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Váženi spoluobčané,
nad stránkami dnešního zpravodaje mi nedá ještě jednou se pozastavit a hlavně vám podat nejčerstvější
informace o dokončování tlakové kanalizace, která je bezesporu v historii Liboše nejnákladnější akce investicí
téměř 17 milionů korun. Mnozí z vás se již vyptávají, kdy se mohou připojit. V současnosti máme úspěšně,
i přes komplikace s neznámým únikem tlaku v potrubí, kdy jsme příčinu objevili, za sebou tlakové zkoušky
veškerých rozvodů včetně závěrečného protokolu. Provádějící firmou byla předána stavba jako celek bez
závad s tříletou zárukou na technologii a s pětiletou zárukou na šachty a jejich osazení.
Nyní ale nastane takříkajíc nekončící boj s mnohdy zbytečnou byrokracií při uvedení díla do stádia
zkušebního provozu a následné kolaudace. Nebudu zbytečně vypisovat všechna potřebná vyjádření, atesty,
smlouvy a dohody včetně geometrického zaměření. Absolvovat toto všechno beru za svůj osobní úkol
a věřím, že v brzké době budeme moci, jak se lidově říká, odmávnout zahájení připojování jednotlivých
domácností na nově zbudovanou kanalizaci. O této skutečnosti budete všichni včas informováni, buď osobně
nebo letákem ve schránkách, popřípadě obecním rozhlasem.
Ještě tedy jednou, chvíli trpělivosti a hlavně mnoho zdaru při dokončení díla.
Jan David, starosta obce Liboš

USNESENÍ ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Liboš konaného dne 25. 4. 2007
1. Zastupitelstvo obce schvaluje
• závěrečný účet obce Liboš za rok 2006 bez výhrad
• bezúplatný převod parcely č. 443/29 – ostatní plocha v k.ú. Liboš
o výměře 1 m2 a parc. č. 443/30 – ostatní plocha v k.ú. Liboš o výměře 15 m2 z majetku státu do vlastnictví obce
• podání žádosti o získání účelové dotace určené k pořízení a výsadbě
stromů a keřů v rámci zvelebení obce – liniová výsadba podél komunikace z Liboše do Štěpánova
2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
• zprávu komise stavební a dopravy
• zprávu o přípravě informačního zpravodaje na květen
• informaci starosty o účasti na valné hromadě Sdružení měst a obcí
střední Moravy v Prostějově

USNESENÍ z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva

obce Liboš konaného dne 23. 5. 2007

AKTUALITY

Upozornění
Upozorňujeme občany na
nutnost označení známkou na
odvoz odpadků nejen popelnice ale i igelitových pytlů, které
přikládají při odvozu odpadků
k popelnicím v den svozu firmou Remit s.r.o. Šternberk.
V jiném případě se vystavují nebezpečí, že jim odpadky
v pytlích nebudou odvezeny.

Soutěž hasičských
družstev
Obec Liboš ve spolupráci
s jednotkou hasičů připravuje
soutěž hasičských družstev
„O pohár starosty obce“.
Těšíme se na setkání s příznivci
a přáteli hasičského sportu ve
čtvrtek 5. července 2007.

1. Zastupitelstvo obce schvaluje
• bezúplatný převod parcely č. 218/4 – ostatní plocha v k.ú. Liboš
z majetku státu ČR zastoupeného Pozemkovým fondem ČR do vlastnictví obce
• výsledek výběrového řízení na výměnu oken na budově Obecního
úřadu v Liboši. Vybrána byla fa OK Plast, která splnila zadaná kritéria
• dohodu mezi Obcí Liboš a ZP a.s. Štěpánov ohledně liniové výsadby stromů podél komunikace z Liboše
do Štěpánova
• dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi obcí a firmou Ateliér Archplan Ostrava ve věci změny územního plánu
č. 2 a č. 3 dle přílohy
• navýšení ceny vodného o 1,50 Kč společností VHS Sitka s.r.o. Šternberk od 1.1.2008
Pokračování na str. 2
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Usnesení ze zasedání ZO – dokončení ze str. 1
2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
• zprávu kontrolního výboru
• informaci starosty ze zasedání valné hromady
VHS Sitka s.r.o. Šternberk
• informaci starosty o pokračování výstavby tlakové
kanalizace
• informaci o přípravě kulturních akcí v Liboši a Krnově – kácení máje, festival malých dechových hudeb, hody v Krnově

• informaci o přípravě hasičské soutěže „O pohár
starosty“
3. Zastupitelstvo obce ukládá
• starostovi obce zveřejnit připomínky občanů a zadat tvorbu nového územního plánu obce od
1.1.2008
3. Zastupitelstvo obce deleguje
• starostu k hlasování na valné hromadě VHS Sitka
s.r.o. v hlasování pro zv. ceny za vodné o 1,50 Kč

Jaký byl letošní svátek dechovky v Liboši?
Myslím, že můžu s klidným svědomím říct, že se
opravdu vyvedl. Celá akce měla začít v deset hodin,
ale už hodinu předem přicházeli první návštěvníci.
Protože první pozvaná dechovka Dolanka z Dolan,
která zastupovala region Hané, byla připravena, již
před desátou se rozezněla zahrada kulturního domu
v Liboši známými melodiemi. Určitě se proto nikdo
nezlobil. V půl jedné oficiálně přivítal všechny přítomné starosta obce Jan David a zahájil tak již 13.
ročník Festivalu malých dechových souborů. Po Dolance zahrála první soutěžní kapela Kluci z Podboranky z Uhřic u Vyškova, která nás velice mile překvapila svým výkonem. Po ní se předvedla kapela
z Valašska s názvem Trnkovjanka z Kašavy s mladým obsazením, v čele s nejmladším kapelníkem
v ČR Tomášem Černochem. Potom následovalo vystoupení muziky Brťovská šestka z Letovic, která
zastupovala Vysočinu. Mile nás překvapila kapela
Tramínka z Dobřínka svou profesionalitou. Kapelník Tramínky Pavel Jech pobavil diváky krátkými
veselými průpovídkami.
Po skončení soutěžní části nastoupil na scénu
divadelní soubor Štěk a jako „překvapení dne“ nám
předvedl krátké divadelní představení Studny. Herci
na chvíli diváky rozesmáli podařenou scénkou ze
života. Následovalo vylosování tomboly, neboť
všechny vstupenky byly slosovatelné, a poté vyhodnocení celé soutěže dechových souborů. Nejvíce
diváckých hlasů v počtu 79 získala Tramínka z Dobřínska.
A to už byla připravena kapela, na kterou jsme
se asi všichni těšili nejvíce. Z Kobylnic u Brna k nám
dorazila Zlaťanka se svými sólisty v nádherných lidových krojích a splnila očekávání všech milovníků
krásných moravských písniček.
Celým dnem nás vtipně a hanáčtinou provázel
místní „šéf divadelníků“ Alois Uvízl. Také počasí na
nás bylo letos vlídné. Nebylo zima, tak jako vloni,
déšť a bouřky se nám naštěstí vyhnuly. Je to zajímavé, ale už jsme při dechovkách“ zažili různé rozmary
počasí. Při prvním ročníku v roce 1995 bylo nádherné slunečné počasí stejně jako v dalších letech.

