INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ
PRO OBČANY LIBOŠE A KRNOVA
Číslo 26
Květen 2007
Aktuální informace o průběhu dokončení tlakové kanalizace v Liboši
V současnosti je osazena již drtivá většina čerpadel umístěných v jednotlivých jímkách a je započato s vlastním
oživováním a zkoušením činnosti a funkčnosti celého systému. Pokud se nevyskytnou nečekané komplikace, budou
jednotliví občané bydlící na zprovozněné trase vyzváni k postupnému napojování svých nemovitostí k odvodu
odpadních vod, tedy k provedení vlastních gravitačních přípojek a to tak, aby do podzimu byla v provozu celá obec.
V této souvislosti je zarážející přístup několika občanů vůbec v ochotě pro zdárné dokončení této akce cokoliv
udělat. Zde připomínám, že v souvislosti se zánikem platnosti výjimky ze zákona k vypouštění odpadních vod obec
nebude o jakékoliv povolení dále žádat. Toto se netýká jen občanů Krnova a malé části Liboše, kde není hlavní řád
tlakové kanalizace. Stávající a k odvodu splaškových vod nevyhovující potrubí zůstane jen jako kanalizace dešťová tedy
jen k odkanalizování obce jako celku k odvodu vody vlivem srážek. V budoucnu se také může stát, že pokud kontrolní
orgán zjistí na některé výusti do vodního toku splašky a udělí obci pokutu, tak tato může být rozpočítána mezi těch
několik z vás, kteří likvidaci odpadních vod jako nutnost ignorují.
V této souvislosti bych také vzpomněl dopis z minulého týdne od Zemědělského družstva Unčovice (které je
mimo jiné i majoritním vlastníkem Zemědělského podniku a.s. Štěpánov se sídlem v Liboši) o zákazu jakéhokoliv
vyvážení domovních jímek na pole s ohledem na nebezpečné látky a lidské odpady, ať již se jedná o různé fosfáty a jiné
prvky, ale i případná možnost šíření různých nemocí a nákaz škodlivých lidskému zdraví.
Vím dobře, že v současné nelehké době to bude pro mnohé s vás v souvislosti s likvidací odpadních vod zásah
do rodinného rozpočtu, ale v tomto případě si je třeba uvědomit, že jiná cesta nevede, že se o tomto systému
rozhodovalo před více jak deseti lety, že jsme na zdárné dokončení kanalizace získali od krajského úřadu dotaci ve výši
5 milionů korun, že po řádných tlakových zkouškách a kolaudaci musíme vyhotovit zhodnocení a vyúčtování celé akce,
nehledě na skutečnost, že ochrana a tvorba kvalitního životního prostředí je věcí, a to nejen ze zákona, nás všech. I
v těchto souvislostech si je potřeba uvědomit skutečnost, že většina z nás se žádným způsobem ani o to kde naše
splašky odtékají v současnosti vůbec nezajímala a systémem různých přepadů a odtoků z vlastních jímek je všechno
posíláno buď přímo nebo prostřednictvím kanalizace do vodního toku. Nyní by se dalo spočítat téměř na všech prstech
ruky, kde v minulosti pravidelně zajížděl fekální vůz a myslím, že s ohledem na vybudování 144 čerpacích míst je to
žalostně málo.
Obec zajistí podobně jako ve Štěpánově při připojování jednotlivých domácností vyvezení jednotlivých septiků
a jímek za sníženou cenu a o tom všem budou občané včas informování, pokud se týká vývozu současného stavu je
možnost se obrátit na VHS Sitka ve Šternberku přímo, ale na základě objednávky jednotlivých občanů a za vlastní
úhradu.
Jan David, starosta obce Liboš

USNESENÍ ze 5. veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Liboš konaného dne 28. 2. 2007

