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    PRO OBČANY LIBOŠE A KRNOVA

       Číslo 17   Září 2005

Váženi spoluobčané,
letní měsíce a pro děti čas prázdnin jsou nenávratně pryč a nastává měsíc září. V církevním kalendáři je
v tomto měsíci zaznamenán svátek „Povýšení svatého kříže“, k němuž je zasvěcena kaplička v naší obci,
a proto jsme se rozhodli před několika lety spojením již několika tradičních akcí pořádat hody v Liboši.
Na letošní rok je pro občany obce a návštěvníky připraveno:
� v sobotu 10. září od 13.00 hodin na hřišti memoriál Vladimíra Zbořila v hasičské soutěži družstev

v požárním útoku,
� po ukončení soutěže bude na zahradě hostince „Za vodó“ připraveno posezení při reprodukované hudbě,

pečené sele a jiné speciality místní kuchyně a v pozdějších nočních hodinách  program pivovaru Holba
s překvapením,

� v neděli 11.září se uskuteční od 13.00 hodin na zahradě hostince „Za vodó“ sousedské posezení při
tradičních kapřích specialitách. K tanci a poslechu bude hrát skupina Galaxy,

� v 15.00 hodin bude sloužit p. Stanislav Čevela v kapličce slavnostní mši svatou.
Všichni jste zváni a to nejen místní občané ale každý, kdo se o některé z těchto akcí dozví, nechť

přijde do Liboše a svojí účastí podpoří snahu pořadatelů.
Jan David, starosta obce Liboš

 

AKTUALITY

Odvoz nebezpečného
odpadu

Upozorňujeme občany, že
v sobotu 10. září 2005 bude
proveden odvoz nebezpečné-
ho odpadu. Kontejner na ne-
bezpečný odpad bude přista-
ven v době od 8 do 12 hodin
v Liboši u vodárny.

Do kontejneru je možno uklá-
dat:
baterie, léky, barvy, televizory,
ledničky, zářivky - výbojky, ra-
diopřijímače, žárovky, autoba-
terie.

Do kontejneru nepatří:
směsný komunální odpad, tří-
děný odpad – sklo, papír, dále
inertní odpad a velkoobjemový
odpad.

Další informace o nebez-
pečném a separovaném odpadu
najdete na str. 4-5.

USNESENÍ z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Liboš konaného dne 27. 7. 2005

1. Zastupitelstvo obce schvaluje
• volbu návrhové komise, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
• program jednání veřejného zasedání ZO
• hospodaření obce za leden až červen 2005
• rozpočtová opatření č. 2/2005 dle přílohy
• vyřazení majetku obce z důvodu nefunkčnosti – křovinořez a
neupotřebitelnosti – výsuvný žebřík

• záměr obce odprodat pozemek parc. č. 117 – ostatní plocha o výměře
3800 m2 v k.ú. Krnov a pozemek parc. č. 129 – ostatní plocha o výměře
1105 m2 v k.ú. Krnov se zveřejněním na úřední desce obce

• žádost obce o dotaci z Programu obnovy venkova na rok 2005 na
rekonstrukci veřejného osvětlení na Revoluční a na výměnu oken na
budově OÚ Liboš

• přijetí sponzorského daru od firmy Skanska Transbeton ve výši 25 tis.
pro MŠ Liboš,  25 tis. Kč na veř. zeleň  a 180 tis. Kč na výstavbu
ubytovny v prostorách kulturního domu v 1. patře

• a vyslovuje souhlas se zahájením 12 průzkumných vrtů v rámci vytýčení
průzkumného území těžby štěrkopísku v oblasti Žerotín – Liboš

2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
• zprávu o činnosti zastupitelstva obce od posledního zasedání zastupitel-
stva obce

• zprávu o kontrole usnesení z posledního zasedání zastupitelstva obce,
konaného dne 29.6.2005

• zprávu finančního výboru o činnosti za minulé období
Pokračování na str. 2
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Usnesení ze zasedání ZO – dokončení ze str. 1

3. Zastupitelstvo obce ukládá
• na neurčito rozhodnutí o pronájmu obecních
pozemků – polností v k.ú. Liboš a Krnov
z důvodu toho, že na záměr obce pronajmout
tyto pozemky k zemědělskému podnikání ne-
reagoval žádný zájemce

4. Zastupitelstvo obce ukládá
• starostovi obce zveřejnit záměr obce o odprodeji
obecních pozemků parc. č. 117 ostatní plocha a
129 - ostatní plocha v k.ú. Krnov nejvyšší nabídce
starostovi obce vypracovat vyřazovací protokol na
nepotřebný výsuvný žebř z majetku obce a tento
odprodat občanům nebo jiným případným zájem-

cům za nejvyšší nabídku a informaci o prodeji
vyvěsit na úřední desce

• starostovi obce vypracovat vyřazovací protokol na
křovinořez zn. Mountfield z důvodu nefunkčnosti

• starostovi obce zajistit cenové nabídky od několika
firem se stanovením nákladů na výměnu oken na
budově OÚ Liboš

• starostovi obce projednat s provozovatelem taneč-
ních zábav paní Polišenskou hlučnost v nočních
hodinách v obci

5. Zastupitelstvo obce pověřuje
• starostu obce jednat  v rámci přihlášky obce Liboš
do Programu obnovy venkova na rok 2006
s nadřízenými orgány o realizaci plánu rekon-
strukce VO a výměny oken v budově OÚ

USNESENÍ z 34. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Liboš konaného
dne 24. 8. 2005

1. Zastupitelstvo obce schvaluje
• volbu návrhové komise, zapisovatele a ověřova-
telů zápisu

• doplněný program jednání veřejného zasedání ZO
• hospodaření obce za leden až červenec 2005
• rozpočtová opatření č. 3/2005 dle přílohy
• prodej pozemků parc. č. 117 – ostatní plocha
o výměře 3800 m2 v k.ú. Krnov a parc. č. 129 –
ostatní plocha o výměře 1105 m2 v k.ú. Krnov za-
psaných u Katastrálního úřadu v Olomouci firmě
Montana Bohemia s.r.o., Jáchymov dle smlouvy
o uzavření budoucí smlouvy kupní

• finanční dar SDH Liboš na memoriál Vladimíra
Zbořila v částce 6.000,- Kč

• dodatek č. 3 ke smlouvě o odvozu odpadků
s firmou Remit s.r.o. Šternberk ve věci vyrovnání
rozdílu DPH o 19 %  při odvozu separovaného
odpadu

2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
• zprávu o činnosti zastupitelstva obce od posled-
ního zasedání zastupitelstva obce

• zprávu o kontrole usnesení ze zasedání zastupitel-
stva obce dne 27.7.2005

• zprávu osadního výboru v Krnově
• zprávu o přípravě hodů v Liboši  ve dnech 10. -
11.9.2005

• zprávu o přípravě informačního zpravodaje

• informaci o jednání starosty ve věci tlakové kanali-
zace v Liboši s firmou Presskan s.r.o.,  Prostějov

• informaci strarosty o připravované rekonstrukci
veřejného osvětlení od křižovatky na Moravskou
Huzovou po OÚ – 11 světel na Revoluční

• informaci o cenových nabídkách na provedení
výměny oken na budově OÚ Liboš

• informaci o stavu mlýnského náhonu v Liboši
• informaci o provedeném dílčím auditu hospoda-
ření obce Liboš

3. Zastupitelstvo obce ukládá
• starostovi obce podepsat smlouvu o uzavření bu-
doucí smlouvy kupní mezi Obcí Liboš a firmou
Montana Bohemia s.r.o. Jáchymov

4. Zastupitelstvo obce neschvaluje
• žádost Centra pro zdravotně postižené Ol. kraje
o peněžní příspěvek

• žádost firmy Marra, Děčín - nakladatelství a vyda-
vatelství časopisu Obzor o měsíční  příspěvek na
vydávání tohoto časopisu ve výši 100,- Kč

Jubilea a výročí našich občanů

Červenec:
Libuše Pospíšilová 80 roků
Helena Dreiseitelová 70 roků
Karel Kryl 95 roků

Srpen:
Anna Světlá 89 roků
Josef Nádvorník 75 roků
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Opakující se nešvar
s volně pobíhajícími psy po obci

I přes mnohá upozornění a platnost obecní
vyhlášky o veřejném pořádku, jsou mezi námi ob-
čané, kteří nechávají své psy volně a bez dozoru
pobíhat po vesnici a dokonce jsou i tací, kteří tyto
psy záměrně na veřejných prostranství venčí.

