
Èíslo 45 rosinec  2011P

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ
PRO OBÈANY LIBOŠE A KRNOVA

Vá�ení spoluobèané,

v  nadcházejícím èase nejen vánoèních svátkù, ale i s  koncem letošního roku a s  oèekáváním toho
nového je také období na zamyšlení a bilancování toho, co se nám podaøilo a i toho, co bohu�el ne. A tak to
vìtšinou bývá nejen v  èinnosti a chodu obce, ale i v  soukromém �ivotì ka�dého z  nás. Pro mne je to také
doba, která mì vybízí k  tomu, abych podìkoval ka�dému, kdo se svým pøístupem a èinností zaslou�il, by� i
tøeba nepatrnì, o zdárný chod naší vesnice.

Zároveò mi dovolte, abych vám všem obèanùm popøál klidné a pokojné pro�ití tìchto svátkù a do
nadcházejícího roku hodnì zdraví, štìstí a splnìní všech nejen osobních pøání a cílù.

Jan David, starosta obce Liboš

V snìhové náruèi
teï zima zemi hýèká,
tisíce hvìzd planou
na vánoèních svíèkách.
Lidská srdce tichá radost mámí
u stromeèku s prskavkami.

A� radost a svìtlo prozáøí
nejen sváteèní chvíle Vánoc,
ale také všechny dny
nového roku 2012!

se jako ka�dý rok uskuteèní

na Štìdrý den
ve 13:30 hodin u kaplièky v Krnovì
a ve 14 hodin u kaplièky v Liboši.

Srdeènì zve Obec Liboš a Hornové
kvarteto „Ètvero“ ve slo�ení Radka
Borùvková, Lukáš Brázdil, Daniel

Ètvrtlík a Ján Garláthy

Tradièní vánoèní koledování

.
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U S N E S E N Í    z   10. veøejného
zasedání Zastupitelstva obce Liboš

konaného dne 27.10.2011

U S N E S E N Í    z   9. veøejného
zasedání Zastupitelstva obce Liboš

konaného dne 29.9.2011

Zastupitelstvo obce
- bere na vìdomí zprávu starosty o èinnosti obce za

uplynulé období od posledního zasedání zastu-
pitelstva

- bere na vìdomí zprávu místostarostky o kontrole
usnesení obce za uplynulé období od posledního
zasedání zastupitelstva

- schvaluje rozpoètové opatøení è. 14/2011 dle pøed-
lo�eného návrhu, který je pøílohou zápisu

- schvaluje rozpoètové opatøení è. 15/2011 dle pøed-
lo�eného návrhu, který je pøílohou zápisu.

- schvaluje rozpoètové opatøení è. 16/2011 dle pøed-
lo�eného návrhu, který je pøílohou zápisu.

- bere na vìdomí zprávu finanèního výboru.
- schvaluje rozšíøení finanèního výboru. Slo�ení:

pøedseda Martina Loutocká, èlenové Bo�ena Rù-
�ièková, Olga Petøíková,Alena Bittnerová, Danu-
še Bìhalová.

- ukládá všem zastupitelùm, øeditelce MŠ a vedou-
cím zaøízení, aby zpracovali své návrhy na pøí-
pravu rozpoètu 2012 v termínu do 20.10.

- schvaluje rozpoètové opatøení è. 17/2011 dle pøed-
lo�eného návrhu, který je pøílohou zápisu.

- schvaluje rozpoètové opatøení è. 18/2011 dle pøed-
lo�eného návrhu, který je pøílohou zápisu.

- neschvaluje navýšení prostøedkù Mateøské škole
v  Liboši a doporuèuje vyu�ít stávajících prostøed-
kù pøidìlených Mateøské škole v  Liboši.

- ukládá starostovi obce nechat pøepracovat nájemní
smlouvu kulturního domu v  Liboši dle doporuèení
advokátky Mgr. Jany Zwyrtek Hamplové.

- schvaluje projekt Liboš – Mlýnské námìstí (úprava
lokality Mlýnského námìstí a pøístupových ploch
k  nemovitostem).

- schvaluje financování projektu Liboš – Mlýnské
námìstí dle rozpoètového opatøení è. 19/2011 dle
pøedlo�eného návrhu, který je pøílohou zápisu.

- bere na vìdomí zprávu kontrolního výboru.
- ukládá místostarostce obce zajistit provedení úprav

na webových stránkách obce, doplnìní a opravy
dle rozpisu S. Polánkové do pøíštího zasedání
zastupitelstva.

