INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ
PRO OBČANY LIBOŠE A KRNOVA
Číslo 30

Únor 2008

Váženi spoluobčané,
v počátcích letošního roku bych vás rád seznámil s jednotlivými akcemi, které chystáme a připravujeme.
V prvních dnech měsíce ledna bylo úspěšně zprovozněno na našem obecním úřadě na dvou počítačích
pracoviště CzechPOINT, což znamená, že pro ověřený výpis z katastru nemovitostí, rejstříku trestů, obchodního rejstříku a živnostenského rejstříku může každý občan přijít a v podstatě na počkání tyto dokumenty
získá.
Olomouckým krajem byly vyhlášeny některé dotační programy a v současnosti jsme přihlášeni v rámci
„Programu rozvoje venkova“ se žádostí o dotaci na opravy místních komunikací, kde je v návrhu příspěvek
kraje ve výši 60% a byla by rozhodně škoda tuto příležitost nevyužít. V programu „Podpora kultury a památkové péče“ je podána žádost o příspěvek na již 14. ročník našeho festivalu malých hudebních souborů
v rámci letošního výročí 930 let od první písemné zmínky o obci Liboš.
Ve spolupráci s Agenturou pro rozvoj střední Moravy se snažíme zajistit podstatně větší část prostředků
na nutnou rekonstrukci mateřské školky, kde nám byla Krajskou hygienickou stanicí v Ol. povolena výjimka
v provozu jen do měsíce září tohoto roku. Po stavební stránce je tato nutná stavba nachystána včetně vypsané
žádosti o stavební povolení. O peníze se ucházíme z Regionálního operačního fondu Střední Morava.
Byly zahájeny práce na zajištění stavby tlakové kanalizace v Krnově a to aktualizace stávající projektové
dokumentace a doprojektování napojení jednotlivých nemovitostí, tvorba rozpočtu celé akce, vyřizování
vyjádření dotčených orgánů a organizací a zajištění stavebního povolení. Již dnes je naprosto jasné, že bez
získání dotace nelze stavbu v takovém rozsahu realizovat a tak jsou z naší strany již dnes činěny patřičné
kroky k jejímu zajištění. Poté bude následovat výběrové řízení na dodavatele a pokud vše půjde hladce je
reálná naděje začít v průběhu příštího roku.
Takříkajíc v záloze máme výstavbu další etapy veřejného osvětlení, kde bude v současnosti podána žádost
o vydání stavebního povolení (ulice Revoluční). Při úspěšnosti v dotacích je reálná možnost provedení stavby
z vlastních prostředků.
Jan David, starosta obce Liboš

USNESENÍ z 15. veřejného zasedání Zastupitelstva

obce Liboš konaného dne 19. 12. 2007

1. Zastupitelstvo obce schvaluje
• smlouvu o dílo se sdružením Regionální agentura pro rozvoj střední
Moravy v Olomouci na zpracování studie proveditelnosti a žádosti
o dotaci na stavbu Rekonstrukce MŠ v obci Liboš
• přihlášku do soutěže Vesnice roku 2008
• návrhy na vyřazení majetku obce dle návrhů jednotlivých inventářizačních komisí v rámci inventury obecního majetku za rok 2007
• návrh rozpočtu na rok 2008 dle přílohy
• návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2008
• příspěvek na občerstvení členům inventarizačních komisí ve výši
100,- Kč na 1 člena
• příspěvek SDH Liboš na hasičský ples ve výši 500,- Kč formou věcného daru do tomboly
• vyhlášení soutěže „Za obec krásnější na rok 2008“
2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
• zprávu o činnosti jednotky SDH Liboš
• plán práce zastupitelstva obce Liboš na rok 2008
• vyhodnocení soutěže „Za obec krásnější“

AKTUALITY
Poplatky

Upozorňujeme občany, že poplatek ze psů, poplatek za stočné a za
pronájem pozemků se bude vybírat
v sobotu 15. března 2008 od 9 do
12 hodin a potom následně vždy v
úřední dny pondělí a středu. Poplatky jsou splatné do 31.3.2008

Sběrová sobota

V sobotu 8. března se uskuteční
od 8 do 12 hod. sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu včetně zpětného sběru elektrozařízení.
Stanoviště bude jako vždy u staré
vodárny na Jílkově. Taktéž v sobotu
8. března provede SDH Liboš-Krnov sběr železného šrotu po stejné
trase jako každý rok. Hasiči žádají
spoluobčany, aby si tento nachystali
pokud možno na svých dvorech a
při průjezdu si na požádání sběr hasiči sami naloží tak, aby se předešlo
krádežím nenechavých občanů po
zkušenostech z let minulých.

3. Zastupitelstvo obce ukládá
• starostovi zahájit jednání s firmou p. Honzíka o přípravě výběrového řízení v rámci rekonstrukce MŠ Liboš
• zahájit jednání o možnosti přihlášení do POV na rok 2008 v kategorii – rekonstrukce místních komunikací
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USNESENÍ z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Liboš
konaného dne 30. 1. 2008

1. Zastupitelstvo obce schvaluje
• hospodaření obce za leden až prosinec 2007
• hospodaření MŠ Liboš za rok 2007 s přebytkem
hospodaření 134.337,16 Kč
• převod přebytku hospodaření MŠ Liboš ve výši
134.337,16 Kč do rezervního fondu MŠ
• realizaci oprav povrchů místních komunikací
v případě poskytnutí finančních prostředků v rámci POV a podání přihlášky do POV – opravy povrchu místních komunikací v Liboši
• příspěvek na lyžařský výcvik pro 3 žáky ZŠ Štěpánov s bydlištěm v Liboši ve výši 700,- Kč/1 žák
• nákup věcného daru do tomboly na školní ples dle
žádosti Nadace ZŠ Štěpánov v ceně 500,- Kč
• výběr a uzavření smlouvy s dodavatelem ing. Petrem Poštulkou na zpracování aktualizace projektové dokumentace stavby Tlaková kanalizace Štěpánov, 7. etapa – Krnov
• smlouvu o závazku veřejné služby s firmou Connex Morava a.s. ve výši 39.800,- Kč na rok 2008
• uzavření smlouvy s příspěvkovou organizací Školní jídelna Štěpánov

• dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo s firmou Remit
s.r.o. týkající se ceny za uložení velkoobjemového
odpadu ve výši 1.270,- Kč za tunu
• návrh Obce Bohuňovice na navýšení limitu pro
uložení odpadu na skládce v Bohuňovicích na 55,5
t za rok
• návrh smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce a.s. Děčín na pozemku parc.
č. 138 v k.ú. Krnov pro uložení podzemního vedení v rámci stavby přípojky NN pro novostavbu
RD pana Kořenka v Krnově
• zprávu o interním auditu za rok 2007
2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
• informaci starosty o důležitosti a možnostech realizace stavby tlakové kanalizace v Krnově
• výroční zprávu o poskytování informací dle zákona č. 106/99 Sb.
• návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2008 dle přílohy
• informaci starosty o plánovaném zajištění přijetí
čtyř pracovníků na veřejně prospěšné práce a údržbu obce s možností dotace z ÚP Olomouc

