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Vá�ení spoluobèané,
v úvodu našeho letošního prvního èísla zpravodaje, bych vás rád seznámil, co všechno jsme naplánovali a co

všechno nás v prùbìhu tohoto roku èeká. Mimo kulturnì spoleèenské akce, které ji� byly publikovány a jejich�
poøádání vychází z mnohaleté tradice a obliby návštìvníkù, bych se pozastavil spíše nad nìkterými investicemi, kde se
nabízí mo�nost získat finanèní prostøedky nad rámec obecního rozpoètu.

Z dotaèních titulù kraje jsme zpracovali a podali �ádost v „Programu rozvoje venkova“ na dokonèení veøej-
ného osvìtlení, tedy ulici Revoluèní a takøíkajíc zbytek dìdiny po kaplièku. V tomto dotaèním titulu jsme v minulosti
byli dosti úspìšní a v podstatì všechny etapy novì vybudovaného osvìtlení byly s pøíspìvkem z tohoto programu vèet-
nì výmìny oken na budovì obecního úøadu a mateøské škole.

Takté� z krajského grantu podporujícím obnovu památek místního významu byla podána �ádost na opravu
základu a restaurování sochy Jana Nepomuckého naproti obecního úøadu.

Z programu kraje rovnì� byla podána �ádost o pøíspìvek na dovybavení jednotky hasièù naší obce, kde jsme
také v loòském roce peníze získali.

Na letošní uspoøádání ji� patnáctého roèníku festivalu malých hudebních souborù, který mimo jiné bude v
nedìli 7. èervna, je takté� jako na akci pøesahující do okolních regionù za�ádáno a i v minulém roce jsme uspìli.

Z fondù Evropy a ministerstva vnitra je pøipravován projekt na dovybavení našeho pracovištì CZECH Point,
jak programovì tak i o další technické prostøedky. Tady pøipomínám tìm, kterým tento název ještì nic neøíká, �e na
našem obecním úøadì lze získat výpis z katastru nemovitostí, výpis z rejstøíku trestù, výpis bodového hodnocení øidièe,
výpis z �ivnostenského a podnikatelského rejstøíku a dalších stále pøibývajících agend. Kdy� jsme se k tomuto projektu
pøed více ne� rokem pøihlásili, jako jedna z mála malých obcí, tak jsme z dotace ministerstva vnitra poøídili všechno
poèítaèové a programové vybavení.

Závìrem jsem si nechal dvì velké akce pøipravované na peníze Evropy a to kanalizaci v Krnovì, kde jsme se
vlivem zmìny podmínek v dotaèním titulu trochu zasekli, jednak z dùvodu, �e podle rozpoètu nám vychází náklado-
vost na jednoho obyvatele Krnova pøes sto tisíc korun, toto nám zdra�uje pomìrnì dlouhý výtlaèný øád a� ke Štìpánovu
a jednak v souèasné dobì dostali pøednost obce nad 2000 obyvatel. To ale neznamená, �e budeme na nìco èekat. Dál
bude probíhat øešení stavebního povolení, výbìrové øízení na dodavatele stavby a další nezbytné kroky k realizaci této
stavby. Tady pøipomínám tìm nìkolika lidem, kteøí nebyli schopni do dnešního dne dát souhlas s vìcným bøemenem k
umístìní šachty na svém pozemku, �e potrubí kanalizace bude pøi výstavbì ukonèeno na hranici jejich pozemku a v
budoucnu si likvidaci svých odpadních vod zaøídí na své náklady.

Evropské fondy rovnì� nabízejí mo�nost zafinancování ji� nìkolik rokù diskutovanou a projekènì
pøipravenou stavbu víceúèelového høištì v Liboši za stávajícím høištìm na malou kopanou vèetnì zázemí a sociálního
zaøízení. Toto nám zpracovává Agentura pro rozvoj støední Moravy z ji� døíve získaných prostøedkù z našeho èlenství
ve Svazu mìst a obcí støední Moravy.

V neposlední øadì i z Evropských penìz jsou spolufinancováni pracovníci, které pøes sezónu zamìstnáváme a o
dotace je prostøednictvím úøadu práce rovnì� ka�doroènì �ádáno.

Ještì bych rád vysvìtlil, co všechno obnáší pøihlášení se do nìkterého ze zde zmiòovaných dotaèních titulù a
jak by si mohl nìkdo pøedstavovat, �e starosta vyplní nìjakou �ádost (tak to kdysi dávno za existence okresního úøadu
bylo) a pošle ji na patøièné místo. Samozøejmì základem je ji� zmínìná �ádost na pøedepsaném tiskopise, ale je nutno
dolo�it pokud to charakter akce vy�aduje stavební povolení, zde je potøeba projektová dokumentace, vyjádøení
dotèených orgánù to je vodárny, plynárny, energetikù, spojaøù, hasièù a pøípadnì hygieny a provést celý proces do fáze
tohoto povolení prostøednictvím stavebního úøadu.V tomto pøípadì �ádá o prostøedky obec, ale ta musí dolo�it výpisem
�e existuje, �e má statutárního zástupce, �e má bankovní úèet, �e nedlu�í na sociálním a zdravotním pojištìní (zde
alespoò u tolika zdravotních pojiš�oven, kde má zamìstnance a zastupitele), �e nedlu�í celní správì, podrobný rozpoèet
zamýšlené akce, výbìr dodavatele podle zákona o veøejných zakázkách a smlouvu s dodavatelem, dokladovat, �e
pøípadné finance jdou a zùstanou v majetku obce, fotodokumentace a propagace poskytovatele penìz a další dle jedno-
tlivých fondù.Témìø podobný proces probíhá po ukonèení akce, pøi odevzdávání závìreèného vyhodnocení. Toto je jak
lidovì øíkáme ta papírová vojna, ale poté zase podle charakteru akce teprve následuje její vlastní fyzická realizace.

Toto jen zlomek èinností, které musí starosta v takto malé obci vykonávat, mimo bì�nou a ka�dodenní organi-
zaèní a provozní práci musí být svým zpùsobem právník, stavaø, politik, úøedník a organizátor. Naproti tomu pracovni-
ce úøadu je matrikáøka, úèetní, mzdová úèetní, pokladní, úøednice, sekretáøka, vede evidenci obyvatel, obsluhuje
CZECH Point a vykonává mnoho dalších nutných prací spojených s chodem obecního úøadu.

pokraèování na další stranì
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Nechci nìjakým zpùsobem pitvat a blí�e komentovat nìkteré z následujících èlánkù a dopisovat si s nìkterými
prostøednictvím tohoto zpravodaje, zvláštì po probìhlé petièní akci provázené mno�stvím polopravd a tendenèních
tvrzení. Co si mám myslet o vydlá�dìném chodníèku, kdy� místní komunikace sice byly opraveny, ale u� se vìdìlo, �e
se bude kopat voda a kanalizace, obì horkou jehlou opravené kaplièky jsme museli po pár letech udìlat novými pro-
støedky znovu, kabel na osvìtlení v zemi neexistuje v majetku a my mù�eme do majetku obce vnést jen nové sloupy a
svítidla, mnohé smlouvy a podobnì. Jen vodovod a kanalizace nás pøišly na neuvìøitelných 29 milionù korun a nám v
souèasnosti zbývá doplatit jen malou èást na vodovod ministerstvu financí a na kanalizaci splátku zbytku úvìru od
spoøitelny. Ji� necelé dva roky zbývají do nových voleb zastupitelstva obce a je v podstatì právem ka�dého obèana obce
s trvalým bydlištìm vytvoøit za podmínek volebního zákona vlastní kandidátku.

