INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ
PRO OBČANY LIBOŠE A KRNOVA

Číslo 21

Květen 2006

Váženi spoluobčané,
v měsících květnu a červnu nás čeká celá řada kulturně společenských akcí na které bych vás rád pozval:
• V neděli 7. května proběhne na hřišti v Liboši soutěž okrsku Štěpánov v požárním sportu.
• V neděli 7. května se v 19.00 hodin uskuteční položení věnců a uctění památky obětí 2. světové války.
• V sobotu 27. května ve večerních hodinách bude na zahradě hostince „Za vodó“ májová taneční zábava se
skupinou „Pandora“.
• V neděli 28. května se uskuteční taktéž na zahradě kulturního domu již tradiční Lebošské kácení mája.
K tanci a poslechu bude hrát skupina „Galaxy“.
• V neděli 4. června se připravuje také tradiční a oblíbená soutěž malých hudebních souborů.
• Na sobotu 17. června chystáme při příležitosti svátku svatého Antonína sousedské posezení a hody
v Krnově.
• Od pátku 23. června,kdy proběhne na zahradě hostince „Za vodó“ dětské odpoledne na závěr školního
roku budou probíhat až do neděle 25.června pivní slavnosti s bohatým programem.
• V sobotu 8. července proběhne na hřišti v Liboši hasičská soutěž v požárním útoku o pohár starosty obce.
Toto je jen stručný přehled všech připravovaných akcí, všechny bližší informace budou na plakátech
a vývěskách včetně hlášení v místním rozhlase.
Jan David, starosta obce Liboš

Informace pro občany k volbám
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se budou konat ve
dnech 2. a 3. června letošního roku. Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhne věku nejméně 18 let.
Překážkou ve výkonu volebního práva je zbavení způsobilosti k právním úkonům a zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu
ochrany zdraví lidu.
Voliči, kteří nebudou moci volit ve volebním okrsku dle místa trvalého pobytu, mohou již nyní požádat na Obecním úřadě v Liboši o vydání voličského průkazu. Voličský průkaz opravňuje občana volit v jakémkoliv volebním okrsku v České republice, popřípadě ve zvláštním
volebním okrsku v zahraničí.
O vydání voličského průkazu může občan požádat písemně v žádosti s úředně ověřeným podpisem nejpozději 26. května nebo osobně
31. května. Vystavené voličské průkazy budou obecním úřadem od 18.
května předávány buď osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o voličský průkaz, případně budou zasílány voliči poštou na doručenku.
Starosta obce oznamuje občanům, že pro území obce Liboš je stanoven minimální počet členů okrskové volení komise pro volby do Parlamentu ČR pět členů. Pro volby do Parlamentu ČR byl jmenován zapisovatelem okrskové volební komise pan Ladislav Frieb. Pro území obce
Liboš je stanovena pro volby do Parlamentu ČR jedna okrsková volební
komise, která bude mít sídlo v zasedací místnosti Obecního úřadu
v Liboši.
Současně upozorňujeme občany obce, aby si zkontrolovali platnost
svých občanských průkazů, neboť jejich povinností je před hlasováním
prokázat totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů,
obecní úřad před konáním voleb a ve dnech voleb okrskovou volební
komisi, o možnost hlasovat mimo volební místnost. V takovém případě
okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou. Tajnost hlasování je i v tomto případě zachována.
Eva Stejskalová

AKTUALITY
Výměna občanských
průkazů a jejich použití
jako cestovních dokladů
Občané, kteří si ještě nevyměnili
občanské průkazy a mají je vydané
do 31.prosince 1996, i ty s dobou
platnosti "bez omezení" nebo
"platnost prodloužena bez omezení", mají poslední možnost podat
si žádost o výměnu do 30. listopadu 2006, lhůta pro vydání občanského průkazu je totiž 30 denní.
POZOR, nastala další změna
v zákonech! Tato výměna občanských průkazů se týká všech občanů, i těch kteří se narodili před
1. lednem 1936. Další série výměn
občanských průkazů budou následovat vždy ke konci kalendářního
roku až do roku 2008.
Podrobnosti nejen o výměně
občanských průkazů je možné nalézt na webových stránkách Ministerstva vnitra: www.mvcr.cz/
agenda/labyrint/obcan.html
Na nový občanský průkaz se strojově čitelnými údaji je možné cestovat po zemích Evropské unie.
Dále bychom chtěli občany upozornit, že občanský průkaz, který
má odstřižený roh (např. z důvodu změny stavu či trvalého pobytu), není možné k cestování po
Evropské unii použít.
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USNESENÍ ze 41. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Liboš konaného
dne 15. 3. 2006
1. Zastupitelstvo obce schvaluje
• rozpočtové opatření č. 2/2006
• žádost o poskytnutí účelové dotace pro oblast
ochrany vod od Krajského úřadu Olomouckého
kraje, OŽPZ
• vzetí úvěru od ČS a.s. ve výši 1,5 mil. Kč na realizaci tlakové kanalizace s dobou splatnosti 5 roků
s ručením budoucími rozpočtovými příjmy obce
• doplnění a rozšíření zóny k bydlení v k.ú. Liboš
v lokalitě Hrázka ke mlýnu
2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
• zprávu o kontrole usnesení ze zasedání zastupitelstva obce dne 22.2.2006
• informaci o stavu realizace tlakové kanalizace
v obci Liboš

USNESENÍ ze 42. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Liboš konaného
dne 26. 4. 2006
1. Zastupitelstvo obce schvaluje
• hospodaření obce za leden až březen 2006
• rozpočtové opatření č. 3/2006
• závěrečný účet obce za rok 2005 s výhradou
• opatření k odstranění nedostatků, přičemž nedostatky byly k 26.4.2006 odstraněny
• výši odměn zastupitelů obce na základě přílohy
k nařízení vlády s účinností od 1.3.2006 dle přílohy
• příspěvěk dvěma žákům ZŠ na lyžařský výcvik na
základě žádosti ZŠ Štěpánov ve výši 500,- Kč na
žáka
• smlouvu o poskytnutí příspěvku ve výši 1000,- pro
Charitu Šternberk, Opavská č. 13, Šternberk z důvodu péče o jednu občanku obce Liboše
• odprodej nepotřebného drobného majetku z MŠ
Liboš občanům s tím, že výtěžek zůstane k dispozici MŠ Liboš
• nákup kopírovacího stroje dle nabídky firmy Uniton s.r.o. Olomouc za cenu 33.900,- bez DPH
• dohodu o vzájemném zápočtu závazků a pohledávek mezi obcí Liboš a firmou Remit s.r.o. Šternberk
2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
• zprávu o kontrole usnesení ze zasedání zastupitelstva obce dne 15.3.2006
• nástup 4 pracovníků z ÚP na veřejně prospěšné
práce v obci a to od května t.r.
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• informaci o kolaudaci ubytovny v majetku obce
v budově pohostinství „Za vodó“
• informaci o poskytování současných služeb internetu a nabídku pro připojení k internetu prostřednictvím firmy Wellnet – zástupce p. Koubek
• informaci z jednání starostů obcí k problematice
ptačí chřipky ze dne 2.3.2006
• zprávu o činnosti kulturní komise obce Liboš za
uplynulé období r.2005
3. Zastupitelstvo obce ukládá
• starostovi obce zajištění realizace voleb do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 2.-3.
června 2006
• starostovi odstranit zjištěné nedostatky vyplývající
z kolaudace ubytovny
• starostovi obce prověřit funkčnost čerpadel zabezpečujících chod tlakové kanalizace u obcí, které
jsou na tlakovou kanalizaci připojeny
• zprávu starosty o neplatnosti směnky v hodnotě
5 mil. Kč, kterou obec Liboš zajišťovala závazek
ručení k úvěru obce Štěpánov na tlakovou kanalizaci, vzhledem k závažnému pochybení při realizaci smlouvy o ručení mezi Volksbak a.s. Brno a obcí Liboš z r. 1997, kdy došlo k závažným skutečnostem, které zapřičinily neplatnost uvedené
smlouvy o ručení ze dne 23.7.1997
• zprávu z valné hromady VHS Sitka Šternberk včetně informace o navýšení ceny stočného
• zprávu komise stavební a dopravy za rok 2005 podanou předsedou stavební komise p. Škůrkem
• zprávu starosty z jednání starostů o stavu a možnostech výstavby komunikací, která se konala
v Těšeticích
• vyhodnocení celoroční soutěže obcí okresu Olomouc ve třídění odpadů, kde se obec Liboš umístila na 1. místě
• zprávu starosty o připravovaných kulturních
a společenských akcích
• zprávu starosty o povodni v Krnově ve dnech
2.- 3. dubna 2006
• informace o sběru starého papíru pro děti MŠ Liboš do soutěže mateřských škol, který se uskuteční
5. a 6. května 2006
3. Zastupitelstvo obce neschvaluje
• žádost Centra zdravotně postižených v Olomouci
o finanční dotaci na jeho činnost
4. Zastupitelstvo obce ukládá
• starostovi obce zajistit písemnou odpověď na petici občanů z Krnova ohledně těžby štěrkopísku
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Stav nebezpečí v Liboši
V Liboši byl v noci z 2. na 3. dubna 2006 vyhlášen III. stupeň povodňové aktivity. Již po celý
týden od 28. března byl regulován stav vody na
mlýnském náhonu, aby nedošlo k zaplavení Jílkova.V sobotu byl s obavami sledován vývoj na vodním toku řeky Oskavy. V neděli 2.4. odpoledne
v 16.45 hodin se obcí přehnala průtrž mračen
s kroupami. Spadené srážky se již nevsakovaly do
půdy. Na polích byla již dříve vytvořena jezera
spodní vody. Tím, že pršelo i na horách, byl očekáván vzestup hladiny vody v Oskavě. Následkem
toho se pravidelně kontrolovala v Liboši u mostu
u Kamarádového hladina Oskavy. Ta stále stoupala.
Velitel jednotky SDH Pavel Weinlich a předseda osadního výboru pan Jaroslav Bazínek na možné zatopení Krnova upozornili starostu obce. Havarijní komise obce v čele se starostou obce Janem
Davidem okamžitě začala vzniklou situaci řešit.
V místech, kde ještě nikdy nebyly záplavy, hrozilo
vylití řeky z břehů.
V 1 hodinu v noci 3.4. se zvedla hladina Oskavy tak, že začala ohrožovat záplavou domky v Krnově. Rozlévala se po polích a v oranisku brázdami se dostávala mezi domy až do centra obce,
které níže položeno, než břeh Oskavy.
Starosta se spojil s krizovým štábem Olomouckého kraje a zajišťoval pomoc prostřednictvím Armády ČR a hasičů z okolních obcí. Byl
také zajištěn dovoz pytlovaného písku. Vojáci
z Přerova na letišti v Olomouci naplňovali pytle
s pískem a auta je dovezla do Krnova. Zde pomáhali občané Krnova, dobrovolníci z okolí, nastoupila Armáda ČR, dojeli jednotky hasičů z Hnojic,
Štěpánova, Stádla, Bohuňovic, Moravské Huzové
a Žerotína. V jednu chvíli na místě bylo snad na
80 lidí.
Auta, která dovezla pytle s pískem, zůstávala
na příjezdové komunikaci a vytvořením řetězu
z lidí se pytle přemísťovaly a tvořila se hráz. Při