Plán práce zastupitelstva obce Liboš na rok 2008
Zasedání se budou konat vždy ve středu. V době letního času začátek v 19.00 hod, v době zimního času v 18.00 hodin. Zasedání budou probíhat
v budově Obecního úřadu v Liboši, pokud nebude
včas ohlášena změna.
Stálé body pogramu:
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení
3. Zpráva o činnosti od posledního zasedání
zastupitelstva
4. Hospodaření obce za předcházející měsíc
5. Diskuse
6. Usnesení a závěr
Termíny:
23.1.2008 - zpr. o činnosti knihovny za r. 2007
- zpráva o vnitřní finanční kontrole –
p. Růžičková
27.2.2008 - přípr. oslav výročí vzniku obce Liboš
- příprava informačního zpravodaje
26.3.2008 - zpráva komise ŽP za rok 2007
- příprava festivalu malých dech. hudeb

23.4.2008 - zpr. kom. stavební a dopravy za r. 2007
- příprava informačního zpravodaje
21.5.2008 - zpráva kontrolního výboru
- přípr. hasič. sout. „O pohár starosty“
25.6.2008 - zpráva komise sociální
- příprava informačního zpravodaje
23.7.2008 - zpráva finančního výboru
- zpráva komise pro mládež a tělovýchovu za rok 2007
27.8.2008 - zpráva osadního výboru Krnov
- příprava informačního zpravodaje
24.9.2008 - zpr. org. složky obce Sdruž. žen Liboš
- zpráva komise kulturní a školské za rok
2007 a 2008
22.10.2008 - zpráva příspěvkové organizace MŠ Liboš za šk. rok2007/2008
- příprava informačního zpravodaje
26.11.2008 - inventarizace majetku
- příprava rozpočtu
17.12.2008 - přípr. kulturního kalendáře na rok 2008
- vyhodnoc. soutěže „Za obec krásnější“

Informační zpravodaj
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Rozpočet obce Liboš na rok 2008
Výdaje (v tisících):
Komunikace
Dopravní obslužnost
Vodovod - splátka úvěru MZ
Kanalizace - drobné opravy a údržba

60 tis. Kč
50 tis. Kč
270 tis. Kč
60 tis. Kč
- investice TK (splátka úvěru)
276 tis. Kč
Školství - MŠ (příspěvek na činnost)
350 tis. Kč
- rekonstrukce MŠ
1.000 tis. Kč
- náklady na stravování žáků MŠ
40 tis. Kč
Školství - žáci ZŠ
400 tis. Kč
80 tis. Kč
Knihovna
Kultura - kulturní dům
30 tis. Kč
50 tis. Kč
Zachování památek - oprava, údržba
Rozhlas - opravy a údržba
10 tis. Kč
10 tis. Kč
Tisk novin - redakční práce a tisk
Občanské záležitosti
145 tis. Kč
6 tis. Kč
Tělovýchovná činnost
Veřejné osvětlení
150 tis. Kč
4 tis. Kč
Odvoz odpadků - nebezpečný odpad
Odvoz odpadků - komunální odpad
146 tis. Kč
Odvoz odpadků - velkoobjem. odpad
30 tis. Kč
Veř. zeleň, péče o vzhled obce
270 tis. Kč
80 tis. Kč
Hasiči
Zastupitelstvo
700 tis. Kč
900 tis. Kč
Správa obce
- přípojka tlakové kanalizace
30 tis. Kč
Výdaje z fin. operací
9 tis. Kč
Převody vlastním fondům
28 tis. Kč
Platby daní a poplatků
100 tis. Kč
Ostatní činnosti - dary
5 tis. Kč
Celkem
5.289 tis. Kč

Rozpočet sociálního fondu pro rok 2008
Tvorba fondu:
Zůstatek z roku 2007
příděl do fondu za rok 2008

80 tis. Kč
28 tis. Kč

Použití fondu:
1. Ošatné za rok 2008
2. Příspěvek na rekreaci a lázně
3. Příspěvek na stravování
4. Příspěvek na kulturu
5. příspěvek na penz- připojištění
5. Rezerva

3 tis. Kč
10 tis. Kč
12 tis. Kč
10 tis. Kč
10 tis. Kč
63 tis. Kč

Jubilea a výročí našich občanů
Leden:
Ladislav Frieb
Božena Klečková

80 roků
80 roků

BLAHOPŘEJEME

Příjmy (v tisících):
Daně a poplatky:
Daň z příjmů FO ze záv. činnosti
770 tis. Kč
Daň z příjmů FO
300 tis. Kč
Daň z kap. Výnosů
50 tis. Kč
Daň z příjmů práv. osob
880 tis. Kč
Daň z příjmů za obec
100 tis. Kč
Daň z přidané hodnoty
1.430 tis. Kč
Poplatek ze psů
17 tis. Kč
Poplatek za užívání veř. prostranství
1 tis. Kč
Poplatek ze vstupného
4 tis. Kč
6 tis. Kč
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
300 tis. Kč
Převody z rozp. Účtů
28 tis. Kč
Vlastní příjmy:
Z pronájmu pozemků
45 tis. Kč
Stočné
0 tis. Kč
Z pronájmu kult. domu
80 tis. Kč
Příjmy kultura
36 tis. Kč
Odvoz odpadků
85 tis. Kč
Z pronájmu nemovitostí
6 tis. Kč
Příjmy z úroků
24 tis. Kč
Dotace:
Neinvestiční dotace
není stanoveno
Použití zůstatku roku 2007
1.127 tis. Kč
Úvěr na tlakovou kanalizaci
0 tis. Kč
Celkem
5.289 tis. Kč

Kulturní kalendář obce Liboš 2008
19.1. obecní ples
26.1. hasičský ples
9.2.
babský bál
17.2. dětský maškarní karneval
22.3. košt domácích pálenek a guláše
30.4. pálení čarodějnic
7.5.
uctění památky obětem 2. sv. války
25.5. kácení máje
Červen - přátelské fotbalové utkání
8.6.
festival malých hudebních souborů
14.6. hody v Krnově
15.6. mše svatá v Krnově
5.7.
hasičská soutěž „O pohár starosty obce“
Červenec - Libošský triatlon
13.9. hasičská soutěž „Memoriál Vl. Zbořila“
14.9. hody v Liboši - sousedské posezení, hudba,
kapři, mše svatá
23.11. setkání s důchodci
6.12. vítání občánků
6.12. mikulášské posezení
31.12. silvestrovské fotbalové utkání
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Trochu statistiky o libošských občanech
„i když statistika nuda je, má však správné údaje…“ jak se zpívá v pohádce.
Počet osob s evidovaným trvalým pobytem, za
posledních 5 let (údaj je uveden vždy ke konci
každého roku):
rok 2003 – 581 osob
rok 2004 – 579 osob
rok 2005 – 590 osob
rok 2006 – 602 osob
rok 2007 – 591 osob
Věkové složení k 19.2.2008
do 6 let muži 17
ženy
7-18 let
49
19-30 let
43
31-40 let
45
41-50 let
47
51-60 let
41
61-70 let
23
71-80 let
22
81-90 let
1
Celkem
288

21
46
56
47
36
32
35
25
9
307

celkem 38
95
99
92
83
73
58
47
10
595

Přehled rodinných stavů k 19.2.2008
Svobodný-á
ženy 65 muži
Ženatý, vdaná
137
Rozvedený-á
20
Vdovec, vdova
32
Celkem
254