V �ádném pøípadì nechci a nebudu nic dalšího hanìt, proto�e hlavním a dùle�itým pozitivem je a zùstává , �e se
Liboš osamostatnila a �ije svým vlastním �ivotem.

Jan David , starosta obce Liboš

dokonèení z pøedchozí strany

U S N E S E N Í   z  26. veøejného
zasedání Zastupitelstva obce Liboš

konaného dne 17.12.2008
1. Zastupitelstvo  obce   s c h v a l u j e :

2. Zastupitelstvo obce   b e r e   n a    v ì d o m í :

doplnìný program jednání veøejného zasedání

volbu návrhové komise, zapisovatele a ovìøova-
telù zápisu
hospodaøení obce za leden a� listopad 2008
rozpoètové opatøení è. 10/2008
návrh rozpoètu na rok 2009
návrh sociálního fondu na rok 2009
návrhy na vyøazení majetku obce dle návrhu inv.
komisí pro OÚ, jednotku SDH a pøísp. org. MŠ
Liboš dle pøilo�ených seznamù
návrh na pøevod majetku z obce na pøísp. org.
MŠ Liboš - mycídøez zakoupený pøi rekonstrukci
návrh na vytvoøení pracovních míst na veøejnì
prospìšné práce na rok 2009 v poètu 4 pracov-
níkù
nové slo�ení havarijní komise obce Liboš

zprávu o èinnosti a zprávu o kontrole usnesení
od posledního zasedání zastupitelstva obce dne
26.11.2008
informaci k vyhodnocení soutì�e „Za obec
krásnìjší“
informaci o plánované údr�bì veøejné zelenì a
døevin

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

zastupitelstva obce

U S N E S E N Í z  27. veøejného
zasedání Zastupitelstva obce Liboš

konaného dne 28.1.2009
1. Zastupitelstvo  obce   s c h v a l u j e :

doplnìný program jednání veøejného zasedání
zastupitelstva obce
volbu návrhové komise, zapisovatele a ovìøova-
telù zápisu
hospodaøení obce za leden a� prosinec 2008
rozpoètové opatøení è. 1/2009

+

+

+

+

�ádost o dotaci na rok 2009 na dokonèení re-
konstrukce veøejného osvìtlení v Liboši z POV
�ádost o dotaci na festival malých dechových
souborù 2009 z programu Podpora kulturních
aktivit
�ádost o pøíspìvek na opravu pomníku Sv. Jana
Nepomuckého z programu Obnova staveb drob-
né architektury místního významu
�ádost o pøíspìvek na vìcné vybavení jednotky
SDH z rozpoètu Ol. Kraje
�ádost o finanèní podporu na dovybavení stáva-
jícího pracovištì Czech Point v rámci Integro-
vaného operaèního programu
Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace na
Czech Point
poskytnutí vìcného daru ve výši 500,- Kè na
Školní ples ve Štìpánovì, který se uskuteèní
27.2.2009
hospodaøení MŠ Liboš,  pøíspìvkové organiza-
ce, za rok 2008
smlouvu o dílo mezi Obcí Liboš a panem Marti-
nem Benešem týkající se opravy pomníku Sv.
Jana Nepomuckého
smlouvu o výpùjèce mezi Obcí Liboš a Statutár-
ním mìstem Olomouc – Mìstskou policií Olo-
mouc ve vìci výpùjèky výstra�ného akustického
zaøízení DHM 217
smìrnici è. 1/2009 o zadávání veøejných zaká-
zek dle Obecné výjimky z pùsobnosti zákona
pro zadávání veøejných zakázek malého rozsahu

zprávu o èinnosti a zprávu o kontrole usnesení
od posledního zasedání zastupitelstva obce dne
17.12.2008
výroèní zprávu o poskytování informací dle zá-
kona è. 106/99 Sb.
pøevzetí petice obèanù proti tì�bì štìrkopísku v
lokalitách Liboš a Krnov

starostovi odpovìdìt na dotaz obèanù na ošetøe-
ní vytipovaných stromù v Liboši a Krnovì na
pøíštím zasedání zastupitelstva

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2. Zastupitelstvo obce   b e r e   n a   v ì d o m í :

3. Zastupitelstvo obce    u k l á d á :
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Zasedání se budou konat v�dy ve støedu. V
dobì letního èasu zaèátek v 19.00 hod, v dobì zim-
ního èasu v 18.00 hodin. Zasedání budou probíhat v
budovì Obecního úøadu v Liboši, pokud nebude
vèas ohlášena zmìna.

Plán práce zastupitelstva obce Liboš na rok 2009

Rozpoèet na rok 2009 (v tis. Kè)
Výdaje:

P íjmy:

Doprava 110
Voda 270
Kanalizace 336
Školství 790
Kultura 331
T lovýchova 6
Komunální slu�by 400
Ochrana �ivotního prost edí 420
Po�ární ochrana 80
Zastupitelstvo 735
Správa 945
Finan ní operace 198
Ostatní innost 5

C e l k e m 4626

Dan a poplatky 4028
P evody 28
Vlastní p íjmy 282
Pou�ití zùstatku z roku 2008 288

C e l k e m 4626

ì

ø

è
è

ì
ø

ø

ø

Rozpoèet je nevyrovnaný a ke krytí výdajù
bude pou�it zùstatek z roku 2008. Pro financování
dostavby tlakové kanalizace v Liboši byl v roce
2007 pou�it úvìr od ÈS a.s. Olomouc, který zastu-
pitelstvo schválilo v záøí 2006, a který se splácí mì-
síènì èástkou 23 tis. Kè. Dále se bude splácet ještì v
roce 2009 a 2010 nenávratná pùjèka na vodovod ve
výši 267,5 tis.Kè roènì. Neinvestièní dotace od státu
zatím nejsou stanoveny a budou zaèlenìny do roz-
poètu na poèátku roku 2009 rozpoètovým opatøe-
ním.

Rozpoèet sociálního fondu pro rok 2009
Tvorba fondu vèetnì zùstatku z roku 2008

168 tis Kè
Pou�ití fondu na stravování, kulturu, ošatné,
rekreaci 93 tis. Kè

Bylo projednáno a schváleno zastupitelstvem obce
dne  17.12.2008

Pozvánka na besedu

Ve ètvrtek 26. února 2009 v 18.00 hodin se
uskuteèní v zasedací místnosti OÚ v Liboši
beseda s obèany na téma Pískovna v Liboši.

