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    PRO OBČANY LIBOŠE A KRNOVA 

 

       Číslo 22        Červenec 2006 
 

 

Váženi spoluobčané, 
obci se ve spolupráci obstaravatelskou firmou podařilo získat dotaci z prostředků rozpočtu kraje ve výši 

pět milionů korun na dokončení tlakové kanalizace v Liboši. Celkové náklady na tuto akci dosáhnou částky 
téměř osm milionů korun a chybějící prostředky obec bude řešit z části úvěrem a zbývající část z vlastních 
zdrojů.  

Jedná se tedy o dokončení toho, co bylo v letech 1999 a 2000 položeno do země při budování vodovodu 
na základě stavebního povolení z roku 1997. Jde tedy o osazení 126 čerpacích jímek (koncového zařízení 
tlakové kanalizace) a napojení na hlavní řad tak, jak má většina z nás vyvedeny jednotlivé konce hadic z poly-
etylénu na svých předzahrádkách či dvorech. 

V žádném případě nelze vymýšlet nějaké další alternativy a rozšiřování jednotlivých řadů, protože na to 
není zpracovaná projektová dokumentace a stavební povolení, krajská dotace je účelově vázána a přesně 
vymezena, zbytek finančních prostředků na tuto akci se podařilo zajistit a další prostředky naše obec zatím 
nemá. 

Napojeni budeme tak, jak se původně plánovalo na čistírnu odpadních vod obce Štěpánov, což je i v sou-
ladu s koncepcí kraje. Při termínu dokončení nejpozději do pololetí příštího roku je potřeba, aby každý u ko-
ho tyto jímky budou, zvážil variantu svého vlastního připojení odpadu do jímky (toto se nazývá gravitační 
přípojka) a to co nejrychleji. Zde zdůrazňuji, že se jedná o odpadní vody z kuchyně, WC, koupelny a prádelny, 
v žádném případě o vody dešťové. 

K tomuto připojení je ale potřeba bezpodmínečně projekt a stavební povolení, které vydá stavební úřad 
ve Štěpánově. Kdo z vás je schopen do listopadu 2006 si toto vyřídit sám, nechť neprodleně s touto činností 
začne, v opačném případě obec zajistila podobně jako sousední obec Štěpánov projektanty, kteří za úplatu vše 
udělají a vyřídí za vás (pro občany Liboše viz. přiložený leták). 

Podobná situace je i u elektroinstalace, zde je nutno hlavně již nyní promyslet, kde v domovním rozvaděči 
elektrické energie umístíme třífázový jistič a kudy povedeme kabel k čerpadlu. Podrobnější informace nalez-
nete také v přiloženém letáku. 

Vzhledem k tomu, že si každý občan hradí sám vyřízení stavebního povolení a projektu a práce s vyvede-
ním elektroinstalace, vás žádám o malou úvahu nad těmito vynaloženými prostředky s ohledem na částku, 
kterou obec poskytuje na zařízení u vás umístěné. Nehledě k tomu, že doba a zákon v žádném případě nepři- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

pouští vyvážení domovních fekálií na jakýkoliv pozemek, byť vlastní 
(všimněte si na dokladu od zemědělců, kteří se také kryjí, máte tam na-
psáno za dopravu). Navíc vývoz jednoho fekálu na čistírnu odpadních 
vod při současných cenách podle vzdálenosti vychází na 1.500,- až 
1.800,- Kč. Obec má v současnosti výjimku k vypouštění stávajících 
splaškových vod z kanalizace do vodních toků, ale s podmínkou každo-
ročních rozborů a dokladování znečištění, což není také zrovna levná 
záležitost. 

Po ukončení platnosti této výjimky, bude mít povinnost připojení na 
tlakovou kanalizaci každý. Ten, kdo se nepřipojí, bude muset podle poč-
tu obyvatel dané nemovitosti prokazovat věrohodným způsobem, jak li-
kviduje svoje odpadní vody z domácnosti, protože stávající kanalizace 
bude pouze dešťová a nebude zde možné vypouštět jakýmkoli způsob-
bem jiné odpadní vody. Po vyřízení nezbytných formalit jako je napří-
klad podepsání smluv, výběrové řízení a hlavně příchod financí na účet 
obce, je reálná možnost začít s touto akcí ještě v letošním roce a to všu-
de tam, kde vám nenarušíme stávající kanalizaci. 

Je před námi veliký úkol a věřím, že ve spolupráci s každým z vás se 
nám společně podaří tuto stavební akci dokončit. 

Jan David, starosta obce Liboš 
 

AKTUALITY 
 

Pozvánka do obecní 
knihovny 

 

Vážení čtenáři, 
rádi bychom Vás pozvali do 
naší obecní knihovny v Liboši. 
Máme zde výběr nejen nových 
knih pro všechny věkové kate-
gorie čtenářů, ale i možnost 
hledání informací na internetu. 

 

Upozornění: 
změna provozní doby 

 

Otevřeno je každý čtvrtek od 
16.00 do 18.00 hodin v budově 
kulturního domu v 1. patře. 

 

Těšíme se na Vaši návštěvu. 
 

Ivana Nováková, knihovnice 
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USNESENÍ ze 43. veřejného zasedání 
Zastupitelstva obce Liboš konaného  
dne 24. 5. 2006 
 

1. Zastupitelstvo obce schvaluje 
• hospodaření obce za leden až duben 2006 
• rozpočtová opatření č. 4/2006 dle přílohy 
 

2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí 
• zprávu kontrolního výboru o jeho činnosti za 

uplynulé období 
• odpověď starosty obce na dopis občanů Krnova 

k záměru těžby písku v k.ú. Krnov 
• informaci starosty z jednání starostů okolních obcí 

s Povodím Moravy 

• zprávu o organizačním zabezpečení a přípravě kul-
turních a sportovních akcí v obci v následujícím 
období 

• převod protipovodňových pytlů s pískem v hod-
notě 30 tis. Kč do majetku obce z majetku Města 
Olomouce na základě předávacího protokolu 

• informaci o změně územního plánu obce Liboš 
formou veřejné vyhlášky včetně návrhu na rozšíře-
ní o lokalitu hrázka ke kostelu 

 

3. Zastupitelstvo obce ukládá 
• starostovi obce dořešit návrh na rozšíření zadání 

změny územního plánu obce Liboš o lokalitu hráz-
ka ke kostelu 

 
USNESENÍ ze 44. veřejného zasedání 
Zastupitelstva obce Liboš konaného  
dne 28. 6. 2006 
 

1. Zastupitelstvo obce schvaluje 
• doplněný program jednání veřejného zasedání ZO 
• hospodaření obce za leden až květen 2006 
• rozpočtová opatření č. 5/2006 dle přílohy 
• příspěvek SDH Liboš na oslavy 100 let založení ve 

výši 20.000,- Kč 
• příspěvek šipkařskému družstvu na turnaj ve výši 

500,- Kč na ceny do soutěže 
• příspěvek Mysliveckému sdružení Štěpánov na 

střelecké závody ve výši 500,- Kč.  
• přijetí neinvestičního příspěvku Olomouckého 

kraje dle usnesení Rady Olomouckého kraje č. 
KU/35/46/2006 ze dne 11.5.2006 na věcné vyba-
vení jednotky SDH Liboš 

• přijetí dotace Fondu na podporu výstavby a obno-
vy vodohospodářské infrastruktury na území Olo-
mouckého kraje na dokončení tlakové kanalizace 
v Liboši 

