střechy pergo
ly, zhotovení nové ochranné sítě na pískovišti a vý
měna nosného trámu houpačkové konstrukce. Bylo 
provedeno i sečení a odvoz trávy a úprava dřevin v 
areálu, včetně ořezů vrb podél toku mlýnského ná
honu  a  sečení  jeho  břehů.  Na  žádost  ĆEZ  a.s. 
proběhlo  odbornou  firmou  vykácení  smrků 
v Krnově, které bránily elektrickému vedení. Naši 
pracovníci provedli úklid. Bylo pokračováno v ná
těru  trámů  pergoly.  Byla  natřena  plechová  vrata 
OÚ.

Soustavně  bylo  a  je  prováděno  i  sečení 
všech  zelených  ploch  a  jejich  úklid  v  Liboši  a 
Krnově. Travní odpad je ukládán na kompostiště v 
ZP v Liboši. Byla zabezpečena květinová výzdoba 
obce. Průběžně pokračovaly práce na havárii části 
kanalizace  v  Krnově.  Dále  byli  využiti  při  pří
pravách akcí jako  ,,Pálení čarodějnic“ a ,,Kácení 
máje“. Následně byl proveden úklid v jedné buňce 
na hřišti tak, aby mohla  sloužit jako šatna mladých 
fotbalistů, a podíleli se na akci, kdy byl spolu s fir

mou Remit s.r.o. Šternberk proveden ze staré vo
dárny odvoz sebraného papíru, který byl shromaž
ďován pro MŠ v rámci  soutěže ve  sběru papíru. 
Dále byla za pomoci místních důchodců nově na
třena zábradlí devíti mostů v Liboši a Krnově. Pra
covníci průběžně opravují místní komunikace, kte
ré jsou značně poškozeny výtluky (úsek Hrázka u 
hřbitova a z Jílkova do Štěpánova). V průběhu 23. 
týdne  vylepšovali  vzhled  obce  v rámci  Festivalu 
malých  hudebních  souborů.  V současné  době  se 
podíleli i na vystěhování mateřské školky, která je 
rekonstruována  v průběhu  období  prázdnin.  Ve 
stejnou dobu prováděli technické zabezpečení ko
nání hodů v Krnově. Je potřeba se zmínit i o situa
ci, kdy vlivem silného deště a nefunkční kanalizaci 
2x  došlo  k zatopení  šatny  pracovníků  v budově 
OÚ. Následky byly ihned odstraněny a kanalizace 
je nyní funkční. V dohledné době bude čištěna (při 
přízni počasí a vhodné teplotě vody) výpusť kana
lizace u mostu u hřbitova.

Bohužel  ne  vždy  se  daří  vše  zajišťovat  i 
když je zpracován dlouhodobý harmonogram prací. 
Situaci  komplikují  různé  havarijní  akce,  které  je 
nutno  řešit  okamžitě,  dále  stav,  kdy  zajišťujeme 
několik akcí najednou (např. festival hudeb, mateř
ská školka a hody v Krnově). Naši pracovníci jsou 
navíc  v předdůchodovém  věku,  který  přináší  i 
zdravotní problémy, které se pochopitelně odrážejí 
i v častějších návštěvách u lékařů a únavě jejich or
ganizmu, zejména v tomto horkém období. Je po
třeba, aby i ostatní naši spoluobčané tento fakt po
chopili  a mnohdy nám nedávali  požadavky, které 
při troše dobré vůle si mohou vyřešit sami. Jedná 
se  hlavně  o  sečení  soukromých  pozemků  a  ne
konkrétních požadavků ve stylu ….mělo by se.  A 
proto  znovu  díky  všem,  kteří  bojují  za  obec 
krásnější a kteří pochopili smysl tohoto hesla.

 Ant. Moudrý, místostarosta

Jubilea a výročí 

Červen: 
Marie Neradová 87 let

Červenec:
Libuše Pospíšilová 83 let

Gratulujeme!
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Soutěž Vesnice roku 2008

Zajisté  mnozí  z vás  zaregistrovali  naše  zvýšené 
úsilí v jarních měsících při činnostech na opravách 
majetku obce, veřejných prostranstvích a celkové
ho vzhledu jednotlivých částí vesnice po přihlášení 
se  do  této  soutěže.  Za  pomoci  nejen  pracovníků 
obce, ale i našich důchodců, byl učiněn kus dobré 
práce.  Zde se značným podílem i vás, našich ob
čanů, zvláště těch, kterým není lhostejné, jak jejich 
nemovitost vypadá, jestli je v okolí pořádek a čisto, 
a zkrášlují svoje příbytky květinami a zelení všeho 
druhu.  V  měsíci  květnu  nás  navštívila  krajská 
hodnotící  komise  k prohlídce  obce  a  k její  pre
zentaci. Bohužel vše se odehrálo za prudkého deště 
a z větší části zůstalo jen u konzultací s jednotlivý
mi členy komise.