Tìšíme se na Vaši úèast.

Upo

v tomto roce v sobotu 7. b 2009 od 9.00
hodin do 12.00 hodin a po tomto term nu

od 6.30 hodin do 15.00 hodin a ve st edu od
6.30 hodin do 17.00 hodin v kancel i Obecn ho

adu v Libo i.
Poplatky jsou splatn do 31.3.2009.

zoròujeme obèany, �e poplatek ze psù,
stoèné a nájem z obecních pozemkù se bude vybírat
poprvé øezna

í v�dy v
pondìlí ø

áø í
úø š

éObecní úøad v Liboši spolu s vedením MŠ s
okam�itou platností ,
který byl organizován v rámci regionální soutì�e
vyhlášené pro MŠ.

Toto opatøení vyplynulo na základì informace od
firmy Remit s.r.o. Šternberk, která sebraný papír odebí-
rala. Proto�e další zpracovatelé uvedeného materiálu za-
stavili jeho odbìr a tento zùstával nevyu�itý skladem,
došlo a� do odvolání k vyhlášení uvedeného opatøení.

Dìkujeme za pochopení.
Souèasnì upozoròujeme obèany, �e z technic-

kých dùvodù došlo ke zmìnì termínu svozu komu-
nálního odpadu v mìsíci øíjnu 2009. Proveïte si opravu
termínu z 28.10.2009 (státní svátek) na

.
Ant. Moudrý - místostarosta.

zastavuje sbìr starého papíru

pátek
30.10.2009

28. ledna, 25. února, 25. bøezna,
29. dubna, 27. kvìtna, 24. èervna, 29. èervence,
26. srpna, 30. záøí, 21. øíjna, 25. listopadu a 16.
prosince 2009.

Termíny:

Výbìr poplatkù

Upozornìní obèanùm!

Výroèí a jubilea

Leden 2009

Únor 2009

Bo�ena Kleèková 81 let
Vìra Zatloukalová 75 let

Bla�ena Škaroupková
75 let

Gratulujeme!
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V listopadu minulého roku jsem se zúèastnil
nedìlního posezení dùchodcù, kde nám pan starosta
pøedèítal celý volební program, který byl velmi ob-
sáhlý a� únavný a nezapomìl si postì�ovat na nìkte-
ré obèany, kteøí mu závidí jeho odmìnu za vykoná-
vání starostenské funkce. Dále mì nadzvedli rùzné
invektivy z prosincového zpravodaje, kde pan sta-
rosta mimo jiné píše: „Toto je problematika, se kte-
rou se musíme tak øíkajíc poprat my Vámi zvolení
zastupitelé“.

O èem to píšeš, pane starosto, to �e byli námi
zvoleni zastupitelé, kdy� na kandidátce do voleb do
obecního zastupitelstva bylo celkem 9 slovy devìt
obèanù, kteøí byli automaticky zvoleni i bez voleb,
to chceš namluvit obèanùm, �e to byly svobodné
volby, to snad seš o 20 a více let zpátky.

Dále mì pobavilo cituji: „Ale projdìte si
slo�ení minulých zastupitelstev a komisí“ na co by
sis mohl stì�ovat, kdy� jste mìli cestu vydlá�dìnou
bez dluhù a na hromádce po nás pøes 5 milionù. Mìli
jste zplynofikovanou obec (bez Krnova, kde nebyl
zájem), mìli jste komplet projekènì pøipravenou tla-
kovou kanalizaci a vodovod, mìli jste v zemi kabel
na veøejné osvìtlení, mìli jste v perfektním stavu
místní komunikace a chodníky.

Budova obecního úøadu a pøístavba kotelny
a kadeønictví tyto práce jako odstranìní staré fasády
jsme provádìli sami svépomocí. Ještì zajdu dále,
kdy naše generace nebude pøekonána, budoval se
tehdejší MNV u kaplièky (dnešní stoláøství), budo-
vala se zbrojnice, ale co bylo nejhlavnìjší budování
kulturního domu, kdy obèané a hasièi odpracovali
stovky hodin, dennì soboty nedìle bez nároku na
odmìnu.

Tato velká akce, která probíhala v roce 1977-
78 na velké pomoci finanèní i materielní tehdejšího
JZD Zlatý klas a také MNV Štìpánov.

Teï nìco z jiného soudku: Pískovna v Libo-
ši. Obce na Olomoucku nechtìjí na svých katastrál-
ních územích pískovny jsou to obce Lutín, Hnìvo-
tín, Vìrovany, Dub, Citov a jiné, jen naši páni zastu-
pitelé s pískovnou souhlasí. Nebudu rozebírat dùvo-
dy, ke kterým zastupitelé vedlo jejich rozhodnutí to
si vysvìtlí po svém. Je jen zará�ející, �e na nejlep-
ších polích má být pískovna.

Pøikládám nìkolik výstøi�kù z novin, které
takté� mohou být publikovány v informaèním
zpravodaji obce.

Ještì si neodpustím jednu poznámku: Silnice
III. tøídy a místní komunikace, po výkopech tlakové
kanalizace a vodovodu, proè jste pøebrali v takovém
stavu v jakém jsou to je ostuda obce, v�dyï doda-
vatel stavby musí pøedat dílo alespoò v takovém sta-
vu v jakém bylo pøed zapoèetí díla.

Pøikládám nìkolik èlánkù vystøi�kù z novin,
na které snad dostanu odpovìï, jedná se o èlánky
ohlednì pískoven a dále èlánek z výsti�ným nápi-
sem: Kolik bere náš nebo váš politik.

Kováø Jaroslav bývalý starosta obce

Závìrem minulého roku rozbouøila poklid-
nou hladinu �ivota v Liboši vlna protestù proti
zamýšlenému vybudování tì�by štìrkopísku v blíz-
kosti obce. Ne náhodou celé divadlo pøipomíná celo-
státní akce proti stavbì radaru. Spoleènými znaky
jsou neinformovanost, pøedchozí lhostejnost, pode-
zírání a nìkteré další znaky typické pro malého
èeského obèánka.

Pøednì, do stavby je ještì daleko ale emoce
ji� pracují naplno. Kdy� se o celé zále�itosti nejed-
nou jednalo na zasedáních obecního zastupitelstva
zájem byl nicotný a odtud pramení i ona neinfor-
movanost. Nyní se najednou objevily útoky proti
zastupitelùm jakoby oni na zøízení tì�by mìli
rozhodující vliv. Pískovna by se pøece zøizovala na
soukromých a nikoli na obecních pozemcích. A
zále�í èistì na rozhodnutí majitelù pozemkù zda
zøizovateli pískovny pole prodají èi ne. Jistì, obec k
tomu podá svoje vyjádøení a podmínky a já se dom-
nívám �e zájem obce byl pøíslušnými smlouvami
dostateènì ochránìn. Je velice snadné a dnes módní
ex post vše kritizovat. Chtìl bych tady pøipomenout
situaci pøed volbami do obecního zastupitelstva, kdy
se dala dohromady kandidátka jen taktak akorát.
Nikdo tehdy nepøišel navíc �e chce také rozhodovat
o obecních vìcech a tedy také nést odpovìdnost. Z
provozu pískovny by obec mìla dlouhodobì nemalý
finanèní prospìch. V souvislosti s tím chci pøipo-
menout �e obec má sítì, majetek, obecní cesty, zeleò
a památky které vy�adují údr�bu a v neposlední øadì
rozšiøování.A� tedy kritici také øeknou kde na to vše
brát peníze. Z pohledu do obecní pokladny je patrné
�e dosavadní prostøedky na to vše zdaleka nestaèí.
A tok europenìz navíc v budoucnu vyschne. Tak�e
jak øíká klasik: bude hùø.