• zadání návrhu změny č.4 územního plánu Obce 
Liboš týkající se možnosti výstavby rodinných 
domků 

• uzavření úrazového pojištění tří pracovníků, kteří 
provádí obci veřejně prospěšné práce 

• návrh VHS Sitka Šternberk, který je předkládán 
valné hromadě, a souhlasí s navýšením ceny stoč-
ného 

 

2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí 
• zprávu o činnosti ZO od posledního zasedání 
• zprávu komise sociální o její činnosti za uplynulé 

období 
• uzavření MŠ Liboš v období prázdnin  

• zprávu o činnosti MŠ Liboš včetně výsledků 
soutěží, kterých se děti zúčastnily 

• informaci o zřízení poradenské služby v oblasti 
pojišťovnictví v Obci Liboš od 5.7.2006 

 
3. Zastupitelstvo obce ukládá 
• starostovi obce zajistit podpis smlouvy o přijetí ne-

investičního příspěvku mezi obcí a Olomouckým 
krajem dle usnesení Rady Olomouckého kraje na 
věcné vybavení jednotky SDH Liboš 

• starostovi obce podepsat smlouvu o přijetí dotace 
Fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospo-
dářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 
na dokončení tlakové kanalizace v Liboši 

• starostovi obce požádat krajský úřad o provedení 
auditu hospodaření obce za rok 2006 

 
4. Zastupitelstvo obce zmocňuje 
• starostu obce jednat ve věci pronájmu pozemků 

parc. č. 218/3 a 218/4 v k.ú. Liboš v majetku státu 
– Pozemkového fondu ČR a k následnému bez-
úplatnému převodu těchto pozemků do majetku 
obce Liboš 

• starostu obce k podpisu obstaratelské smlouvy 
s firmou GIS – STAVINVEX a.s., Petřvald 

 
5. Zastupitelstvo obce pověřuje 
• starostu obce k jednání na valné hromadě VHS 

Sitka Šternberk a k hlasování o navýšení ceny stoč-
ného 

• starostu obce k jednání s právníkem na základě 
stížností spoluobčanů ve věci podání žaloby na 
občana Liboše k zahájení ústavního léčení z důvo-
dů soustavného poškozování majetku občanů 

• starostu k jednání o zprostředkování výběrového 
řízení pro dokončení tlakové kanalizace Liboš 
s ing. Karlem Hozíkem 
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Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
konaných dne 2. a 3. června 2006 

 

Strana číslo Název Počet hlasů Počet  v % 
1 Strana zdravého rozumu 2 0,65 
5 Právo a Spravedlnost 1 0,32 
6 Nezávislí 5 1,62 
9 ODS 86 28,01 
10 ČSSD 107 34,85 
11 SNK – Evropští demokraté 2 0,65 
17 Moravané 3 0,97 
18 Strana zelených 21 6,84 
20 KSČM 46 14,98 
24 KDU – ČSL 29 9,44 
25 NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ 2 0,65 

 

Počet voličů celkem:  457 osob 
 

Zúčastněných voličů:  307 osob z toho 3 neplatné hlasy 
 

Volební účast (v % ):  67,17 % 
 

Pořadí Název Počet hlasů Počet v % 
1 ČSSD 107 34,85 
2 ODS 86 28,01 
3 KSČM 46 14,98 
4 KDU - ČSL 29 9,44 
5 Strana zelených 21 6,84 

 
Libošská mateřinka 

 

Naše mateřská škola zajišťuje pro děti bě-
hem celého školního roku bohatý a pestrý program, 
který u nich rozvíjí schopnost učení, zručnost, odva-
hu, samostatnost a osvojení si základních hodnot. 
Děti se naučily spoustu básní a tanečků, aktivně se 
zapojovaly do dění v obci. Vystoupily na veřejnosti 
při setkání důchodců, při vítání občánků, na miku-
lášské nadílce a při květnových oslavách u pom-
níčku. 
  Během celého školního roku navštěvovaly 
děti divadelní představení v Olomouci, rovněž 
shlédly divadelní a kouzelnická představení v mateř-
ské škole. 

Ke Dni maminek si děti připravily bohatý 
program s tanečky a recitováním a s vlastnoručně 
vyrobenými dárečky. 

Se školáky jsme se rozloučili tzv. „Týdnem 
splněných přání“, knihou a pamětním listem. Letos 
do školy odchází deset dětí – Nikola Lounová, Eva 
Vávrová, Kristýna Janská, Ludmila Milarová, 
Monika Krumpová, Filip Zavadil, Tomáš Zavadil, 
Jaromír Zbořil, Jakub Šramko a Lukáš Labounek. 

Přejeme jim ve škole hodně úspěchů a život plný 
radosti . 

Poděkování 
 

Děkuji všem občanům, kteří se aktivně 
zapojili do sběru papíru a pomohli tak naší školce 
umístit se na pěkném pátém místě. Finanční výtěžek 
činí 1.660,- Kč a bude použit na nákup hraček na 
Vánoce. 

Zároveň prosím o další spolupráci při sběru. 
Papír můžete již dnes nosit do budovy Obecního 
úřadu v Liboši, kde bude uskladněn a na jaře 2007 
odvezen. 

Ve sběru víček od PET lahví jsme se umístili 
na třetím místě a obdrželi jsme stavebnici LEGO, 
roční předplatné časopisu Sluníčko, dvě autíčka a las-
kominy. Od září se zase do soutěže přihlásíme a tu-
díž prosíme opět o pomoc při sbírání. 
  

  Na závěr bych chtěla popřát všem občanům 
a hlavně dětem krásné a teplé prázdniny. 
 

 Lenka Valentová, ředitelka MŠ 
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Změny v úseku cestovních dokladů 
 

Vzhledem ke změnám, ke kterým dochází při 
vydávání cestovních dokladů od 1.9.2006, bychom 
chtěli naše spoluobčany informovat právě o těchto 
změnách. 

Dle zákona č. 136/2006 Sb., ze dne 14.3.2006, 
kterým se mění některé zákony na úseku cestovních 
dokladům bude Magistrát města Olomouce pořizo-
vat cestovní pasy obsahující strojově čitelné údaje 
a nosič dat s biometrickými údaji. Pro zajištění této 
činnosti bylo nainstalováno 5 kombinovaných pra-
covišť v budově bývalého okresního úřadu, tř. Kos-
monautů 10. 

Do 11.8.2006 je možno podat žádost o vydání 
cestovního dokladu (současný typ) na kterémkoliv 
matričním úřadě (možnost i vyzvednutí hotového 
dokladu na těchto úřadech). Na příslušných obec-
ních úřadech obcí s rozšířenou působností podle 
místa trvalého pobytu občana bude moci občan 
požádat o vydání stávajícího typu strojově 
čitelného pasu (červenofialové barvy) nejpozději do 
21.8.2006. Vzhledem k možnostem oddělení prosí-
me spoluobčany, aby nenechávali případné podání 
žádostí o cestovní doklad na poslední chvíli.  

V době od 22.8.2006 do 31.8.2006 nebude možné 
požádat o vydání tohoto typu pasu!! 

Od 1.9.2006 budou občané podávat žádosti a vy-
zvedávat hotové nové doklady s biometrickými údaji 
pouze na příslušném obecním úřadě obce s rozšíře-
nou působností dle místa trvalého pobytu, tj pro ob-
čany Liboše na Magistrátu města Olomouce 
v budově bývalého okresního úřadu. 

