
IINNFFOORRMMAAČČNNÍÍ  ZZPPRRAAVVOODDAAJJ  
    PRO OBČANY LIBOŠE A KRNOVA 

 

       Číslo 29         Prosinec 2007 
 
 

Váženi spoluobčané, 
 

setkáváme se naposledy v letošním roce nad stránkami obecního zpravodaje. V této předvánoční době, kdy 
ještě dobíhají činnosti spojené s koncem roku, je třeba zhodnotit, co se nám podařilo uskutečnit pro rozvoj 
a spokojený život v naší obci. 

Jak jsem již několikrát na těchto stránkách informoval o postupu realizace největší akce v novodobých 
dějinách samostatné obce Liboš a to o tlakové kanalizaci, tak nyní několik závěrečných faktů. Tato stavba byla 
provedena v průběhu let 1999 až 2007, kdy proběhla řádná kolaudace jak hlavních řádů, kterou prováděl 
Magistrát města Olomouce, tak i kolaudace přípojek prostřednictvím stavebního úřadu ve Štěpánově. Celkové 
náklady dosáhly částky 17 milionů korun, z čehož byla částka 5 milionů dotace z Olomouckého kraje. 
Jediným závazkem pro nás zůstává splátka úvěru ve výši 1,5 milionu korun, který si obec vzala u peněžního 
ústavu na dofinancování stavebních prací dodavatelům. Splácení úvěru je rozvrženo v měsíčních splátkách na 
dobu pěti roků, což do budoucna obec nebude až tak moc zatěžovat v plánech investic a dalšího rozvoje. 
V současné době je již napojeno a zprovozněno 120 koncových zařízení, což představuje téměř devadesát 
procent domácností a lze konstatovat, že od měsíce července do dnešního dne až na několik drobností 
všechna čerpadla běží v pořádku. 

Při této příležitosti bych rád apeloval na těch několik občanů, kteří ještě nejsou připojeni, aby tak 
neprodleně a jak počasí dovolí udělali a vyhnuli se případným problémům a komplikacím. Zároveň bych 
hlavně rád poděkoval té drtivé většině obyvatel za vstřícnost, zájem a snahu o úspěšné zvládnutí této stavby. 

Dle stanoviska krajského úřadu a magistrátu vyplynula skutečnost vybudování tlakové kanalizace 
i v Krnově. Tudíž v roce 2008 nás čeká úkol nachystat projekčně celou akci až do vydání stavebního 
povolení, zajistit rozpočet, vypsat výběrové řízení na dodavatele a hlavně získat formou dotace potřebný 
a reálný objem finančních prostředků s tím, aby bylo možné tuto stavbu zahájit v roce 2009. 

S přáním další spolupráce a vstřícnosti všech našich občanů na uskutečňování činností spojených 
s rozvojem obce a příjemného prožití svátků vánočních, mnoho štěstí, zdraví a duševní pohody. 

 

Jan David, starosta obce Liboš 
 
 

 
Mrazivé ticho, všude bílý sníh, 
konečně pokoj, nebe plné hvězd, 

je tu čas sváteční, když se stromeček 
mihotá… 

 
Prosím, pojďte dál a posaďte se. 

Zanechme na chviličku toho věčného 
shánění, shonu a nervozity. 

Zastavme se  a staňme se  na okamžik 
zase dětmi, které se těší na VÁNOCE 

 
Hvězdy na nebi vánočním 

ať všem září svitem svátečním 
Lásku, štěstí, zdraví nesou vám, 
ten den nemá býti nikdo sám…. 

 
Přeji Vám ze srdce překrásné vánoce. 

 
Jan David 
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USNESENÍ z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Liboš 
konaného dne 26. 9. 2007 

 

1. Zastupitelstvo obce schvaluje 
• smlouvu o dílo mezi obcí Liboš a firmou pana Mila-

na Mazáka Rekulta z Dlouhé Loučky k provedení li-
niové výsadby stromů v k.ú. Liboš 

• dohodu o vytvoření společného školského obvodu 
spádové školy mezi obcí Liboš a obcí Štěpánov 

• veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Liboš a obcí Ště-
pánov o spolupráci s obecní policií Štěpánov 

• přihlášku ke členství ve Sdružení místních samo-
správ České republiky, o.s. se sídlem v Praze 

2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí 
• zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Liboš 

za rok 2007 Krajským úřadem Olomouckého kraje 
bez připomínek 

 
3. Zastupitelstvo obce ukládá 
• starostovi obce zjistit postup stav. úřadu při vydávání 

staveb. povolení a případného kolaudačního řízení 
pro firmu Kolomazník k provozování restaurace a 
výsledek předložit zastupitelstvu na příštím zasedání 

 
USNESENÍ z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Liboš 

konaného dne 24. 10. 2007 
 

1. Zastupitelstvo obce schvaluje 
• hospodaření příspěvkové organizace MŠ Liboš za 

III.Q/2007 
 

2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí 
• informace ze zasedání Mikroregionu Šternbersko 
• odpověď stavebního úřadu Štěpánov k provádění 

stavebních úprav v Bojanovské vinárně majitelem 
p. Kolomazníkem 

• informace ze zasedání valné hromady VHS Sitka 
s.r.o. Šternberk 

 

3. Zastupitelstvo obce ukládá 
• starostovi požádat o vyjádření Krajský úřad Olo-

mouc, Hasičský záchranný sbor Olomouc a Kraj-
skou hygienickou stanici Olomouc ohledně provádě-
ní stavebních úprav v Bojanovské vinárně firmou pa-
na Kolomazníka. 