Proto obecní zastupitelstvo ve spolupráci
s komisí životního prostředí rozhodlo takovéto
volně pobíhající psy označovat barvou, která je ne-
závadná a určena pro zvířata, ale také nejde hned
odstranit. Majitelé takto označených psů budou do-
hledáni a vyzváni k zaplacení jednorázové pokuty
500,- Kč do pokladny obce. Při opakovaném poru-
šení obecní vyhlášky bude přestupek předán
k řešení do komise pro projednávání přestupků při
Magistrátu města Olo-
mouce, s nímž máme
uzavřenu veřejnopráv-
ní smlouvu k této čin-
nosti, a který je opráv-
něn vymáhat podstat-
ně vyšší sankce. Pokud
by se i nadále vyskytl
opakovaný případ vol-
ně pobíhajícího psa,
bude pes ve spolupráci
s útulkem pro zvířata
odchycen a umístěn v tomto zařízení.

Zde je třeba si uvědomit, že pokud se maji-
tel o takto umístěného psa nepřihlásí, bude obec na
pobyt psa v útulku přispívat po dobu jednoho roku,
v opačném případě pokud se majitel přihlásí, zaplatí
veškeré náklady sám.

K tomuto nepopulárnímu opatření jsme bo-
hužel byli donuceni chováním některých nezodpo-
vědných majitelů psů a občané zajisté musí pocho-
pit, že není v pořádku, když se například takovýto
pes bez dozoru pohybuje kolem prodejny, kde se
právě skládají bedny s pečivem a je jeho snahou si
zboží „označit“. Není také zrovna nejpříjemnější
situace pro pracovníky obce při sečení travnatých
ploch křovinořezem, když najedou do hromádek
s výkaly a mají znečištěný nejen oděv a mnohdy
i obličej. Navíc je zde i velké nebezpečí, že nikdo
neví, jak se takovéto zvíře bez dozoru dále při styku
s člověkem nebo s hrajícím si dítětem zachová.

Pokud jste si psa pořídili, tak si každý musí
uvědomit, že se něho bude starat, že ho musí
zabezpečit na svém pozemku či nemovitosti, a že
po něm bude jeho výkaly uklízet.

Jan David, starosta obce Liboš

Záměr obce
Starosta obce v souladu se zákonem o obcích

č. 128/2000 Sb. vyhlašuje  a  oznamuje záměr obce
odprodat tento majetek:

pojízdný žebř
z důvodu neupotřebitelnosti.

Jedná se o starší výsuvný pojízdný žebř, který
původně sloužil k opravám veřejného osvětlení. Je
bez technické prohlídky. Do majetku obce byl zařa-
zen 25.11.1998. Vyřazení bylo schváleno zastupitel-
stvem obce dne 24.8.2005.

Za těchto podmínek: na základě usnesení zastupi-
telstva bude  upřednostněna nejvyšší nabídka

Nabídky zasílejte od 27.8.2005 do 21.9.2005 do
12.00 hodin na adresu:

Obecní úřad Liboš, Liboš 82, 783 13 Štěpánov
v zalepené obálce s nápisem  prodej majetku.

Tato nabídka bude vyvěšena na úřední desce
v době od 27.8.2005 do 21.9.2005.

Jan David, starosta obce Liboš

Výročí obce Liboš
1865 – postavena Boží muka na Hnojice
1900 – vybudována silnice přes celou obec v délce

767 m až za kapličku za cenu 644 zlatých
1905 – zakoupen obcí pohřební vůz
1920 – regulace Oskavy na žerotínském katastru
1925 – otevřel obchod Vojtěch Bittner čp. 11
1925 – 27.4. byla přejmenována LIBUSCH na

LIBOŠ
1930 – přístavba školy Štěpánem Langem ze Štěpá-

nova, slavnostní otevření 31.8.1930
1940 – rozhodnutím od 27.8. chodí starší děti do

měšťanky do školy ve Štěpánově
1945 – 30.12. zvolen prvním předsedou MNV Voj-

těch Seifert, obecní kancelář byla na čp. 10
u Vojtěcha Bittnera

1960 – zřízena kanalizace Na Trávníku a nový míst-
ní rozhlas

1960 – 17. 12. slintavka a kulhavka v obci do 4. led-
na 1961 obec uzavřena

1960 – sloučení obcí Krnov a Liboš
1975 – 20.5. byli do Liboše dovezeni jezdečtí koně

a založen jezdecký oddíl
1980 – 7.10. vznikla oficielně hudební skupina Li-

bošanka pod vedením Zdeňka Mádra
1990 – osamostatnění Liboše
2000 – v obecní knihovně zapsáno 36 čtenářů
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Dobrá rada nad zlato

Velmi často se setkáváme s tím,že občané jako
poslední záchranu vyhledávají obecní úřad ke zjiš-
tění, zda existuje nějaká stavební dokumentace
k jejich domu.

Proto Vás chceme nyní upozornit na skutečnost,
že dokumentaci stavby ověřenou stavebním úřadem
a k ní příslušné úřední písemnosti, jako jsou stavební
povolení, kolaudační rozhodnutí apod., je stavebník
povinen ze zákona uchovávat po celou dobu
existence stavby a při případných převodech pře-
dávat novému nabyvateli. Je ale žádoucí uchovávat
i doklady o ověření požadovaných vlastností
výrobků – například prohlášení o shodě, certifikáty,
atesty, doklady o montáži, revizní zprávy, doklady
o montovaných výrobcích např. svítidlech, boileru,
kotle ústředního topení apod., a to i po uplynutí
reklamačních lhůt, nejlépe po celou dobu existence
stavby. I po letech, v případě výskytu závad a po-
ruch, je nutno se zabývat vlastnostmi výrobků a tyto

doklady mohou poskytnout rychlou orientaci
v problému. Totéž je praktické u všech dlouhodobě
používaných výrobků, např. elektrospotřebičů, když
už pro nic jiného, tak pro snadnou orientaci servisní
firmy či pro sepisování pojistných smluv.

V archivu obecního úřadu není veškerá doku-
mentace k nemovitostem na území obce. Při deli-
mitaci obcí v roce 1974 a osamostatnění obce v roce
1990 se mnoho dokumentací nedochovalo. Navíc se
v této době několikrát měnil příslušný stavební úřad
pro Liboš a Krnov – nejprve Okresní úřad Olo-
mouc, později Městský úřad Olomouc a následně
Stavební úřad Štěpánov.

Doporučujeme chránit pečlivě veškerou stavební
dokumentaci včetně vyjádření k ohlášení drobných
staveb a stavebních úprav vydávaných Obecním
úřadem v Liboši. Nikdy nemůžete vědět, kdy se Vám
bude hodit!!

