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Vážení spoluobčané, 

 

se závěrečnými měsíci tohoto roku finišují práce na projektech, které jsme na letošní rok 

připravili. Je dokončována stavba kanalizace v poslední ulici a to hrázka ke mlýnu, tak abychom 

požádali o kolaudaci při splnění všech podmínek stavebního povolení. Poté bude vypořádána 

poskytnutá dotace kraje na tuto akci. 

 

Ke splnění zákonné povinnosti třídění a likvidace biologicky rozložitelného odpadu bylo 

využito možnosti podání žádosti o dotaci na státní fond životního prostředí na pořízení sběrných 

nádob na tento odpad. Naše žádost byla 

úspěšná a po provedení výběrového řízení na 

dodavatele přišlo i konečné rozhodnutí o 

poskytnutí finančních prostředků ve výši 

85%. Objednané nádoby již máme na obci a 

postupně je budeme rozvážet do 

jednotlivých nemovitostí. Je dojednáván 

harmonogram svozů s obcí Štěpánov na 

jejich kompostárnu. Vše podstatné se zavčas 

dozvíte při přebírání těchto hnědých 

popelnic. 

    Po prvotním neúspěchu při podání 

žádosti o dotaci z regionálního operačního 

programu na revitalizaci centra obce Liboš, 

tedy úpravu komunikací a okolí prostorů 

kolem mlýna bylo rozhodnuto o realizaci 

této akce vlastními prostředky. Po provedeném výběru zhotovitele jsme byli nečekaně osloveni, 

pokud letos tuto stavbu realizujeme k dopracování naší žádosti o dotaci. Poté byly urychleně 

provedeny kroky k získání těchto finančních prostředků a k vlastní stavbě ještě letos. Při provádění 

některých stavebních prací bude potřeba trocha tolerance a pochopení obyvatel dotčené lokality při 

omezení vjezdu morových vozidel. 

 

    Na příští rok jsou nejen v plánu uskutečnit již nachystané a ve fázi stavebních povolení 

jednotlivé projekty s možnostmi získat dotace, ale jsou i připravovány nové. Například dětská hřiště 

v Liboši a Krnově, další část rekonstrukce místních komunikací a chodníků a v neposlední řadě i 

tvorba nového územního plánu. Vždy je nutné mít a i v minulosti se vyplatilo mít projekty 

nachystané již dopředu a v případě možnosti získání financí z dotací pro obec je pak mnohem 

snazší.       

 

 

Jan David, starosta obce Liboš                   
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U S N E S E N Í z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Liboš konaného dne  

11. 6. 2015 

Zastupitelstvo obce Liboš schvaluje: 

 účetní závěrku obce Liboš za rok 2014 bez 

výhrad, 

 účetní závěrku Mateřské školy Liboš, 

příspěvkové organizace, za rok 2014 bez 

výhrad, 

 závěrečný účet obce Liboš za rok 2014 

s výhradou, 

 závěrečný účet příspěvkové organizace MŠ 

Liboš bez výhrad a odvod přebytku 

hospodaření MŠ Liboš do rezervního fondu 

a fondu odměn, 

 rozpočtové opatření č.5/2015, 

 veřejnoprávní smlouvu o dotaci na Festival 

s Obcí Štěpánov, 

 přijetí dotace z Fondu na podporu výstavby 

a obnovy vodohospodářské infrastruktury 

na území Olomouckého kraje na akci 

„Tlaková kanalizace Liboš – Hrázka ke 

mlýnu“, 

 smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene-služebnosti inženýrské 

sítě pro novostavbu RD manželů 

Bielčíkových na přípojku TK a na 

vodovodní přípojku, 

 

 smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene-služebnosti inženýrské 

sítě pro novostavbu RD pana Radka 

Vymětala na přípojku TK a na vodovodní 

přípojku, 

 záměr obce pronajmout plynárenské 

zařízení STL plynovodu a 28ks přípojek a 

schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu 

těchto zařízení mezi Obcí Liboš a 

společností RWE GasNet s.r.o., Ústí nad 

Labem, 

 smlouvu o zřízení věcného břemene-

služebnosti pro ČEZ distribuce a.s. Děčín, 

k umístění a údržbě zařízení distribuční 

soustavy k pozemku pana Otáhala. 

 členství v dobrovolném svazku obcí 

Mikroregion Šternbersko a znění smlouvy 

o vytvoření dobrovolného svazku obcí 

Mikroregion Šternbersko. 