• starostovi prověřit dopravu nákladních automobilů 
v Krnově 

• místostarostovi a předsedovi komise pro životní 
prostředí zjistit, kdo znečišťuje ovzduší v obci Liboš 

USNESENÍ z 14. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Liboš 
konaného dne 24. 10. 2007 

 

1. Zastupitelstvo obce schvaluje 
• smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-

mene mezi obcí Liboš a Úřadem pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, týkající se uložení tla-
kové kanalizace na pozemku parc. č. 469/1 – mlýn-
ský náhon 

• realizaci rekonstrukce veřejného osvětlení 4. etapa 
označenou v místním pojmenování ul. Revoluční 
v případě poskytnutí finančních prostředků v rámci 
POV 

• realizaci stavebních úprav v MŠ Liboš v roce 2008 
dle požadavku hygieny 

• neuplatnění vlastnického nároku k historickému ma-
jetku parc. č. 500/5 o výměře 441 m2 v k.ú. Žerotín 
a vyslovení souhlasu ke koupi pozemku firmou 
Montana Bohemia s.r.o. od Pozemkového fondu ČR 

• cenu stočného ve výši 5,- Kč za 1 m3 za odpadní 
vody svedené do dešťové kanalizace z domácností 
nepřipojených na tlakovou kanalizaci tam, kde je 
zavedena tlaková kanalizace, a to s účinností od 
1.1.2008  

• přípravu a realizaci výstavby tlakové kanalizace v Kr-
nově 

• zřízení pracoviště Czech POINT v Liboši 
 
2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí 
• informace přípravě rozpočtu na rok 2008 
• informace o přípravě inventarizace majetku 

k 31.12.2007 
• informace z valné hromady VHS Sitka s.r.o. Štern-

berk 
• informace o počtu připojených domácností na tlako-

vou kanalizaci 
 
3. Zastupitelstvo obce ukládá 
• starostovi zajistit řádné provedení inventarizace ma-

jetku obce za rok 2007 včetně schůzky inventarizač-
ních komisí a následný dohled nad průběhem inven-
tarizace 

• starostovi podepsat smlouvu o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene mezi obcí Liboš a Úřa-
dem pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
týkající se hospodaření s pozemkem parc. č. 469/1 – 
mlýnský náhon 

• starostovi zjištění podmínek k možné realizaci po-
jmenování ulic v obci Liboš 
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Pracoviště CZECH POINT v Liboši 
(Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) 

 

Pracoviště Czech Point poskytuje občanům 
ověřené výpisy z centrálních státních evidencí a 
rejstříků na jednom místě, aniž by občan musel 
navštívit několik různých úřadů státní správy. 
V současné době je možné získat na tomto 
pracovišti ověřené výpisy ze tří centrálních registrů: 
z katastru nemovitostí, z obchodního rejstříku a ze 
živnostenského rejstříku. 
 

POSTUP VYDÁNÍ OVĚŘENÉHO VÝPISU 
 

Před tím než půjdete na CZECH POINT, 
musíte znát základní údaje o subjektu, ke kterému 
chcete získat ověřený výstup. Tato služba není 
určená k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení 
ověřeného výstupu z příslušného registru. Tento 
ověřený výstup se stává veřejnou listinou.  
 

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ 
 

• Co dostanete: Úplný výpis Listu vlastnictví 
• Co potřebujete vědět: Katastrální území a číslo 

Listu vlastnictví  

• Kolik to bude stát: 50 Kč/stránka 
 

VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU 
 

• Co dostanete: Úplný výpis z obchodního rejstříku 
• Co potřebujete vědět: IČ (identifikační číslo 

organizace) 
• Kolik to bude stát: 50 Kč/stránka 
 
VÝPIS ZE ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU 

 

• Co dostanete: Úplný výpis ze živnostenského 
rejstříku 

• Co potřebujete vědět: IČ (identifikační číslo 
organizace) 

• Kolik to bude stát: 50 Kč/stránka 
 

V naší obci bude tato služba spuštěna v měsíci 
lednu 2008 a rovněž se očekává v průběhu roku její 
rozšíření o výpis z rejstříku trestů.  

Jan David, starosta obce  

 

Žijí mezi námi 
 

V pondělí 3.12. 2007 v odpoledních hodinách 
převzal strážník David Šíp na Staroměstské radnici 
v Praze ocenění za záchranu života od prezidenta 
Českého červeného kříže pana Dr. Marka Jukla 
Ph.D. 

V květnu tohoto roku zkolaboval před 
Klášterním Hradištěm v Olomouci a následně 
přestal dýchat laureát Ceny města Olomouce pan 
Václav Babka. Přítomný lékař za asistence strážníka 
Šípa zahájil masáž srdce a umělé dýchání. Díky 
včasné resuscitaci se podařilo muži zachránit život. 

Převzato z www:mp-olomouc.cz 
 

Odvoz odpadků v Liboši a Krnově v roce 2008 
 

Upozorňujeme občany Liboše a Krnova, že opět provozujeme sběr 
starého papíru pro děti z MŠ. Starý, neznečištěný papír, svázaný v balících 
nebo uložený v pytlích lze ukládat ve staré vodárně na Jílkově pouze ve 
středu 28.11., dále 12.12 a 27.12 vždy od 15 do 17 hodin. Papír, který 
nebude řádně k odběru upraven, nebude přijat k uložení. 

 
V roce 2008 bude sběr papíru zajišťován 1x měsíčně vždy ve středu 

v těchto termínech 16.1.2008, 13.2., 12.3. v době od 15 do 17 hodin. Odvoz 
popelnic bude v roce 2008 prováděn pravidelně každých čtrnáct dnů 
v letním i zimním období počínaje středou 2.1.2008. 

 
Odvoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu je plánován na 

sobotu 8.3.2008 a svoz nebezpečného odpadu samostatně se provede ještě v 
termínu 23.8.2008. 



Strana 4             Informační zpravodaj 
 

„Za obec krásnější“ – opět ale … 
 

Probouzím se zvolna z divného snu, plného 
dávných vzpomínek na má školní léta. V nich jako 
ve filmu defiluje řada postav, které jsou mi dodnes 
blízké. Můj třídní učitel Jan Jokl – mimochodem ro-
dák z Liboše, na kterého s odstupem času vzpomí-
nám s láskou jako na pedagoga, který věděl co na 
nás platí. Následován je zástupcem ředitele školy 
Majerem, známým jeho věčnou průpovídkou:  

,,Opakuji pro zvláště blbé,“ když jsme nechtěli 
pochopit co se po nás vyžaduje. Byl tam i můj ob-
líbený francouzský básník Francois Villon, pověstný 
svým břitkým jazykem, jímž nemeškal říct svým 
oponentům: ,, Mnoho jsem blbounů viděl, leč žádný 
nebyl tak velký.“ Také tam byl i Don Quiotte a jeho 
věčný boj s větrnými mlýny. 