70
138
17
6
231

Počet dětí narozených za posledních 5 let:
2003 – 12 dětí
2004 – 4 děti
2005 – 5 dětí
2006 – 8 dětí
2007 – 4 děti
Stav k 19.2.2008
Počet dětí do 18 měsíců
Počet dětí od 18 měsíců do 3 roků
Počet dětí od 3 roků do 6 roků
Počet dětí od 6 roků do 15 roků
Dospělí
Celkem

dívky 53

chlapci 57

53

57

celkem

5
11
20
61
498
595

245
275
37
38
595

V roce 2007 se narodili v Liboši noví občánci Martin Šramko, Kristýna Zamazalová, Ondřej Bitala,
Simona Šípová. Zemřeli v Liboši v roce 2007 tito občané Věra Zahradová, Anna Světlá, Jaroslav Dvořák,
František Ondráček, Milada Obšilová, Petr Balcárek, Irena Vašková, Vlasta Balcárková. Přistěhovalo se 17
občanů, odstěhovalo se 24 občanů.
Nejčastější příjmení se v Liboši vyskytuje u mužů Svozil 10x a u žen Bittnerová 8x. Nejčastější jméno u
mužů Jiří 24x, potom Josef a Pavel stejně 20x, u žen Marie 19x, Jana 18x a Ludmila 17x.
Eva Stejskalová, evidence obyvatel OÚ Liboš

Mikuláš a Vánoce v Mateřské škole v Liboši
Měsíc prosinec s sebou přináší vánoční čas plný
radostného očekávání.Také v naší mateřské škole
děti netrpělivě, i když s nemalými obavami očekávaly
příchod Mikuláše s jeho čertovským a andělským
pomocníkem.A dočkaly se.
5. prosince 2007 navštívili naši MŠ hodní a obětaví nadšenci z řad babiček, dědečků a maminek
v podobě Mikuláše, čerta a anděla. Malé děti se z počátku bály, ale netrvalo dlouho, sebraly odvahu a zarecitovaly básničky. Největší odvážlivci měli i sólo.
Na závěr byly děti obdarovány sladkou nadílkou.
A Vánoce? Příprava na oslavu nejkrásnějších
svátků v roce byla pro děti náročná - výzdoba celého

interiéru mateřské školy, zdobení perníčků, ozdoby
na vánoční stromeček a mnoho dalších činností jim
zabraly mnoho času.Když bylo vše hotovo, mohli
jsme jen očekávat příchod Ježíška, který se nahlásil
na 19.12.2007.
Již od rána zněly mateřskou školou vánoční koledy, děti se seznamovaly s tradicemi a zvyky Vánoc
a pak již nastal čas na příchod Ježíška samotného.
A nadílka? Ta letos byla … Rozzářené oči
a úsměvy mluvily za vše.
Ježíšku děkujeme.
Lenka Valentová, ředitelka MŠ

Informační zpravodaj
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Důležitá obecní data – Liboš (výročí 2008)
1078 – zakládací listina Kláštera Hradisko uvádí
i Libusch – 930 let od založení obce
1783 – nový majitel mlýna František Klášterník
1793 – nový majitel mlýna Josef Lukeš
1798 – rychtářem Norbert Zavadil
1838 – nový majitel mlýna Jan Maitner
1863 – kronikářem František Bittner psal latinkou
1868 – vybudován most mezi Liboší a Jílkovem
1873 – do tohoto roku chodily děti do školy do
Hnojic
1873 – 3.3.přijat a přivítán první učitel do nové školy
v Liboši, 4.3. zahájeno vyučování v nové
škole prvním učitelem Josefem Vyhnánkem
1873 – 21.9. slavnostní svěcení nové školy
1878 – 12.8. nastoupil do Liboše do školy Josef
Nedopil z Myšlechovic u Litovle a působil
v Liboši 42 roků do 20.8.1920
1888 – 16.5. vystavěna silnice od Moravské Huzové
do Štěpánova
1888 – 3.7. byla pronajata honitba do r. 1906
Štěpánu Prášilovi
1893 – 1.10. posvěcen hnojickým děkanem nový
pískovcový kříž, na této slavnosti účinkoval
spolek Slavomír
1898 – 27.3. sloučena Liboš s Jílkovem, 26.4. založen společný chov býků
1903 – nový majitel mlýna Jan Rýdl
1903 – pronájem toku Oskavy rybářskému družstvu
1908 – 24.5. založen Chudinský fond
1918 – objednán do kaple ocelový zvonek z ocelárny
v Řepčíně.
1918 – 9.7. podlehl zraněním z války Josef Müller
z Krnova, byl oblíben pro svou milou povahu
1918 – 18.7. zemřel v Adiu v Itálii Vlast. Dobeš
z Krnova, voják v I. svět. válce
1918 – 8. a 9.12. byla provedena v rámci dětského
dne sbírka na legionáře
1918 – prodána obecní pazderna Štěpánu Langovi a
na jejím místě postaveny domy čp. 42,43,44
1928 – 7.10. letecký den v Liboši na louce z kostelem
1933 – novým nájemcem mlýna se stal František
Kareš z Kokor
1933 – 29.10.vybudován ve Šternberku pomník
padlým Plachému a Böhmovi
1938 – elektrifikace Krnova
1938 – 8.10. byly obsazeny okolní obce Hnojice,
Štarnov, Mor. Huzová, Lašťany a Bělkovice
německými vojsky a Liboš se stala pohraniční obcí
1938 – vytvořeno družstvo volejbalistů, hráli
volejbal na hřišti u zbrojnice
1953 – založeno zemědělské družstvo, hospodařilo
na 187 ha půdy, mělo 51 členů, ale rozpadlo
se v roce 1953
1963 – kronikářem ustanoven Jaroslav Mik

1963 – v srpnu dokončena stavba hasičské zbrojnice
1968 – demolice hospody v Krnově
1968 – dlažba chodníků v Liboši
1968 – silnice Liboš – Hnojice upravena na bezprašnou
1968 – úplná elektrofikace obce a veřejného
osvětlení, nová rozhl. ústředna
1968 – příprava kanalizace v Krnově-Jílkov
1973 – hasiči provedli výstavbu skladiště a pódia,
zakoupili stoly a židle
1978 – 22.6. otevřeny prostory kulturního domu
k výročí založení obce
1998 – první obecní ples
1998 – vznikl Motoklub Haná Liboš, jehož
zakladatelem a prezidentem je Jiří Kryl

Změna odvozu odpadků v Liboši a Krnově
Upozorňujeme občany Liboše a Krnova na změnu termínu odvozu popelnic v roce 2008. Jejich odvoz je nyní prováděn pravidelně každých 14 dnů (sudé týdny) v letních i zimních měsících počínaje středou 9.1.2008. Informace byla oznámena místním
rozhlasem. Současně připomínáme, že volně uložené
pytle s odpadky musí být rovněž jako popelnice o
objemu 100 litrů označeny 1 odvozovým lístkem a
velké popelnice o objemu 200 litrů musí být označeny dvěma lístky. Pokud nebudou takto označeny, nebudou f. Remit odvezeny. Na značení budou prováděny opět kontroly. Omlouváme se všem občanům
za vzniklé problémy, které s odvozem popelnic
vznikly při tvorbě odvozového kalendáře. Termíny
sběru starého papíru a odvoz velkoobjemového
a nebezpečného odpadu zůstávají stejné.
Antonín Moudrý, místostarosta

