INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ
PRO OBČANY LIBOŠE A KRNOVA

Mimořádné číslo

Vánoce 2005

Člověk přece musí něco chtít, musí
mít před sebou nějakou cestu, o které ví,
kam vede. A když věří, že je správná, má
po ní jít a třeba i zakopávat o kameny.

Vánoce jsou kouzelným časem,
kdy na zem sestupují hvězdy.
Jsou jimi obsypány stromky,
jsou v rozkrojených jablíčkách
a jiskří v dětských očích.
A možná právě tím,
že si lidé připadají jako v nebi,
jsou k sobě o Vánocích milejší.
Vše nejlepší, jen samou radost,
štěstí, rodinnou pohodu, klid,
lásku, porozumění, pochopení
a mnoho úspěchů v práci
i v osobním životě přeje
v novém roce 2006
všem občanům Liboše
Jan David, starosta obce

USNESENÍ z 37. veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Liboš konaného dne 23. 11. 2005
1. Zastupitelstvo obce schvaluje
• volbu návrhové komise, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
• doplněný program jednání veřejného zasedání ZO
• hospodaření obce za leden až říjen 2005
• rozpočtová opatření č. 6/2005 dle přílohy
• smlouvu se společností EKOKOM o zajištění odběru a využití odpadu
z obalů
• smlouvu s firmou Remit – pověření svozové firmy k uplatnění garančního režimu
• dodatek č. 1 ke smlouvě se spol. EKOKOM
• vyřazení majetku příspěvkové organizace MŠ Liboš dle přílohy v celkové částce ve výši 32.992,50 Kč a odprodej neupotřebitelného majetku
• nákup 3 ks sběrových nádob na tříděný odpad od Města Šternberk,
z toho 2 ks na papír a 1 ks na plasty
Pokračování na str. 2

AKTUALITY

Upozornění
Tajemník Magistrátu města
Olomouce Bc. Jan Večeř upozorňuje občany, že v souvislosti se
stěhováním některých odborů Magistrátu města Olomouce do nové
budovy na Hynaisově ul. budou
odbory stavební, koncepce a rozvoje, životního prostředí, majetkoprávní, informatiky a živnostenský v době od 9. 12. do 31.12.
2005 pro veřejnost uzavřeny. Nebude možný ani telefonický kontakt, žádosti, podání a ostatní korespondenci je možno podat pouze písemnou formou poštou na
adresu Magistrát města Olomouce, Horní nám. 583, 771 27 Olomouc nebo předat osobně na podatelnu radnice.
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Usnesení ze zasedání ZO – dokončení ze str. 1
2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
• zprávu o kontrole usnesení ze zasedání zastupitelstva obce dne 26.10.2005
• informaci starosty ze zasedání Mikroregionu
Šternberk
• zprávu kontrolního výboru o BOZP

3. Zastupitelstvo obce ukládá
• místostarostovi obce zajistit fyzickou likvidaci vyřazeného majetku MŠ Liboš pracovníky obce
4. Zastupitelstvo obce pověřuje
• starostu k podpisu obou schválených smluv s firmou Remit a Ekokom

Rozpočet obce Liboš na rok 2006
Výdaje (v tisících):
Komunikace
20 tis. Kč
Dopravní obslužnost
50 tis. Kč
Vodovod
268 tis. Kč
Kanalizace
30 tis. Kč
Školství – MŠ
188 tis. Kč
Školství - žáci ZŠ
300 tis. Kč
Knihovna
45 tis. Kč
Kultura - kulturní dům
270 tis. Kč
Zachování památek
50 tis. Kč
Rozhlas
10 tis. Kč
Tisk novin
10 tis. Kč
Občanské záležitosti
136 tis. Kč
Tělovýchovná činnost
2 tis. Kč
Veřejné osvětlení
368 tis. Kč
Odvoz odpadků - nebezpečný odpad
33 tis. Kč
Odvoz odpadků - komunální odpad
110 tis. Kč
Odvoz odpadků - separovaný odpad
17 tis. Kč
Veř. zeleň, péče o vzhled obce
860 tis. Kč
Hasiči
90 tis. Kč
Zastupitelstvo
355 tis. Kč
Správa
700 tis. Kč
Výdaje z fin. operací
9 tis. Kč
Převody vlastním fondům
28 tis. Kč
Platby daní a poplatků
90 tis. Kč
Ostatní činnosti
3 tis. Kč
Celkem
4.042 tis. Kč

Rozpočet sociálního fondu pro rok 2006
Tvorba fondu:
Zůstatek z roku 2005
příděl do fondu za rok 2005

62 tis. Kč
28 tis. Kč

Použití fondu:
1. Ošatné za rok 2006
2. Příspěvek na rekreaci
3. Příspěvek na stravování
4. Příspěvek na kulturu
5. Rezerva

3 tis. Kč
10 tis. Kč
10 tis. Kč
10 tis. Kč
57 tis. Kč

Jan David,
starosta obce

Příjmy (v tisících):
Daně a poplatky:
Daň z příjmů FO ze záv. činnosti
700 tis. Kč
Daň z příjmů FO
270 tis. Kč
Daň z kap. výnosů
37 tis. Kč
Daň z příjmů práv. osob
780 tis. Kč
Daň z příjmů za obec
90 tis. Kč
Daň z přidané hodnoty
1150 tis. Kč
Poplatek ze psů
16 tis. Kč
Poplatek za užívání veř. prostranství
1 tis. Kč
Poplatek ze vstupného
4 tis. Kč
Správní poplatky
6 tis. Kč
Daň z nemovitostí
440 tis. Kč
Převody z rozp. účtů
28 tis. Kč
Vlastní příjmy:
Z pronájmu pozemků
15 tis. Kč
Stočné
15 tis. Kč
Knihovna
2 tis. Kč
Z pronájmu kult. domu
80 tis. Kč
Příjmy kultura
20 tis. Kč
Odvoz odpadků
70 tis. Kč
Z pronájmu nemovitostí
6 tis. Kč
Příjmy z úroků
22 tis. Kč
Dotace:
Neinvestiční dotace
není stanoveno
použití zůstatku roku 2005
290 tis. Kč
Celkem
4.042 tis. Kč

Oznámení
Oznamujeme občanům Liboše a Krnova, že
v budově Obecního úřadu v Liboši čp. 82 byl otevřen Salon Lusy. Slečna Lucie Zbořilová zde bude
provozovat služby kadeřnické a pedikérské. Současně v doplňkovém prodeji bude nabízet kosmetiku
a prostředky vlasové hygieny.
Provozní dobu má stanovenou tak, aby vyhovovala i občanům dojíždějícím do zaměstnání mimo
Liboš. V pondělí a v pátek bude mít otevřeno kadeřnictví od 14.00 hodin do 20.30 hodin, v úterý
a čtvrtek od 8.30 hodin do 15.30 hodin. Ve středu
máte možnost navštívit pedikúru od 14.00 hodin do
20.30 hodin. V sobotu Vás Lucie Zbořilová obslouží
dle objednávky. Můžete volat telefon 776 122 357.
Na Vaši návštěvu nově zařízených prostor kadeřnictví a pedikúry se těší Lucie Zbořilová.
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DŮLEŽITÉ INFORMACE
Domovní číslo
Každý vlastník nemovitosti je povinen na svůj
náklad označit budovu čísly určenými obecním
úřadem a udržovat je v řádném stavu. Čísla uvedená na domech slouží k rychlé orientaci záchranné
služby, hasičům, policii, doručovatelům pošty a novin, dopravcům a přepravním společnostem.
Často se stává, že se zaměstnanci těchto organizací obrací na pracovníky obecního úřadu se žádostí
o informaci o bydlišti obyvatel obce. Na základě zákona o ochraně osobních údajů nesmíme tyto informace sdělovat.
Jelikož na některých budovách v obci nejsou
čísla popisná uvedena a na jiných domech jsou špatně čitelná, upozorňujeme občany na povinnost vyplývající se zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, § 32, odst. 1. označit
budovu číslem popisným.

Pozvání na obecní ples
Vážení přátelé,
v pátek 20. ledna 2006 ve 20.00 hodin se již podeváté uskuteční obecní ples v Liboši. K tanci a poslechu bude hrát hudba Gama ze Šternberka. Vyvrcholením večera jako každoročně bude drobná tombola o ceny.
Obracíme se tímto na Vás na všechny - občany
i podnikatele, kteří chcete podpořit konání takových
kulturních akcí v naší vesnici, s prosbou o poskytnutí sponzorského daru do tomboly. Budeme vděční
za jakoukoliv i malou pozornost, věcný či finanční
dar.
Zásluhou Vás všech se vždy obecní plesy vydařily k všeobecné spokojenosti, jak návštěvníků, tak
i nás pořadatelů. Věříme, že i vy budete jedněmi
z těch, kteří svým příspěvkem určitě podpoří naši
snahu o příjemný kulturní život v obci. Svůj dar obci
můžete doručit do kanceláře Obecního úřadu v Liboši co nejdříve, nejpozději však do čtvrtka 19.
ledna 2006.
Předem Vám za ochotu a podporu děkujeme.
Jan David, starosta obce Liboš

jménem a příjmením adresáta nebo alespoň příjmením shodným s příjmením adresáta.
Na velikosti a tvaru nezáleží. Měla by mít co největší prostor pro ukládání zásilek, letáků a dalších
tiskovin. Doporučujeme poštovní schránku hlubší
a z nekorodujícího materiálu.
Usnadněte práci poštovním doručovatelům
a pořiďte si kvalitní domovní schránku.