Krojované Hanačky si vytrpěly své. Poprvé v roce 2003 se festival konal již od ranních hodin, kdy
hanácká kapela Příkazanka procházela obcí a v krásném slunečném ránu „budíčkem“ zvala místní na
slavnost. V roce 2004 bylo takové horko, že s odezněním posledních tónů kapely Mistříňanka z Mistřína přišla náhlá bouřka, že jsme se nestačili ani
schovat do vinárny a promokli na kost. Loňský ročník nám zase celý propršel drobnými přeháňkami. Již
od rána bylo velmi chladno a návštěvníci si s sebou
přinášeli deštníky, svetry a deky. Zpěvačky z kapely
Bojané z Dolních Bojanovic se drkotaly zimou a nakonec vystupovaly ve vlňácích. Co ročník, to nějaké
zážitky, ale vždy spojené s krásnou hudbou.
Chtěla bych velice poděkovat všem, kteří se
podíleli na uspořádání tohoto 13. ročníku festivalu
a snad nejvíce sponzorům. Bez nich by takovouto
finančně náročnou akci pořádat nešlo. Nebudu je
tentokrát vyjmenovávat, bylo jich víc než třicet
a jejich jména jste si mohli přečíst na reklamní tabuli
v areále zahrady. O tom, že se libošský svátek dechovek zapsal do podvědomí milovníků tohoto hudebního žánru, svědčí zcela zaplněné židle a lavičky
na zahradě kulturního domu. Sešli se nejen libošští,
ale sjeli se příznivci a přátelé dechovky ze širokého
okolí a odcházeli spokojeni s tím, že už dnes se těší
na další ročník. A ten, kdo byl u nás na dechovkách
poprvé, se k nám bude v příštích letech určitě rád
vracet. To je pro nás, pořadatele, největší radostí
a odměnou.
Eva Stejskalová

Jubilea a výročí našich občanů
Červen:
Ladislav Kovář
Marie Neradová

70 roků
86 roků

Červenec:
Libuše Pospíšilová

82 roků

Srpen:
Ludmila Mádrová

75 roků
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Vyúčtování Festivalu malých hudebních souborů Liboš 2007
Výdaje:
Hudby

Dolanka
Tramínka
Trnkovjanka
Brťovská šestka
Kluci z Podboranky
Zlaťanka
Celkem hudby

4.250,- Kč
6.500,- Kč
4.000,- Kč
5.500,- Kč
7.000,- Kč
16.500,- Kč
--------------43.750,- Kč

Občerstvení pořadatelé + hudby
87 účinkujících a pořadatelů x 120,- dle skutečnosti
7.563,- Kč
Balicí potřeby, celofán, mašle, vstupenky apod.
349,- Kč
Ozvučení
1800,- Kč
Knihy 6 x 80,- Kč
480,- Kč
Upomínkové předměty
1755,- Kč
Poplatek OSA
400,- Kč
=======
Celkem náklady
55.197,- Kč

Příjmy:
Sponz. dary – peněžité
48.800,- Kč
– nepeněžité – kytičky, dárk. balíčky do
tomboly apod.
2.500,- Kč
Vstupné 214 vstupenek x 50,10.700,- Kč
=======
Celkem příjmy
59.500,- Kč
Přítomno:

214 platících
36 sponzorů bezplatně
87 účinkujících a pořadatelů
---------------------------------337diváků
+ minimálně 50-70 dětí
Rozdíl (zisk)

4.303,- Kč

Zpracovala Eva Stejskalová

Řešení dopravní situace, snížení rychlosti, přechod pro chodce…
V měsíci květnu proběhlo v naší obci místní šetření na základě připomínek občanů k řešení dopravní situace v naší obci za účasti policie a dopravního
inspektorátu a Správy silnic Olomouckého kraje
s tímto výsledkem:
• návrh na snížení rychlosti v úseku most od Štěpánova po most na Mor. Huzovou dopravní značkou byl jednoznačně zamítnut, protože se jedná
o rovný a dokonale přehledný úsek komunikace,
není zde nadměrný provoz, což je provoz nad 50
vozidel za jednu hodinu a není to úsek s výskytem
dopravních nehod
• zřídit přechod pro chodce v prostoru hrázek ke
mlýnu a ke kostelu, taktéž nedoporučen, jednak
hrázka ke kostelu budou sloužit jako smíšená komunikace v obytné zóně, protože se zde rozměrově chodník pro pěší nevejde, za nesmyslné bylo
označeno řešení přechodu přes hlavní komunikaci
o několik metrů dále na jednu či druhou stranu
chodníku, tento by nikdo nevyužíval pro snahu
každého jít přímým směrem, dále byly zdůrazněný
argumenty jako v předešlém bodě, tedy nehodovost a zvýšený průjezd vozidel a v neposlední řadě
nezanedbatelná investice
• dále nám bylo doporučeno okamžité odstranění
značek na hrázkách pro pěší a cyklisty pro nevyhovující šířku komunikace a kdy za případný úraz zde
ručí ten, kdo ji tady umístil, lze tedy tento prostor
považovat jen za chodník pro pěší.
Závěrem lze konstatovat, že skutečně v ranních
hodinách, kdy jsme se v této lokalitě pohybovali téměř tři čtvrtě hodiny, projela zde pouze dvě vozidla
a jak jsem zaregistroval, obě byla místních občanů.

Naopak se ale podařila dohoda se správou silnic
o zařazení této komunikace do dlouhodobého plánu
investic kraje, kdy je snahou s ohledem na zimní
údržbu komunikace zúžit na maximálně šest metrů,
vytvořit po pravé straně této silnice ve směru na
Šternberk odstavné a parkovací zálivy. Ze strany
správy silnic bylo konstatováno, že je tato komunikace v současnosti bez zjevných výtluků ale s propady
za které ale může v podstatě obec, která pro své občany budovala inženýrské sítě.
Jan David,starosta obce Liboš

Jízdní řád autobusů 763 a 764
(Štěpánov, kino – Olomouc, hl.n.)
platný od 15.5.2007 do 8.12.2007