stavbě hráze se již všichni brodili ve stále stoupající a rozlévající se vodě. Vojáci, kteří byli nasazeni
do této akce, dorazili na pomoc v kanadách, proto
zůstali na místech, kde byla „suchá“ zem. Hasiči
a místní dobrovolníci se brodili v gumácích vodou.
"Byla to divoká noc. Řeka se rozlila v místní části
Krnov a ohrožovala tamní rodinné domy. Situaci se nám
nakonec podařilo zvládnout. Armáda nám sem poslala
v noci pětadvacet vojáků a dvě tatry s pytli. Společně
s dobrovolnými hasiči jsme zvyšovali a zpevňovali břehy.
Chlapi nosili pytle na ramenech i sto metrů a brodili se ve
vodě," řekl v pondělí ráno starosta Liboše Jan David.
Voda se valila od Oskavy směrem přes zahrady
a ohrožovala obydlí občanů z čísel popisných 26
až 32 na levé straně komunikace směrem na Žerotín u kapličky.
Kladení pytlů končilo v noční tmě a pokračovalo odčerpáváním nateklé vody. Podařilo se rozlévající se vodu zastavit v době, kdy dosahovala prahu domů.
Postupně se hladina řeky rozlévala a zaplavovala louky ve špici mezi komunikací a Oskavou na
okraji Krnova. Bylo zjištěno, že v těch místech je
umístěn kanál, který je s loukou propojen do měliorací vybudovaných v poli. Tímto kanálem byla
voda odpouštěna na druhou stranu pod komunikací směrem do polí k Liboši.
V devět hodin v pondělí ráno si konečně
všichni mohli trochu oddechnout. Boj s vodním
živlem skončil. Pro tentokrát. Ještě dlouho bude
trvat, než se vše vysuší a vrátí do normálních
kolejí.
Stav nebezpečí vyhlášený v noci pro území obce prozatím trvá. Doporučujeme občanům, aby
i nadále zůstali ve stavu zvýšené bdělosti a připravenosti. V odpoledních hodinách a příštích dnech
se očekávají další srážky a tím možné zvýšení hladiny toku Oskavy.
Liboš, 3.4.2006

Přátelé v nouzi
Dne 4.dubna 2006 jsme dostali tento e-mail:
Prosím, ať se s námi spojí Vaši hasiči, byli
jsme u Vás na návštěvě, nemáme na Vás telefonní
spojení, jestli něco nepotřebují, u nás je taky stav
nouze, ale jestli se nám to vyhne, tak by jsme
k Vám jeli pomoct. Zatím máme evakuovaných 12
domů a možná už bude konec. Nevím.

Jaroslav Janda, za SDH Libiš Zdeněk Legner,
starosta a jednatel sdružení
Při čtení mi přeběhl mráz po zádech. Ještě
existuje lidská solidarita a upřímný zájem. Sami
jsou na tom hůř, ale zajímají je naše problémy.
Přátelé, děkujeme Vám za ochotu, potěšilo nás to.
Jan David, starosta obce
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Zpráva komise stavební a dopravy
Komise stavební a dopravy je tvořena 7 členy.
Jsou jimi p. Pavel Vašek, p. Pavel Weinlich, p. František Zbořil, p. Vladimír Porč, p. Štěpánka Vážanská, p. Vladislava Zbořilová a předsedou je p. Miroslav Škůrek.
Náplní práce je dohlížet na stavební činnost
v obci, spolupráce se stavebním úřadem Obecního
úřadu ve Štěpánově, podávat vyjádření ke stavbám,
spolupracovat při přípravě změn územního plánu.
V rámci přenesené pravomoci může stavební
komise povolovat a přijímat ohlášení drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích prací. K tomuto účelu jsou na obecním úřadě k dispozici formuláře, které je třeba řádně vyplnit. Musí zde být uvedeno jméno a adresa stavebníka, místo stavby, druh
a číslo parcely pozemku, doklad o vlastnickém právu
k pozemku popř. čestné prohlášení vlastníků pozemku, název stavby a jednoduchý technický popis
zamýšlených prací a situační náčrt podle katastrální
mapy s vyznačením stavby na pozemku a vyznačením hranic sousedních parcel ve dvojím vyhotovení.
Po ohlášení stavby dochází k projednání na
schůzi stavební komise a následně je stavba povolena, v případě nejasností je provedeno místní šetření.
K náplni činnosti komise stavební a dopravy
patří i sledování kvality a údržby místních komunikací a chodníků, stav dopravních značek, přeprava
cestujících a jízdní řády.
Komise spolupracuje s obcí v těchto oblastech:
projektová připravenost, změny územního plánu –
výběr lokalit pro stavbu RD, rekonstrukce a stavby
VO, plyn, kanalizace, voda apod., pasporty inž. sítí,

příspěvek na dopravní obslužnost, dopravní značky
a značení, potřeba nových komunikací, např. Hrázka
ke kostelu, drobné stavby a stavební úpravy – projednává ohlášení, stavební úpravy většího rozsahu vydává stavební povolení, vyjadřování k ostatním
stavbám a stavebním úpravám, součinnost se stavebním úřadem při stavebním řízení, spolupráce při investičních akcích obce, sledovat kvalitu a údržbu
místních komunikací a chodníků, autobusová doprava osob - jízdní řády, autobusové čekárny, údržba
komunikací ve správě státu.
Komise vydala nesouhlasné stanovisko ke změně
územního plánu pro vymezení těžebního prostoru
v blízkosti obce ve směru výjezdu z obce na Hnojice
po pravé straně silnice právě z důvodu krátké vzdálenosti od obytné části obce, budoucí hlučnosti provozu těžby a vlivu dopravy štěrkopísku na bydlení
v obci a znečišťování či poškozování stávajících komunikací.
Za rok 2005 komise přijala a vyřídila 19 podání
ohlášení drobné stavby a stavebních úprav, vydala 12
vyjádření ke stavebním řízením a vzala na vědomí 65
oznámení stavebních a kolaudačních řízení a jiných
podání.
Komise provedla několik místních šetření a zúčastnila se kolaudací novostaveb RD a jiných staveb
na území obce. Na jednom ze zasedání komise v terénu členové zhodnotili dopravní značení v obci
a stanovili potřebnost umístění dopravních značek
v obci.
Miroslav Škůrek,
předseda komise stavební a dopravy

Třídění druhotných surovin v roce 2005
V měsíci březnu bylo provedeno firmou Remit
s.r.o. Šternberk vyhodnocení celoroční soutěže ve
třídění odpadů z domácností za rok 2005. Naše obec
se umístila na 1. místě (3. místo v roce 2004). V obci jsou umístěny kontejnery na papír, sklo a plasty.
Železný šrot pravidelně na jaře sváží hasiči. V obci
žije 579 obyvatel, kteří za rok 2005 vyprodukovali
celkem 73,79 tun odpadu, z toho 56,59 tun netříděného odpadu se odvezlo na skládku v Bohuňovicích.