Pokud se náhledu na �ivotní prostøedí týèe
tak se domnívám �e èistá vodní plocha nijak výraznì
naše mikroklima neovlivní. Snad nìjaká podzimní
èi jarní mlha navíc nebo hustìjší. Horší by to bylo s
provozem tì�kých vozidel s pískem pøes obec.Ale v
tomto ohledu se mi dostalo ujištìní �e odvoz vytì-
�eného materiálu pøes obec je vyloèen.

Za sebe chci øíci �e jsem se v anketì, která
podle mne nemá �ádnou právní váhu, vyjádøil proti
výstavbì pískovny. Ne �e bych nevìøil ve schopnost
zastupitelù sjednat dobré smlouvy. Mám strach z
toho �e podnik je nebude dodr�ovat a pøi dnešním
stavu vymahatelnosti práva v našem státì by to bylo
na velmi dlouhé vyjednávání s nejistým koncem.

František Svozil

Vhozená rukavice se má zvednout Libošský radar?
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Zcela ne vlastní vinou jsme se dostali do
zvláštní situace, kdy èlovìk v dobré víøe chce v obci
udr�et poøádek a pøijatelné prostøedí. Snaha je vìtši-
nou pøijímána pozitivnì, nìkdy se objeví i kritika,
která je vìcí jiného názoru, ale tentokrát za náš prob-
lém mohou vylo�enì jiní a tì�ko nìco proti tomu
udìláme.Atak pøecházím rovnou k vìci, která je bo-
hu�el podlo�ena tvrdými fakty /viz internet
ODPADYIHNED.CZ z 15.1.09 /.

V obchodì se sbìrným papírem došlo k zá-
sadnímu obratu jak na tuzemském tak i zahranièním
trhu. Jeho dodávky na export a tuzemské zpracování
se sní�ily o více ne� 50% oproti pùvodnímu objemu.
Celosvìtová krize se tedy projevila i v tomto smìru.
Došlo k dramatickému propadu výkupních cen
/rovnì� o více ne� 50% / a nìkteré druhy papíru, jako
napø. smíšený papír je odebírán bez úhrady nebo s
pøíplatkem za jeho pøevzetí sbìrnou /napø. v
Olomouci zaplatíte sbìrnì za 1 kg odebraného papí-
ru 1,- Kè /. Z toho vyplývá, �e sbìr od obyvatelstva
se bude mnohem obtí�nìji uplatòovat a toto povede
zákonitì k jeho omezování.

Náš problém je tedy sbìr starého papíru pro
dìti z mateøské školky. Jestli�e školka byla v rámci
regionu jednou z nejlépe hodnocených v loòském
roce a získala finanèní odmìnu za 2. místo v soutì�i
plus finanèní zisk z odprodeje Remitu Šternberk,
který byl odbìratelem Vámi nasbíraného papíru, le-
tos je situace jiná. Po konzultaci s naším odbìra-
telem byl vyhlášen stop stav na celou soutì� a nikdo
dnes neví, zda se situace zlepší èi nikoliv. To zname-
ná, �e máme spoustu papíru ulo�eného ve staré vo-
dárnì a nikdo neví co s ním. První opatøení je takové,
�e s okam�itou platností zastavujeme jakýkoliv sbìr
a skladování papíru. Termíny sbìru tím pádem jsou
neplatné a nastává tak vyèkávací období, kdy èas
uká�e, jak to vùbec dopadne. Optimistická verze je,
�e snad v létì bude vìc jasná. Pesimistická verze je,
�e papír na naše náklady odvezeme sami a v krajním
pøípadì zaplatíme Remitu za jeho likvidaci. Zatím
nevíme, jak dopadne letošní sbìr starého �eleza v
obci, ale i tato surovinová oblast stagnuje.

Není cílem této informace breèet nad tím, �e
je hospodáøská krize, která se dotýká nás všech a
zároveò i všech dalších oblastí jako je prùmysl,
zemìdìlství a podobnì. Faktem je, �e trh druhot-
ných surovin zaznamenal velmi negativní vývoj,
který oproti jiným hospodáøským odvìtvím má však
navíc dopad i na �ivotní prostøedí a to je alarmující
skuteènost.

Za obec krásnìjší ..... ale tentokrát úplnì
jinak

V Liboši a Krnovì se bude tì�it písek. Zastu-
pitelstvo obce tento zámìr prosazuje a jde pøímo na
ruku investorùm. Proboha a co budou dìlat zemì-
dìlci ? Pøi delší úvaze lze dojít k závìru, �e újmu ne-
budou mít jen oni. Tì�ba toti� tvrdì zasáhne do �ivo-
ta obyvatel obce Liboš vèetnì místní èásti Krnov.
Zdaleka nejde jen o to, �e zemìdìlci v nejúrodnìjší
èásti Moravy pøijdou o kvalitní zemìdìlskou pùdu.
Hlavnì však bude obec zatí�ena tì�kou nákladní do-
pravou a samotnou tì�bou. Zvýší se hluková zátì� a
prašnost v obci. Tì�ená lo�iska, vèetnì plánovaných
10m vysokých valù budou velkým zásahem do rázu
krajiny. Dále doplatí na tì�bu štìrkopísku další
osoby. Pøed otevøením pískovny budou muset být
provedeny pøelo�ky vysokotlaku plynu a vysokého
elektrického napìtí. Tyto pøelo�ky budou umístìny
na pozemcích tøetích osob.

A za co tohle všechno? Za to, �e obec Liboš
dostane pár tisícikorun za které udìlá nìkolik metrù
chodníkù a opraví rozbité cesty. Pøíjem do obecní
pokladny je vìtšinou jediný argument který uvádìjí
tì�aøi a zastupitelé tento argument po nich papouš-
kují. Ptám se proto zcela otevøenì : Jaká bude mít
tì�ba pozitiva? Porovnávali námi volení zástupci
obce pozitiva a negativa tì�by? Jámy kolem vesnice
tady zùstanou nav�dycky. A �e budou jezera vyu�ita
k rekreaci? To� otázka. Prioritou následného vyu�ití
bude zásobování obyvatelstva pitnou vodou. A �e
zde budou pracovní pøíle�itosti? Snad jedno èi dvì,
tak jako je tomu ve Štìpánovì.