V pondělí  30.  června  jsem  se  zúčastnil 
slavnostního  vyhlášení  výsledků  soutěže  Vesnice 
roku Olomouckého kraje ve vítězné obci Těšetice, 
kde byl přítomen i předseda parlamentu naší repub
liky,  ministr  pro  místní  rozvoj,  europoslanci,  zá
stupci  ministerstva  zemědělství,  Olomouckého 
kraje  a  další  významní  hosté.  Naše  obec  byla 
oceněna diplomem „Za rozkvetlou obec“, což zřej
mě  nejvíce  zaujalo  hodnotitelskou  komisi  z toho 
mála co vlivem deště u nás viděli.

Tímto  bych  rád  poděkoval  všem  poctivým 
spoluobčanům, kterým není život v naší obci i to 
jak naše vesnice vypadá cizí, a aktivně se zapojují i 
do  pomoci  s úpravou  chodníků  a  veřejných 
prostranství a ploch.  

              Jan David, starosta obce Liboš

Řádění živlu

Ve středu 25. června 2008 se přihnala ve večerních hodinách prudká bouře 
doprovázená silným větrem, jehož náporu neodolala vzrostlá lípa u kapličky 
v Krnově.  Na naše štěstí  spadla přes přilehlou silnici,  strhla vedení elek
trické energie a poškodila místní rozhlas, ale nepoškodila kapličku stojící 
v její těsné blízkosti.
Naše jednotka hasičů nemohla k zásahu vyjet, protože bylo naše požární vo
zidlo na technické prohlídce. Za aktivní pomoci Krnovských spoluobčanů 
byl tento strom ještě v nočních hodinách z vozovky odstraněn, za což bych 
rád poděkoval všem zúčastněným, kteří se zapojili do obnovení provozu na 
komunikaci.  Následující  den  bylo  opraveno  poškozené  vedení  elektrické 
energie a rozhlasu pracovníky energetiky. Vzhledem ke zjištěnému stavu a 
poškození kořenů padlého stromu bude nutné v době vegetačního klidu od
stranit i další dvě stávající lípy a nahradit je novou vzrostlejší dřevinou, a to 
po konzultaci s odborníky.

Jan David, starosta obce Liboš
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Máte zájem o ekologické vytápění

Vážení občané, 
oslovila  nás  firma  BIOMAC  s nabídkou 

prodeje dřevěných briket na blížící se topnou sezo
nu.  Dřevěné  brikety  vyráběné  touto  společností 
jsou svojí výhřevností srovnatelné s hnědým uhlím 
a lze je s úspěchem spalovat v krbových kamnech, 
kotlích na tuhá paliva všeho druhu i  v kotlích na 
dřevoplyn. Jelikož jsem sám dlouholetým přízniv
cem  tohoto  druhu  ekologického  topení,  rád  zor
ganizuji   nabídku  této  firmy,  která  spočívá 
v možnosti dovozu celého kamionu briket do naší 
obce zdarma a za cenu 300,- Kč za jeden metrický 
cent briket formou paletového zboží, kdy na jedné 
nevratné paletě je uloženo 10 q. 

Po prvotní konzultaci s některými občany je 
o tento odběr zájem a již nyní se hlásí o dodávku 
dřevěných briket. Je zde tedy možnost přihlásit se 

již nyní s objednávkou tak, abychom byli schopni 
v měsíci srpnu až září tuto akci realizovat. Nejnižší 
množství  k odběru  je  jedna  paleta,  která  má,  jak 
jsem již uvedl, 10 q, a představuje finanční částku 
3000,- Kč. 

V  případě  individuálního  zájmu  si  může 
toto  zboží  u  uvedené  firmy  zajistit  každý  z vás 
sám. Provádějí rozvoz vlastní Avií maximálně po 3 
kusech palet s cenou dopravy 15,- Kč za jeden ki
lometr.  Bližší  informace  podám  případně  na  tel. 
čísle 724 178 503 nebo osobně.       

         Jan David, starosta obce Liboš

P.S.  Provize  za  zorganizování  této  akce  je  jedna 
paleta na prodaném kamionu zdarma a bude použi
ta jako jedna z cen do tomboly na obecním plese.

Zpětný odběr elektrozařízení: pod dohledem EU

V  srpnu  letošního  roku  uplynuly  dva  roky  od 
okamžiku,  kdy v České  republice začal  fungovat 
zpětný odběr, oddělený sběr, následné zpracování a 
recyklace vyřazených elektrozařízení.

Vytvoření  systému,  který  to  umožňuje, 
požaduje  od  všech  členských  států  EU příslušná 
evropská směrnice. Ta se promítla do novely záko
na  o  odpadech,  která  v  ČR nabyla  účinnosti  13. 
srpna 2005. Povinnost zajistit zpětný odběr, oddě
lený sběr, zpracování a recyklaci vyřazených elek
trozařízení  stanovila  tato  novela  výrobcům  elek
trických a elektronických zařízení. Ti k tomu účelu 
začali zakládat tzv. kolektivní systémy.