Vyhodnocení soutěže
„Za obec krásnější“
Každoročně je v obci vyhlašována soutěž "Za
obec krásnější". V letošním roce to již bylo posedmé. V obci všichni určitě chceme, aby pokračovala
tradice rozkvetlých oken, krásně upravených zahrádek, udržovaných domů čistých a vyzdobených ulic,
aby naše obec byla ta nejkrásnější. A o to se musíme
postarat sami.
Podmínky soutěže byly stejné, jako v minulých
letech. Do soutěže byli přihlášeni všichni občané Liboše a Krnova:
Komise vyhodnotila:
1. úpravu, údržbu a vzhled domu
2. pořádek, čistotu, pravidelné udržování okolí domu
a úpravu přilehlých veřejných prostor včetně chodníků
3. květinovou a jinou rostlinnou výzdobu a úpravu,
truhlíky za okny, květinové pásy v okolí domů

Poštovní schránka

Členové komise životního prostředí spolu se zástupci obecního zastupitelstva v průběhu roku 2005
pravidelně vyhodnocovali soutěž a nyní je tato zakončena vyhlášením výsledků. Byli vybráni tito občané:
manželé Antonín a Marta Kůrovi
manželé Vladimíra a Jan Šediví
manželé Jiří a Marie Vodičkovi
manželé Luděk a Martina Valentovi
manželé Zdenka a Ivo Spurní
manželé Jana a Jiří Škrabánkovi
manželé František a Marie Svozilovi
manželé Jiří a Svatava Langerovi
manželé Josef a Dobruška Vaškovi
manželé Václav a Anežka Ryšaví

Nejdůležitější je dostupnost. Domovní schránka by měla být umístěna na dostatečně osvětleném
místě poblíž vchodu do domu, ve stejném podlaží
jako je vchod a přístupná doručovateli. Zároveň musí být poštovní schránka označena u domácnosti

Jmenovaným byly ceny předány na zasedání zastupitelstva obce dne 14.12.2005. A protože nelze
vybrat všechny, kdo se zasloužili o to, aby naše obec
byla krásná blahopřejeme všem zúčastněným.
Jaroslav Mik, předseda komise ŽP
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Cena vodného a stočného platná od 1.1.2006
Cena vodného a stočného byla schválena 43. valnou hromadou VHS Sitka s.r.o. Šternberk,
která se konala dne 20. října 2005.
Obec
Šternberk
Babice, Lužice, Krákořice, Dalov,
Liboš, Hlásnice, Chabičov
Štěpánov, Moravská Huzová,
Mladějovice, Komárov, Řídeč, Újezd
Dlouhá Loučka

Vodné Kč/m3 Stočné Kč/m3 Cena celkem Kč/m3
20,50
19,50
40,-

Domašov u Šternberka

Svoz domovního odpadu v roce 2006
I. pololetí 2006
4. a 18. ledna
1. a 15 února
1., 15 a 29 března
19. dubna
10. a 31. května
21. června

II. pololetí 2006
12. července
2. a 23 srpna
13. září
4. a 18. října
1., 15. a 29. listopadu
13. a 27. prosince

11. března 2006 svoz velkoobjemového
a nebezpečného odpadu
9. září 2006 svoz nebezpečného odpadu

20,50

-

20,50

20,50

14,50

35,-

17,19,10

11,50
-

11,50
17,19,10

Jubilea a výročí našich občanů
Listopad:
Jaroslav Dvořák
Božena Večeřová
Marie Sládková

83 roků
82 roků
70 roků

Prosinec:
Bohumír Svozil
Jan Klášterník
Anna Štenclová

80 roků
75 roků
70 roků

Soutěž o Liboši
V minulém čísle informačního zpravodaje byla
vyhlášena soutěž s názvem „Nejkrásnější místo na
zemi“, „Nejkrásnější kout v Liboši“, „Mám svoje
místečko v Liboši“.
Uzávěrka soutěže byla 15. prosince 2005.

Již dnes můžeme vyhodnotit první odvážnou
slečnu, která vytvořila o své obci ucelený „Projekt“.
Vypracovala celou mapku obce Liboše a z kroniky
obce, kterou si zapůjčila v knihovně, zapsala různé
důležité údaje. Zaujala ji pasáž o počasí v Liboši
v roce 1953, kterou Vám dnes předkládáme:
„Nejdříve uvedeme – dodatkem k roku
1953 zvláštnost, která se přihodí jednou za celou řadu desetiletí:
V noci na 10. května 1953, když již byly
stromy odkvetlé a zelené, napadlo asi 20 cm sněhu. Celé dopoledne pak dále přímo valil sníh:
vše bylo bílé, stromy vypadaly bizardně a jejich
větve se lámaly pod tíhou sněhu. Lidé v zahradách setřásali sníh ze stromů. Následujícího dne
sníh sice ze stromů zmizel, na střechách a na zemi ještě ležel: Teplota byla kolem 4 stupňů nad
nulou. Ještě dne 12.5. 1953 bylo vidět ve stínu
ležeti sníh. Vylezlé brambory zčernaly a květy
jahod byly uvnitř rovněž černé. Dne 15. května
1953 začalo oteplování a od 17. května stouply
teploty až kolem 20 stupňů. Sníh naštěstí nezpůsobil ani na obilí ani na ovoci nějakých
škod.“
Odměnu si Jana Mikešová z Liboše
může vyzvednout v kanceláři Obecního
úřadu v Liboši.
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Sokol Josef Hurtych
Začátkem minulého století, se sdružovali mladí
lidé, kteří chtěli společně cvičit, do skupin a spolků.
Tam, kde bylo takových nadšenců hodně a našli se
i dobří organizátoři, založili Sokol.
V Liboši měl o cvičení velký zájem Josef
Hurtych (nar. 1884). Začal chodit cvičit do Žerotína,
kde již měli Sokol založen. Chodil tam pěšky po
silnici k Boží muce a potom polní cestou kolem
Hluboké cesty až do Žerotína. V létě tam vždy pořádali veřejná cvičení, na nichž předváděli prostná
a cvičení na nářadí. Před vystoupením pochodovali
všichni celou vesnicí, slavnostně oblečeni do sokolských krojů. Do cvičebních úborů se převlékali ve
stodolách. Z těch se udělaly šatny tak, že se vystěhovaly stroje, pořádně se zametlo a do trámů se zarazily hřebíky na pověšení oblečení. Veřejné cvičení
bylo pro vesnici a celé okolí velkou událostí a bylo
hojně navštěvováno.
Od roku 1906 se začalo cvičit také v Liboši. To
se Josef Hurtych, který byl z rolnické rodiny, domluvil při práci na polích ve Štěpánově s tamními nadšenci, že se u nich na dvoře sejdou a začnou cvičit
(nyní dům čp.124). Začínali prostnými. Časem jim to

však začalo být málo a chtěli cvičit i na nářadí. To ale
bylo pro partu mladých kluků nedostupné. Neměli
peněz. Štěpánovští, ti co byli zaměstnáni v tamních
železárnách, přišli s nápadem, že zkusí nářadí udělat
sami. Tyč na hrazdu a kruhy vyrobili v železárnách.
V hospodářství u Hurtychů se našly dřevěné trámky,
kůly a provazy. A tak časem stálo na dvoře i jejich
vysněné nářadí – hrazda, kruhy a bradla. Zájemců
o cvičení přibývalo. Někdy cvičila na dvoře i tři družstva. Cvičilo se přes celé léto až do poloviny podzimu.Potom se nářadí rozebralo a schovalo.
V zimě, když se ve stodole chystala povřísla na
svazování snopů z příští úrody obilí, Josef Hurtych
také pomáhal. Aby si i v tuto dobu mohl zacvičit,
přidělal si kruhy na trám a po každém tuctu povřísel
si pěkně protáhl tělo a rozproudil krev. Pobavil tím
i ostatní a práce jim šla hned lépe od ruky.
V roce 1907 uplatnil své zkušenosti a s velkým
nadšením pomáhal zakládat Sokol ve Štěpánově. Stal
se jeho zakládajícím a dlouholetým členem.
Z vyprávění Jiřiny a Karla Krylových
zapsal Karel Kryl ml.

Historie hasičstva
Z hasičského věstníku
Okrskový sjezd I. okrsku v Liboši konán byl
v neděli 4. června 1933 za účasti 100 bratří. V tento
den jsme byli hosty obce Liboše a sboru libošského,
kde hasičstvo I. okrsku ukázalo svoji technickou vyspělost a pohotovost k ochraně bližního, jež byla
obdivována všemi přítomnými po předvedení ukázky cvičení, pod vedením okrskového náčelníka bratra Drnce. Po průvodě odebralo se všechno do zahrady místního hostince, kde slavnostní projev přednesl br. V. Dobeš, redaktor Hasičského věstníku,
v němž zdůraznil a vyzvedl práci, kterou hasičstvo
koná zdarma, nenáročně ku prospěchu svých bližních a svého národa. Povzbuzuje bratry k sebevědomí a hrdosti na to, že jsme členy velké organizace
hasičské, která stojí ve službách lidství.
Bratři liboští svou pílí, prací a přičiněním zakoupili si starší auto, které si sami přepravili, přemontovali na dopravní vůz mužstva a motorové stříkačky.
Můžete býti bratři pyšni na výtvor své práce, kterou
jste provedli za podpory občanstva, bez cizí pomoci,
ne pro sebe, ale své bližní. Příteli A. Dokoupile i vy
ostatní kamarádi z dob dětství v mládí i vy starší
bratři, mějte i nadále ve svých srdcích nezištnost
a lásku k bližnímu. Na chvíle mezi vámi prožité, budu stále vzpomínati, neboť jsem byl zase jednou mezi svými starými kamarády. D.V.
Převzato z Hasičského věstníku č. 6 ze dne 15.6.1933
zapsala E.Stejskalová

O nás pro nás
Než vstoupím do některého spolku, nejprve si
rozmyslím, zdali tam vstoupiti mohu, přesvědčím se
jaké snahy a cíle má tento spolek a vidím-li, že jsou
dobré a celé společnosti prospěšné, tak se stanu jeho
členem. My všichni jsme členy Sboru dobrovolných
hasičů. To slovo dobrovolných značí, že dobrovolně
vstupujete v řady hasičstva, ale tím, když jste se stali
členy, sice dobrovolnými, ale bez výminky poslušnými stanov a řádů, platných v hasičstvu. Ne vykládati
věc jinak – že mohu dobrovolně, t.j. když chci, jindy
opět, když nechci plniti příkazů nám daných.
Svým vstupem mezi hasičstvo jste se zavázali
plniti povinnosti na vás vložené bez odmluvy, bez
reptání, a to každý poctivě, svědomitě, dle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
Vůdčí a hlavní myšlenka, která nás pojí, jest „miluj bližního“. Chceme-li lásku dávati a ukazovati jiným, musíme ji ukazovati a projevovati nejprve mezi
sebou. Jedině láska, vzájemnost, pospolitost, bratrství jsou základem všech počinů a skutků. A ty
ctnosti musí se jeviti ve veškerém našem jednání a ve
všem našem počínání. Chceme-li zjednati vážnost
a úctu hasičstva před veřejností, musíme také tak jednati. Nejprve musíme si vážit jeden druhého. Budeme-li státi svorně jeden vedle druhého, nikdo se na
nás neodváží, neboť bude musit říci – tam jsou praví
lidé na pravých místech.
Pokračování na str. 6
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Historie hasičstva – dokončení ze str. 5
V obci budeme míti tolik úcty a vážnosti, kolik si
ji svým jednáním a prací zasloužíme. A často jeden
nepředložený čin, jeden nerozvážný skutek zničí to,
co dlouho bylo budováno.
V hasičstvu se má ukázati pravé lidství, pravé
bratrství, pravá demokracie a rovnost. V hasičstvu se
nikdo neptá na náboženské přesvědčení, ani čím je,
zda-li dělníkem, rolníkem, stolařem atd. A chybou,
velkou chybou jest, nastanou-li ve sborech roztržky
a nedorozumění pro politické přesvědčení nebo náboženské vyznání, neb k vůli tomu, že někdo má kabát lepší nebo o nějakou měřici pole více nebo méně. Takové věci sem vůbec nepatří, takové věci se ve
sborech řešiti nesmí. Sdružili jsme se pro jednu věc
– pomáhati bližním – a to každý dle svých sil a dle
svých možností.
Aby ve sboře byl pořádek, aby sbor mohl dostáti
svým povinnostem, zvolili jste si při valné hromadě
činovníky. Svou volbou projevili jste jim důvěru, dali
jste jim jakési právo a moc a oni převzavše volbu,
vzali na sebe odpovědnost. A mají-li oni dostáti
svým povinnostem, musí býti od vás podporováni.
Nikdo z činovníků se na vůdčí místo netlačil a domnívám se, že při volbách jste vybírali ty nejschopnější lidi, o nichž jste přesvědčeni, že svým povinnostem dostojí. Připomínám ještě jednou, že svobodně a bez nátlaku jste si je zvolili, tak by teď
nebylo od vás pěkné a důstojné, kdybyste proti nim
sočili a při té sklenici piva nevedli různé debaty,
které jen podkopávají chuť k práci.
Při veškeré naší práci, při všem našem jednání
musíme hledati vždy to, co nás sbližuje, co nás pojí
dohromady, co utužuje mezi námi vzájemnost, pospolitost, a ne hledati to, co nás rozděluje, co nás
rozeštvává. Škodu z toho bude míti jen sbor a radost
jen ti, kteří hasičstvu nepřejí. Budeme-li státi svorně
jeden vedle druhého, budeme-li se navzájem hájiti,
v práci podporovati, nikdo se na nás neodváží,
nikdo se nás neodváží sesměšňovati, anebo nepěkně
o nás mluviti.
br. Vojtěch Dobeš, redaktor Hasičského věstníku
Převzato z Hasičského věstníku č. 6 ze dne 15.6.1933
zapsala E.Stejskalová