Zastupitelstvo obce
- bere na vìdomí zprávu starosty o èinnosti obce

za uplynulé období od posledního zasedání
zastupitelstva

- bere na vìdomí zprávu místostarostky o kontrole
usnesení obce za uplynulé období od posledního

U S N E S E N Í    z   11. veøejného
zasedání Zastupitelstva obce Liboš

konaného dne 24.11.2011
Zastupitelstvo obce
- bere na vìdomí zprávu starosty o èinnosti obce

za uplynulé období od posledního zasedání
zastupitelstva

- bere na vìdomí zprávu starosty o kontrole usne-
sení obce za uplynulé období od posledního
zasedání zastupitelstva

- schvaluje rozpoètové opatøení è. 21/2011 dle
pøedlo�eného návrhu, který je pøílohou zápisu.

- schvaluje rozpoètové opatøení è. 22/2011 dle
pøedlo�eného návrhu, který je pøílohou zápisu.

- schvaluje podání �ádosti o dotaci z  olomouckého
kraje na festival malých dechových souborù
v  termínu do 30.11.2011.

- schvaluje podání �ádosti o dotaci z  olomouckého
kraje na opravu památky místního významu –
køí� u mostu ke mlýnu v  termínu do 30.11.2011.

- ukládá starostovi obce vyvìsit v  øádném termínu
návrh rozpoètu na rok 2012 na úøední desku.

- volí pøedsedou kontrolního výboru Jiøího Nováka
- schvaluje za výkon funkce pøedsedy kontrolního

výboru odmìnu ve výši 880,- Kè mìsíènì od
1.12.2011.

- schvaluje a jmenuje s  úèinností od 1.12.2011 do
funkce kronikáøe pana Karla Kryla z  Liboše.

- schvaluje pøíspìvek na uspoøádání srazu býva-
lých hráèù oddílu ledního hokeje Sokola Hnojic,
Liboše a Štìpánova dne 17.12.2011 v  Hnojicích
ve výši 500,- Kè formou vìcného daru.

- ukládá starostovi obce zajistit alespoò 3 nabídky
na tvorbu webových stránek obce a pøedlo�it
nabídky do pøíštího zasedání zastupitelstva.

- schvaluje hospodaøení obce za 1. – 3./Q 2011.
- schvaluje rozpoètové opatøení è. 20/2011 dle

pøedlo�eného návrhu, který je pøílohou zápisu.
- souhlasí se zaøazením území obce Liboš do

územní pùsobnosti MAS Moravská cesta
(Litovelsko – Pomoraví) o.s., Èervenka.

- bylo seznámeno s  integrovanou strategií rozvoje
„Hanáci ke zdraví a prosperitì“ a se strategickým
plánem Leader „hanáci se rozkévale…vèel
ovidite“ pro období 2008 – 2013.

- zmocòuje místostarostku Mgr. Janu Náhlíkovou
se zastupováním obce Liboš v  MAS Moravská
cesta (Litovelsko – Pomoraví) o.s., Svatoplukova
16, Èervenka.

- bere na vìdomí informaci o kalkulaci vodného a
stoèného pro rok 2012 VHS Sitka s.r.o. Štern-
berk a zvýšení ceny vodného od 1.1.2012 na 29,-
Kè bez DPH a stoèného 24,- Kè bez DPH.

zasedání zastupitelstva
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U S N E S E N Í    z   12. veøejného
zasedání Zastupitelstva obce Liboš

konaného dne 14.12.2011

Zastupitelstvo obce Liboš
- schvaluje rozpoètové opatøení è. 23 a 24/2011
- bere na vìdomí dùvodovou zprávu k  návrhu

rozpoètu na rok 2012
- schvaluje rozpoèet Obce Liboš na rok 2012 v

pøedlo�ené podobì,
- schvaluje závazné ukazatele rozpoètu v  rozsahu

schválených rozpoètovaných prostøedkù na mzdy
ve výši 435 tis. Kè a výdaje na odmìny
zastupitelstva ve výši 630 tis. Kè.

- schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených
zákonem o obcích poskytnutí dotací, penì�itých a
vìcných darù dle návrhu rozpoètu na rok 2012
v  té výši, jak je uvedeno v  polo�kovém rozpisu

- schvaluje poskytnutí pøíspìvku Mateøské škole
Liboš, pøíspìvková organizace ve výši 330 tis. Kè
na provoz

- stanovuje, �e ve výdajové stránce rozpoètu nesmí
být jednotlivými pøíkazci operací pøekroèen sta-
novený objem provozních a investièních výdajù
dle jednotlivých paragrafù schváleného rozpoètu
roku 2012 (v rámci paragrafù se zmìna v  jednot-
livých polo�kách výdajù kromì mzdových  povo-
luje). Celkový objem mzdových polo�ek u jed-
notlivých paragrafù rovnì� nesmí být pøekroèen,
zámìna mezi jednotlivými mzdovými polo�kami
je povolena.

- stanovuje, �e pøi realizaci jmenovitých investiè-
ních akcí lze do výše 5% rozpoètu akce pou�ít
investièní prostøedky na související neinvestièní
výdaje.

- stanovuje v  souladu s § 102 odst. 2 písm. a) záko-
na è. 128/2000 Sb, o obcích ve znìní pozdìjších

pøedpisù kompetenci starosty obce k  provádìní
jednotlivých rozpoètových opatøení v  následují-
cím rozsahu: do výše 100.000,- Kè jsou-li vyvo-
laná organizaèními zmìnami, pokud tyto zmìny
nevyvolávají další nároky na finanèní prostøedky
obce.

- ukládá øeditelce MŠ provést odvod pøebytku
hospodaøení MŠ Liboš do 31.12.2011.

- zmocòuje starostu obce k provádìní vnitøních
rozpoètových zmìn, které neovlivní celkové
pøíjmy a výdaje, k provádìní rozpoètových zmìn
týkajících se úèelových dotací ze státního rozpoè-
tu a státních fondù a k provádìní rozpoètových
zmìn, kterými jsou ukládány odvody pøíspìvkové
organizaci a k  provádìní rozpoètových zmìn
v  souvislosti s  finanèním vypoøádáním

- zmocòuje starostu k rozpoètovým zmìnám v ob-
lasti investic v rámci jednotlivých odvìtví

- zmocòuje starostu k provádìní rozpoètových
zmìn, týkajících se pøíjmù z plnìní pojistných
událostí (škody na majetku obce Liboš) vèetnì
provádìní rozpoètových zmìn, týkajících se
pøijetí finanèních darù, pøíspìvkù a dotací

- ukládá starostovi obce informovat pravidelnì za-
stupitelstvo o provedených rozpoètových zmì-
nách a opatøeních a provést jejich struèné odù-
vodnìní (to lze na zasedání podat i ústnì).

- ukládá starostovi obce informovat zastupitelstvo
ètvrtletnì o vývoji rozpoètu obce v  roce 2012

- bere na vìdomí kulturní kalendáø na rok 2012.
- ukládá starostovi sepsat dohodu s  man�eli Kar-
lem a Hanou Fritscherovými o zøízení uzamyka-
telné branky na pozemku parc. è.  470 – ostatní
plocha ve vlastnictví Obce Liboš

- ukládá starostovi, aby všechny podklady pro jed-
nání zastupitelstva byly doruèeny všem zastupi-
telùm v  øádném termínu.

Ranní koupel v potoce:
Doprava 1600
Kanalizace 596
Školství 1072
Kultura 290
Tìlovýchova 2
Komunální slu�by a územní rozvoj 231
Ochrana �ivotního prostøedí 668
Po�ární ochrana 80
Zastupitelstvo 630
Správa 955
Finanèní operace 190
Ostatní èinnost 5

Danì a poplatky 4155
Pøevody 40
Vlastní pøíjmy 383
Pou�ití zùstatku z  roku 2011 1601
Státní dotace 140

Výdaje (v tis. Kè)

Pøíjmy :
C e l k  e m 6319

C e l k  e m 6319

(v tis. Kè)

Rozpoèet na rok 2012
Rozpoèet je nevyrovnaný a ke krytí

investièních výdajù bude pou�it zùstatek z  roku
2011. Pro financování dostavby tlakové kanalizace
v  Liboši byl v  roce 2007 pou�it úvìr od ÈS a.s.
Olomouc, který zastupitelstvo schválilo v  záøí 2006,
a který se splácí mìsíènì èástkou 23 tis. Kè.
Neinvestièní dotace od státu na správu zatím nejsou
stanoveny a do rozpoètu je zaèlenìna
pravdìpodobná výše a po pøedpisu dotace ze
státního rozpoètu v  prùbìhu mìsíce ledna 2012 bude
rozpoèet na rok 2012 upraven rozpoètovým
opatøením.