 
Správní poplatky za vydání cestovního pasu bu-
dou v následující výši: 
 
1. Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a 

s nosičem dat 
� Občan starší 15 let (platnost 10 let) 600,- Kč 
� Občan od 5 do 15let (platnost 5 let) 100,- Kč 

 
2. Cestovní pas bez strojově čitelných údajů  

(ve zkrácené lhůtě pro vyhotovení) 
� Občan starší 15 let (platnost 6 měsíců) 1500,- Kč 
� Občan mladší 5 let (platnost 1 rok) 50,- Kč 
� Občan od 5 do 15 let (plat. 6 měsíců) 1000,- Kč

Největší unikáty našel archeolog - amatér na poli 
(přečetli jsme v Mladé frontě dnes 13.12.1997) 

 

Na vesnici už nedávno neplatí, že dobrá hospo-
dyňka pro pírko i přes plot skočí. Stále je tam ale 
dost lidí, kterým není zatěžko shýbnout se pro zaku-
tálenou řepu v příkopě nebo pro zapomenutou ku-
kuřici na poli. Málokdo tam však jako Antonín Sle-
záček ze Žerotína na Olomoucku (rodák z Liboše) 
chodí na jaře oraniskem s očima připíchnutýma k ze-
mi a hledá střepy nádob, do nichž Slované před sta-
letím ukládali své zásoby.  

Archeolog-amatérem se stal kvůli své dceři. 
„Nálezy potřebovala k diplomové práci. Chtěl jsem 
jí pomoci, a navíc mne bavila historie,“ vzpomíná 
Slezáček, proč před třiceti lety zařadil mezi své ko-
níčky i archeologii. 

Měl obrovskou kliku, že dcera končila studium 
v době, kdy sedláci zrovna přestávali jezdit na pole 
s pluhy taženými voly. „Zemědělci si pořizovali trak-
tory a začalo se s hlubokou orbou. Tak se vlastně 
poprvé dostaly na povrch tyto pozůstatky starých 
kultur,“ vysvětluje dvaasedmdesátiletý důchodce.  

Zatímco někteří archeologové kvůli několika 
střepům musí prokopat pořádný kus země, on je 
zpočátku nacházel téměř na každém kroku. Do ka-
pes si však neukládal jen střepy, ale i mince, a 
dokon-ce hroty oštěpů a nástroje z pazourků 
pravěkých lov-ců. Jako zkušený konstruktér si také 
přesně zakreslil, kde předměty objevil. 

Archeologie pro něho neztratila kouzlo ani poté, 
kdy už dcera diplomku úspěšně obhájila. „Chodili 
jsme po poli dál, jen tak z blbosti,“ směje se děda. 

Pravou archeologickou žeň zažíval zejména brzy na 
jaře, kdy nakypřená půda klesala a deště vyplavily ná-
lezy na povrch.  

Dodnes je má skované v krabicích, mrzí ho však, 
že ty nejpěknější už mezi nimi nejsou. „Dal jsem je 
jednomu dobrodruhovi ze Šternberka. Myslel jsem, 
že je odveze do muzea, ale pak jsem se dozvěděl, že 
jeho syn je údajně prodal v zahraničí. Pořádně mne 
to naštvalo a chtěl jsem je zpátky, ale už to nešlo,“ 
zlobí se.  

Přiznává, že literaturu příliš nestudoval. „Učil 
jsem se hlavně v muzeích. Všímal jsem si, ke které 
kultuře vystavené exponáty patří, k čemu sloužily 
a podle toho jsem třídil i své nálezy,“ říká Slezáček, 
který před lety uspořádal v obci velkou výstavu. 

V posledních letech se archeologií už moc neza-
bývá a v jeho nálezech nyní „hospodaří“ jeho šest 
vnoučat, která je opatrují ve svém pokojíku na půdě 
s jeho dalšími cennostmi – starými žehličkami, svíc-
ny, kolem od kolovratu i ozdobným stojanem na 
prapory možná už z dob rakousko-uherského moc-
nářství. „To jsou krásné unikáty,“ rozplývá se dů-
chodce nad předměty, které zase k „velké radosti“ 
celé rodiny už léta vozí ze smetiště a ukládá, kam se 
dá. 

„Podívejte na tu nádhernou kovářskou výzdobu. 
To už dnes nikdo nedokáže!“ hladí nadšeně i sto let 
staré rozvody od žebřiňáků. I ty, jak tvrdí, zachránil 
pro další generace. 

zapsala Helena Vaculová 
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OSOBNOSTI LIBOŠE XII. 
(seriál na pokračování) 

 

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

v Liboši a Krnově 
 

Přinášíme vám dnes další seznámení s lidmi, 
kteří se nějakým způsobem podíleli na rozvoji obce 
či mají s obcí něco společného, živnostníci nebo 
řemeslníci, ti, kteří se zasloužili o rozvoj školství, 
kultury nebo sportu v obci, žili nebo žijí hodnotný 
život ku prospěchu nejen obce, ale i celé vlasti. Dnes 
nabízíme písmeno Š. Zároveň budeme vděčni za 
další informace například o známých osobnostech, 
které naši obec v minulosti navštívili – malíři, 
sportovci, herci, zpěváci, politici a podobně. 
 

František Škaroupka – truhlář  
* 14.8.1897 - Vážany (Vyškov) 
+ 2.4.1967 - Krnov 
Narodil se v rodině Josefa Škaroupky a Kateřiny, ro-
zené Homolové. Oženil se s Annou Pospíšilovou. 
Bydlel v Krnově čp. 34. Zemřel ve věku nedožitých 
70 let na chronickou bronchitidu. 
 

František Špruček – hostinský  
* 5.6.1855 - Jílkov 
+ 17.1.1916 - Liboš 
Provozoval pohostinství na čp. 6 nyní po přečíslová-
ní KD čp. 137 v roce 1880. Byl synem Josefa Špruč-
ka, hostinského. 
 

 

František Špruček – hostinský  
* 18.8.1878 - Jílkov 
+ 22.7.1932 - Olomouc 
Narodil se v rodině Františka Špručka, rolníka na Jíl-
kově a jeho manželky Viktorie Lukešové. Zemřel 
náhle v Olomouci v Sanatoriu Dr. Koutného ve vě-
ku nedožitých 54 let na rakovinu střeva. 
 
Josef Špruček – hostinský  
Provozoval pohostinství na čp. 6 v roce 1855. 
 
Rudolf Špunda – zedník 
* 4.12.1902 - Horka 
Bydlel v Krnově čp. 20 v roce 1928. 
 
Josef Štábl – tesař  
* 3.11.1885 - Hnojice 
+ 7.6.1961 - Liboš 
Narodil se v rodině Floriána Štábla a Marie rozené 
Šrotové.Bydlel v Liboši v roce 1961 na čp. 54. Ože-
nil se s Františkou Metlíkovou. Zemřel ve věku 76 
let na rakovinu konečníku. 
 
Ferdinand Štencl – kovářský mistr 
*16.10.1891 - Šumvald 
+30.9.1977 - Šternberk 
Místo pobytu: Liboš  
Bydlel v roce 1935 v Liboši na kovárně čp. 58 po 
přečíslování čp. 57. Zaměstnával Květoslava Štencla 
a Božetěcha Štencla.  
 