Jestli si nìkdo myslí, �e na tì�bì písku Liboš
vydìlá, tak je to omyl. Jediný kdo vydìlá, je tì�ební
firma. Slíbené peníze do obecní pokladny jsou ma-
lou záplatou v porovnání k tomu, jak bude znièeno
�ivotní prostøedí v obci. Neznám podnikatele, který
by dìlal svùj byznys proto, aby prodìlal a vesnice,
která mu jeho podnikání umo�nila zbohatla. Peníze
do obecní pokladny se toti� dají získat nejen tím, �e
si dobrovolnì necháme znièit �ivotní prostøedí v
obci. Ten 1 milión do obecní pokladny roènì se dá
pane starosto a vá�ení zastupitelé získat i jinak. Exis-
tují mo�nosti krajských, státních a evropských dota-
cí na konkrétní projekty, které lze v obci realizovat.
Osobnì si myslím, �e za úplatu si nechat nièit �ivotní
prostøedí v okolí svých domovù je zoufalé a zavání
to obdobím tuhé normalizace.

Neustále jsme prostøednictvím èlánkù v
místních novinách vyzývání ze strany zastupitelù na
dodr�ování veøejného poøádku v obci, zvelebování
okolí našich domovù za obec krásnìjší. Myslí si snad
zastupitelé, �e zøízení pískoven v naší obci k tomu
pøispìje?

Liboš se stala díky své poloze atraktivní lo-
kalitou pro výstavbu rodinných domkù a to hlavnì
pro její blízkost k Olomouci a klid, který tady je.
Díky výstavbì rodinných domù se zvyšuje poèet
obyvatel obce a tím se zvyšuje i pøíjem do obecní po-
kladny. Proto by se mìly hledat lokality pro výstavbu
dalších rodinných domù, lokality pro sportovní a ko-
merèní vyu�ití, které by pøispìly k vìtšímu komfortu
obèanù a ne lokality pro pískovny, které jsou v blíz-

Nenième si �ivotní prostøedí v naší obci
(zamyšlení pro zastupitelstvo obce a obèany)

Ant. Moudrý

kosti a pøímé návaznosti na zastavìnou èást obce.
Nebuïme proto lhostejní a více se zajímejme co pro
nás zastupitelé pøipravují a øeknìme jim zda se nám
to líbí èi nelíbí. Pøíle�itost bude brzy. Starosta chystá
v lednu setkání s investorem panem Františkem Jam-
pílkem ve pospìch kterého zastupitelstvo rozhoduje.

Ing.Vladimíra Šedivá



Dne 10. ledna 2009 se i v naší obci uskuteè-
nila Tøíkrálová sbírka. Bylo slunné, leè mrazivé so-
botní odpoledne a koledníci Kašpar, Melichar a
Baltazar v podání Veroniky Bittnerové, �anety Ku-
balové a Terezie Garláthyové navštìvovali se zape-
èetìnou kasièkou libošské domácnosti.

U ka�dého domu zazpívali známou koledu
„My tøi králové...“ a všech-
ny èleny domácnosti obda-
rovali upomínkovým
cukrem Charity a na dùm
napsali køídou ji� tradièní
„K + M + B 2009“.

Dìti doprovázela z povìøení Olomoucké
arcidiecéze Hana Lichtenštejnová. V Liboši se vy-
bralo 6.719 Kè, pøièem� obèané Krnova pøispívali
do kasièky koledníkùm ze Štìpánova. Obèané naší
obce tedy také pomohli svým penì�ním darem
bli�ním �ijícím v nouzi a zahájili tak nový rok 2009
velice ušlechtilým dobrým skutkem.

Za všechny, kterým peníze pomohou, tímto
èlánkem dìkujeme a pro více informací mù�ete
navštívit internetové stránky
www.trikralovasbirka.cz .
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V roce 2008 byla vytvoøena pracovní místa
veøejnì prospìšných prací (VPP) v rámci projektu
Veøejnì prospìšné práce I, který je financován z
Evropského sociálního fondu a státního rozpoètu
Èeské republiky.

V období od 1.4. do 30.9.2008 byla v obci Li-
boš v rámci projektu finanènì podpoøena 4 pracovní
místa na VPP za 220.633,- Kè. V období od 1.10. do
31.12.2008 bylo v obci Liboš v rámci projektu pos-
kytnuto ÚPOlomouc ještì dalších 31.897,- Kè. Tak-
to vytvoøená místa byla zamìøena na úklid a údr�bu
veøejných prostranství, místních komunikací, zele-
nì, nátìru kaplièky, mostních konstrukcí, likvidaci
zbytkù z oøezu stromù, podíl na sbìru starého papíru
a pod. Skupina byla øízena dle zpracovaného harmo-
nogramu prací místostarostou. Z 23 vytipovaných
úkolù dlouhodobého charakteru a úkolù krátko-
dobých bylo úspìšnì realizováno 18, zbytek èásteè-
nì a to pøevá�nì z dùvodu zdravotních omezení a
nemocnosti pracovníkù. Nyní pùsobí v rámci VPP
jeden pracovník, kterému konèí v jarních mìsících
smlouva.

Na základì pozitivních zkušeností s fungo-
váním skupiny zamìstnancù v rámci projektu VPP,
bude obec Liboš usilovat o pokraèování projektu i v
roce 2009.

Úøad práce v Olomouci hradil na zamìst-
nance VVP mzdové náklady vèetnì odvodù na soci-
ální a zdravotní pojištìní. Ostatní náklady, napø. na
ochranné pracovní pomùcky a další materiál
zaplatila obec Liboš.

Ant. Moudrý

Zamìstnanci na veøejnì prospìšných
pracích ušetøili Liboši 252.530 Kè

Bìhem roku 2008 se v kni-
hovnì zaregistrovalo 31 ètenáøù,
z toho 9 dìtí do 15 let. Celkem by-
lo zapùjèeno 1295 knih. Nejoblí-
benìjší literaturou je beletrie, kde bylo pùjèeno 883
knih, Na druhém místì potom knihy pro mláde�, kde
si ètenáøi vypùjèili 201 knih. Bìhem roku také 184
návštìvníkù vyu�ilo pøipojení k internetu.

Pøes zimní období se pùjèuje více knih a kni-
hovnu navštíví více dìtí. Dìti si v knihovnì povídají,
navzájem si ukazují knihy, které pøeèetly. Ti menší
mají mo�nost si hrát s plyšáky nebo se stavebnicemi.
Nejradìji však omalovávají.

Ve dnech 8. dubna 2008 a 20. kvìtna 2008
knihovnu navštívili skauti z Liboše. Vedoucí si pro
dìti pøipravili rùzné úkoly, kdy dìti psaly testy nebo
odpovìdi na otázky hledaly v kní�kách. Vedoucí dìti
nakonec odmìnili výhrami.