Přichází ráno, dosti snění ... opět vstávám se do 
reality. 

U kontejnerů na tříděný odpad u kulturního do-
mu je výstava vyhozených obnošených sportovních 
bot v doprovodu staré varné konvice. U hasičské 
zbrojnice se válí vysypané loňské brambory. Tři roz-
bité plastové sloupky se zařízením Telecomu svědčí 
o tom, že někomu není nic svaté. A opět tři, tento-
krát betonové plotové sloupky, jsou vytrženy ze ze-
mě a vhozeny do odvodňovačky u mostku na Hráz-
kách. Má to na svědomí mládež vracející se z disko-
téky? Asi ano. Ve stejný den totiž na stejném místě 
zametal jeden občan skleněné střepy z rozbitých lah-
ví, kterými byla cesta poseta a tím pádem nebyla 
průjezdná. Celé toto zátiší lemoval do cesty částečně 
vyhnutý drátěný plot v délce cca 10 metrů. Mám 
pocit, že tato doba je dobou nevážení si práce 
druhých. Kdysi v pohádkách byli špatní skřítkové, 
kteří škodili. S odstupem času ale vidím, že to jsou 
někteří lidé. Když jsme v rámci srážky vody prová-
děli v mlýnském náhoně kontrolu břehů a koryta, 
nacházeli jsme řadu věcí, které tam neměly být. Staré 
plechovky, kusy železa, vysypaná suť ze stavby včet-
ně kusů vápna, hlína z výkopu, shnilá jablka a další 
historicky bezcenné poklady nás přesvědčily, že část 
lidí nereaguje na jakékoli upozornění včetně pozor-
nění písemného. 

A co psi? Zatímco ti vycvičení se snaží chránit 
životy a majetek nás lidí, ti bezprizorní běhají bez 
dohledu po obci, zastavují auta, dělají hromádky na 
chodnících a počůrávají rohy. Napadá mně, že je to 
podobné jako u lidí. 

Začíná období sněžení, proto chci požádat obča-
ny (přestože uvažovaná novela zákona neukládá ob-
čanům obce tuto povinnost), aby si udržovali chod-
níky před svými domy ve schůdném stavu. Důvod je 
jasný. Není v silách obce toto personálně zajistit. 
Snad ještě existuje i občanský postoj, na který proto 
apeluji. 

Upozorňuji občany, že opět provozujeme sběr 
starého papíru pro mateřskou školku. Tentokrát je 

to ve staré vodárně na Jílkově a to 1x za 14 dní v 
odpoledních hodinách v den odvozu odpadu firmou 
Remit. Upozornění bylo v relaci místního rozhlasu, 
informace lze získat na OÚ Liboš a v MŠ. Využijte 
této příležitosti zbavit se starého papíru a podpořit 
naše děti ve zdravém soutěžení. V loňském roce se 
umístily na prvním místě v regionální soutěži mezi 
školkami. 

Prosím občany, aby vzali na vědomí že firma Re-
mit vyváží kontejnery s tříděným odpadem většinou 
ve čtvrtek v dopoledních hodinách. Když toto bude-
te respektovat, předejdeme situaci, kdy u kontejnerů 
je po celý týden složená řada pytlů, plastových nádob 
a podobně, což vzhledově zejména pro cizí náv-
štěvníky obce vypadá hrozně. 

Nechci se rozepisovat o malichernostech. Snaha 
je, aby Liboš byla opravdu krásnější. Ale o tom jsem 
už psal mockrát. Dnes už nemáme bohužel ani pra-
covníky na úklid obce, poskytnuté úřadem práce. 
Musíme si vystačit sami. Apeluji na Vás, vážení spo-
luobčané, připojte se k nám, kterým Liboš není lhos-
tejná! Dosud stále platí ono ale … 

Přeji Vám krásné prožití Vánoc a úspěšné vykro-
čení do roku 2008. 

Antonín Moudrý, místostarosta 
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Jubilea a výročí našich občanů
 
Listopad: 
Josef Vašek  70 roků 
Josef Bittner  70 roků 
Marie Sládková  72 roků 
Božena Večeřová  84 roků 
 
Prosinec: 
Miloslava Žatková  80 roků 
Bohumír Svozil  82 roků 
ádost, či prosba k našim občanům 

nad v každé libošské domácnosti se najdou sta-
tografie nebo pohlednice z různých akcí a příle-
í, konaných v minulosti v naší obci. Obracíme 
rosbou na občany, aby takové historické foto-
 nevyhazovali, ale věnovali nebo zapůjčili k na-
vání do archivu naší obce. Jejich budoucí vyu-
uďto pro pamětní síň nebo malé místní muze-
y bylo jistě účelné a pro další generace mladých 
áků zajímavé. 
okud vyhovíte této žádosti, předejte fotografie 
Ú a to s krátkým popisem obsahu fotografie a 
dřením, zda je obci věnujete, nebo žádáte jejich 
ní po skenování. Za vaše pochopení a ochotu 
m děkujeme. 
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Současnost ZP a.s. Štěpánov 
 

Zastupitelé Obce Liboš mě jako prokuristu spo-
lečnosti ZP Štěpánov, a.s. požádali, abych napsala 
pár slov o současném dění v tomto zemědělském 
podniku, který dlouhé roky hospodaří v obci Liboš 
a přilehlých obcích. Od června 2005 došlo k výraz-
ným změnám ve společnosti, nejenom v obsazení 
managementu, ale i v celkové koncepci podniku. 