Anna Štenclová – švadlena  
* 21.9.1926 - Žerotín 
Bydlela v roce 1946 v Liboši čp. 58, provdala se 
3.8.1946 za Mečislava Palla, krejčího v Rudolticích. 
 
Marie Štěpánková – porodní asistentka  
* 4.10.1886 - Štěpánov 
+ 10.3.1956 - Liboš 
Narodila se v rodině Jana Adámka a Mariany, rozené 
Krňávkové ve Štěpánově. Bydlela v Liboši na čp. 35. 
Zemřela ve věku nedožitých 70 let na zánět plic.  
 
Antonín Šubert – zámečník  
* 12.6.1886 - Štěpánov 
Bydlel v roce 1912 v Krnově čp. 28, kde se mu naro-
dil syn Josef. 
 
Jan Švéda – mlynář  
* 31.5.1867 - Horní Studénka 
Bydlel a byl mlynářem v Liboši čp. 19 v roce 1901.
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Liboš v roce 1805 
 

Spisovatel Karel Morav sepsal v Olomouci 
v květnu 1974 práci s názvem Šternberk – vojáci 
a vojny (1655 – 1866), která nebyla nikdy vydána 
knižně. Vybrala jsem pro čtenáře několik pasáží, 
týkajících se přímo života v Liboši před 200 léty. 

Po bitvě u Slavkova 2.12.1805 císařská a rus-
ká vojska ustoupila až do Olomouce a obcí se-
verně. Francouzi štráfovali za proviantem až 
k Uničovu a 50 francouzských vojáků vyzvalo 
olomouckou posádku (10.000 mužů) k vydání 
města.  

Příměří bylo podepsáno 6.12.1805 s tím, že 
ruským vojskům, ač zůstaly v nepřátelském po-
měru vůči Francouzům, bylo dovoleno bez boje 
vyklidit rakouské země. Mír byl podepsán 
26.12.1805 v Bratislavi a Rakousko ztratilo Be-
nátsko, Istrii, Dalmácii, Tyrolsko a Vorarlberg. 

Ve šternberském klášteře byla filiální nemoc-
nice pro raněné a nemocné hlavničkou – paraty-
fem, která v našem kraji r. 1805 vypukla, a na niž 
v tomto okrese zemřelo 2400 osob. 

Obecní kronika v Liboši k této situaci zazna-
menala: 

„… Při tom všem hledě té drahotě a tak vel-
ké vojně, v témž 1805 roce v měsíci Decembru 
nastala velmi nakažlivá nemoc, takže sotva který 
dům zůstal, aby v něm nebyli nemocní, anebo ve 
kterých aby jeden, dva ba i tři v některých do-
mech zemřeli. Nemoc trvala i v 1806 roce, v mě-
síci máji se skončila, což sobě jeden každý vinšo-
val a prosil Boha, aby se smiloval a tu metlu již 
od lidu odvrátil, což se také stalo.“ 

Zde nebude na závadu, všimneme-li si, co 
zaznamenaly o celé válečné napoleonské periodě 
obecní kroniky ze šternberského okolí: 

 

Liboš: „Nastala nám francouzská vojna 
v témž roce 1805 v měsíci srpnu a září. Dne 
1. října začalo ruské vojsko mašírovat a maší-
rovalo tou silnicí od Lipníka na Olomouc, ale 
všechno vojsko jsme museli na vozích vízt, kte-
rého bylo 80 tisíc… Francouzové táhli s velkou 
mocí do našich krajin, přišli od Vídně. Na to 
hned zas mašírovalo ruské vojsko, bylo ho 25 
tisíc. To mašírovalo tou silnicí na Šternberk. Byli 
i zde i u nás v Libuši na marších. Domašírovali 
jenom k Brnu, nebo tam již Francouzové byli. 
Tam na ždánickém poli a na slavkovském byla 
velmi velká patálie, že sotva který Rus uhnouti 
mohl. Druhá byla pod dědinou Tvarožnou, tam 
taky Rusi prohráli. A tak Francouzové hnali 
Rusy až k Olomouci, a oni došli až do Olšan. 

Z Olšan coufli Francouzové zpátky do Pros-
tějova, tam zůstávali 14 dní, udělali sobě hranice 
u držovské hospody po ten potůček, který tam 
teče. Na to ale Olomouc byl tak silno opatřený, 
že se těm Francouzům poddati nechtěl. Po tom 
všem stal se vinšovaný pokoj, kterýžto to tři 
monarchové, František, císař II., ruský císař 
a Bonapart u vesnice Holiče, na vršku, o ten 
vinšovaný pokoj jednali. A tak se rozešli, z čehož 
se vyrozuměti může, že Rusové nám byli k po-
moci. Natož odmašírovali Francouzové i Ru-
sové.“ 

 
Březce: „Po skočení toho druhého roku jak 

do našich krajin a to sic obzvláště do Moravy 
v kolo Olomouce ruské vojsko přitáhlo – mno-
ho škody jak na živnosti tak dobytku i také na 
staveních způsobilo. Poněvadž všechno dojedli – 
dobytka mnoho při forsponách zkazili – i také 
dokonce pobrali. Konečně kde leželi i stavení 
velmi zhundrovali. Což se stalo roku 1805. 

 
Štarnov: (rychtář Frant. Zahrada vzpomíná i 

na průchody ruských vojsk r. 1799 a dochází až 
do r. 1809) 

 
„Poslyšte dále, milí potomci, o těch a tak na-

zvaných Rusech neb Moskvantu, kteří nás skrz 
mnohokrát sem a tam mašírování trápili, kteří 
k našé straně k pomoci, skrz naši zem a přes 
Šternberk na Francouze a zase zpátky tyma 
místama nazpátek táhli. To bylo ledva rok a nédil 
dvě léta od nich pokuj, - zas přišli a to trvalo 
skrz ty všechny svrchupsaná léta a pokaždé 
prošlo 6-7 i dva měsíce, než taková výprava neb 
Galona, třebas na jedenkrát stotisíc silná, prošla. 
To vám, milí potomci, může lehko napadnout, 
že tolik cizího vojska cosi potřebujou. To bylo 
natahání skrz fořpony, mnohdykrát nebylo 
jednoho koně doma, všechny ve světě, tu bylo 
bití dobytka i lidí. 

zaznamenala Eva Stejskalová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jubilea a výročí našich občanů 
 

Červenec: 
Marta Friebová  75 roků 
Libuše Pospíšilová  81 roků 
 

Srpen: 
Václav Novák  75 roků 
Anna Světlá  90 roků 
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Nejvyšší vyznamenání - titul  
Zasloužilý hasič 

 

Ve slavnostní atmosféře převzalo dne 5. května 
2006 na zámku v Přibyslavi 26 členů Sdružení hasičů 
Čech, Moravy a Slezska nejvyšší vyznamenání – 
Zasloužilý hasič. Mezi nimi i náš občan Josef Bajer. 

Atmosféru slavnostního zasedání sám popsal takto: 
„Na slavnostním zasedání všechny přítomné přivítal ředi-
tel hasičského centra Jiří Pátek. Na zámek se sjelo 26 ha-
sičů z 11 okresů i s rodinnými příslušníky a přáteli z celé 
republiky, aby převzali nejvyšší vyznamenání „Zasloužilý 

hasič“. Vyznamenání předal při příležitosti svátku sv. Floriána 5. května 2006 vyznamenaným starosta Sdruže-
ní hasičů Čech, Moravy a Slezska bratr ing. Karel Richter, bratr člen výkonného výboru SH ČSM Milan Na-
vrátil a bratr dr. Miroslav Řepický, předseda aktivu SH ČMS. Po slavnostním zahájení zahráli žáci lidové školy 
umění Humoresku od Antonína Dvořáka“. 