Nové informace z knihovny

V knihovnì mají ètenáøi k dispozici 2910
knih. Seznam knih se postupnì vkládá do programu
v poèítaèi, nyní se nacházíme zhruba v polovinì.
Knihy, které jsou ve špatném stavu a delší dobu se
nepùjèily jsou p. Melcrovou, knihovnicí ze Štìpá-
nova, vyøazeny. Paní Melcrová bìhem roku do kni-
hovny dová�í nové knihy z výmìnného fondu, tak�e
knihy se obnovují a je poøád velký výbìr. Knihy z
výmìnného fondu jsou nejvíce pùjèovanými
knihami.

Tøíkrálová sbírka v Liboši

Peter Garláthy ml.

Karla Gálová, knihovnice

Srdeènì Vás zveme na

letos v stylu
který se koná 7. 3. 2009 ve 20 hodin v

k tanci a poslechu hraje skupina
mù�ete se tìšit na ,  bohatou

tombolu a cenu za nejlepší pokrývku hlavy

BABSKÝ BÁL V LIBOŠI

kloboukovém ( èepièkovém )
,,Hostinci

za Vodó‘‘
GEN

Karlovy speciality

Vstupné 50 Kè

Masky vstup
zdarma
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Skautský tábor 23. oddílu Lvíèata se konal
na konci prázdnin, v termínu 16. - 30. 8. 2008. Naším
útoèištìm se stal srub Nýznerov v srdci Rychleb-
ských hor, který nám pronajala Lesní správa v  Nýz-
nerovì. V této klidné a civilizací nepoznamenané
konèinì, kterou najdete v mapì pod názvem „Údolí
Støíbrného potoka“, ve srubu bez elektøiny, s tekoucí
vodou pouze v potoce a s telefonním signálem dosa-
�itelným pouze z  polské strany, jsme pro�ili nezapo-
menutelných 14 dní, plných kamarádství a letní po-
hody. Bylo tam krásnì…

Bìhem tábora si dìti osvojily nejrùznìjší tá-
borové èinnosti, napø. sekání døeva, zapalování a
udr�ování ohnì, vaøení na ohni èi na kamnech, mytí
nádobí v lavoøe, zpívání písnièek s kytarou, stavìní
hrází na potoce, koupání nejen v  potoce, ale i v  la-
voøe s  teplou vodou, psaní kroniky,… a to vše bez
slzièek a stezku po rodièích.

Osobnì se tìším na pøíští prázdniny a na
tábor, který k létu neodmyslitelnì patøí.…?

LOV BOBØÍKÙ NA TÁBOØE LVÍÈAT

Letošní celotáborová
hra, která byla pøipravená
podle  knihy Jaroslava Fogla-
ra „Hoši od Bobøí øeky“, nes-
la název „Lov bobøíkù na
Støíbrném potoce“. Dvì sku-
pinky dìtí „lovily bobøíky“,
resp. plnily zkoušky a úkoly,
aby získaly pomyslnou „kù�i
bobra“, urèité hodnoty a uèité barvy. „Bobøíky“
pøedstavovaly nabarvené látkové knoflíky, které si
dìti navlékaly na šòùrku jako korálky. Nìkteøí nosili
„své ulovené bobøíky“ na krku, jiní si je povìsili
v  chatì na zeï. Nìkteré zkoušky si splnil ka�dý indi-
viduálnì, napø. bobøíka hladu, mlèení, odvahy, síly
a bobøíka ledòáèka. Jiné jsme plnili spoleènì, tøeba
bobøíka mrštnosti pøi táborové olympiádì, bobøíka
poznávání kvìtin bìhem výletu na Paprsek nebo
bobøíka turistu bìhem táborových výletù.

Plnìní Bobøíka kvìtin

Poèasí nám pøálo,
a proto byl letošní tábor
více zamìøen na turistiku
a poznávání Rychleb-
ských hor a Jeseníkù. Pøi
táborových výletech
jsme vystoupali na nej-
vyšší vrchol Rychleb-
ských hor Smrk (1125 m

n. m.), zdolali jsme i
druhý nejvyšší vrchol
Lví horu (1040 m n.
m.), pøešli jsme Pol-
ský høeben plný do-
zrávajících borùvek,
prošli jsme údolí
Støíbrného potoka,

Na vrcholu Lví hory

vykoupali jsme se v  Nýznerovských vodopádech.
Došli jsme také do �ulové, vzdálené od našeho

Pramen Peklo

srubu 11km, kde jsme
strávili celý den hrou
„Poznej mìsto �ulová“.
Starosta mìsta �ulová
nás osobnì provedl
výstavou „750 let od
za lo�en í �u lové“ .
Ka�dý den jsme mìli
výlet nebo alespoò
kratší procházku, a tak

U starosty �ulové

jsme na konci tábora
zjistili, �e jsme za 14
dní nachodili úcty-
hodných 102 km!

Na námìstí v �ulové

Ajak se tábor líbil dìtem? Pøeètìte si básniè-
ky, které dìti napsaly pøi zkoušce osamìlosti, aby
jim hodina strávená v  lese o samotì rychleji ubíhala.

NÁŠ TÁBOR

TÁBOR

(Pavla Dittmarová)
Na táboøe jsme na horách,
V  Polsku jsme byli na borùvkách.
Koupeme se v  potoce,
Máme rádi ovoce.
Plníme tu bobøíky,
Je tu altán malinký.
Hrajeme tu rùzné hry,
Byli jsme i na høíbky.
Máme tu i táboráky
V�dy u nich zpíváme rádi

(�aneta Kubalová – Myšák)
Máme chatu u lesa,
Je to pìkná chatka
Pøed ní teèe potùèek,
Mù�em se v nìm èvachtat.
Veèer máme ohýnek,
U nìj v�dycky zpíváme
A písnièky vybíráme.
Chodíme na výlety
Ka�dý den je sranda,
Smìjeme se ka�dý den,
Je to prostì bomba!

Za 23. koed. oddíl Lvíèata Štìpánov napsala
Kristina Záchová – �elwice
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Dnes jsme pro vás pøipravili zajímavý
pøehled nákladù na odvoz odpadkù za rok 2008
firmou Remit Šternberk a pøehled nákladù na
ulo�ení odpadù na skládce v  Bohuòovicích.

Svoz se provádí pravidelnì po 14 dnech,
limit pro ulo�ení odpadu na skládce je stanoven
ve výši 55,5 t za rok á 800,- Kè a po pøekroèení
platí obec o 75 % za tunu navíc tj. 1400,- Kè.

A trochu matematiky – odvoz jedné po-
pelnice stojí 62,01 Kè, obèané platí 50,- Kè.
V  prùmìru vychází 37,86 kg odpadu v  jedné
popelnici.

Našli se mezi námi tací chytrolíni, kteøí se
sna�í podvádìt. Jste opravdu takoví chudáci, �e
nemáte 50,- Kè na poukázku na odvoz popelnice?
Høeje vás pocit, �e jste ušetøili? A nebo chcete
platit paušálem 440,- Kè na osobu na rok jako ve
Štìpánovì?

