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Vá�ení spoluobèané

se zbývajícími dvìma mìsíci tohoto roku jsme ve finiši našich úkolù a povinností. Pøed námi je
pøíprava a zdárný prùbìh inventarizace majetku obce, plánované setkání s našimi dùchodci, vítání letošních
nových obèánkù obce, probíhají pøípravy na dokonèení rekonstrukce veøejného osvìtlení, které bychom
chtìli za finanèní podpory z programu obnovy venkova v pøíštím roce realizovat. Jedním z nejdùle�itìjších
úkolù a cílù je pøíprava stavby kanalizace v Krnovì, kde po zhotovení projektové dokumentace, vyøízení
všech nutných vyjádøení dotèených orgánù a probíhající vyøizování vstupù na pozemky a smlouvy o smlouvì
budoucí na zøízení vìcných bøemen, je vše smìøováno k za�ádání o územní øízení. Soubì�nì probíhají
pøípravy a jednání ohlednì zajištìní financování takovéto nároèné stavby, její� pøedbì�ný rozpoèet pøesahuje
èástku deseti milionù korun. Také probíhají práce na studiích proveditelnosti a podkladù k podání �ádosti o
finanèní dotaci na víceúèelové høištì v Liboši s dopracováním sociálního zaøízení a zázemí v této lokalitì.
Rovnì� bylo zapoèato na plánech další èinnosti jak zastupitelstva, tak jednotlivých výborù a komisí vèetnì
tvorby kulturního kalendáøe na pøíští rok a takté� pøípravy na návrh rozpoètu pøíštího roku.

Jan David, starosta obce Liboš

Volby 2008 v naší obci

Vá�ení obèané, volby do Senátu Parlamentu
ÈR a do Zastupitelstva kraje se uskuteènily ve dnech
17 a 18. øíjna 2008 ve volební místnosti v budovì
Obecního úøadu v Liboši.

Ve volbách do Zastupitelstva kraje bylo v
našem okrsku zapsáno 472 volièù, vydáno 162
obálek, co� byla úèast volièù 34,32 %. Odevzdáno
bylo 148 platných hlasù. ÈSSD získala 69 hlasù,
ODS 28 hlasù, KSÈM 27 hlasù a KDU-ÈSL 13
hlasù.

V prvním kole voleb do Senátu Parlamentu
ÈR bylo v našem okrsku zapsáno 472 volièù,
vydáno 161 obálek, co� byla úèast volièù 34,11 %.
Odevzdáno bylo 121 platných hlasù. Kandidát za
ÈSSD Ing.Karel Korytáø získal 54 hlasù, MUDr. Jiøí
Èerný za KSÈM získal 26 hlasù a MUDr. Vítìzslav
Vavroušek za ODS 25 hlasù.

Do druhého kola voleb do Senátu
Parlamentu ÈR, které se uskuteènilo ve dnech 24. a
25. øíjna 2008 postoupili kandidáti Ing. Karel
Korytáø a MUDr. Vítìzslav Vavroušek. Hlasovací
lístky byly volièùm pøedány ve volební místnosti. V
našem okrsku bylo zapsáno 471 volièù, vydáno 108
obálek, co� byla úèast volièù 22,92 %. Odevzdáno
107 platných hlasù, z toho získal Ing. Karel Korytáø
za ÈSSD 81 hlasù, co� je 75,7 % a MUDr. Vítìzslav
Vavroušek za ODS získal 26 hlasù, co� je 24,3 % z
celkového poètu odevzdaných platných hlasù.

Zpracovala Eva Stejskalová

Dne 30.10.2008 bylo provedeno
odborné ošetøení lípy u mlýna. Práce byly
hrazeny z dotace ve výši 70 % prost ednictvím
Agentury ochrany p rody. Fotografie ukazují
lípu p ed a po ošet ení.
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U S N E S E N Í ze  23. veøejného
zasedání Zastupitelstva obce Liboš

konaného dne 24.9.2008
1. Zastupitelstvo  obce   s c h v a l u j e :
+

+

+

+

+

+

doplnìný program jednání veøejného zasedání
zastupitelstva obce
volbu návrhové komise, zapisovatele a ovì-
øovatelù zápisu
hospodaøení obce za leden a� srpen 2008
rozpoètové opatøení è. 7/2008
navýšení pøíspìvku na provoz MŠ Liboš v pøí-
padì nutnosti o nezbytnì nutnou èástku 40.000,-
Kè jako vícenáklady k dovybavení kuchynì v
MŠ
odprodej nepotøebného majetku obce dle pøed-
lo�ených �ádostí po splnìní všech zákonitostí
a souhlasí s tím, aby starosta jednal jménem
obce se SF�P a ostatními dalšími orgány ve vìci
vybudování tlakové kanalizace v Krnovì