V současné době ZP Štěpánov, a.s. hospodaří na 
rozloze zhruba 1200 ha, z toho 110 ha tvoří travní 
porosty. Na části travních porostů především v ob-
lasti CHKO Litovelské Pomoraví vypásáme ovce 
a jalovice. Byl zrušen program ekologického země-
dělství z důvodu ekonomické neefektivnosti a v ná-
vaznosti na zrušení tohoto programu je postupně 
rušen i chov ovcí a ty pak budou na pastvě nahraze-
ny právě skotem. Bohužel muselo představenstvo 
přistoupit k nepopulárnímu kroku, a to zrušení roz-
množovacího a šlechtitelského chovu v Liboši, který 
zde má dlouholetou tradici. Ale situace chovu prasat 
a především rozmnožovacího materiálu (prasniček) 
v České republice je velmi nepříznivá. Okolní chova-
telé prasat ruší svoje chovy z důvodu nízkých výkup-
ních cen, a tak nemají ani zájem o prasničky. Co se 
týče chovu skotu je na velmi dobré úrovni, což se 
projevilo na zvýšení užitkovosti z 7 210 kg v roce 
2005 na 8 400 kg v roce 2007. Byly provedeny opra-
vy jako je oprava dojírny, byly vybudovány nové vý-
běhy pro jalovice a vytvořen provizorní teletník pro 
telata do 6 měsíců s vyhřívanými napáječkami. Dále 

se uvažuje o celkové rekonstrukci kravínů a navýšení 
stavu skotu na farmě ve Štěpánově. 

Rostlinná výroba se soustředí především na obi-
loviny, a to pšenici ozimou a v menší míře ječmen 
jarní. Návrat slaví i pěstování máku, který má velmi 
pěkné výnosy ve výši 1,62 t/ha. Rozšířeny byly i plo-
chy pro pěstování řepky na 120 ha a výnos v roce 
2007 byl 3,93 t/ha. Dále bych ráda uvedla výnosy 
pšenice ozimé, které se oproti roku 2005 zvýšily 
z 5,57 t/ha na 7,02 t/ha. Výnos kukuřice na zrno 
v roce 2007 činí 9,06 t/ha při 14% vlhkosti. Probíhá 
dlouhodobé intenzivní hnojení v souladu se zásada-
mi správné zemědělské praxe, které je jedním z dů-
vodů nárůstu výnosu především v obilovinách.  

Co se týče dalších činností firmy, tak byla vybu-
dována samostatná plynová přípojka a jedná se o při-
pojení na vodovodní řád obce Liboš. Provádí se re-
konstrukce a opravy jednotlivých budov dle poža-
davků nájemců. V letošním roce v důsledku negativ-
ních výsledků hospodaření bylo nutné přistoupit ke 
snížení základního kapitálu společnosti, a tím bylo 
možné uhradit ztráty minulých let. Doufejme, že si-
tuace českého zemědělství se za podpory Evropské 
unie v příštích letech stabilizuje a bude možné obno-
vit pověst ZP Štěpánov, a.s. jako ekonomicky stabil-
ního podniku.  
 

Ing. Milada Měsícová, 
prokurista ZP Štěpánov,a.s.

 

Platnost občanských průkazů 
 

Od 1. ledna 2005 vstoupila v platnost povinnost 
ukončení platnosti občanských průkazů bez strojově 
čitelných údajů – stanovena je nařízením vlády 
č. 612/2004 Sb. 

Občané České republiky jsou povinni provést 
výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných 
údajů, vydaných:  

Vydán: Výměna do: Podání žádosti
nejpozději do:

do 31.12.1998 31.12.2007 30.11.2007 
do 31.12.2003 31.12.2008 30.11.2008 

 

Občané narozeni před 1.1.1936 nemusí žádat 
o vydání nového občanského průkazu, pokud ve 
stávajícím OP mají zapsánu platnost „BEZ OME-
ZENÍ“. Tento starší typ občanského průkazu od 
1.1.2006 není možno použít k cestě do zemí Evrop-
ské Unie. 

O vydání občanského průkazu ovšem musí prů-
běžně požádat dle zákona ti občané, kteří mají změ-
nu povinných údajů – např. změna trvalého pobytu, 
změna rodinného stavu apod. 

 
OBEC LIBOŠ 

VÁS SRDEČNĚ ZVE NA 
 

11. OBECNÍ PLES 
 

V SOBOTU 19. LEDNA 2008 
VE 20.00 HODIN

VE VINÁRNĚ POHOSTINSTVÍ 
„ZA VODÓ“ 

 
Připravena tradiční bohatá tombola 
– věcné ceny, elektronika, dárkové 

balíčky a mnoho dalších … 
 

Vstupné  40,- Kč 
 

HUDBA: TRIGON 
 

Vstup pouze ve společenském 
oblečení 
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Vzpomínky na skautský tábor Kokořín 2007 
 

V dnešní reportáži bych chtěla přiblížit čtenářům 
8. letní tábor 23. skautského oddílu Lvíčata Štěpá-
nov, který se konal v srpnu 2007. Tentokrát jsme se 
vydali do vesničky Dolní Vidim v CHKO Kokořín-
sko, kde jsme ve staré roubené chalupě prožili neza-
pomenutelných 14 dní … 

Letošním táborem nás provázela celotáborová 
hra s názvem „Plavba kolem světa“.  

Účastníci tábora – 21 dětí ze Štěpánova, Libo-
še a Olomouce ve věku od 6 do 17 let – byli roz-
děleni do tří táborových družin. Každá družina tvo-
řila samostatnou posádku lodě ve složení 6 plavčíků 
+ kapitán. Jednotlivé lodě měly svůj název, vlajku, 
pokřik posádky a také svou barvu „námořnické uni-
formy“. Tři lodě a „Admiralita“, tj. 6 dospělých - 
vedoucí tábora, kuchaři, autoři programu apod., tvo-
řili dohromady velkou táborovou flotilu, která se 
plavila po mořích. Každý den zakotvila naše flotila 
v jiném přístavu a posádky se vydaly na pevninu. 
V navštívených státech se musely posádky sžít s do-
morodci, poznávat jejich přírodní podmínky, sezná-
mit se s jejich kulturou a zvyklostmi, a také splnit je-
jich nepředvídatelné úkoly a požadavky. Na večer-
ním nástupu jsme se vždy dozvěděli, jestli se nám 
podařilo splnit všechny úkoly od domorodců, a tedy 
budeme moci opustit přístav, vyplout znovu na mo-
ře a plavit se k další pevnině. (Povedlo se nám to 
vždy…!) 