Tříděného odpadu z kontejnerů se odvezlo celkem 17,2 tun, z toho 2,67 tun papíru, skla 7,08 tuny
a 7,45 tun plastů. V procentuelním vyjádření činí vytřídění 23,31%. Každý občan obce v průměru vytřídil 29,71 kg odpadů a do popelnice předal k odvozu
97,74 kg odpadů za rok. Všem občanům obce patří
poděkování za snahu třídit odpad a věříme, že ve
svém úsilí chránit životní prostředí pro nás i naše děti nepolevíte.
Jaroslav Mik, předseda komise ŽP

Vzpomínka
Nikdy nevíš, co ztratíš,
nikdy nevíš, co máš!
Smrt není to nejhorší,
co nás může na světě
potkat!

2. května 2006 uplynuly 2 roky, co nás
tragicky navždy opustili

Radek Kovář a Libor Ošťádal
Uctěme jejich památku tichou
vzpomínkou.
Zarmoucené rodiny
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Zvýšení částek životního minima
Vláda na svém zasedání dne 7. prosince 2005 schválila nařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního
minima. Zvýšení částek životního minima se promítá do úrovně celé řady sociálních dávek, které jsou od
životního minima odvozeny a projeví se také v rozšíření okruhu příjemců některých dávek, poskytovaných
v závislosti na výši příjmu, kde jako srovnávací kritérium slouží životní minimum. Jedná se o dávky státní
sociální podpory, dávky sociální péče podmíněné sociální potřebností a zvýšení důchodu pro bezmocnost.
Změna výše životního minima se promítne v těchto případech do nároku na uvedené dávky a jejich výši
a částky, které se dále uvádějí, jsou částky životního minima, výše dávek nebo výše částek podmiňujících
nároky na dávky, které platí od 1. ledna 2006.
Výše životního minima
Částka životního minima, která se považuje podle zákona o životním minimu (zákon č. 463/1991 Sb., ve
znění pozdějších předpisů) za potřebnou
1. k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb občana (dále jen „částka na osobní
potřeby“), činí měsíčně
a) 1 750 Kč, jde-li o dítě do 6 let věku,
b) 1 950 Kč, jde-li o dítě od 6 do 10 let věku,
c) 2 310 Kč, jde-li o dítě od 10 do 15 let věku,
d) 2 530 Kč, jde-li o nezaopatřené dítě od 15 do 26 let věku,
e) 2 400 Kč u ostatních občanů.
2. k zajištění nezbytných nákladů na domácnost (dále jen „částka na domácnost“) činí měsíčně
a) 2 020 Kč, jde-li o jednotlivce,
b) 2 630 Kč, žijí-li v domácnosti 2 osoby,
c) 3 260 Kč, žijí-li v domácnosti 3 nebo 4 osoby,
d) 3 660 Kč, žije-li v domácnosti 5 nebo více osob.
Státní sociální podpora
U dávek státní sociální podpory (zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších
předpisů) se zvýšení životního minima promítne do podmínek nároku, jde-li o dávky závislé na výši příjmu v
rodině, a dále do výše naprosté většiny dávek náležejících z tohoto systému. Pro názornost se pro nárok na
přídavek na dítě, sociální příplatek a příspěvek na bydlení vychází z životního minima čtyřčlenné rodiny
(rodiče a dvě děti ve věku 5 a 14 let, tj. 2 400 + 2 400 + 1 750 + 2 310 + 3 260 = 12 120).
Informace o dalších dávkách a příspěvcích
přineseme v příštím čísle.

Poděkování
Chtěla bych touto formou poděkovat všem občanům, kteří obětavě po celý rok shromažďují odpadový papír, vršky od PET lahví a pomáhají nám tak
získat finanční prostředky, které můžeme použít například na nákup hraček pro naše děti.
Nemalý dík patří všem rodičům a ostatním občanům, kteří se podíleli na organizování dětského maškarního bálu. Letošní výdělek činil rekordních
8.668,-Kč. Za částku 6.740,- byl zakoupen dětský
nábytek – kuchyňka, za zbývající částku byly pořízeny didaktické pomůcky.
Ve zkratce o činnosti:
Naše mateřská škola se snaží dětem školní rok
zpestřit různými akcemi. Několikrát do roka jezdíme
do divadla do Olomouce, pořádáme předplavecký
výcvik, výlet za zvířátky na Sv. Kopeček.

Jubilea a výročí našich občanů
Květen:
Josef Petřík
Alois Dreiseitel
Anna Kouřilová
Anna Ondráčková
Červen:
Marie Neradová

75 roků
75 roků
70 roků
70 roků
85 roků

Na veřejnosti se děti prezentují při vystoupení
pro libošské babičky a dědečky, při vítání občánků,
na Čertovské nadílce a při vystoupení u pomníku.
Samozřejmě nezapomeneme na naše maminky a babičky, pro které děti secvičily pásmo ke Dni matek.
Naší snahou je, aby mateřská škola byla oázou
klidu, poznání, radosti a porozumění.
Valentová Lenka, ředitelka MŠ Liboš
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Varování Hasičského záchranného sboru.
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje zaznamenal v poslední době zvýšený nárůst počtu požárů od pálení trávy, porostů a klestu. Věnujte prosím této problematice maximální pozornost a dodržujte zejména tyto hlavní zásady:
1. Je zakázáno rozdělávání ohňů v období zvýšeného
nebezpečí vzniku požáru.
2. V lesích je celoročně zakázáno kouřit, rozdělávat
nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa.
3. Je rovněž zakázáno rozdělávat nebo udržovat
otevřené ohně do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.
4. Jste-li svědkem vzniku nějaké mimořádné události
např. požáru v lese, plošného vypalování trávy,

porostů apod. předejte informaci co nejdříve na
tísňovou linku 150.
5. Nikdy nerozdělávejte oheň pod větvemi stromů,
na pasekách, v blízkosti křovin, ve vysoké trávě,
poblíž zemědělských plodin a stohů. Od hořícího
ohně neodcházejte, zalijte jej vodou, vyhrabte
zbytky dřeva, spáleniště s popelem překryjte vrstvou zeminy.
6. Dodržujte zákaz vypalování trávy a porostů. Jen
tak se nebudete vystavovat porušení zákona o požární ochraně a pokutě až do výše 25 000,- Kč.
7. Důsledná preventivní opatření učiněná z Vaší strany zabezpečí Váš majetek před požáry a ochrání
zdraví Vaše i Vašich dětí.
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Požáry v Liboši a Krnově
1.9.1882
1884
9.12.1887
12.2.1887
30.9.1883
9.11.1887
9.12.1887
1899
10.9.1900
2.3.1902
4.11.1926

požár v Krnově u pana Josefa Nevěřila
č.11, vyhořela stav. č.10, 9, 8, 7, 6 a 12,13
požár v Krnově u p. Antonína Tégla č. 4,
vyhořela stavení č. 1, 2, 3 a 5
požár v Krnově u p. Antonína Obšila
č. 25, shořel domek se stodolou
požár v Krnově u p. Josefa Svobody
č. 17, vyhořela stavení 16, 15 a 14
požár v Liboši ve 23.30
požár v Krnově
požár v Krnově ve 24.00
požár v Krnově u p. Valentina Zbořila
požár v Liboši
požár v Liboši do základu vyhořel mlýn
požár v Liboši vyhořely chlév a stodola u
p. Klášterníka Bohumila, stodola u