Odpadky asi velmi dobøe tøídí ve 23 do-
mácnostech, proto�e si za celý rok 2008 nekoupili
ani jednu známku????

pøipravila Eva Stejskalová

Odvoz odpadkù

Obec Liboš má celkem 600 obyvatel, z toho
292 mu�ù a 308 �en.

  mu�ù �en  celkem
Liboš 265 264 519
Krnov 37 44 81
Sòatek uzavøelo v  naší obøadní síni šest

snoubencù, jedna obèanka Liboše uzavøela sòatek na
jiném matrièním úøadì, pìt man�elských párù se
rozvedlo. Nejstarší obèankou byla k 1.1.2009 deva-
desátiletá paní Jiøina Krylová z  Liboše a nejmladší
mìsíèní Eliška Kouøilová z Liboše.

Do naší obce se celkem pøistìhovalo 26 ob-
èanù (24 do Liboše, 2 do Krnova) a celkem se
odstìhovalo 15 obèanù (z Liboše 13, z Krnova 2).

V roce 2008 navštívily s gratulací èlenky so-
ciální komise 17 obèanù, kterým byla pøedána menší
pozornost s pøáním pevného zdraví do dalších let.
Pøicházejí popøát tìm obèanùm, kteøí dosáhnou vìku
70 let, 75 let, 80 let a dále potom všem nad 80 let.

Tichou vzpomínkou si pøipomeneme posled-
ní rozlouèení s tìmi, kteøí odešli na vìènou cestu:
Marta Friebová, Ladislav Frieb, Jarmila Opletalová,
Pavel Weinlich,Vìra Stavìlová, Jan Klášterník
(všichni z Liboše).

Do svazku obce jsme slavnostnì pøivítali
tyto nejmladší obèánky v  sobotu 6. prosince 2008:
Šimon Kryl, Liliana Milarová, Pavel Kryl, Petr Filip
Mìøil, Eliška Kouøilová (Liboš) a Karel Gazdík
(Krnov).

Statistika obce Liboš k 1. lednu 2009
V sobotu 7. února 2009 se uskuteènil dvanáctý obecní

ples ve vinárnì pohostintví „Za vodó“ v Liboši. Pro návštìvní-
ky plesu byla pøipravena tradièní bohatá tombola s hodnotnými
vìcnými cenami a elektronikou, pøítomní mohli vyhrát velké
dárkové balíèky a èekalo je mnoho dalších pøekvapení. K pøí-
jemné atmosféøe pøispìla i hudba Menhir z Mohelnice.

Nesmíme opomenout podìkovat sponzorùm, kteøí
poskytli finanèní pøíspìvky i vìcné ceny do tomboly. Celkovì
je nutno podotknout, �e tentokrát se ples velmi vydaøil.

Podìkování patøí sponzorùm: ZP Štìpánov a.s., Li-
boš, Elemont s.r.o., Liboš, Neplechová Jana, Kadeønictví, Li-
boš, SDH Liboš, Loutocký Roman, Studny Loutocký s.r.o.,
Liboš, Zboøilová Lucie, Kadeønictví Lusy,Vodohospodáøská
spoleènost Sitka a.s., Šternberk, SvozilAntonín, Liboš, Zuzana
Vymìtalová, prodejna Salvia, Štìpánov, ZUKO, Zdenìk Kör-
ner, Štìpánov, man�elé Petøíkovi, Liboš, Ludmila Zlámalová,
Kosmetika, Liboš,Antonín Moudrý, Liboš, man�elé Davidovi,
Liboš, Remit Šternberk s.r.o., Šternberk, Jiøí Hoffmeister, Holi-
ce, Neptun Presskan, Prostìjov, Ing. Jan Šedivý, Štìpánov,
Obec Štìpánov, Jaromír Zboøil, Klempíøství, Liboš, man�elé
Weinlichovi, Liboš, Restoma s.r.o., Olomouc, Biomac, Ing.
Èerný, Brníèko, Pamaoil, Ing. Cigánek, Liboš, prodejna Štì-
pánka, Miloslava Krylová, man�elé Peøinovi, Štìpánov, UNIP,
Bo�ena Pospíšilová, Jiøina Polišenská, Liboš, Agroslu�by,
Zdenìk Zahradníèek, Drogerie Teta, Štìpánov, Ing. Tihelka,
Štìpánov, Textil, Dobromila Snášelová, Liboš, RI STAV, Tøi
Dvory, Bajer Pavel, Stolárna, Liboš, Jaromír Nìmec, Ob-
chùdek NìC, Štìpánov

Obecní ples 2009
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Úklid chodníku v obci
Nebezpeèí úrazu na chodníku hrozí v zimním období

více ne� kdy jindy. Vlastník budovy nebo pozemku, který v
zastavìném území obce hranièí se silnicí nebo s místní
komunikací, odpovídá za škody, jejich� pøíèinou byla závada
ve schùdnosti na pøilehlém chodníku, která vznikla
zneèištìním, náledím nebo snìhem, pokud neproká�e, �e ne
bylo v mezích jeho mo�ností tuto závadu odstranit.
(Ustanovení § 27 odst. 4 zákona è. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, v platném znìní.) Je-li nemovitost ve spolu
vlastnictví více osob, pak všichni spoluvlastníci odpovídají
spoleènì a nerozdílnì. Mimo zastavìné území obce odpovídá
za škody vlastník komunikace.

Mnozí o této povinnosti nevìdí nebo ji zpochybòují.
Bylo ji� nìkolik pokusù toto bøímì, tedy povinnost zajiš�ovat
bez nároku na kompenzaci údr�bu cizího majetku, z vlastníkù
nemovitostí sejmout, ale dosud se tak nestalo. Pøesto�e chod
níky patøí obvykle obcím, uklízet je povinnì musejí majitelé
pøilehlých nemovitostí.

Vlastníka pøilehlé nemovitosti nezbaví odpovìdnosti
skuteènost, �e závadu nezpùsobil nebo nezavinil. Chodník
musí být podle právních pøedpisù schùdný neustále, tedy 24
hodin dennì, a to i o víkendech nebo svátcích. Ke zproštìní
odpovìdnosti nepostaèí ani nepøítomnost v místì èi nemoc.
Pokud vlastník sám nemù�e zajistit øádný stav chodníku a jeho
bezpeèné u�ívání, je na nìm, aby uèinil pøíslušná opatøení ke
splnìní své povinnosti, tedy aby si napøíklad zjednal na úklid
chodníku nìkoho jiného, nebo� on odpovídá za pøípadnou
škodu vzniklou kolemjdoucím osobám. Vlastníci si musí
vzniklé náklady hradit sami a nemohou jejich úhradu po�a
dovat napø. po obci. To, �e za pøípadnou škodu napøíklad i na
zdraví mù�e právì nedostateènì uklizený chodník, ovšem musí
prokázat poškozený. Tedy ten, kdo pøípadný úraz utrpí.

K tomu, abyste se domohli pøípadné náhrady škody,
musíte zjistit odpovìdnou osobu. Kdo je vlastníkem nemo
vitosti, ke které chodník pøiléhá, zjistíte v katastru nemovitostí.