PRACOVNÍ DNY

DNY VOLNA
Štěp.kinoOl.hl.nŠtěp.kino-Ol.hl.n.
Ol.hl.n-Štěp.kino
Ol.hl.n.
Štěp.kino
4:50, 4:50bC
5:22b, 5:51b
4:50bL
6:53b
5:03bt, 5:48bt, 5:50bC 6:00Lb, 6:32b,
7:00bL
9:41bt
6:05L, 6:08b
6:46bLt, 6:52b
8:20b
12:48bL
7:00b, 7:02bt, 7:10bL 7:16b, 7:30b
14:00bL
15:08b
8:20b, 8:53b
9:41b
16:00b
17:08b
9:30b
11:03b,11:23Lb,11:56b 16:45bt
18:41bt
10:35Lb
12:48bL
18:10b
20:38b
11:30b
13:35b, 13:50bC
21:20b
22:40L
12:50Lb
14:06b
13:15b
15:00b, 15:05b,
14:00Lbt, 14:30b
15:18b, 15:22btL
15:10bL, 15:22b,
16:15b,16:16b,16:35bL
15:45b, 15:50b
17:06bL, 17:45b
17:00Lb, 17:15b
18:41, 18:41b
18:30b
19:51Lb
19:00Lb
20:33b
21:15b
22:46bL
b-Březce, t-Tržnice, L-Liboš, C-jede do Chomoutova a zpět do Březců
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„Za obec krásnější“ – opět ale…
V mém prvním článku jsem zhodnotil momentální stav a naše představy, co je třeba v obci změnit.
Stále je mezi námi dostatek hříšníků, stále jsou výmluvy a liknavost. Okolo nádob na tříděný odpad se
shromažďují věci, které tam rozhodně nepatří. Jsou
to staré běžecké tretry a kopačky, v křoví u nádob je
zastrčen pytel s hadrami z úklidu po malířích, kovové předměty, zbytky obrazovek televizorů, na kterých je galvanicky nanesen kov. O autosklech raději
pomlčím. V době psaní těchto řádků tam přibyly
další kopačky, osazené kovovými ,,špunty“. To vše
patří do jiné sorty odpadu. A co obecní vyhláška
o ukládání odpadu? Ta přece hovoří jasně – takto jít
nelze!
Psi vesele pobíhají po ulicích a ,,ničí“ nejsou.
Známe jejich majitele! I na řešení takové situace
pamatuje obecní vyhláška, včetně sankcí ve formě
pokut. Nedávno takový psík (jeho bydliště je nám
známo) takřka zapříčinil srážku dvou proti sobě jedoucích kamionů v zrcadlové zatáčce u obecního
úřadu, když seděl uprostřed vozovky a radoval se
z toho, jak mu srst hladí paprsky slunce. A ani se nesnažil utéct. Osobně jsem zaháněl čtyři velké psy do
domu jejich majitelů. Stále jedni a titíž…
Mládež – mám na mysli tu horší část mladé libošské populace – je stále stejná. Přetrvávající nepořádek na hřišti (PET láhve, krabičky od cigaret, oba-

ly od žvýkaček a jiných laskomin) je jev, na který si
nelze zvyknout. Buňky sloužící k prodeji na hřišti
mají záměrně rozbitá skla oken a i sololitové výplně,
které nahradily v některých případech skla, nedají
spát mládeži hnané adrenalinem. Vůbec už nemluvím o pomalé likvidaci na hřišti umístěných laviček,
kde byly povoleny a zčásti zcizeny matice, které přidržují desky ke konstrukci. Poslední dobou nastalo
takzvané ,,loupání perníčku“.
Jedná se o ničení části střechy na jedné ze dvou
buněk. Od poslední kontroly se poškození zvětšuje.
Upozorňuji nezodpovědné jedince, že takové
jednání lze klasifikovat jako poškozování cizího majetku a pokusu o vloupání. Na toto však už pamatuje
trestní zákoník a rozhodně nebudeme váhat jej ve
spolupráci s policií použít.
Pro tentokrát můj výčet končí. Uvědomte si, že
údržba a opravy poškození, včetně příplatků od fy
Remit s.r.o. Šternberk za dotřídění odpadu, který
tam nepatří, platíme všichni ze svých daní. Nevyhazujme zbytečně společné peníze. Choďme s otevřenýma očima a hlavně – pojďme ostatním lidem příkladem. Vždyť stačí tak málo! Bohužel zatím platí
v nadpisu ,,Za obec krásnější“ – opět ale… Dokážeme to změnit? Rozhodnutí je zcela v našich rukách.
Antonín Moudrý – místostarosta

100 let založení Sokola ve Štěpánově
Ve dnech 25. a 26. června 2007 proběhly ve Štěpánově oslavy stého založení Sokola. Protože před
sto lety cvičení podporovali i občané Liboše, připomeňme si tuto událost uveřejněním slavnostního
proslovu Pavla Uvízla za nepřítomnou starostku Sokola paní Janu Chmelařovou na nedělním setkání na
hřišti ve Štěpánově.
Vážení přítomní, vážení přátelé, sestry a bratři,
letošního roku uplyne 100 let, co skupina nadšenců na ustavující schůzi 5.listopadu 1907 založila
Tělocvičnou jednotu Sokol ve Štěpánově. Tomuto
aktu však předcházela aktivní činnost mladých mužů
z Liboše, později i ze Štěpánova, kteří za pravidelnými cvičeními docházeli do Sokolské jednoty v Žerotíně. Později cvičili na dvoře u Hurtychů v Liboši
a posléze na dvoře pekárny u Drahošů ve Štěpánově. I když impuls tělocvičné činnosti v podstatě začal v Liboši, pro lepší podmínky využili cvičenci nabídku štěpánovského hostinského Dočkala, který
jim dal bezplatně k dispozici sál a navíc je i hmotně
podporoval. Při založení TJ Sokol tato měla již asi
80 zakládajících členů. V roce 1911 byl pak založen
ženský odbor.

Rozrůstáním se členské základny následovalo
rozhodnutí o stavbě vlastní tělocvičny, což bylo
uskutečněno zakoupením Těšetické pivnice, dnešní
Sokolovny, k jejíž budově přistavěli v letech 1923-24
sál, který byl slavnostně otevřen 15.června 1924. Tím
se Sokolu otevřely široké možnosti jak divadelních
vystoupení, tak i tělocvičných, v pořádání každoročních veřejných vystoupení, ale i účasti na okrskových
a župních cvičeních a na X. všesokolském sletu
1938. Velmi oblíbené bylo i každoroční pořádání
Sokolských Šibřinek, ale i výlety a táboření v přírodě.
Nepříznivé politické klima po Mnichovu 1938
a ještě horší po 15. březnu 1939 sice nekalilo sokolský elán a chuť do práce, ale nepovolovala se veřejná
shromáždění a slavnosti s kroji a prapory. Cvičit se
však mohlo dál.
12.dubna 1941 byla však z úřední moci činnost
Sokola zastavena a 11. října byl pak vydán výnos
o úplném rozpuštění Sokola a zabavení jeho majetku. Bohužel období okupace se neobešlo bez obětí
a z řad našich členů, kdy nacistická zlovůle ukončila
jejich život. Byli to Jiří Jeřábek, Ladislav Kryl, Vojtěch Opíchal a Karel Štěpař.
Pokračování na str. 5
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100 let založení Sokola – dokončení ze str. 4