Navštívili jsme Brazílii, kde jsme poznávali 
místní obyvatelstvo při „Velké poznávací hře“ ve 
vesnici Dolní a Horní Vidim. Vyzkoušeli jsme si, jak 
těžké je pracovat s klasickou brazilskou pochoutkou 
– čokoládou a dokonce jsme se zúčastnili pověstné-
ho karnevalu v Rio de Janeiru. Taky jsme kotvili 
v Číně, kde jsme se naučili vyrábět typické jídelní 
hůlky a následně jsme s nimi i obědvali. Poté jsme 
skládali různé věci z papíru, tzv. Origami. Ve Fran-
cii jsme měli den velkého učení na Sorboně. Dozvě-
děli jsme se spoustu zajímavostí o pochodových 
značkách, rozšířili jsme si své znalosti přírody. Do-
slovným vrcholem byl výstup na Mont Blanc, nej-
vyšší horu Francie a celé Evropy. Anglie se pro nás 
stala velikým bojištěm. Měli jsme pomoci domorod-
cům svrhnout neohroženého krále Artuše při bojové 
hře. Když jsme naše lodě zakotvili lodě v Kanadě, 
čekal nás úkol: nasbírat co nejvíce dřeva a chrastí na 
oheň, aby posádky neonemocněly v chladnému ka-
nadském klimatu. Odpoledne jsme dřevo řezali a se-
kali, večer byl společný táborák. Než jsme vypluli do 
Grónska, museli jsme doplnit „zásoby“ na lodích, 
proto jsme se vydali plnit úkoly do vesnice mezi do-

morodce. Večer byly závody „psích spřežení“ na sa-
ních, které jsme vyráběli odpoledne. Na Sibiři jsme 
si opět užili práce se dřevem a také drsných přírod-
ních podmínek. Na ohni jsme vařili vejce na čas 
a poté jsme v lese hráli štafetový závod s překážka-
mi. V Řecku jsme měli tu čest zúčastnit se velké 
Řecké olympiády a nedá se zapomenout ani na noční 
hru řeckých bojovníků, které se však účastnili jen 
starší námořníci. V Somálsku nás přepadl neskuteč-
ný hlad, a proto jsem měli celý den hry a soutěže 
s jídlem a o jídle. Navečer byla stezka odvahy. Když 
jsme dorazili do Českého království – země hradů 
a pohádek, poznávali jsme krásy naší země. Vydali 
jsme se na celodenní výlet na hrad Kokořín, po cestě 
jsme hráli hru podle české pohádky „Jak dědeček 
měnil, až vyměnil…“ Den ve Švédsku, zemi proslu-
lé mnoha jezery a vodními plochami, byl plný vod-
ních her a aktivit. Odpoledne jsme vyráběli táborové 
noviny, neboť právě Švédsko je kolébkou „Metro 
novin“. Předposlední den jsme trávili na moři hledá-
ním pirátského pokladu, který jsme po dlouhé tra-
se našli na stromě. Celý tábor jsme zakončili slav-
nostním nástupem celé flotily, odměňováním posá-
dek všech tří lodí a závěrečným táborovým ohněm. 
Poslední den byl ten nejsmutnější ze všech. Všechno 
jsme sbalili a odjížděli jsme domů … 

Já jsem si už ve vlaku začala přát, aby se tato par-
ta skvělých lidí a kamarádů brzy sešla třeba na výpra-
vě nebo u táborového ohně s kytarou a banjem … 
A za rok vyrážíme tábořit zase!  

 

Za 23. skaut. oddíl Lvíčata Štěpánov napsala 
Kristina Záchová 

 
 

CHCETE PROŽÍT STEJNÁ 
DOBROBRUŽSTVÍ 
TÁBOŘIT S NÁMI 

NAJÍT NOVÉ KAMARÁDY? 
 

Přijďte se za námi podívat 
Scházíme se každou s ředu od 16.00 do 17.30 hod. t

v klubovně hasičů v Liboši. 
 

Uvítáme kluky i děvčata ve věku 7 – 11 let. 
 

TĚŠÍME SE NA VÁS! 
 

Ing. Záchová – vedoucí 23. oddílu 
Mob. 731 727 855 
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Okénko pro děti
 

Tento trezor lze otevřít jen jedním způsobem. Musíte stisknout každé tlačítko právě jednou ve správném 
pořadí, abyste se dostali k tlačítku „Otevřeno“. Každé tlačítko je označeno směrem (N nahoru, L vlevo, 
P vpravo a D dolů). Na každém tlačítku je také označen počet políček, o který můžete postoupit. Které 
tlačítko musíte stisknout jako první? 

 

4D 4D 1L 3L Ote-
vřeno

2P 1D 1N 2L 4L 

4P 1L 2D 1N 2L 

4P 2P 2L 1D 2N 

4P 1N 1N 4N 4N 

 
Zpracovala Lucie Bittnerová 

 
Přátelství 

 

 Když Tě navštíví kamarád, chová se jako host, ale opravdový přítel otevře ledničku a obslouží se … 
 Kamarád Tě nikdy neviděl plakat, ale příteli se chvějí ramena, když vidí Tvé slzy … 
 Kamarád nezná jména Tvých rodičů, ale přítel má jejich telefon. čísla i adresy ve svém notýsku … 
 Kamarád přinese lahvinku vína na Tvé narozeniny, ale přítel přijde dříve a zeptá, s čím Ti může pomoci a 

po skončení oslav zůstane, aby Ti pomohl s úklidem … 
 Kamarád nesnáší, když mu voláš ,jestliže už šel spát, ale přítel se ptá, proč jsi mu tak dlouho nezavolal … 
 Kamarád si s Tebou rád pokecá, ale přítel Tě vyslechne, když máš romantickou lásku i problémy... 
 Kamarád si myslí, že přátelství skončilo jestliže jste se pohádali, ale přítel Ti po hádce zavolá … 
 Kamarád si myslí, že jsi tady vždy jen pro něho, ale přítel je zde pořád pro Tebe … 
 Kamarád si tento vzkaz přečte a zapomene na něj, ale přítel ho pošle také TOBĚ … 

 
Myšlenky moudrých 

 

Všechno vědění pochází ze zkušeností. 
Kant 

Vědění je moc. 
Bacon 

 

Za odmítnutou přízní přichází pohrdání. 
Koliere 

 

Odloučení působí na lásku jako vítr a oheň, 
Malý uhasí, velký rozdmýchává. 