p. Štěpána Svozila a stoh slámy u p. Jana
Vyhnánka
5.2. 1951 požár v Liboši vyhořel rodinný domek
p. Pavla Františka
1954
požár v Liboši vyhořel rodinný domek
u p. Mazala Vojtěcha
9.10.1990 požár v Krnově vyhořel rodinný domek
u p. Vrbky Zdenka
31.8.1992 požár v Liboši vyhořel rodinný domek
u p. Kouřila Antonína
19.1.1993 požár v Liboši vyhořel kravín JZD
25.7.2000 požár v Liboši shořel stoh slámy JZD
5.8.2003 požár v Liboši hořela vrba na
huzovských lukách
Mimo těchto požárů se hasičské družstvo zúčastnilo hašení požárů i v několika okolních obcích.
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OSOBNOSTI LIBOŠE XI.
(seriál na pokračování)
narodila dcera Emilia. Jan Schneider byl synem Jana
Rodáci, postavy a postavičky, osoby a osobnosti
Schneidera hajného na odpočinku a jeho choti EmiLiboše a Krnova, živnosti a řemesla
lie rodem Jana Ličky, drába v Klášteře Hradišti.
v Liboši a Krnově
Od pana Ladislava Mádra ze Štěpánova jsme do- Jaroslav Sládek – stolář, truhlář
stali dopis, kde nás upozornil na to, že jsme na ně- * 19.9.1928 - Žerotín
+ 28.11.1997 - Liboš
které občany Liboše zapomněli. Z dopisu citujeme:
Na Jilkově žila rodina Josefa Opletala, o jehož Místo působení: Žerotín, Liboš, Štěpánov
bratrovi Rudolfovi jsme psali, co by známém pěsti- Narodil se v rodině Františka Sládka a Cecilie, rozeteli ovocných stromků. Josef pracoval v ocelárnách né Spurné. Vyučil se truhlářem, oženil se s Marií Töv Řepčíně. Jeho manželka Anna byla dcerou Eusta- glovou, pracoval v UP závodech ve Štěpánově jako
stolář - truhlář. Při rekonstrukci Národního divadla
cha Petříka, známého tesaře.
Sousedem pana Josefa Opletala byl pan Vojtěch v Praze prováděl odborné práce stolářské na obloPetřík a jeho manželka Anežka, pocházela ze Stře- žení stěn a stropů v divadle. Jeho pečlivou odbornou
ně. Měli syna Vojtu, závodníka na všem, co jezdilo. práci a jeho skromnost všichni obdivovali a vzpomíByla již o něm zmínka, jako o pilotovi. Jeho tatínek nají na něho v dobrém dodnes. Prováděl stolářské
byl opravář a seřizovač na pile ve Šternberku u Stei- práce při renovaci kostela sv. Vavřince ve Štěpánově,
na, byl dobrým muzikantem a hrál na trubku v Ha- položil parkety, opravil kříž. Zemřel ve věku 69 let
na rakovinu žaludku a je pochován na hřbitově ve
nácké kapele ve Štěpánově.
Pan Vojtěch Petřík měl souseda Josefa Porče. Štěpánově.
Jeho manželka Vlasta pocházela z Krnova. Měl dva
Slezáček – strojnický mistr
syny a dceru. Byl velmi pracovitý, ale i tak si našel *Antonín
11.12.1881
- Liboš
chvilku ke hře na trubku v Hanácké kapele ve Ště- + 2.2.1931 - Liboš
pánově.
pobytu: Liboš
Sousedem pana Josefa Porče byla rodina Opí- Místo
Měl
v
Liboši zařízenu strojnickou dílnu, opravoval
chalova. Pracovala v zemědělství. Měli tři syny mlátičky
has. stříkačku, byl funkcionářem SDH
a dceru. Nejmladší ze synů byl vedoucím Jednoty na v Liboši varoce
1907.
Sídlišti ve Štěpánově.
Slezáček
Dva měsíce utekly jako voda a my Vám dnes *Antonín
30.8.1925
- Liboš
představíme rodáky, živnostníky, osobnosti a posta- Po obecné škole
roku měšťanky ve Štěpávičky Liboše a Krnova, jejichž jména začínají písme- nově nastoupil doa jednoho
reálného
ve Šternberku.
nem „S“. Pokud jsme na někoho zapomněli, nechť Po zabrání Sudet pokračovalgymnasia
ve
studiu
v Olomouci.
nám to všichni prominou. Budeme se těšit na Vaše Ve 4. třídě byl vyloučen jen pro dostatečný
prospěch
dopisy s údaji o Vašich známých a přátelích, dalších z němčiny. Vyučil se doma strojním zámečníkem.
Po
lidech, osobnostech Liboše.
vyučení byl totálně nasazen u německé firmy Funke
v Želešicích u Brna jako opravář stavebních strojů.
Josef Sedláček – stolářský mistr
Po válce se dobrovolně přihlásil na vojenskou službu
* 15.8.1905 - Střítež
Bydlel v roce 1933 v Liboši čp. 11. Oženil se s Lud- k letectvu. Po výcviku sloužil na letišti v Olomouci
jako letecký mechanik – motorář. Následovalo 2-leté
milou Bazínkovou z Liboše.
studium na mistrovské škole strojnické v Přerově
Vojtěch Seifert – učitel
a zaměstnání až do důchodu v n.p. Chronotechna
* Moravská Huzová
Začínal u prkna v konstrukci nářadí a po
Působil v Komňatce a v Liboši, byl velmi aktivním Šternberk.
15-ti
letech
byl jmenován vedoucím technické noručitelem a členem a funkcionářem SDH. O jeho ži- malizace, která
se později rozšířila na oborové norvotě připravujeme článek, který se objeví v některém malizační středisko.
Patřičné vzdělání na tyto funkce
z příštích čísel zpravodaje.
získal studiem při zaměstnání. Zpracoval oborový číselník výrobků: Časoměrné přístroje a zúčastnil se
Alois Sekanina – chovatel dobytka
mezinárodních zasedání ISO TC 114 – Hodinářství
* 9.4.1903 - Unčovice
v Moskvě a Paříži. Pro vývojové oddělení připravo+ 26.11.1975 - Šternberk
val každoročně kolekce budíků a hodin na výstavy
Místo pobytu: Liboš
Bydlel v Liboši na čp. 7, funkcionář SDH. Oženil se a veletrhy včetně jejich technického řízení s odběras Marií Dokoupilovou, nar. 22.7.1902, zemř. 27.3. teli a hodnocením výtvarnou komisí. V roce 1951 se
oženil s Marií Kameníčkovou ze Žerotína, kam se po
2000. Otec paní Ludmily Dvořákové.
úpravě rodinného domku přestěhovali. Mají dvě
Jan Schneider – hajný
dcery Lenku a Marii a syna Antonína. Ze zálib: již
* Žerotín
skončil s myslivostí, byl předsedou MS Žerotín, zůMísto pobytu: Krnov čp. 19
V matrice zapsáno, že v roce 1889 se Janu Schneide- stává rybářem a zahrádkářem.
Pokračování na str. 8
rovi a Marianně, dceři Floriana Dobeše v Krňově
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Osobnosti Liboše XI. – dokončení ze str. 7
Karel Slezáček – pilot
* 17.10.1902 - Liboš
+ 13.6.1932 - zátoka Kotorská, Jugoslávie
Bydlel v Liboši čp. 26. Přišel o život při letecké havárii. Více na str. 9.
Alois Smetana – nájemce hostince
* 22.8.1874 - Krnov
Bydlel v Krnově čp. 19 v roce 1904.
Matěj Schmolz – řezník
Narodil se ve Štěpánově v rodině Jakuba Schmolze
a jeho manželky Antonie Bednářové obou ze Štěpánova.
Oto Solař – cestář
* 7.5.1916 - Šumvald
Oženil se s Anežkou Riedlovou, dcerou Heleny
Riedlové, nar. 16.3.1925, zemřelé 30.12.1945 zardoušením. Bydlel v Liboši čp. 18 v roce 1945.
Anděla Spurná – magistra farmacie
* 26.6.1906 - Krnov
Dcera Františka Spurného, rolníka v Krnově z čp. 7
se provdala 6.9.1938 za Stanislava Trešera, magistra
farmacie, majitele lékárny ve Štěpánově čp. 324, nar.
18.5.1873 v Čimelicích.
František Stavěl – hostinský
* 27.8.1910 - Dubany
+ 12.1.1995 - Šternberk
Místo pobytu: Liboš
Pracoval ve mlýně v Liboši jako mlynářský pomocník, později v roce 1950 jako mlynář a současně byl
hostinským v Liboši na čp. 7.
Václav Stoklásek – stolář
* 14.12.1899 - Cholina
+ 9.9.1962 - Šternberk
Bydlel v Liboši čp. 22.
Štěpán Stýskal – řezník
* 15.09.1916 - Štěpánov
+ 3.6.1992 - Paseka
Místo pobytu: Liboš
Funkcionář SDH
Oldřich Světlý – stavitelský kreslič
* 2.2.1917 - Olomouc
+ 18.9.1993 - Liboš
Oženil se s Annou Zpěvákovou. Bydlel v Liboši čp.
53. Pracoval jako technik. Již v důchodě jako stavbyvedoucí se zasloužil o výstavbu nové školy ve Štěpánově v roce 1987.
Bohumil Svoboda – stolář
* 23.11.1914 - Hnojice
Bydlel v roce 1943 v Krnově čp. 12.
Bruno Arnošt Svoboda – kněz, varhaník, básník
* 17.6.1919 - Štěpánov
+ 3.8.1983 - Grimbergen – Belgie
Místa pobytu: Pňovice, Litovel, Liboš – Krnov, Nová Říše, Řím, Belgie
Kněz premonstrátského řádu, řeholní kanovník, vý-
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znamný skladatel duchovní hudby, varhaník a básník, jeho církevní skladby se hrají po celém světě.
Josef Svoboda – obuvník
Bydlel v Krnově čp. 29 v roce 1949.
František Svozil
* 1899
+ 1985
Rolník v Krnově čp. 9, absolvent Zemědělské školy
v Litovli, starosta Krnova v letech 1931-1939, později 1941-1945. Autor první krnovské kroniky
a dlouholetý dopisovatel Národopisného ústavu.
Kromě znalostí nutných k vedení hospodářství oplýval znalostmi širokého spektra jiných oborů. Speciálními koníčky mu byly filatelie a astronomie.
František Svozil
* 1942
Státní zaměstnanec, nyní důchodce, absolvent gymnázia a průmyslové školy strojní, obyvatel Liboše od
roku 1972, kronikář obce od roku 1990.
Jan Svozil
* 1872
+ 1948
Rolník v Krnově čp. 9, starosta obce Krnov po dobu
I. světové války.
Jan Svozil
* 12.5.1897 - Liboš
+ 30.4.1962 - Liboš
Narodil se v rodině Františka Svozila a Antonie, rozené Urbáškové. Oženil se s Boženou Slatinovou.
Bydlel v Liboši na čp. 19, v roce 1945 byl inspektorem svazu zemědělství a lesnictví, první předseda
JZD Liboš, později úředník. Zemřel ve věku 65 let
na akutní insuficienci věnčitých tepen. Pochován na
hřbitově ve Štěpánově dne 4.5.1962.
Štěpán Svozil – rolník
* 18.8.1889 - Liboš
+ 15.6.1971 - Liboš
Narodil se v rodině Jana Svozila a jeho manželky Jenovefy Peřinové. Oženil se s Marií Ulrichovou. Byl
rolníkem v Liboši na čp. 6, zakládajícím členem
SDH v Liboši. Zemřel ve věku 82 let na těžkou sklerozu mozkových tepen. Byl pochován na hřbitově
v Hnojicích 18.6.1971.
Štěpán Svozil se narodil v Liboši dne 18.8.1889 jako
syn manželů Jenovefy a Jana Svozilových. Po ukončení povinné školní docházky a smrti svého otce se
šel učit hospodařit k panu Bohumilu Peřinovi do
Březců. V roce 1918 se oženil s Marií Ulrychovou
z Bělkovic a společně začali hospodařit v Liboši č.p.
6 až do roku 1950. Spolu se svými sestrami Terezií,
Marií a Boženou obdělával 12 ha půdy. Kolem hospodářství však byli zaměstnáni i další pracovníci.
Sestry Terezie, Marie a Božena bydlely v Moravské
Hůzové u Vyhnánků a v roce 1930 postavily domek
v Liboši, kam se nastěhovaly a krátce nato Božena
zemřela. Štěpán Svozil spolu se svou ženou Marií
vychovali syna Bohumíra a dceru Libuši. V roce
1950 předal hospodářství synovi a žil s manželkou
na výměnku, až do své smrti dne15.6.1971.