Okrsková schůze náčelníků hasičů
Dne 6. ledna 1937 konána v Bohuňovicích okrsková schůze náčelníků, samarit. náčelníků a vzdělavatelů. Zastoupeno všech 10 sborů. Schůzi řídil okr.
náčelník br. A. Drnec ze Štěpánova. Přečten zápis
poslední schůze a schválen. Pak podal br. Drnec
zprávu ze správního výboru župy, sepsal záslužné
kříže v I. okrsku, žádal, aby bratři ve sborech doporučili odběr Věstníku a hasičského tisku.
Pak konány volby v okrsku a zvoleni: br. Drnec,
okrskovým náčelníkem jednomyslně, br, J. Kryl, okr.
samarit. náčelníkem jednomyslně, podepsaný okrskovým vzdělatelem s tou podmínkou, že bude-li na
kandidátce župní a bude-li zvolen, jeho místo
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v okrsku převezme br. V. Seifert z Liboše. Zapisovatelem zvolen br. Seifert, obvodovým náčelníkem
I. obvodu br. V. Škoda a II. obvodu br. B. Kopečný.
Župní kandidátka schválena jednomyslně tak, jak byla navržena župní správou s výhradou župního jednatele, jímž navržen br. Weis. Do župního výboru za
I. okres zvolen br. Kouřil z Hlušovic a jeho náhradníkem br. V. Škoda z Hnojic.
Stehlík
Převzato z Hasičského věstníku č. 2 z února 1937
zapsala E.Stejskalová

Hasiči z Liboše
Sbor dobrovolných hasičů konal v neděli 24.
ledna 1937 v hostinci bratra Lakvy o 2 hod. odpolední na upomínku 30letého založení sboru jubilejní
valnou hromadu. Starosta sboru br. Štěpán Svozil
krátkým proslovem schůzi zahájil, vzpomněl zemřelých členů, jejichž památku uctili přítomní povstáním, přivítal zástupce župy br. Bohumila Petříka ze
Štěpánova, zástupce sborů štěpánovského, hůzovského, zástupce obce, p. Hugického, všech místních
spolků, velitele CPO a všechny členy činné a přispívající. Na to br. řídící učitel Vojtěch Seifert ve slavnostním proslovu vyzdvihl práci sboru od jeho začátku a krásnou přednáškou upoutal všechny přítomné, začež byl odměněn potleskem a poděkováním br.
starosty. Protokol 1. valné hromady z roku 1907
a poslední z roku 1936 přečetl jednatel. Hospodářskou zprávu za celé trvání sboru pěkně podal br. pokladník R. Běhal. Zprávu náčelnickou podal postupně od začátku podnáčelník Josef Kryl, ve své důkladně sestavené činnosti vystihl všechny body, týkající
se úkolů hasičstva, podrobně vylíčil průběh pomoci
při všech nehodách doma i v okolí a tak tím oživil
vzpomínku všech do minulosti. I ostatní zprávy činovníků byly uspokojivé.
Potom v kratším projevu zástupce župy Boh.
Petřík povzbudil členy k další úspěšné práci hasičské
a provolal k další činnosti mnoho zdaru. Bratr starosta poděkoval všem přítomným za účast a pozornost, činovníkům za jejich námahu pro dobro sboru,
přál celému sboru i příznivcům do nové práce mnoho štěstí, všemu hasičstvu pak pochopení veřejnosti
a valnou hromadu ukončil.
J.M.
Převzato z Hasičského věstníku č. 2 z února 1937
zapsala E.Stejskalová

Hasiči oslaví 100 let od založení
SDH v Liboši
Sbor dobrovolných hasičů v Liboši byl založen
v roce 1906. Již nyní se připravuje na důstojnou
oslavu 100. výročí založení sboru v roce 2006. Při
této příležitosti vydal svůj stolní kalendář na rok
2006 za vydatné finanční pomoci obce Liboš a dalších sponzorů. Mnozí z vás si hasičský kalendář již
zakoupili. Ti, kteří ještě mají zájem o kalendář pro
svoje známé, příbuzné či rodáky si ho mohou zakoupit na Obecním úřadě v Liboši.
Eva Stejskalová
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VÁNOČNÍ ČTENÍ
Vánoční zvyky
Mnohé vánoční zvyky a kouzla mají původ ještě
v dobách pohanských. Nejčastěji jsou spojeny s pokusem
nahlédnout do budoucnosti a vyčíst osud. Běžné je věštění osudu z rozkrojeného jablka. Budoucnost zjistíme
také z ořechů, jejichž skořápky můžeme použít k další
věštbě – pouštění lodiček. K nejstarším zvykům patří lití
olova, podle vylitých tvarů hádáme, co nás čeká. Svobodné a nezadané dívky hází pantoflem. Už téměř zapomenutý je slovanský zvyk si na Štědrý den namazat tváře
medem. Tím si zajistíme, že nás po celý příští rok budou
mít všichni rádi.

Obdarování má svou historii
Už ve starém Římě si lidé na oslavu Nového roku
dávali dárky. Později se zimní slunovrat stal vánočním
svátkem a obdarovávání zůstalo. Stalo se projevem přátelství a křesťanské lásky k bližnímu. Nejvíce dárků dostávaly především děti. V následujících dvou stech letech
už nosil dárky Ježíšek. Bývalo zvykem, že se dárky začnou rozbalovat až v okamžik, kdy se objeví na nebi první
hvězdička. Tím se připomíná betlémská hvězda, která zářila nad Betlémem.

Vánoční rady a pověry
 Kdo nikomu nic na Štědrý den nedaruje, půjde na
mizinu a dočká se bídy.
 Zbytky od večeře zakopeme ke stromům, aby měly
dostatek ovoce.
 Zaklepá-li dívka na kurník a ozve se kohout, veselka
je jistá.
 Když se nohy štědrovečerního stolu obtočí provazem, domu se celý rok vyhnou zloději.
 Psovi, kocourovi, houserovi a kačerovi je dobré dát
česnek, aby byli ostražití.
 Kdo se celý den až do východu první hvězdy postí,
zaručeně spatří na stěně zlaté prasátko.
 Pod štědrovečerní stůl postavíte sklenku vody. Jestliže po večeři vody ubude, bude v novém roce sucho,
přibude-li vody, bude rok mokrý.
 Před spánkem snězte celého slanečka. Potom než si
půjdete lehnout, už nesmíte promluvit. Sklenku vody
k uhašení žízně by vám měl ve snu podat váš budoucí manžel.
 Na Štědrý den se nemá nic dlužit, jinak se přivolá
bída s nouzí.
 Aby včely měly med, stačí dát pár drobků před úl.
 Od večeře se nemá nikdy vstávat, mohla by přijít
kmotřička smrt.
 Šupina z kapra se dávala pod talíř na štědrovečerní
stůl, aby se dotyčného držely peníze. Dnes se šupina
ukládá do peněženky, aby v ní po celý rok byly korunky.
 Na skořápky vlašských ořechů přilepte svíčky a pošlete je po vodě v umyvadle či lavoru. Komu popluje
loďka daleko, odejde do ciziny. Majitel skořápky, která se bude držet při kraji nádoby, zůstane blízko domu. Komu loďka nabere vodu a potopí se, toho čekají potíže.
 Po štědrovečerní večeři ukrojte kus pečiva z pšeničné
mouky a kousek žitného chleba. Potom jimi obložte
čepel nože z obou stran. O Třech králích se na nůž
podívejte. Na které straně nůž zrezivěl, toho obilí by
mělo být příští rok nedostatek.

 Kdo najde v rozkrojeném jablíčku při Štědrovečerní
večeři z jader křížek, měl by dbát o své zdraví. Komu
zůstanou jádra neporušená nebo budou mít tvar
hvězdy, bude celý rok zdráv.
 Hospodyně rozkrojí jablko, vezme dvanáct jader
a hodí je do vody. Kolik jader bude plavat na hladině,
tolik bude suchých měsíců.
 Na Nový rok se vařil pokrm z čočky, aby se v rodině
držely peníze.
 Na Nový rok se nemá nejíst maso od drůbeže (pernaté), protože by uletělo štěstí.

Vánoční koledy
Křesťanské Vánoce do sebe vstřebaly řadu zvyků
spojených s oslavou zimního slunovratu. Lidová víra připisovala vánočním koledním obchůzkám magickou moc.
Měly přinést štěstí a blahobyt do každého stavení. Na koledu se o Vánocích chodilo o Štědrém večeru, na svátek
sv. Štěpána, na Nový rok, o dni sv. Tří králů a někde i na
Hromnice. Slované přijali název koleda podle slova Calendae, označujícího první lednové dny, kdy se slaví slunovrat.

Betlém
Tradici vánočních betlémů založil v roce 1223 Sv.
František z Assisi v italské Umbrii. Se svými přáteli přivedli do jeskyně, kterou přeměnili na kapli, živého osla
i vola a zinscenovali betlém, v němž pak kněz sloužil první vánoční půlnoční mši. Podle toho vzoru se jesličky začaly šířit do dalších kostelů a klášterů. Ke konci 18. století
jesličky opustily kostely a ujaly se ve vesnicích i městech
mezi prostým lidem. K základním figurkám – Ježíškovi
v jeslích, Marii, Josefovi, volu, pastýřům se stády a třem
mudrcům – si lidé přidávali další postavy ze svého okolí.

Vánoční stromeček
Podle jednoho z legendárních vyprávění vděčí vánoční stromeček za svůj vznik opatu Kolumbánovi, který se
narodil v Irsku, ale žil v Burgundsku. Obyvatelé Burgundska byli pohané a proto Kolumbán, aby jim přiblížil svátek narození Krista, ozdobil zapálenými pochodněmi do
tvaru kříže v ten svatý den starobylý jehličnan, který domorodci uctívali o zimním slunovratu. Žár ohně přilákal
zástupy lidí a Kolumbán k nim pronesl kázání o narození
malého Ježíška. Možná právě od toho dne se každým rokem zdobí vánoční stromeček.