Sadi 
 

Není zamilován, kdo nemiluje navždy. 
Euripides 

 

Mnohem lepší je žít bez štěstí než bez lásky. 
Shakespeare 

 

Mládí není období života, ale duševní stav. 
Goethe 

 

Zkušenost je dobrá škola, ale školné je příliš vysoké. 
K. Heine 

Muž, jenž má jazyk, není mužem, když jím neumí 
dobýti ženy. 

Shakespeare 
 

Život je tragédie pro toho, kdo cítí, a komedie pro 
toho, kdo myslí. 

J. Shift 
 

Štěstí je to jediné, co můžeme dávat, aniž to máme. 
Halen 

 
Chvilka k zamyšlení 

 

Země degeneruje. 
Úplatky a korupce jsou všude. 

Děti odmítají poslouchat své rodiče, 
kdekdo chce psát knížky 

a je zřejmé, že konec světa se rychle blíží. 
 

Asyrské tabulky 2800 př.n. l. 
zapsala Eva Stejskalová 
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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                 

 

Náplní dnešní tajenky je poučení včetně jména jeho autora. 
Vodorovně 
1. Nechránil se před nepohodou, převracet půdu, starověký nevolník. 2. Třetí část tajenky. 3. Předložka 
k sedmému pádu, mladý vepř, existuje, účastník kuponové privatizace, foneticky M. 4. Chem. značka fosforu, 
zdroj života, shluk lidí, značka poloměru, římských 50. 5. Orgán zraku, sloní zub, jednotka tlaku, beskydský 
pastevec. 6. Spolek radních, zabijačková pochoutka, pusinkovat. 7. U některých lidí neoblíbená souhláska, 
značka holandských automobilů, sto čtverečních metrů, část tenisového utkání, šestnácté písmeno abecedy. 
8. Otisk prstenu, jinde, nalepený povrch. 9. Domácky Oldřich, mnoho, SPZ okresu Louny, citoslovce 
holubího hlasu. 10. Chem. značka dusíku, chem. značka vanadu, plovoucí led, označení pravoúhlé křižovatky 
tří cest, římská 500. 11. . Chem. značka radia, hlt, SPZ okresu Brno, anglicky „X“, předložka. 12. Samohláska, 
produkt koroze, anglický šlechtic, moderní styl hudby. 13. Čtvrtá část tajenky. 14. Plastická kopie, německy 
„ne“, indiánská zbraň. 
 

Svisle 
A. Konec abecedy, svár, název prvního stálého kina v Čechách. B. Chem. značka molybdenu, první část 
tajenky, začátek abecedy, zkratka Oděvní tvorby. C. Římská bohyně úrody, předložka, nerv, parazitní houby. 
D. Vzácná tekutina, jemenský přístav, severofrancouzské město. E. Záhyb kůže, citoslovce pro „staň se“, 
obyvatel ruských stepí. F. Je v čele, chem. značka fluoru, malé napití, značka Newtonu. G. Předložka, 
pobízecí citoslovce, domácky Otakar, sladkovodní ryba. H. Včelí svatba, nádoba na koupání,ozbrojené střety. 
I. Latinský pozdrav, keltský lidový pěvec, italský stavitel (od r. 1650 v Praze), J. Citoslovce troubení, 
bezpracný zisk, zkratka Evropského literárního klubu, ruský veletok. K. Úspěch, chem. značka síry, stavitel 
archy, chem. značka uranu. L. Okázalý zájem, lepidlo, výrobek z brambor. M. Úder rohem, jihomoravská 
obec a hrad, bez společnosti. N. Písmeno řecké abecedy, otrok, římských 50 značka poloměru a značka tuny, 
žlutý prášek. O. Nářečně přední část vozu, druhá část tajenky, značka průměru, solmizační slabika. 
P. Chem. značka draslíku, část stodoly, nákres pohledu shora. 

František Svozil 
 

Vyluštěnou tajenku doručte poštou nebo osobně do 31. prosince 2007 na Obecní úřad v Liboši. Obálku na-
depište heslem „KŘÍŽOVKA“. Vylosovaní výherci obdrží drobné věcné ceny. Výhercem za vyluštění tajenky 
z předminulého čísla („Hlad a láska určují celé lidské dějiny.“) se stal Michael Bizoň ze Štěpánova. Výherci 
blahopřejeme. 
 
INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ pro občany Liboše a Krnova. Dvouměsíčník vydává obec 
Liboš, Liboš 82, Štěpánov 783 13, IČO 635 758, tel./fax: 585 386 759, e-mail: libos@libos.cz, www.libos.cz. 
Registrováno u MK ČR pod značkou MK ČR E 14850. Redakční rada: Mgr. Jiří Langer, Ph.D., Mgr. Jiří Langer, 
Ing. Karel Kryl, Jan David, Josef Hruška, František Svozil, Antonín Moudrý a Lucie Bittnerová. Redigoval Mgr. Jiří 
Langer, Ph.D. Za jazykovou správnost příspěvků ručí sami autoři. 
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Vánoční zamyšlení 
 

Než se rozsvítí vánoční stromeček, čeká nás ješ-
tě několik svátečních zastavení. Pojďme si povědět, 
co s sebou jednotlivé sváteční dny v minulosti přiná-
šely. Prosincové zvyky se týkaly hlavně svátků tří 
světců - sv. Barbory, sv. Mikuláše a sv. Lucie. 
V tomto článku se vám pokusíme přiblížit zvyky s 
nimi spojené.  