Vyhláška  Ministerstva  životního  prostředí 
ČR pak rozdělila elektrospotřebiče do jednotlivých 
skupin.  Pro  plnění  této  povinnosti  ve skupinách 
velkých  a  malých  domácích  spotřebičů,  nářadí  a 
nástrojů byla jako provozovatel kolektivního systé
mu pro společné plnění zákonem daných povinnos
tí výrobci založena akciová společnost Elektrowin.

Termín nejspíš splníme
Evropská unie rovněž stanovila množstevní 

limity zpětně odebraných elektrozařízení, které je 
třeba splnit v určitém termínu. Pro větší srozumi
telnost  se  tyto limity  uvádějí  v kilogramech ode
braných spotřebičů na občana.

Členské země měly tyto limity splnit už do 
konce  roku  2006,  Česká  republika  ale  vyjednala 
odklad do konce roku 2008. Zavázala se ročně ode
brat, zpracovat a recyklovat nejméně 4 kg vyslou
žilých elektrozařízení na občana.

V době, kdy společnost Elektrowin započa
la svou činnost, třídily domácnosti 1,24 kg elektro
odpadů na jednoho obyvatele. Dnes již toto množ
ství přesahuje 2 kg. Výsledky, které hlásí další ko
lektivní systémy pověřené nakládáním s elektrood
padem z  jiných  skupin  (např.  s  vysloužilými  te
levizory nebo počítači), skýtají v úhrnu s výsledky 
práce  Elektrowinu  dobré  předpoklady  včasného 
splnění závazků vůči EU.

Viditelný příspěvek
Součástí  ceny nového spotřebiče je dnes i 

tzv.  viditelný příspěvek na recyklaci.  Je pochopi
telné,  že spotřebitel  tento příspěvek může vnímat 
negativně  a  mylně  se  může  domnívat,  že  se  tím 
jeho nákup nového spotřebiče „zdraží“. 

Ceny spotřebičů se tím ale za dobu fungo
vání této úpravy nezměnily. Jediný rozdíl spočívá 
v tom, že z ceny výrobku byly viditelně vyčleněny 
náklady na zpětný odběr a recyklaci. Tento příspě
vek je finanční částka odpovídající nákladům vý
robců na zpětný odběr a recyklaci výrobku, kterou 
tito  výrobci v plné výši  odvádějí  do kolektivního 
systému. 

Výrobce ukazuje spotřebiteli, kolik již při
spěl  do  kolektivního  systému na  zpětný  odběr  a 
recyklaci  starého  elektrozařízení.  Výše  příspěvku 
vynásobená počtem prodaných spotřebičů tedy od
povídá podílu výrobce na celkových nákladech na 
zpětný odběr a recyklaci,  který za něho zajišťuje 
kolektivní systém. 

(dokončení na str. 6)
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                                                               (pokračování ze str. 5)
A co obce?

Zákon  v současnosti  neukládá  obcím  po
vinnost zajistit zpětný odběr elektrozařízení. Přesto 
se kolektivní systém Elektrowin snaží uzavřít s ob
cemi smlouvy, na jejichž základě se sběrné dvory a 
mobilní svozy stávají místy zpětného odběru. Obci 
to umožňuje ušetřit náklady za recyklaci elektrood
padů, které občané odevzdávají do sběrných dvorů 
nebo  mobilních  svozů.  Na  základě  uzavřené 
smlouvy je totiž může bezplatně předat kolektivní
mu systému.

Zůstává  nepopiratelným  faktem,  že  tam, 
kde  obce smlouvu s kolektivním systémem Elek
trowin  uzavřely,  ušetřily  nemalé  finanční 
prostředky.  Vyjádřeno čísly  to  pro  obce  za  dobu 

fungování  kolektivního  systému  znamená  úsporu 
v řádu stovek milionů korun. 

Než  totiž  vstoupila  v platnost  zmiňovaná 
novela,  elektrospotřebiče  byly  součástí  běžného 
komunálního odpadu, jehož svoz a recyklaci plně 
hradily obce. Nyní mohou obce, kromě bezplatné
ho  odvozu a  recyklace,  získat  ještě  příspěvek na 
provoz místa zpětného odběru. Tam, kde obce ne
mají možnost zřídit sběrný dvůr, mohou díky ak
tivitě kolektivního systému použité elektrozařízení 
sebrané v rámci mobilního svozu bezplatně předat 
k zpětnému odběru. 

Společnost Elektrowin zapojila za dobu své 
činnosti do svého systému již více než 3000 obcí a 
zpětně odebrala přes 19 000 tun elektrozařízení.

Stále se něco děje….
Stačíte  sledovat  všechny  změny?  V po

slední  době  došlo   k několika  změnám  zákonů. 
Mimo  jiné  byl  zákonen  č.  191/2008  Sb  nove
lizován i stavební zákon č. 183/2006 Sb  s účinnos
tí od 3.6.2008.