Informační zpravodaj

Strana 9

Nad mořem – vzpomínka na Karla Slezáčka
Když jsem v roce 1926 narukoval do školy leteckého dorostu v Prostějově, nenapadlo mě, že někdy
budu létat nad mořem. Po absolvování elementární
školy jsem prošel stíhačkou v Chebu a pak jsem létal
dál jako stíhač na B-21 u Leteckého pluku č. 1 v Praze, později jsem byl u Leteckého pluku č.4 a pak
jsem se dostal zase zpátky, ale ke cvičné letce.
V letech 1931 – 1933 jsem působil jako pilot
vlečných letadel na détachementu v Kumboru u Boky Kotorské v Jugoslávii. Na sklonu dvacátých let si
naše vláda od Jugoslávského království pronajímala
část jadranského pobřeží. Byla tu zřízena dělostřelecká střelnice. Protiletadloví kanonýři se cvičili v ostré
střelbě na rukáv tažený letadlem. V okolí však byl
hornatý terén bez letišť. Jako vlečné letouny přicházely v úvahu pouze hydroaviony. Nablízku byla jugoslávská základna námořních letounů, ale bylo rozhodnuto, že terče pro naše dělostřelce budou vlekat
naše posádky.
V továrně Aero upravili několik letounů A-11
tak, že na podvozkové nohy bylo možné upevnit
dřevěné plováky. Letouny jsme přelétli do Sarajeva,
kam za námi dorazil pozemní sled vlakem. Na čtyři
letadla jsme byli čtyři posádky, několik mechaniků
a důstojník jako velitel. Na vojenském letišti v Sarajevu byly rozmontovány i naše A-29, naloženy na
vlak a jeli jsme úzkokolejkou až do Boky Kotorské.
Tady jsme poprvé viděli moře a byl to pro nás suchozemce věru velký zážitek.
V hangárech na zemi jsme naše letouny smontovali, tentokrát už s dlouhými plováky pod trupem.
Pak jsme pod ně posunuli přepravní podvozek, odtáhli je k vodě a spustili na hladinu. Létání nad vodou mělo své zvláštnosti, ale rychle jsme si na ně
zvykli. Bylo třeba dávat pozor zejména na vítr a stálé
hlídání směru, ale jinak se nám to líbilo.
Startovali jsme podle požadavků dělostřelectva
a pak jsme létali podél pobřeží a dělostřelci pálili na
větrný rukáv tažený za letadlem, který vypouštěl pilot za letu. Nebyl to nijak příjemný pocit, ale musím
říct, že se nestalo, aby salva dělostřelcům „uletěla“
a zasáhla nebo poškodila vlečný letoun. Několikrát
se sice stalo, že nám přestřelili lano, takže rukáv uletěl a ztratil se v moři, ale to patřilo k věci. Po skončení střelby jsme rukáv nad střelnicí odhodili a dělostřelci si vyhodnocovali zásahy sami.
Byly to vždycky tři příjemně strávené měsíce.
Bydleli jsme na pobřeží v dřevěném baráku, který
nám zapůjčila jugoslávská armáda. Měli jsme s sebou