Pozvánka

1. Zastupitelstvo obce schvaluje
•
•
•
•
•
•

•
•
•

AKTUALITY

doplněný program jednání veřejného zasedání zastupitelstva obce
volbu návrhové komise, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
hospodaření MŠ Liboš za rok 2006
převod přebytku hospodaření MŠ Liboš ve výši 22.209,99 Kč do
rezervního fondu MŠ
rozpočtové opatření č. 1/2007
dodatek č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené mezi obcí Liboš a Zemědělským
družstvem Unčovice, kde dochází ke změně ročního nájemného z
pozemků
dodatek č. 1 ke smlouvě o ukládání komunálního odpadu s Obcí
Bohuňovice – navýšení ceny za uložení odpadu na 800,- Kč/tunu
navýšení počtu pracovníků na údržbu veřejné zeleně a obce o jednoho,
s dotací od ÚP Olomouc
poskytnutí příspěvku Knihovně Olomouc na nákup knih pro naši obecní
knihovnu ve výši 15,- Kč na obyvatele obce

Pokračování na str. 2

Zveme Vás na 13. ročník
Festivalu malých dechových
souborů, který obec Liboš
pořádá v neděli 10. června
2007 od 10.00 hodin na
zahradě kulturního domu v
Liboši.

Upozornění
Upozorňujeme občany, že
někteří doposud neuhradili
poplatek ze psů, poplatek za
stočné a z pronájmu obecních
ploch,
přestože
splatnost
poplatků byla již 31. března.

strana 2

Informační zpravodaj

Usnesení ze zasedání ZO – dokončení ze str. 1

•

2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí

•

•
•
•
•

•
•

zprávu o činnosti zastupitelstva obce od posledního
zasedání zastupitelstva obce
zprávu o kontrole usnesení z minulého zasedání
zastupitelstva obce
zprávu o činnosti organizační složky Sdružení žen
Liboš za rok 2006
komentář k výsledkům finančních kontrol a
účinnosti vnitřního kontrolního systému za rok
2006
zprávu o probíhající výstavbě tlakové kanalizace
zprávu o výsledku soutěže ve třídění odpadu
vypsanou firmou Remit s.r.o. Šternberk, kde se
obec Liboš umístila na 1. místě

3. Zastupitelstvo obce ukládá
•

starostovi obce podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě č.
5235/2006 mezi obcí Liboš a Zemědělským
družstvem Unčovice

USNESENÍ ze 6. veřejného zasedání

•

•

4. Zastupitelstvo obce pověřuje
•

•

rybníků na Jílkově Českým rybářským svazem
Olomouc

2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
•
•

1. Zastupitelstvo obce schvaluje
•
•
•
•

•

•

doplněný program jednání veřejného zasedání
zastupitelstva obce
volbu návrhové komise, zapisovatele a ověřovatelů
zápisu
hospodaření obce za leden až únor 2007
rozpočtové opatření č. 2/2007
poskytnutí finančního daru členům zastupitelstva
obce minulého volebního období za říjen 2006 dle
přílohy
a rozhodlo o pořízení nového územního plánu obce
Liboš podle § 6 odst. 5 písmeno a) zákona č.
183/2006 Sb., stavební zákon, schvaluje žádost
obce o pořizování podle § 6 odst. 1 písmeno c)
zákona č. 183/2006 Sb. a určuje starostu ke
spolupráci na pořízení územního plánu obce Liboš
s Magistrátem města Olomouce podle § 6 odst. 5
písmeno f) zákona č. 183/2006 Sb.
smlouvu o dílo č. 4/2007 s firmou Josef Kryl na
dokončení akce tlaková kanalizace, včetně víceprací
v rámci tlakové kanalizace

starostu obce jednat ve věci darování pozemků parc.
č. 443/29 a 443/30 v k.ú. Liboš ve vlastnictví státu
obci
starostu obce účastnit se valného shromáždění
Sdružení měst a obcí střední Moravy se sídlem
v Prostějově s mandátním hlasem

5. Zastupitelstvo obce neschvaluje
• žádost o odprodej majetku obce týkající se odkoupení

Zastupitelstva obce Liboš konaného
dne 28. 3. 2007
•

starostovi obce podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě
mezi obcí Liboš a obcí Bohuňovice
starostovi zaslat odpověď Českému rybářskému
svazu Olomouc
místostarostovi obce projednat připomínku paní
Olgy Slezáčkové ohledně ukládání stavebního
odpadu sousedem k jejímu pozemku
starostovi hledat alternativní řešení ohledně platby
za stočné a odvod domovních odpadů

•
•

zprávu o činnosti zastupitelstva obce od posledního
zasedání zastupitelstva obce
zprávu o kontrole usnesení z minulého zasedání
zastupitelstva obce
výsledky auditu hospodaření obce za rok 2006
dopis se žádostí o příspěvek na činnost Centra pro
zdravotně postižené v Olomouci, ale příspěvek
nebude poskytnut.