 

Barborka 
Nejdříve se zaměříme na svátek svaté Barbory, 

jenž se slaví 4. prosince. V tento den přišlo na řadu 
mnoho zvyků. Přiblížíme si ty nejznámější.  

Neznámější pověra rozšířená v Čechách je asi ta, 
když dívkám rozkvetou višňové větvičky na vánoce. 
Na svatého Ondřeje 30.listopadu, si děvčata ulomila 
višňovou větvičku, zasadila do hlíny a každý den za-
lévala vodou. Vykvete-li větvička na Štědrý den, mů-
že dívka vážně přemýšlet na svatební šaty. Větvičky 
se krajově trhají na svatou Barboru 4.prosince nebo 
na svatou Kateřinu 25.listopadu. Té dívce, které vět-
vička nevykvete se ten rok nevdá. 

Barborky jsou větvičky z třešně, které podle zvy-
ku mají nařezat na den svátku sv. Barbory svobodné 
dívky. Tento zvyk je rozšířen hojně na Moravě. Ve 
chvíli, kdy se obzoru dotkne první sluneční paprsek, 
se uřízne větvička z třešně staré minimálně 10 let. 
Větvička se odnese domů, kde bydlí budoucí nevěs-
ta, dá se do vody a poté se již jen čeká, zda na Štědrý 
den vykvete. Jestliže jí totiž do té doby rozkvetou, 
do roka se provdá. Není právě nejlepší nápad pěsto-
vat si ji na veřejně přístupném místě. Nevykvete-li 
totiž, dívka již není panna. Vdavek chtivé slečny by 
si takto rozkvetlý kvítek měly dát do šněrovačky, aby 
si jich mládenec, na kterého si myslí, všiml. 

Pokud vás nezajímá svatba, ale chcete si zkrášlit 
byt, mám následující radu. Dolní konec větvičky se-
řízněte, vložte do vázy s vodou a umístěte v pokoji, 
kde se nemění teplota. Voda se nevyměňuje, jen do-
plňujte.  

Pak už jen čekáte, kdy vám větvička vykvete, 
pokud čekáte svatbu, tak každý den, o který Barbor-
ka vykvete dříve před 24. prosincem, znamená mí-
nus měsíc před svatbou. Neprovdaným tedy přeji, 
aby jim vykvetla Barborka co nejdříve. Barborky se 
daly při ranní mši použít i k odhalení čarodějnic. 
Větvička se ohnula do tvaru kruhu a tímto otvorem 
se člověk podíval na ostatní. Čarodějnice stály obrá-
ceny zády k oltáři.  

Barborky jako předvánoční bytosti se dokonce 
navečer 3. prosince objevovaly. Byly to dospělé ženy 
v bílých šatech a rozdávaly dětem dárky. V někte-

rých místech naší vlasti například chodila slavnostně 
oblečená děvčata po vesnici, klepala na dveře stavení 
a rozdávala cukrová srdíčka nazývaná barborky od 
svaté Barbory. 

Svatou Barboru představuje dospělá, štíhlá žena 
v bílém hávu se širokou pentlí u pasu. Konce pentle 
jsou dlouhé a visí u boku. Na hlavě mívá korunku, 
nebo věneček. Obličej si schovává za vlasy, které si 
přes něj rozčeše. Hodným dětem rozdává ovoce a 
ořechy z košíku a zlobivé trestá proutěnou metlou. 
Barborky vyzývají k modlitbám, samy se modlí a zpí-
vají. Vstupu do domu se dožadují šleháním metlami 
na okna a zvonkem.  

Podle jiného zvyku se prý na zem spustil svatý 
Petr po zlatém provaze. Hodné děti dostaly dárky, ty 
neposlušné vyšlehání od Barborek metlou. Barborky 
tvořily skupinu 3 až 6 žen. Kolem pasu měla každá 
modrou nebo červenou stuhu, do tváře jim padaly 
vlasy. Na vlasy potom přišla zlatá korunka nebo 
věneček. Jedna Barborka měla zlatý zvoneček. 
Obouvaly si bílé papuče nebo šly jen tak naboso. 
Občas strašily děti velkou vyřezanou dýní na tyči, do 
které byla umístěna svíčka. Před vstupem do obydlí 
ukazovaly strašidlo v okně a bouchaly metlou do 
oken. Následovala písnička o sv. Barboře a obdaro-
vání dětí.  

Někde jezdí ve voze zase Žber, což je osoba 
chlupatá - celý oděv má pokrytý koudelí a trestá zlo-
bivé děti. Někde lze vidět Klemperu s neckami a kla-
divem. Barborky chodí v předvečer svátku svaté Bar-
bory. 

Mikuláš 
Přichází řada na oblíbený svátek, který mají rády 

všechny české děti. Je jím svátek sv. Mikuláše slavený 
6. prosince. Mikuláš, anděl a čerti nesmí žádný rok 
chybět. Hodný Mikuláš obdaruje děti sladkými balíč-
ky, čerti občas pozlobí a děti rozpláčou. Svou roli 
pak dostane anděl, který plačící děti utiší. 

Kořeny oslav sv. Mikuláše sahají do 10. století, 
kdy se tento zvyk rozšířil v Německu. Svátek zde 
podporovala byzantská princezna, manželka císaře 
Oty II., císařovna Theofana. Tradice obcházení pří-
bytků lidí vznikla zřejmě z biskupských her, kona-
ných v klášterních školách. V našich zemích byl Mi-
kuláš spojen s masopustem a maškarním průvodem, 
kdy byli často až 4 Mikulášové, které doprovázela 
družina andělů čertů a různých jiných masek. Církev 
takové veselé řádění neschvalovala, ale skončila jen 
u výzvy. V některých částech naší vlasti se převlékala 
do masek celá vesnice. 