Činnost stavebního úřadu, už tak dost  ná
ročná,  se  ještě  díky  složitosti  nového  správního 
řádu  zkomplikovala.  Došlo  k  velkému  nárůstu 
agendy  a  administrace,  jsou  větší  požadavky  na 
zvyšování  odborné  úrovně  pracovníků,  jsou  vy
dávány stále složitější právní předpisy, požadují se 
ze  strany  správních  soudů  kvalitněji  vedené 
činnosti  související  se  správním  řízením, po
drobnější a preciznější zpracování jednotlivých pí

semností a podobně. Jeden příklad za všechny: dří
ve  odůvodnění  stavebního  povolení  běžně  ob
sahovalo 2-3 věty, dnes je odůvodnění na 2-3 stra
ny, a to v případě, že se nejedná o komplikovaný 
případ.

Dříve jsme na našem obecním úřadě  vy
dávali stavebníkům potřebné tiskopisy pro stavební 
řízení s tím, že si je mohli doma připravit a vyplně
né  odevzdat  za  Stavebním  úřadě  ve  Štěpánově. 
Dnes bohužel tyto tiskopisy nemáme, proto se vždy 
obracejte se svým požadavkem ohledně jakékoliv 
stavební činnosti ve svých nemovitostech přímo na 
stavební úřad ve Štěpánově.

Eva Stejskalová

Koutek pro děti
Doplňte podle nápovědy: Chytří vrabci 

Letěly  dva  houfy  vrabců. 
Z  prvního  houfu  křičel  vrabec 
na  druhý  houf:  „Dejte  nám 
jednoho  vrabce  a  bude  nás 
stejně.“  Z  druhého  houfu  mu 
odpověděli:  „Dáte-li  vy  nám 
jednoho  vrabce,  bude  nás 
pětkrát  více  než  vás.“  Kolik 
bylo vrabců v každém houfu?

5
4 6 7

3 8
2 9

1
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Z historie – 120 let Národního domu v Olomouci

Dostala se mi do rukou zajímavá knížka s názvem 
Národní dům v Olomouci, jeho vznik a dějiny,  vy
daná v roce 1933, kterou Dr. Richard Fischer vě
noval Ústřední záložně rolnické v Olomouci. 

V úvodu knížky tehdejší  starosta  hlavního 
města Olomouce zdůraznil, že stavba, dokončení a 
otevření Národního domu v Olomouci bylo ve své 
době velkou pýchou Čechů a důkazem české lásky, 
nadšení  a  obětavosti  lidí  z celého okresu.  Napsal 
tuto knížku, aby i příští pokolení mohla číst o prá
ci, kterou provedli Češi v Olomouci v letech 1886 
až 1888, kdy na radnici působili Němci, na jejichž 
rozhodnutí a vůli závisel rozvoj spolkové a kulturní 
činnosti.  Stavba  sloučila  zájem  českého  lidu  ve 
městě i na venkově k usilovné práci národní, kul
turní i  hospodářské, které skončily českým vítěz
stvím.

Knížka pojednává o snaze vlastenců zakou
pit pozemek pro stavbu a jednání Němců jim tyto 
zájmy zhatit a také o všem, co předcházelo, než byl 
stánek Čechů postaven. Dalo by se říci a přirovnat, 
že pro občany z Olomouce a okolí byla stavba Ná
rodního domu něco jako pro všechny Čechy stavba 
Národního divadla v Praze.

A tak se v knize můžeme dočíst informace o 
zakladatelích různých spolků o aktivitách směřují
cích ke zdárnému dokončení stavby Národního do
mu. A také se dočteme, jakým způsobem pomáhaly 
obce.  

V časopise „Našinec“ 9. ledna 1887: V ra
dostném vzrušení zaznamenáváme skutek národní
ho nadšení a vlastenecké lásky našeho venkova. Při 
valné  hromadě  místního  odboru  Národní  jednoty 
v Olšanech ve čtvrtek odbývané, upsali stateční ob
čané olšanští a bejstrošičtí 2000 zl. v podílech na 
Národní  dům v Olomouci.  Zvláštního  uznání  za
sluhuje  též  občanstvo  v Hnojicích.  Ač  obec  tato 
roku  právě  uplynulého  pohromou  živelní  velmi 
dosti  stížena, ač občanstvo hnojické záloženským 
domem ve Šternberku dosti obětí pro národní věc 
přináší,  přece  hned při  prvním upisování  upsáno 
tam značně podílů na Národní dům, zvláště upsali 
podíly pp.: F. Běhal, J. Dřímala, M. Hándl, Fr. F. 
Krček, J. Krček, L. Škoda, J. Peter a F. Tiefenbach. 
Občanstvo  žerotínské  slíbilo  svou  vřelou  sou
činnost, a že záložna hnojická nezůstane za ostatní
mi záložnami, nelze pochybovati. 