3. Zastupitelstvo obce ukládá
•
•

•

starostovi obce objednat audit hospodaření obce za
rok 2007 na Krajském úřadě v Olomouci
místostarostovi obce řešit zjištěné závady při
technické kontrole bezpečnosti v areálu zahrady MŠ
a v budově MŠ
starostovi prověřit možnosti snížení rychlosti
vozidel v části obce „křižovatka mezi Hrázkami“
v souvislosti se změnou dopravní situace po
uzavření části Chomoutova

4. Zastupitelstvo obce deleguje

Oznámení o ukládání starého papíru v budově OÚ Liboš
Upozorňujeme občany obce, že z požárně bezpečnostních důvodů
nebude možno ukládat sběr v budově obecního úřadu ani ve dvoře. Obecní úřad
není sběrným dvorem, ani nesplňuje technické podmínky pro tento účel.
Bezpečnostní protipožární předpisy jednoznačně takovéto ukládání zakazují.
Proto žádáme občany, aby si starý papír ponechávali doma a v případě vyhlášení
další sběrové soutěže pro MŠ, dovezli starý papír přímo do přistaveného
kontejneru v ohlášeném termínu. Termíny budou oznámeny v obecním rozhlase
a novinách. Děkujeme za pochopení.
Antonín Moudrý, místostarosta

•

starostu obce k účasti na valné hromadě Sdružení
měst a obcí střední Moravy se sídlem v Prostějově
a pověřuje ho mandátem k jednání

Jubilea a výročí našich občanů
Duben:
Věra Stavělová
Drahomíra Lýsková

85 roků
75 roků

Květen:
Vojtěch Žiška

75 roků

Informační zpravodaj

Velikonoční klapání je živé i v 21. století
Školou povinní chlapci z Liboše stále
udržují klapačskou tradici. Od Zeleného čtvrtka až
do Bílé soboty chodí po obci a nahrazují svým
klapáním zvony, které „odlétly do Říma“.
Tento zvyk patří k jedněm z mála, které se
na vesnici v moderní době udržely. Jak uvedl
letošní kapitán Erik Zlámal,
spolu s ním
obcházelo obec dalších 15 klapačů. On však, jako
kapitán, má kromě klapání ještě další úkoly.
„Musím sehnat trakače, před každým klapáním
svolat kluky a zapsat do kroniky všechny jízdy,
kdo se jich účastnil a kolik se vybralo peněz,“
popsal svou roli vedoucího klapačů. Ta se vždy
přisuzovala nejstaršímu chlapci, který klapal. „Za
nás se s klapáním končilo zároveň s odchodem ze
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základní školy,“ informoval Karel Kryl, kterých
chodil klapat před pětačtyřiceti lety. Dodal, že se
hodně dbalo o kázeň v klapačské skupině. „Kdo
dělal nepořádek, tak se mu strhla čtvrtka nebo
půlka z cesty, tu pak nedostal při závěrečném
rozdělování peněz proplacenu.“ „Jedna cesta nám
trvá hodinu a čtvrt, vycházíme z Krohéči,“ sdělil
čtrnáctiletý klapač Jakub Gal. Také uvedl, že
nejmladšímu členovi klapačského týmu bylo sedm
let. To naznačuje, že by se klapání mohlo udržet
v dalších letech.
Tradice klapání je doložena už od
středověku, v našich zemích je popisována od
poloviny 19. století. Jde tedy o velmi starý zvyk,
který díky chlapcům přežil až do dnešních dní.
Zapsala Petra Krylová