Rozpoèet sociálního fondu pro rok 2012:
Tvorba fondu vèetnì zùstatku z  roku 2011

90 tis Kè
Pou�ití fondu na stravování, kulturu, ošatné,
rekreaci 90 tis. Kè

Bylo projednáno a schváleno zastupitel-
stvem obce dne 14.12.2011



strana 4                                                                                                                      Informaèní zpravodaj

Z  tìch vìtších akcí, které se v  letošním roce
uskuteènily, je oprava místních komunikací, zvláštì
propadù po budování vodovodu a kanalizace. Zde
jsme vyu�ili mo�nosti získání dotace z  krajských
zdrojù z  programu rozvoje venkova a dostali dotaci
166 tis. Kè z  celkovì vynalo�ených 341,76 tis. Kè
k  opravám tìch nejvíce poškozených míst. Pøi
realizaci tìchto oprav byla vyu�ita technologie
nástøiku vysprávkové hmoty k  vyrovnání a zacelení
poškozených povrchù. Zde se nabízí další mo�nost
snahy o získání dalších finanèních prostøedkù a
k  pokraèování v  opravách místních komunikací.

V  polovinì roku v dobì prázdnin probìhla
celková rekonstrukce obecní knihovny spoèívající
ve zbudování zatepleného podhledu stropu, nového
osvìtlení, polo�ení koberce a výmìnì oken. Tato
oprava byla provedena za plné finanèní úèasti obce
171,4 tis. Kè a myslím, �e výsledek pøedèil naše
oèekávání a všem návštìvníkùm se nová knihovna
líbí a skýtá mo�nosti být i do budoucna dùstojným
stánkem setkávání obèanù nejen nad knihou.

Z  programu kraje jsme rovnì� získali
prostøedky na restaurování pomníku obìtem druhé
svìtové války, kdy nám byly uznány a uhrazeny
celkové náklady 19,3 tis Kè v  plné výši.

Prùbì�nì jsou chystány další projekty a
uvádìny do stavu stavebních povolení, co� je
základním pøedpokladem k  �ádosti o dotaci a ne
nadarmo se øíká, �e štìstí pøeje pøipraveným.

Z  tìch pøipravovaných je to v  souèasnosti
aktuální a prioritní komunikace hrázka ke kostelu,
která je kvùli finanèní nároènosti stavebnì dìlena do
dvou etap a pro realizaci bude rozhodující mo�nost
získání dotace z  pøípadné vypsané výzvy.

Pøi této pøíle�itosti rovnì� byla projekènì
øešena situace komunikací køí�ení hrázek a silnice ve
vlastnictví kraje procházející obcí vèetnì pøechodu
pro chodce.

Dále je zhotovena projektová dokumentace
pro vydání stavebního povolení na odkanalizování
hrázek k  mlýnu jako jedné z  ještì neøešených zón.
Tady vyznívá podivnì postoj nìkterých obyvatel ke
zdárnému prùbìhu celého øízení.

V  prvním ètvrtletí roku 2012 se oèekává
vypsání výzvy k  pøedkládání �ádostí o dotace na
státním fondu �ivotního prostøedí, její� poskytnutí
by pomohlo k vybudování tlakové kanalizace
v  Krnovì. Byly okam�itì zahájeny pøípravy
k  doplnìní podkladù pro podání �ádosti. Zapoèaly
èinnosti spojené s  aktualizací projektù, rozpoètu,
financování a celkové kroky vedoucí k  úspìšné
realizaci tohoto projektu.

Malé ohlédnutí za letošním rokem.

Byl zadán projekt stavebního øešení a
funkèní úpravy místní komunikace prostranství pøed
mlýnem. Ještì v  letošním roce se dokonèuje
projektová pøíprava uspoøádání a vyu�ití návsi
v  Krnovì.

V  oblasti kulturnì spoleèenského �ivota jsou
zajiš�ovány a poøádány tradièní akce a to nejen
v  re�ii obce, ale i za spolupráce s  hasièi a sdru�ením
�en. Jsou to zejména obecní ples, babský bál, kácení
máje, uctìní památky obìtem druhé svìtové války,
pálení èarodìjnic, festival malých hudebních
souborù, hody v  Krnovì a hody v  Liboši, hasièská
soutì� o pohár starosty obce a memoriál Pavla
Weinlicha, pro dìti zahájení a ukonèení prázdnin,
dyniáda, setkání s  našimi seniory, vítání obèánkù. Za
pomoc pøi jejich poøádání patøí podìkování, nejen ji�
zmínìným poøadatelùm, ale i mateøské školce, která
mnohé akce svým vystoupením o�ivuje.