Po osvobození v roce 1945 se ihned obnovila
činnost Sokola na předválečné úrovni ve všech úsecích sokolského života až do roku 1948, kdy byly na
bázi Sokola sloučeny všechny tělocvičné a sportovní
organizace. Bohužel řada členů tehdy vystoupila ze
Sokola, DTJ, Orla a nepokračovala v činnosti ve
sloučené tělovýchovné organizaci. Tím sice došlo
k oslabení členské základny, především o ty starší
a zkušené, ale přesto činnost organizace nadále pokračovala a postupně se stabilizovala.
Při Šibřinkách v roce 1956 však došlo k tragické
události a Sokolovna vyhořela do základů. Po této
tragédii se opět ukázala silná vůle, houževnatost
a semknutost Sokola a s příkladnou obětavostí byla
postavena Sokolovna nová a již na konci roku 1958
dne 25. prosince byla slavnostně otevřena a tento
stánek slouží členstvu do dneška.
Po postavení nové Sokolovny byla s neobyčejným nadšením vyvíjena sportovní činnost všech složek TJ, v podstatě s myšlením zachování všech tradic, o čemž svědčí i zdařilé uspořádání oslav 60. výročí založení Sokola v roce 1967, které bylo Skutečněno se srazem všech členů sokola od roku 1907.
Pokud jim to zdraví umožňovalo, tak se těchto oslav
vesměs zúčastnili.
V dalších letech o bohaté tělovýchovné činnosti
svědčí účasti všech složek ZTV na hromadných vystoupeních místních, okresních a všech jubilejních
sletech v Praze. Nemalá činnost byla i v udržování
tradic, každoročně v pořádání společenských zábav,
karnevalů a velkolepých Šibřinek až do roku 1989.
Po tomto roce byla činnost nesourodá a nesvědomitým vedením rozbita do samostatných částí jednotlivých oddílů a došlo i k nehospodárnému spravování majetku. Až koncem ledna 1999 obnovila TJ
Sokol svoji činnost a požádala o navrácení majetku,
což se jí po řadě soudních jednání v dubnu 2003 podařilo.
Nyní je již činnost stabilizovaná, provádějí se
opravy budovy a jejího technického zázemí.
Úspěšně byla obnovena činnost ochotnického
divadelního souboru, který již nastudoval několik
inscenací. V tě-locvičně se cvičí, nacvičují se sletová
cvičení. Soko-lové chodí každoročně dálkový
pochod do Javoříčka, hrají stolní tenis, volejbal, ženy
mají své zdravotní cvičení s prvky jógy a úspěšné
jsou akce pro děti..
Sestry a bratři,
sokolským hnutím se dodnes pyšní celý národ.
Proto i my chceme do budoucna pokračovat v duchu idejí, vyslovených Dr. Miroslavem Tyršem a Jindřichem Fügnerem před 145 lety a pokračovat v od-
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kazu všech sester a bratří před námi. Vynasnažíme
se, abychom stále do našich řad získávali co nejvíce
mladých a vždy splňovali podmínky pro vytváření
zdravého a čestného člověka, schopného dobrovolné
kázně, družnosti a zdravého sebevědomí, který bude
ozdoben vlastnostmi jako je síla, obratnost, rychlost,
vytrvalost, odvaha a obětavost. To je hlavním cílem
a programem naší Tělocvičné jednoty Sokol, která
nyní soustřeďuje ve svých řadách 59 členů.
Vážení přátelé,
po odchodu nastoupených složek vystoupí postupně v jednotlivých skladbách cvičenci z Tělocvičných jednot Sokol Štěpánov, Hnojice, Žerotín, Náklo a okolí, Olomouc město, Nové Sady.
Před sebou uvidíte velký hymnus krásy a radosti,
plný zpěvných melodií, které vytrysknou nad cvičištěm, rozvlní barevnou louku jako pod dotekem poledního vánku. Na ní živé květiny nastaví slunci své
tváře a v koupeli zlatých paprsků rozezpívají svou
skladbou píseň o štěstí, o lásce, o radostném životě
v naší krásné zemi.
Připravila Eva Stejskalová
1. VRH Liboš a Hostinec „Za vodó“ si Vás dovolují
pozvat na 8. ročník šipkového turnaje

LEBOŠSKÉ VRH
Kdy: 21. července 2007
Kde: Hostinec „Za vodó“ v Liboši
Prezentace: 10 – 11 hod
Začátek: 11 hod
Startovné: 100,- Kč
Hra: 501 D.O. dvojité K.O. (dle času a zájmu
turnajových dvojic
1. cena = sele
Oceněna bude i nejlepší hráčka.
Ceny minimálně do 10. místa.
Večer taneční zábava – hráči mají vstup zdarma.
Super prostředí a bohaté občerstvení zajištěno
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Z činnosti Mateřské školy Liboš
Zahájení školního roku 2006 – 2007 bylo v naší
MŠ provázeno příchodem nové paní učitelky. K pravidelné docházce bylo přihlášeno celkem 20 dětí,
z toho 11 chlapců a 9 dívek. Do řad „předškoláků“
se zařadilo celkem 5 dětí.
V průběhu roku připravila MŠ pro naše děti celou řadu kulturních a sportovních akcí. V prosinci
a dubnu jsme navštívili olomoucké kino Metropol,
kde pro nás agentura pana Lazara připravila velmi
pěkná dětská divadelní představení. V zimních měsících navštívili naši MŠ se svými vystoupeními kouzelník AMAR a Divadlo KLAUNIÁDA. „Předškoláci“ navštívili ZŠ ve Štěpánově, kde si mohli vyzkoušet, jaké to je usednou do školní lavice.
Společně s rodiči a kulturní komisí při Obecním
úřadu jsme již tradičně pro naše děti připravili dětský
karneval, který profesionálně uváděl šašek VIKI
z Agentury BAVI Litovel. Sponzorskými příspěvky
se na této akci podílely následující firmy a rodiče:
Adriana a.s., Česká pošta, J. A. Beneš, Koloniál pí. Peřinová, pí. Iva Oščadníková, Salvia, Štěpánka,
Vojsko – p. Čech, Autodoprava – p. Mathon, Dan
Navrátil , J. Oto Tománek, Kosmetika - pí. Zlámalová, pí. Polišenská, SANA potraviny, UNIP potraviny, Zahradnictví - p. Jára, Autodoprava - p. Veber,
Drobné zboží - pí. Snášelová, Kadeřnictví - pí. Neplechová, LUCY - Lucie Zbořilová, pí. Pustějovská,
Stavebniny STEP, Vodohospodářská společnost Sitka, Zahradnictví - p. Návrat, AZ Studny, Drogerie
TETA, Klempířství - p. Zbořil, p. Lohler, rodina
Janská, Stolařství - p. Bajer, Vojenský útvar Štěpánov a ZD Liboš. Všem uvedeným sponzorům
srdeč-ně děkujeme.
Tak, jako v loňském roce, i letos jsme s dětmi
absolvovali plavecký kurz na krytém bazénu v Uničově. Pod vedením zkušených plavčíků, formou her
a soutěží, se děti postupně zbavovaly strachu z vody
a seznamovaly se se základními technikami plavaní.
V dubnu jsme s dětmi navštívili výstavu ve Štěpánově, kde jsme se mohli seznámit s Velikonočními tradicemi a zvyky.