A 18. března 1887 bylo napsáno: Národní 
práce na Národním domě. Doufáme záhlavím tímto 
zahájiti  stálou  rubriku  až  k dovršení  stavby  Ná
rodního  domu,  že  vystřídají  se  v ní  jména všech 
uvědomělých obcí českých okresu olomouckého, a 
ruch,  který hned v prvních dnech na venkově ve 

všem zavládl, opravňuje nás tím více k této naději. 
Dnes, ve čtvrtek, přišli po Bystřici na řadu štěpá
novští  s obětavým  skutkem  pro  „Národní  dům“. 
Přivezli  50 nákladů písku jedině  za mýtní  lístky, 
rozumí se na účet podílu, který připadne obci; při
jeli  veselí  a  v radosti  s vědomím,  že  mimo  sku
tečného staviva  přivezli  též  svůj  podíl  na  draho
cenném stavivu,  z něhož  povstane  celý  „Národní 
dům“, kteréž nedá se ničím zaplatiti, jest to národní 
nadšení!  S povozníky  dostavil  se  starosta  štěpá
novský Drápal. První vůz opatřen byl věnováním 
„Pro Národní dům v Olomouci!“ Ať žijí i jejich ná
sledovníci.

Dne 23.  března 1887:  V pondělí  dostavilo 
se do Olomouci na 100 povozů s pískem ze Štěpá
nova a M. Huzové. Z Libuše u Jílkova dovezeno 
bylo  20  nákladů  písku.  Čertoryjští  se  zavázali 
dovážeti  ještě  tento  týden  písek  z obce  a  cihly 
z Kyselova.  P.  Ant.  Navrátil  z Týnce  daroval  pro 
Národní dům 1000 cihel a doveze je také zdarma.

Dne 19. května 1887: Národní dům v Olo
mouci. Dnešním dnem zaznamenala kronika stavby 
Národního  domu  památným  písmem  nový  zna
menitý skutek rolnictva našeho. Jsou to tentokráte 
hnojičtí,  kteří  dali  svým druhům příklad  národní 
obětavosti a dovezli dnes z Břestce veliké množství 
písku zdarma na stavbu Národního domu pod ve
dením pp. radního Dřímálky a Tiefenbacha. Jména 
probudilých občanů těchto přineseme příště. Písek 
pochází  z pozemků p.  Jos.  Kráčmera z Břestce  u 
Štěpánova a jest též zdarma; p. Kráčmer dal si hra
diti jenom útraty dělníkům a daroval pro Národní 
dům 100 krychlů písku. Jest žádoucno, aby i ostat
ní obce, např. Libuše a Mor. Huzová aj., jimž pří
ležitost po ruce, nezůstaly za Hnojicemi pozadu.

17.  června  1887:  Pp.  rolníci  z Břestce 
dovezli zdarma 32 fůr písku.

To je jen výpis několika obcí, které se za
sloužily  o  stavbu Národního  domu v Olomouci.  

V doslovu Dr.Richard Fischer napsal: Tisíce 
českých rukou a srdcí radostně pomáhalo,  a celý 
národ plesal při dokončení díla. Nastaly však brzy 
nové starosti: O udržování a rozšiřování Národního 
domu. Nebylo při tom naděje na výnos a zisk, po
dílníků nepřibývalo, kapitálu bylo stále zapotřebí. 
Pomohla vždy Ústřední záložna rolnická nezištně, 
bez ohledu na zisk či ztrátu. 

A jen se na závěr zamysleme nad tím, jak 
Národní dům vypadá dnes, v jakém je stavu a kolik 
prostředků by bylo třeba vynaložit na rekonstrukci 
a obnovu této budovy……

Připravila Eva Stejskalová
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MŠ Liboš

V naší Mateřské škole v Liboši bylo přihlá
šeno  k  pravidelné  docházce  ve  školním   roce 
2007/08 celkem 20 dětí, z toho 10 chlapců a 10 dí
vek.  Do řad  „předškoláků“  se  zařadilo  celkem 5 
dětí, ale do školy nastoupili pouze dva. 

V průběhu roku připravila MŠ pro naše děti 
celou řadu kulturních a sportovních akcí. V listopa
du  a  v  prosinci  jsme  navštívili  olomoucké  kino 
Metropol,  kde  jsme  shlédli  velmi  pěkná  dětská 
divadelní  představení.  Maminky  p.  Pustějovská, 
p. Mathonová a p. Gálová připravili pro děti šip
kovanou; jejím cílem byla návštěva místní knihov
ny v Liboši, kde si děti mohli prohlédnout prostory 
knihovny a knihy.

Společně  s rodiči  a  kulturní  komisí  při 
obecním úřadu jsme již tradičně pro naše děti při
pravili dětský karneval, který profesionálně uváděl 
šašek  VIKI  z Agentury  BAVI  Litovel.  Všem 
sponzorům za příspěvky na této akci srdečně dě
kujeme. 

Tak, jako v loňském roce, i  letos jsme s 9 
dětmi absolvovali plavecký kurz na krytém bazénu 
v Uničově. Pod vedením zkušených plavčíků, for
mou her a soutěží, se děti postupně zbavovaly stra
chu z vody a seznamovaly se se základními techni
kami plavaní. 