Závìrem chci nastínit nìkolik problémù
týkajících se zajištìní bì�ného chodu obce, jako je
zajištìní pracovníkù v  rámci veøejnì prospìšných
prací ke ka�dodenní práci na úklidu veøejných
prostranství, seèení travnatých ploch, úklid snìhu a
dalších èinností spojených s  údr�bou a opravami
vìcí a zaøízení v  majetku obce. V  souèasnosti ji�
není situace ve spolupráci s  úøadem práce taková,
jak bychom si pøedstavovali, a jakým zpùsobem
probíhala v   minulosti. Jednou dostaneme
pracovníky na tøi mìsíce, jednou na šest, jednou
s  pøíspìvkem, který nám kryje vìtšinu nákladù,
jednou zase jen polovic. Toto jsou vìci, které velmi
znepøíjemòují práci, a které patøí se spoustou jiných
ke ka�dodennímu �ivotu obce. Musíme se s  nimi
nìjakým zpùsobem vyrovnat a vypoøádat.

To je, takøíkajíc v  kostce, jen nìkolik
problematik, se kterými prùbì�nì pracujeme, a o
kterých je tøeba vás informovat. V  pøípadì vašeho
zájmu a dotazù jsem v�dy ochoten o problémech
týkajících se naší obce diskutovat a øešit je.

Jan David, starosta obce Liboš

Dyniáda
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Ranní koupel v potoce

První odvoz odpadkù v  novém roce 2012
provede firma Remit s.r.o. Šternberk ve støedu 4.
ledna 2012. Následující odvozy budou pravidelnì
ka�dých ètrnáct dnù, v�dy ve støedu v lichém týdnu.
Poukázky na odvoz odpadkù si mù�ete zakoupit
ka�dé pondìlí a støedu. Cena poukázky za odvoz
odpadkù se nemìní a má hodnotu 50,- Kè. Na
popelnici o obsahu 110 a� 120 l se vyvìšuje jedna
známka – poukázka. Na popelnici o obsahu 220 a�
240 l poukázky dvì na jeden odvoz.

Opìt se vyskytly pøípady, kdy popelnice
nebyly oznaèeny poukázkou. Upozoròujeme
obèany, �e odpadky z takových popelnic v  �ádném
pøípadì nebudou pracovníky firmy Remit odvezeny.
Také se jeden obèan z  Liboše pokoušel pracovníky
firmy podvést tím, �e na popelnici vyvìsil neozna-
èené poukázky. I v  tomto pøípadì odpad nebyl
pøevzat k  odvozu. Asi by bylo tøeba jména takových
neukáznìných obèanù zveøejnit, aby i ostatní poctiví
vìdìli, kdo se sna�í na jejich úkor profitovat.

Všichni by si mìli uvìdomit, �e jen v  Liboši
obèané platí pouze za odpad, který jejich domácnost
vyprodukuje. V  okolních obcích prakticky v celém
okrese Olomouc jsou zavedeny platby na obèana.
Tento systém nezohledòuje ty obèany, kteøí poctivì
odpad tøídí, a všichni spoleènì potom musí hradit
stále se zvyšující náklady na odvoz odpadkù.

Pokud se mezi námi budou vyskytovat jed-
notlivci, kteøí chtìjí uplácet pracovníky provádìjící

Odvoz odpadkù v  roce 2012 odvoz, kteøí nerespektují pravidla odvozu odpadkù
v  naší obci a kteøí nedodr�ují podepsanou dohodu o
odvozu odpadkù, bude se muset pøistoupit ke stejné-
mu kroku, jako v  ostatních okolních obcích a popla-
tek poroste, co� citelnì naruší rozpoèet domácností.

Proto se chovejme slušnì, odpady tøiïme a
nepodvádìjme. Je na ka�dém z nás, jak bude pøistu-
povat k likvidaci vlastních odpadù. A urèitì nám
není jedno, v jakém prostøedí budou vyrùstat naše
dìti èi vnouèata.