Jedním s vyznamenaných byl i náš občan člen SDH Josef Bajer. V roce 1950 se stal členem závodní po-
žární jednotky v Moravských železárnách. V roce 1952 se stal členem SPO Liboš. Brzy potom zastával ve vý-
boru SDH funkci jednatele sboru a to plných 9 roků. Od roku 1960 zastával funkci okrskového velitele až do 
roku 1995. Od roku 1961 pracoval v Uničovských strojírnách jako modelář, kde zastával funkci velitele zása-
hové jednotky požárního družstva až do roku 1975, kdy změnil zaměstnání. Stal se pracovníkem vojenské 
správy, kde zastával funkci požárního náčelníka ÚLS až do odchodu do plného invalidního důchodu v roce 
1997. Zúčastňoval se pravidelně hasičských soutěží jako rozhodčí, aktivně se podílel při zásazích u požárů. Za 
tuto činnost je držitelem mno-
ha čestných uznání a vyzna-
menání. Vykonával sedm roků 
funkci starosty hasičského 
sboru v obci. Po dvě volební 
období byl členem zastupitel-
stva obce Liboš.Od roku 1970 
byl členem OV SPO později 
byl členem OV SDH Olo-
mouc. V této funkci byl nepře-
tržitě 28 roků. 

Aktivně se podílel při vý-
stavbě kulturního stánku hasi-
čů v Liboši. Na rekonstrukci 
kulturního domu v Liboši od-
pracoval mnoho hodin. 

Za tuto veškerou činnost 
mu na hasičský stejnokroj sta-
rosta SH ČMS ing. Karel 
Richter připnul vyznamenání 
Zasloužilý hasič. K prvním 
gratulantům patřili starostové 
okresních a krajských sdružení 
hasičů, členové SDH, rodinní 
příslušníci a přátelé. Mnozí vy-
znamenaní jen s obtížemi po-
tlačovali vzrušení, jaké při pře-
bírání titulu prožívali. 

zapsala Eva Stejskalová 
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Co to je stáří? 
 

Čas je neúprosný. Léta běží jako tekoucí voda 
a všichni jsme unášeni stejným směrem – nezadrži-
telně stárneme, i když si to neuvědomujeme. Projde-
me obdobím dětství, mladosti, dospělosti, vlastní ro-
dinou, vytvoříme si koníčky, záliby, projdeme úspě-
chy, neúspěchy, výhrami, prohrami, chvilkami štěstí, 
trápením, nadějemi, a to všechno nás formuje a při-
pravuje na stáří.  

Mnoho se o tom nemluví ani nepíše, ale odchod 
do důchodu znamená pro člověka veliký zlom v jeho 
životě. Stojí za to, zamyslit se nad rolí nás lidí v tom-
to dění, nad tím, co nám prospívá a co nám škodí 
a jak se máme do tohoto procesu zařadit. Je tu šance 
pro všechny. Naším úkolem není jenom se neustále 
zlepšovat, nýbrž být činorodí a usilovat o to, být 
šťastní. Myslím si, že pozitivní myšlení a pocity štěs-
tí jednotlivců a celých skupin vytváří automaticky 
šťastnější zítřek pro všechny. 

Bezesporu se senioři nesmí pokládat za odepsa-
né a neužitečné. Seznámila jsem se s mnoha lidmi, 
kteří právě v tomto pokročilém věku vykonali nejví-
ce užitečné práce pro společnost, kteří touží po tom, 
aby jejich zem zkrásněla. Znám mnoho seniorů, kte-
ří se snaží, aby jejich domov byl plný květin, za ok-
ny, před domky na venkově, aby jejich jezera a po-
tůčky měly křišťálově čistou vodu. Výsledek jejich 
úsilí můžete sami posoudit, až budete projíždět Li-
boší. 

Dnes z lidí v pozdějším věku nemusí být starci 
a vetché stařeny. Moderní věda, hygiena a životní 
styl napomáhají k tomu, aby lidé mohli být do konce 
života aktivní a realizovat se nebo si alespoň podle 
svého stáří užít. Podmínkou je otázka zdraví. A také 
pomoc státu těm, kteří to potřebují.  

Znám mnoho lidi, kteří v důchodovém věku vy-
konali užitečná díla. Někteří naši oblíbení umělci 
jsou také už ve zralém věku a přesto mají kouzlo 

osobnosti a svým uměním obohacují náš život. 
Zůstali mladými, protože stáří je asi jenom stav 
mysli. Jde o to, zachovat si zdraví, veselou mysl 
a pečovat o sebe.  

Zkrátka a dobře, člověk musí být neustále čino-
rodý. Jakmile přestane vědomě trénovat mozek, 
zestárne. K základním prožitkům seniora patří poz-
nání, jak moudře řídilo „vyšší vedení“ jeho život, po-
kud byl ochoten poslouchat svůj vnitřní hlas, své du-
chovní cítění a za co děkuje jiným lidem. Víme, že 
v našem duchovním světě není nic zapomenuto, ani 
ztraceno, všechno působí dále, podle zákona vývoje 
a utváří se a formuje slučováním. Na tomto procesu 
se podílíme často nevědomě, jenom svou touhou, 
která uvádí v pohyb zákon zvratného působení – dá-
vání a braní – stejnorodosti a slučování. Vše se utváří 
v tichosti, až ve stáří poznáváme moudré vedení, 
trvalé duchovní dění, jehož vlákna jsou zakotvena 
nejen v tomto, ale i v minulých životech. Cítíme, že 
jsme vtahováni do velkého dalekosáhlého světového 
veškerého stvoření, že jsme součástí nekonečného 
dění, v němž je všechno důležité a má svou roli. 
Předpokladem je, že člověk správným způsobem po-
užije darované mu schopnosti. 

Nejšťastnějším prožitkem stáří je svoboda 
k utváření večera života. Ubývá sice tělesných sil, 
ale nastupuje volba činnosti, snižuje se závislost na 
čase, která dříve vedla k chvatu a štvaní. Dalo by se 
říci, že každý všední den lze změnit v den sváteční. 
Tato volnost by měla být nesena vnitřní disciplinou 
a vědomím zodpovědnosti, neboť nic nezavazuje ví-
ce než volnost, svoboda. Ta může vzniknout teprve 
z duchovního sebeovládání. Činnost vyplývající ze 
svobody směřuje k duchovnímu cíli a přispěje k zrání 
vnitřní bytosti, která zůstává mladá. 

Eva Stejskalová 

 

Kriminalita páchaná na seniorech 
 

Všeobecný názor, že kriminalitou nejohroženější 
skupinou obyvatel jsou u nás starší občané, potvr-
zuje i Ústav zdravotnických informací a statistiky 
v Praze, který disponuje údaji o počtu zemřelých po 
napadení. V počtu obětí převažují zřetelně lidé 
starší 60-ti let, kterých bylo v průměru téměř 40 za 
rok. Starší lidé, jsou nejčastějším terčem pro nej-
různější podvodníky, zloděje a zločince. Potvr-
zuje to i statistika. Jsou pachatelé, kteří záměrně volí 
oběť v seniorském věku. Jsou přesvědčeni, že tak 
zvyšují svoji šanci na beztrestnost. Spoléhají na to, 
že starší člověk nebude klást tak intenzivní odpor, 

počítají u něj s horší pamětí, slabším zrakem a obec-
ně pomalejším vnímáním a reakcemi. Senioři se stá-
vají oběťmi nejčastěji tří trestných činů – prosté krá-
deže, podvodů a loupežného přepadení.  