,, Za obec krásnější! “ ale ……
Všichni si jistě vzpomenete na toto volební heslo,
ke kterému jsme se přihlásili, abychom naplnili ideu, že
budeme mít Liboš hezkou a upravenou. Stále máme cíl uspět
v soutěži o nejhezčí obec v regionu, snažíme se zajistit
finanční i materiálové zdroje, abychom mohli mít obec
skutečně na úrovni. Pomalu se začínají naplňovat představy
o tom, jak vlastně bude Liboš v příštích letech vypadat. Lidé
si postupně začínají zvykat i na to, že je třeba třídit odpady –
mimochodem připomínám, že jsme obdrželi od firmy Remit
s.r.o. Šternberk 1. cenu v soutěži za toto třídění v rámci
regionu. Doufám, že toto ocenění každého z nás potěší a
zároveň přesvědčí o tom, že naše snaha není zbytečná.
Ale, přesto někteří z nás dosud nepochopili, nebo
snad ani nechtějí pochopit, že si prostě nelze dovolit své psy
nechat volně pobíhat a nechat jimi znečišťovat chodníky a
zelené pásy před domy. Je tu i nebezpečí napadení osob a
zejména dětí těmito psy. Někteří majitelé se vymlouvají, že
jim pes utekl. Je ale povinností majitelů si psa zajistit tak,
aby jejich miláček ,, nevyrazil do ulic“, kdykoliv si
vzpomene. Kůň je krásné a inteligentní zvíře, ale hromada
jeho výměšků na silnici uprostřed obce nebo na chodníku
,,Na hrázkách“ není zrovna okrasou a přitom stačí tak málo –
výměšky po svých miláčcích uklidit. Nebo je to povinnost
pracovníků, které nám poskytl Úřad práce Olomouc? Jistě že
ne. Tito lidé mají plnit zcela jiné úkoly pro potřeby obce.
Bohužel je až nepochopitelné, že pár hodin po
odvozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu v den
jeho sběru nacházíme na silnici před mostem k hospodě ,,

Za vodó“ vrak dětského kočárku a u kontejnerů na křižovatce
Hrázka – lávka u kostela veliký pytel nejrůznějších textilií,
vyhozené tabule drátěného skla a věcí, které tam rozhodně
nepatřily. Obecní úřad zajistil instalaci kontejnerů na sběr
domovního odpadu. Jejich rozmístění je nám všem známo.
Převážná většina občanů dodržuje podmínky třídění odpadu,
ale stále jsou mezi námi i takoví, kteří jej prostě nahází mimo
kontejnery bez ladu a skladu. Největší nebezpečí skýtá volně
uložené sklo, zejména pro všude přítomné děti. Nebudu
připomínat, jak odpad třídit. To
není smyslem mé úvahy, ale prosím ty, kterých se to týká –
zamyslete se nad sebou. Doma určitě pořádek máte, proč jej
tedy nemít i v Liboši , kde žijeme, kde je to viditelné a podle
toho nás hodnotí i ti, kdo Liboš navštíví při různých
příležitostech. Prosím, poučte své děti o dodržování pořádku
nejen u kontejnerů, ale i v prostoru autobusových zastávek,
na hřišti, na chodnících a jinde. Naši pracovníci vynaložili
nemalé úsilí spolu s vámi, kteří jste se podíleli na jarním
úklidu obce. Díky Vám všem. Snad se podaří
udržet čistou obec jako standard. Vím, že ti, kteří má slova
nepochopí, budou na mně třeba i naštvaní. Vím, že ti, kteří se
zásadami pořádku řídí, budou se mnou souhlasit. Čeká nás
v této oblasti ještě spousta práce a přesvědčování.
Věřím, že až uplyne čas a znovu budu hodnotit
pořádek a čistotu v obci, nebude v nadpisu mého článku ,, Za
obec krásnější“ ono slovíčko – ale -----.
Moudrý Antonín, místostarosta