V průběhu školní docházky s dětmi nacvičujeme
tematická říkadla, písničky a tanečky, se kterými následně vystupujeme u příležitosti různých oslav a akcí, jako například Vítání občánků, Setkání seniorů,
Mikulášská nadílka, Vánoční besídka, kladení věnců
nebo Den matek.
V posledním měsíci letošního školního roku byla
pro děti připravena oslava ke Dni dětí, jeli jsme na
výlet do ZOO na Svatém Kopečku. Proběhla také
beseda se členy Obecní policie ve Štěpánově, kteří
nás seznámili s dopravními značkami a s dodržovánním předpisů. MŠ Liboš se umístila v soutěži ve sběru papíru zásluhou všech občanů, rodičů i firem
a podnikatelů v obci Liboš na krásném prvním místě
a k výtěžku ze sběru (3.008,- Kč) jí náleží ještě
finanční odměna ve výši 3.000,- Kč.
Závěrem bychom rádi poděkovali všem rodičům,
občanům, sponzorům a představitelům obce za podporu a spolupráci v průběhu celého školního roku.
Milada Poštulková, učitelka MŠ

Libošští psi na Dni dětí ve Štěpánově
Dne 2.6.2007 v dopoledních hodinách se Skutečnil v prostorách Areálu chovatelů ve Štěpánově Den
dětí. Mimo řadu her a soutěží, stánku Obecní policie
a ukázek řemesel, bylo součástí této akce i předvedení činnosti služebních psů „Záchranné brigády kynologů Středomoravského kraje – Olomouc.“ Ve více
jak 90ti minutovém vystoupení se diváci seznámili
s výcvikem poslušnosti psů a vyhledávání osob
v různých havarijních situacích. V této souvislosti je
třeba se zmínit i o tom, že jednou z cvičitelek uvedených psů je i naše libošská spoluobčanka - paní Marie Lohrerová, která tuto činnost vzala za své poslání, což dokumentuje celá řada úspěchů a ocenění ve
výcviku.
Patří jí poděkování za tuto celospolečenskou činnost a vzornou reprezentaci Liboše.
Antonín Moudrý

Čarodějnice
Od středověku se věřilo, že existují dny, kdy mají
nečisté síly větší moc než jindy. Takovým dnem byl
i noční čas z 30. dubna na 1. května. Víra v nečisté
síly, stará jako lidstvo samo, se časem proměnila
v pověru, že ďábel může moc na zemi uplatňovat
pouze prostřednictvím lidí - čarodějnic a někdy i čarodějů. Zvláště staré ženy bývaly často podezřívány
ze spojení s ďáblem a před uhranutím jimi se venkované bránili rozmanitými praktikami. Před vrata domu i chléva se položily narýpané drny. Dříve než
mohla čarodějnice vstoupit dovnitř, musela všechna
stébla přepočítat, což jí trvalo až do rána, kdy její
moc pominula. Stavení se kropilo svěcenou vodou,
před vrata a na dvůr se zapichovaly pruty a pichlavé
trní, aby se čarodějnice poranila. Na ochranu před
nimi se zapichovaly i vidle, košťata, pod drn se dá-

valo vejce. Aby se čarodějnice zahnaly, práskali mladíci na návsi biči, také se střílelo z pušek. Existovala
řada praktik, které měly umožnit čarodějnici vidět,
případně potrestat.
Lidé věřili, že ji lze zahlédnout v noci na křižovatce nebo opuštěném místě. Na ochranu před čarodějnicemi se na vyvýšených místech pálily ohně, které jsou v některých krajích (zvláště v Německu) velmi starého původu. Postupem doby se z výročních
ohňů stalo „pálení čarodějnic“ – mladíci zapalovali
košťata a vyhazovali je do výšky, prý proto, aby viděli čarodějnice létající na košťatech v povětří. Jindy
se říkalo, že je tak možno čarodějnici srazit k zemi.
Citaci z knihy Vlastimila Vondrušky
Církevní rok a lidové obyčeje poskytla Eva Stejskalová
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Občané pozor !
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 zák. 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

Pokyny obyvatelům pro případ ohrožení

Vydalo Ministerstvo vnitra ČR a generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ
Zjistíte-li mimořádnou událost (požár, havárii
chemického nebo průmyslového zařízení...), která
ohrožuje osoby nebo majetek, okamžitě volejte číslo
150 - Hasičský záchranný sbor. Při předávání zprávy
uveďte: kde hoří, co hoří, své jméno a číslo telefonu,
ze kterého voláte. Po skončení hovoru zavěste a
čekejte na zpětný dotaz k ověření pravdivosti zprávy
o požáru.
Pomoc zdravotnické záchranné služby při všech
stavech ohrožujících život se přivolává prostřednictvím čísla 155 - Zdravotnická záchranná služba.
Pokud jste svědky dopravní nehody nebo spáchání trestného činu, volejte číslo 158 - Policie ČR
nebo 156 - Městská policie.
PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ
V životě člověka mohou nastat neočekávané
události, jako jsou živelní pohromy (záplavy a povodně, požáry, vichřice, sesuvy půdy, sněhové laviny, zemětřesení), havárie s únikem nebezpečných látek (chemické provozy a sklady, dopravní nehody
s únikem nebezpečných látek, radiační nebo ropné
havárie) a další, které mohou ohrozit zdraví nebo životy obyvatel a způsobit velké škody na materiálních
hodnotách. Následující pokyny obsahují postupy, jak
se připravit na dopad možných následků živelních
pohrom a mimořádných událostí způsobených lidskou činností, které mohou přivodit tělesná zranění
nebo duševní poruchy, ztráty na životech nebo majetku a poškození životního prostředí. Nezapomeňte: Štěstí přeje připraveným!