civilní šaty, ve kterých jsme mimo službu mohli chodit, ale celkem se o nás nikdo nestaral. Velitel nám
občas vyhlásil nástup, aby zvedl morálku, ale to zas
nebylo tak často. Na stravu jsme chodili k jugoslávským vojákům, se kterými jsme si výborně rozuměli.
Oni tam měli nějaké italské hydroplány a nabízeli
nám, abychom si s nimi zalétali, ale jejich letadla
v nás nebudila velkou důvěru, a tak k tomu nikdo
neměl mnoho chutí. Vzpomínám si, že za korunu
byly čtyři dináry a litr dobrého vína stál tři dináry,
takže jsme se při našem služném měli jako páni.
Při návratu z jednoho letu zahynul rotný Slezáček. Dívali jsme se, jak přistává, když najednou se asi
z dvaceti metrů jeho letoun zřítil na hladinu. Plováky
se urazily a stroj se potápěl. Střelec z letadla vyplaval
a dostal se na jeden plovák. Však také zakrátko ho
vylovili jugoslávští námořníci do člunu. Chlapec měl
jenom trochu naražená záda a jinak mu nic nebylo.
Nepochopitelný pád letadla však neuměl vysvětlit.
Trup letounu se zatím i s pilotem potopil do osmimetrové hloubky. Trvalo skoro hodinu, než přijela
na místo loď s jeřábem a potápěči upevnili u vraku
lano. Když byl stroj vyzdvižen nad vodu, byl pilot
ještě v kabině, připoután upínacími pásy. Jugoslávský
vojenský lékař se ho sice pokoušel ještě vzkřísit, ale
samozřejmě bezvýsledně. Při prohlídce těla však neshledal žádné zranění, a proto nebyla nehoda nikdy
plně vysvětlena. Na letadlech jsme se střídali a u tohoto stroje nikdo předtím žádnou závadu nezjistil
a mechanici letoun před startem řádně připravili.
Mohli jsme se tedy jenom dohadovat, že snad pilot
byl stižen náhlou nevolností nebo mdlobou. Tak
jsme přišli o dobrého kamaráda a jedno letadlo.
Bylo rozhodnuto, že nešťastný rotný bude pohřben na půdě Jugoslávského království, a tak jsme
i během kumborského détachementu zažili vojenský
pohřeb. Leteckých pohřbů jsem již předtím viděl
hodně a musím říct, že Jugoslávci jej provedli opravdu důstojně. Náš hostitelský pluk vyslal vojenskou
hudbu a čestnou jednotku, která s našimi dělostřelci
vyprovázela rotného Slezáčka na jeho poslední cestě.
Sám jsem byl s ostatními piloty nosičem rakve.
Ale i přes tuto smutnou událost pro mě détachement v Jugoslávii zůstal nezapomenutelným zážitkem a rád si ho připomínám, když někdy listuji svým
zápisníkem letů anebo půlstoletí starým albem.
Převzato z knihy o letectví - vzpomínka četaře,
polního pilota Václava Bohaty
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Jiří Růžička
Narodil se 15. června 1929 jako prvorozený syn
Václava a Žofie Růžičkových na Jílkově č. 32, nyní
č. 114. Jeho otec byl zedníkem, matka pracovala jako
námezdní zemědělská pracovnice u pana Sekaniny.
Jiří měl těžký život. Ale nejen on i jeho dva bratři
Václav a Jaroslav. V té době bylo otcovo zednické
povolání spíše sezónní zaměstnání. V zimním období zednické povolání mělo neplacenou dovolenou.
Na podzim si otec Václav Růžička přivydělával prací
v zemědělství kladením řepy. V zimě zase stavěl kotle a prováděl jejich opravy nebo pracoval v lese.
Podporu neměl žádnou, ani nemocenskou jako
v dnešní době. Václav Růžička byl taktéž členem
SDH v Libuši – Jilkově. Byl činným členem, zúčastňoval se aktivně veškerých akcí pořádaných v SDH,
několikrát se i zúčastnil župní valné hromady jako
cvičící prostných. Zastával funkci I. podnáčelníka.
Jeho dva synové Jiří a Jaroslav pokračovali v jeho
šlépějích, rovněž se staly členy SDH v Liboši.
Jiří po ukončení školní docházky šel do učení
v Moravských železárnách, kde se vyučil strojním
zámečníkem. Zde pracoval s velkým nadšením až do
odchodu do důchodu. Doplnil si odborné vzdělání
a stal se uznávaným svařovacím technologem. Školil
nové svářeče a měl oprávnění zkušebního komisaře
pro obor svařování. V roce 1944 se stal členem
SDH Liboš - Krnov. Po 2. světové válce se podílel
na založení junáckého oddílu Oskaváci a aktivně se
podílel na jeho činnosti. Stal se rádcem družiny
Racků.
Po návratu z vojenské základní služby, kde dosáhl důstojnické hodnosti, se věnoval činnosti v ob-

ci. Pomáhal zakládajícímu se zemědělskému družstvu, ve spolupráci s Jaroslavem Kovářem zhotovil
v devítce domů etážová topení včetně úsporných
kotlů a také domovní kovová vrata.
V roce 1952 se oženil se s Miluší Zaoralovou
z Chomoutova. V manželství se jim narodili dva synové, v roce1953 Jiří a v roce 1957 Lubomír.
Po vstupu do SDH se stal velmi aktivním členem. V první funkci zastával velitele zásahového
družstva, kde se osvědčil jako mladý člen, který na
sebe upoutal jiné mladé hochy. Proto se v roce 1952
stal velitelem SDH, v této funkci setrval až do roku
1954, kdy ho vystřídal Zbořil Vladimír. Jelikož ve své
funkci se velmi osvědčil, byl tedy v roce 1969 znovu
zvolen velitelem do 1973. Poté byl zvolen jako zodpovědný člen předsedou SDH. Tuto funkci vykonával do roku 1976.
Věnoval se rovněž činnosti v lidosprávě obce jako člen místního národního výboru, později občanského výboru a mnoho dalších roků jako člen komise pro výstavbu až do důchodového věku. V době
výstavby kanalizace a chodníků na „Revoluční“, byl
jedním s hlavních organizátorů staveb.
Poslední léta důchodového věku, kdy mu již
zdravotní důvody nedovolovaly větší vypětí, věnoval
se maximálně své zahrádce a přátelským posezením
s kamarády.
Dne 11. července 2005 nás zastihla zpráva, že
nás navždy po těžké a dlouhé nemoci opustil náš
bratr Růžička Jiří, se kterým jsme se rozloučili
v olomouckém krematoriu 15. července 2005.
z několika zdrojů zapsal Josef Bajer

Přítelem nemusí být pouze člověk

Pijácká

Vědci, kteří hledají způsob, jak prodloužit život
pacientům po srdečním infarktu, zjistili, že nejlepším
lékem je čtyřnohý přítel. Pacienti, kteří navázali blízký vztah se psem, s kočkou nebo jiným domácím
mazlíčkem, se zotavili výrazně rychleji a žili déle než
ti, kteří takové pouto postrádali. Pravděpodobné vysvětlení: bezvýhradná oddanost a láska projevovaná
zvířaty uvolňují stres, kterým jejich pán trpí.

Jak si zlepšit náladu
Pořiďte si domácí zvířátko. Nejenže vám poskytne bezvýhradný pozitivní vztah, ale užijete s ním
i spoustu legrace. Každý majitel domácího zvířete
zná spoustu oblíbených historek.

na nápěv písně „A volám nashledanou“
Žízeň zavelí, neváhej a toč,
nám hrdla zlatej mok zavlaží,
roztočíme v kríglech ten kolotoč,
ať na nám partie veselí.
Tu žízeň věčnou máme
neváháme, pivečko nás navždycky stmelí.
Půlnoc hned, hodina ožehavá,
už jsme skončili, jasná zpráva,
na vědomost štamgastům se dává,
proud zlatého moku ustává.
Honem poslední dáme,
neváháme, ať nás neopouští nálada.
Jožo Havel Huzovský
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Jak jsem se stal rybářem
Narodil jsem se v domě vzdáleném od vody co
by kamenem dohodil a ještě k tomu takové vody,
která oplývá hojností ryb, to už sudičky u kolébky se
shodly, že budu rybářem. Tak se i stalo. Oskava
vlastně mlýnský náhon byla pro nás kluky úplným
rájem. Sraz byl vždycky na mostě a tam se rozhodovalo, co podnikneme. Když to nebylo v létě koupání
nebo míčové hry, tak chytání ryb, nebo přelézání vrb
ve Staré Oskavě. Ta původně tekla za zahradami
domků před lesíkem, dále přes silnici (most je již zavezen) a ústila v místech, kterému jsme říkali Troubky. Dalo se tam i koupat. Za silnicí až k Oskavě rostly vysoké vrby, které jsme přelézali jako opice 4 metry nad zemí. Naše nejmilejší koupaliště bylo ve
„Spojích“, kde Říče se vlévala do Oskavy. Tam tekla
teplá voda.Chodili jsme se koupat i do brodu,ale většinou až k večeru po plavení koní. Když bylo zvednuto stavidlo, velké vlny nás vyvezly až na písek.
Ryby jsme chytali do rukou v březích, které byly
prorostlé kořeny vrb až na dno nebo v kamenech,
když byl břeh zpevněný. Chytali jsme i na udici, která se stávala z ohnutého špendlíku, obyčejné niti,
špuntu od piva a prutu uřezaného v lesíku. To se
musela ryba po záseku okamžitě vyhodit na břeh.
Oblíbené stanoviště lovu bylo před mostem v lesíku
u dubu. Tam totiž ústila odvodňovací příkopa od
rybníka přes „Hrázka“, kolem naší a Chudové zahrádky. Stalo se nám jednou, že nás při obchůzce
chytil porybný, stařeček Kryl a sebral nám udice.
Schoval je ve křoví, což jsme sledovali a když zašel
dál,klidně jsme si je vyzvedli a pokračovali v chytání.
Srážka. To byl okamžik, kdy se zvedlo stavidlo,
vytekla voda, čímž se vyčistilo koryto od nánosu
bahna. Po spuštění stavidla, když voda pomalu odtékala, sjížděly se dolů hejna ryb, na které jsme pod
mostem čekali. Důmyslně vyhloubenými kanály ryby
projížděly jako na dálnici. Ty menší jsme pouštěli,
ale vždycky ke konci připlula největší a ta byla naše.
Při „srážce“ dělal výlov také rybářský spolek. Česlav
a Franta Dokoupilů chytali ryby do saků od brodu
až po „Spoje“ a ty se odvážely v kádích do dědiny
povozem. Občas se ryby pekly na rožni při zahradních slavnostech za hospodou.