V dubnu jsme s dětmi malovali velikonoční 
vajíčka,  která  jsme  vystavovali  na  výstavě  ve 
Štěpánově; při této příležitosti  jsme se mohli se
známit s netradičními Velikonočními zvyky.

V průběhu školní  docházky s dětmi nacvi
čujeme  tematická  říkadla,  písničky  a  tanečky,  se 
kterými  následně  vystupujeme  u  příležitosti  růz
ných oslav a akcí, jako například Vítání občánků, 
Setkání seniorů, Mikulášská nadílka, Vánoční be
sídka, kladení věnců nebo Den matek.

V měsíci květnu jsme navštívili rodiny, kde 
nám umožnili  se  podívat  na  narozená  mláďátka: 
p. Wittková – kůzlata, p. Študentová, p. Spurná – 

štěňata a p. Gálová - koťátka. 
„Předškoláci“  navštívili  ZŠ ve  Štěpánově, 

kde  si  mohli  vyzkoušet,  jaké  to  je  usednout  do 
školní lavice.

V posledním měsíci letošního školního roku 
jsme  pro  děti  připravili  oslavu  ke  Dni  dětí  – 
opékání kabanosu na školní zahradě, jeli jsme  na 
výlet do ZOO na Svatém Kopečku, navštívili jsme 
paní Jánskou a její koňskou stáj. Rozloučili jsme se 
s našimi  „předškoláky“  v  Bojanovské  vinárně 
s šaškem Vaškem a   předali jsme jim tam malé dá
rečky. Mohli  jsme si  pod dohledem p.  Gála pro
hlédnout pro nás „malé“ velké vojenské nákladní 
auto, p. Mathonová a p. Pustějovská pro děti při
pravily šipkovanou s hledáním pokladu.

MŠ Liboš se účastní stejně, jako v předcho
zích letech, soutěže ve sběru starého papíru. Letos 
jsme se umístili na krásném druhém místě.

Poděkovat  bychom  chtěli  za  peněžní  dar 
manželům  Martinovským,  Pustějovským,  Še
divým, Čechovým, Snášelovým a paní Evě Nová
kové a panu Antonínu Svozilovi.

Závěrem bychom rádi poděkovali všem ro
dičům, občanům, sponzorům a představitelům obce 
za podporu a spolupráci v průběhu celého školního 
roku.

Lenka  Valentová a Milada Poštulková, MŠ Liboš

Během prázdnin probíhá rekonstrukce prostor MŠ.

Vytrouben poplach
Na nápěv písně:  „Málo mě znáš“

Jožo Havel Huzovský

Vytrouben poplach, vyráží sbor,
hasičů vyjíždí velkej sqvadron,
Svatej Florián vede nás všech,
ať už je poklidno v našich dvorech.
Vždy všechny chraň, ty reku náš přemilý,
ať šťastnej zítřek.

Ohni i vodo podřiď se nám,
nad námi má moc Svatej Florián,
ten svět náš vede ke štěstí vstříc,
ať nikdy živelnost nevládne již.
Vždy všechny chraň, ty reku náš přemilý,
ať blaho tu zříš.

Šťastného světa tu vládne duch,
Svatej Floriánek zlomil zlo už,
Ďáblovu dílu dal na krk nůž,
vyzývá nás chránit druha tak druh.
Proto už vpřed, nikdy více neváhej,
slavnostně zatrub.
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Oči - tak prázdné a pusté!
Vzít si dítě z DD - je to kompromis, dobrý skutek, 
naplnění svých potřeb, atd.. a jak to bylo u nás?

Zvoní mobil, neznámé číslo - ….máme pro Vás 
holčičku. Domlouváme se na zítra, jedeme na NRP a 
budeme vědět víc. Nadšeně to oznamuji manželovi, 
jedeme domů, cestou koupíme zmrzlinu a už se těšíme, 
jak novinu řekneme dětem - dvěma vlastním. 

Úterý - telefon. 
Středa - návštěva NRP, ukázali nám fotku 

holčičky - holčičky bez výrazu, s tak pustým a 
prázdným pohledem, až mě zamrazilo. Dozvěděli jsme 
se bližší informace. 

Pátek - jedeme se konečně seznámit do DD. 
Přijíždíme do DD, jedeme celá rodina, je to velká 
událost. V Domově nás oťukávají, povídají nám o malé, 
jsou jí 4 roky - je silně negativistická, citově 
deprimovaná, mírně opožděná, atd… 