LEBOŠSKÉ KOŠT
V sobotu 22 března se uskuteční již pátý ročník
koštu domácích pálenek a guláše.
Začátek je v 19.00 hodin ve vinárně „Za vodó“
v Liboši. K tanci a poslechu hraje skupina
„TRIGON“.
Nejprve proběhne ochutnávka jednotlivých
vzorků odbornou porotou a po vyhodnocení
bude následovat volná zábava s hudbou.
Pořadatelé vás žádají o poskytnutí jednotlivých
vzorků do soutěže:
PÁLENKY - vzorek v půllitrové lahvi s označením
druhu ovoce, procento alkoholu, název pěstitelské
pálenice a jménem a adresou dárce odevzdat do pátku 21.3. do 13.00 hodin na obecní úřad v Liboši
GULÁŠ - vzorek v zavařovací lahvi 0,75 litru
(omniovka) s popisem druhu a se jménem a adresou
dárce odevzdat do začátku soutěže v restauraci v Liboši „Za vodó“
Na vaši návštěvu a hojnost soutěžních vzorků se
těší pořadatelé.
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Soutěž o věcné ceny "Za obec krásnější" 2006 a 2007
Tak jako každý rok byla i v roce 2007 v obci
vyhlášena soutěž "Za obec krásnější". A protože
jsme neprovedli vyhodnocení předchozího roku,
chceme to tímto napravit. Pravdou je, že ne všichni
se mohli zúčastnit, protože z důvodu provádění
přípojek na tlakovou kanalizaci měli rozkopány
předzahrádky a prostranství před domy. Přesto je
třeba ocenit ty, kteří se snažili co nejvíce zkrášlit své
domy, zahrádky a předzahrádky. Vaše úsilí bylo po
zásluze oceněno.
Podmínky soutěže byly stejné, jako v minulých
letech. Do soutěže byli přihlášeni všichni občané
Liboše a Krnova. Členové komise životního prostředí spolu se zástupci obecního zastupitelstva
v průběhu roku vyhodnocovali vzhled obce a na
zasedání zastupitelstva 14.12.2007 byla soutěž zakončena vyhlášením výsledků a vybráni tito občané:
Svobodová Anna, Liboš 172
Pustějovská Karla, Liboš 207
manželé Kovářovi, Liboš 179

Dobromila Snášelová, Liboš 161
manželé Dokoupilovi, Liboš 183
Hrušková Věra, Liboš 165
manželé Čechovi, Liboš 61
Miková Jiřina, Liboš 106
manželé Nádvorníkovi, Krnov 24
manželé Kovářovi, Liboš 200
Dobešová Božena, Krnov 7
Martinovská Zdena, Liboš 197
Šabatová Marta, Krnov 11
manželé Langerovi, Liboš 185
Ryšavá Anežka, Liboš 65
manželé Svozilovi, Liboš 44
Ing. Zdeněk Jára, Liboš 39
manželé Uvízlovi, Liboš 177
Ing. Vladimíra Šedivá, Liboš 191
manželé Vodičkovi, Liboš 66
Jaroslav Mik, předseda komise pro ŽP

SOUTĚŽ „ZA OBEC KRÁSNĚJŠÍ“ 2008
Vážení občané,
v letošním roce již po desáté vyhlašuje komise
pro životní prostředí Obce Liboš soutěž "Za obec
krásnější".
Všichni určitě chceme, aby pokračovala tradice
rozkvetlých oken, krásně upravených zahrádek, udržovaných domů čistých a vyzdobených ulic, aby
naše obec byla ta nejkrásnější. A o to se musíme
postarat sami.
Navíc se pro letošní rok chceme přihlásit do
celostátní soutěže Vesnice roku a v tom případě se
hodnotí i vzhled obce.
Podmínky soutěže jsou stejné, jako v minulých
letech. Do soutěže jsou přihlášeni všichni občané
Liboše a Krnova:
Komise hodnotí v průběhu roku:
1. úpravu, údržbu a vzhled domu
2. pořádek, čistotu, pravidelné udržování okolí domu a úpravu přilehlých veřejných prostor včetně chodníků
3. květinovou a jinou rostlinnou výzdobu a
úpravu, truhlíky za okny, květinové pásy v okolí
domů
Věříme, že i letos pomůžete zkrášlit naši obec,
že žádná zahrádka nezůstane bez květin, a že okna
Vašich domovů budou do dálky zářit rozkvetlými

muškáty nebo petuniemi. Jsme rádi, že stále
můžeme v Liboši spatřit rozkvetlá okna a bohatě
kvetoucí předzahrádky. Jistě se do soutěže zapojí
většina našich občanů. Přiložte ruku ke společnému
dílu, aby nám návštěvníci naší obce záviděli krásné
prostředí, ve kterém vyrůstají naše děti, ve kterém
všichni žijeme.
K příjemnému bydlení patří i nakládání s odpady.
Záleží na zodpovědnosti každého občana, jestli bude
odpady třídit. Každý si musí uvědomit, že je třeba
chránit přírodu pro naše děti a vnuky. Musíme se
všichni snažit chránit naše životní prostředí. Za to, že
i Vy chcete mít obec krásnější a čistější a děláte pro to
maximum, Vám všem mnohokrát děkujeme.
Členové komise životního prostředí spolu se zástupci obecního zastupitelstva budou v průběhu roku
2008 soutěž pravidelně vyhodnocovat a v závěru roku bude soutěž zakončena vyhlášením výsledků.
Děkujeme Vám všem, že máte zájem o to, aby se
v naší obci bydlelo dobře nám i našim dětem. Přejeme všem našim občanům pevné zdraví, radost, dostatek porozumění a laskavosti, spokojenost a pohodu.
Za to, že i Vy chcete mít svoji obec ještě krásnější
a čistější, Vám všem patří velký dík.
Zastupitelstvo obce Liboš
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,,Za obec krásnější“ ale ......
Setkáváme se v letošním roce v dalším pokračování našeho seriálu. V této době plné nových předsevzetí jsem očekával, že se to bude týkat i oblasti
pořádku v obci.
Oslavy Silvestra a vítání Nového roku tomu částečně nasvědčovaly. Dokonce i ohňostrůjci po sobě
uklidili a prázdné láhve skončily v kontejnerech.
Nicméně jsem se hluboce mýlil. Roztátý sníh odkryl
psí hromádky na chodnících a nebylo jich málo. Paradoxně ti, co psy nemají uklízeli po těch, kteří psy
mají. V den sběru papíru táhla kolem staré vodárny
smečka tří černých psíků neznámo kam a ve svých
toulkách pokračovali i další dny, kdy štěkotem a vytím rušili i noční klid.
Na upozornění občanů jsme museli řešit i vodění neuvázaných psů bez košů na rybník mezi bruslící
děti. Dost si neumím představit co by se stalo, kdyby
některé dítě na psa najelo, nebo přes něj upadlo.
Sám psa mám a vím, že pes toto považuje za útok na
sebe a zákonitě jde do protiútoku. A co kdyby si pes
z čistého rozmaru s malým bruslícím dítětem zalaškoval? Je zajímavé, že po upozornění majitele psa
ten tvrdě odvětil, že pes nikomu nic neudělá, jen se
na něho nesmí chytat!
Je třeba pokárat i bruslící mládež. Kdyby po sobě uklidili PET láhve, krabičky od cigaret a jiné odpadky, určitě by jim ruce neupadly. Hovoří to o výchově v jejich rodinách. Opět jsou více olámány části štítů na buňkách u hřiště - známé „loupání perníčku.“ Někdo zřejmě cestou z bruslení a hlavně
z vlastní hlouposti stačil jen tak zlomit šest stromků,
které jsou vysazeny podél cesty z Jílkova do Štěpánova. Budeme je muset dosadit a to bude stát peníze
z naší společné obecní pokladny, kde budou chybět
třeba na jiné účely.
Poslední dobou se stává zlozvykem parkování
na zelených plochách od Bojanovské vinárny směrem do ,,Malého Jílkova.“ Abych se nenavážel jen
do mládeže – to dělají dospělí a běda jim něco říct.
Pohodlnost jim velí parkovat co nejblíže objektu.
V Americe se vjíždí autem až do multikina, proč by
se u nás v Liboši nedalo jezdit až do restaurací nejlépe přímo k výčepu? I toto budeme řešit zřejmě
obrubníky a opět to budou společné peníze. Jedni
o trávníky pečují, druzí je vědomě ničí. Upozorňuji
i na skutečnost, že dvakrát jsme opravovali výtluky
na cestě Hrázka - od křižovatky ke hřbitovu. Žádám
řidiče, aby respektovali skutečnost, že tato cesta byla
vybudována zejména pro pěší a cyklisty a až časem
se začala používat pro auta. Tento úsek není rychlostním koridorem. Výhledově je počítáno s řádnou
opravou silničářskou firmou v rámci dalších oprav
v Liboši. Zatím jezděte pomalu, neničte zelené okraje cesty a zídky okolních domů, včetně svých plechových miláčků.