Jednou, bylo to v květnu nebo červnu jsme postávali na mostě a před námi v proudu na kamenité
podloži se třela hejna podouství. Obracely se na bok
a celé řečiště se blýskalo jako zrcadlo. Byla to nádherná podívaná. Většinou „táhly“ podoustve ve tření
potokem u Stádla, proč zamířily jednou do Liboše, si
nedovedu vysvětlit. Ještě mám jeden zážitek při
„Srážce“. Bylo to v Říčí. Chytali jsme tam raky, kteří
při odtoku vylézali z děr. Bylo tam vody tak po kotníky a při brodění jsem zakopl o velkého kapra, který
uvízl na mělčině. Radost z úlovku mě pokazil Slávek
Němečků, který byl nejstarší a rozhodl, že si tak velkou rybu nemohu nechat a že ji musím zanést rybářům. Ta cesta od „spojů“ až k hospodáři Loutockému (vedle školy) byla nekonečná. Dal mi 20haléřů,
které jsem cestou domů ztratil a zůstala mi jen košile
celá od slizu.
Nám dětem se ještě ta pytlačina prominula, ale
jakmile jsme dosáhli 16-ti let, už jsme museli chytat
na povolenku. To už nebyla ta pravá romantika s napětím, že nás někdo chytne, ale museli jsme se podřídit zákonům. Pak už následovalo dlouhé období rybářských zážitků, vyplňování výkazů úlovků a plnění
brigádnických prací. Na rodinných dovolených na
přehradách i u moře se vždy našlo místo v autě pro
rybářskou výbavu a prožitek s rybolovem a koupáním se zdvojnásobil. Neopakovatelné byly zážitky
v soutoku Tepličky s Oskavou, kde jsem ještě jako
myslivec střílel divoké kačeny a současně chytal štiky.
A všech úlovků bylo tenkrát požehnaně. Když byl
vybudován v Žerotíně rybník a později byl založen
„Spolek pro ochranu závlahové nádrže“, většinou
z důchodců, tak mám vodu přímo „u huby“. Prožívám večery čekáním na zlatou rybku, kterou až vylovím, tak poprosím o splnění tří přání: na stálé zdraví,
štěstí a spokojenost. Těm, kteří rybáře klasifikují za
„tiché blázny“, přikládám závěrem poučení:
1. Chceš-li být šťasten jeden den – tak se opij, jeden
rok – tak se ožeň a celý život – staň se rybářem.
2. Den strávený u vody je den života navíc.
3. Čas strávený u vody se nepočítá do délky života.
PETRŮV ZDAR!
z pera Antonína Slezáčka ze Žerotína

Dopis o životě
Je to ten nejhezčí kolující dopis na světě, nad
kterým bychom se měli opravdu zamyslet! Na tomto
příběhu je opravdu něco pravdivého. Trvá to jen
dvě minutky si ho přečíst. Obětuj ten čas!!! Můj nejlepší přítel otevřel šuplík od komody své manželky a
vyňal v hedvábném papíru zabalený balíček. Nebyl
to jen tak obyčejný balíček, bylo v něm krásné dám-

ské spodní prádlo. On ten balíček rozbalil a zadíval
se na to hedvábí a ty jemné krajky: "To jsem jí koupil, když jsme byli spolu poprvé v Praze. To mohlo
být asi tak před 8 nebo 9 roky. Nikdy si to neoblékla.
Chtěla si to obléci při zvláštní příležitosti. A teď,
myslím, že je ten pravý okamžik".
Pokračování na str. 13
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Dopis o životě – dokončení ze str. 12
Přiblížil se k posteli a položil to hedvábné prádélko k jiným věcem, které byly připraveny pro pohřební službu. Je-ho žena totiž zemřela. Pak se ke
mě obrátil a řekl: "Neukládej nikdy nic na zvláštní
okamžik.Každý den,který žiješ je zvláštní okamžik."
A já stále dodnes myslím na jeho slova ... ta změnila můj život. Dnes čtu více a uklízím méně. Sednu
si na balkon, kochám se přírodou a ignoruji plevel,
který se rozrůstá mezi mými květinami. Trávím více
času s rodinou, s mými přáteli a méně v práci. Pochopil jsem, že život je sbírka zkušeností, kterých si
máme vážit. Od teď si už nic neschovávám na později. Denně používám své křišťálové sklínky. Když
se mi chce, tak si obléknu mou novou koženou
bundu, i když jdu jen přes ulici do sámošky. I můj
nejdražší parfém použiji, když se mi zachce. Slova
jako např. "jednou" nebo "při příležitosti" už v mém
slovníku neexistují.
Když to stojí za to, tak chci dělat, slyšet i vědět
vše hned. Nejsem si jistý, co by žena mého přítele
udělala, kdyby věděla, že už zítra nebude. "Zítra",
které každý z nás bere na lehkou váhu. Myslím, že
by určitě ještě zavolala své rodinné příslušníky a své
blízké přátele. Třeba by i zavolala pár lidí, s kterými

by urovnala pár nedorozumění a nebo by se i pár lidem omluvila za věci, které byly nevyjasněné. Odpustila by možná vše, čím jí kdo ublížil. Ta myšlenka,
že by třeba ještě šla do čínské restaurace (její zamilovaná kuchyně) se mi líbí.
To jsou ty nevyřízené maličkosti, které by mě
rušily, kdybych věděl, že mé dny jsou počítané. Na
nervy by mi také šlo, že vím, že se už nemohu sejít
s přáteli, které jsem chtěl jednoho "vhodného" dne
navštívit. Na nervy by mi také šlo, že vím, že již
nenapíši dopisy, které jsem chtěl jednoho "vhodného" dne napsat. Že jsem svým milým dost často
neříkal, že je miluji. Teď nepropasu, neodložím a neuložím nic, co mi dělá radost a co přináší smích do
mého života. Stále si říkám, že každý den je zvláštní. Každý den, každá minuta, každá vteřina je
zvláštní.
Dočetl jsi až sem, znamená to, že existuje někdo,
kdo ti přeje něco dobrého. Jsi-li ale tak zaneprázdněn, že nemáš pár minut času přečíst a předat toto
poselství dále, protože "za chvíli, zítra, za týden ... je
také dost času“, možná už to nikdy neuděláš. Udělej
si trochu času na přečtení a zamyšlení. Nenech si
toto poselství jen pro sebe.
převzato z internetu

Proč ženy pláčou
Malý chlapec se zeptal maminky:
„Proč pláčeš?“
„Protože jsem žena,“ odpověděla mu.
„Nerozumím!“ odpověděl syn.
Jeho máma ho jen objala a řekla:
„A nikdy ani neporozumíš.“
Později se chlapec zeptal svého otce:
„Proč se mi zdá, že máma pláče bez důvodu?“
„Všechny ženy pláčou bez důvodu,“ bylo všechno,
co mohl otec odpovědět.
Malý chlapec vyrostl a stal se mužem, avšak stále
nerozuměl, proč ženy pláčou. Nakonec zavolal Bohu
a když se dovolal, zeptal se:
„Bože, proč se ženy rozpláčou tak lehce??“
Bůh odpověděl:
„Když jsem stvořil ženu, musela být výjimečná.
Stvořil jsem její HRUĎ dost silnou na to, aby
unesla váhu světa, ale natolik jemnou, aby poskytovala pohodlí. Dal jsem jí vnitřní SÍLU, aby vydržela
porod dítěte a odmítnutí, které častokrát zažije od
svých dětí.
Dal jsem jí TVRDOST, která jí pomůže stále
pokračovat, i když se všichni ostatní vzdávají a starat
se o svoji rodinu i přes choroby a únavu, bez stěžování si.