VAROVNÝ SIGNÁL
Dnem 1. 11. 2001 je na území České republiky
zaveden jeden varovný signál pod názvem Všeobecná výstraha - pro varování obyvatelstva při hrozbě
nebo vzniku mimořádné události. Signál se vyhlašuje
kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin. Signál
může být vyhlašován třikrát za sebou v cca tříminutových intervalech.
Kromě varovného signálu Všeobecná výstraha
existuje ještě signál Požární poplach. Tento signál se
vyhlašuje přerušovaným tónem sirény po dobu jedné
minuty (25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25
vteřin trvalý tón). Vyhlašuje se za účelem svolání jednotek požární ochrany.
ZVUK SIRÉNY
Zvuk sirény, vyjadřující varovný signál Všeobecná výstraha, znamená vždy nějaké nebezpečí. Její
zvuk upozorňuje, že může dojít nebo již došlo k mimořádné události, která ohrožuje životy a zdraví občanů, majetek a životní prostředí. Bude nutné se ukrýt nebo opustit ohrožený prostor a dodržovat
opatření stanovená obcemi, zaměstnavateli a správními úřady.
Sirény jsou spolehlivým prostředkem varování
obyvatel před nebezpečím a mohou být použity lokálně na ohrožených územích anebo, bude-li to vyžadovat situace, na území celého státu. Akustické
zkoušky sirén jsou oznamovány předem v hromadných sdělovacích prostředcích.
Pokračování na str. 8
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Pokyny pro případ ohrožení – pokračování ze str. 7
Dále uvedené pokyny platí, pokud zjevně nejde
o povodně.
KDYŽ ZAZNÍ SIRÉNA,
OKAMŽITĚ SE UKRYJTE
Vyhledejte ukrytí v nejbližší budově. Tou může
být výrobní závod, úřad, kancelář, obchod, veřejná
budova i soukromý dům. Jestliže cestujete automobilem a uslyšíte varovný signál, zaparkujte automobil
a vyhledejte úkryt v nejbližší budově.
ZAVŘETE DVEŘE A OKNA
Když jste v budově, zavřete dveře a okna. Siréna
může s velkou pravděpodobností signalizovat únik
toxických látek, plynů, radiačních zplodin a jedů.
Uzavřením prostoru snížíte pravděpodobnost vlastního zamoření.
ZAPNĚTE ROZHLAS NEBO TELEVIZI
Informace o tom, co se stalo, proč byla spuštěna
siréna a varováno obyvatelstvo, a co dělat dále, uslyšíte v mimořádných zpravodajstvích hromadných
sdělovacích prostředků. V případě výpadku elektrického proudu využijte radiopřijímač na baterie. Informace jsou sdělovány obecním rozhlasem, popř. elektronickými sirénami.
CO DĚLAT, KDYŽ BUDE NAŘÍZENA
EVAKUACE
Dodržujte pokyny správních úřadů, obcí, popř.
zaměstnavatelů, kteří organizují nebo zajišťují evakuaci. Dbejte pokynů k evakuaci osob nařízených
velitelem zásahu. Dodržujte stanovené zásady pro
opuštění bytu, vezměte si evakuační zavazadlo a dostavte se na určené místo. Při použití vlastních vozidel, dodržujte pokyny orgánů zabezpečujících evakuaci.
ZÁSADY PRO OPUŠTĚNÍ BYTU NEBO RODINNÉHO DOMU V PŘÍPADĚ EVAKUACE
Uhaste otevřený oheň v topidlech. Vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček). Uzavřete přívod vody a plynu. Ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt. Dětem vložte do kapsy oděvu
cedulku se jménem a adresou. Kočky a psy si vezměte s sebou. Ostatní domácí zvířata, včetně exotických zvířat, ponechejte doma a dobře je předzásobte
vodou a potravou. Vezměte evakuační zavazadlo,
uzamkněte byt a dostavte se na určené evakuační
středisko.
EVAKUAČNÍ ZAVAZADLO
Připravuje se pro případ opuštění bytu v dosledku vzniku mimořádné události nebo nařízené evakuace. Jako evakuační zavazadlo poslouží např. batoh,
cestovní taška nebo kufr. Zavazadlo označte jménem a adresou.
Obsahuje: Základní trvanlivé potraviny, nejlépe
v konzervách, dobře zabalený chléb a hlavně pitnou
vodu. Předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor. Osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy, cen-
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nosti. Přenosné rádio s rezervními bateriemi. Toaletní a hygienické potřeby. Léky, svítilnu, náhradní
prádlo, oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku. Kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti.
HAVÁRIE V CHEMICKÉM ZÁVODĚ,
VE SKLADU CHEMIKÁLIÍ NEBO
PŘI DOPRAVNÍ HAVÁRII S ÚNIKEM
NEBEZPEČNÝCH LÁTEK
Hlavní činností obyvatelstva je ochrana před
účinky chemických látek vhodnými ochrannými prostředky, ukrytí nebo evakuace. Co nejdříve se ukryjte
v uzavřené místnosti. Uzavřete a utěsněte okna,
dveře a další otvory. Vypněte ventilaci. Sledujte zprávy v hromadných sdělovacích prostředcích. Připravte
si prostředky improvizované ochrany a evakuační zavazadlo. Budovu opusťte jen na pokyn.
HAVÁRIE V JADERNÉM ENERGETICKÉM
ZAŘÍZENÍ NEBO JINÉ HAVÁRIE S
ÚNIKEM RADIOAKTIVNÍCH LÁTEK DO
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Hlavní činností obyvatelstva je ochrana před
účinky radioaktivních látek vhodnými, předem připravenými či improvizovanými prostředky s ochrannými vlastnostmi, ukrytí nebo evakuace. Co nejdříve
se ukryjte v uzavřené místnosti (nejlépe ve sklepních
prostorách), pokud možno na straně odvrácené od
jaderného zařízení. Uzavřete a utěsněte okna a dveře.
Vypněte ventilaci a utěsněte další otvory. Sledujte
zprávy v hromadných sdělovacích prostředcích. Připravte si prostředky improvizované ochrany dýchacích cest a povrchu těla. Připravte si evakuační zavazadlo. Jodové přípravky (tablety) a prostředky individuální ochrany odeberte a použijte až na základě veřejné výzvy. Budovu opusťte jen na pokyn. V případě radiační havárie jaderné elektrárny Dukovany a
Temelínu se obyvatelé, žijící v zóně havarijního plánování, řídí pokyny provozovatelů jaderných elektráren a orgánů státní správy a samosprávy.
OCHRANA PŘED POVODNĚMI
Před povodní si vytipujte bezpečné místo, které
nebude zaplaveno vodou. Připravte si pytle s pískem
na utěsnění nízko položených dveří a oken. Připravte
si potraviny a pitnou vodu na 2 až 3 dny. Vlastníte-li
osobní automobil, připravte jej k použití. Připravte
se na evakuaci zvířat. Upevněte věci, které by mohla
odnést voda. Připravte si evakuační zavazadlo.
Při povodni opusťte ohrožený prostor. V případě evakuace dodržujte zásady pro opuštění bytu (domu). Při nedostatku času se okamžitě přesuňte na
vytipované místo, které nebude zaplaveno vodou. Po
povodni si nechejte zkontrolovat stav obydlí (statická narušenost, obyvatelnost), rozvody energií (plyn,
el. energie apod.), stav kanalizace a rozvodů vody.
Zlikvidujte uhynulé zvířectvo, potraviny a polní plodiny, které byly zasaženy vodou, podle pokynů hygienika. Informujte se o místech humanitární pomoci. Kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně náhrady škod.
Pokračování na str. 9
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Pokyny pro případ ohrožení - pokračování ze str. 8
BIOLOGICKÉ ZBRANĚ
Biologické zbraně mohou být použity ve formě
aerosolu (bakterie, viry, toxiny) do ovzduší nebo
uzavřených prostor, nebo vypouštěním hmyzu (vši,
blechy, mouchy, klíšťata), nebo infikováním vody,
potravin, vzduchu, předmětů. Smysly člověka je biologické zamoření nezjistitelné. Výskyt se zjišťuje
speciálními přístroji a odběrem vzorků.
Jak se chránit před proniknutím nebo zanesením
nákazy do organismu: Nepoužívat vodu z neznámých a nezjištěných zdrojů. Umět si připravit vodu
pomocí chemických dezinfekčních prostředků nebo
převařením. Nejíst pevnými obaly nechráněné nebo
neprověřené potraviny. Udržovat čistotu těla i za nepříznivých podmínek. Zbytečně se nedotýkat a neprohlížet podezřelé předměty. Při známkách onemocnění ihned vyhledat zdravotnickou pomoc. Dodržovat pokyny zdravotníků a pracovníků hygienické služby.
CHEMICKÉ ZBRANĚ
Chemické zbraně, tj. zbraně způsobující ztráty
na živé síle toxickými nebo jinak fyziologicky aktivními sloučeninami, patří vzhledem ke své vysoké
bojové účinnosti a rozsáhlým prostorovým účinkům
mezi hlavní druhy zbraní hromadného ničení. Mohou být použity ve formě aerosolu, v kapalném
a plynném skupenství. Působí na organismus mnohostranně. Vyvolávají poškození centrálního nervového systému, dýchacích orgánů, zažívacího traktu,
nebo narušují metabolismus, jiné mají zpuchýřující
účinek.
Jak se chránit před účinky chemických zbraní:
Urychleně použijte ochranný prostředek, dětský vak,
dětskou kazajku, ochrannou masku s filtrem, nebo
použijte prostředky improvizované ochrany dýchacích cest a povrchu těla. Všechny ochranné prostředky dokonale utěsněte. Vyhledejte ukrytí v nejbližší budově. Při zasažení organismu chemickými
zbraněmi platí všeobecná zásada, přerušit co nejdříve styk otravných látek s organismem.
PROSTŘEDKY IMPROVIZOVANÉ
OCHRANY OSOB V RADIOAKTIVNĚ,
CHEMICKY A BIOLOGICKY
ZAMOŘENÉM PROSTŘEDÍ
Pokud nemáme k dispozici prostředky individuální ochrany a musíme si chránit dýchací cesty a povrch těla, použijeme prostředky improvizované
ochrany. K ochraně dýchacích cest použijeme navlhčenou roušku (složený kapesník, ručník, utěrku)
přiloženou na nos a ústa. Upevněte roušku v zátylku
šálou či šátkem. Hlavu chraňte čepicí, kloboukem,
šálou či kuklou tak, aby vlasy byly úplně zakryty
a pokrývka hlavy chránila též čelo, uši a krk. Oči
chraňte brýlemi - lyžařskými, plaveckými či motoris-
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tickými, ale větrací průduchy přelepte lepicí páskou.
Pokud nemáte tyto brýle k dispozici, chraňte oči přetažením průhledného igelitového sáčku přes hlavu
a jeho stažením tkanicí či gumou v úrovni lícních
kostí. Povrch těla chraňte kombinézou, kalhotami,
pláštěnkou do deště, šusťákovou sportovní soupravou. Tyto ochranné oděvy je nutné dostatečně utěsnit u krku, rukávů a nohavic. Nohy chraňte nejlépe
vysokými botami nebo holínkami, ruce zakryj nejlépe gumovými nebo koženými rukavicemi.
Při návratu ze zamořeného prostředí do bytu odložte v předsíni veškerý svrchní oděv do igelitového
pytle a zavažte jej. Pokud je to možné, pečlivě se
osprchujte, otřete se do sucha a oblečte se do čistého
oděvu. Tyto prostředky, jsou-li správně použity, mohou zachránit životy a ochránit zdraví obyvatelstva.
TERORISTICKÉ AKCE
1. ANONYMNÍ OZNÁMENÍ (uložení bomby,
třaskaviny, použití nebezpečné látky apod.). Nedotýkejte se podezřelého předmětu. Otevřete dveře
a okna. Zatáhněte záclony, závěsy nebo žaluzie.
Opusťte budovu do předem vyhrazených prostor.
Vezměte s sebou všechny osobní věci (osobní doklady apod.). Dodržujte pokyny a instrukce vydané
správcem objektu. Vyčkejte na další instrukce bezpečnostních složek řídících akci. V případě nálezu
podezřelého předmětu, např. obálky, balíčku,
oznamte tuto skutečnost Policii ČR nebo Hasičskému záchrannému sboru ČR.
2. TERORISTICKÉ AKCE (za použití střelných zbraní). Pokud jste mimo budovu, okamžitě
opusťte ohrožené místo. Jste-li v budově, nezdržujte
se v blízkosti oken. Ukryjte se za vhodným kusem
nábytku. Striktně dodržujte instrukce vydávané bezpečnostními složkami. Vyvarujte se použití pevných
telefonních linek. Zachovejte klid a rozvahu.
UKRYTÍ OBYVATELSTVA
Dodržujte pokyny správních úřadů, obcí, popř.
zaměstnavatelů, kteří organizují nebo zajišťují ukrytí.
Informace o možnosti ukrytí ve stálém úkrytu získáte u příslušného obecního (obvodního, městského) úřadu nebo u svého zaměstnavatele. Před odchodem do úkrytu si s sebou vezměte evakuační zavazadlo a dodržujte zásady pro opuštění bytu. Pokud
nemáte v blízkosti bydliště stálý úkryt, můžete si
upravit prostory ve vhodných částech bytu nebo
obytného domu jako improvizovaný úkryt.
CHOVÁNÍ OBYVATELSTVA V ÚKRYTECH
Chovejte se ukázněně, řiďte se úkrytovým řádem a pokyny obsluhy úkrytu. Neplýtvejte vodou
a potravinami. Udržujte pořádek a čistotu. Zbytečně
nepřecházejte, nehlučte a hlasitě nehovořte. Za
všech okolností se chovejte klidně a ukázněně, vzájemně si pomáhejte. Nekuřte, nepoužívejte otevřený
oheň a elektrické vařiče.