Pokračování na str. 2 Vánoční přílohy 
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Vánoční zamyšlení - dokončení ze str. 1 

Obchůzka maskovaných postav Mikuláše, čerta 
a anděla 5. prosince je bohudík stále běžná. Někdy je 
však brána jako povyražení až příliš malých dětí. 
Tyto postavy by měly být představovány dospělými 
osobami. Vhodným dárkem byly pro naše předky 
cukrovinky, stavbičky z ovoce apod. Původ tohoto 
obyčeje se vysvětluje tak, že podle legendy prý bis-
kup Mikuláš jednomu chudému občanu tajně vhodil 
v noci pytlík s penězi do okna, aby otec mohl podle 
tehdejšího obyčeje provdat své tři dcery. Tak se stal 
Mikuláš patronem dítek, které se těší, že od něho 
dostanou dárky. Dárky se nejčastěji dávaly za okno.  

Méně známo je, že maskované postavy chodí 
i v předvečer svátků sv. Barbory 4. prosince, a Amb-
rože 7. prosince, či svaté Lucie 13. prosince. 

Někdy chodila i Mikuláška. Jednalo se o Mikulá-
šovu matku, která chodila v bílých šatech, se zamou-
čeným obličejem, přes obličej měla průsvitnou rouš-
ku.V ruce měla březové pruty, košík, zvonek a občas 
cep. Málokdy přinesla dětem dárek, raději trestala 
neposluchy a nabádala k lepšímu chování.  

 

Ambrož 
Ambrož má podobnou funkci a zjevuje se 7. 

prosince. Má černou čepici do špičky a dlouhou bí-
lou košili. Obličej má zahalený průsvitným plátnem 
a zabývá se tím, že dětem rozhazuje v bílých rukavi-
cích dobroty. Děti, které se dobroty snaží sesbírat 
ale prohání s metlou. 

Lucie 
Poslední svátek, o kterém si povíme, je svátek 

svaté Lucie - 13. prosince. V některých zemích býval 
oblíbenější než svátek sv. Mikuláše. V naší zemi 
o tomto svátku chodil průvod masek, který vedla 
dívka převlečená za sv. Lucii. Doprovázeli jí kněz, 
kominík, dráteník, poustevník, řezník, krajánek, dru-
žičky a cigánská rodina. Po celé obci platil zákaz pře-
dení lnu. Neposlušné přadleny potrestala sama sv. 
Lucie, nebo převlečené "lucky". Vzhled tohoto stvo-
ření byl podobný Mikulášce. Zahalena v bílé plachtě, 
obličej pokrytý vrstvou sádla s moukou, přes hlavu 
plachetka. Přes bílou dlouhou košili se oblékala bílá 
sukně se širokou stuhou. Na Slovácku chodila Lucie 
strašidelná - celá v bílém, na tváři masku s velkými 
zuby vykrojenými z řepy strašila velké i malé obyva-
tele vesnice. Obličej někdy zakrývala i maska s vel-
kým čapím zobákem nebo koňská hlava. 

Jinde se jí říkávalo Lucka, Lucie, Lucije, Luca 
a představovala ji dospělá žena oblečená opět do bí-
lého, má zahalenou tvář bílým závojem a na hlavě 
má čepec. Mívá peroutku, kterou vymetá všechny 
kouty v domě, někde zase srp a talířek s plápolajícím 
ohněm, jinde dřevěný nůž. Je tichá a jen hrozí ne-
hodným dětem. Hlásí se slovy "jdu, jdu, noci upiju". 

Někde trestá všechny muže, někde má zase saze, kte-
rými pomazává obličej kohokoliv, kde se naskytne 
po ruce. Na některých místech chodí Lucií více 
a často je vede tzv. černá Lucie v dlouhých černých 
šatech až na zem. Zatímco bílé Lucie zpívají, vyme-
tají a pomazávají sazemi muže, černá Lucie se vkleče 
modlí.  

My k vám všechny přicházíme 
s svatou Lucií, 

co ona zkusit musela, 
to snad každý ví. 

Nechtěla si krále vzít, 
raději zvolila umřít, 

než by víru Krista Pána 
měla zapřít. 

Panímámo a pantáto, 
my vás prosíme, 

nechte nás tu poklidit 
ve vašem domě. 

Až tu práci skončíme, 
pak zase odejdeme, 

nádob svých poklidíme, 
v pořádku z vašeho domu odejdeme. 

 

Od hospodáře pak dostávají peníze, nebo alko-
hol, za které se mu odvděčí touto písní: 

My vám všechny děkujeme 
za tu zdvořilost, 

co vy jste nám prokázali, 
máme na tom dost. 

My vám všechny děkujem 
štěstí zdraví vinšujem 
v nebeském království 

všichni se sejdem. 
 

Dříve byla se dnem sv. Lucie spojena i řada 
magických rituálů. Vesničané totiž věřili, že se v ten-
to den scházejí čarodějnice, aby škodily hodným li-
dem. Lucii považovali za svou ochranitelku před 
kouzly. Mimo to se také tradovalo několik zaruče-
ných prostředků proti čarodějnicím. 

Na severovýchodní Moravě se do krmení pro 
dobytek přidávalo kousek zaříkávaného těsta smícha-
ného se svatojánským kořením, aby se zvířata uchrá-
nila před uřknutím. Kouzelnou moc mělo mít i pole-
no odložené o tomto svátku stranou. Když se jím za-
pálil štědrovečerní oheň, nemohla do stavení celý 
rok vstoupit žádná čarodějnice. Další ochranou byly 
také 3 křížky namalované svěcenou křídou nad vcho-
dové dveře. Sedlák, jenž si zhotovil stoličku s pořád-
ným sukem, mohl o Božím hodu v kostele poznat 
čarodějnice, když se přes díru ve stoličce podíval na 
ženy. Čarodějnice se mu zjevila v pravé podobě. 

Místem, o kterém se povídalo, že byl čarodějni-
cemi nejvíce navštěvován byl údajně vrch Radhošť, 
o kterém kolovala řada pověstí. 
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