Ještì informace k  odvozu velkoobjemového
odpadu, nebezpeèného odpadu a elektroodpadu.
Tento bude mo�no ulo�it v  sobotu 3. bøezna 2012 do
pøistaveného kontejneru v Liboši u vodárny. Èas
bude upøesnìn v  hlášení místního rozhlasu.
Další odvoz nebezpeèného odpadu a elektroodpadu
probìhne dne 25. srpna 2012.

Dne 6.1.2012 probìhne odeèet stavu
vodomìrù. Tento den by mìly být vodomìry pøístup-
né a nebo stav vodomìru napsán nìkde na viditel-
ném místì, aby si ho mohl náš odeèítaè opsat.

Dìkujeme a pøejeme
krásné pro�ití svátkù Vánoèních,

VHS Sitka, s.r.o.

Upozornìní obèanùm

Dne 25. listopadu 2011 se uskuteènilo v
Praze slavnostní vyhlášení mistrù Èeské republiky v

Slavnostní vyhlášení mistrù ÈR

roce od
m e z i n á r o d n í
motocyklové federace
FIM ocenìní Grand
M e r i t u m z a 2 0
odjetých FIM RALLY
v Evropì a vAfrice.

motocyklovém sportu
a Jiøí Kryl získal v
letošním

Pokud bude v lednu pøíznivé poèasí, uskuteèní se
karneval
na ledì
pro dìti.
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Ranní koupel v potoce

3. února obecní ples
2. bøezna babský bál
24. bøezna košt ovocných pálenek a guláše
30. dubna pálení èarodìjnic
7. kvìtna uctìní památky konce 2. svìtové

války
27. kvìtna kácení máje
3. èervna Festival malých hudebních souborù
16. èervna hody v  Krnovì
17. èervna mše svatá v Krnovì
5. èervence hasièská soutì� „O pohár starosty

obce a memoriál Pavla Weinlicha“
16. záøí hody v  Liboši,  mše svatá v Liboši
øíjen dyniáda
listopad setkání s  dùchodci
prosinec vítání obèánkù
7. prosince rozsvícení vánoèního stromu
24. prosince koledy u kaplièek v  Liboši a

Krnovì

Kulturní kalendáø
obce Liboš
na rok 2012

Vítání obèánkù

V sobotu 3. prosince byla v knihovnì
otevøena velmi krásná vánoèní výstavka spolu s
dílnièkami pro dìti, kde si dìti samy mohly vyrobit
vánoèní ozdoby.

Naveèer potom byl slavnostnì rozsvìcen
vánoèní strom u obecního úøadu. Pohoštìní
pøipravilo Sdru�ení �en v Liboši a patøí se jim za to
podìkovat.

Vánoèní výstava v knihovnì

Pozdravit a pøivítat nové obèánky, jejich
rodièe a prarodièe pøišly dìti z  naší mateøské školy.
Pøednesly pásmo krásných básní, nìkterých i dosti
dlouhých, a je tøeba je pochválit a podìkovat jim.
Starosta a dìti z  MŠ pøedali rodièùm upomínkové
pøedmìty a kytièky. Následovalo fotografování dìtí
s  rodièi a sourozenci. Poté naše malá slavnost
skonèila.

Ještì jednou pøejeme rodièùm, aby je dìti
milovaly a vá�ily si jich. Také jim pøejeme, aby nový
èlovíèek pøinesl do jejich rodin hodnì lásky, smíchu
a nìhy.   Posíláme všem slunnou pohodu, klid, radost
a spokojenost. A� dìti rostou k radosti nás všech.

Eva Stejskalová, matrikáøka

Vítáme Tì na svìtì, malý uzlíèku štìstí,
hodnì úspìchù v �ivotì, dr�íme Ti pìsti.

Jednotka hasièù

Bøezen
Miroslav Stoklásek 75 let
Marie Balcárková 80 let
Vladimír Porè 70 let
Marie Svozilová 83 let

Jubilanti

Blahopøejeme!