2. Zastupitelstvo obce   b e r e   n a   v ì d o m í :
zprávu o èinnosti a zprávu o kontrole usnesení
od posledního zasedání zastupitelstva obce dne
27.8.2008

+

+

+

+

+

+

+

informace  o pokraèování v pøípravì výstavby
tlakové kanalizace v Krnovì
informace o plánu výstavby víceúèelového
sportovištì v Liboši
informace o organizaèní pøípravì voleb do Zas-
tupitelstva kraje a Senátu Parlamentu ÈR ve
dnech 17. a 18. 10. 2008
zprávu o èinnosti kulturní komise
informaci starosty o provedení dílèího auditu
hospodaøení obce pracovníky krajského úøadu
informaci o zaslání dopisu jako odpovìdi sta-
rostovi obce Štìpánov na jeho pøipomínky

3. Zastupitelstvo obce    u k l á d á:
starostovi zpracovat harmonogram k inventari-
zaci majetku obce Liboš, sestavit komise k díl-
èím inventarizacím a to vše tak, aby inventariza-
ce probìhla v øádném termínu
starostovi zjistit mo�nosti øešení dostupnosti
informací obèanùm formou zasílání zpráv SMS
nebo po internetu a zveøejnit tyto výsledky na
pøíštím zasedání zastupitelstva

arostovi provést do konce listopadu anketu ve
vìci pøipomínek obèanù k pøipravované tì�bì
písku v Liboši

+

+

+ st

4. Zastupitelstvo obce    p o v ì ø u j e:
+ starostu jednáním se SF�P a ostatními dalšími

orgány ve vìci vybudování tlakové kanalizace
v Krnovì

5. Zastupitelstvo obce    z a m í t á:
+ �ádost Arcidiecézní charity Olomouc, Hospice

na Sv. Kopeèku o poskytnutí finanèního pøí-
spìvku na provoz

U S N E S E N Í ze  24. veøejného
zasedání Zastupitelstva obce Liboš

konaného dne 29.10.2008

1. Zastupitelstvo  obce   s c h v a l u j e :
doplnìný program jednání veøejného zasedání
zastupitelstva obce

olbu návrhové komise, zapisovatele a ovìøo-
vatelù zápisu
hospodaøení obce za leden a� záøí 2008
rozpoètové opatøení è. 8/2008
hospodaøení MŠ Liboš za III.Q 2008
zámìr obce odprodeje parcely è. 65/37 v k.ú. Li-
boš o výmìøe 1177 m2 nacházející se v areálu
ZP Štìpánov, nejvyšší nabídce
poplatek za stoèné pro obèany domácností, které
nejsou pøipojeny na TK a mají na svém pozem-
ku zaøízení na likvidaci odpadních vod a to ve
stejné výši, jako je stanovena a úètována èástka
stoèného spoleèností VHS Sitka; Šternberk ob-
èanùm  v Liboši za domácnosti napojené na TK
návrh servisní smlouvy s firmou Neptun Press-
kan, spol. s r.o., týkající se oprav technologické
èásti tlakové kanalizace
pøedlo�ení �ádosti  v rámci Programu obnovy
venkova na dokonèení rekonstrukce veøejného
osvìtlení v obci Liboš
rozhodnutí o poøízení zmìny územního plánu è.
3 (ust. § 6 odst. 5 písm. a) stavebního zákona)
�ádost o poøizování zmìny ÚP Magistrátem
mìsta Olomouce (ust. § 6 odst. 6 písm. b) sta-
vebního zákona)
návrh, aby starosta obce Jan David byl urèeným
zastupitelem, který bude spolupracovat s poøi-
zovatelem zmìny ÚP (ust. § 6 odst. 5 písm f)
stavebního zákona ve vazbì na ust. § 47 odst. 1
a 4, § 49 odst. 1 a § 53 odst. 1)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

v

2. Zastupitelstvo obce   b e r e   n a   v ì d o m í :
+

+

+

+

+

+

+

zprávu o èinnosti a zprávu o kontrole usnesení
od posledního zasedání zastupitelstva obce dne
24.9.2008
zprávu o dílèím auditu, který provedl Krajský
úøad Olomouckého kraje s výsledkem bez závad
zprávu pøíspìvkové organizace MŠ Liboš
plán kulturního kalendáøe
pøípravu informaèního zpravodaje
pøípravu inventarizace majetku obce
informaci starosty o mo�nostech zasílání zpráv
obèanùm prostøednictvím internetu nebo formou
SMS pro lepší informovanost
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Za obec krásnìjší........ale

Ukonèením provozu na zahradì hostince ,,
Za vodó “ definitivnì nastoupilo podzimní období,
které nám pøináší øadu starostí s pøípravou na zimu.
Bude potøeba zajistit posyp chodníkù, vyèištìní
rygolù u silnic a cest a likvidace spousty listí, které
nám napadalo ze stromù. Skonèilo pracovní období
pro nìkteré naše zamìstnance, proto�e jim vypršely
pracovní smlouvy a nakonec nám zbyl jen jeden a
ten i kdyby se mìl roztrhat prostì nemù�e na
všechno staèit. Proto apeluji na všechny naše
obèany, aby si okolí svého domu udr�ovali v èistotì a
poøádku.