Dal jsem jí CIT milovat svoje děti za všech okolností, dokonce i tehdy, když ji její dítě hluboce zraní.
Dal jsem jí SÍLU přijmout svého manžela i s jeho chybami a vytvořil jsem ji z jeho žebra, aby chránila jeho srdce.
Dal jsem ji MOUDROST, aby věděla, že dobrý
manžel nikdy nezraňuje svou ženu, ale někdy zkouší
její sílu a rozhodnutí stát vedle něj bez výhrad.
A nakonec jsem jí dal SLZU, kterou uroní a která je jen a jen její, aby ji použila kdykoliv ji bude potřebovat, aby to všechno zvládla.“
Na tu slzu má opravdu právo, nikdo nevydrží
bez slova tolik jako žena!
Krása ženy není v šatech, které nosí, v postavě,
kterou má, ani ve způsobu jakým si češe vlasy.
Krása ženy musí být v jejích očích, protože ty jsou
bránou k jejímu srdci, místu, kde sídlí láska.
Všechny ženy si zaslouží naši lásku, za jejich
trpělivost, sílu, moudrost, cit a vytrvalost.
Prosím, řekni to všem mužům, kteří ještě neví,
proč ženy pláčou.
Možná je to právě kvůli nim!
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Sdružení Mladých ochránců přírody ČSOP a Lesy ČR, s. p. vyhlašují

11. ročník fotografické soutěže

Pohledy do přírody
určené všem obdivovatelům tuzemské přírody a těm, kteří se dovedou dívat
Soutěž je podporována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Vyhlášená témata
 1. MŮJ OBLÍBENÝ STROM
…stojí tam již mnoho let, pozoruje proměny světa, vzdoruje nepřízni osudu, sbírá síly či pomalu chřadne,…

 2. PROMĚNA
…v čase, v prostoru, v kvalitě, množství, barev i tvarů,… svět je plný zázraků – jen si všímat
 3. ZAOSTŘENO DO MECHU, PAŘEZU A VĚTVOVÍ
…do tajemného světa hub, lišejníků a mechorostů – tedy tam, kde může naše oko nalézt nenápadnou
krásu
 4. V PŘÍRODĚ PRO PŘÍRODU
Nejsme lhostejní – poznáváme, chráníme i pomáháme, dokument z akce…
Věkové kategorie
A – ročník narození 1994 a mladší

B – ročník narození 1993 až 1988

C – ročník narození 1987 a starší

Přijímají se fotografie
 tuzemské přírody, barevné i černobílé
 které dosud nebyly publikovány či obeslány do jiné fotografické soutěže
 jednotlivé (maximálně ale 3 do každého tématu)
nebo seriály (dohromady ale maximálně 12 fotografií)
nebo kombinace obojího (ale stále maximálně 12 fotografií)
 v kategorii A formát minimálně 9 x 13 cm
 v ostatních kategoriích formát minimálně 13 x 18 cm

Označení fotografií
Na zadní straně je třeba každou fotografii opatřit štítkem se jménem autora, ročníkem narození, označením tématu, do
kterého je fotografie zařazena, názvem snímku i uvedením, zda se jedná o fotografii samostatnou či o seriál (v tomto případě
uveďte i pořadí snímku v seriálu).

Vstupní formulář
Ke každé fotografii je třeba vyplnit vstupní formulář, který je možno získat u vyhlašovatele soutěže.

Uzávěrka soutěže:

15.října 2006

Vyhodnocení
Soutěžní komise se sejde v listopadu 2006 a bude se skládat z odborných fotografů, ze zástupců sponzorů a ze zástupců vyhlašovatelů soutěže. Rozhodnutí soutěžní komise je nenapadnutelné. Každý účastník získá drobnou pozornost, téměř
všichni obdrží věcnou odměnu – jejich předání proběhne do konce roku 2006.

Právo zveřejnění
S cílem propagovat aktivity Sdružení MOP ČSOP a Lesů ČR si pořadatel vyhrazuje právo zveřejňovat zaslané práce
na výstavách, případně v tiskovinách a náhled na internetu bez nároku na odměnu. Ostatní využití prací se řídí autorským
zákonem. Zaslané práce se nevracejí, jejich poskytnutím autor vyjadřuje souhlas s podmínkami soutěže.
Veškeré informace k soutěži jsou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách pořadatele.

Fotografie zasílejte v obálce označené „FOTOSOUTĚŽ“ na adresu pořadatele soutěže.
Adresa pořadatele, kam se posílají práce a kde lze získat další informace:

Sdružení MOP ČSOP
poštovní přihrádka 447
111 21 – Praha 1
 224 912 466, CDM@smop.cz, www.smop.cz

Informační zpravodaj
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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
DC Leguán Bull Olomouc
Rafani od Dášeňky Olomouc
PK Moravská hospoda Olomouc
DC Panthers Haná Olomouc
Šipkaři od Nás Olomouc
ŠK Charlie Olomouc
Fiasko Štěpánov
Slza Olomouc
DC Junior pizza Olomouc
Mototechna Olomouc

Z
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

V
19
18
16
15
15
13
12
9
9
7
6
5
3
1

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

R
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
3
1
0

P
3
5
5
6
7
8
10
12
11
14
15
14
18
21

Skóre
260 : 136
248 : 148
237 : 160
218 : 179
226 : 170
230 : 167
213 : 183
193 : 204
201 : 197
181 : 216
171 : 226
166 : 233
120 : 277
114 : 282

Bodů
57
54
50
46
45
41
36
29
29
23
20
18
9
2

Pořekadla
Kdo jinému jámu kopá, je u něho na brigádě.
-------Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu,
až dá někdo na pivo.
-------Kdo se směje naposled, ten má dlouhé
vedení.
-------S poctivostí nejdřív pojdeš.
-------Neodkládej na zítřek, co můžeš odložit na
pozítří.
-------Život je pes a pes je nejlepší přítel člověka.
-------Tak dlouho říkal hop, až mu přeskočilo.
-------Lež má krátké nohy a pravda ještě kratší.
-------Láska i nemoci přenáší.
-------Co můžeš udělat dnes, můžeš udělat i zítra.
-------Optimismus je způsoben nedostatkem
informací.

Kdo se nesrovnává s chlebem, nesrovnává se
s příjmem.
-------Lepší tchýni v hrsti, než-li oheň na střeše.
-------Kdo jinému jámu kopá - je hrobař.
-------Ty po mně kamenem, já po tobě cihlou.
-------Malá dávka alkoholu neškodí v jakémkoliv
množství.
-------Alkohol je nepřítel lidstva. Nepřátel se
nelekejme a na množství nehleďme.
-------Každá práce se udělá sama, jen se jí musí na
to nechat dostatek času.
-------Ranní ptáče dál doskáče, víc sežere a dřív
chcípne.
-------Problém, který se do třiceti dnů vyřeší sám, si
nezasluhuje pozornost.
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Křížovka o ceny
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Dnešní tajenka ukrývá výrok básníka Jaroslava Seiferta o ženách.
My nebásníci bychom k němu asi dodali: „Jak kdy!“

Vodorovně
1. Zlodějská kořist; část obličeje; černý pěvec; sportovní disciplina. 2. Chlapecké jméno; německy „úřad“;
značka jednotky absolutního tlaku; zednické síto. 3. První část tajenky. 4. Samohláska; mluvnická spojka;
americká plošná míra; druh papouška; zájméno ukazovací; značka tuny. 5. Jeden ze smyslů; africký veletok;
kšandy; konec české abecedy. 6. Plovoucí led; slovenský souhlas; latinský pozdrav; krátký filmový sestřih
hudebního díla. 7. Slovensky „jestli“; chem. značka kyslíku; chem. značka síry; latinsky „vejce“. 8. Otrok;
určení místa; příkaz ke vzetí; kovový odpad. 9. Mezinárodní označení váhy obalu; citoslovce váhavého
odporu; obyvatelé největšího kontinentu. 10. Předložka; značka poloměru; konec šachové hry; lidmi
neovlivnitelný faktor; osmnácté písmeno abecedy; samohláska. 11. Ruský veletok; značka rumunského džípu;
značka bývalého knižního nakladatelství; předložka; sykavka. 12. Druhá část tajenky. 13. Místo pro
dobývání kamene; známý autobazar; česká zkratka oficiálního názvu Egypta; alžírský přístav.

Svisle
A. Postel; ledovcová kotlina; předložka; římská padesátka. B. Název indiánského kmene amerického státu
Utah; šramotit; otázka v sázce. C. Středoamerický stát; známý americký cirkus. D. Tvrdá samohláska; začátek
abecedy; značka poloměru; chem. značka draslíku. E. Sjednaná; ruské starodávné město. F. Sibiřské město;
stavitel archy; tech. odmašťovací prostředek. G. Anulování účetní položky; plouživý přízrak. H. Samohláska;
mluvnická spojka; písmeno s patou; kulatá samohláska. I. Židovské mystické učení; pozdní jídlo. J. Druh
opotřebení; SPZ okresu Vsetín; severský mořský pták. K. Obydlí pastevců; zaměstnanec divadla. L.Patnácté
písmeno abecedy; dvanácté písmeno abecedy; devatenácté písmeno abecedy; římská tisícovka. M. Čin;
rozsáhle. N. Nářečně „široký pytel“; jméno papouška; věc získaná zadarmo. O. Zkratka Odborné tech.
kontroly; třetí část tajenky; značka kosmetiky. P. Schovávat; potom; zkratka pro goniometrickou funkci.
Nápověda: ELK; Ute.

František Svozil

Vyluštěnou tajenku doručte poštou nebo osobně do 31. května 2006 na Obecní úřad v Liboši. Obálku nadepište heslem „KŘÍŽOVKA“. Vylosovaní výherci obdrží drobné věcné ceny. Výhercem za vyluštění tajenky
z minulého čísla („O mě nic, já vždy říkám, že je to pro Tebe“) se stala Zdenka Zahradníčková ze Štěpánova. Výherkyni blahopřejeme.
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