Spory o náhradu škody bývají v praxi obtí�né a také
úmìrnì tomu dlouhé. Proti radìji v pøípadì snìhu a náledí dá
vejte v�dy takový pozor, abyste výše uvedené rady pokud mo�
no nikdy nepotøebovali.

-

-

-

-

-

-
-

Pøevzato èásteènì z èasopisu Poradce Veøejné Správy è. 2/2009

Dnešní lednice pracuje za ètvrtinu

Kam odlo�it vyslou�ilý elektrospotøebiè

Ceny energií stále stoupají. A tak se ka�dá do-
mácnost sna�í ušetøit, kde se dá. Nárùst spotøeby elek-
trické energie v Èeské republice za období let 1989–2005
èinil osm procent, v oblasti domácností však a� 53 %.
Málokdo si však uvìdomí, �e velkých úspor mù�e do-
sáhnout i koupí nových, energeticky úsporných
elektrospotøebièù.

Je známo, �e dnešní prùmìrná praèka spotøe-
bovává o 44 % ménì elektrické energie a o 62 % ménì
vody ne� prùmìrný model roku 1985. Špièkové lednice si
dnes vystaèí s pouhou ètvrtinou energie ve srovnání s
typickým modelem roku 1990.

Podle prùzkumu z letošního léta 99 % èeských
domácností vlastní alespoò jednu lednici, 50 % z nich je
starší ne� pìt let. Novou lednièku si 55 % èeských domác-
ností poøizuje nejèastìji jednou za šest a� deset let. Kvùli
poruše ji pøestává pou�ívat 47 % domácností, 47 % odù-
vodòuje tento krok nákupem nového, lepšího modelu.
U praèek je vybavenost domácností podobná, vlastní je
96 % z nich. Starších pìti let je 48 % praèek. Mo�ná by
stálo za to, sednout si a spoèítat, kolik bychom v domác-
nosti ušetøili, kdybychom si koupili spotøebiè nový, ener-
geticky úsporný. I kdy� jde jednorázovì o nezanedbatel-
ný výdaj, návratnost se kvùli rostoucím cenám energií
výraznì zrychluje.

Orientaci, který spotøebiè je úsporný a který ne,
by nám mìl poskytnout energetický štítek. Základní vo-
dítko je oznaèení energetické tøídy, je� se znaèí písmeny
od A pro ty nejúspornìjší a� po G. Štítek zaøazuje
spotøebiè do konkrétní energetické tøídy a pøináší i další
u�iteèné informace (spotøeba vody, hluènost apod.).

V ka�dém pøípadì pøi nákupu nového výrobku
vyvstává otázka: Kam s tím starým? Starou, ale ještì
funkèní lednici 13 % domácností nìkomu zdarma vìnuje,
osm procent prodá do bazaru nebo prostøednictvím inze-
rátu a stejných osm procent takový spotøebiè nìjakým
zpùsobem dál pou�ívá.

Spoleènost ELEKTROWIN a.s. vybudovala v
Èeské republice pro obèany sí� míst, kde je mo�né vy-
slou�ilé elektrozaøízení odlo�it s prùmìrnou dostupností
3900 obyvatel. Dnes jejím prostøednictvím pokrývá
mìsta a obce, ve kterých �ije pøes 87 % obyvatel ÈR.
Sbìrná místa jsou vytvoøena pøedevším ve sbìrných dvo-
rech mìst a obcí a u prodejcù elektrozaøízení. Sbìrných
dvorù je ke konci roku 2008 zapojeno více ne� 600 ve 440
mìstech, prodejcù 2200 prodejen elektrospotøebièù a sbìr
probíhá také prostøednictvím mobilních svozù, které jsou
smluvnì zajištìny ve více ne� 4000 obcích.

Ka�dá koruna dobrá

I moderní rychlovarná
konvice mù�e šetøit
rozpoèet domácnosti

Zdroj:
www.elektrowin.cz

Historie Liboše zapsaná v kronice obce

Chceme navázat na nedávný seriál o
osobnostech obce Liboše a Krnova a postupnì vás
seznamovat s historií obce Liboš, jak ji sepsal Dr.
Jan Knaibl v roce 1954. Jeho pøáním bylo, aby se s
minulostí obce seznámilo co nejvíce obèanù. Jeho
rukou psanou kroniku pøepsal do elektronické
podoby pan František Svozil, kronikáø obce.

V pøíštím èísle se v I.díle tohoto nového
seriálu dovíte, jak kronika vznikala a z jakých his-
torických pramenù její autor èerpal.

V sobotu se uskuteèní od 8.00
hodin do 12.00 hodin sbìr velkoobjemového a

7. bøezna

nebezpeèného odpadu vèetnì zpìtného
sbìru elektrozaøízení. Stanovištì bude
jako v�dy u staré vodárny na Jilkovì.

Sbìr nebezpeèného a velkoobjemového
odpadu
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Zastupitelstvo obce, kulturní komise obce Liboš a hostinec „Za
vodó“ poøádají

v pátek hodin
ve vinárnì „Za vodó“

s vyhlášením „Krále guláše“ a „Nejlepší domácí pálenky roku“
K tanci a poslechu hraje skupina z Benátek.

Nejprve probìhne ochutnávka jednotlivých vzorkù odbornou
porotou a po vyhodnocení bude následovat zábava s hudbou.

20. BØEZNA 2009 V 19.00

LuMenBenD

VI. LEBOŠSKÉ KOŠT
DOMÁCÍCH PÁLENEK A GULÁŠE

Poøadatelé vás �ádají o poskytnutí jednotlivých vzorkù do soutì�e:
vzorek v pùllitrové láhvi s oznaèením druhu ovoce, procento

alkoholu, název pìstitelské pálenice a jménem a adresou dárce odevzdat do
pátku 20.3. do 13.00 hodin na Obecním úøadì v Liboši

vzorek  v zavaøovací láhvi 0,75 litru s popisem druhu a se jménem a
adresou dárce odevzdat do zaèátku soutì�e v restauraci v Liboši  „Za vodó“

Pálenky –

Guláš –

Na Vaši návštìvu a hojnost vzorkù se tìší poøadatelé.
Obèerstvení a dobrá nálada je zajištìna.

VSTUPNÉ je  40,- Kè

* Náš táta má neolemova-
nou epici. Olemujeme-li
mu ji nebo neolemujeme-li mu ji.

* Klára Králová hrála na klavír.
* Prut plul rychle po proudu a v láhvi

se lyricky perlil ricínový olej.
Neznepokojujte se meteorologický-
mi proroctvími.
Prd krt skrz drn, zprv zhlt hrst zrn.

apík eb í ku ízl inu do prstu.
Vlk strhl srnì hrst srsti.
Na cvi išti ty i svišti piští.
Zadr�elo-li se to nebo nezadr�elo-li
se to?
Pane ková i, ptám se vás, p iletuje-
te-li i nep iletujete-li mi to?
Šla Prokopka pro Prokopa, poj
Prokope pojíst oukropa.
Naše okenice je ze všech okenic
nejokenicovat jší!

è
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Nezlomte si jazyk !

Omalovánka