Zlikvidovali jsme obrovskou hromadu vìtví
z oøezaných stromù, která byla za høištìm a kterou
nìkteøí horlivci doplnili o shnilá jablka, zbytky
kvìtin a rùzných textilií. Chci upozornit, �e jakékoli
èerné skládky a to nejen v této prostoøe budeme
sledovat a tvrdì finanènì postihovat ty, kteøí
porušují vyhlášku o poøádku v obci. Kdy� v rámci
kontroly, kterou provedla komise �ivotního
prostøedí jsme zjiš�ovali stav mladých vysazených
stromkù u cesty mezi Jílkovem a Štìpánovem zjistili
jsme, �e z 56 ti vysazených stromkù je 5 zcela
znièeno, 16 se podaøilo oøezem zachránit a zbytek
první rok �ivota pro�il bez újmy. To svìdèí o kultuøe
nìkterých jedincù, kteøí prostì nièemu nedají pokoj.
Je to smutné zjištìní a pøedevším drahé, proto�e
znièené stromky musíme nahradit novými. Nelíbí se
nám ani ten fakt, �e nìkteøí øidièi soustavnì staví svá
vozidla na zelené pásy, které jsou zde za zcela jiným
úèelem ne� na parkování./ Je za to pokuta a ztráta
bodù! / Navíc mají dostateènì široké vjezdy do
svých domù, které lze plnì k parkování vyu�ít.Asi je
to o pohodlnosti lidí. Stává se novou módou
zkracovat si auty cestu kolem rybníkù a høištìm i
kdy� vedle je klasická silnice. Kdo bude asi
zasypávat vyjeté koleje? Vùbec se nám nelíbí zápach
vycházející z kanálù pøed domy nìkterých
spoluobèanù.V�dy� takøka 90% domácností je v
Liboši napojeno na tlakovou kanalizaci. Odkud se
tedy takový ozón bere? I to máme v plánu v nejbli�ší
dobì dùslednì provìøit.

Dne 1.10.08. jsme opìt zahájili sbìr starého
papíru pro dìti z MŠ. Opakuji, �e sbìr je provozován
ve staré vodárnì a bli�ší informace jsou na
webových stránkách obce. Pro ty obèany, kteøí
internet nemají, pøipomínám data pøíštích sbìrù
(3.12. a 7.1.09 od 15-16 hod.). Je pro mne
nepochopitelné, �e nìkdo nám do budovy OÚ cpe

Opìt se rozmáhají u kontejnerù na tøídìný
odpad jakési skládky, které tam urèitì nepatøí. V
Krnovì jsou to ètyøi autoskla, ty patøí do sbìrného
dvora, a pohozené torzo vysavaèe také vzhledu
nepøidá. Toté� platí i v Liboši u hasièské zbrojnice,
vyhozené porcelánové noze pod umyvadlo na
køi�ovatce na Hrázkách a pøed kulturním domem je
zmì� odpadkù všehu druhu, pohozené pytle se
staniolem, papírky, všelijaké kelímky a sklenice
uvnitø hyzdí vzhled obce. Remit nám toto nevezme a
jak øíká klasik: ,, Kam s ním? “

Musím se zastavit i u školky. Za veliké
peníze jsme provedli její úpravy vèetnì nájezdu pro
auto, které dová�í jídlo pro dìti. Jen�e osetý
trávníèek jakoby pøitahoval psy a koèky, jen� tento
úsek pova�ují za svùj záchod. Jinak by nebylo
mo�né, aby bylo bìhem dvou dnù sedm hromad v
úseku od domu è. 84 po obecní úøad. To nemluvím o
hygienì, kdy� vedle slo�ených várnic s jídlem se
venèí psi. Jejich majitelé, zamyslete se nad tímto
poznatkem! Co vyhláška o pohybu psù po obci?
Mimochodem – kdo to má uklízet. Lidé jsou prostì
nepouèitelní a nechtìjí nìkteré vìci pochopit. Další
pøíklad: svatebèané, kteøí oslavují v Bojanovské
vinárnì si klidnì v dobì noèního klidu udìlají na
chodníku pøed Elemontem velkolepý ohòostroj o
který nikdo nestojí, neuklidí po sobì zbytky své
èinnosti a my na obci potom posloucháme
oprávnìné stí�nosti obèanù, �e bylo porušeno hned
nìkolik zákonù.