 
K prostým krádežím dochází většinou z důvodu 

naší vlastní nepozornosti. Všichni to dobře známe, 
z kabelky při nákupu zmizí peněženka, na tržnici  při 
výběru ovoce chceme platit, přitom zjistíme, že nám 
kabelku někdo prořízl břitvou. Lákadlem je i odlože-
ná taška ve vlaku a my si spokojeně čteme denní tisk. 

Pokračování na str. 9 
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Kriminalita páchaná na seniorech  
dokončení ze str. 8 

Podvod je druhým nejčastějším trestným činem 
páchaným na starších lidech. Co si budeme povídat, 
staří lidé jsou většinou důvěřiví, hlavně slušní, ne-
předpokládají, že jim chce někdo ublížit. Každého 
z nás potěší vidina výhry v podobě zdarma získané 
deky, případně levné sady kuchyňského nádobí. 
Ovšem nikdo z nás si už neuvědomí, že se žádné 
soutěže nezúčastnil a tudíž nemůže nic vyhrát. Ani 
přílišná ochota se v dnešní době nevyplácí. Senior si 
pustí do bytu zcela cizí osobu s tím, že této vypomů-
že v tísni, uhasí její žízeň nebo rozmění bankovku. 
Jaké však následuje překvapení po odchodu? Větši-
nou zjištění, že se důchodci ztratily veškeré celoži-
votní úspory.  

Nejzávažnějším trestným činem je loupežné 
přepadení, které sice není tak časté, ale je nejnebez-
pečnější. Jde o případ, kdy se chce někdo zmocnit 
vašeho majetku, ale musí přitom překonat váš od-
por. Dovolíme si v této souvislosti uvést konkrétní 
příklad, který se stal v lednu letošního roku na Pře-
rovsku. Devětadvacetiletý muž z Přerovska se vetřel 
pod záminkou roznášky reklamních letáků do domu 
k osmdesátipětileté paní. Požádal ji o podání vody. 
Když byla stařenka k pachateli zády, uchopil ji za 
obličej, povalil na zem a požadoval vydání peněz. Po 
několika úderech ztratila napadená vědomí. Obvi-
něný využil situace a prohledal celý domek. Našel asi 
400,- Kč a odešel. Tentýž pachatel se dopustil dru-
hého skutku s podobným scénářem. Tentokrát se 
jednalo o osmdesátidevítiletou ženu, která žila v do-
mě s pečovatelskou službou. Opět si přišel pro pení-
ze, ženu napadl a ta upadla do bezvědomí. Odnesl si 
téměř 50.000,- Kč. Obě ženy skončily v rukou lékařů 
s následnou hospitalizací v nemocnici. Možnému 
pokračování útoků na starší ženy zabránila policie 

včasným dopadením násilníka a jeho umístěním do 
vazby. 

Říkáte si, co bude následovat? Samozřejmě již 
mnohokrát opakované a medializované rady. Pokud 
máte názor, že jsou již všeobecně známé a není nut-
no je stále propagovat, pak se mýlíte. Dokazují to 
každodenní příklady z policejní praxe. 

Záminek, pod kterými se lze dostat do bytu obě-
ti, je nespočet. Nejčastěji jde o prohlášení za ob-
chodní zástupce firem, pracovníky podniků nebo 
různé smyšlené lsti.  
A proto : 

• nevpouštějte do bytu cizí osoby, ani jim ne-
otvírejte 

• komunikace s nezvanými hosty může probí-
hat přes zavřené dveře 

• každý zaměstnanec firmy má u sebe průkaz 
a návštěvu musí dopředu ohlásit 

• při pochybnostech zavolejte do příslušného 
podniku a ověřte si účel návštěvy 

• čekáte-li opraváře či jiného řemeslníka, mů-
že být v době opravy s vámi doma někdo ze 
známých, sousedů nebo příbuzných 

• nenechávejte doma cizí osoby samotné ani 
pohybovat se po bytě  

• nedávejte cizím lidem žádné peníze 
• pokud se cítíte ohroženi zavolejte sousedy 
nebo policii  

• je vhodné mít u telefonu zapsaná všechna 
důležitá telefonní čísla 
 

Žádné činy by nemohly být páchány bez naší dů-
věřivosti a naivity. Snažme se přemýšlet s chladnou 
hlavou a nechovejme se rizikově.  

Zpracovala preventivně informační skupina OŘ 
PČR Přerov, kontakt tel.číslo 974 778 207 

 

Prázdninová doporučení pro děti i rodiče 
 

Zase jsou tu letní prázdniny, pro děti jedno 
z nejhezčích období v roce - dva měsíce her a do-
brodružství. A samozřejmě i v prázdninových dnech 
je třeba dbát na vlastní bezpečí. Následující rady jsou 
určeny jak dětem, tak dospělým.  

Při odchodu z domu nebo bytu by děti neměly 
zapomínat řádně uzamknout dveře a klíče od bytu 
by neměly nosit viditelně. Měly by být opatrné při 
hře na hřišti, koupání v rybníku či na koupališti i při 
procházce lesem. To, že vozovka ani místa v její 
blízkosti nejsou určena ke hrám, je snad zbytečné 
připomínat. Musí si dávat pozor i na neznámé lidi - 
nikam s nimi nechodit, nic si od nich nebrat a když 
jsou samy doma, neměly by neznámému člověku 
otevřít dveře. Když je někdo obtěžuje nebo když jim 
nebo jejich kamarádům někdo ubližuje, měly by tyto 
skutečnosti děti oznámit neprodleně rodičům pří-

padně na policii. Rodiče by měli vždy vědět, kde je-
jich dítě je a co dělá.  

Spousta dětí tráví část letních prázdnin na růz-
ných táborech, kde je potřeba dbát pokynů vedou-
cích. Pro dítě by měl být tábor součástí prázdninové-
ho programu. Nesmí mít pocit, že je tam „za trest“ 
nebo z důvodu, že rodiče odjíždějí do zahraničí 
apod. Po návratu dítěte z tábora by si rodiče měli na-
jít čas na povídání o průběhu celého pobytu, případ-
ně pokud se jejich dítě zmíní o negativních skuteč-
nostech, měli by si je rodiče prověřit. 

Přejeme dětem i jejich rodičům krásné prožití 
letních prázdnin a nezapomínejte, že opatrnost je ta-
ké prevence. 

 

Zpracovala nstržm. Marie Šafářová, preventivně 
informační skupina Policie ČR okr. řed. Šumperk
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Jak ochránit svůj majetek před odjezdem na dovolenou 
 

Největší počet trestných činů je stále zjišťován 
v oblasti majetkové kriminality. Jde zejména o kráde-
že vloupáním do bytů, rekreačních objektů, krádeže 
vozidel a věcí z nich. Tyto trestné činy označila vlá-
da jako bezpečnostní rizika zejména proto, že jsou 
jimi občané tohoto státu postihováni nejčastěji a je-
jich množství i řešení bezprostředně ovlivňuje pocit 
bezpečnosti našich občanů. 