Perlička Dnes je pondělí, úřední den a já nevím, co dřív, dveře se netrhnou a telefony pořád cinkají a cinkají. Zvednu sluchátko a slyším: „Paní. Kdy
přijedou spravit to světlo do Krnova?“ Aha to volá paní XX, proběhne mi myslí. Nesvítí před jejím domem světlo veřejného osvětlení. Minule jsem jí
vysvětlila, že kvůli jednomu světlu – výměně žárovky nebudeme volat opraváře, až toho bude víc, protože se nám to nevyplatí. Paní rozhořčeně říká. „Ale já
musím svítit baterkou v noci, když jdu na záchod.“ Tak jí chlácholivě říkám, ať zkusí říct synovi, aby jí nainstaloval nějakou prodlužovací lampu, aby
neupadla a viděla na cestu, to v domnění, že má záchod na dvoře. „Ale to ne, to je v domě, ale já tam potmě nedojdu a svítím si baterkou.“ Tak jí říkám. „A
Vám nejde doma elektřina?“. A ona na to že jo, ale že v noci kvůli zlodějům a různým lidem nezapíná světlo. A já zase odpovídám, aby se nebála, že naopak,
když zloději uvidí, že se svítí, tak se domu vyhnou. A ona mi na to odpoví, že musí šetřit. A mě spadla brada. Nebyla jsem schopná na to odpovědět.
Obec nemusí šetřit a kvůli jedné výbojce na sloupu VO zavolá opraváře s plošinou a ti přijedou minimálně ve dvou a naúčtují si 3 tisíce, jenom to
fikne. Hlavně, když paní má osvětlení domu zadarmo. Ale co bychom pro své občany neudělali!!!
Eva Stejskalová
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Vážení příznivci kultury,
festival malých souborů je organizován obcí Liboš již po třinácté.
Tentokrát jsme jej připravili na neděli 10. června 2007 a bude zahájen v 10.00 hod. Jako vždy se uskuteční v
příjemném prostředí zahrady kulturního domu v obci Liboš. Vystoupení hudebních souborů má u nás dlouholetou tradici.
Připravovaná akce je pro naši malou obec finančně náročná a nemohla by se uskutečnit bez podpory řady sponzorů a také
finančních příspěvků a darů od občanů naší obce.
V zahradě kulturního domu je postaven přístřešek, kde kapela vystupuje, a kde je připravena i zvuková aparatura.
Stoly, židle a lavice pro diváky jsou rozmístěny v prostorách zahrady a kryté taneční plochy kapacitně asi pro 200 lidí. Pro
přítomné účinkující i diváky je připraveno bohaté občerstvení, které zajišťuje paní Jiřina Polišenská ve vinárně kulturního
domu a přilehlém "Hostinci za vodó".
Samotné vystoupení jednotlivých souborů bude slavnostně zahájeno v 10.00 hod a vystoupení každého souboru je
plánováno v délce asi 45-90 minut. Účinkuje celkem 6 souborů z Valašska, Slovácka a Hané v obsazení 6 až 17 členů.
Postupně se vystřídají kapely Dolanka z Dolan, Kluci z Podborovanky z Uhřic, Trnkovjanka z Kašavy, Tramínka z Dobřínska,
Brťovská šestka z Letovic a Zlaťanka z Kobylnic. Po tomto programu proběhne pro diváky připravená drobná tombola o ceny.
Všechny soubory obdrží diplomy a upomínkové předměty.
Přejeme všem účinkujícím i návštěvníkům příjemnou pohodu a krásné zážitky v naší malebné obci.
Jan David, starosta obce Liboš

POZVÁNKA
Obec Liboš pořádá v neděli 10. června 2007 v 10.00 hod
v příjemném prostředí zahrady kulturního domu v Liboši

XIII. ročník Festivalu malých hudebních souborů
Stalo se již tradicí, že začátkem června
zveme všechny občany Liboše a Krnova, jejich příbuzné a známé, rodáky a příznivce dechovky a
muziky v lidovém tónu,
aby společně s námi strávili příjemné chvíle v zahradě kulturního domu a aby oslavili malý svátek muzik.

V programu vystoupí:

Dolanka z Dolan
12.15 hod – 13.00 hod
Kluci z Podboranky z Uhřic
13.15 hod – 14.00 hod
Trnkovjanka z Kašavy
14.15 hod – 15.00 hod
Brťovská šestka z Letovic
15.15 hod – 16.00 hod Tramínka z Dobřínska
16.30 hod – 18.00 hod
Zlaťanka z Kobylnic
10.00 hod – 12.00 hod

Jde o soutěžní vystoupení a diváci svými hlasy rozhodnou o vítězi festivalu.
Představí se Vám muziky, co chytnou za srdíčko.
Pro návštěvníky a diváky je připravena tombola a bohaté občerstvení.
Po celý den bude v pohostinství "Za vodó" u paní Jiřiny Polišenské zajištěno jídlo i pití,
například vepřové i kuřecí speciality.
Vstupné je 50,-. Těšíme se již dnes na Vaši návštěvu a na setkání s Vámi.
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