Nebudu dál kritizovat, ale mám kolikrát
pocit, �e je to zcela zbyteèné, proto�e práce s lidmi je
práce nejtì�ší.Atak se tìším, �e pøeci jednou nebudu
muset pøipomínat heslo Za obec krásnìjší a �e
skonèí období ,, bezbøehé demokracie, “ kdy nìkteøí
si dìlají absolutnì co chtìjí a je jim naprosto jedno co
na to ostatní øíkají.

Moudrý Antonín

hromady starého papírù, kdy� termíny a místo sbìru
jsou jasnì dané. Minulý týden dvì matky vynesly
koèárky i s dìtmi do mezipatra OÚ proto�e šly ke
kadeønici. Je hezké, �e chtìjí mít své dìti pod
dohledem, ale co bezpeènostní pøedpisy ve
veøejných budovách? A co kdyby bylo nutno nìco
urychlenì z budovy vystìhovat. Toté� se týká i
jízdních kol, které se nám obèas sna�í nìkdo do
budovy vecpat. Chtìl bych slyšet, co by tìmto lidem
øekli tøeba v budovì olomouckého magistrátu.

Záøí 2008

Øíjen 2008

Jarmila Langerová 81 let
Bo�ena Loutocká 82 let

Hedvika Kameníèková 82 let
Jiøina Krylová 90 let

Výroèí a jubilea

Gratulujeme!
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„ Za obec krásnìjší … ALE"   –   názor obèana

Nerad kritizuji práci druhých, kdy� sám ji�
neudìlám nic, co by prospìlo spoleènosti, zejména
naší obci, pro kterou jsem snad v døívìjší dobì, kdy
mi zdraví dovolilo, v rámci svých mo�nosti nìco
udìlal. Dnes mi zdraví nedovolí ani se zúèastnit
zasedání zastupitelstva obce.

Je pravdou, �e jsou mezi námi obèané, kteøí
si nevá�í práce, která byla v naší obci vykonána a
dovedou jen kritizovat. Kolik toho bylo, a není toho
zrovna málo, uvìdomme si, kolik milionù bylo
prostavìno, kdy� se Liboš stala samostatnou obcí.
Všichni asi chceme, aby naše obec vzkvétala, byla
krásnìjší, ale to nestaèí jen o tom psát v in-
formaèním zpravodaji, musíme pro to také nìco
udìlat. Je pravdou, �e se obcí potulují psi, ale uhlídat
menšího psa doma, zejména v období psích námluv,
je nìkdy nad lidské síly. �e se nìkdy objeví nìjaká ta
koòská hromádka na silnici. No nemìlo by se to
stávat, ale víme a známe místní chovatele, tak by
mo�ná staèilo je ústnì upozornit a tím by obecní
zastupitelé navázali s chovateli osobní kontakt, co�
si myslím, �e by mìlo vìtší úèinek a jinak by to
zapùsobilo, rozhodnì víc ne� èlánek ve zpravodaji.
Vìøím, �e máme dost funkcionáøù na obecním
úøadì, kteøí by si mohli najít chvílièku a tyto
chovatele navštívit.

Nechci vzpomínat na staré èasy, ale kolik
døívìjší starostové museli takových koòských
hromádek pøekroèit, ne� došli do úøadu (a to nemìli
místostarostu). Kolik bývalo na silnicích cho-
cholouškù, konipáskù aj. ptactva (pro, které to byla
ob�iva), proto dnešní mláde� je ji� vùbec nezná. A
to, �e se najdou ohryzané kosti z uzených �eber po
obci, asi není vina potulujících psù, ale vina tìch ob-
èanù, kteøí tyto kosti asi vyhodili mimo popelnici.
Obèas také brouzdám po internetu, tak jako asi
nìkteøí funkcionáøi obecního úøadu, co� jim jen
schvaluji, v�dy� je to v dnešní dobì zapotøebí. V�dy�
na internetu se dozvím i to, co nevím
(zejména to doporuèuji tìm mladším).