V  sobotu 3. prosince se v  obøadní síni
Obecního úøadu v  Liboši sešli rodièe s  dìtmi,
které se narodily v  naší obci od posledního
vítání. Pøivítány a do pamìtní knihy obce byly
zapsány tyto dìti:

Ludmila Levá, nar. 26.12.2010, z   Liboše è. 54
Jiøí Filip Petr, nar.13. 1.2011, z   Liboše è.144
Natálie Dole�elová, nar. 15.4.2011, z  Liboše è.37
Štìpán Koèí, nar. 17.6.2011, z  Liboše è. 91
Radim Kuèera, nar. 27.6.2011, z  Liboše è. 174
Martin Zboøil, nar. 23.7.2011, z  Liboše 216
Barbora Risnarová, nar. 5.10.2011, z  Krnova 34
Tereza Jarmarová, nar. 10.11.2011, z  Liboše 208
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POZOR!HLEDÁME! POZOR!HLEDÁME! POZOR! HLEDÁME! POZOR! HLEDÁME!

DÌVÈATA A KLUKY

ve vìku 6 – 12 let

skautské schùzky - PONDÌLÍ 16.30 – 18.00 hod.

Rádi poznáváte nové kamarády? Chodíte na výlety? Rádi sportujete?
Soutì�íte a hrajete hry? Rádi poznáváte pøírodu?

Pro dru�inu skautù a skautek v  LIBOŠI   hledáme

kteøí se nebojí opustit nìco starého a mají chu� zkusit nìco nového!

Pøidejte se k  nám a vymìòte:

KDE: v  Liboši v  klubovnì hasièù – vchod od dìtského høištì
S  SEBOU:  pøezùvky, sešit (blok) + tu�ku, dobrou náladu

Tak neváhejte a pøijïte! Tìšíme se na vás!
Vaši skautští kamarádi z  dru�iny Pomnìnky.

Bli�ší informace u vedoucí:   Ing. Zora Záchová – Beny, Sídlištì 543/2, 783 13 Štìpánov
tel.: 585  386  275,  mob.: 731  727  855

køeslo u televize za odpoledne plné her v klubovnì
soboty a nedìle u poèítaèe za sobotu v  lese
víkendy doma nebo na dvoøe za víkendy na horách, na chatách
prázdniny v  paneláku za letní tábor, táboráky, písnièky s kytarou

Hasièi informují - nebezpeèí o Vánocích a na Silvestra

Blí�ící se vánoèní svátky a poslední dny v roce si všichni pøejeme strávit v klidu a pohodì. V tomto
adventním èase si málokdo z nás pøipustí mo�nost, �e by Vánoce nestrávil v teple domova, ale zùstal by sám
venku na ulici a díval se, jak mu hoøí byt. Abychom se mohli v klidu tìšit z vánoèní pohody a nedošlo ke
zbyteèným újmám na zdraví nebo škodám na majetku, dodr�ujte tato základní pravidla:
- jestli�e pou�íváte na stromeèku elektrické svíèky, nakupujte v�dy certifikované výrobky,
- svíèky na adventním vìnci nenechávejte nikdy hoøet bez dozoru,
- nikdy neopouštìjte byt èi dùm, pokud øádnì neuhasíte zapálenou svíèku,
- dodr�ujte bezpeènou vzdálenost otevøeného ohnì od hoølavých pøedmìtù,
- pøi pøípravì jídel dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedocházelo ke vznícení pøipravovaných potravin,
- zkontrolujte si topidla, spotøebièe a komíny,
- létající balonky štìstí nepouštìjte v obytných zónách, za vìtrného poèasí a v blízkosti skladù sena, slámy,

hoølavin nebo výbušnin,
- zábavní pyrotechniku kupujte pouze certifikovanou,
- pyrotechniku skladujte tak, aby nebyla v dosahu dìtí a na místech, kde mù�e dojít k její iniciaci,
- pyrotechniku odpalujte podle návodu na pou�ití, venku, na volném prostranství,
- pokud se vám pøes veškerou opatrnost situace vymkne kontrole, volejte hasièe

prostøednictvím tísòové linky nebo .

Více informací najdete na

Hasièský záchranný sbor Olomouckého kraje

150 112

www.hzsol.cz/krajske-reditelstvi/hasicuv-rok/
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Ranní koupel v potoceVìøíte povìrám?

- pøed pùlnoèní mší se nesmí šít, plést - proto�e by
pak myši dílo znièily

- na Štìdrý den se nesmí èistit chlévy a stáje, pak
by dobytek kulhal

- na Štìdrý den se nesmí prát, pøináší to smùlu a
neštìstí do domu

- na Štìdrý den nepište své milé - milému zamilo-
vané psaní, jinak by to mohlo znamenat rozchod

- kdy� v noci na Bo�í hod vystøelíte z pušky smì-
rem k Mìsíci

- èerstvý chléb upeèený 25.12. a èerstvá vejce sne-
sená 25.12 - mají kouzelnou moc

- Štìdrý den v pondìlí - dobrá úroda, hodnì medu
- Štìdrý den v úterý - bude hodnì vína a obilí
- Bo�í hod ve ètvrtek - podaøilo se výhodnì prodat
dobytek

- Bo�í hod v pátek - bude horké léto a krásný
podzim

- Podle tradice mìlo být na štìdroveèerním stole
devatero pokrmù.