Tak už se jdeme konečně podívat na Klárku. 
Jdeme ke všem dětem v oddělení a nemáme se hlásit ke 
konkrétnímu dítěti, jen tak ji okouknout. Okukujeme. 
Všechny děti netrpělivě čekají co bude. Už to vědí, ani 
jim to nikdo nemusí říkat - pro někoho si přijela 
maminka. Domlouvám se s paní ředitelkou a bereme si 
Klárku na procházku do cukrárny. Moc nemluví - 
neumí to. V cukrárně všechno snědla a džus vypila 
takovou rychlostí, snad při tom ani nepolykala. Dostala 
od nás malý dárek - tři čokoládová vajíčka s 
překvapením. Jedno snědla a hračku si schovala. 
Ostatní vajíčka jsme strčili do kapsičky u bundy, aby jí 
nebolelo bříško a jdeme zpět do Domova. Klárka se nás 
drží jako klíště za ruku, jinak moc nereaguje. 
Domlouváme se s paní ředitelkou, že až vyřídíme vše 
potřebné, Klárku si odvezeme domů. Ještě nakouknu do 
okna a vidím, jak Klárka sedí u stolu a baští zbývající 
dvě vajíčka, musí rychle, za chvíli přijdou děti z 
vycházky a jí by nic nezbylo. 

Tak už je tady den D - jedeme pro Klárku! Už 
na nás čeká, prý se nemohla dočkat. Dostala velký 
pytlík s bonbóny pro děti, aby se s nimi rozloučila a 
jeden pro ní. Jedeme domů, autem - pro Klárku na 
dlouho nezapomenutelný zážitek. 

Cestou domů zastavujeme v hypermarketu, 
holčička ani nedutá, jenom kouká. Všechno je nové, 
velké, jiné. 

Doma za mnou chodí a oslovuje mě teto, teta je 
i manžel. Po pár dnech říkáme Klárce, když budeš chtít 
můžeš nám říkat maminko a tatínku - v obličeji se 
objevuje úsměv, první. 

A pak nastává první období - divení - téměř nic 
nezná - diví se, že vařím, uklízím, chodíme nakupovat. 
Nakukuje do hrnců - stále opakuji nesmíš chodit k 
hrncům jsou horké, před vysavačem utíká a schovává se 
za postel. 

Je to takové dítě z jiné planety, tak teď už vím: 
mimozemšťané existují a je jich hodně, vyrůstají v 
Dětských domovech. 

Jdeme nakoupit a cizí pán Klárku oslovuje a 

povídá jí, jak je pěkná holčička, Klárka se ho chytí za 
ruku a klidně by s ním odešla. Pán je celý vyjukaný a 
kouká na mě tázavě, ještě nikdy nezažil takovou reakci. 
No radši to vysvětluji, máme ji doma tři týdny, Klárka 
vyrostla v DD, prostě reaguje jinak, než děti z rodiny. 
Pán odchází zjevně otřesen. A já holčičce vysvětluji, že 
je to cizí člověk a že s ním nemůže mluvit, natož se ho 
chytat za ruku. Klárka na mě nechápavě kouká - vždyť, 
za kousek lásky by šla, až na kraj světa. 

Klárka prochází všemi dětskými poznávacími 
obdobími - ochutnává věci, neumí je správně používat, 
tak je ničí, trhá listy v knížce, rozbíjí hračky, v bazénu 
prokousala všechny gumové nafukovačky. Chce to 
pevné nervy a trpělivost - prý to přejde, musíme ji mít 
stále na očích, jinak někde něco vyvede. 

Období - a proč - maminko a proč…., 
odpovím…..a proč…..odpovím …….a proč….stále 
dokola a dokola. Tak takhle ne. Musím ty otázky otáčet, 
aby začala taky přemýšlet. A proč máš kalhoty, proč si 
myslíš Klárko, že mám kalhoty? Udiveně kouká, neví 
co odpovědět, tak se k tomu postupně dostáváme. 
Holčička nedá dohromady ani holou větu, slova, co už 
umí, jsou v drtivé většině naučená špatně. Říkám tomu 
řeč džungle - co slyšela to se naučila, nikdo ji neopravil, 
nenavedl na správné vyslovování. Koukáme do knížek a 
čteme si básničky, to ji baví, tak si vybereme 
jednoduchou říkanku - trvá to tři měsíce, než se ji 
Klárka naučí, ale díky Bohu, je to velký úspěch! 

Jsme u tchýně a vaříme oběd a Klárka najednou 
spustí - maminko a vy jste si mě vybrali? Ano, Klárko, 
vybrali jsme si tě. A proč jste si mě vybrali a ne Andreu 
nebo Vašíka? Protože jsme chtěli jenom tebe, ty ses 
nám líbila. Hm. A zase si odběhne hrát. Opakujeme to 
stále dokola, nemůže se toho nabažit. Kouknu na 
tchýni, jak si utírá slzu a rychle odchází pryč. 

Prokousáváme se krok za krokem všemi 
nesnázemi, ale je vidět obrovský pokrok. Měsíc od 
měsíce se Klárka mění a z povadlého poupátka se 
pomaloučku rozvíjí v nádhernou růžičku. 

Je to už víc než rok, co jsme si dovezli takové 
malé vyjukané dítě. Dnes je z ní malá slečna, upovídaná 
a rozesmátá. Když pro ni přijdu do školky, běží a volá - 
mně se tak stýskalo, já tě mám ráda, maminko. Než 
půjde spát, větičku - víš, že tě mám ráda, maminko, 
uslyším ještě několikrát. A jestli se bojíme genů nebo 
puberty - věříme v setbu a žeň. Co zaseješ, to sklidíš. 