Nepořádek u kontejnerů má trvalý charakter.
Dříve občané PET láhve pošlapali a uložili je do
nádoby. Dnes je zlozvykem plné igelitové tašky položit vedle, eventuelně pohodit jen tak. Sklem se také
nikdo nezabývá. Velké skleněné nádoby a tabule položí mimo a totéž se týká i lepenkových krabic. Navíc nám takto přispívají auty projíždějící občané
z okolních vesnic. Neumíme poručit větru - dešti,
aby to neroztahal po Liboši. Ironicky bych chtěl poděkovat neznámému dárci, který zřejmě ve snaze přispět na obecní ples do tomboly, dal ke kontejnerům
u hasičské zbrojnice funkční lyže i s vázáním. Bohužel lyže během dvou dnů zmizely, takže tombola
byla ochuzena. Upozorňuji, že pracovníci f. Remit,
kteří odpad odváží, mají za povinnost sběrné nádoby
vyprázdnit a obsah odvézt, ale ne uklízet v jejich
okolí. Takže pokud to neuklidíme my, kteří máme
pořádek rádi, za chvíli bychom byli jako na skládce
a to určitě nechceme. Apeluji na všechny - využívejte
sběrný dvůr ve Štěpánově! Nebo je to příliš daleko?
Přihlásili jsme se jako obec do soutěže Vesnice
roku 2008, kde musíme splňovat celou řadu kriterií
včetně pořádku v různých jeho formách, jako jsou
veřejná prostranství a zeleně v obci, péče o stavební
fond, celkový obraz vesnice atd. Je tedy plně v našich rukách, jak v soutěži uspějeme.
Takže stále platí heslo ,,Za obec krásnější“ i s oním
ale ...
Moudrý Antonín - místostarosta

Dětský koutek
Něco na přemýšlení ☺
1)Ve hře s deseti kuželkami nastřílí hráč během
prvních čtyř kol 90 bodů. Jakého průměrného počtu
bodů dosáhl v dalších šesti kolech, jestliže konečný
počet bodů (10 kol) byl 222?
2) Které číslo by mělo nahradit otazník?
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Jaký spotřebič můžeme odevzdat zdarma?
Použité domácí elektrospotřebiče, nářadí a nástroje se již nemusejí stát odpadem, ale tzv. zpětně
odebíraným elektrozařízením. Občané je mohou
zcela zdarma odevzdat v místech zpětného odběru,
která jsou vytvářena ve sběrných dvorech obcí,
v rámci mobilních svozů či přímo v prodejnách
„elektro“ mohou „vyměnit starý za nový“ při nákupu modernějšího domácího pomocníka.
V případě využití jedné z výše uvedených možností se zpětně odebraný výrobek stává odpadem až
ve chvíli předání osobě oprávněné k jeho využití nebo odstranění, tedy do rukou specializované recyklační firmy.
„Ze zákona vyplývá, že zpětně odebírané elektrozařízení pocházející z domácností je takové elektrozařízení, které svým stavem odpovídá výrobku
s ukončenou životností bez bližšího určení důvodu,“
vysvětluje Ing. Roman Tvrzník, generální ředitel
společnosti Elektrowin, která má zpětný odběr některých domácích spotřebičů na starosti.
„Stejně jednoznačně lze určit, že takovým elektrozařízením není výrobek, který již prošel jakoukoli
fází ‚zpracování‘ či dílčího využití, tedy činností, která je zákonem určena pouze osobám s příslušnými
oprávněními. Takové elektrozařízení musí být posuzováno jako odpad a pro zacházení s ním nelze využívat výhod pro zpětný odběr elektrozařízení,“ dodává. Nekompletní spotřebiče jsou tedy považovány
za odpad a náklady spojené s jejich recyklací a odstraněním jsou k tíži obci, následně se tedy promítají
do poplatku za odpady.
Co je kompletní zařízení
Domácí elektrospotřebiče se podle druhu a účelu použití dělí do deseti skupin, ze kterých výrobci
definovali jejich kompletnost. Kritériem je popis užití elektrické energie, který poskytuje také základní
návod pro posouzení, zda „elektrozařízení“ splňuje
definici pro zpětný odběr, nebo je pro svou zásadní
nekompletnost pouhým odpadem, byť se zbytky kovů, plastů a dalších ostatních materiálů vhodných k
dalšímu užití a zpracování. Každé elektrozařízení je
tedy tvořeno určitým typem soustrojí komponentů a
nosné konstrukce a toto spojení také výrobek určuje.
Zatímco mraznička bez zásuvek je stále mrazničkou a sběrný dvůr je povinen ji převzít bezplatně,
stejná mraznička s vymontovaným kompresorem je
již posuzována jako odpad, za jehož odevzdání musí
občan zaplatit, minimálně prostřednictvím poplatku
obcí za odpady. Ani jeho odhození na černou skládku ho této povinnosti nezbaví, obec je opět nucena
za vlastní prostředky takovou skládku uklidit. I tyto
náklady se do výše poplatku za odpad promítají.