Jsou to námìty k zamyšlení obecnímu
zastupitelstvu. Tento èlánek píšu nejen za sebe, ale
vìøím, �e s tímto názorem se ztoto�ní i další obèané,
kteøí jsou zdravotnì posti�ení, tak jako jsem já.
Doufám, �e obecní zastupitelstvo uzná, �e takových
obèanù v Liboši je víc, kteøí jsou nuceni ke své
mobilitì pou�ívat francouzké hole. Já si nedovedu
pøedstavit, jak jdu s uvázanými pet láhvemi na krku
do kontejneru. Nechce snad starý papír to, abych si
od starých hospodáøù sehnal koòský chomout s
poboèáky a táhl za sebou vozík pøes celou dìdinu do
staré vodárny. Jenom�e se mù�e stát, �e pøijedu poz-
dìji a nebude ji� místo, tak aby se mi nezkrátily �íly,
mù�u jet zase domù. A nebo to mù�u nechat u
místostarosty, jeliko� to mám na cestì domù. Pro
tento pøípad by bylo tøeba zabezpeèit vìtší prostor.

To, �e je èasto poškozeno oplechování
potrubí, i tomu se dá zabránit - majitel auta, který
toto oplechování poškodil, tak asi zanechal na místì
lak ze svého auta, tak není problém škodu mu
pøedepsat k náhradì. Na takové vìci máme obecní
policii, doufám, �e obec na ni ze svého rozpoètu
pøispívá. Co se týká oplechováni pøed mlýnem, je
tøeba vyu�ít ostnatého drátu, který snad takovému
vandalství zabráni. Staèí tak málo - jen chtít, je
zapotøebí, aby všichni funkcionáøi táhli za jeden
konec. Bohu�el jenom chybí stále z titulu èlánku to
onoALE...

Mo�ná, kdyby se nìkterý z tìchto námìtù
ujal, pøispìlo by to i v soutì�i .vesnice roku.

Bajer Josef

Kdy� se nìkdy podívám, co nìkteré obce
dìlají pro své obèany, zdá se, �e jsou to malièkosti,
ale pro øadu obyvatel (zejména tìch døíve na-
rozených) velice prospìšné. Nebylo by tøebas vidìt

uzené kosti po obci, kdyby byly pro obec objednány
kompostéry, ubylo by odpadù, které nepatøí do po-
pelnic (je zapotøebí udìlat prùzkum, jaký by byl
zájem obèanù o tuto slu�bu). Odpad, který nepatøí do
popelnice, jsou pet láhve.Ano, máme k tomuto úèelu
kontejnery, ale znám obce, které mají v obci kon-
tejnery, ale pøesto dávají obèanùm igelitové pytle na
tyto pet láhve a organizují pravidelný svoz. Rovnì�
by bylo vhodné zajistit i jiné barvy pytle na starý
papír. Tento sbìr je pro MŠ, obec by mohla zor-
ganizovat svoz.

Dušièky
Všechny zatím známé pradávné kultury

vìøily, �e duše èlovìka neumírá spoleènì s tìlem, ale
odchází do jiného, �ijícím skrytého svìta. Zpìt se
mù�e vracet jen za urèitých podmínek a za urèitých
situací. Proto všechny dávné kultury uctívaly své
mrtvé a pohøebním obøadùm i pohøebištím
(hrobùm) vìnovaly velkou pozornost.

Naše souèasná kultura na mrtvé pamatuje
Svátkem všech svatých a dnem Památky zesnulých.
Nám je známìjší ten druhý. Vydáváme se na
høbitovy, zapalujeme svíèky a na hroby tìch, které

jsme milovali a kteøí nás u� opustili, nosíme kytièky
nebo vìnce z chvojí.

Oba tyto svátky však mají koøeny u
pradávných pohanských kultur. Pro Kelty, kteøí �ili i
na našem území, byla noc z 31. øíjna na 1. listopadu
nejdùle�itìjším svátkem v roce (Samhain). Nejen,
�e slavili pøíchod Nového roku (pro Kelty zaèínal
rok právì prvního listopadu), ale tato noc byla pro nì
nejmocnìjší magickou nocí celého roku. Bìhem ní
se otevíraly brány "jiných svìtù" a nejen duše, ale i

pokraèování na následující stranì
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bytosti z jiných sfér (skøítkové, elfové, démoni, víly,
èarodìjnice, atd.) mohly po dvanáct hodin vstupovat
do svìta lidí. Rovnì� tak duše �ivých mohla po tuto
dobu pomocí magických rituálù vystoupit ze svého
pozemského tìla a beztrestnì nahlí�et za "bránu
zapomnìní". Èarovná noc, kdy se svìty prolnuly...
Konaly se velké slavnosti, kde se na hroby mrtvých
pøinášely obìtiny ve formì "darù Zemì". Bìhem
tìchto slavností �iví vzdávali poctu svým mrtvým a
mrtví pomáhali �ivým nahlí�et do jejich osudù.
Zapalovaly se velké ohnì, které mìly chránit pøed
neèistými zlými silami, pro které byla brána otevøena
stejnì, jako pro síly dobra.

dokonèení z pøedchozí strany

Tradice byla po celém známém svìtì tak sil-
ná, �e jí nebylo mo�né po staletí vymýtit. Zakazo-
valo se "rušení duší mrtvých" a zapalování svící i
nošení drobných dárkù ke hrobùm bylo trestáno jako
pohanský pøeèin. A� nìkdy po roce 800 n.l. na ní
církev vybudovala svùj vlastní svátek k uctìní pa-
mátky všech svatých a muèedníkù (1.11.). Ještì o
mnoho let pozdìji se pøidru�il i svátek další, spadají-
cí hned na následující den. Uctìní památky všech
køes�anských duší (2.11.).