 

Zastupitelstvo obce Liboš dále: 

 zamítá nabídku pana Františka Jampílka, 

 bere na vědomí zprávu starosty o činnosti 

obce a kontrole usnesení za uplynulé 

období od posledního zasedání. 

 

 

U S N E S E N Í ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Liboš konaného dne  

30. 7. 2015 

Zastupitelstvo obce Liboš schvaluje: 

 hospodaření obce za I. pololetí 2015, 

 rozpočtové opatření č.6/2015, 

 výběr dodavatele biopopelnic, firmu 

Komunální technika s.r.o., 

 smlouvu s dodavatelem Komunální 

technika s.r.o. na dodávku 220ks 

biopopelnic, 

 výběr zhotovitele zakázky malého rozsahu 

pro stavbu „Centrum obce Liboš – Mlýnské 

náměstí“, firmu RI-STAV s.r.o., 

 smlouvu se zhotovitelem zakázky firmou 

RI-STAV s.r.o., 

 smlouvu o nájmu a provozování kanalizace 

pro veřejnou potřebu s VHS Sitka s.r.o., 

Šternberk, 

 

 smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene-služebnosti pro ČEZ 

distribuce a.s., Děčín, 

 odprodej požárního auta Avia na náhradní 

díly zájemci AZ DŘEVOINTERIÉR s.r.o., 

Čechovice, 

 odprodej malotraktoru TZ 4K14. 

 

Zastupitelstvo obce Liboš bere na vědomí: 

 zprávu starosty o činnosti obce a zprávu o 

kontrole usnesení za uplynulé období od 

posledního zasedání zastupitelstva, 

 zprávu kontrolního výboru a ukládá 

kontrolnímu výboru provést do příštího 

zasedání kontrolu usnesení ze zasedání 

zastupitelstva z minulého volebního 

období od června do října 2014, 

 zprávu finančního výboru. 
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VZPOMÍNÁME 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obec Liboš Vás zve na 
 

15. LIBOŠSKÉ HODY 
v neděli 13. září 2015 

 

 

od 14:00 hod v pohostinství „Za vodó“ řízkový festival včetně smažených kaprů s bramborovým 

salátem, 

 

ve 14:30 hod vystoupení mažoretek  TRIXIE z Tršic a sousedské posezení s hudbou 

BERNARDÝNOS, 

 

v 15:00 hod v kapličce v Liboši mše svatá za všechny libošské občany, kterou slouží páter Jan 

Jašek. 

 

 

Těšíme se s Vámi na příjemné zážitky. 

Jubilanti v roce 2015 
ČERVENEC: 

 Libuše Pospíšilová 

 Alois Vrba 

 Helena Dreiseitelová 

ZÁŘÍ: 

 Jarmila Langerová 

 Miroslav Čepička 

 Zdeňka Jurásková 

 

 

90 let 

89 let 

80 let 

 

88 let 

70 let 

81 let 

 

SRPEN: 

 Anna Jarmarová 

 Marie Nováková 

 Aloisie Chalupová 

 Václav Novák 

 Miroslava Ryšavá 

 Ludmila Mádrová 

 Antonín Svozil 

 

 

86 let 

81 let 

81 let 

84 let 

75 let 

83 let 

70 let 

 

Dne 27. 10. 2015 uplyne 7 let 
od nečekaného úmrtí pana 
Pavla Weinlicha z Liboše. 
 
S láskou vzpomínají rodiče a 
sestra Alena s rodinou. 
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Námořnický tábor 2015 – Plavba okolo břehů Evropy 

 
Náš skautský rok tradičně vyvrcholil táborem, který se 

konal na konci prázdnin 15. – 30. 8. 2015, a to na srubu a 

v tee-pee v Rychlebských horách. Letos jsme měli 

naplánovanou námořnickou plavbu na flotile po evropských 

státech. Naše flotila se skládala ze tří škunerů, na kterých 

plulo 17 mladých námořníků a námořnic, a z fregaty čtyř 

dospělých. V Itálii jsme si užili špagety a přípravy na 

vyplutí, v Albánii jsme dobývali vysoké a drsné hory, na 

alžírské poušti jsme uctívali déšť a zúrodňovali nehostinnou 

poušť, v Monaku jsme objevili kouzlo heren a kasin, u 

břehů Mallorky nás přepadli zlí piráti a ve Francii jsme 

vystoupali až na vrchol Mount Blancu. V druhé polovině 

tábora jsme ve Velké Británii objevovali skautskou historii i 

tradiční pití čaje, ve Skotsku jsme přežili pořádné deště a 

navštívili jsme Lochnessku, na Islandu jsme se setkali 

s Vikingy, jejich stromovými tradicemi a tradičními zvířaty, 

ve Švédsku jsme vyráběli noviny, v Hamburku jsme 

zakotvili všechny 

lodě a v Mnichově 

jsme se zúčastnili 

velké olympiády, na 

které nechyběla letní, zimní i paralympijská část.  