Nic netušící občan po návratu do svého obydlí 
překvapeně zjistí, že někdo navštívil jeho domov 
a odnesl si věci. Zlodějům nahrává lhostejnost 
a upovídanost lidí. Nejmarkantnější je tento problém 
na sídlištích, kde se lidé v domě neznají, nezajímají 
se jeden o druhého, jsou ke svému okolí nevšímaví. 
Často se zde ani nezamykají vchodové dveře domu 
a přístup do domu má v podstatě kdokoli. Obyvatelé 
bytu jsou tak vystaveni reálné možnosti vykradení, 
pokud nemají řádně zabezpečeny vstupní dveře 
bytu.  

Vykradení bytu je pak pro rodinu velkým šokem 
– už vůbec jen pomyšlení, že se nám v bytě někdo 
„hrabal“ a probíral naše osobní věci. Předmětem záj-
mu pachatelů bývají zejména finanční hotovost, cen-
nosti, šperky, elektrotechnika, ale i starší věci v do-
mácnosti mají pro některé zloděje cenu. Navíc ně-
kteří pachatelé zařízení bytu i byt samotný pořádně 
zdemolují. 

Prázdninové měsíce nejsou v souvislosti s vlou-
páním do bytu nijak výjimečné, obvykle nedochází 
k výraznému nárůstu. Jak předejít nepříjemnému 
překvapení při návratu z dovolené či prázdnin jsme 
pro Vás připravili několik rad. 
� zajistěte si vybírání pošty ze schránky známým či 

sousedem nebo ji nechte ukládat po dobu nepří-
tomnosti do pronajaté schránky na poště 

� nezatahujte rolety a žaluzie 
� cennější věci si uschovejte v bankovních bezpeč-

nostních schránkách 
� v případě, že vlastníte telefon se záznamníkem, ne-

nechávejte na něm známým vzkaz o svém odjezdu 
na dovolenou, záznamník raději vypněte  

� vytvořte zdání, že je někdo v bytě přítomen, k to-
muto účelu poslouží např. elektronická zařízení, 
která v určitých časových intervalech spínají nezá-
visle na vaší přítomnosti světla, televizi nebo rádio 

Mnozí z občanů si myslí, že jim zloděj nemá co 
ukrást, protože nemají ve svém běžně zařízeném by-
tě nic cenného. Tímto málo zodpovědným přístu-
pem k ochraně svého majetku podceňují nebezpečí 
a dopouštějí se tak velké chyby. Sečteno a podtrže-
no, jde především o narušení soukromí a nenahradi-
telné ztráty. Mějme na mysli, že všichni jsme do jisté 
míry za svůj majetek zodpovědní sami. 

Zpracovala preventivně informační skupina OŘ 
PČR Přerov, tel.č. 974778207 

 

Jak dítě ochránit před tragickými následky autonehod 
 

V porovnání vývoje dopravní nehodovosti s pre-
ventivně bezpečnostními aktivitami můžeme nabývat 
dojmu, že jsme lidmi nenapravitelnými. Ze škod ma-
jetkového charakteru se můžeme pro příště poučit 
a způsobené následky napravit. Lidský život ovšem 
nevrátíme. O to tragičtější, pokud se jedná o děti. 
Přitom zvláště jejich osud je v našich rukou a je třeba 
si uvědomit, že havárii často zabránit nemůžete, 
smrti svého dítěte však ANO. 

Z vývoje následků nehod je právě tato skupina 
nadále hodnocena nepříznivě. Z celkového počtu 
osob usmrcených při nehodách v silničním provozu 
bylo v 1.polovině roku 2005 celkem 22 dětí, tj. o 14 
usmrcených dětí více, než ve stejném období roku 
2004. Z tohoto počtu bylo 6 dětí-chodců, 2 děti (dív-
ky) – cyklisté a 14 dětských spolujezdců. 

Přitom stačí tak málo. Dodržovat několik základ-
ních bezpečnostních pravidel silničního provozu 
a vyvarovat se zbytečných omylů. Vždyť nezajištěné 
děti v autě umírají při nehodě 7x častěji než děti za-

bezpečené v autosedačce. Náraz v rychlosti 15 km/h 
bez dětské sedačky může být pro dítě již smrtelný. 
Náraz při rychlosti 50 km/h bez dětské sedačky od-
povídá pádu z výšky 10 m (3.poschodí budovy). Váha 
dítěte je při nárazu v této rychlosti vždy 30 krát větší.  

Věnujte tedy náležitou pozornost používání 
standardní dětské autosedačce, poutání dítěte 
i při jízdě v obci (cesta do školy, na nákup, do kina, 
apod.). Sami dávejte dobrý příklad tím, že používáte 
bezpečnostní pás. Přesvědčujte se, zda je dětská se-
dačka správně umístěna, když ji chcete použít. Zda 
dítě je správně připoutané (popruhy těsně přiléhají 
k tělu, jen plochou dlaň lze protáhnout), že nepro-
klouzne pod pásy a že pásy nevedou přes krk.  

Vyvarujte se poutání sebe a dítěte jedním pásem 
– při nárazu dítě rozdrtíte svoji tíhou. Nepoutané dí-
tě v náruči při nárazu nikdy neudržíte. Vyvarujte se 
silného navrstvení oblečení. 

Sami zjistíte, že předcházet krizovým událostem 
se vyplatí. 

Zdroj: částečně převzato z Ministerstva 
dopravy České republiky
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Co nejspíše zloděje přiláká a co odradí? 
 

Co zloděje láká ? Co zloděje může odradit ? 
Nekvalitní dveře Bezpečnostní dveře 
Nekvalitní okna Mříže na oknech, dveřích 
Pootevřená okna Venkovní bezpečnostní rolety 
Pokud se vaším přičiněním dozví, že jste odcestovali na 
dovolenou 

Samolepka informující o zabezpečení domu či bytu 
alarmem či jiným bezpečnostním prvkem 

Volně se vyskytující nářadí, žebřík a jiné náčiní ulehčující 
práci zloděje 

Světlo založené na detekci pohybu, viditelný kamerový 
systém, zvuky uvnitř bytu a domu  

Pokud se dozví o vaší finanční situaci  Cedulka informující o přítomnosti psa 
Pokud již oknem spatří velmi dobrou vybavenost domu 
či bytu – doporučujeme přinejmenším záclony 

Hýbající se záclony, náznaky pohybu v bytě, domě 

Vědomí o anonymitě spolubydlících hlavně v panelo-
vých domech – sousedi o sobě vědí, proto je přítomnost 
neznámých lidí neznepokojuje 

Bezpečnostní štítek zakrývající vložku zámku 

Plná poštovní schránka Pravidelně vybíraná poštovní schránka 
 

 

Jak jsem zvládla počítač a internet 
 

V dnešní uspěchané době plné technického po-
kroku to nemají senioři lehké. Technika nám na 
jedné straně život usnadňuje, zkvalitňuje i obohacu-
je, ale pořád nám dříve narozeným připomíná, že 
pomáhá jen připraveným. I když se snažím držet 
krok s dobou, není to jednoduché. Sotva jsem se na-
učila ovládat pračku, myčku, mikrovlnku nebo pře-
hrávač, objevil se mobil a nakonec ještě poslední ká-
men úrazu, počítač.  