Dneska chodí ke hrobùm se vzpomínkou na
své drahé vìøící i nevìøící a málokoho asi napadne,
�e vlastnì dodr�uje mnohatisíciletý zvyk starých a
dávno vytlaèených kultur.

Ano. Zcela jistì se jedná o mýty a to je na
tom právì to krásné a zajímavé. Svìt bez mýtù a
povìstí by byl o mnohé ochuzen.

"Poslední košile je klam, bez šatù odcházíme
tam..."

Dušièky jsou pøipomenutím, �e nic netrvá
vìènì a po ka�dém z nás tu nakonec nezbyde nic, ne�
vzpomínka nebo náhrobek. Proto stojí rozhodnì za
to, zastavit se na pohøebním místì, ošetøit hrob a
vzpomenout na pìkné chvíle, pro�ité se zemøelými i
vzdát vzpomínkou úctu døívìjším, kde èasová
vzdálenost osobní kontakt neumo�nila.

Emoce a vzpomínky dìlají èlovìka èlovì-
kem. A vzpomínky mù�ou bolet - zvláštì, kdy� jsme
neøekli to, co jsme øíct chtìli a neudìlali to, co jsme
udìlat mìli.Anajednou je pozdì....

pøevzato a upraveno z internetu,
Eva Stejskalová

"Navzdory všemu mìl by mít èlovìk odvahu pokraèovat v cestì, a tøeba�e cítí, �e je to nemo�né, mìl by jít dál."
Vincent van Gogh

P O Z V Á N K A

Ji� uplynul zase rok, kdy jsme se sešli p i p átelském posezení,
proto dnes p icházíme op t s pozvánkou na tradi ní

ø ø
ø ì è

setkání dùchodcù,

které jsme pro Vás pøipravili ve vinárnì hostince „Za vodó“ u paní Jiøiny Polišenské v Liboši
,

kde je pøichystáno obèerstvení. Urèitì Vás pøíjemnì pøekvapí dìti z Mateøské školy v
Liboši svým vystoupením a také jsme zajistili taneèní program s hudbou.

Nebojte se pøijít mezi své vrstevníky, popovídat si, zazpívat si nebo jen tak
zavzpomínat na mládí.  Na všechny se srdeènì tìší

na nedìli 23.11.2008 ve 14.00 hodin

Jan David, starosta obce Liboš a èlenové kulturní komise obce Liboš

Neøešte minulost, stejnì ji nezmìníte a nevrátíte èas! Neplánujte si budoucnost, nikdy nevíte co se mù�e stát!
�ijte pøítomností! �ijte pro tento okam�ik, proto�e to, co pro�ijete teï, u� nikdy pro�ít nemusíte!

Omluva VHS Sitka
k zákalu, který byl zpùsoben uvolnìním inkrustù na
stìnách vodovodního øadu. Po odkalení je ji� v
souèasné dobì dodávána kvalitní pitná voda.

Vodohospodáøská spoleènost Sitka s.r.o. se
omlouvá všem svým zákazníkùm za zhoršenou
kvalitu pitné vody ve dnech 30. a 31.10.2008. Došlo
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Dne 27 .øíjna 2008 nás všechny
zaskoèila neèekaná zpráva o náhlém
úmrtí Pavla Weinlicha, velitele jednotky
hasièù obce Liboš.

Rozlouèení probìhlo 4. listopadu
2008 v obøadní síni mìstského høbitova
ve Šternberku.

Uchovejme ve svých srdcích
vzpomínku pøedevším na dobrého
èlovìka, kamaráda a obìtavého hasièe.