Jak se kompletnost posuzuje
Mechanické elektrozařízení (točivé aj.) je spojením motoru, hnané části (převodovka, buben) a nosné konstrukce s pláštěm. Do této skupiny patří např.
odstředivky prádla, ventilátory, mixéry, vysavače, šicí
stroje, zahradní sekačky, brusky, pily, hoblíky a vrtačky. Sporáky, trouby, varné desky, žehličky, fritézy,
varné konvice či elektrické pájky se řadí mezi tzv. tepelná elektrická zařízení. Aby byl přístroj kompletní,
musí obsahovat systém tvorby tepla (topné těleso),
nosnou konstrukci a zařízení umožňující získanou
tepelnou energii využít – tedy plotnu, troubu či fritovací nádobu.
Kombinace výrobku užívající k podpoře své
funkce oba druhy energie, tedy mechanickou i tepelnou, je ve své podstatě stejně jednoduchá. U většiny
těchto výrobků lze stanovit jejich mechanický a tepelný základní charakter. Patří sem pračky, myčky,
vysoušeče vlasů, teplovzdušné ventilátory či horkovzdušné páječky. Stejně jako u předchozích dvou
skupin, i zde je zařízení tvořeno motorem, hnanou
částí (buben, hlavní čerpadlo) a skříní či pláštěm spotřebiče.
Pouze zdánlivě odlišná jsou elektrozařízení
k chlazení a mrazení, tvořená soustrojím motor/
kompresor, chladicí okruh, nosná konstrukce.
Poslední skupinu s obecným názvem „jiné“ tvoří
elektrozařízení, která ke své funkci využívají indukce.
Náleží sem svařovací přístroje, nerotační holicí strojky, mikrovlnné trouby a indukční plotny. U těchto
zařízení lze identifikovat komponenty pouze dva –
indukční zdroj a nosnou konstrukci.
Uvedené komponenty představují jednoduchý
rozlišovací klíč, podle něhož lze rozeznat zpětně
odebrané zařízení od běžného odpadu. Pro využití
výhod kolektivního systému je třeba spotřebiče do
míst zpětného odběru odevzdat kompletní, tedy se
všemi základními součástmi. Zjednodušeně řečeno,
pokud si občan vymontuje před předáním do sběrného dvora z ledničky kompresor, nejenže poškodí
životní prostředí, protože uniká freon a olej, ale navíc zatěžuje rozpočet obce a ve finále za takovouto
ledničku zaplatí nejen on, ale i jeho spoluobčané!

Citát k zamyšlení
"Zařizujeme si budoucnost podle toho, co nám vyhovuje
dnes, nevědouce, zdali nám to bude vyhovovat zítra. Děláme si
o sobě úsudek, jako bychom byli stále stejní, a přitom se
každodenně měníme. Kdo ví, zdali budeme milovat co
milujeme, chtít, co chceme... Zdali probíhající změny tělesné
nezmění i naši duši, a zdali nenalezneme své neštěstí právě v
tom, co si zařizujeme pro své štěstí?"
Rousseau
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Včely a včelaři
Jarní teplé počasí, probouzí přírodu a včely netrpělivě čekají až budou moci do svých úlů přinést
čerstvý pyl, vodu a nektar. Jejich společenství –
včelstvo – mívá přes zimu zhruba 10 000 včel a jednu dokonalou samičku – královnu mezi včelaři nazývanou matička. Ta musí do začátku června naklást
do buněk tolik vajíček, aby v tu dobu mělo včelstvo
50 000 až 60 000 včel a několik tisíc samečků – trubců. V bouřlivém rozvoji naklade denně i 2 000 ks vajíček, které váží více než ona sama. Pokud bychom
chtěli tento výkon porovnat s domácí slepicí, musela
by slepice denně snášet asi 20 vajec.
V tuto dobu již také umírají včely, které přežily
zimu. Vývoj včely od položení vajíčka do vylíhnutí
trvá 21 dní. Mladuška – čerstvě vylíhlá včela není určena, aby pracovala okamžitě venku a přinášela pyl
a nektar. Musí postupně zastávat různé funkce uvnitř v úle. Čistí buňky, krmí vajíčka a larvičky, vylučuje vosk a staví nové buňky, přebírá od létavek přinesený nektar, který zahušťuje a obohacuje o enzymy, stráží na česně, chrání královnu. Teprve zhruba po 19 dnech vylétává z úlu a přináší pyl, nektar
a vodu.
I u nás v obci Liboš žije několik včelařů, kteří
udržují tradici chovu včel. Je mezi námi však hodně
těch, kteří škodí včelařům, jejich včelám a úlům.
A přitom bez včeliček nebude kolem nás příroda.
Zamysleme se na tím. A pokud mluvíme o včelích
produktech, klade se především důraz na zajištění
kvality medu a tu mohou ovlivnit včelaři. Chcete se
dovědět něco o jejich práci?
Samozřejmostí práce včelaře je včasná výměna
díla, to znamená zrušení starších tmavých plástů
a jejich náhrada novými čistými rámky s kvalitní mezistěnou. Mezistěna je slabá vosková deska ve které
jsou za tepla vylisovány náznaky včelích buněk. Tato
deska se připevňuje do rámků a přidává včelstvu.
Včely – stavitelky – dostaví buňky z vlastního vosku
a tak jsou připraveny komůrky – buňky – pro kvalitní uskladnění medu.
Květy rostlin a stromů nabízí včelám pyl a nektar. Včely při sběru nektaru navštěvují postupně velké množství květů, většinou stejného druhu a tím
zajišťují přenos pylu z jednoho květu na druhý.
Udává se, že na vyprodukování 1 kg medu musí
včela navštívit až 5 mil. květů. To by pochopitelně
jedna včela za svůj krátký život – v době snůšky
včela žije jen 3 až 5 týdnů – nedokázala. Včela
se nejvíce opotřebuje létáním. Bylo zjištěno, že včela
za svůj život dokáže nalétat zhruba 800 km a tím
se upracuje k smrti.

Nektarové – jinak zvané květové, jarní, luční medy mají vyšší obsah glukózy. Tyto medy rychle tuhnou. Květové medy obsahují pylová zrna – vysoce
hodnotnou bílkovinu. Jsou lépe stravitelné než medy
tmavé a jsou vhodné pro děti a pacienty po operacích a úrazech.
Aby nedošlo ke krystalizaci květových medů do
hrubých krystalů, kdy med není možno ze sklenice
pomocí lžíce vůbec dostat, je možno květové medy
pastovat. Pastování medu je ve skutečnosti řízená
krystalizace. Květový med po vytočení z plástů
a přecedění do konve na med, se za určitý čas začne
míchat dřevěnou tyčí, nebo nerezovou spirálou. Stačí
2x denně 2 až 3 minuty, čtyři až šest dnů. Mícháním
se zamezí tvorbě velkých krystalů a z medu se ve
finále stává krém, pasta.
Takový med si potom ve spotřebitelském balení
uchová stejnou jemnou konzistenci. Dobře se roztírá, jemné krystalky neškrábou tolik na jazyku, med
nestéká a hlavně jsou v něm zachovány všechny
vitaminy a enzymy, které včela do medu přidala.
Takto je med možno uchovávat při teplotě 5 až 20
o
C v temnu a v dobře uzavřeném obalu i několik let.
Nejvíce kvalitě medu škodí jeho přehřátí přes 45 oC
v teplé vodě, nad párou či v mikrovlnné troubě.
Med má příznivý vliv na posílení imunitního systému, jednoduché cukry, které jsou v něm obsaženy,
se nemusí štěpit v játrech, ihned přecházejí do krve
a jsou tak zdrojem okamžité energie při fyzickém nebo psychickém vyčerpání. Tohoto daru dříve využívali sportovci jako Emil Zátopek a další. Pokud vás
denní pracovní shon nebo čtení tohoto článku vyčerpalo, vezměte si lžíci medu a budete zase svěží. Já
osobně dávám přednost medu v podobě pasty, který
nekrystalizuje a nestéká z krajíce chleba namazaného
máslem a samozřejmě medem. Přeji dobrou chuť!
Eva Stejskalová