Kouzlení
V lidové magii, obřadech a zvycích se uchovávaly
ohlasy dávných předkřesťanských zvyků, spojených se
slavením zimního slunovratu. Magické praktiky byly v dobách, kdy o životě a smrti rozhodovala sklizeň a plodnost
domácích zvířat, spojeny především se zajištěním dobré
úrody. Věštilo se ale i v budoucnosti, zdraví, sňatku a dětech. Některé čarodějné a věštecké způsoby, jež ve středověku přivedly nejednu babku kořenářku před inkviziční
soud a následně na hranici, se časem proměnily ve společenskou zábavu, oživující štědrovečerní večer a noc o prvek tajemna. Jiné byly zapomenuty a o dalších si pamětníci vyprávějí, aniž by znali jejich prvotní účel. Přesto by
nás mnohé z nich možná potěšily. O jedné z nejtajemnějších nocí roku více než mihotavý svit televizní obrazovky.
Pokračování na str. 8
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VÁNOČNÍ ČTENÍ – pokračování ze str. 7
Kouzelný ubrus
Kdo chce ochránit jarní setbu před hmyzem a nenechavým ptactvem, měl by si do jara uschovat ubrus od
štědrovečerního jídla. Ubrus se nevyklepává ani nepere
a až nastane čas setí, použije se do rozsívky. Zrno, které
z něj bylo zaseto, se nedotkne žádný škůdce a neublíží
mu ani letní bouřka a déšť.

Domácí skot
Hospodyně nadělávaly v předvečer Štědrého dne
z vody a mouky tuhé těsto. Vykrajovaly z něj figurky domácích zvířat a pekly je na mírném ohni. Upečené figurky
pak o půlnoci Štědrého dne hospodář zavěsil nad stání
dobytčat a koní, nade dveře kurníků i nad psí boudu. Po
celý příští rok nepotřebovalo hospodářství pomoc báby
kořenářky ani veterináře.

Věštba černého kohouta
Na podlahu sednice se vysypalo trochu hrachu, pšenice, žita apod. Potom se vypustil černý kohout. Ze které
hromádky začal zobat nejdříve, toho byla nadúroda, ze
které si vzal jen pár zrnek, toho byl nedostatek.

Suché měsíce
Na Štědrý den se rozkrojí cibule a vytvoří dvanáct
mističek. Ty se označí čísly od jedničky do dvanáctky jako měsíce v roce. Do každé mističky se dá trochu soli
a nechá stát do příštího dne. Kde se ukáže voda, ten měsíc bude mokrý.

Aby všeho bylo hojnost
Na vesnici se věřilo, že o Štědrém večeru nesmí přijít
ani drobeček z vánočního stolu nazmar. Zbytky chleba,
drobky z vánoček, kosti z ryb, vše se rozdělilo mezi domácí zvířata, zahradu a pole. Potom byl v příštím roce
všeho dostatek a nikdo nepocítil hlad.

Aby se chmel urodil a pivo bylo silné
V oblastech, kde se pěstoval chmel, se drobečky od
štědrovečerní večeře nasypaly společně s trochou suchého chmele do ohně. V příštím roce potom byla dobrá
úroda chmele. Pivo, které z něj sládek uvařil, bývalo husté a silné.

Jmelí
Této věčně zelené rostliny si povšimli již naši předkové. Připadala jim tajemná a měla mít i kouzelné účinky.
Věřilo se tedy, že chrání před ohněm a zavěšovala se do
domů, aby bránila v přístupu čarodějnicím a zlým duchům. Jmelí je již od pohanských dob považováno za posvátnou bylinu, protože nevyrůstá ze země, ale s trochou
nadsázky bychom mohli říci, že roste z místa odněkud
mezi nebem a zemí. Je stále zelené a najdeme ho vysoko na
kmenech a větvích různých listnatých a jehličnatých stromů. Za nejvzácnější je považováno jmelí, které vyrostlo
na dubu, neboť se na něm vyskytuje jen velice zřídka. Kořeny jmelí zapuštěné do stromu
z něj čerpají pouze vodu
s rozpuštěnými živinami.Svému hostiteli tedy příliš neškodí. Jmelí má neopadavé listy
a jeho plody - bílé kuličky – dozrávají právě v prosinci, kdy ostatní příroda odpočívá v hlubokém spánku.

V době pohanských obřadů si lidé mysleli, že jmelí
ztělesňuje živoucího ducha. Bylo symbolem života a lidé
ho nosili jako talisman. Věřili, že jmelí je chrání před ohněm a zavěšovali ho ve svých příbytcích jako ochranu
před čarodějnicemi a zlými duchy. Staří Řekové používali
jmelí jako protijed a ochranný prostředek proti uřknutí
a uhranutí zlými duchy podsvětí. Jmelí prý otevíralo bránu do podsvětní říše mrtvých. Ve starém Římě hrálo nezastupitelnou roli o saturnáliích. Podle legend uctívali
jmelí především Keltové. Jejich kněží, druidové, sklízeli
tuto rostlinu pouze pomocí rituálních srpů zhotovených
ze zlata. V křesťanské tradici bylo kdysi jmelí mohutným
stromem, z jehož větví vyřezal sv. Josef o Vánocích
kolébku pro Ježíška. O třiatřicet let později porazili
strom Římané, vyrobili z něj kříž a Ježíše na něm ukřižovali. Strom pak prý seschl hanbou, a proměnil se v rostlinu, která zahrnuje všechny dobrem.
Jmelí je léčivá rostlina, která odedávna sloužila lidem
i zvířatům. Ještě dnes v některých oblastech Polska dostávají jalové krávy odvar ze jmelí, aby se hospodáři dočkali
telátka. Ani v Čechách jmelí nikdy nechybělo. Babky kořenářky ho ordinovaly na padoucnici, tanec sv. Víta, na
mdloby, závratě a jako speciální lék na neplodnost. Je
známo, že droga snižuje krevní tlak, působí močopudně, tlumí některé bolesti hlavy, závratě a působí
rovněž sedativně na srdce. Odstraňuje pocity návalu krve do hlavy, zejména v klimakteriu. Reguluje vylučování
žluči a ovlivňuje činnost slinivky břišní. Dále u něj byla
prokázána protirevmatická aktivita, potlačení zvýšené činnosti štítné žlázy, pomáhá při některých projevech senné
rýmy. Jmelí se ve farmaceutickém průmyslu používá k výrobě léků s protinádorovou aktivitou. Známý je například
homeopatický lék Iscador. V kosmetice se jeho výtažky
uplatňují v krémech a emulzích určených ke zklidnění podrážděné citlivé kůže. Doporučuje se ve vlasové kosmetice proti nadměrné tvorbě lupů. Zkrátka má kouzelnou
moc. Však ho také ne nadarmo nazývali všelékem.
Na mnoha místech Evropy platí ještě dnes, že se
jmelí nesmí řezat obvyklým způsobem, ale musí být sraženo kamenem či sestřeleno. Ve Švýcarsku dodnes chodívají o Štědrém dni lesníci a lovci s prvním kuropěním do
lesa a snaží se sestřelit jmelí ze stromu. Když zachytí padající jmelí do levé ruky, mají podle legendy zajištěn všelék na dětské nemoci. Chytí-li ho do pravé ruky, získají
hlavní ingredienci do nápoje lásky. Norové používali jmelí
jako ratolest míru. Když se setkali pod stromem, na kterém rostlo jmelí, museli odložit zbraně a usmířit se, jinak
by na sebe přivolali hněv bohů.
Ať již věříte či nevěříte v magickou moc jmelí, vyzdobte si svůj domov touto stále zelenou rostlinou s bílými korálky plodů, protože k Vánocům neodmyslitelně
patří. Větvička jmelí, opředená pověstmi a legendami, by
neměla chybět v žádné rodině. Jmelí, zavěšené hlavou
rodiny za prvního kuropění 24. prosince nad štědrovečerní tabuli, přinese do domu štěstí a požehnání, splní každému stolovníku jedno přání, pokud ho zašeptá do plamínku první zapálené svíčky vánočního stromečku, zajistí
v příštím roce bohatou úrodu a polibkem pod zavěšeným
jmelím si utužujete lásku na celý příští rok. A pokud se
vám bude o Vánocích zdát o jmelí, dobře si sen zapamatujte, protože vánoční sny mají podle lidové pověry velikou moc. Umí předpovídat budoucnost a ukázat cestu ke
štěstí. Nezapomeňte, že jmelí nosí štěstí tomu, kdo je
jím obdarován, a nikoliv tomu, kdo si jej koupí sám.
Pokračování na str. 9
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VÁNOČNÍ ČTENÍ – pokračování ze str. 8
Adventní zastavení
Stráně jsou holé, bez listí, beze sněhu. Mrzne. Jen jeřabiny jsou ozdobené trsy scvrklých plodů. Ve vzduchu
je cítit kouř z páleného dřeva. Začal Advent. Ve městě je
shon, nákupní bláznění. V obchodech vyhrávají jednu
koledu za druhou. Všude něco bliká, směje se, třpytí, vyzývá ke koupi.
Připadám si jako potápěč v nebezpečném, hlubokém
moři. Musím se hodně nadechnout, abych neuvázla někde dole, v nástrahách marketingu a pocitu plytkosti z toho všeho. Na jedné straně vyčerpání z obchodní „vánoční atmosféry“, na druhé radost z úlovků. Prchám pryč od
toho všeho. Prchám na okraj vsi mimo veškeré to hemžení. Stmívá se. Dívám se do rozsvícených oken, pozoruji
pokoje a lidi v nich. Představuji si příběhy, ve kterých žijí.
Jsem lovec příběhů. Nasávám klid noci a pomalu přicházím k sobě. Je po první neděli adventní. Myslím na
hloubku slov nedávno přečtených, na život, který žiji a na
to, co je v něm stabilní, co je důležité:

… abychom stavěli na tom,
co je věčné a učili se milovat …
Noci ubylo a den se přiblížil. Vkrádá se do mě klid.
Myslím na lásku v mém životě. Kdybych měla všechno
a lásku neměla, nic nejsem. Zrnka lásky k různým lidem,
místům, krajinám. Myslím na podoby lásky, zrnka písku.
Kupa písku na stavbu domu. Poušť. Mořská pláž. Písek
v očích. Pískoviště pro děti… Písek má zvláštní vlastnost,
nejde hned tak odněkud vysypat. Zůstává ve vlasech,
v uších, v sandálech. Je jako vzpomínka, zapadnutá někde
v hloubce mozku.
Tak se ten adventní příběh zase opakuje. Jistota, na
které lze stavět. Chci se ponořit do Vánoc… těch klidných, rodinných a opravdu staročeských. Připravuji se na
ně úklidem. Děkuji věcem, které mi slouží a celý rok vytvářejí svědectví každodenních událostí. Současně děkuji
i těm, které mi dosloužily a třeba i v podobě starého šatstva je jako překážející závaží odstraním. Zbavuji se tak
současně i starých starostí (všimněte si stejného základu)
a ulehčuji přebytečné tíži z celého roku. Je to pro mne
očistný proces duše a těla. Kolikrát to není snadné.
Abychom si prodloužili atmosféru Vánoc, začínáme
vánočně zdobit náš byt už kolem období Mikuláše. Pod
smrkové jehličí postavíme Betlém. Je sice jen papírový,
ale symbolický, prostě náš rodinný. Pokaždé znovu
a znovu obdivujeme postavičky jdoucí ke kolébce. Jsou
jednoduché. Nejvíce se podařil pastevec s výrazem pokory. Klečí na jednom koleni s hlavou skloněnou směrem
k Ježíškovi a jednu paži si přikládá ke středu těla. Jeho
noblesní pokora nás může vést k zamyšlení nejen nad narozením, ale i nad smrtí. Obojí spolu přece souvisí.
Není náhoda, že narození Ježíška v Betlémě je pouhý
týden před ukončením roku. Narodíme se a než se nadějeme, blíží se nevyhnutelný odchod. Se starým rokem se
loučíme velkolepě oslavami. Nikdo nechce být sám. Potřebujeme jeden druhého. Každé rozloučení se lépe snáší
v kruhu nejmilejších. Přesně jako při umírání, kdy stojíme
tváří tvář smrti. V závěru roku i života se vyskytují chvíle
hlubokého významu. Jsou spojeny i s prožitkem osobního zrání právě přes nevyhnutelné fáze „dobrého“ loučení. Myslím si, že jsme nejvíce vnímatelní ke smyslu života
během těchto pochodů. Každé sbohem souvisí s nastávajícím stářím. Není to hrozba, ale výzva. Ať chceme nebo
nechceme, stále něco odchází a něco nového přichází.
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Každá vteřina působí na naši proměnu a nechceme-li ji
promarnit, musíme co nejvíce uskutečňovat v našem vyměřeném čase. K tomu je zapotřebí statečnosti a odhodlanosti. Daleko lépe se pak najde odvaha žít až po závěrečné umírání s „otevřenýma očima“.
Každý na svojí cestě máme svůj cíl, ten můj je skryt
v každodenním ranním probuzení. Díky tomuto aktu se
chci dostávat blíž a blíž po cestě vzhůru. Být vzhůru! Probudit se, to je jako se znovu narodit. Při prvním otevření
očí se dostáváme z jiné dimenze do jiného světa. Probudit
se je duchovně označováno slovem procitnout, kdy zdánlivě objevíme nejednou něco nového mimo rámec dosavadního pohledu. To procitnutí v sobě nese přípravu
k přehodnocení problémů. Neboť vyhýbat se problémům
je jako vyhýbat se životu. Nezapomeňte, že až si ve vánočních dnech budete něco silně přát, přání se v budoucnu jako kouzlem vyplní. Proto přeji všem pečlivé vybírání
s citem, aby se přeháněním naše úsilí o vytvoření pěkných
Vánoc, nezměnilo ve Vánoce falešné.
Prosinec je výjimečný měsíc už jen samotným pojmenováním. Obsahuje mnoho. Chce nám připomenout činnost, která se dnes příliš nenosí. Poprosit, být vděční
a pokorní. A pak se nabízí odpověď - děkovat za vše – za
příjemné i za nepříjemné. Obojí má pro nás neobyčejný
význam. To je podstata prosince a odkaz našich předků.
Přála bych si umět žít naplno. Zamýšlím se, jak si to
vysvětlit. Možná, že se mnou budou někteří souhlasit,
když si myslím, že chtít se plně soustředit na tu činnost,
kterou právě dělám, stát se tím, čím se zabývám, je ten
správný návod. Čím hlouběji se noříme do času, který věnujeme dané aktivitě, tím zvláštnější věci se budou dít.
Například při přípravě oslav Vánoc. Jak ráda peču cukroví. Maminka mě naučila vytvořit si těsta všeho druhu najednou a pak teprve tvarovat cukroví a hrát si s nápady
tak, aby byl vánoční stůl pestrý. Cukroví obsahuje moje
myšlenky, vzpomínání na dětství vlastní i mých dětí. Cítím všechny dávné vůně, které mě spolu se vzpomínkami
vtahují do vánoční atmosféry víc než sebenákladnější reklamy v obchodech.
Kdo si myslí, že naše dětství zmizelo beze stopy, ten
se mýlí. Když člověk zestárne – dětství je tu pořád, člověk
jen nanesl další vrstvu právě tak, jako když vidíte jednu
vrstvu vedle druhé u stromu. Jen si prohlédněte vánoční
stromeček i zevnitř! Kdo miluje stromy, miluje i lidi, obzvláště nyní je čas si to uvědomit. Vždyť lidé a stromy
o Vánocích téměř splývají, děláme si navzájem společnost. Nosíme si je domů a očekáváme, že nám splní
všechna naše přání. Někdy se ale nedaří hned se naladit.
Vím, že když jsem pozitivně, příjemně naladěná, cukroví
se peče téměř samo, práce mi jde hezky od ruky. Moje
zkušenost je ta, že dobrá, slavnostní nálada se nedá vůbec
vynutit, proto počkejte, až přijde sama. Je to tajemství
sounáležitosti se všemi lidmi. Pomáháme si navzájem beze slov a mimoděk, neboť podobné myšlení, stejná činnost ve stejném čase Vánoc vytvářejí zázraky. A tolik prosím, aby všichni lidé mohli být šťastni. Prosinec chce být
také měsícem relaxace. Nehonit se jménem svátků. Abychom předešli únavě, využijeme možnosti uvolnění ještě
než vstaneme z postele. Schopnost relaxace je v ranních
hodinách nejvyšší. Doporučuji věnovat ranní přípravě
větší pozornost. Než vstaneme z postele, rozcvičme se,
mysleme jen na sebe, nezabývejme se spěchem. Všechno
se mění, všechno bude jiné, tak proč spěchat?
Eva Stejskalová
Pokračování na str. 10
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VÁNOČNÍ ČTENÍ – dokončení ze str. 9
Vánoce – narození Krista
Jen málo svátků, které lidstvo v křesťanském světě
slaví, doznalo takových proměn, jako právě Vánoce.
V posledních několika desetiletích se bohužel staly tak
silně komerční záležitostí, že z nich takřka vymizel jejich
původní smysl. Velké obchody „nasazují“ vánoční atmosféru už na začátku října, takže než na ty skutečně sváteční dny dojde, jsme z celé té hektické obchodní kampaně doslova unaveni a Vánoce spíše projíme, než abychom si jich skutečně užili. Je to škoda, neboť tyto jedinečné svátky mají svoji zvláštní atmosféru, byť ony tradice, zvyky či různé obyčeje, dnes už většinou nedodržujeme. Většina dnešní mladé populace má asi jen malou potuchu, o jaký svátek vlastně jde. Současná doba (a pro
české prostředí je to téměř typické) vnímá Vánoce spíše
jako dny uměle vytvořeného pracovního volna, než jako
dny spojené s Kristovým narozením. Ponechme tedy
křesťanům, ať slaví Vánoce jako svátky Božího
narození, a bezvěrcům, ať je slaví podle svého uvážení.

Tradice staré staletí
Přesto existují určité zvyky, které se dodržují. Zdá se
takřka neuvěřitelné, že mnoho z nich má svůj původ už
ve středověku, v mnoha případech v době krále a císaře
Karla IV. Tradice tak „tiše“ přetrvala nejen staletí, ale
i změny režimů. Je pochopitelné, že v tradičních rituálových obřadech a slavnostech došlo k určitým vnějším
proměnám; řekněme, že jejich symbolický charakter zejména v lidovém prostředí jaksi „zpraktičtěl“. Ztratil na
obřadnosti a vážnosti a zvýraznily se v něm spíše zábavné
prvky. Ostatně, je to dáno i ve slovech naší nejznámější
vánoční koledy Narodil se Kristus Pán: „Veselme se, radujme se.“ Naplňovalo se tak i další poslání Vánoc jako
svátků čistoty. S tím souvisí i stará tradice, že na Štědrý
den musí být dům uklizený, vybílené stěny, vydrhnutá
podlaha, převlečené peřiny. Na stůl přišel sváteční ubrus
a na něj nádobí, které se běžně nepoužívalo. Hlavním bodem sváteční výzdoby býval betlém, doplněný jedlovými
větvičkami, které později nahradil stromek. Předpokladem „úspěšného“ večera bylo držení půstu. Ten, kdo se
poctivě postí, uvidí zlaté prasátko, toho, kdo obyčej poruší, bude v noci strašit zlá Perchta.

Vánoční menu
Slavnostní večeře zpravidla začínala v okamžiku, kdy
na nebi vyšla první hvězda, což lze vnímat jako symboliku hvězdy betlémské. Důrazně se dbalo na to, aby počet
stolovníků byl vždy sudý, proto nezřídka ke stolu pozvali
i náhodného poutníka. Pod ubrus se dávala mouka, pod
talíře pak mince nebo rybí šupiny, aby to přinášelo dobrou úrodu a štěstí. Stará pověra nutila stolovníky k tomu, že během večeře nesmí od stolu vstát, jinak by hrozila v rodině smrt. Kdysi se všichni u stolu modlili a prosili
o požehnání do příštího roku. Večeře měla obvykle několik chodů (zpravidla devět) a ve venkovském prostředí
byly určeny možnostmi, které zde měli; běžným štědrovečerním pokrmem byl slavnostní domácí chléb, houbová,
hrachová či česneková polévka, dále pak kuba, hubník
a jako pamlsek sušené ovoce a medovník. Ještě v první
polovině minulého století se v zapomenutých místech naší vlasti tento jídelníček dodržoval. Ve městech si však
o štědrovečerní večeři přece jenom dopřávali více, neboť
zde byly k dispozici různé „vymoženosti“ – sladkosti,
exotické ovoce, různé druhy masa a alkohol. Tradiční

český vánoční kapr se stal slavnostním vánočním jídlem
až od začátku 20. století (mimochodem byl považován za
postní jídlo). Svoji přízeň pak naši předci věnovali i přírodě; do studánek házeli zbytky jídla s přáním, aby dávaly
čistou vodu. Na „své“ si přišel i oheň, který pohltil další
zbytky. To prý proto, aby byl jen hodným hospodářem…
Neodmyslitelnou součástí Vánoc bylo a je vánoční
pečivo, z něhož jsou trvale nejrozšířenějším druhem vánočky (původně zvané také štědrovky či calty). V horských a podhorských oblastech s nedostatkem bílé mouky, byly vánočky skutečně slavnostní a výjimečnou dobrotou, která se na stole objevovala zpravidla jen o těchto
svátcích. Od 18. století se také objevují lívance, oplatky
a vdolky.
Vánoce si nedovedeme představit bez dárků. Obdarovávání je projev přátelství, lásky a úcty. Tento zvyk je
velice starobylý, zprávy ze 14. století připomínají, že se lidé obdarovávali zejména v době vánočních svátků; nebylo to však jen na Štědrý den, ale i na Boží hod či na Nový
rok (což se udrželo v řadě zemí dodnes). V minulosti bývaly dárky spíše symbolické či praktické a až do 19. století
jich nebývalo mnoho. Patřilo k nim ovoce a drobné hračky pro děti, části oděvů pro dospělé, pro dospívající dívky
občas i drobné šperky. Dárky se původně nebalily. Nebylo do čeho.
Hodně dárků pod stromečkem je snem snad
každého dítěte. Dříve se však Vánoce odehrávaly
s mnohem menší pompou, důraz byl kladen spíše
na prožitek atmosféry samé.

Recept na krásné Vánoce
Univerzální neexistuje, ale přesto lze nějaký doporučit: nikam nespěchat, umět se zastavit, v klidu si popovídat nejen v kruhu rodiny či se sousedem, ale třeba i se
zcela neznámým člověkem, upřímně popřát tomu druhému všechno krásné a dobré, co v duchu přeji sobě. Naučit se odpouštět - Pak Vánoce naplní svůj skutečný smysl.
Čtení o Vánocích připravila Eva Stejskalová

Te Vánoce Lebošácky
na nápěv písně : „Půjdem spolu do Betléma“
Te Vánoce Lebošácky,
všode klido e miro je,
v dědině, hlahol trob,
ož Ježišek narozené
sláva na Vésostech
všecke hrdla rozpěje.
Pospichéme do Betlémo
Ježiškovi koledo zpivati
take se, pokonit
a pěkně mo hodcovati,
pak láska do srdca,
plnó seló nám skoči.
Neváhéme, pospichéme
Ježišek na věke oprostřed nás,
naděja ževota, notno tade se radovat
srdca cely mo dat,
tak přešťastné o nás čas.
Vánoce 2005
Jožo Havel Huzovský
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Kulturní kalendář obce Liboš na rok 2006
leden
14.1.
20.1.
27.1.
18.2.
19.2.
4.3.
11.3.
30.4.
7.5.
27.5.
28.5.
4.6.
17.6.
23.6.

Dětský karneval na ledě
Hasičský ples
Obecní ples
Koňařský ples
Pyžamový ples
Dětský karneval
Pochování basy
Košt domácích pálenek a guláše
Pálení čarodějnic
Položení věnců k výročí konce 2.sv.války
Májová zábava
Kácení máje
Festival malých hudebních souborů
Sousedské posezení a hody v Krnově
Dětské odpoledne k ukončení šk.roku

23.-25.6. Pivní slavnosti
8.7.
Hasičská soutěž o pohár starosty obce
15.7. Turnaj šipkaři
11.8. Hody ve Štěpánově – zábava v Liboši
12.8. Deskotéka pro starší a pokročilé
13.8. Odpolední posezení při dechovce
1.9.
Dětské odpoledne – ukončení prázdnin
9.9.
Hody v Liboši – memoriál Vladimíra Zbořila
(hasičská soutěž), ve večerních hodinách posezení s hudbou
10.9. Mše svatá v kapličce, tradiční odpolední posezení při hudbě a smažených kaprech
říjen Dyniáda
26.11. Setkání důchodců
2.12. Vítání občánků

Kulturní dění aneb jak dál
zamyšlení
...byli to vždy učitelé, kteří dovedli kolem sebe
seskupit žáky, recitátory, zpěváky, malíře, ochotníky
… Ne jinak tomu bylo i v Liboši. Není to tak dávno,
co zde působili učitelé Seifert, Runták či Kolář.
A nesmíme zapomenout na pana Hurtycha, paní
Krylovou a další a další, kteří se kultuře, spolkovému
životu či sportu věnovali. Ti všichni se zasloužili
o to, aby se do různých činností zapojilo co nejvíce
občanů v naší obci.
V poslední době jako by se z veřejného života ve
městech a především na vesnicích ztrácel podíl učitelů na umělecké tvořivosti i na organizování kulturního života a dění vůbec. Jistěže jsou důvody, proč
se tomu tak děje. Snad i proto, že kulturní činnost se
přepočítává na peníze, komu co vynese. I osobní záležitosti a ješitnosti mnohde otravují kulturu a uměleckou práci. A tak u nás v Liboši zanikla jedna hezká tradice – velikonoční výstavka ručních prací
a s tím související vystoupení našich dětí v krátkém
kulturním programu. Mladé to nebaví a snad jim to
i nic neříká a raději půjdou „hopsat“ k muzice. Je tedy na nás starších, abychom oživili své vzpomínky
a předestřeli mladé generaci poznatky a informace
o tom, že z historie se dá čerpat i dnes.
Ono ale nestačí žít jen z nějaké tradice. Tradici je
třeba tvořit. A člověk přitom nesmí myslet jen na
svůj prospěch….
Obecní kultura se tradičně zakládá na dobrých
sousedských vztazích, spolupráci a pomoci v rodinných záležitostech, na zakotvení v obci, závislosti
občana na obci a obce na občanovi. Každé město či
vesnice má svůj mikrosvět. Renesance obecních společenství souvisí s rozšiřováním přímé demokracie,
spoluúčasti a spolurozhodování o záležitostech obce. Demokracie vyžaduje nejen úplnou a pohotovou
informovanost, ale i celkovou vzdělanost a připrave-

nost občanů zužitkovat poskytnuté informace, argumentovat a hledat řešení v souladu se zájmy obce.
To se vztahuje i na zohledňování práv menšin či určitého společenství lidí, třeba důchodců, invalidů,
žen, dětí a jiných skupin občanů, případně na řešení
konfliktních situací.
Proto by v Liboši měl určitě vzniknout spolek lidí, kteří se budou starat o potřeby důchodců, jiná organizace či sdružení o potřeby dětí a školáků. Rozpočet obce by měl takovéto potřeby jednotlivých
společenství, sdružení, spolků a klubů pokrýt. Bude
jen na vás, jak si své zájmy obhájíte.
Obecně lze říci, že v obecní kultuře ožívá kultura
celé společnosti.
Eva Stejskalová

Vánočni Leboš
na nápěv písně: „Co to znamená“
Vánočni Leboš, dive se dějó,
celó dědinó krásně tróbijó,
sláva na véše Boho, na zemi
pokoj ledo, ať se všeci milojó.
Ježišek pro nás, dnes zrozen navžde,
za nim do chliva ož pospichéme.
Zazpivat mo kolede, pohópat ho,
ož tade, v tym městečko Betlémě.
Předat mo dárke, tak jak se patři,
Boži senáček, me jeho bratři,
navžde nás láska poji a deme k nebo
se vi, hvězda svitem nás jisti.
Vánoce 2005
Jožo Havel Huzovský
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OSOBNOSTI LIBOŠE VIII.
(seriál na pokračování)
Rodáci, postavy a postavičky, osoby a osobnosti
Liboše a Krnova, živnosti a řemesla
v Liboši a Krnově
Dnes se opět vracíme dalším pokračováním k osobnostem, řemeslníkům či živnostníkům, postavičkám a rodákům, všem, kteří v Liboši působili, či se
zasloužili o prospěch Liboše. Tentokrát příjmení začínající písmenem N.
Josef Nádvorník – ekonom
*31.8.1930 - Doloplazy
Místo působení: Liboš, Štěpánov
kaktusář, ekonom JZD Štěpánov, člen rady MNV
Štěpánov i Liboš
Světoznámý pěstitel kaktusů, jeho sbírka kaktusů
vznikla v letech 1965 až 1990, obsahovala více jak
2000 matečních rostlin a několik tisíc vypěstovaných
semenáčků pro výměnu s dalšími pěstiteli kaktusů.
Na prohlídku skleníků dojížděli kaktusáři z celé republiky autobusy. Byly zde také zahraniční zájezdy
z Polska, Švýcarska, Rakouska, Německa i z Ameriky. Amatérský filatelista, ekonom JZD Štěpánov,
člen rady MNV Štěpánov, předseda finanční komise
MNV Štěpánov, tajemník a člen rady MNV Liboš,
po roce 1990 ve dvou volebních obdobích předseda
finanční komise obce Liboš. Je dlouholetým členem
SDH.
Alois Navrátil
Zemřel v listopadu nebo prosinci 1914 v Dlůžci gubernie Kielzy v Rusku. Byl to dědeček Vojtěcha
Kouřila a pocházel z Liboše.

zentačních prostor Národního divadla v Bratislavě
do prezidentského salonku. Dříve aktivně sportoval,
hrál fotbal a hokej, byl funkcionářem a trenérem oddílu orientačního běhu.
Anna Nečesaná – hostinská
* 30.9.1865 - Štěpánov
+ 25.3.1933 - Liboš
Narodila se ve Štěpánově v rodině Františka Brambora a jeho manželky Terezie Prášilové. Byla oddána
s Aloisem Nečesaným, hostinským. Bydlela v Liboši,
Jílkově čp. 7. Tato soukromnice zemřela ve věku 67
let na cukrovku a byla pochována na hřbitově
v Hnojicích.
Alois Nečesaný – hostinský
* 22.1.1859 - Krnov
+ 1930 - Liboš
Bydlel v Liboši Jílkově čp. 7 v roce 1902, Provozoval
hostinskou činnost v roce 1890. Byl oddán s Annou
Bramborovou a společně vychovali 7 děvčat.
Josef Nedopil – učitel
* 28.9.1852 - Myšlechovice
+ 1930 - Luhačovice
Bydlel na Jílkově čp. 3, dne 23.7.1910 se oženil
s Ludmilou Nečesanou, která byla o 36 let mladší,
dcerou hostinského Aloise Nečesaného. Byl správcem školy v Libuši – Jílkově. V roce 1919 byl učitelem v Libuši. V roce 1920 se odstěhoval do Luhačovic.
Jan Nesvadba – zedník
* 30.8.1851 - Štěpánov
+ 18.12.1929 - Krnov
Bydlel do roku 1929 v Krnově čp. 32

Ladislav Navrátil – kovář
* 18.8.1881 - Liboš - Jílkov
+ 10.5.1916 - Liboš - Jílkov
Narodil se v rodině Aloise Navrátila a jeho manželky
Terezie Breslové. Bydlel v Liboši Jílkově čp. 17. Pracoval jako kovář v Liboši Jílkově. Zemřel ve věku 34
let na tuberkulózu plic a byl pochován na hřbitově
v Hnojicích.

Josef Němeček – původně financ, později klempíř
+ zemřel v Liboši kolem roku 1960
Po odchodu do důchodu prováděl klempířské práce
pro občany Liboši.

Vojtěch Navrátil, Doc., Ing., Ph.D.
*03.12.1949 - Liboš
Místo pobytu: Liboš, Zvolen
vysokoškolský pedagog, tvůrce čalouněného nábytku, sportovec
Vystudoval Vysokou školu lesnickou a dřevařskou
ve Zvolenu, je vysokoškolským pedagogem na Dřevařské fakultě Technické university ze Zvolenu, kde
učí předmět čalounění. Podniká v oboru čalounění.
V roce 2003 vytvářel čalouněný nábytek do repre-

Jan Novák – ústavní ošetřovatel
* 10.5.1862 - Šternberk
+ 28.2.1926 - Liboš
Narodil se v rodině Augustina Nováka, tkalce ve
Šternberku a jeho manželky Emilie Friedlové. Bydlel
v Liboši čp. 33 v roce 1926. Zemřel ve věku 63 let na
rakovinu krčních žláz a byl pochován na hřbitově
v Hnojicích.