Z historie - 28. øíjen 1918 ve Štìpánovì

Po tøech stoletích poroby a nesvobody pøichází slavný
28. øíjen 1918, den osvobození èeského národa. Zpráva pøi-
chází do Štìpánova dopoledne 29. øíjna. Pøivá�ejí ji �eleznièáøi
z Prahy, kteøí také dovezli pra�ské noviny. Ponìvad� ve Štern-
berku dochází k nepokojùm, úøaduje šternberský okresní úøad
od 29. øíjna 1918 do 19. prosince 1918 ve štìpánovské mìš-
�anské škole. Na schùzi starostù jedenácti èeských obcí v Hno-
jicích dne 7. 11. 1918 dochází k vytvoøení okresního národního
výboru pro Šternbersko se sídlem ve Štìpánovì. Souèasnì je
utvoøena Okresní hospodáøská rada. ONV ve Štìpánovì se sta-
rá o veøejné vìci a� do 16. prosince 1918, kdy nastává ve Štern-
berku klid. Oèitým svìdkem uvedených událostí byl Rudolf
Èouka z Moravské Huzové, pozdìjší tajemník obce Štìpánov.
O událostech napsal:

K bývalému okresu Šternberk patøilo deset èeských
obcí: Laš�any, Bohuòovice, Štarnov, Moravská Huzová, Štì-
pánov, Krnov, Liboš, Hnojice, �erotín a Strukov. Za pøítomnos-
ti poslance Okleš�ka z Tìšetic vytvoøili starostové tìchto obcí
dne 7. 11. 1918 v Hnojicích Okresní národní výbor pro Štern-
bersko se sídlem ve Štìpánovì. Do ONV vyslala ka�dá politická
strana 3 èleny a do pøedsednictva jednoho. Pøedsedou ONV se
stal František Wiesner, pøednosta �eleznièní stanice ve Štìpá-
novì, místopøedsedy Josef Bajer, starosta z Hnojic a Lev Pospí-
šil, štìpánovský kaplan. Èleny ONV byli mj. Julius Štafa a Jan
Zelinka ze Štìpánova, Antonín Tiefenbach, starosta Moravské
Huzové a další. ONV schùzoval ve Štìpánovì ka�dý týden a tvo-
øil protiváhu nìmeckým úøadùm ve Šternberku, které republiku
neuznávaly.

V rámci ONV byla ustavena Okresní hospodáøská ra-
da v èele s Františkem Drncem ze Štìpánova. Také pro Uni-
èovsko se vytvoøil Národní výbor v èele s Gustavem Brachtlem,
starostou ze Šumvaldu a Josefem Loutockým, èeským školním
inspektorem.

Nìmci vytvoøili bojovou frontu u Lu�ic, Stádla, Lhoty
a Šternberka. Zde zabavovali vše, co se z jejich území vyvá�elo,
hlavnì døíví. K zabavování docházelo i na èeské stranì (uhlí,
cukr, obilí, selata aj.). V noci z 11. na 12. prosince 1918 došlo k
pøepadení našich strá�í v Moravské Huzové Volkswehrem (nì-
meckou lidobranou), zøejmì za úèelem obsadit vodovod. Na zá-
kladì rozhodnutí vlády došlo k vojenskému obsazení Sude-
tenlandu dne 18. prosince 1918 v 10 hod. dopoledne. Obsazení
provedl 30. pìší pluk z Vysokého Mýta pod velením plk. Berana
a to ze severozápadu. Od jihu postupoval 6. hanácký pluk z Olo-
mouce.

Zástupci ONV v Olomouci v èele s ing. Rompartem a
ONV ve Štìpánovì v èele s pøedsedou Wiesnerem vstoupili do
Šternberka. Následovalo pøebírání úøadù, k dramatickým situ-
acím došlo jak na hejtmanství, tak i na radnici, kde se úøedníci
chovali drze. Mj. po�adovali okam�itý zákaz zpìvu èeských pís-
ní. Pøi pøebírání úøadù byl mìstské radì pøidìlen jako kurátor
MUDr. J. Kubalka. Prací se aktivnì úèastnil Dr. František
Smrèka mladší z Olomouce. K poslednímu výbuchu nespo-
kojenosti došlo ve Šternberku dne 2. bøezna 1919 pøi kolkování
penìz.

Pøi návratu ze Šternberka se dne 18. 12. veèer zasta-
vili zástupci štìpánovského ONV ve Stádle, svolali obecní za-
stupitelstvo a po�adovali, aby polovina míst v zastupitelstvu
byla pøedána èeské vìtšinì. Po øadì marných jednání došlo na-
konec ke zrušení Stádla jako samostatné obce a pøipojení k Mo-
ravské Huzové.

Dne 6. ledna 1919 provedla likvidaèní komise štìpá-
novského ONV likvidaci všech finanèních operací a pøedala
doklady Odboru Národní jednoty, který je pøedal v roce 1930
do obecního archivu ve Štìpánovì. Pøedseda ONV František
Wiesner sepsal podrobnou historii pøevratu v obsáhlém spise.