Pokračování na str. 10
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Pokyny pro případ ohrožení - dokončení ze str. 9
PŘÍPRAVA IMPROVIZOVANÉHO ÚKRYTU
Vyberte vhodný prostor v bytě, domě nebo rodinném domku, který umožní improvizované ukrytí.
Vhodnými prostory jsou: sklepy s klenutými nebo
železobetonovými stropy, silnými obvodovými
zdmi, pokud možno s co nejmenším počtem vstupních a okenních otvorů. Pro případ úniku nebezpečných látek si vyberte prostory odvrácené od směru
úniku nebezpečné látky. Oblepte veškeré spáry lepicí
páskou a ochranu proti možnému zranění střepinami zabezpečte přelepením skla nebo jejich překrytím. U rodinných domků zesilte okenní a vstupní otvory přídavným materiálem - prkna, cihly, kameny,
pytle s pískem nebo hlínou, násyp zeminy, podpírání
stropů vzpěrami.
INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM
Integrovaný záchranný systém je koordinovaný
postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací. Základní složky: Hasičský záchranný sbor České
republiky, jednotky požární ochrany zařazené do

plošného pokrytí okresu jednotkami požární ochrany, zdravotnická záchranná služba, Policie České republiky. Ostatní složky: vyčleněné síly a prostředky
ozbrojených sil, ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory, ostatní záchranné sbory, orgány ochrany veřejného zdraví, havarijní, pohotovostní, odborné a jiné
služby, zařízení civilní ochrany, neziskové organizace
a sdružení občanů, která lze využít k záchranným
a likvidačním pracím.
KDE ZÍSKAT INFORMACE
Občan získá informace o charakteru možného
ohrožení, o připravených záchranných a likvidačních
pracích a ochraně obyvatelstva v případě vzniku mimořádné události na úřadu městské části. Zaměstnanec získá informace o charakteru možného ohrožení, o připravených záchranných a likvidačních pracích a ochraně obyvatelstva v místě dislokace pracoviště od svého zaměstnavatele (příslušné právnické
osoby nebo podnikající fyzické osoby). Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba získá informace
o charakteru možného ohrožení, o připravených krizových opatřeních a způsobech jejich provedení na
úřadu.