Eva Stejskalová

Nebezpečný odpad

Obecná právní úprava:
1. zákon 185/2001 Sb.,o odpadech a o změně někte-
rých dalších zákonů,v platném znění,
2. vyhláška MŽP č.383/2001 Sb., o podrobnostech
nakládání s odpady,v platném znění,
3. vyhláška MŽP č.381/2001 Sb., kterou se stanoví
Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a
seznamy odpadů a států pro účely vývozu,dovozu a
tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k
vývozu,dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů).

Základní pojmy:
Nebezpečným odpadem se rozumí odpad

uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů, zveřej-
něném vyhláškou MŽP .381/2001 Sb., a jakýkoliv
jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných
vlastností uvedených v příloze č.2 k zákonu
č.185/2001 Sb., o odpadech (výbušnost, oxidační
schopnost,vysoká hořlavost, hořlavost, dráždivost,
škodlivost zdraví, toxicita, karcinogenita, žíravost,
infekčnost, teratogenita, mutagenita, schopnost
uvolňovat vysoce toxické nebo toxické plyny ve
styku s vodou,vzduchem nebo kyselinami, schop-
nost uvolňovat nebezpečné látky do životního pro-
středí při nebo po odstraňování a ekotoxicita) nebo
je smíšen nebo znečištěn některou ze složek uvede-
ných v příloze č.5.k zákonu (tj.seznamu složek, které
činí odpad nebezpečným) nebo je smíšen nebo zne-

čištěn některým z odpadů uvedených v Seznamu
nebezpečných odpadů.

Nakládání s nebezpečným odpadem v obci:
Přestože směsný komunální odpad zákon neza-

řazuje mezi odpad nebezpečný,je třeba minimalizo-
vat množství nebezpečných složek v něm. Za tímto
účelem:

� je obec povinna na svém území zajistit místa,kam
mohou občané odkládat nebezpečné složky ko-
munálního odpadu (např.zbytky barev a spotřební
chemie, zářivky, rozpouštědla). Povinnost zajištění
míst k odkládání nebezpečných složek komunál-
ního odpadu obec splní určením místa pro sou-
střeďování nebezpečných složek komunálního od-
padu ve stanovených termínech, minimálně však
dvakrát ročně a dále zajištěním odvozu tohoto
odpadu oprávněnou osobou. Obec může tento
systém v případě potřeby doplnit pravidelným
mobilním svozem prováděným oprávněnou oso-
bou.

� pokud tak obec stanoví obecně závaznou vyhláš-
kou, jsou občané povinni ukládat odděleně vedle
využitelných i nebezpečné složky komunálního od-
padu a podílet se na organizovaném sběru nebez-
pečných odpadů v obci.

Pokračování na str. 5
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Nebezpečný odpad – dokončení ze str. 4

Zpětný odběr některých použitých výrobků.
Zákon o odpadech v § 38 ukládá prodejcům in-

formovat kupující o způsobu zajištění zpětného
odběru vybraných použitých výrobků, kterými jsou:
a) minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, jiné
než surové přípravky jinde neuvedené ani nezahr-
nuté, obsahující nejméně 70 %hmotnosti minerál-
ních olejů nebo olejů ze živičných nerostů, jsou-li
tyto oleje podstatnou složkou těchto přípravků,
b) elektrické akumulátory,
c) galvanické články a baterie,
d) výbojky a zářivky,
e) pneumatiky,
f) elektrozařízení pocházející z domácností.

Poslední prodejce je povinen při prodeji výše
uvedených výrobků,na které se vztahuje povinnost
zpětného odběru, informovat spotřebitele o způ-
sobu zajištění zpětného odběru těchto použitých
výrobků.V případě,že tak neučiní, je povinen tyto
použité výrobky odebírat přímo v provozovně, a to
po celou provozní dobu,bez vázání odebrání použi-
tých výrobků určených ke zpětnému odběru na ná-
kup zboží a bez nároku na úplatu od spotřebitele.

Místa zpětného odběru musí být pro spotřebitele
stejně dostupná jako místa prodeje výrobků, na které
se povinnost zpětného odběru vztahuje. Povinná
osoba je povinna zajistit zpětný odběr způsobem
odpovídajícím obvyklým možnostem spotřebitele
bez jeho nadměrného zatížení.

Zpětný odběr použitého výrobku lze odmítnout
pouze v případě, kdy použitý výrobek z důvodu
kontaminace ohrožuje zdraví osob, které zpětný
odběr provádějí.

Nakládání s elektroodpadem z domácností
Novela zákona o odpadech č. 7/2005 Sb.rozumí

elektroodpadem elektrozařízení, které se stalo odpa-
dem, včetně komponentů, konstrukčních dílů a spot-
řebních dílů, které v tom okamžiku jsou součástí
zařízení, elektrozařízením – zařízení, jehož funkce
závisí na elektrickém proudu nebo na elektromagne-
tickém poli nebo zařízení k výrobě, přenosu a měření
elektrického proudu nebo elektromagnetického pole,
které náleží do některé ze skupin uvedených v pří-
loze č.7 k zákonu a které je určeno pro použití při
napětí nepřesahujícím 1000 V pro střídavý proud
a 1500 V pro stejnosměrný proud, elektrozařízením
pocházejícím z domácností – použité elektrozařízení
pocházející z domácností nebo svým charakterem
a množstvím jemu podobný elektroodpad od práv-
nických osob a fyzických osob oprávněných k pod-
nikání.

S účinností od 13.srpna 2005 ukládá výše uvede-
ná novela zákona:
� výrobci elektrozařízení zajistit označení, že elek-
trozařízení bylo uvedeno na trh po tomto termínu
a současně zajistit jeho zpětný odběr,

� poslednímu prodejci zajistit, aby spotřebitel měl
při nákupu elektrozařízení možnost odevzdat ke
zpětnému odběru použité elektrozařízení v místě
prodeje nebo dodávky nového elektrozařízení, ve
stejném počtu kusů prodávaného elektrozařízení
podobného typu a použití,

� držiteli elektroodpadu – zbavit se elektroodpadu
nebo elektrozařízení pocházejícího z domácností
jen jeho předáním zpracovateli nebo na místo
zpětného odběru nebo odděleného sběru (např.
sběrný dvůr obce a další obcí vyčleněná místa).

Eva Stejskalová

Separovaný odpad

Vážení spoluobčané,
naše obec má k dispozici 12 kusů nádob na separo-
vaný odpad, z toho 2 ks na papír. Papír lze během
roku ukládat na obecním úřadě pro děti z MŠ Liboš
do soutěže mateřských škol.

Co je to separovaný odpad?

1. Plastové láhve lze po sešlápnutí vhodit do ot-
voru v kontejneru. Větší plasty např. kanystry,
umělohmotné obaly od šamponů a mýdel lze
uložit do igelitové tašky nebo pytle před kontej-
nery. Neničte, prosím, zeleň – okrasné keře vy-
sazené kolem kontejnerů.

2. Sklo – jedná se o nevratné skleněné obaly, které
projdou otvory na kontejneru. V okolí kontej-
neru nelze ukládat sklo z aut, tabulové sklo apod.
Tento odpad patří do kontejneru na vel-
koobjemový odpad popřípadě do popelnice na
komunální odpad.

V poslední době se množí případy, kdy jsou
u kontejneru pohozeny hadry, plyšové hračky, kože-
ná obuv, pneumatiky, gumáky apod. Takovýto od-
pad patří do velkoobjemového odpadu, který se
v obci uskutečňuje  na jaře každého roku.

Josef Hruška
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Základní seznam majetku dobrovolných
hasičů v Liboši v roce 30. výročí založení

sboru (1936)
Hasiči ve svých počátcích museli si na svoje vy-

bavení vydělávat sami, pořádáním kulturních akcí
jako na příklad pořádáním hasičských slavností, ha-
sičských plesů, divadelními hrami, milodary od ob-
čanů. Obci patřila jenom kůlna, kde hasiči měli ulo-
žený svůj skromný majetek (nynější zbrojnice). Slou-
žila k uložení čtyřkolové ruční stříkačky, byla to
i motorová stříkačka zn. Sigmund o síle 12,5 HP,
která byla zakoupena z prostředků dobrovolných
hasičů, 400 m hadic, obec přispěla částkou 5000 Kč.
Dále sbor vlastnil auto PRAGA - GRAND X , 2 ks
savic o délce 3,5 m, 2ks nastavovacích žebříků, 6 ks
lezeckých uniforem, 28 ks pracovních uniforem, 26
ks vycházkových uniforem, 26 ks přilbic, 20 ks seky-
rek.

Stav jmění Hasičského sboru byl 50.500.-Kč.  Za
tak krátkou dobu činnosti to byla obrovská suma.
Sbor čítal v době 30. výročí založení v roce 1936
31 členů.

--------------------------------
Základní seznam majetku dobrovolných

hasičů v Liboši v roce 100. výročí
založení sboru (2006)

Jak plynula doba, tak se měnila i situace v ha-
sičském sboru. V roce  1951 bylo vydáno nařízení ke
změně názvu místo sbor dobrovolných hasičů na
MJSH (Místní jednota československých hasičů).
Pod obecní úřad patřil požární sbor, kde byli mladí
členové dobrovolných hasičů, kteří prošli zdravotní-
mi prohlídkami.

V dnešní době je SDH samostatnou organizací
sdružující občany. Mladí členové SDH jsou současně
členy Jednotky SDH Liboš, kterou zřídila obec. Mají
za úkol zasahovat při požáru a zároveň representují
SDH i obec v soutěži v požárním sportu. Obec Li-
boš pro tuto jednotku zajistila potřebné základní
vybavení. Součástí majetku obce Liboš  je automobil
AVIA, motorová stříkačka PS 12, 2 ks nepromoka-
vých obleků, 9 ks pracovních obleků, 6 ks hadic „C„
9 ks hadic „B„ 2 ks  rozdělovač, stejnokroj pracovní
PS II  bavlna 9 ks, savice FIRE 2 ks, požární savice
1 ks, vesta výstražná 2 ks, opasek do kalhot 9 ks,
proudnice „ C „ 3 ks, sací koš JS 110 3 ks, čerpadlo
kalové AL - 21A 230 V 1 ks, žebřík nastavovací 1 ks,
akumulační kamna 2 ks v celkové  hodnotě 301.170
Kč. Budova  hasičské zbrojnice má  k 1.1.2005 hod-
notu 164.753,30 Kč.

Jaký je  stav jmění sboru není ke dni uzávěrky
známo. Sbor čítá v době 100. výročí založení 62
mužů a 8 žen.

Zapsal Josef Bajer, upravila Eva Stejskalová

Štěpán Svozil

Libošský rodák se narodil 18. srpna 1889 jako
syn manželů Jenovéfy a Jana Svozilových. Po
skončení školní docházky a smrti svého otce ode-
šel z  rodinného domu na vyučenou do Březců
k hospodáři panu Bohumilu Peřinovi. Když získal
dostatečné  zkušenosti v hospodaření, vrátil se
zpátky do rodného domu č. 6.  Pochopil, že hos-
podaření sebou nese určitá rizika, hlavně co se týče
požáru. Ve svých 20 letech  proto neváhal a v roce
1909 vstoupil do sboru dobrovolných hasičů
v Liboši.  V roce 1918 se oženil s Marii Ulry-
chovou z Bělkovic a společně začali hospodařit
v Liboši na čp. 6 až do roku 1950. Na hospodář-
ství jim pomáhaly i sestry Štěpána Svozila Terezie,
Marie a Božena, které bydlely v Moravské Hůzové
u Vyhnánků a v roce 1930 si postavily domek
v Liboši, kam se nastěhovaly a krátce potom Bo-
žena zemřela.

Společně manželé Štěpán a Marie Svozilovi
obhospodařovali 12 ha půdy. Kolem hospodářství
bylo zapotřebí mnoho pracovních sil zejména,
proto byli zaměstnáni i další pracovníci. V roce
1921 Štěpán Svozil jako člen výboru S.D.H. zastá-
val funkci  jednatele, kterou zastával až do
roku1923.

Červený kohout se nevyhýbal ani členům ha-
sičského sboru. Dne 4. listopadu navštívil i stodolu
bratra Svozila  Štěpána ( bylo to dílem žháře )
v ten samotný den vznikly ještě dva požáry. U
Bohumila Klášterníka shořely chlévy a stodola,
panu Janu Vyhnánkovi  stoh slámy. Byl problém
po požáru sušit hadice,  k tomu bylo zapotřebí
sušák na hadice. Proto bylo požádáno Liechten-
šteinské panství o nějaký vhodný strom k tomuto
účelu. Strom byl přidělen, ale až v Řídečském po-
lesí. O dopravu se tehdy postaral bratr Štěpán
Svozil, který bez nároku na odměnu přivezl svými
koňmi kmen do Liboše.

V roce 1934 byl zvolen předsedou sboru dob-
rovolných hasičů v Liboši. Ve své funkci vydržel,
až do roku 1939, kdy podal rezignaci, kterou výbor
po zvážení  uznal a navrhl Vojtěcha Bittnera z  č.
25 prozatím vykonávat funkci předsedy až do
valné hromady. Štěpán Svozil spolu se svou ženou
vychovali syna Bohumíra a dceru Libuši provda-
nou za Františka Zbořila zahradníka. V roce 1950
kdy již mu ubývalo sil, předal své hospodářství
synovi a odebral se i se svou ženou na zasloužený
výměnek, kde žil až do své smrti dne 15. června
1971.

Josef Bajer
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Josef Kryl
Dlouholetý samaritánský náčelník SDH v Liboši,

narozený 18. října roku 1900. Narodil se jako syn
zakládajícího člena SDH Liboš Karla Kryla, zedníka
z Jilkova a jeho manželky Marty, rozené Slezáčkové.
Měl čtyři sourozence Marii, Boženu, Jaroslava a Ště-
pána.

Vybráno z Věstníku hanáckých žup VI a VII
kraje: „Na valné hromadě sboru 22. ledna 1938 jme-
nován byl náš stařešina Kryl Karel v den svých 78
narozenin čestným členem sboru za zásluhy, jichž si
získal svým vytrvalým činným členstvím ve sboru.
Býval i sborovým činovníkem dlouholetým členem
výboru. Bratře Karle Kryle! Při Tvých 78 narozeni-
nách vzpomínáme Tvé houževnatosti, s jakou jsi
vždy své hasičské povinnosti zastával, přejeme Ti ze
srdce ještě mnohá léta mezi námi. Tvá vytrvalost
budiž příkladem ostatním.“

Josef Kryl se vyučil zedníkem u stavitele Langa
ve Štěpánově. Po vyučení přešel v roce 1923 ke sta-
vební firmě pana Miroslava Kryla ze Štěpánova.

Po vzoru svého otce Karla Kryla stal se v roce
1919 hasičem, hasičem tělem i duší jako jeho otec.
Jelikož byl členem ČSČK převzal po Bohumilovi
Klášterníkovi funkci samaritánského náčelníka ve
sboru dobrovolných hasičů v Liboši.

 Nejen, že byl členem SDH v Liboši, ale byl ak-
tivní člen Sokola Štěpánov, zúčastnil se několika
Sokolských sletů jako cvičenec. Byl i účastníkem
celostátních hasičských sjezdů, které se konaly
v Praze a byly doprovázeny prostnými cvičeními.
V roce 1937 byl zvolen jednomyslně zástupci
I. okrsku všech 12-ti sborů okrskovým samaritán-
ským náčelníkem. Do I. okrsku patřily tehdy sbory
Bělkovic, Bohuňovic, Dolan, Hlušovic, Hnojic, Mo-
ravské Huzové, Lašťan, Liboše, Štěpánova, Toveře,
Týnečka a Žerotína.

V roce 1938 byl navíc zvolen okrskovým po-
kladníkem. Že byl velice obětavý člen, svědčí to, že
při pořádání hasičských plesů, který se konal v soko-
lovně ve Štěpánově, vždy obětavě pomáhal při orga-
nizaci. Ať to byla příprava sálu, jeho úklid apod. ne-
bo nechyběl při zajišťování bufetu, roznášení pozvá-
nek, zejména v okolí Štěpánova a Šternberka.

Ve své funkci byl velmi zodpovědný, vždyť
dříve samaritánská služba na vesnici měla svůj vý-
znam, ročně bylo ošetřeno 15 - 20 případů, a nebyli
to jen hasiči, ale byli to i občané vesnice. Vzorně se
staral o to, aby lékárnička byla vždy doplněna léky,
které byly zakupovány z hasičské pokladny.

Byl to velmi společenský a obětavý člověk. Rov-
něž byl členem spolku rybářů, který tehdy vedl bratr
František Dokoupil. Po výlovu zdejšího rybníka se
konávaly známé trachty v hospodě u bratra Josefa
Lakvy v Liboši.

Jako člověk byl velmi oblíben, rád každému po-
mohl, obstaral, co bylo zapotřebí, bez nároku na
odměnu. I když funkcionáři výboru SDH dostávali
malou odměnu za celoroční výkon funkce, jednou se
dostalo i na Josefa Kryla, ten však odměnu odmítl,
po dlouhém přemlouvání si ji přece jen vzal s poz-
námkou, však já za to něco koupím (myšleno pro
sbor).

V roce 1943 se oženil s Annou Vyskočilovou
z Blatnice. A měl s ní dvě děti, Martu a Josefa. V ro-
ce 1953 začal stavět rodinným dům, proto požádal
sbor, aby byl zproštěn na měsíc výcviku, což mu
bylo vyhověno. Měl čtyři sourozence Marii, Boženu,
Jaroslava a Štěpána. Jaroslav se vypracoval na mají-
tele firmy na výrobu koženého sportovního zboží
v Prostějově. Nejstarší sestra sama vychovala Oldři-
cha Světlého, který se v roce 1951 stal místo velite-
lem. Josef Kryl byl kopa veselá. Svědčí o tom jeho
sázka se svým bratrem Štěpánem, který bydlel v Par-
dubicích, že ho navštíví v jeho bydlišti pěšky s vlast-
ními zásobami - bez možnosti nákupu jídla po cestě.
Sázku vyhrál, šel pěšky, až do Pardubic a na staveb-
ních kolečkách si vezl svůj proviant jídlo a pití. Ve
svých 57 letech odchází do hasičského nebe, aniž by
dostavěl svůj dům č. 160. Jeho otec Kryl Karel ze-
mřel ve věku 80 let jako čestný člen hasičského sbo-
ru Liboš, se kterým se rozloučily sbory Liboš, Štěpá-
nov, Moravská Huzová, spolek rybářský v Liboši
a spoluobčané. Nad hrobem mu zazpíval pěvecký
kroužek O.N.M.

Z vyprávění Josefa Kryla zaznamenal Josef Bajer

Leboš překrásná hodová
Na nápěv písně „ Byla noc krásná májová“

Jožo Havel Huzovský

Leboš překrásná hodová
patrón povéšené křéžek,
v kaplečce Boho dáme dik
oak oževne naša náves.

Tó pěsničkó tó hanáckó,
která naladi srdička
celečkese nám rozvéři
„Za vodó“ milá hospudka

Mozeko hraj od podlahe
te pěsničke nám hanácky
vezévé všechne do kola,
ať žejó hode lebošsky.

Bojanovská toť vivárna
dá jiskro našé Moravě
proto ledi neváhéte
a přendite k nám na hode.



Strana 8    Informační zpravodaj

OSOBNOSTI LIBOŠE VI.
(seriál na pokračování)

Rodáci, postavy a postavičky, osoby a osobnosti
Liboše a Krnova, živnosti a řemesla

v Liboši a Krnově

Dnes Vám nabízíme další část seriálu na pokra-
čování na písmeno „L“. V úvodě se však musíme
omluvit za to, že v minulém čísle nebyl uveřejněn
libošský rodák Miroslav Klášterník. Při přípravě
minulého čísla nebyly údaje o jeho osobě k dispozici.
Proto se znovu obracíme na spoluobčany o poskyt-
nutí potřebných informací, aby k takovémuto nedo-
patření již v budoucnosti nemohlo dojít.

Miroslav Klášterník
* 19.2.1926 - Liboš
+ 9.4.1984 - Štěpánov, část Liboš
Narodil se v rodině Františka Klášterníka, rolníka
v Liboši a jeho manželky Albíny, dcery Eduarda
Mazala, domkaře v Oujezdě. Otec Miroslava Kláš-
terníka František byl zakládajícím členem SDH
v Liboši. Miroslav Klášterník byl dlouholetým čle-
nem SDH, zastával funkci pokladníka SDH, podílel
na se zvelebování obce, zúčastňoval se aktivně vše-
ho dění v obci, byl jedním ze zakládajících členů
JZD, kde celoživotně pracoval. S manželkou Evou
roz. Borůvkovou vychovali dvě děti.

Josef Lakva – kotlář, hospodský
* 16.4.1889 - Jílkov
+ 12.1.1955 - Šternberk
Původně kotlář, bydlel na čp. 31 v Jílkově, později
hospodský bydlel v Liboši čp. 7 v roce 1944. Narodil
se na Jílkově v rodině Josefa Lakvy a jeho manželky
Františky Mikulové. Oženil se 17.6.1919 s Anežkou
Nečesanou nar. 2.11.1890, zemř. 12.2.1944, dcerou
Aloise Nečesaného, hostinského na Jílkově a jeho
manželky Anny Bramborové. Jako kotlář jezdil po
světě a opravoval kotle v továrnách. Byl členem
SDH, o čemž svědčí dobová fotografie z roku 1910.

Jan Lampar – pekař
* 24.1.1864 - Štěpánov
Bydlel v Libuši čp. 11 v roce 1896.

Josef Lang – kněz církví římskokatolické i česko-
slovenské
* 20.2.1871 - Jílkov
+ 6.5.1959 - Brno
Místo působení: Lukov, Vrahovice, Starý Jičín, Ho-
lice u Olomouce, Olomouc, Brno. Pocházel z čp. 4,
narodil se v rodině Štěpána Langa, syna Ondřeje
Langa a Viktorie rozené Bazínkové obou z Jílkova,
a jeho manželky Jenovefy, dcery Josefa Dvorského
a Eleonory rozené Melichárkové obou ze Štěpánova.
V letech 1892-96 vystudoval Olomoucký kněžský
seminář. Působil v Lukově, Vrahovicích, Starém
Jičíně, Holici, Bílé Lhotě a jinde. Od 1.5.1921 byl
prvofarářem Církve československé v Prostějově.

V letech 1923-32 působil v Olomouci, odtud odešel
na odpočinek. V roce 1951 se odstěhoval do Brna.
Štěpán Lang – zednický mistr
* 14.5.1871 - Štěpánov
Jeho manželka Růžena Venská z Hnojic, sezdáni
7.6.1905, bydlel ve Štěpánově čp. 145, stavěl v Liboši
rodinné domky čp 42, 43, 44 v roce 1919, jeho syn
Vojtěch Lang byl stavitelem ve Štěpánově
(*22.4.1909 Štěpánov,+16.3.1977 Olomouc).
Jiří Langer, Mgr. – učitel
* 18.9.1952 - Olomouc
Místo působení: Štěpánov, Liboš, Olomouc. Narodil
se ve Štěpánově, vystudoval UP v Olomouci, obor
učitelství, v mládí aktivní ve Svazu mládeže, v Liboši
si postavil domek a přestěhoval se sem s rodinou. Je
ředitelem školy pro sluchově postižené v Olomouci.
Člen zastupitelstva a předseda komise kulturní a pro
děti a mládež. V současné době redaktor Informač-
ního zpravodaje pro občany Liboše a Krnova. Jed-
natel Mysliveckého sdružení Štěpánov. Pomáhá při
organizaci festivalu malých hudebních souborů
v Liboši jako konferenciér.
Alena Langová – tovární účetní
* 8.12.1916 - Brno
Byla rozená Špručková z Liboše čp. 7, dne 14.9.1938
se provdala za Vojtěcha Langa, stavitele ze Štěpá-
nova čp. 145.
Josef Látal – košíkář
* 18.3.1852 - Jílkov
+ 28.9.1912 - Liboš
Narodil se v rodině Josefa Látala a Anny, roz. Že-
lezné. Bydlel v Liboši Jílkově čp. 30. Sezdán byl 10.2.
1873 a zemřel ve věku 60 let na svraštění jater.
Emanuel Látal - košař
* 11.9.1857 - Jílkov
+ 4.7.1918 - Liboš
Narodil se v rodině Jana Látala a jeho manželky
Anny Poláškové. Sezdál byl 13.2.1882. Bydlel v Li-
boši Jílkově čp. 30. Zemřel ve věku 60 let na sešlost
věkem.
Josef Leiter – obecní bubeník
* 16.3.1885 - Tři Dvory
Byl člen SDH, funkcionář v roce 1909, pracoval jako
dělník při regulaci v roce 1920, bydlel na Jílkově čp.
9, než se oženil 7.2.1910 a potom bydlel v Liboši č.
11. Byl obecním sluhou, ošetřovatelem obecních
býků a obecním bubeníkem.
Jiří Louda – heraldik, kreslíř erbů, knihovník
* 3.10.1920 - Kutná Hora
Místo působení: Vyškov, Olomouc. Dlouholetý člen
heradické komise v Praze. Bydlí v Olomouci. Je au-
torem znaku a praporu obce Liboš a obce Štěpánov.

Pokračování na str. 9
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Osobnosti Liboše VI. – dokončení ze str. 8

Jan Lohn – zedník
* 29.3.1843 - Březce
+ 23.8.1919 - Liboš
Narodil se v rodině Josefa Lohna, rolníka v Březcích
a jeho manželky Marie Fričákové. Bydlel na Jílkově
čp. 14 v roce 1919. Zemřel ve věku 76 let na sešlost
věkem a byl pochován na hřbitově v Hnojicích.

František Loutocký
* 1.1.1879 - Liboš
+ 10.3.1929 - Olomouc
Byl pokladníkem Občanské záložny, později úřední-
kem a následně též správcem. V Občanské záložně
v Olomouci působil od roku 1890 až do své před-
časné smrti v roce 1929. Byl členem olomouckého
Sokola a mnoha jiných spolků, kde byl jako člen
výboru buď pokladníkem nebo revizorem účtů.
Podle knihy R. Fischera: Olomoucký památník 1848
– 1918, vydané v roce 1938.

František Loutocký - rolník
* 6.12.1866 - Liboš
Narodil se v rodině Josefa Loutockého rolníka
v Libuši Jílkově a jeho Manželky Terezie Kráčma-
rové. Bydlel v roce 1922 na čp. 24. Oženil se
s Františkou, nar. 13.2.1886, dcerou Aloise Dokou-
pila, rolníka v Libuši -Jílkově a jeho manželky Anny
Svozilové, kde se jim 5.3.1922 narodil syn František
Loutocký, který zemřel 26.8.1941.

František Loutocký - rolník
* 14.7.1910 - Liboš
+ 10.10.1998 - Šternberk
Narodil se v Liboši čp. 23. Člen SDH od roku 1954.

Rudolf Loutocký - rolník
* 20.2.1866 - Liboš
+ 10.1.1928 - Liboš
Narodil se v rodině Františka Loutockého, pololá-
níka v Liboši a jeho manželky Anny Zbořilové.
Oženil se s Marií roz. Sedláčkovou, nar. 26.3.1879,
zemř. 14.2.1944, dcerou Jiřího Sedláčka z Trusovic
a jeho manželky Marianny Fialové. Bydlel na čp. 23.
Zemřel ve věku 61 let na rakovinu a byl pochován
na hřbitově v Hnojicích.

Štěpán Loutocký – rolník
* 7.12.1861 - Liboš
+ 4.3.1942 - Liboš
Narodil se v rodině Josefa Loutockého rolníka
v Liboši a jeho manželky Terezie, rozené Kráčma-
rové. Oženil se s Terezií, nar. 12.3.1862 v Liboši,
zemř. 9.11.1945 v Liboši, rozenou Prášilovou, která
byla dcerou Štěpána Prášila rolníka v Liboši a jeho
manželky Anny Ťokové. Byl majitelem a hospodařil
na gruntě čp. 4. Zemřel ve věku 80 let na zástavu
srdce a byl pochován na hřbitově v Hnojicích.

Hynek Lýsek, Prof. MUDr. RNDr. DrSc. – biolog,
ekolog, odb. spisovatel
* 25.05.1929 - Bratislava
+ 21.05.2003 - Olomouc
Místa pobytu: Liboš, Štěpánov, Kuba, Olomouc. Od
roku 1939 po vyhnání Čechů ze Slovenska bydlel
v Liboši. Vystudoval gymnazium ve Šternberku

a přírodovědeckou fakultu v Praze – obor biologie,
parazitologie. Po studiu od roku 1954 působil v Olo-
mouci na hygienicko-epidemiologické stanici a po-
zději od roku 1957 až do odchodu do důchodu na
Lékařské fakultě UP v Olomouci jako vysokoškolský
profesor a vedoucí katedry lékařské biologie.. Získal
doktoráty biologie a parazitologie a stal se členem
Světové parazitologické organizace. V letech 1972 až
1973 působil na Kubě. Je autorem 130 publikací
a jeho prioritou světového měřítka je studium tzv.
ovicidních hub ničících vajíčka parazitních červů
v půdě. V roce 2002 byl vyhodnocen americkým
biografickým institutem jako osobnost roku. Je auto-
rem světových odborných pojednání a výzkumů
v oboru, autorem 9 a spoluautorem 6 skript, sepsal
132 odborných prací, populárně vědeckých statí
a učebních textů. Publikoval v odborných časopisech
v zahraničí.

Stanislav Lýsek – učitel
* 13.5.1926 - Bratislava
+ 1.3.2004 - Šternberk
Narodil se v rodině Hynka Lýska, který byl zaměst-
nancem policie a pocházel ze Štěpánova. Matka Ma-
rie Lýsková, rozená Burešová, byla v domácnosti. Ve
jeho dvanácti letech byla rodina nuceně vystěhována
ze Slovenska a vrátila se do rodné obce, kde Stani-
slav Lýsek navštěvoval základní školu. Vyučil se u
Runtáků v Olomouci strojním zámečníkem. Po stu-
diu strojní průmyslovky v Přerově pracoval jako
mistr odborného výcviku v Chronotechně ve Štern-
berku. Pro rozšíření vzdělání studoval na přípravce
na vysokou školu v Opavě, následovala vysoká
technická škola v Praze, následně přestoupil na Vyšší
pedagogickou školu v Opavě obor matematika –
fyzika. V roce 1955 se oženil s Drahomírou Daňko-
vou, rovněž učitelkou. Spolu měli 2 děti, syna Hynka
a dceru Evu. Po roce 1968 pracoval v Uničovských
strojírnách Uničov jako instalatér, následně jako
technik. Později prováděl v Dopravních stavbách
Olomouc revize mostů jako revizní technik až do
odchodu do důchodu. Bydlel v Liboši na čp. 173.
Jeho zálibou byla četba válečné literatury a literatury
faktu. Ve volném čase filmoval na 8mm film doku-
menty ze života obce, o stavbách v obci, objektů
v JZD apod. Ve volbách dne 12.6.1960 byl zvolen
poslancem MNV, později byl členem finanční ko-
mise obce Liboš.

Drahomíra Lýsková – učitelka
* 3.4.1932 - Skržice
Narodila se ve Skržicích okr. Kroměříž, kde získala
základní vzdělání, potom absolvovala dvouletou Ob-
chodní školu v Kroměříži při zaměstnání v závodě
Pilana Kroměříž. Krátce pracovala jako korespon-
dentka na OV v Kroměříži a studovala na Vyšší
pedagogické škole v Opavě obor biologie – zeměpis.
V roce 1955 se provdala za Stanislava Lýska a po
dokončení školy nastoupila jako učitelka v Olomouci
v pionýrském domě. Následně učila na 2. stupni ve
škole v Pňovicích, Štěpánově a ve Šternberku. Její
zálibou je četba cestopisů a detektivek. Bydlí v Liboši
na čp. 173.
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Marie Bognerová – malířka
(* 29.03.1931 Valašské Meziříčí, + 18.02.1997 Valašské Meziříčí)

Narodila se 29. března 1931 ve Valašském Mezi-
říčí. Mimořádně nadaná a pohotová kreslířka vyrůstala
a byla formována v rodině známého spisovatele,
dramatika, básníka a fejetonisty Adolfa Bognera.
Studovala na valašskomeziříčském gymnáziu a sou-
časně základy malířského řemesla poznávala v Ostravě
u akademického malíře Jana Obšila. Po maturitě odešla
do Prahy na Akademii výtvarných umění, kterou
absolvovala pod vedením profesora Vratislava
Nechleby v letech 1950 až 1955. Na AVU zůstala ještě
dva roky, poté se vrátila do rodného města.

Zájem o staré výtvarné techniky a klasické malířské
postupy ji přivedl rovněž k restaurování. Podílela se
mimo jiné na objevu a opravě obrazu zašovské
Madony či obrazů v řadě kostelů včetně Hostýna.
Věnovala se převážně volné tvorbě, byla výbornou
portrétistkou a v řadě kreseb a akvarelů zachytila své
trvalé téma - valašskou krajinu a rodné město. Díky
tomuto uměleckému zrcadlu jsou uchovány již dá-vno
zapadlé pohledy na Valašské Meziříčí včetně Krásna,
především ze šedesátých a sedmdesátých let.

Významná je její tvorba ilustrační a grafická
(kresby pro dětské časopisy), příležitostná a užitá
grafika, ilustrace ke knihám básníka Kamila Bednáře
("Pohádka o stéblu, měchýři a bačkoře", "Pohádka o
dvou mrazících", "Zuzanka a mořeplavci na Vltavě"),
ilustrovala také upomínkovou publikaci J. Demla
Valašské Meziříčí. Ve valašských Athénách působila
Marie Bognerová až do konce života. Zemřela 18.
února 1997 ve Valašském Meziříčí.

Výběrová bibliografie z fondu MVK Vsetín
Literatura o ní:
• Slovník osobností kulturního a společenského života
Valašska. Občanské sdružení Valašské Athény, 2000.
S. 16.

• Šuleř, Oldřich: Paměť domova. Opava, Optys 1994.
S. 124.

Články
• Marie Bognerová by se dožila sedmdesáti
let.Valašské noviny, roč. 7, č. 15, 10.04.2001, s. 6.

• Obrazy Marie Bognerové. Nové Valašsko, roč. 40, č.
11, 13.03.1991, s. 5.

• Valašsko v obrazech Marie Bognerové. Nové Valaš-
sko, roč. 37, č. 16, 20.04.1988, s. 2.

Marie Bognerová navštívila v šedesátých letech (1961)
Liboš a namalovala několik vedut. Pavel Polách učitel
z Brna, rodák z Liboše vlastní tři její obrázky – svůj
portrét namalovaný malířkou Bognerovou u nich
doma, kapličku v Liboši a obrázek krajiny s posledním
domem na Jílkově (u Vymětalových). Obracíme se na
čtenáře s prosbou o příspěvek o jejím pobytu v Liboši,
kdy tu pobývala spolu s básníkem Kamilem Bednářem
za učitelování Bohumíra Koláře asi týden. Za každou
vzpomínku děkujeme. Osvětová beseda Liboš
připravila na podzim 1961 výstavu jejích obrazů.

Škola v Liboši před 115 lety
Brzy začne libošským školáčkům nový školní rok
2005/2006. Proto jsme nahlédli do školní kroniky

a ...... čtěte s námi ......!!!

Školní rok 1890/1891 započal dne 1.září Veni sc.
sp. a mši sv., kterých se děti školní, poněvadž cesty
schůdny byly, v kostele Hnojickém účastnily.

 Vyučování zůstalo celodenním s úlevou 8. školní
rok. Předměty učebné zůstaly tytéž, jakýmiž na zdejší
škole vyučování počalo, totiž: náboženství 2 hodiny
týdně, jazyk vyučovací rozdělen na čtení, mluvnici, pra-
vopis a sloh, počty a měřičské tvaroznalství, přírodo-
pis, přírodozpyt, zeměpis, dějepis, psaní, kreslení a tě-
locvik závazně pouze pro hochy.

Dne 4. října za příčinou jmenovin J. Veličenstva
účastnilo se žactvo společně mše sv. v kostele Hnojic-
kém, kdež po mši sv. při průvodu varhan národní rak.
hymna zazpívána. Dne 11. října byly zdejší žáci a žačky
u přijímání sv. svátostí. 19. dne měsíce listopadu osla-
veny jmenoviny J. Veličenstva mší sv. a zapěním ná-
rodní hymny rak. v kostele Hnojickém, kamž toho dne
zdejší žactvo společně zavítalo. Dne 27. listopadu 1890
rozdány školní zprávy za první čtvrtletí t.r. školního.

Koncem roku 1890 panovala neobyčejně ve zdejší
krajině tuhá zima, na školním dvoře zavěšený teploměr
Raumurův ukazoval dne 31. prosince v 8 ½ hod ráno
19 a ½ stupně pod bodem mrazu. Toho dne vyžádala
krutost zimy sobě mnoho obětí na životech lidí i zvířat.
Jelikož i sněhu vysoko napadlo, nemohlo zvířectvo
polní a lesní dostatečné obživy nalézt, hynulo hlady
a křehlo zimou. Avšak nejen polní a lesní zvířectvo
zmrzalo, ale i ptactvo zdržující se poblíž obydlí lid-
ských hojně hynulo jako: pěnkavy, sýkory, strnadi, ba
i vran hojně nalezeno na dvorech zmrzlých. Dne 31.
prosince nalezla žačka Anna Predykantová, bydlivši
v čís. d. 24 v Libuši ráno na dvoře krásného zmrzlého
kalousa, kterýž nákladem místní školní rady se vycpati
dal a zdejší škole věnován byl.

Dne 26. února 1891 vyučoval ve zdejší škole sv.
náboženství vl. p. Josef Kohn, cooperator v Hnojicích
naposledy, neboť ustanoven byv prvním farářem
v Moravské Huzové, přesídlil tam dne 8. března odstě-
hovav se z Hnojic. Za II. čtvrtletí rozdány školní zprá-
vy dne 27. února.

zapsal Josef Nedopil, třetí ustanovený učitel
(doslovný přepis ze školní kroniky)
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Liboš na internetu aneb co jsme našli
Brouzdáte po internetu? Chcete vědět, co lze zjistit o Liboši? Předkládáme vám seznam www stránek,

které jsme na internetu otevřeli. Je to málo nebo hodně?
Dnes nikomu nebrání vytvořit si nebo nechat si vytvořit své vlastní stránky, kde může představit sebe,

své koníčky, záliby nebo jen tak napsat básničku, povídku či něco o své obci, ve které žije. Nové internetové
stránky pro obec Liboš dokončuje pan Semler a paní Švancerová z Liboše čp. 143. I vy budete mít možnost
nové stránky poprvé shlédnout na zasedání zastupitelstva ve středu 21.9.2005.

www.libos.cz
firmy.kompass.cz/Olomouck%C3%BD%20kraj/Libos/dir.p
directory.kompass.com/cs/%C4%8Cesk%C3%A1%20republika/Olomouck%C3% ...
www.vkol.cz/kraj/olo136.htm
mesta.obce.cz/vyhledat.asp?zuj=569003
www.seznam.cz/35/21/64.html
kraj-olomouc.kdu.cz
www.ms-pamatky.cz/mistopis/mspam/kat/k000.htm
www.olomoucko.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2002050109
http://web.uhk.cz/cvp/obce/datab/figury.htm
www.sternberk.cz/turisti/cyklotrasy.phtml
sternbersko.mikroregion.cz/region/cyklo1.htm
www.nasemorava.cz/obceseznam.asp?typ=kr&id=3

Odkazy na další zajímavé internetové stránky uvedeme v některým z dalších čísel Zpravodaje.

Svatby u nás na vsi
Svatby jsou potvrzením lásky dvou jedinců.

Dnes je jiná doba než dříve, tehdy rozhodovali za
děti jejich rodiče, hnacím motorem byl hlavně ma-
jetek. Vždy se uzavíraly sňatky v kostele, matriky
vlastnily farní úřady, později se toto osvědčilo a zá-
znamy obcí a měst převzaly úřady matriční.

Napřed po vyzrání stavu bylo zasnoubení v ko-
stele, před svatbou byly trojí ohlášky. Pak ženich
v den svatby přichází s matkou pro nevěstu. Nevěsta
s otcem odjíždí do kostela, kde se setkávají a kněz je
oddává. Také bývalo zvykem, že v předvečer svatby
muzikanti u nevěsty zahráli dostaveníčko. Nevěsta
musela mít výbavu, peřiny a věci pro domácnost
i pro hospodářství. Napřed se na svatbu jezdilo ko-
čáry, později auty. Jakmile se objevila svatební auta,

začalo se zvonit, pak kněz vyšel jim v ústrety a spo-
lečně přistoupili k oltáři, kde bylo instalováno kle-
kátko. Sezdávalo se ve mši svaté, kdy kněz posvětil
prsteny, pak vstoupili ženich s nevěstou před něho
a on je sezdal. Až po sezdání mohla nevěsta zved-
nout závoj a vzájemně se mohli políbit. Kněz jim
taky posvětil společnost stolu a lože, aby se zdárně
rodina vyvíjela. Svatebčané měli droužky (družičky)
a družby, výrostky, kteří byli oblečeni – děvčata do
bílých šatů, chlapci v obleku, za pradávna k krojích.
Po mši při odjezdu z kostela se opět zvonilo a jelo se
k hostině, která bývala vždy u nevěsty, a pak se tato
doprovodila do obydlí svého muže.

Zaznamenal Josef Škoda, Mor. Huzová

Manželství
Nejsou nešťastná manželství, jsou nešťastní lidé a manželství

je jen ukazuje.     Fosdick

Bojíte-li se samoty, nežeňte se. A.P.Čechov

Hlavní přičinou rozvodů je manželství.
  Achard

Manželství je jako obležená pevnost: kdo je venku, chce
dovnitř a kdo je uvnitř, chce ven.

arabské přísloví

Oženit se proto, že ji milujeme - to je omluva,
nikoliv důvod. Achard

Čestní muži se žení rychle, moudří nikdy. Cervantes

Člověk má být stále zamilován. To je důvod,
proč se nemá ženit. Wilde

Ne nedostatek lásky, ale nedostatek přátelství zaviňuje
nešťastná manželství. Nietzsche



Strana 12    Informační zpravodaj

Křížovka o ceny
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Podle mínění anonymního autora by většina zemřelých mohla mít na svém náhrobku vytesána
slova skrytá v tajence dnešní křížovky.

Vodorovně
1. Filipínská sopka; chem. značky síry, vodíku a kyslíku; žací nástroj, hmyzí svatba. 2. Návod pro sázku, včelí
produkt, čínský vojevůdce, chlapecké jméno. 3. První část tajenky. 4. Kujný nerost, slovenský zápor, auto-
značka okresu Košice, zkratka jednotky el. proudu. 5. Mluvnická spojka, předložka, rusky „kocour“, značka
sovět. letounů, příkaz k tepelné úpravě pokrmu.6. Zkratka pro Restaurace a jídelny, přibližně, značka suchých
toalet, spojka odporovací. 7. Římská 50, značka fyzikální jednotky práce. 8. Produkt koroze, autoznačka
okresu Ostrava, stálý společník Eskymáků, lidské pokolení. 9. Kulatá samohláska, čtvrtá část tajenky, hra-
natá samohláska. 10. Sklizeň, chlapecké jméno, obrací zem pluhem, zn. centimetru. 11. Africký veletok, okraj,
řecký bůh stád a lesů, příkaz koni k odbočení vpravo. 12. Anglicky „inkoust“, zkratka baskického nacionalis-
tického hnutí, záporná spojka, přiléhá. 13. Rakouské město, zájmeno ukazovací, záplata, zkráceně Eduard.

Svisle
A. Anglicky „ve“, ledovcová kotlina, opékal. B. Český národní nápoj, třetí část tajenky, ruské ženské jméno.
C. Rozkaz k oslavování, úvodní melodie. D. Římských 500, samohláska. E. Druh cenného papíru, oplakat.
F. Řecký bůh slunce, jste v čele. G. Změniti místo pobytu, kozácký náčelník. H. Chem. značka síry, samo-
hláska. I. Zdravit sundáním klobouku, srovnal motykou. J. Část lidského těla, opatření proti útoku.
K. Posekati obilí, vzdorovat agresi. L. Samohláska, předložka. M. Obec v okrese Sokolov, spěšně. N. Místo
pro odpočinek, chem. značka kyslíku, význačná karta v tarokové hře. O. Hovorový souhlas, druhá část
tajenky, anglicky „čaj“.

Nápověda: Kar, Laa, ink, ANT František Svozil

Vyluštěnou tajenku doručte poštou nebo osobně do 30. září 2005 na Obecní úřad v Liboši. Obálku
nadepište heslem „KŘÍŽOVKA“. Vylosovaní výherci obdrží drobné věcné ceny. Výhercem za vyluštění
tajenky ze Zpravodaje č. 16 („Škoda, že do ráje se jede pohřebním vozem.“) se stal Jaroslav Bizon z Liboše.
Výherci blahopřejeme.
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