Vzpomínky Rudolfa Èouky doplòuji zjištìním, �e se
obsazení Šternberka neobešlo bez krveprolití. Byli tam zabiti
ètyøi vojáci a devìt povstalcù. Štìpánovští obèané, kteøí právì
dleli ve Šternberku, rychle mìsto opustili. Dva mládenci, kteøí
se ve Šternberku uèili, utíkali domù pøes zídky, ploty a pole.
Nepokoje pøestaly definitivnì poté, co byli pùvodci vzpoury
veøejnì býkovcem zpráskáni. Kronikáø uvádí, �e tento pro-
støedek byl pùsobivìjší ne� prach a olovo.

Pro budoucí samostatnost Èechù a Slovákù mìla
znaèný význam úèast v zahranièním odboji. Do èes-
koslovenských legií vstoupilo té� 26 štìpánovských rodákù a 9
obèanù, celkem tedy 35 osob. Z nich slou�ilo v ruských legiích
32 mu�ù, ve francouzských 2 mu�i a v italských jeden. Ètyøi
legionáøi - Štìpán Kutal, Cyril Pelíšek, František Vrbka a
Vojtìch Zatloukal - se domù nevrátili. Jejich jména, jako� i
jména dalších obìtí války (jen ze Štìpánova jich bylo 65) jsou
vyryta na pomníku pøed kostelem svatého Vavøince ve
Štìpánovì.

Výòatek ze zpracované historie nevydané kni�nì
JUDr. Jiøího Kráèmara,

ŠTÌPÁNOV VE DVACÁTÉM STOLETÍ
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èní poradnu mohou vyu�íva dr�itelé
prùkazù ZTP, ZTP/P, senioøi, sociálnì slabší rodiny a
rodiny s dìtmi.

- na pojištìní domácnosti
- na pojištìní nemovitosti
- na pojištìní zákonné a havarijní osobních auto-
mobilù

- na pojištìní za škodu zbùsobenou zamìstnavateli

Finan

Pro dr�itele prùkazù ZTP a ZTP/P
nabízíme informace o slevách u vybraných
pojiš�oven:

Obèanské sdru�ení sociálních a finanèních poraden spolu s Krajskou radou
dùchodcù ÈR informuje

- na elektrickou energii u vybraného dodavatele
- na dodávku plynu u vybraného dodavatele
- na pohonné hmoty v síti vybraných èerpacích
stanic

- na slu�by vybraného mobilního operátora, pevné
linky

- na pojištìní domácnosti a nemovitosti
- na zákonné a havarijní pojištìní osobních
automobilù

Pro ostatní klienty Finanèní poradny a
ostatní zájemce nabízíme pomoc a informace o
slevách:

Informace - Svaz dùchodcù ÈR, ve spolupráci s obèanským sdru�ením sociálních a finanèních
poraden ÈR; Bo�eny Nìmcové 1652/9, Pøerov, úøední den - ka�dé pondìlí od 9.00 do 12.00h

Tel. 518 321 861, mob.739 113 115, e-mail financniporadna.OL@seznam.cz

Stalo se ji� n kolikaletou tradicí, �e v Liboši po ádá komise kulturní
Dyniádu. Své výrobky z dýní, okurek, patizon , brambor, paprik a jiných plod ze
zahrad vyhotovily a p edstavily libošské d ti v pátek 31.10.2008 v prostorách
hasi ské klubovny a zahrady MŠ a nále�it za své výtvory byly odm n ny.

ì ø
ù ù

ø ì
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Dyniáda
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Návod: doplòte do volných políèek
èísla od 1 do 9 tak, aby se ka�dé èíslo
vyskytovalo v ka�dém øádku,
ka�dém sloupci a ka�dém ètverci
3x3 právì jednou.

Sudoku

Øešení:

Matematické hádanky

Krávy
Ètyøi èerné krávy a tøi hnìdé krávy dají za pìt dní
tolik mléka, kolik dají tøi èerné krávy a pìt hnìdých
za ètyøi dny. Který druh krávy dává více mléka,
hnìdá kráva nebo èerná kráva (pøedpokládáme
pøitom, �e všechny krávy stejné barvy dojí stejnì).

Šálek kávy
Mám šálek èerné kávy. Nejdøív vypiji šestinu kávy
a doliji šálek mlékem, aby byl znovu plný. Pak
vypiji tøetinu nápoje a opìt doliji mlékem, aby
šálek byl plný. Do tøetice vypiji polovinu nápoje a
potøetí doplním šálek mlékem. A koneènì vypiji
šálek a� do dna. Pøede mnou stojí prázdný šálek a
já pøemýšlím, èeho jsem vlastnì vypil víc - kávy èi
mléka? A kolik jsem vlastnì vypil celkem kávy a

Øešení:

Øešení:


