INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ
PRO OBČANY LIBOŠE A KRNOVA

Číslo 20

Březen 2006

Váženi spoluobčané,
setkáváme se nad stránkami našeho obecního zpravodaje v období, kdy jak se zdá pomalu předává svou vládu
paní zima nadcházejícím předjarním a jarním měsícům. Vývoj zimního počasí se silnými mrazy, náledím ale
i s nebývalou nadílkou sněhu značně komplikoval udržení místních komunikací a chodníků ve sjízdném
a schůdném stavu. Ne vždy se nám toto včas dařilo ke spokojenosti všech našich občanů. Ale zde si je třeba
uvědomit, že se v některých případech jednalo o situaci zcela mimořádnou, že na základě smlouvy se
zemědělským podnikem nám traktor s radlicí prohrnoval komunikace i několikrát denně a vlastním
malotraktorem již mnohdy nebylo možné vzhledem k bariérám sněhu vůbec kam tento odhrnovat. Vím, že
mnozí s vás namítali, že lze nasadit i těžší techniku, kterou zemědělci disponují. Zde si však musíme
uvědomit, že doba kdy v rámci spolupráce a při úklidu na zemědělské farmě traktor s radlicí či nakladač
takříkajíc projel vesnicí a shrnoval sníh a hlavně zadarmo je nenávratně pryč. Nyní se jedná o objednané
služby za úhradu a například v měsíci lednu nás stálo zajištění posypového materiálu a shrnování sněhu částku
přesahující 20.000 korun.
Nastávající tání také odhalilo úseky silnic v naší obci, které jsou ve velmi špatném a kritickém stavu.
Zde již započalo jednání se správou silnic abychom byli zahrnuti do harmonogramu oprav, ale i zde je situace
velmi špatná vzhledem k nedostatku financí, které byly vyčerpány náročnou prací při zajištění zimní údržby
vozovek. Místní komunikace si však budeme muset opravit v jarních měsících sami a za prostředky obce.
Jan David, starosta obce Liboš

USNESENÍ z 39. veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Liboš konaného dne 25. 1. 2006
1. Zastupitelstvo obce schvaluje
• volbu návrhové komise, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
• nákup věcného daru ve výši 500,- Kč na školní ples pořádaný nadací
ZŠ Štěpánov
• smlouvu o dopravní obslužnosti mezi obcí Liboš a firmou Connex
Morava a.s. ve výši 36.000,- Kč.
• výroční zprávu o poskytování informací dle zákona č. 106/99 Sb.
• rozhodlo o vyplácení měsíční odměny starostovi v plném rozsahu po
celou dobu jeho nemoci v plné výši měsíčně pravidelně od ledna
2006, protože svou funkci vykonával a vykonává v plném rozsahu
v době svých vycházek a pravidelně denně
• rozhodlo o vyplácení měsíční odměny místostarostovi panu Josefu
Hruškovi ve výši 50 % po celou dobu jeho nemoci měsíčně
pravidelně od ledna 2006, protože svou funkci vykonával a vykonává
z důvodu omezeného pohybu v polovičním rozsahu doma, ale pravidelně denně
• kupní smlouvu č. N 060112 Ji 6398/2799 s firmou Ing. Halouzka
Dušan – OK PLAST, Olomouc na dodávku pěti kusů plastových
oken na budově kulturního domu Liboš ve výši 45.710,- Kč.
2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
• zprávu paní Boženy Růžičkové o vnitřní finanční kontrole za rok 2005
• zprávu o činnosti zásahové jednotky SDH za rok 2005
• vyhlášení soutěže „za obec krásnější“ pro rok 2006
• oznámení podniku Povodí Morava s.p. Olomouc o zamyšleném kácení dřevin v k.ú. Liboš dle přílohy

AKTUALITY
Poplatky

Upozorňujeme občany, že
poplatek ze psů a stočné za rok
2006 mohou zaplatit v kanceláři
Obecního úřadu v Liboši v pátek
10. března od 6.30 do 17.00 hod
a v sobotu 11. března od 8.00
hod do 12.00 hod.

Košt domácích pálenek
a guláše
V pátek 10.března se uskuteční již třetí ročník koštu domácích
pálenek a guláše. Začátek je v 19
hodin ve vinárně „Za vodó“ v Liboši. K tanci a poslechu hraje skupina LuMenBenD z Benátek.
Nejprve proběhne ochutnávka jednotlivých vzorků odbornou
porotou a po vyhodnocení bude
následovat volná zábava s hudbou
Pořadatelé vás žádají o poskytnutí vzorků do soutěže:
PÁLENKY – vzorek v půllitrové
lahvi s označením druhu ovoce,
procentem alkoholu, názvem pěstitelské pálenice a jménem a adresou dárce odevzdat do pátku 10.3.
do 13.00 hodin na obecní úřad
v Liboši
GULÁŠ – vzorek v zavařovací
lahvi 0,75 litru (omniovka) s popisem druhu a se jménem a adresou
dárce odevzdat do začátku soutěže v restauraci v Liboši „Za vodó“
Na vaši návštěvu a hojnost
soutěžních vzorků se těší pořadatelé.
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Usnesení ze zasedání ZO – dokončení ze str. 1
3. Zastupitelstvo obce ukládá
• starostovi obce řešit chod obecního úřadu z důvodu pracovní neschopnosti místostarosty obce
4. Zastupitelstvo obce zvolilo
• paní Milenu Kouřilovou II. místostarostkou

USNESENÍ ze 40. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Liboš konaného
dne 22. 2. 2006
1. Zastupitelstvo obce schvaluje
• rozpočtové opatření č. 1/2006 a položkový rozpis
rozpočtu na rok 2006
• nákup věcného daru ve výši 500,- Kč pro SDH
Liboš na Pochovávání basy
• dle žádosti ZŠ Štěpánov finanční příspěvek ve výši
500,- Kč na žáka z Liboše na lyžařský výcvik
• cenovou nabídku na vypracování projektové
dokumentace pro akci „Rekonstrukce MŠ Liboš“
zpracovanou ing. Šedivou ve výši 14.000,- Kč
• realizaci smlouvy mezi obcí a firmou Vena Trade
s.r.o. Bohuňovice na prodej pohonných hmot
• jmenování slečny Martiny Šindlerové vedoucí
obecní knihovny od 1.2.2006

• podání žádosti o dotaci na Krajský úřad Olomouc
na dovybavení zásahové jednotky hasičů ve výši
60.000,- Kč
• příspěvek na nákup knih ve výši 15,- Kč na
obyvatele pro 595 obyvatel tj. 8.925,- Kč pro
obecní knihovnu prostřednictvím Knihovny města
Olomouc
2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
• uzavření dohody mezi Magistrátem města Olomouce a Obcí Liboš na pořízení změny č. 1, 2, 3
územního plánu sídelního útvaru obce Liboš
• zadání změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Štěpánov
• informaci o přípravě zpravodaje
• účetní závěrku za rok 2005 příspěvkové organizace MŠ Liboš
• organizační zajištění akce „Košt pálenek a guláše“
v restauraci „Za vodó“ dne 10.3.2006
• komentář k výsledkům finančních kontrol vnitřního kontrolního systému obce Liboš za rok 2005
• informaci o provedení auditu hospodaření za rok
2005 pracovníky Krajského úřadu Olomouc, který
se uskuteční v pátek 24.2.2006
• informaci starosty o kolaudaci rekonstrukce KD
v Liboši, která se uskuteční 8.3.2006

Dokončení tlakové kanalizace
I v současnosti probíhají další nezbytné kroky k dokončení tlakové kanalizace v naší obci. Pro vaši představu uvádíme schematický náčrt jímky s čerpadlem a toto zařízení
bude umístěno na všech místech s vyústěním jednotlivých
přípojek.
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Závěrečný účet obce Liboš za rok 2005
Upozorňujeme občany, že na úřední desce obce
Liboš na budově Obecního úřadu v Liboši jsou vyvěšovány dokumenty, týkající se činnosti zastupitelstva obce, pronájmu či prodeje majetku, hospodaření obce apod.

V současnosti je občanům předkládán závěrečný
účet obce Liboš za rok 2005 a je umožněno občanům nahlédnout do spisu a příloh k závěrečnému
účtu. Závěrečný účet bude schvalován na zasedání
zastupitelstva.

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU za rok 2005
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka

Text

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

0000

1111

Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.

700 000,00

779 000,00

778 793,00

0000
0000

1112

Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ

200 000,00

331 000,00

331 327,00

1113

Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů

50 000,00

50 000,00

44 041,00

0000

1121

Daň z příjmů právnických osob

680 000,00

909 000,00

909 309,00

0000

1122

Daň z příjmů právnických osob za obce

90 000,00

90 000,00

75 600,00

0000

1211

Daň z přidané hodnoty

1 100 000,00

1 431 000,00

1 430 519,00

0000

1341

Poplatek ze psů

16 000,00

17 000,00

16 977,50

0000

1343

Poplatek za užívání veřejného prostranství

1 000,00

1 000,00

650,00

0000

1344

Poplatek ze vstupného

4 000,00

4 000,00

3 000,00

0000

1361

Správní poplatky

6 000,00

8 000,00

7 860,00

0000

1511

Daň z nemovitostí

300 000,00

556 000,00

555 769,00

0000

4112

Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV

61 000,00

61 000,00

61 000,00

0000

4116

Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo

280 539,00

280 539,00

0000

4121

Neinvestiční přijaté dotace od obcí

29 100,00

29 100,00

0000

4134

Převody z rozpočtových účtů

30 606,00

30 606,00

0000

4139

Ostatní převody z vlastních fondů

10 380,00

10 380,00

0000

4222

Investiční přijaté dotace od krajů

143 000,00

143 000,00

1019

2131

Příjmy z pronájmu pozemků

15 000,00

17 000,00

17 215,00

2321

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

15 000,00

15 000,00

13 164,00

3111

2321

Přijaté neinvestiční dary

25 000,00

25 000,00

3314

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

2 000,00

1 281,00

3319

2132

Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí

3319

3121

Přijaté dary na investice

3399

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

3399

2112

Příjmy z prodeje zboží (již nakoup.za účelem prode

3399

2321

Přijaté neinvestiční dary

3633

2133

Příjmy z pronájmu movitých věcí

3722

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

3722

2112

Příjmy z prodeje zboží (již nakoup.za účelem prode

3745

2321

Přijaté neinvestiční dary

6171

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

6171

2132

Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí

6171

2133

Příjmy z pronájmu movitých věcí

6171

2310

Příjmy z prod. krátk.a drobného dlouhodob.majetk

6171

2321

Přijaté neinvestiční dary

6171

2329

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

6171

3111

Příjmy z prodeje pozemků

6310

2141

Příjmy z úroků (část)

6402

2222

Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM

80 000,00
20 000,00

80 000,00

80 000,00

180 000,00

180 000,00

20 000,00

18 517,00
177,00

33 600,00

33 600,00

82 000,00

81 585,00

2,00
65 000,00

7 000,00

3 042,00

25 000,00

25 000,00

6 000,00

2 555,00

5 000,00

5 000,00

2 000,00

1 543,00

98 000,00

49 000,00

40 000,00

28 134,32

2 000,00

2 111,50

5 370 225,00

5 276 152,32

440,00
6 000,00

250,00
65,00

40 000,00
3 449 000,00

Pokračování na str. 4
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PLNĚNÍ ROZPOČTU za rok 2005 – dokončení ze str. 3
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf Položka

Text

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

2212

Silnice

10 000,00

25 000,00

24 042,60

2221

Provoz veřejné silniční dopravy

50 000,00

37 000,00

36 300,00

2310

Pitná voda

2 000,00

1 536,00

2321

Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly

1 300 000,00

1 300 000,00

540 472,40

3111

Předškolní zařízení

188 000,00

350 000,00

350 003,20

3113

Základní školy

300 000,00

300 000,00

284 390,10

3314

Činnosti knihovnické

3319

Ostatní záležitosti kultury

3326

45 000,00

47 000,00

42 338,00

100 000,00

268 000,00

69 831,70

Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědomí

50 000,00

26 000,00

10 293,40

3341

Rozhlas a televize

10 000,00

10 000,00

3349

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

10 000,00

2 000,00

2 400,00

3399

Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.

110 000,00

126 600,00

120 170,60

3419

Ostatní tělovýchovná činnost

20 000,00

20 000,00

110,00

3421

Využití volného času dětí a mládeže

3631

Veřejné osvětlení

3635

Územní plánování

3721

Sběr a svoz nebezpečných odpadů

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

3723

Sběr a svoz ostatních odpadů

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

5512

Požární ochrana “ dobrovolná část

6112

22,00
290 000,00

467 000,00

391 341,40

26 000,00

25 704,00

30 000,00

33 000,00

26 307,00

130 000,00

124 000,00

86 897,40

2 000,00

24 000,00

24 069,70

350 000,00

634 539,00

571 524,30

80 000,00

96 000,00

74 700,70

Zastupitelstva obcí

240 000,00

355 000,00

340 602,00

6171

Činnost místní správy

650 000,00

722 000,00

716 465,68

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

9 000,00

9 000,00

8 248,00

6330

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

40 986,00

40 986,00

6399

Ostatní finanční operace

90 000,00

90 000,00

75 600,00

6402

Finanční vypořádání minulých let

2 000,00

1 965,30

6409

Ostatní činnosti j.n.

3 000,00

851 100,00

9 166,00

8115

Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech

886 000,00

886 000,00

1 133 164,84

8124

Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM

268 000,00

268 000,00

267 500,00

4 067 000,00

5 988 225,00

5 276 152,32

Nebezpečný a velkoobjemový odpad
Upozorňujeme občany, že v sobotu 11. března
2006 od 8.00 hod do 12.00 hod bude u vodárny v Liboši přistaven kontejner na velkoobjemový odpad,
kde můžete ukládat koberce, matrace, lino, pneumatiky, polystyrén, nábytek, hadry, staré folie a jiný netříděný odpad.
Kontejner na nebezpečný odpad bude přistaven
také v sobotu 11. března 2006. Přesná doba přistavení
kontejneru bude oznámena předem místním rozhlasem. Kontejner u vodárny bude umístěn pouze krátkou dobu, naloží odpad a odjede. Do kontejneru je
možno uložit pouze baterie, léky, barvy, televizory,
ledničky s příslušenstvím, zářivky – výbojky, radiopřijímače, žárovky či autobaterie.
Ostatní odpad třídíme takto:

Starý papír, noviny, časopisy, reklamní letáky, krabice, lepenka, karton, sešity, balicí a kancelářský papír
patří do kontejneru na papír nebo jej můžete uložit na
dvoře obecního úřadu, pokud chcete podpořit děti
z MŠ Liboš v jejich soutěži.
Plastové nádoby a láhve, PET láhve od nápojů, kelímky od jogurtů, krabičky od pokrmových tuků, sáčky,
folie, výrobky z plastů a polystyren ukládejte do kontejneru na plasty.
Protože je obec členem systému EKOKOM, její
občané odpady třídí. Připravte se proto na skutečnost,
že sklo budeme třídit na světlé a tmavé. Kontejnery budou již brzo k dispozici. V současné době do kontejneru na sklo dáváme sklo čiré i tmavé z lahví a sklenic,
skleněného nádobí, laboratorního skla apod. Do tříděného odpadu nepatří sklo z aut či tvrzené sklo.
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Stříbrné mince
„Náš tatínek si celý život schovával krabičku, ve které
měl 25 pětikorun z první republiky. Tvrdil o nich, že mají
vysokou hodnotu, jelikož jsou stříbrné a že je můžeme prodat
jedině v případě největší nouze. Ráda bych je prodala, jaká je
jejich hodnota?“
Váš tatínek měl pravdu pouze z poloviny. Skutečně v první československé republice byly raženy
pětikorunové mince z 50 procentního stříbra. Byl to
také jeden z důvodů bezmezné důvěry tehdejších
obyvatel ČSR v pevnost měny. Vzpomínám si na
svou babičku, která mi namísto pohádek vyprávěla,
jak v třicátých letech v Itálii na Lago di Garda bylo
možno zaplatit nocleh v hotelu i se snídaní právě
touto stříbrnou pětikorunou. Rovněž byla tato mince vysoce ceněna ve světě pro svojí moderní podobu, kterou ji dal Otto Gutfreund, náš přední sochař
a výtvarník. Továrna na reversu (zadní straně, rubu)
měla alegorizovat úctu tehdejší republiky k českému
průmyslu a k poctivé práci vůbec. Stříbrné pětikoruny byly raženy v letech 1928 až 1932 v Kremnici na
dnešním Slovensku a není bez zajímavosti, že jejich
platnost přetrvala protektorát a zrušili ji až komunisté v roce 1953 měnovou reformou. Je rovněž nutné
uvést, že této stříbrné minci předcházela obdobná
mince ze slitiny mědi se zinkem a rok před rozpadem první republiky byla opětovně pětikoruna ražena, tentokrát však z čistého niklu.
Teď se vrátím k určení současné hodnoty. Předem
se omlouvám za to, že tazatelku a rovněž všechny
čtenáře-majitele těchto mincí připravím o iluze. Ideální doba na prodej stříbrných pětikorun skončila asi
tak v roce 1990.

Pošta pro vás
Vážení zastupitelé Liboše-Krnova,
děkuji za zaslání kalendáře, který mne zaujal
a potěšil. Je zřejmé, že Vaše obec vzkvétá a přitom
ještě stačí pěstovat potřebný patriotismus. Svědčí
o tom i přiložený zpravodaj.
Odstěhoval jsem se z Liboše před 43 lety, 34 léta
žiji v Olomouci, ale jen tomu, kdo tak dlouho nechodil po světě, se ta doba může zdát být dlouhá.
Celý život je vlastně chvilka – živě pamatuji a rád
vzpomínám na nedávno zesnulé – optimisticky aktivního Jiřího Růžičku, souseda Štěpána Loutockého
i „starého“ pana Kryla od kapličky, dobrého fotografa.
Jsem rád, když mě výtiskem novin dobu mého
kantorského zrání připomínáte.
Dovolte mi, abych se Vám připomněl a za Vaši
zásilku poděkoval dvěma drobnými tisky, které jsem
v rámci literární sekce Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci s přáteli vydal.
Zdravím všechny, kteří mne ještě pamatují!
V Olomouci 26. ledna 2006
Bohumír Kolář,
poslední „soudruh pan řídící“

Znal jsem překupníka, který v té době nabízel za
tyto mince 100 korun. Dnes je situace jiná. Cena
stříbra celosvětově poklesla a tudíž hodnota kovu
v minci nedosahuje ani 12 korun. Na sběratelskou
hodnotu samozřejmě působí stav nabídky a poptávky. Jelikož stejně jako Váš tatínek i jiní tatínkové
schovávali stříbrné "bůry" na horší časy a dnes zřejmě jejich potomci usoudili, že horší časy nastaly
a proto nabízejí starožitníkům a sběratelům tyto "poklady". Vzhledem k tomu, že nabídka přesahuje poptávku, cena této mince klesla na 15 korun. Poněkud
vzácnější jsou pozdější ražby, za minci z roku 1932
lze požadovat zhruba 60 korun. Pokud by se jednalo
o minci s tzv. ražebním leskem, která vypadá tak, jako by právě vypadla z razícího stroje její hodnota je
asi pětkrát větší. Ty se však nacházejí pouze ve sbírkách numismatiků.
Na závěr jeden paradox. Na jedné z posledních
numismatických aukcí byla vydražena niklová pětikoruna z roku 1937 za neuvěřitelných 24 tisíc korun.
Podívejte se proto do té krabičky zda v té hromadě
stříbrných mincí nebude jeden obyčejný niklák, bylo
by na lázně a možná i na dovolenou na Mallorce.
převzato z internetu

Jubilea a výročí našich občanů
Březen:
Eva Klášterníková
Duben:
Jiří Svozil
Věra Stavělová

70 roků
70 roků
86 roků

Paráda
Jsem libošským rodákem žijícím už pěkných
pár let na Slovensku. Do Liboše se rád vracívám,
i když mi to v posledních letech pracovní i rodinné
povinnosti ztěžují. Ještě že máme internet. Před půl
rokem jsem kritizoval libošský internet, že má
neaktuální stránky. Ale teď - to je paráda. Hodně
informací přehledně uspořádaných, bez problému
a rychle dosažitelných. To se hned tak nevidí. A na
slovenských obecních stránkách je toto spíše výjimka
než pravidlo. Tím však nechci shazovat slovenské
tvůrce stránek; o tom je demokracie, že něco
nabízím a druhý to přijme anebo nepřijme. A když k
tomu přidá konstruktivní kritiku či radu, pohne se
děj kupředu.
Tvůrcům libošských stránek gratuluji – a mám
se od nich co naučit a poučit. Pro dnes filosofování
stačí a někdy zase na shledanou na stránkách
www.libos.cz.
Navrátil Vojtěch ml.
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A tak tu žijeme
Že nás letos trápí nejhorší zima, o tom se už napovídalo a napsalo dost a každý z nás to nepříjemně
pocítí i při doplatku za elektřinu a plyn. Kdo měl
možnost, přitápěl pevným palivem a někteří se i přes
plynofikaci vrátili trvale k pevným palivům. To je
dobře vidět při procházce naší obcí – z komínů už
nevychází jen čistý kouř, ale i kouře různých barev
a pachů. A některé jsou až nepříjemně dusivé. Je jen
otázkou, čím majitelé těchto domů topí. Ne vždy má
prostý lidský ohled k okolí vrch nad vlastní peněženkou a pohodlností.
A proč by ne, chceme se přece mít dobře
a k tomu je dobrá každá korunka. Ale chceme-li se
mít dobře, musíme být také zdraví. Proto nás trápí
alergie našich dětí a děsí nás rakovina, která si vybrala krutou daň u někoho z našich blízkých. Snažíme se žít zdravěji a tak si dáváme dobrý pozor, aby
potraviny, které konzumujeme, nebyly zdravotně závadné. Není nám jedno, jaký vzduch dýcháme,
a proto nadáváme na kouřící komíny. Máme ale právo si myslet, že kouř, který vychází za našich domácích komínů, je pro náš zdravý život méně nebezpečný? Možná právě z toho našeho komína vypouštíme látky životu nebezpečné. Lze namítnout – od
nepaměti se doma spálilo vše, co už nebylo potřeba,
a nikdo si z toho nemusel dělat těžkou hlavu. Proč
to tedy nejde dnes? Odpověď je prostá. Naši předkové neznali věc, která se stává nejen dobrodiním,
ale i prokletím naší doby. Tou věcí jsou plastové výrobky a obaly, které končí svou pouť více než často
v kamnech a kotlích našich příbytků.
Že jde v letošní zimě a při zvýšení cen energie,
ekologie stranou, mě přesvědčil i jeden člen našeho
zastupitelstva, který mi v lednu vyprávěl, jak má doma skvělý kotel: když do rozpálených kamen přidal
plastové láhve, tak to jen zasyčelo a bylo po odpadu…ovšem si neuvědomil, kolik karcinogenních látek vypustil v té chvíli do ovzduší. Ale co, vždyť on
žije zdravě, prodává Wellnes výrobky a co vypouští
do ovzduší, to přece jen není vidět.
Proč jsou ale potom v naší obci sběrné kontejnery na tříděný odpad, když se dá domovní odpad spalovat v kamnech? Některé informace o škodlivosti
spalování plastů jsou poměrně nového data a celá
problematika se v minulosti hodně podceňovala.
Není hanbou připomenout si některé skutečnosti
a seznámit se s věcmi, které nejsou běžně známé.
Plasty představují širokou škálu druhů, se kterými se můžeme v domácnostech setkat. Bohužel
všechny bez výjimky produkují při nedokonalém
spalování v domácích podmínkách látky, které lze
jednoznačně prohlásit za škodlivé. Plasty jsou obohaceny různými přísadami, jakou jsou změkčovadla,
barviva a stabilizátory. Ty často obsahují nebezpečné

těžké kovy kadmium a zinek. Při spálení plastu se
těžké kovy jednak uvolní do ovzduší, jednak zůstanou v popelu. Při nedokonalém hoření vzniká jedovatý oxid uhelnatý. Ten znemožňuje přenos kyslíku
v krvi s důsledky, které jsou všeobecně známé. Spalováním plastů se uvolňují uhlovodíky přispívající ke
vzniku fotochemického smogu. Uvolňující se ftaláty
mají schopnost trvale se hromadit v lidských tkáních.
Tyto ftaláty jsou pro zdraví člověka ještě nebezpečnější než známé polychlorované bifenyly. Hořením
PVC vzniká velké množství kyseliny chlorovodíkové
dráždící dýchací cesty. Dále vznikají rakovinotvorné
dioxiny a jedovatý karcinogen vinylchlorid. Vzniká
i plynný chlor či fosgen, oba známé z bojišť 1. světové války. Při spalování polyamidů, které známe jako
umělá textilní vlákna, vzniká nejen dráždivý čpavek,
ale i prudce jedovatý kyanovodík. Spalujeme-li nejrůznější kelímky, tácky či napěněnou izolační hmotu,
mění se polystyren na jedovatý styren. Hořením PET
lahví od nápojů vznikají stejně nebezpečné látky jako
u PVC. V tomto neblahém výčtu je letmo zmíněna
látka zasluhující si podrobnější informaci. Jedná se o
skupinu sloučenin, které jsou známy pod souhrnným
názvem dioxiny. Mnozí z nás slyšeli o dioxinech poprvé v souvislosti s odhalením kontaminovaných potravin v Belgii v roce 1999. Našinec si ale starosti
s nákupem dioxinových kuřat dělat nemusí. Sám si
totiž svépomocně obstarává vysoké dávky těchto
skutečných zabijáků a to úplně zdarma. Domácí topeniště používaná ke spalování toho, co do nich nepatří, jsou vůbec nejvyšším známým zdrojem dioxinů. Tyto rakovinotvorné látky jsou vysoce jedovaté.
Snižují imunitu a ovlivňují hormonální systém. Nejsou vyloučeny jejich mutagenní vlivy a působení na
nervovou soustavu. Spalováním odpadu se dioxiny
dostanou do vzduchu nebo se zachytí v popílku. Půdou a vodou se dostanou do rostlin a živočichů, které pak s chutí konzumujeme. Některé látky vzniklé
spalováním se rozkládají až po deseti i více letech.
I po této době budeme ještě chtít určitě jíst, pít a dýchat. Stojí tedy za to vážně se nad celou věcí zamyslet a pokusit se změnit některé naše návyky a chování. Veškeré plasty, guma, dřevotříska, zbytky chemikálií, léků, barev a podobné látky prostě do ohně nepatří – jsou určeny k třídění odpadu podle jednotlivých druhů a jeho ukládáním do sběrných nádob,
kterých máme v obci dostatek.
Žijeme ve složité době a jsme právem kritičtí
k řadě skutečností. O své zdraví a životní prostředí
v našem okolí jsme však schopni se postarat velmi
rychle a efektivně sami! To platí i o našem kulturním
zacházení s odpady, které samy produkujeme. Záleží
jen na nás samotných.
Ivona Morkesová

Informační zpravodaj

Strana 7

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ "OD ZEMĚ PŘES KOPEC DO NEBE aneb
POUTNÍK V KRAJINĚ"
Určeno všem lidem kteří rádi fotografují. Nutno
vytvořit soubor 8 fotografií ovlivněných tématem,
jehož autorem je Jiří Zemánek, duchovní autor
stejnojmenné výstavy a knihy. Některé texty z knihy i
obrázky z výstavy budou postupně uveřejněny zde.
Motto:
„…vztah k Zemi je třeba prožívat konkrétně vnímat tělesně a bezprostředně - a netoliko
proklamovat abstraktně, a již lze vyjádřit slovy
Chalila Gibrana: A nezapomeňte, že země se těší
z doteků vašich bosých nohou a že vítr touží
pohrávat si s vašimi vlasy...
(Z dopisu od Zdeňka Neubauera)
"Věřím, že hodně dobra by vzešlo ze změny
postoje, kdyby se turisté opět stali poutníky."
(Rupert Sheldrake)
„Už osm dní jsem si rozdíral své boty o kamení
cest...“ (Arthur Rimbaud).
Podmínky soutěže:
Určený soubor 8 fotografií formátu (18×24 až 30×40) a jejich
digitální podobu dodat k posouzení na kontaktní adresu. Porota
vybere 10 nejzdařilejších souborů pro veřejnou prezentaci.
Veřejná prezentace 21. dubna ve 4 minutách slouží autorům pro
libovolnou formu
představení vlastních souborů fotek (autoři mohou mlčet či doprovodit promítání snímků jakýmkoliv
způsobem: např. hudbou, poezií, pantomimou, originálním popisem představit tvůrčí proces vzniku
svého fotografického souboru, ....získat si porotu a diváky na svou stranu). Nakonec společná
porada a fotografiích s přítomnými porotci, soutěžícími a diváky.
Členové poroty:
Jindřich Štreit (předseda, fotograf, vyučující Institutu tvůrčí fotografie Slezské Univerzity v Opavě),
Jiří Zemánek (historik a teoretik umění, hlavní organizátor výstavy motivující soutěž)
Ibra Ibrahimovič (fotograf, nositel ceny Czech Press Photo 2003 za Příběh sedláka Rajtera)
Milena Valušková (fotografka, především míst v hanácké krajině)
Miloš Šejn (profesor AVU, používal médium fotografie pro zachycení putování krajinou)
Vladimír Janek (DDM Olomouc)
Termín vyhlášení soutěže: Červenec 2005.
Termín odevzdání souboru fotografií včetně jejich digitální podoby: Konec března 2006.
8 neadjustovaných fotografií i s digitální verzí na CD na adresu SEV OŽP MmOl, Horní náměstí 1,
771 27 Olomouc.
Digitální snímky uvítáme v komprimované verzi na adrese: slunakov@mmol.cz.
Zásilky zřetelně označit jménem, adresou a telefonem autora, heslem POUTNÍK V KRAJINĚ.
Výběr souborů fotografií pro veřejnou prezentaci proběhne 3.-7. dubna 2006
Prezentace a vyhlášení výsledků:
Pátek 21. dubna 2006 od 16:00 v Divadle hudby Olomouc
Vybrané fotografie budou vystaveny na Ekologických dnech Olomouc 2006.
Ocenění:
1. cena: 10 000,- Kč, 2. cena: 6000,- Kč, 3. cena: 4000,- Kč
Organizace fotografické soutěže:
Středisko ekologické výchovy Odboru životního prostředí MmOl. Tel.: 585 513 225, 222.
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OSOBNOSTI LIBOŠE X.
(seriál na pokračování)
Rodáci, postavy a postavičky, osoby a osobnosti
Liboše a Krnova, živnosti a řemesla
v Liboši a Krnově
V dalším pokračování našeho cyklu vás seznámíme s osobnostmi Liboše a Krnova, jejichž příjmení
začíná písmenem R a Ř. Děkujeme všem, kteří nám
poskytli nové údaje k doplnění našeho archívu.
František Runták – učitel
* 2.11.1898 - Svatý Kopeček
+ 31.3.1976 - Šternberk
Řídící učitel. Místo působení: Liboš, Šternberk, Moravská Huzová, Hnojice
Od 1. září 1951 učil v Liboši, v roce 1952 se přestěhoval do Liboše ze Šternberka. V roce 1953 učil
v Moravské Huzové, od roku 1956 do roku 1960
učil v Hnojicích. V Liboši secvičil v roce 1954 Moravskou besedu.
Bohumíra Runtáková – učitelka
* 31.1.1904 - Litultovice (Opava)
+ 10.1.1992 - Šternberk
Učila v Liboši v roce 1953 a 1954.
František Růžička – mlynářský pomocník
* 11.1.1883 - Štěpánov
Bydlel v Krnově čp. 6 a v roce 1913 se mu narodila
dcera Františka a v roce 1914 syn Oldřich, v roce
1915 dcera Maria.
Jaroslav Růžička
* 28.4.1935 - Liboš
Místo pobytu: Liboš
Narodil se v Liboši manželům Václavu Růžičkovi
a Žofii rozené Nesvatbové. Oženil se s Boženou
Lýskovou a spolu vychovali syna Luďka. Pracoval
v Uničovských strojírnách jako slévač. Člen SDH.
Člen kontrolního výboru obce Liboš.
Jiří Růžička
* 16.6.1929 - Liboš
+ 11.7.2005 - Šternberk
Místo pobytu: Liboš
Narodil se v Liboši manželům Václavu Růžičkovi
a Žofii rozené Nesvatbové. Oženil se s Emilií Zaoralovou. S manželkou vychovali dna syny Jiřího
a Lubomíra. Pracoval v Závodech těžkého strojírenství v Olomouci. Skaut, funkcionář SDH Liboš,
v roce 1975 psal obecní kroniku.
Václav Růžička
* 9.9.1903
+ 1956
Člen SDH od roku 1922. Oženil se s Žofií Nesvadbovou. Otec Jaroslava a Jiřího Růžičkových.
Informační zpravodaj

Božena Růžičková
*25.5.1935 - Otrokovice
Narodila se v Otrokovicích okr, Zlín manželům Josefu Lýskovi a Boženě, rozené Zdražilové. Provdala
se za Jaroslava Růžičku a narodil se jim syn Luděk.
Pracovala jako zástupkyně ředitele v ZDŠ Štěpánov.
Aktivní cvičitelka, členka finančního výboru obce Liboš.
Jan Rýdl – mlynář v Liboši
* 19.5.1870 - Ježov
První předseda SDH v roce 1906, bydlel v Liboši Jílkově čp. 19 v roce 1904.
Antonín Ryšavý – kněz
* 29.2.1868 - Krnov
+ 1.10.1930 - Červenka
Pocházel z čp. 12. Na kněze byl posvěcen 5.7.1893.
Primici měl 6.8.1893 v Hnojicích. Působil celkem na
14 místech, mimo jiné v Průhonicích, Kněždubě,
Olomouci, Těškovicích apod. Jako penzista žil v Nezamyslicích a od roku 1928 na Července.
František Ryšavý
* 23.8.1866 - Štěpánov
+ 5.12.1931 - Liboš
Žil ve: Štěpánově, Liboši
Zemřel v Liboši náhle ve věku 65 let na výron krve
do mozku a pochován byl 8.12.1931 na hřbitově
v Hnojicích.
Zakládající člen náčelník SDH v roce 1906, později
předsedou SDH, bydlel na Jílkově čp. 15 v roce
1892. Byl starostou Liboše v letech 1904 – 1910
a znovu od 15.6.1919 do roku 1924.
Oženil se 16.11.1891 s Terezií, rozenou Zbořilovou
ze Štěpánova, nar. 17.10.1873, zemř. 13.3.1953, dcerou Josefa Zbořila rolníka ze Štěpánova a jeho manželky Františky, rozené Bittnerové z Libuše. Narodila se jim 12.5.1897 dcera Žofie Ryšavá, která se provdala 21.11.1921 za Daniela Grohmana, bednáře
z Bohuňovic. 1.11.1900 se jim narodil syn Josef Ryšavý.
V Hasičském věstníku č. 6 z roku 1932 o něm napsali: “František Ryšavý, starosta hasičského sboru
v Liboši, narodil se dne 23. srpna 1866 ve Štěpánově
u Olomouce jako syn rolníka. V mládí pomáhal
svému otci při hospodářství, pak byl odveden k vojsku a sloužil v Krakově, později byl přeložen k požárnímu oddělení do Bosny. Když došlo k založení
sboru v Liboši, byl zakládajícím členem v roce 1906.
Ve volbách zvolen hned náčelníkem a zastával tuto
funkci 15 roků, pak byl starostou sboru až do své
smrti, dne 5. prosince 1931 (10 roků).
Pokračování na str. 9
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Osobnosti Liboše X. – dokončení ze str. 8
Hasičem byl pravdě vzorným a zásluhou jeho jest
pevná kázeň a úroveň sboru libošského. Dlouhá léta
byl také obvodovým náčelníkem a v poslední době
také místo-starostou župním. Pomáhal zakládati
sbory v Moravské Huzové a v Žerotíně. Také musel
už skoro jako padesátník narukovati do světové
války po dva roky. I z vojny psával a zajímal se o hasiče a sbor, jak je doma. Když se vrátil zpět, zase
znovu se vložil do organizace sboru, protože v době
války sbory byly slabé, činnost skoro žádná. Koupení motorové stříkačky vzešlo také z jeho návrhu.
Všichni hasiči měli jej rádi a říkali mu „náš táta“. Byl
dobrým občanem, starostou obce asi 10 roků a činným členem všech místních spolků, předsedou družstev, členem výboru založen atd. a Sokola. Také rád
zmiňoval se o svém synu, který je ještě pořád od
světové války v Rusku, zastává tam důležitou funkci
jako organizátor hasičstva. Také rád hovořil o dopisech od něho, ba posílal mu naše odborné časopisy
hasičské. Hasičství a veřejná činnost byly mu druhým povoláním. Zpráva o jeho náhlé smrti byla neuvěřitelná a překvapila všechny zvláště jeho spolupracovníky. Než museli se všichni smířiti se smutnou pravdou a účast na jeho pohřbu dokázala, jak
byl ctěn a vážen. Odešel navždy, ale vzpomínka na
něho zůstane nám v dobré paměti!“
Pocházel ze selské rodiny v čp. 13 ve Štěpánově
(dnes Dolní 15 – vedle Sokolovny). Otec Antonín
Ryšavý byl pololáník, syn Fabiána Ryšavého, usedlíka (stálého obyvatele) ze sousedního Krnova čp. 12
a jeho ženy Veroniky, dcery Jakuba Melichara, sedláka ze Štěpánova. (Ve Sborníku Štěpánov 2005 je krnovský Ryšavý jmenován – zřejmě nesprávně Florián a nikoliv Fabián) Antonín Ryšavý se na usedlost

Co asi nevíte?
Nebo víte, jaká je historie pozdravu
„Nazdar“? Když si koncem osmnáctého a téměř
do poloviny devatenáctého století český lid střádal krejcar ke krejcárku na postavení důstojného
Národního divadla, visely na hospůdkách a jiných veřejných místech plechové pokladničky ve
tvaru projektované stavby. Nápis hlásal „Na
zdar důstojného Národního divadla“ Tento, později zkrácený název se vžil u širokých vrstev
českého národa a pak jej teprve přejali Sokolové.
Jednu z těchto pokladniček najdete ve sbírkách
Národního muzea. Obstály by tyto pokladničky
na hospodách i dnes?
Eva Stejskalová
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čp. 13 přiženil. Matka Františka Ryšavého se jmenovala Františka (nar. 1826), byla dcerou Jana Hanáka,
pololáníka ve Štěpánově čp. 13 a jeho ženy Kateřiny,
dcery Matyáše Navrátila, sedláka ze Štěpánova čp.
25. Františka byla původně provdána za Františka
Hrabala a po jeho smrti se znovu provdala za Antonína Ryšavého. (údaje jsou z matriky a ze sborníku
Štěpánov 2005).
Marie Řípová – modistka
* 23.12.1897 - Ostročín
Bydlela v Krnově čp. 9 v roce 1919, kdy se jí narodil
nemanželský syn Bohumil.

Z došlé pošty
Vážení!
Úplně náhodou se mi do rukou dostal Váš informační zpravodaj. Moc mě potěšilo, že je tam uveden
můj otec, já a rodina Peřinova z Krnova. Dovoluji si
zaslat doplňující data:
Jaroslav Pavlů – stolař
* 5.7.1920 - Moravská Huzová
+ 24.3.1992 - Uničov
Bydlel v Liboši čp. 53. Narodil se Janu a Ludmile
(roz. Kučerové) Pavlů. Oženil se s Annou Peřinovou
z Krnova čp. 15. Vychovali 3 dcery – Jarmila 1946,
Ludmila 1947 a Helena 1949. Pracoval v UP závodech ve Štěpánově, později v ÚP závodech ve Šternberku jako mistr. Byl velký sportovec – fotbalista ve
Štěpánově a chovatel drobného zvířectva. V roce
1957 se odstěhoval do Uničova, kde v roce 1992 zemřel na infarkt.
Děkujeme paní Ludmile Filipové z Uničova za
její zájem o Liboš a doplnění informací do seznamu
osobností.

Nápoj pro dlouhý věk
Vezmi hrst víry, sklenici lásky,
lžičku trpělivosti
a trochu optimismu.
Přidej lžičku pokory, lžičku naděje
a špetku shovívavosti.
Vše smíchej s litrem humoru,
dekagramem velkorysosti
a lžičkou kavalírství.
Rozděl na 365 dílků a každé ráno užívej
– ozdobené úsměvem.
Informační zpravodaj

Informační zpravodaj
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Štěpán Loutocký
Štěpán Loutocký se narodil 7.12. v roce 1924
v Liboši č. 24 jako syn Františka a Františky Loutockých jako jeden z 5 sourozenců. Záhy mu zemřel
otec v jeho 7 letech v roce 1931 a veškerá starost
přešla na matku. Obhospodařovala hospodářství 13
ha a přitom se starala o děti. Štěpán jako chlapec
musel od mládí tvrdě pracovat, aby pomohl své
mamince v tvrdé práci, při hospodaření a výchově
svých sourozenců. I když měl těžké mládí nezapomněl, že musí ochránit majetek, který se svou maminkou vybudovali. Po vzoru svého otce Františka
Loutockého, který v roce 1923 byl pokladníkem
Sboru dobrovolných hasičů v Liboši, v roce 1942
vstoupil do sboru dobrovolných hasičů.
V roce 1947 v červenci se oženil s Boženou
Zbořilovou dcerou rolníka ze Štěpánova. Záhy se
jim narodil v roce 1948 syn Štěpán, který se brzy
dočkal v roce1950 bratra Josefa. Štěpán Loutocký se
stal šťastným otcem dvou synů. Jeho radost netrvala příliš dlouho. V roce 1951 mu umírá maminka, která neměla ani možnost pomoci s výchovou
vnuků. Tak nezbývalo, než se věnovat výchově
svých synů a 13 ha hospodářství, což představovalo
mnoho úsilí.
Přesto nezapomínal, že je členem SDH a plnil si
povinnosti vyplývající z titulu členství. I když měl
starosti o hospodářství, byl v roce 1951 zvolen pokladníkem. Tuto funkci převzal po tragicky zesnu-

lém Josefu Petříkovi. Funkci přestal vykonávat až
v roce 1956. V březnu 1956 bylo založeno zemědělské družstvo, které mělo 90 členů. Štěpán Loutocký
odolával vstupu do tohoto společenství až do roku
1957, kdy po nátlaku přece jen vstoupil do JZD.
Tam pracoval jako traktorista jak s kolovým traktorem, tak i s pásovým traktorem. Že byl všestranný
pracovník svědčí to, že když bylo zapotřebí, nehleděl
na to, jaké má pracovní zařazení a vypomáhal, kde
bylo nutno. Když dovršil důchodového věku v 1984,
nesložil ruce v klín, ale vypomáhal několik roků při
obsluze závlahy, kterou družstvo zavlažovalo pozemky, na kterých pěstovalo zeleninu.
Když ubývalo sil, konečně odešel na zasloužený
odpočinek. Nikdy však nezapomněl, že je hasičem,
navštěvoval stále schůze a svými připomínkami byl
vzorem mnohem mladším členům. Byl i vážený mezi
svými vrstevníky, ze kterými si občas zašel do místní
restaurace popovídat a dát si skleničku dobrého vínečka. Nadešel však den, kdy mu nemoc nedovolila
ani setkání se svými kamarády.

Štěpán Loutocký

Zesnul po delší nemoci v sobotu 29. října 2005
ve věku nedožitých 81 let
S drahým zesnulým jsme se rozloučili
ve čtvrtek 3. listopadu 2005 ve 13.30 hodin
v obřadní síni městského hřbitova ve Šternberku

Jak jsem se stal zahrádkářem
V ovoci je lék proti nemoci. Musí to být pravdivé
přísloví, poněvadž když jsme chodili před 70-ti lety po
zahradách „na pajty“, nikdy jsme nestonali. Začalo to
jahodami u Sekaninů. Měli jich za stavením veliké záhony a chodili jsme na ně i v pravé poledne. Mirek Štekurů tam jednou nechal čepici plnou jahod a jejich
„Marušenka“ (tak jsme jí říkali) hned poznala, že tam
hodovali kluci z Trávníka. Rybíz byl v zahradě pana
Kameníčka, za brodem na břehu podél toku Oskavy.
Kvetly tam i fialky, které hlídala jeho paní, kvůli nim
mě paní učitelka Petrová vyčinila. Když jsem se hájil,
že kytičku jsem trhal pro maminku, tak mě pochválila.
Za sv. Janem byla školní zahrada. Pamatuji si, že na
mém 1 m2 záhonku jsem vysadil macešky.
Ale vraťme se k libošským zahradám. Velice krásná a dobrá jablka byla v sadě Jozífka Bittnera (Munika).
Měli jsme to lehké, tam vzadu nebyl plot, ale přelezli
bychom i dvoumetrový. Pan Hurtych nám do dílny
nosil „matčina“ jablíčka (Matčino), když potřeboval
udělat něco na soustruhu. Vojtík Bittnerů (z Krohéčí)
a námi nechodil, ten měl vždycky plné kapsy svých jablek. Jak jsme mu záviděli. My jsme sice měli jabloně,
ale ovoce bylo podřadné, tak na křížaly. Nejvíce jsme
se najedli jablek z Mikové aleje. Sad střežila hned
u cesty mohutná dřevěná postava asi vojáka, kterému
z břicha vylétaly včely. Na podzim, již po sklizni zůstávala na vrcholcích těchto mohutných stromů ta nejsladší vyzrálá jablka, která jsme shazovali hroudami.
Chodili jsme tam i na padaná, než napadl sníh.
Vyrostli jsme ze zaplátovaných klukovských kalhot
ve statné jinochy a mladé muže a začali se připravovat
na povolání. Tehdy jsem zjistil, že moje pokolení neStrana 12

smí mít nouzi o ovoce. Z výplaty jsem vždy za určitou
částku nakoupil stromky a vysadil celou zadní zahradu.
Vyčítám si teď, že jsem se tam za 50 let ani nepodíval.
Po přestěhování do Žerotína to bylo jednodušší. Tam
zahrada byla, mohl jsem jen zlepšovat. Zařadil jsem se
v novém bydlišti do všech profesí. Jako zahrádkáři
jsme pořádali výstavy ovoce a zeleniny, jezdili po okolních výstavách i do rakouského Tullnu jsme putovali,
ale nejraději jsem jezdil do své rodné Liboše.
Žil tam zahrádkář s velkým „Z“ Ruda Opletal.
Brousil pracovní nářadí pro Sempru a získal tak ty nejlepší odrůdy veškerého ovoce. Jeho zahrada byla učebnicová. Vzorně tvarovaná štíhlá vřetena jabloní a řady
broskví byly jeho chloubou. Zasvětil mne do všech tajů
sadařiny a naučil mě očkovat. Předal mi nůž, kterým
očkoval jeho kamarád František Navrátil. Rád bych
tento nůž postoupil dalšímu libošskému „zanícenému“
zahrádkáři. Téměř vedle Rudu sadařil obchodník Kráčmar (občan Moravské Huzové). Jako léčitel měl klienty
i na Českomoravské vysočině. Jeho zásluhou k nám
docházely od zahrádkářů rouby jabloní testované na
tamnější drsné podmínky. Škoda, že s těmito přáteli nemohu dále spolupracovat.
V současné době se nabízí v ovocnářství velké
množství nových odrůd. Jsou odolné vůči houbovým
chorobám, mrazuvzdornější v květu a ovoce je lákavější vzhledem i chutí a hlavně dlouho skladovatelné. Naše nejlepší pozdní jablko Topaz se stále šlechtí a chtěl
bych ještě negustovat jeho „děti“, které se jmenují Sírius, Opal a Helidor. Snad se mi to v „devadesáti“ podaří.
Antonín Slezáček ze Žerotína
Informační zpravodaj

Krásná pravda
O ženě
Šestý den přesčas
Než Pán Bůh vytvořil ženu, pracoval už šestý
den přesčas.
Anděl se zjevil a řekl: "Proč se tou jednou bytostí zabýváš tak dlouho?"
A Pán Bůh odpověděl: "Viděl jsi její specifický
popis? Musí být kompletně omyvatelná, ale ne plastická, musí mít 200 pohyblivých částí, všechny nahraditelné, musí fungovat na černé kávě a zbytcích,
musí mít lano, které udrží najednou dvě děti a které
zmizí, když ty se pak postaví na vlastní nohy. Musí
mít polibek, co vyléčí cokoliv od odřeného kolena
ke zlomenému srdci a musí mít 6 párů rukou."
Anděl byl ohromený tímto požadavkem.
Pán Bůh zareagoval: "Víš, ty ruce to není problém. Problém jsou tři páry očí, co matky musí mít.
Jedním párem oči musí vidět skrz zavřené dveře
a bude se ptát dětí, co dělají i přesto, že to bude vědět. Další pár vzadu na hlavě, aby věděla, co potřebuje vědět, přestože si nikdo nebude myslet, že to
dokáže. No a třetí pár bude vpředu na hlavě. Ty jsou
na dívání se na plačící dítě, a těmi bude vyjadřovat,
že mu rozumí a miluje ho i bez vyslovení byť jen jediného slova."
Anděl se pokoušel zastavit Pána Boha: "Je to
příliš práce na jeden den, počkej aspoň do zítřka,
pak to dokončíš!"
"Ale to nemůžu!" zaprotestoval Pán Bůh, "jsem
tak blízko k dokončení tohoto stvoření. Je tak blízké
mému srdci. Ona už uzdravuje sama sebe, když je
nemocná, a dokáže živit rodinu!"
Anděl přistoupil blíž a dotkl se ženy: " Ale ty jsi
ji udělal tak měkkou, Pane."
"Je měkká," souhlasil Pán Bůh, "ale taktéž jsem
ji vytvořil tvrdou a neochvějnou. Ty nemáš ponětí,
v čem musí vytrvat, nebo co úspěšně dokončit."
"Bude schopná myslet?" zeptal se Anděl.
Pán Bůh odpověděl: "Nejenže bude schopná
myslet, ale bude schopná i zdůvodňovat a vyjednávat."
Anděl si potom něčeho všiml, natáhl se a dotkl
se tváře ženy. "Aj, vypadá to, že tenhle model ti promoká. Říkal jsem ti, že jsi do ní zkoušel vložit příliš
mnoho."
"To není promokání!" namítl Pán Bůh, "to je
slza."
"Na co je slza?" zeptal se Anděl.
Pán Bůh odpověděl: "Slza je její způsob pro vyjadřování radosti, smutku, její bolesti, jejího rozčarování, její samoty, jejího žalu i hrdosti.
Informační zpravodaj

Anděl byl ohromený. "Ty jsi génius, Pane. Myslel
jsi na všechno."
"Ženy mají sílu, co okouzlí muže. Nosí děti, nosí
utrpení. Nosí povinnosti, ale přitom drží pohromadě
štěstí, lásku a radost. Usmívají se, když chtějí křičet.
Zpívají, když chtějí plakat. Pláčí, když jsou šťastné
a smějí se, když jsou nervózní. Perou se za všechno,
čemu věří. Postaví se proti nepravosti. Neberou
"Ne" jako odpověď, když věří v lepší řešení. Nepotřebují nové boty, aby je mohly mít jejich děti. Jdou
k lékaři s ustaranou přítelkyní. Milují nepodmínečně.
Pláčí, když jejich děti excelují a radují se, když jsou
jejich přátelé oceněni. Jejich srdce se lámou, když zemře přítel. Trápí se při ztrátě člena rodiny, ale stále
jsou silné. I když si myslí, že už jim žádná síla nezůstala. Vědí, že pohlazení a polibek vyléčí zlomené srdce. Ženy jsou různých velikostí, barvy a tvarů. Budou
řídit, létat, chodit, běhat. Srdce ženy je to, co způsobuje, že se svět otáčí. Ženy dělí od mužů mnohem
víc než jen porod - nosí radost a naději. Nabízí soucit a ideály. Ženy mají vždycky co říct a co darovat."
Pošli toto své přítelkyni, kamarádce, jen jako připomínku, jaké jsou ženy vzácné a kouzelné, a pošli
to svým přátelům, kamarádům, aby to nezapomněli
ocenit.