… a zase včely a včelaři …

Letošní mírná zima potrápí svými následky včely
a včelaře. Mezi obávané škůdce včel od roku 1980
patří varroáza destructor - kleštík včelí. Jeho zákeřnost spočívá v tom, že škodí ve všech stádiích života
včely - od larvy po dospělé včely a jeho schopností
se velmi rychle rozmnožovat. Za optimálních podmínek může vzniknout populační exploze, kdy z jedné samičky, od jara do podzimu, se může namnožit
až 6 200 varroázy. Tento počet má za následek úplnou likvidaci včelstva.
Pokračování na str. 10
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… a zase včely a včelaři … - dokončení ze str. 9
Dosud se včelařům dařilo v zimě, kdy včely neplodují varroázu likvidovat. Bylo to velmi pracné, ale
bylo to možné. Každoročně musí včelaři odevzdávat
zimní měl na vyšetření. Měl jsou šupinky vosku z víček, které včely na plástu přes zimu odstraňují, aby
měly možnost se nasytit zásobami medu. Laboratorním vyšetřením lze zjistit mimořádně velké množství
samiček varroázy. Příčina - teplá zima, včelstva plodovala, varroázu se nepodařilo v zimě zlikvidovat.
Jediné možné rozhodnutí je včelstva co nejrychleji rozebrat, natřít zavíčkovaný plod přípravkem M1
a následně večer provést fumigaci (zakouření) dalším
přípravkem.

Toto není jediný problém, který trápí včelaře.
Ubývá včelařů, snižuje se jejich věkový průměr a také počet. Pro stáří a s tím spojené nemoci včelaři, ač
neradi, svoje včelstva ruší. Nemají pokračovatele. Fyzicky, finančně a časově náročný koníček není pro
mladé zaměstnané živitele rodin přitažlivý. Totiž užitek z práce včelaře má z 90 % sadař, zahrádkář a teprve zbývajících 10 % připadá na med.
Až na jarních procházkách budete obdivovat
krásu rozkvetlých stromů, květin na loukách, kvetoucí angrešt a rybíz na zahrádce, mějte úctu ke včele,
která opylením zajišťuje příští úrodu a kvalitní semena.
Eva Stejskalová

50 LET ČESKÝCH KVĚTINOVÝCH VÝSTAV
JARNÍ FLORA OLOMOUC 2008
Velkou barevnou připomínkou významného
jubilea – půlstoletí českých květinových výstav –
bude první z letošních zelených akcí olomouckého výstaviště – jarní etapa mezinárodní zahradnické výstavy a veletrhu FLORA OLOMOUC 2008. Brány nejstarší české květinové
výstavy (vůbec první se v olomouckých městských parcích, nyní areálu výstaviště Flora, konala v roce 1958) se otevřou ve dnech 24. až 27.
dubna.
Hlavní expozice v pavilonu A, jejíhož projektu
se ujal známý zahradní architekt Ivan Otruba, ponese romantický název „KRAJINA SNŮ“. Paletu barev jarních květin, lilií, narcisů, tulipánů, hrnkových
a balkónových květin, doplní výpěstky členů Svazu
květinářů a floristů ČR, okrasné dřeviny - a také
pestrá duha, která se bude jako jednotící prvek klenout nad celou hlavní expozicí.
Padesát let zahradnických výstav, které od roku
1967 nesou název FLORA OLOMOUC, přiblíží
přehlídka plakátů a fotografií „Procházka historií květinových výstav v Olomouci“. K oslavám jubilea je směřována i letošní jarní soutěž v aranžování květin „Oslava padesátin“, v jejímž rámci floristé vytvoří originální
vázané kytice a květinové přízdoby dárků.
Členové Českého zahrádkářského svazu se tentokrát pochlubí svými pěstitelskými úspěchy v samostatném pavilonu. Návštěvníci se mohou těšit na
přehlídku cibulovin, masožravých rostlin, kaktusů,
sukulentů, skalniček, řezaných květin i zajímavých
bonsají. Tradiční bezplatnou poradenskou službu
zahrádkáři nově doplní i ukázkami aranžování květin
a expozicí k 40. výročí časopisu Zahrádkář.

Jarní květiny nebudou chybět ani v exteriérech
výstaviště, kde v obnovené, tzv. „Holandské zahradě“
vysadili zahradníci výstaviště Flora pro tuto příležitost více než 10 tisíc kusů cibulovin. Návštěvníci budou mít možnost obdivovat i loni rekonstruovanou,
trvalkami osázenou hlavní alej Smetanových sadů.
Na své si při jarní Floře Olomouc přijdou drobní
pěstitelé a zahrádkáři, kteří do Olomouce zamíří za
prvními jarními nákupy. Především jim jsou určeny
Jarní zahradnické trhy s nabídkou květin, okrasných
dřevin, zahradnického a doplňkového zboží a veletrh
Hortifarm zaměřený na zahradní mechanizaci.
Volně přístupné budou tradičně sbírkové skleníky výstaviště s exotickou florou i faunou a letošním
unikátním přírůstkem - „živou zkamenělinou“ Wollemia nobilis, rostlinou z časů dinosaurů. Zájemci
mohou zamířit i do botanické zahrady výstaviště nebo zahrady Univerzity Palackého, kde bude připravena pozoruhodná výstavka „Krása dřeva našich listnáčů
a jehličnanů“.
Letní scéna u jezírka bude po celé čtyři dny vyhrazena zábavnému doprovodnému programu. Zlatým hřebem se jistě opět stanou FOLK&COUNTRY DNY KOZLA NA FLOŘE - setkání nejlepších
českých a moravských folkařů, které se odehraje
v pátek 25. a sobotu 26. dubna. Na Floře vystoupí
takové legendy jako Nezmaři, Jablkoň, Vlasta Redl,
Bokomara s Naďou Urbánkovou a mnozí další.
PŘIJEĎTE S NÁMI OSLAVIT 50 LET
KVĚTINOVÝCH VÝSTAV V ČR!
FLORA OLOMOUC 2008 - 24. – 27. DUBNA,
DENNĚ 9 – 18 HODIN.
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Pospícháme vstříc smrti
Když jsem včera vystupoval z vlaku, přede
mnou šla pomalým tempem stará babička. Pospíchal
jsem a nemohl jsem ji předběhnout. Vytáčela mě do
nepříčetnosti.
Tehdy jsem se zarazil a řekl si: "Kam vlastně
spěchám?" Ozvaly se ve mně výčitky svědomí, že
jsem se v duchu rozzlobil na babku, která nemůže za
svoji rychlost.
Celý život pracovala, aby se i moje generace
měla dobře, možná hodně vytrpěla. Ale všechno trpělivě snášela. A já jsem netrpělivý a malicherný.
A to všechno jen proto, abych byl o 10 minut dřív
na internátě. Těch pár minut stejně promrhám na internetu nebo u televize. Alibisticky to shodím na dobu, v které žijeme. Všichni hrozně pospícháme.
A večer zjistíme, že jsme zase toho hodně nestihli.
Frustrovaní si lehneme a usneme spánkem nepokojných. Při známých frázích "Jak se máš?, Jak žiješ?..."
se nám do slovní zásoby vtěsnalo "Strašně pospíchám, nemám čas!". Tolik toho máme na práci.
Přes SMS si vyznáváme lásku, komunikujeme
přes chat a face to face si nemáme co říct. Trápí nás
účty, kariéra. A přitom už není času nazbyt. Ve
schránkách se nám hromadí maily, protože "nemáme čas odepsat", na polici se kupí knihy, neboť "nemáme čas číst", nevíme jak voní příroda, protože
"nemáme čas k ní přivonět". Takto a podobně si zaneprázdněnost racionalizuji i já. Ale dokdy to vydržíme? Stále chceme víc stihnout a daří se nám míň.
Možná věnujeme mnoho času věcem, které si ho
nezaslouží. Žijeme hrozně rychle, máme skoro
všechno a naproti tomu je mnoho nešťastných lidí.
Náš život je nekvalitní. Průměrná délka života se
pomalu prodlužuje, ale jeho kvalitativní složka je čím
dál tím víc nevýrazná. Neumíme se zastavit a uvědomit si hodnotu věcí. Děláme mnoho fotografií, ale
už si je ani neprohlížíme. Vypalujeme je na CD a tím
to skončilo. Počítače máme plné mp3-jek, ale nemáme přehled, co je to vlastně za hudbu. Množství televizních kanálů a programů, které dávají najednou
věci, které chceme vidět a my se rozčilujeme, že to
nestíháme.
Namísto zábavy stres. Stále si kontrolujeme mobil, jestli nám někdo nevolal. Vypnout mobil? Vždyť
můžeme zmeškat důležitý hovor! Přestáváme si vážit
krásných věcí, kvůli kterým se vyplatí žít. Můj dědeček má 83 roků. V živote nebyl v zahraničí, nemá
mobil, dívá se jen na dva televizní kanály a poslouchá jednu stanici na svém starém tranzistoru.
A naproti tomu mi minule říkal, že prožil krásný
život.
Má množství vzpomínek, které mu vyvolávají
úsměv na tváři. Dovede se těšit z pěkného dne, z vů-