František Novák – krejčí
Bydlel v Krnově v roce 1858.

Pokračování na str. 13
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Osobnosti Liboše VIII. – dokončení ze str. 12
Štěpán Novák – stolař
Bydlel v Krnově č. 5.
Václav Novák
*25.8.1931 - Štěpánov
Místo pobytu: Štěpánov, Liboš
Vyučený soustružník kovů, opravuje čerpadla, promítač filmů v kině ve Štěpánově.
Věra Nováková – dámská krejčová
* 10.8.1925 - Krnov
+ Olomouc
Bydlela v Krnově čp. 5, provdala se v roce 1943 za
Konrada Hrazdila, mlynářského pomocníka v Benátkách, bytem Krnov 37. Později se provdala za
Bohumila Spurného. Pracovala na MNV Liboš jako

administrativní pracovnice, po sloučení obcí byla
úřednicí na MNV ve Štěpánově. V roce 1973 se
odstěhovala do Olomouce.
Josef Novotný – tkadlec
* 29.3. 1823 - Štěpánov
+ 26.5.1907 - Liboš
Bydlel na Jílkově čp. 22.
Rudolf Novotný – solicitátor
* 1.1.1885 - Smržice
Bydlel v Krnově čp. 29, kde se mu v roce 1916
narodila dcera Anna, v roce 1918 dcera Květoslava
a v roce 1919 syn Slávomil. Pracoval v roce 1916 jako advokátní solicitátor v Olomouci a v roce 1919
jako úředník na dráze v Olomouci.

Mojmír Zedník
Před nedávnem jsem se v obecní kronice dočetla, že v období války ve škole v Liboši učil pan
učitel Mojmír Zedník. Začala jsem se zajímat o to,
zda žije a kde bydlí. Podařilo se mi zjistit jeho adresu. Telefonicky jsem jeho ženu poprosila, zda by
pan učitel nevzpomněl na své působení v Liboši. Paní mi tehdy řekla, že pan Zedník již špatně vidí, nečte ani nepíše a jeho zálibou jsou procházky. Že
odešel zrovna mimo dům, ale můj vzkaz vyřídí. Ještě
jsem ji prosila, zda by jeho vzpomínky na Liboš nemohla třeba napsat ona.
Utekla hezká řádka dnů a já už si myslela, že moje přání padlo na neúrodnou půdu a vše jsem
omlouvala tou jeho indispozicí. Dnes mne však překvapil dopis ze Základní školy ve Štěpánově. Pan
Mojmír Zedník poslal své povídání 9.9.2005 na adresu základní školy v Libuši. Dopis byl doručen do ZŠ
ve Štěpánově a po dvou měsících dorazil do Liboše.
Byla jsem velmi radostně překvapena a teď vám dopis předkládám.
Olomouc 6.9.05
Vážená paní ředitelko,
mám radost, že se po tolika letech ozval někdo, koho zajímají moje učitelské začátky a zážitky.
Předem se omlouvám za písmo, neboť jsem už 10 let
zrakově postižený sklerot. poruchami, v centru osláblé vidění
obou sítnic. To znamená, že už 10 let nic nečtu, noty nepíšu,
brýle nepomáhají a píšu po paměti, ale těžko to po sobě
přečtu.
Takže začnu od začátku: po maturitě na učit. ústavu
v Olomouci v roce 1941 jsem byl zaměstnán jako hudebník
v různých olom. kavárnách. Brzy však začali tyto maturanty
posílat do Reichu, zejména do nálety ohrožených míst. Začal
jsem proto shánět nějaké učitelské místo. To však nikde nebylo a navíc jsem neměl povinnou zkoušku z němčiny.

Až na podzim 1942 přišla nabídka ze školského úřadu
na místo výpomocného učitele v Libuši, s povinností výuky ještě na 2 dalších školách.
Přijal jsem a podle služeb. výkazu jsem dostal dekret na
dvojtř. obec. školu v Liboši, HV jsem učil na měšťance ve
Štěpánově a zbytek úvazku v Moravské Huzové. Takže týdně na třech školách. Štěpánovské nádraží jsem si pak dlouho
pamatoval. Na obecné škole v Libuši nebo Liboši? mne mile
přivítal pan řídící učitel Vojtěch Seifert, prošedivělý, klidný,
poctivý kantor. Škola byla na tehdejší dobu solidní, pevně stavěná a vybavená. Jako doklad mám dodnes schovaný sešit
svých příprav na vyučování, první podpis pana ředitele má datum 16/11 1942. Přípravy i výuku jsem bral velmi vážně,
neboť práce mne bavila za všech podmínek. V albu mám také fotografie obce Libuše, je tam část návsi s typickými domy.
Cesty z jedné školy na druhou jsem zvládal pěšky či na kole,
rozvrhy hodin však musely být tak, abych to stačil vše splnit.
V krátkém čase se pro mne našel byt, bylo to na cestě
z Libuše do Štěpánova – u Němečků. Tam jsem měl i snídaně a večeře. Němečkovi si na vše rychle zvykli a já na ně
a tak to bylo v pohodě. Měli dvě děti, dceru mladší Alenu,
kluka brášku Vojtěcha. Pan Němeček byl menší postavy,
paní byla přísnější, ale povahově báječná. Pan Němeček mimo
jiné dělal uvaděče ve štěpánovském kině a tak jsem tam měl
protekci. Do hospody jsem nechodil, ani nebyl čas. Společné
chvíle jsme trávili povídáním o poměrech doma i v cizině, byla
válka, v neděli jsem jezdil domů.
Ještě si vzpomínám, že na cestě k Němečkům byl nějaký
potok překlenutý mostkem. Syn pana Němečka by tam měl
ještě někde bydlet, či jeho rodina.
V Libuši byl tehdy jeden obchod se smíšeným zbožím.
Patřil rodině Bittnerů a jejich dcerka Martička chodila tehdy
asi do 3. třídy. Paní Bittnerová také vařila obědy a často jsem
tam chodil. Martička byla moc hezké děvčátko, často na mne
čekala a šli jsme spolu na oběd.
Pokračování na str. 14
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Mojmír Zedník – dokončení ze str. 13
Když jsem někdy v osmdesátých letech navštívil s nějakou
kulturní komisí Liboš, jednání se konalo už v novém kultur.
domě. Ptal jsem se na osud Marty Bittnerové a bylo mi řečeno, že žije, zůstala svobodná, ale trpěla nějakou nemocí, nechdila ani ven a tak mne její příběh dojal, ale život už je takový.
Je zajímavé, že si vůbec nepamatuji na vyučování na měšťance ve Štěpánově, chodil jsem tam s housličkami na výuku
HV, Snad jen to, že jsme zpívali i dvojhlasé písně, třetí hlas
jsem hrál na housle. Zpívali jsme také na vánoční besídce.
Na další učitele si nevzpomínám, podobně to bylo i se školou
v Moravské Huzové.
10. 3. 1943 nastala změna. V Liboši jsem skončil
a kmenovou školou se stala tehdy 4. třídní obecná škola
v Mor. Huzové s povinností nějakého úvazku ve Štarnově.
U Němečků jsem bydlel dál, v Liboši jsem se moc nerad se
všemi rozloučil. Válečná situace se však zhoršovala a já dostal příkaz z prac. úřadu v Olomouci nastoupit dne 9. dubna
1943 do prvního transportu učitelů na okrese a byl jsem ročník 21, který byl nasazen celý. Podobně ročník 24, do kterého patřila i moje příští manželka.
Vše zlé co jsem očekával se splnilo. Loučení bylo těžké,
ale byli jsme mladí a věřili jsme v brzký konec války a porážku Hitlerovy říše.
Byl jsem nasazen v Bad Muskau – Horní Lužice v cihelně. Místo houslí držím lopatu a krumpáč. Vše mám doloženo fotkami v albu. Poslední půlrok některé z nás poslali
ještě na zákopy až k řece Odře. To byl snad nejhorší prožitek v životě. Závěr byl opět v Muskau, odkud jsme se vrátili
po strastiplné cestě v polovině února 1945 domů.
Teď jen telegraficky. Ke konci května jsem dostal za
úkol založit v Hlubočkách u Olomouce českou školu. Provést
inventuru, zápis žáků a zahájit výuku v roli prozatímního
spráce. Dosud tam byla jen škola německá. Učilo se tehdy až
do poloviny července. Letos na jaře jsem se zúčastnil oslavy
60. výročí této školy.
Z Hluboček jsem byl převeden na měšťanskou školu
v Dolanech a odtud na skok do Třince na Dívčí měšťanku
P. Bezruče.
V říjnu 1946 byla obnovena olomoucká univerzita
a otevřena pedagogická fakulta, kde se vyučovaly pouze výchovy. Přihlásil jsem se na hud. výchovu v kombinaci s výtvarnou. Po úspěšném ukončení studia, jako válečný maturant
jsem mohl jít do praxe už za 3 roky, čtvrtý jsem dodělal vč.
II. státnice dálkově, jsem dostal umístěnku do pohraničního

Krnova, kde jsem 2 roky učil na Stř. osmiletce chlapecké. To
už jsem měl po svatbě a bydleli jsme v 1pokojovém střešním
bytě. V roce 1951 bylo v Krnově založeno pedagogické gymnazium, kde jsem začal působit jako vyučený stř. profesor.
V roce 1953 bylo přejmenováno na Pedagogickou školu
a tam jsem působil 10 let.
V září 1961 jsem na konkurs nastoupil na olomoucký
Pedagogický institut, který se v r. 1964 změnil na pedagogickou fakultu, takže jsem na katedře HV působil plných 20
let, až do odchodu do důchodu ke 31.10.1981. Hudba se
stala mým koníčkem, oblast zábavné hudby, písničky pro děti
a dětské sbory byly základem mé skladatelské tvorby.
Konec tomu všemu učinilo mé zrakové postižení a tak
žiji jen tak na polovic, ale člověk si musí zvyknout na
všechno.
Nicméně vzpomínky na první učitelské krůčky jsou nezapomenutelné a jsem rád, že jsem je prožil právě v Liboši.
Velmi si cením i toho sešitu příprav na výuku, všech těch kreseb, noticek, záznamů i podpisů p. ředitele Vojtěch Seiferta.
Ani nevím, jak skončil, neboť nemožnost jakéhokoliv čtení
mi zasadila velkou ránu a paměť se těžko obnovuje.
Ani nevím k jakému účelu jsem tyto řádky několik dní
psal, myslím si však, že jsem to nepsal zbytečně.
Závěrem přeji Vám, celému učitelskému kolektivu klid
a pohodu, hodně radosti a úspěchů v práci, neboť vím, že si
učitelé dovedou pomoci i v dobách nejtěžších, kdy televize
a sděl. prostředky zabírají čas rodině, dětem i pedagogům.
Držím všechny palce, že vše dobře dopadne!!
Váš Mojmír Zedník
Právě jsem dopsala poslední řádky dopisu a zvedám telefon, abych panu učiteli moc poděkovala.
U telefonu byla paní Zedníková, manžel odpočíval.
Chci panu Mojmíru Zedníkovi poděkovat za
krásný dojemný dopis. Přiblížil nám válečnou dobu
a jeho působení nejen v Liboši. Paní Zedníkové jsem
se snažila vysvětlit, že dopis k nám na Obecní úřad
v Liboši putoval 2 měsíce.
Přesto jsem ráda, že jsme získali tak cenné informace týkající se historie obce a její školy do obecního archivu. Dnes již v škola v Liboši není, ale jistě si
její tehdejší žáci na pana učitele Mojmíra Zedníka
vzpomenou.
Eva Stejskalová