Regionální a městské informační centrum Šumperk nabízí
CYKLOZNÁMKY
Cykloznámka je odznak připomínající a oceňující
projetí značených cyklotras.
Vzhledem k tomu, že projetí mnoha z nich představuje významný sportovní výkon, nabízíme cykloturistické veřejnosti novou sérii odznaků, které budou trvalou, skromnou, ale přesto důležitou připomínkou na průjezd atraktivní trasou.
Na lícové straně cykloznámky je fotografie a název turistického objektu. Na straně rubové je umístěno pořadové číslo cykloznámky, GPS turistického
objektu, čísla dostupných cyklotras a informace
o prodejním místě cykloznámky.
Součástí cykloznámky je trvanlivá samolepka
s pořadovým číslem a názvem turistického objektu,
kterou je možno nalepit jako upomínku na navštívené místo na rám kola, chodecké, nebo lyžařské hole
a běžky.
Samolepka je doplněna kontrolním kuponem
s pořadovým číslem cykloznámky a logem cykloznámky. Tento kupon se lepí na Cyklokartu. Cyklokartu je možno vytisknout na www.cykloznamky.cz
v rubrice SOUTĚŽ.
Po nasbírání 9 soutěžních kuponů (různá čísla)
máte možnost zúčastnit se slosování o atraktivní
ceny.

Vyplněná Cyklokarta s 9 soutěžními kupony současně opravňuje k využití slev u smluvních partnerů.
Cyklokarty zasílejte do 30.12. na
adresu SHOCart, spol. s r.o., Zádveřice 48, 763 12 VIZOVICE,
nebo odevzdejte u smluvních
partnerů do 15.12. Aktuální seznam partnerů, rozsah slev a termíny jejich čerpání najdete na
www.cykloznamky.cz.
Losování soutěže za příslušný rok proběhne
vždy v rámci veletrhu cestovního ruchu Regiontour
v Brně (polovina ledna následujícího roku). Předání
cen bude provedeno poštou. Výherci prvních 3 cen
budou pozváni k osobnímu převzetí v rámci veletrhu
SPORT PRAGUE v Praze (přelom únor/březen následujícího roku). Výsledky soutěže budou zveřejněny do 10 dnů od losování na www.cykloznamky.cz.
Vítězové budou o výsledku informováni e-mailem,
nebo telefonicky.
Partnerem projektu Cykloznámky je vydavatelství SHOCart, které do aktualizovaných cykloturistických map vyznačuje prodejní místa cykloznámek.
Hana Rozehnalová, vedoucí RMIC Šumperk
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STRÁNKA PRO DĚTI
DEŠIFROVACÍ TABULKA:
A=1
B=2
C=3
Č=4
D=5
E=6
F=7
G=8
H=9
CH=10
I=11
J=12

K=13
L=14
M=15
N=16
O=17
P=18
Q=19
R=20
Ř=21
S=22
Š=23
T=24

U=25
V=26
W=27
X=28
Y=29
Z=30
Ž=31
É=32
Ý=33
Á=34
Í=35
Ě=36
U=37

Zjistíte pomocí dešifrovací tabulky název a text známé písničky z dětské hudební komedie
„Ať žijí duchové“?
18,20,1,15,6,16 – 30,5,20,1,26,35
//: 13,1,31,5,33 – 5,6,16 – 13,1,3,1,5,33 – 5,6,16 – 13 – 22,26,1,4,11,16,36 – 12,6,5,11,16,36
12,6,5,11,16,36 – 18,20,1,15,6,16 – 30,5,20,1,26,35 – 30 – 18,17,22,34,30,1,26,35
10,3,6,24,6 – 14,11 – 18,20,17,22,18,36,24,11 – 5,35,24,36,24,11 – 2,11,6,5,32,15,37
13,25,18,24,6 – 15,37 - 18,20,1,15,6,16 – 30,5,20,1,26,35 – 30 – 18,17,22,34,30,1,26,35 ://
//: 26,33,20,17,2,13,29 – 15,14,32,4,16,35 – 24,17 – 12,6 – 15,1,20,16,32
12,22,17,37 – 2,14,1,9,17,5,34,20,16,32 – 1 – 26,36,4,16,32 ://
Řešení:
PRAMEN ZDRAVÍ
//:KAŽDÝ DEN, KAŽDÝ DEN, K SVAČINĚ JEDINĚ,
JEDINĚ PRAMEN ZDRAVÍ Z POSÁZAVÍ
CHCETE –LI PROSPĚTI DÍTĚTI BLEDÉMU,
KUPTE MU PRAMEN ZDRAVÍ Z POSÁZAVÍ://
//:VÝROBKY MLÉČNÉ, TO JE MARNÉ,
JSOU BLAHODÁRNÉ A VĚČNÉ://
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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
14
Dnešní tajenkou křížovky je výrok o lásce (tedy nejen o ní),
který pronesl strůjce nezávislosti Indie M. Gándhí.

Vodorovně

1. Lem, konečné stadium zárodku, izraelská výzvědná služba. 2. První část tajenky. 3. Značka poloměru,
druh dezinfekčního prostředku, zkratka univerzitního titulu, zkratka pro bývalou vojenskou policii, zkratka
Akademie věd. 4. Příslovečné určení času, podnik v Mariánském údolí, nejinak, číslovka řadová. 5. Evropan,
korýš, tělocvičný výraz, domácky Olda. 6. Rumunské město, úkryt vojáka, černí. 7. Pokolení, příslovečné určení času, pytel na ryby. 8. Míšenec, okamžitě, aspirace. 9. Rýžová kořalka, autoznačka okresu Třebíč, anglicky
„žádný“, legendární kapitán ponorky. 10. Předložka, belgické lázeňské město, symetrála, kujný materiál.
11. Zkratka značky ruských letadel, žádné světlo, zkratka pro Světový pohár, drn, slovenská otázka. 12. Spojka, nemocniční oddělení, slůvko pro násobek, továrna na ohýbaný nábytek, značka jednotky záření. 13. Druhá část tajenky. 14. Ženské jméno, filmová hvězda, tvrdit ocel.

Svisle

A. Oplocení, šílenci. B. Autoznačka okresu Kladno, vysoká teplota, ruské pohoří, poloměr foneticky. C. Pohodný, chem. značka sodíku, pořádek, odporovací spojka. D. První člověk, pohádková příšera, vojenský
transport. E. Listnatý strom, zkratka Oděvní tvorby, lidově pryskyřice. F. Jméno papouška, geometr. značka
průměru, autoznačka okresu Teplice, samohláska. G. Dětský pozdrav, slovensky jak, divadelní kus, zkratka již
zaniklé politické strany. H. Značka drogy, postrach kurníků, porost zvířecí kůže. I. Béžová barva, místo odpočinku, jednoduchý nástroj. J. Ruský souhlas, puls, spodek sudu, nátěr asfaltových střech. K. Stát v USA,
chem. značka síry, německy „východ“, římská 500. L. Oblak, pohyb vzduchu, známé letovisko na Krymu.
M. Čidla zraku, bouřlivý vítr, polní plodina. N. Autoznačka okresu Šumperk, autoznačka okresu Stará Ĺubovňa, hrdina, africký veletok. O. Dezinfekční prostředek, ponoř do tekutiny, zápor. P. Sledování, druh uměleckého díla.
František Svozil
Vyluštěnou tajenku doručte poštou nebo osobně do 31. června 2007 na Obecní úřad v Liboši. Obálku
nadepište heslem „KŘÍŽOVKA“. Vylosovaní výherci obdrží drobné věcné ceny. Výhercem za vyluštění tajenky z předminulého čísla („Člověk si nemusí pamatovat, co řekl.“) se stal Jaroslav Bizoň z Liboše. Výherci
blahopřejeme.
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