ně dřeva, se kterým celý život pracoval, ze svých
vnoučat, na které je pyšný. Žil těžký život, ale vážil si
ho. To my dnes umíme. A tak máme infarkty už
v padesátce, rakovinu a deprese. A možná by stačilo zpomalit. Tvrzení, že to nejde, neobstojí. Jsou lidé, kteří to dokáží. Zamysleme se, kolik času věnujeme nepodstatným věcem.
Zkusme si vypnout mobil. Popovídat si a něco si
přečíst (ne dokumentaci k dalšímu "důležitému" projektu :-) ). Snad jsem si uvědomil můj rychlý život
včas na to, abych zpomalil.
Kamarád má chalupu v Henclové na Slovensku.
Je to malá dědinka uprostřed hor. Není tam signál na
mobil, v televizi jeden kanál (žádné dilema a díváte
se i na to, na co byste se nikdy doma nedívali a začne
se vám to líbit), obchod otevřený jen v úterý a ve
čtvrtek a jedna hospoda o rozměrech 5x5 m. Ideální
místo na zpomalení. Asi tam zaběhnu, abych se zbytečně nezlobil na staré pomalé lidi, kteří si váží
zbytek života a zbytečně nespěchají vstříc smrti, tak
jako my!
Převzato z internetu,
ze slovenštiny přeložila Eva Stejskalová

Přemýšlej ...
Co bys dělala kdyby tady nikdo nebyl pokaždé,
když někoho potřebuješ?
Co bys dělala, kdyby po každém okamžiku opravdového štěstí následovalo 10 okamžiků smutku?
Co bys dělala, kdyby tvůj nejlepší přítel zítra
zemřel a tys mu už nikdy nemohla říct, jak se cítíš?
Chtěl jsem prostě jen říct, že i kdybych už nikdy
v životě nemohl být znovu s tebou, jsi pro mě něco
víc a změnila jsi můj život.
Vzhlížím k tobě, vážím si tě a chovám si tě ve
svém srdci.
Řekni to všem svým přátelům, nehledě na to jak
často se stýkáte nebo jak moc jste si blízcí.
Ukaž starým kamarádům, že jsi na ně nezapomněla, a řekni těm novým, že nikdy nezapomeneš.
Pamatuj, že každý potřebuje přítele, jednou se
může stát, že se ti bude zdát, že nemáš vůbec ŽÁDNÉ KAMARÁDY, až se tak stane, vzpomeň si na
tenhle dopis a potěš se vědomím, že někomu tam
venku na tobě záleží a vždycky bude.
Budu vždy nablízku když budeš mít problém,
když budeš potřebovat, když budeš NA DNĚ, můžeš se mnou počítat.
Mrknu na tebe, budu tě objímat, dokud se neusměješ a stát na tvé straně.
Budu tady pro tebe až do konce, budu stále a navěky tvým přítelem.
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Něco moudrého na čtení
Rodiče se dívali na televizi a matka řekla: „Je už
pozdě, jsem unavená, půjdu spát!“ Odešla do kuchyně udělat chlebíčky na zítřejší výlet dětem, opláchla
šišky kukuřic, vytáhla maso z mrazáku na zítřejší večeři, zkontrolovala, kolik müsli je v zásobníku, dosypala pepř a sůl do solničky, připravila kávu do kávovaru na ráno. Pak dala vyprané prádlo do sušičky, do
pračky dala další várku prádla, vyžehlila košili a přišila knoflík.
Uklidila ze stolu hru, kterou děti dohrály, dala na
místo telefonní seznam. zalila kytky a vynesla odpadkové koše, pověsila mokrý ručník na sušák. Pak zívla, protáhla se a odešla do ložnice. Zastavila se
u psacího stolu, napsala na lístek vzkaz pro učitele,
odpočítala nějaké peníze na výlet a vytáhla učebnici
schovanou pod křeslem. Napsala blahopřání k narozeninám pro svoji kamarádku, napsala adresu na
obálku, nalepila známku a zároveň napsala na lístek
seznam, co se má zítra nakoupit v potravinách. Oba
lístečky si položila vedle kabelky. Pak se odlíčila pleťovým mlékem tři v jednom, natřela se výživným

nočním krémem a krémem proti vráskám, umyla si
zuby. Pilníkem si upravila nehty.
Otec zavolal: „Myslel jsem si, že jsi šla do postele!?“ „Právě jdu.“ odpověděla. Nalila psovi do misky
vodu, pustila kočku ven a zkontrolovala dveře, jestli
jsou zamčené a jestli svítí venkovní světlo. Nahlédla
do pokoje každého dítěte, pozhasínala noční lampičky a televize, rozvěsila košilky, hodila špinavé ponožky do koše a promluvila s dětmi, které ještě dělaly úkoly. V ložnici si nastavila budík, nachystala si oblečení na zítřek, dopsala na lístek 6 nejdůležitějších věcí, které musí zítra zařídit. Pomodlila se a představila
si, že splnila vše, co měla na dnešek naplánované. Ve
stejné chvíli otec vypnul televizi a řekl, že jde spát.
To taky bezmyšlenkovitě provedl. Něco zvláštního
v tomhle příběhu?
Uvažuješ, proč ženy žijí déle? Protože jsme naprogramovány na dlouhý proces!!! Nemůžeme umřít
dřív, protože máme ještě tolik práce?. Dej přečíst
tenhle příběh stejně postiženým fantastickým ženám,
potěší je to, a mužům - aby se nad sebou zamysleli.
Bohužel, málokterý něco změní.
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