 

Poslední den jsme již strávili v naší české vlasti, poznali jsme 

český skauting, nachystali jsme si tradiční český tábor atd. 

Každodenně nechyběly rozcvičky, ranní ponory v potoce, 

námořnické nástupy s vlajkami i zpívání námořnické hymny, 

kterou se naučili úplně všichni námořníci. Tábor se nám podařil a rádi na něj budeme vzpomínat. 

Příští rok snad obeplujeme celý svět! Ahooooj! 

 

 

 

 

 

Za 23. koed. skautský oddíl Lvíčata Štěpánov 

napsala Kristina Záchová – Želwice 
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PŘIDEJTE SE K NÁM! 
 

V dalším skautském roce 2015/2016 hledáme nové 

odvážlivce do našeho skautského oddílu. Máte chuť se učit 

nové znalosti, poznávat nové kamarády, hrát spoustu her, 

vyrábět, jezdit na výpravy, užít si neopakovatelný letní 

skautský tábor a zažít spoustu srandy? 

Přijímáme nové nadšené holky a kluky ve věku od 6 let  

(na zkoušku mohou zkusit chodit i pětiletí).  

 

Pravidelné schůzky se konají KAŽDÉ PONDĚLÍ v čase 

16.30 – 18.00 hod., a to v Hasičské zbrojnici v Liboši.  

Schůzky začínají od týdne 14. 9. 2015. 

 

 

 

 

Z akcí obce Liboš …  

 

 

 

 

 

 

Hasičská soutěž „O pohár starosty obce“ 

a „Memoriál Pavla Weinlicha“ ze dne 4. 7. 2015. 

 

 

 

XXI. ročník Festivalu malých hudebních souborů ze dne 7. 6. 2015. 
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BIO odpad 
Co je bioodpad? 

Bioodpad je zkrácený název pro biologicky 

rozložitelný odpad (BRO). BRO je všechen 

kompostovatelný odpad z prvovýroby v zemědělství, 

zahradnictví, z výroby a zpracování potravin apod. 

Jedná se o biologicky rozložitelnou hmotu, která 

vzniká např. údržbou zeleně, sekáním trávy, sběrem 

listí a spadaného ovoce a která v sobě váže spoustu 

živin, které můžeme ve formě kompostu navracet do 

půdy. Bioodpady označujeme také jako tzv. 

kompostovatelné odpady. 

Kompostováním se rozumí přirozený biochemický proces probíhající v přírodě, při němž 

z původních organických látek pod vlivem živých organismů (mikrobů) vzniká stabilní hnojivo – 

tzv. kompost, který je bohatý na humusové látky a rostlinné živiny. 

 

K oddělenému sběru bioodpadu je určena hnědá BIO nádoba. Do této nádoby PATŘÍ: 

 

Bioodpad z domácností 

 zbytky zeleniny a ovoce (jádřince, 

listy a nať ze zeleniny, slupky 

z brambor a citrusových plodů), 

 kávové a čajové zbytky (čajové sáčky, 

kávová sedlina), 

 skořápky z vajíček a ořechů, 

 zbytky pečiva a obilnin, 

 zbytky jídel rostlinného původu 

(brambory, rýže, knedlíky apod.). 

Bioodpad ze zahrady 

 posekaná tráva, listí, 

 zbytky rostlin (do velikosti 30 cm), 

 listy a kořeny zeleniny, 

 plevel, květiny, stará zemina 

 kousky větví keřů a stromů (posekané, 

nastříhané nebo zpracované 

štěpkovačem), 

 seno, sláma, piliny, kůra, 

 popel ze dřeva.

 

Do nádoby na biologicky rozložitelný odpad NEPATŘÍ: 

tekuté zbytky jídel, oleje, maso, uhynulá zvířata, biologicky nerozložitelné látky, jiné odpady 

(papír, tetrapack, plasty, sklo), provázky, igelitové sáčky a tašky. 

 

Víte, že …  

 z 1 tuny bioodpadu je možné vyrobit až 100 m
3
 bioplynu, ze kterého se v kogeneračních 

jednotkách může vyrobit 198 kWh elektrické energie a 348 kWh tepla? 
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