Hasičská
na nápěv na píseň „Málo mě znáš“
Jožo Havel Huzovský
Už trouben poplach, vyráží sbor,
hasičů vyjíždí celá kvadron,
Svatý Florián chrání už všech,
ať už je poklidno v rodných dvorech.
Dej nám sílu, k blahodárnému dílu,
pak už lepší věk.
Ohni i vodo, podřiď se nám,
rozkáže ti Svatý rek Florián,
velitel vezme převelký pluk,
pohromám na krk už nasadí nůž.
Dej nám sílu, k blahodárnému dílu,
mír zavládne už.
Zavládne krásný tvořivý čas,
hasiče dál vede Florián náš,
všechny stmeluje radostný duch,
zasáhne pomoci k ochraně „Bůh“.
Dej nám sílu k blahodárnému sílu,
slavnostně zatrub.
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ČMŠS Olomoucko 2.B. Liga - výsledková tabulka
Poř.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Družstvo
Bombarďáci z Hospůdky Olomouc
1. VRH Liboš
Paragáni z Lazců Olomouc
Pivní střela Velký Týnec
Rafani od Dášeňky Olomouc
PK Moravská hospoda Olomouc
DC Leguán Bull Olomouc
DC Panthers Haná Olomouc
Šipkaři od Nás Olomouc
Fiasko Štěpánov
Slza Olomouc
ŠK Charlie Olomouc
DC Junior pizza Olomouc
Mototechna Olomouc

Z
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

V
14
13
10
10
10
10
10
7
6
6
5
5
2
0

VP
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0

R
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
2
0
0
0

P
2
3
5
5
6
6
6
8
8
10
9
10
14
16

Skóre
191 : 97
183 : 105
168 : 121
152 : 137
174 : 114
166 : 122
160 : 128
148 : 141
141 : 149
128 : 160
124 : 166
129 : 160
77 : 211
79 : 209

Bodů
42
39
32
31
30
30
30
23
20
18
17
17
5
0

Pes je nejlepší přítel člověka
"Pes nikdy neudělá chybu. Je pes a dělá, co dělá, protože je
pes a myslí jako pes. Jste to vy, kdo dělá chybu,
protože jste jej nevycvičil, aby dělal to, co chcete, aby dělal,
když chcete, aby to dělal.
Nebo jste špatně posoudil, co je schopen dělat fyzicky nebo
mentálně. Tak jestliže byla udělána chyba v týmu,
jste to vy, kdo ji udělal, ne pes ..."
(G. Attla)
Pes je nejlepší přítel člověka. Věta notoricky známá a jak vám potvrdí každý majitel pejska, není nikterak nadsazená. Pes dovede být zdrojem radostí,
jistoty a neopakovatelných zážitků. Kdysi kdosi vyřkl
zhruba tato slova:

"Vrátím se domů po úspěšném dni nebo se
vrátím zklamaný, unavený a bez nálady. Vrátím
se jako boháč nebo jako chuďas. Můj pes mne
ale vždy přivítá se stejnou radostí a nepředstíraným nadšením".
A věřte mi - je to tak.
Vztah člověka a psa velmi dobře vystihují mnohé citáty slavných i méně slavných osob. Jsou hezké
a občas nutí i k zamyšlení, nemyslíte?
"Pes má krásu bez ješitnosti, sílu bez krutosti
a lidské ctnosti bez lidských nectností."
(Lord Byron)
"Teprve láska ke všemu živému udělala z člověka
lidskou bytost."
(Albrecht Schweitzer)
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"Kdyby psi uměli mluvit, patrně bychom s nimi
vycházeli stejně špatně jako s lidmi."
(Karel Čapek)
"Pes je zřídka úspěšný při pozdvihování člověka na
vlastní úroveň bystrosti, ale člověk často stáhne psa
dolů, na svou vlastní úroveň."
(James Thurber)
"Příhodu, která vzruší teriéra, dánská doga
mine bez povšimnutí."
(Smiley Blanton)
"Ať byl jeho pes vycvičený, nebo ne,
vždy byl na úrovni."
(Carol Lea Benjamin)
"Znal jsem psy, zejména štěňata,
která byla skoro tak pitomá jako lidé."
(Robert Benchley)
"Každé lidské dítě se musí učit poznávat vesmír
znova. Každé štěně nese v sobě celý vesmír. Lidé
zvěčňují svou moudrost - ukládají ji v muzeích,
v knihovnách, odborníci se jí učí. Psí moudrost je
v jejich krvi a kostech."
(Donald McCaig)
"Můžete svému psu vykládat jakoukoli bláznivinu a
on na vás vždycky vrhne pohled pravící: 'Můj bože,
ty máš pravdu! Nikdy jsem na nic takového
nepomyslel!"
(Dave Berry)
Informační zpravodaj

Křížovka o ceny
A

B
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D

E
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I

J
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L

M

N

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Říká manželka manželovi vyčítavě:
„To jdeš dnes už posedmé se džbánem pro pivo. To ti nevadí co si o tobě lidé pomyslí?“
Odpověď manžela je v tajence naší křížovky.

Vodorovně
1. Zákrsek; básnicky“čin“; římská pětka mezi značkami vodíku a fosforu; značka hliníku. 2. Nutná vlastnost
básně; africké šelmy; nemocniční oddělení; předložka; 3. První díl tajenky. 4. Polská řeka; anglicky „moře“;
hrdina; římská tisícovka. 5. Klub angažovaných nestraníků; plovoucí led; český hrad. 6. Šál z kožešiny; druh
slona; období v ruských dějinách; řecké písmeno. 7. Slovensky „symetrála“; značka tuny; římská pětistovka;
značka draslíku. 8. Spodek nádoby; úder nohou; věnoval; dětský pozdrav. 9. Místo pro osvěžení; trhá; první
člověk. 10. Přítok Volhy; souhlas; bacil; římská padesátka. 11. Tyč; šachová remíza; orgán zraku; ukrajinská
řeka. 12. Třetí část tajenky. 13. Myslivecký zátah; továrna na ohýbaný nábytek; značka čistícího prostředku;
značka hliníku.

Svisle
A. Terénní závod; tečka; označení letadel ČSA; římská padesátka. B. Zánět nosní sliznice; mezinárodní
organizace států; surovina pro výrobu obuvi. C. Poukázka na peníze; škůdce v zahradách. D. Značka dusíku;
samohláska; mluvnická spojka; desáté písmeno abecedy. E. Kobyly; lidově „trošku“. F. Užitkové zvíře;
zkratka pro lehké topné oleje; Severoatlantický pakt. G. Slovensky „žádným způsobem“; součást atomu.
H. Dlouhá samohláska; značka poloměru; značka vanadu; značka fosforu. I. Náš zimní host; značka
malířských barev. J. Vydává nepříjemný zvuk; chlapecké jméno; zařízení na vytahování věder ze studny.
K. Podzemní průraz; napěkná lidská vlastnost. L. Tvrdá samohláska; značka draslíku; značka průměru;
samohláska. M. Přibližně; nástroj pro úklid; součást lodi. N. Nepravda; druhá část tajenky; výraz politování.
Nápověda: NEP.

František Svozil

Vyluštěnou tajenku doručte poštou nebo osobně do 31. března 2006 na Obecní úřad v Liboši. Obálku nadepište heslem „KŘÍŽOVKA“. Vylosovaní výherci obdrží drobné věcné ceny. Výhercem za vyluštění tajenky
z minulého čísla („Ten první je řezník a ten druhý hospodský“) se stala Eva Klášterníková z Liboše. Výherkyni blahopřejeme.
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