Věříme v živého Boha, ale na dobrý skutky 
nehrajeme, neboť milostí jsme spaseni. 

Viděli jsme tu neuvěřitelnou citovou deprivaci 
a rozhodli jsme se jednomu dítěti dát šanci vyrůst v 
rodině. To, jak jednou naloží se svým vlastním životem, 
je jen na ní. Ale jedno vím, má šanci prožít normální 
plnohodnotný život, teď už tu šanci má!

Převzato z internetu a upraveno, 
připravila Stejskalová Eva
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Křížovka
Náplní dnešní tajenky je myšlenka poněkud staršího data. Jejím autorem je anglický politik a spisovatel 
Joseph Addison (1672 – 1719).

A B C D E F G H I J K L M N O P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Legenda.  A. Zkratka Newtonu, váha obalu, co dělá ovoce v sudu?, římská 1000.  B. Chem. zn. 
americia, druhá část tajenky, začátek abecedy. C. Obydlí, daleko od země, bývalý sov. šachista. D. Malá 
symetrála,  roky,  vhodné.  E. Hlína  s vodou,  SPZ  Chrudimi,  poslední  útulek.  F.  Uhlovodík,  měkká 
samohláska, nápoj, desáté písmeno abecedy.  G. Zkratka seniora, kujný nerost, opak kmána, cizopasník. 
H. Výrůstek na sliznici, slovensky „jinak“, cizí mužské jméno.  I. Je možno, fyzická veličina, obranný 
slzný sprej. J. Značka jednotky síly magnet. pole, SPZ okresu Ostrava, nahnědlá barva, plovoucí led. K. 
Nestejná, chem. zn. uhlíku, chlapecké jméno, geometrická značka průměru.  L. Ochránkyně rod. krbu, 
chem. zn. uhlíku, vodíku a řím.1000, samčí divočáci.  M. Anglicky „konec“, druh zeleniny (baklažán), 
německý výrobce automobilů.  N. Římská 50, nadšeně přijímati, SPZ okresu Kroměříž.  O. Předložka, 
třetí část tajenky, římská 500, chem. zn. vanadu. P. Spojka, mzda, umělá hmota, začátek abecedy.

1. Vládce,  umělý  nerost,  pancéřovaný  plaz.  2.  První  část  tajenky.  3. Značka  tuny,  spřádat, 
předložka, asiat, chem. zn. fosforu. 4. Polní míra, napadení, osobní zájméno, chem. zn. vanadu a chloru. 
5. Hrob, osobní zájméno, zájméno přivlastňovací, nakloněná rovina. 6. Útulek, výstavný domek, textový 
úryvek. 7. Užati, předložka, řádný muž. 8. Patron při křtu, expresivní název hlupáka, uhlovodík. 9. Druh 
pečiva, polní plodina, značka kilotuny, modely (z angl.). 10. Latinsky „miluji“, básnicky „tok“, 365 dní, 
římská 50. 11. Chem. zn. síry, rusky „jak“, zkr. aeroklubu, bývalý čínský vládce, předložka. 12. Dlouhá 
samohláska,  takovým  způsobem,  potopená  loď,  značka  hnojiva,  chem.  zn.  dusíku.  13.  Čtvrtá  část 
tajenky. 14. Maďarská letecká společnost, přítmí, slovenské město.                                  Svozil  František

Vyluštěnou křížovku doručte poštou nebo osobně do 25.7.2008 na Obecní úřad v Liboši. Vylo
sovaný výherce obdrží drobnou věcnou cenu. Výhercem za vyluštění tajenky z čísla 31 („Honoré de 
Balzac: Láska odpouští všechno nebo nic“) se stal M. Bizoň ze Štěpánova. Výherci blahopřejeme.

 Z dřívějších dob na Hané  

Tato příhoda se stala v dobách kdy se svatby konaly 
v kostele s požehnáním kněze. Po skončení obřadu se, 
tak jako dnes, konala svatební hostina a na ni bylo 
zvykem pozvat také sezdávajícího faráře. Samozřejmě 
se na takové hostině snažila hospodyně ukázat co 
všechno umí a co všechno hospodářství přinese. Tak se 
stalo, že farář na hostině byl neustále nucen k dalším a 
dalším chodům, a i když byl zvyklý jíst ne zrovna 

střídmě, tak prostě dál nemohl. Jenže hospodyně na to 
nechtěla slyšet a vnucovala mu další lahůdky z hostiny.

A tak milý farář, aby měl pokoj, tak obrátil 
prázdný talíř na stole dnem vzhůru na znamení toho, že 
už opravdu jíst nechce. Tento počin však hospodyně 
komentovala s pravou hanáckou upřímností:               
„Velebné pane, krom teho požehnáni só jak naša sviňa.  
Ta dež se nažere tak take obráti koreto.“
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