Přiznám se, že jsem to trochu podcenila. Chtěla 
jsem, aby mi počítač sloužil jako psací stroj a s tím, 
že si v důchodu vystačím. Ale to byla chyba. Na prv-
ním zájezdu, mimochodem cestování je můj největší 
koníček, se ukázalo, že jsem jediná, která nemá 
emailovou adresu. A to ještě píši příspěvky do no-
vin! I když to vypadá jako precedent pochopila jsem, 
že počítač není pouze pro zjednodušení psaní, ale 
může sloužit mnohem více a ještě k tomu nebudu 
muset volat dceru při každé malé změně na obrazov-
ce. Rozhodlo se, když mě přivedl do rozpaků sedmi-
letý vnouček, který mi závadu odstranil a ještě udělal 
přednášku. 

Začala jsem uvažovat o návštěvě kurzu. Věděla 
jsem, že firmy poskytující kurzy počítačů jsou ne-
úměrně drahé k výši důchodu a ještě s nejistým vý-
sledkem. Potěšilo mě proto, když jsem našla v novi-
nách článek o tom, jak se jeden pán naučil v osmde-
sáti letech na počítači ve Školičce internetu pro seni-
ory. Protože tam bylo uvedeno i telefonní číslo, při-
hlásila jsem se. Cena byla nízká, riziko vyhození pe-
něz při neúspěchu nehrozilo, tak jsem si řekla: Uvi-
dím. A skutečně jsem viděla. Vůbec jsem netušila, že 
navštívím kurz v moderním prostředí, překvapila mě 
nová bezbariérová učebna s ozvučením a dokonalým 
technickým vybavením k výuce. Každý účastník pra-
cuje na svém počítači a profesionální odborný tým 
mladých lektorů, který se skládá z vedoucího lektora, 
demonstrujícího postupy při práci s počítačem a 
asistentů podle počtu uchazečů pomáhajících indivi-

duálně a hlavně trpělivě jednotlivcům při každém ne-
úspěšném kroku. 

Právě jsem ukončila základní kurz internetu, kte-
rý probíhal dvakrát týdně po dobu pěti týdnů. Cel-
kem 10 hodin za 300 Kč včetně učebnice. Učebnice 
jednoduše a výstižně probírá celý program výuky. 
Naučili jsme se základní pojmy o počítači, pracovat 
s myší. Zřídili jsme si internetovou adresu a naučili 
se posílat emaily i s přílohami. K tomu jsme se na-
učili i řadu dalších možností, využívat internet k hle-
dání v jízdním řádu, mapy, programy a plány cest. 

Nyní jsem začala kurz internetu pro pokročilé, 
který je ve dvouhodinovém bloku tři týdny za 350,- 
Kč. Pro ty, kteří se chtějí zdokonalovat v další čin-
nosti na počítači, mohou si vybrat ještě další kurzy 
kupříkladu: počítač pro pokročilé, kancelářský balík, 
práce s textem, nebo speciální dovednosti jako je 
grafika. Mně by například ještě vyhovovalo zařazení 
výuky jazyků, což je pro seniory většinou další 
kámen úrazu. 

Školička internetu pro seniory je nejen perfektně 
vybavená pro výuku, ale je to i klidné a útulné pro-
středí pro odpočinek. V příjemném klubu můžete 
posedět při kávě nebo čaji a dostanete zde i malou 
svačinku. Občerstvení pořídíte za překvapivě nízké 
ceny a v podstatně lepší kvalitě, než jinde v kavárně. 
V prostorách klubu jsou k dispozici počítače, kde 
můžete ještě po hodině třeba po kávě cvičit probra-
nou látku. Možná, že vás zaujmou i další nabídky 
aktivit pro seniory. 

převzato z internetu 
 
Tenhle ráj pro třetí věk poskytuje Nadační 

fond Elpida, Limuzská 8, Praha 10, telefon: 
272 701 335. Počítačové kurzy můžete navštěvovat 
v Olomouci v Domě dětí, ul. 17.listopadu. Při větším 
počtu zájemců z naší obce je možno zabezpečit 
počítačové kurzy v obecní knihovně. Zájemci se 
mohou přihlásit v kanceláři obecního úřadu v Liboši. 



Strana 12             Informační zpravodaj 
 

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                 

 

„Mám tři dcery a dosud jen jednoho zetě“ stěžuje si jeden známý druhému. 
Odpověď druhého naleznete v tajence naší dnešní křížovky. 

 

Vodorovně 
1. Ruský farář, německy „je“, nářadí pro úklid, porost zvířecí kůže. 2. Souhlas, prostor pro exotická zvířata, 
španělsky „zlato“, zdravotnická potřeba. 3. První část tajenky. 4. Mluvnická spojka, manžel solného sloupu, 
příkaz k lámání, zelená část pouště, chem. značka kyslíku. 5. Slovenský Honza, vysoká karta, chem. značka 
bóru a sodíku, desáté písmeno abecedy. 6. Pevné skupenství vody, pobídka psovi, SPZ okresu Nové Zámky, 
kyt. 7. Zájmeno osobní, značka tuny, páté písmeno abecedy, zkratka Afrického demokratického sdružení. 
8. Metla středověku, základní fotbalový úkon, mužské jméno, silný provaz. 9. Anglicky „mne“, druh slona, 
hrůza, škoda způsobená zvěří. 10. Kulatá samohláska, záplata, SPZ okresu Pardubice, citoslovce pro dopad 
vody. 11. Pletařská továrna, chem. značky rubidia a kyslíku, ostrov - první sídlo křesťanů v Anglii. 12. Čtvrtá 
část tajenky. 13. Jižanský generál z americké občanské války, podnik pro modernizaci železnic, tři různé 
samohlásky, egyptský bůh. 
 

Svisle 
A. Část nohy, místo pro dobývání nerostu, SPZ okresu Olomouc, římská padesátka. B. Zájmeno osobní, 
druhá část tajenky, předložka. C. Zakopané cennosti, pořad v rozhlase. D. Továrna na ohýbaný nábytek, 
zesílený zápor. E. Varianta chem. prvku, strunný nástroj. F. Severský paroháč, korálový ostrov, signál při hře 
na schovávanou. G. Pouzdro na šípy, podtatranské město. H. Zlý duch, král z názvu jedné divadelní hry. 
I. Příslušník americké náboženské sekty, rostlinné výhony. J. Obrací půdu, poslední část tajenky, zájmeno 
ukazovací. K. Příbuzný vzhled, více mužů stejného jména. L. Slovenské mužské jméno, latinský pozdrav. 
M. Spoutat, neoblíbené nářadí. N. Umělý tuk, oblak, odlévat. O. Číslovka řadová, třetí část tajenky, 
citoslovce ohražení. P. Básnické příslovce místa, jihoasijký stát, latinský zápor. 
 

Nápověda: RDA; avalon.            František Svozil  
 

Vyluštěnou tajenku doručte poštou nebo osobně do 15. srpna 2006 na Obecní úřad v Liboši. Obálku na-
depište heslem „KŘÍŽOVKA“. Vylosovaní výherci obdrží drobné věcné ceny. Výhercem za vyluštění tajenky 
z minulého čísla („Ženy jsou bělounký cukr v hořkém kafi života“) se stal Jaroslav Bizoň z Liboše. Výherci 
blahopřejeme. 
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