- Magickou moc mìla plachta, pokrývající stùl. Na
jaøe z ní hospodáø rozséval obilí, aby bylo pìkné
a nebylo potluèené od krup.

- Pro hojnou úrodu bylo tøeba sníst nejprve l�íci
hrachu.

- Nìkde vaøili polévku s dlouhými nudlemi, aby
mìlo �ito dlouhé klasy.

- Veèeøe se zaèínala a konèila modlitbou, ve které
se vzpomínalo na zemøelé èleny rodiny.

- Hospodynì nesmìla vstát od stolu, jinak by jí ne-
sedìly slepice na vejcích, obsluhovala tedy
dìvèata.

- Zbytky jídla byly zakopány do zemì, aby byla
úrodná.

- Kdy� hospodynì pøipálí vánoèky, bude o váno-
cích stonat.

- V�dy se chystá o jeden talíø na štìdroveèerní stùl
navíc, pro náhodného hosta.

- Pod ka�dý talíø se schová drobná mince, aby bylo
v  pøíštím roce dostatek penìz.

- Od slavnostní veèeøe se nesmí vstát, ani kdyby
nìkdo bušil na dveøe, proto�e ten, kdo vstane, do
roka zemøe.

- Kdo si pod štìdroveèerním stolem bos šlápne na
sekeru, toho nebudou bolet nohy a celý rok zùsta-
ne zdráv.

Co pøináší smùlu?

Co pøináší štìstí?

Povìry u Štìdroveèerní veèeøe

- Pøi štìdroveèerní veèeøi pøivolávají pokrmy z
èoèky a jáhel bohatství, drobná mince pod talíøem
peníze.

- Vdavekchtivé dìvèe má na Štìdrý den jedineènou
pøíle�itost. Staèí, kdy� tajnì sebere devìt patek od
vánoèek a do roka je pod èepcem.

- Veèer pøed Štìdrým dnem si polo�te k posteli
oøech. Po probuzení ho rozlousknìte a snìzte. Po
celý rok by vám mìly dát pokoj blechy a štìnice.

- Sníš-li pøi štìdroveèerní veèeøi kousek okoralého
chleba, bude tì dr�et štìstí.

- Rozliješ-li víno, èekej do roka køtiny.
- Èesnek a med pojiš�ují zdraví, hrách dodává sílu.
- Kdo nosí u sebe tøi šupiny ze štìdroveèerního
kapra, toho se dr�í peníze.

- Øetìzem ovázaný trno� stolu ochraòuje rodinu
pøed zlými duchy.

Pøipravila Eva Stejskalová

Pus� troubu. Ukliï z linky umatlané sklenièky, lego
a papírky od bonbonù. Pøiprav mísu a suroviny.
Vylouskej oøechy, odmìø mouku a cukr. Vyndej z
mouky puzzle. Ode�eò dìti a umyj z nich mouku.
Vezmi vejce. Podej man�elovi pivo. Vra� se, ode�eò
dìti, vezmi hadr a utøi rozbitá vejce. Vezmi jiná vejce
a vyklepni je do mísy. Zvedni telefon. Ode�eò dìti,
zame� støepy z mísy, vytøi podlahu. Vezmi jinou
mísu. Zadìlej nové tìsto. Najdi rum. Odejmi rum
man�elovi. Ode�eò dìti a umyj z nich rozpatlané
kousky tìsta. Plech vytøi tukem. Podej man�elovi
tlaèenku. Vra� se, sundej z plechu oøechové
skoøápky. Podej man�elovi noviny. Vra� se, ode�eò
koèku dojídající zbytky tìsta. Zavolej veterináøi.
Vezmi si prášek. Umyj podlahu, stùl, �idle, nádobí,
lednièku, sporák, zdi, dìti a koèku. Vypni troubu,
dopij rum a jdi do cukrárny pro cukroví.

Krásný advent !!!

Recept na vánoèní cukroví

PF

2012