I u nás máme kroniku
Snaha uchovat zprávy o významných událostech
písemnou formou je velmi starého data a její kořeny
spadají hluboko do 18. století a v některých případech i dále. Podle zaměření těchto záznamů můžeme rozlišovat kroniky rodinné, farní, školní, obecní,
spolkové a jiné.
Nejvýznamnějšími doklady vydávajícími svědectví o životě v našich obcích jsou kroniky obecní. Tyto kroniky byly původně psány z vlastních potřeb

a zájmů kronikáře – písmáka a byly odrazem jeho
názorů a hodnocení tehdejších událostí. Tito kronikáři byli většinou sečtělí, s bohatými životními zkušenostmi a jejich soudy a mínění v obci váženo.
K těmto typům kronikářů patřil např. František Jan
Vavák (1741-1818), rychtář a vlastenecký kronikář
z Milčic u Poděbrad.
Pokračování na str. 15
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I u nás máme kroniku – dokončení ze str. 14
Rostoucí počet lidových kronikářů byl jedním
z popudů pro správní orgány, aby se zabývaly touto
problematikou. Nejvyšší český purkrabí hrabě Karel
Chotek se obrátil na všechny krajské úřady a biskupské ordinariáty, aby získal náměty a zkušenosti
o způsobu vedení kronik. Vyžádal si rovněž nařízení
o vedení kronik z Bavorska, které se po úpravách
stalo podkladem pro obdobné nařízení v Čechách.
Dne 31.srpna 1835 vydal Chotek dekret, jímž nařídil
vedení „memorabilií, záznamních neboli pamětních
knih a kronik“ počínaje 1. lednem 1836 všem městům a obcím trhovým, významnějším vesnicím,
všem farním úřadům a jiným duchovním a světským
korporacím. Ve čtrnácti bodech bylo uloženo jak
kroniku založit, vést a co do ní zapisovat.
Kronika měla být ukládána v obecním nebo jiném úředním domě, kronikářem měla být osoba
schoná a k tomu se hodící. Kronika měla uchovat
události, které mají význam pro obec, zachytit život
obce, obyčeje a zvyky, hospodaření obce, katastrální
změny, kulturní život, významné návštěvy apod.
Z událostí celostátních pouze ty, které měly vztah
k obci. Přestože dekret nařizoval psát kroniky německy nebo latinsky, objevovaly se i česky psané
kroniky. I když nemáme dosud přesnější poznatky
o tom, v kolika obcích byly kroniky na základě tohoto dekretu zavedeny, přesto znamenal významný
a promyšlený krok, který se zapsal do historie našeho kronikářství.
Ve 2. polovině 19. století se v oblasti kronikářství odrážely politické a hospodářské podmínky,
s dopady Bachova absolutismu, válečných událostí
r. 1866, ale i probouzejícího se a sílícího národního
uvědomění.
Po roce 1920 samostatná Československá republika navázala na tradice našeho kronikářství a první
prezident T.G.Masaryk podepsal zákon č. 80 o pamětních knihách obecních, v němž se uvádí, že
„každá politická obec jest povinna založiti a vésti pamětní
knihu obecní“. Tento zákon zaznamenal rozšíření vedení kronik do všech obcí a ve svých prováděcích
nařízeních ukládal i provádění kontroly jejich vedení.
Není sporu o tom, že obecní kroniky jsou významným dokladem o životě obcí a nenahraditelným pramenem pro regionální historii. To si plně
uvědomoval i Zemský národní výbor v Praze v květnových dnech roku 1945 a jeho kulturní sekce vydala provolání k obecním kronikářům, ve kterém vyzývá, aby zachytili události z období tzv. „Protektorátu“, události jim bezprostředně předcházející a naše
osvobození. V prohlášení se mimo jiné říká: „Jest
krásným a odpovědným úkolem obecních kronikářů, aby do
obecních pamětních knih zapsali věcně a pravdivě, co se v jejich obci stalo. Bude to nejen obraz velké doby pro generaci
příští v jejich obci, nýbrž i důležitý materiál pro soudobé
dějiny státu práva“.
Také dnes stojíme před úkolem zachytit hluboké
společenské, politické a ekonomické změny, ke kte-
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rým dochází. Tuto současnost našeho kronikářství
snad nejlépe vystihuje citát z prohlášení Ústředního
poradního sboru pro kronikářství v listopadu 1990,
z něhož cituji:
„I dnes mají všechny obce zákonnou povinnost vést kroniku a kronikáře přiměřeně honorovat. Obecní kroniky neztrácejí svůj význam. Psaní kronik a jejich využívání v obcích
může výrazně přispět ke znovuzískání pocitu autentického
domova obyvatel našich měst a vesnic. Kronikářství již v minulosti mnohokrát osvědčilo svou životaschopnost. Věříme, že
ji osvědčí i dnes, zvláště když si nová obecní zastupitelstva i
občané uvědomí svoji zodpovědnost za zachování kronikářství
jako časem prověřené a ekonomicky nenáročné instituce, která
je nezastupitelným zdrojem informací o minulém i současném
životě našich obcí“.
První libošská obecní kronika byla vedena od
roku 1732, kurentem, později latinkou, což je zjevem
velmi vzácným. A kdo se zasloužil o zachycení života a dění v obci?
Prvními kronikáři byly v roce 1732 a později
úřední osoby Kláštera Hradisko a kronika byla psána
kurentem. Následně do roku 1863 psal kroniku latinkou kronikář František Bittner, posluchač filosofie.
V letech 1863 až do roku 1904 psaly kroniku různé
osoby, např. starostové obce či učitelé. Od roku
1904 do roku 1940 se věnoval psaní kroniky Štěpán
Loutocký čp. 4. V období okupace se libošští kronikáři odmlčeli.
V roce 1954 byl pověřen psaním kroniky Dr. Jan
Knaibl, který vypracoval přehled nejstarších dějin Liboše do roku 1955, potom ještě psal kroniku do roku 1958. Od roku 1959 do 12.4.1963 byl obecním
kronikářem pan učitel Bohumír Kolář. V období
1963 do roku 1974 psal kroniku pan Jaroslav Mik,
v roce 1975 pan Jiří Růžička. V letech 1976 až 1989,
kdy byla Liboš sloučena se Štěpánovem, jsou dějiny
Liboše součástí štěpánovské kroniky, kterou psal
Mojmír Lýsek.
Od roku 1990, po osamostatnění Liboše, zpracoval historii Liboše František Svozil, který je kronikářem dodnes. Věnuje se psaní obecní kroniky, dnes již
na počítači, s velkou pečlivostí a trpělivostí. Jeho
práce je záslužná a po právu by měla být ohodnocena.
Eva Stejskalová
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Křížovka o ceny
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
Přijde manželka do kuchyně, sedne si zchváceně na židli a ptá se manžela:
„Udělal jsi už něco od božího rána ty lenochu?“ Odpověď manžela najdete v tajence naší křížovky.
Vodorovně
A. Napadení, německy „ty“, sběratel zlatých slavíků. B. První část tajenky. C. Sloupec papírů, sjednaná skupina, chem. zn. kyslíku.
D. Zkratka mezinárodní motoristické organizace, chem. zn. síry, porodit koťata. E. Česká zkratka jednotky výkonu, zkratka Státního nakladatelství, osobní zájméno, zkratka poloměru. F. Mluvnická spojka, jméno obce pod Oškobrhem, chem. zn. jodu, SPZ
okresu Rokycany. G. Provazec spletený z drátů, podnik na výrobu obráběcích strojů, součást hokejové hry. H. Druhá část tajenky. I. Název štěpánovského zábavního podniku, oděvní součást, chem. zn. vanadu. J. Chlapecké jméno, chem. zn. fosforu, ozvěny.
K. Zkratka pro elektr. výkon, evropan, ruský veletok, zkratka průměru kruhu. L. Římská jednička, pohyb železničních vozidel, římská padesátka, SPZ okresu Přerov. M. Rychlý běh, místo pro opravu lodí, domácké jméno Olgy. N. Třetí část tajenky. O. Úřední
listina, nejvyšší karta, zkratka mezinár. organizace. P. Popravčí, chem. zn. síry, samohláska, desáté písmeno abecedy, ukazovací zájmeno. Q. Zkratka Oděvní tvorby, knižně žlutý prášek, příkaz ke konzumaci nápoje, chem. zn. draslíku. R. Manžel ženy co se proměnila v solný sloup, čtvrtá část tajenky. S. Prodejce stylového nábytku, nebylo s dobytkem na louce. T. Nářečně „tyto“, stáj.

Svisle
1. Začátek abecedy, stepní šelma, chytat zvěř, porazit. 2. Zkratka váhové veličiny, jehličnan, křestní jméno naší superstar, zkr. poloměru, nepitný nápoj. 3. Základní část hmoty, vábivá část těla, trávník, přízvisko anglického Edwarda. 4. Černý pěvec, nepohoda,
psaní, šestnácté písmeno abecedy, chem. zn. hliníku. 5. Předložka, podklad pro tech. osvědčení auta, souhláska s háčkem, popruh,
čtvrté písmeno abecedy, zdání, samohláska. 6. Poděkování, pozn. sešit, těstoviny, sladkovodní ryba. 7. Uteklo, zn. švédských automobilů, anglicky „hluk“, na toto místo. 8. Druh papouška, lyžařská disciplína, chem. zn. draslíku, uhlíku a kyslíku, domácky Josef.
9. Druh ještěrů, stéblo, samohláska, zrádný apoštol. 10. Lidově části vozů, slovanský bůžek, zájméno vztažné, příjímat potravu.
11. Zájmeno ukazovací, spojka, lihovina, předložka, umělá hmota, přemisťovala se po nohách. 12. Dvacáté písmeno abecedy, rab,
vodní dravec, zavářka do polévky, SPZ okresu Olomouc.

František Svozil
Vyluštěnou tajenku doručte poštou nebo osobně do 31. prosince 2005 na Obecní úřad v Liboši. Obálku nadepište
heslem „KŘÍŽOVKA“. Vylosovaní výherci obdrží drobné věcné ceny. Výherkyní za vyluštění tajenky ze Zpravodaje
č. 18 („…neumí hrát karty a hraje a neumí pít a pije.“) se stala paní Michaela Dobešová ze Štěpánova. Blahopřejeme.
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