INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ
PRO OBÈANY LIBOŠE A KRNOVA

Èíslo 37

Duben 2009

Váení spoluobèané,
s dlouho oèekávaným nástupem jarních mìsícù nás èeká zvýšená aktivita údrby a oprav nejen
obecního majetku, ale i všech veøejných prostranství. S pomocí dotací na mzdy a odvody z úøadu práce a
evropských fondù jsme zamìstnali od 1. dubna ètyøi pracovníky, kteøí se ihned do tìchto prací zapojili. V této
souvislosti bych vás rád poádal o spolupráci pøi udrování poøádku a èistoty kolem vašich nemovitostí, ale
také bych rád podìkoval všem, kterým nebylo v minulosti lhostejné, jak to v okolí vašich domù vypadá.
S poøádkem úzce souvisí tøídìní a likvidace odpadù. Poèátkem letošního roku probìhlo kadoroèní
hodnocení tøídìní a recyklace odpadù u obcí svozové oblasti firmy Remit, kde se opìt Liboš umístila na
èelním místì. Zaznamenali jsme ale pokles v procentu vytøídìní, protoe jsme klesli pod hranici tøiceti
procentního podílu, kterého naše obec jako jediná v pøedchozím období dosáhla. Celkovì vzrostlo mnoství
smìsného komunálního odpadu z popelnic uloeného na skládce, kde máme stanovený limit 55 tun na
celkových 77 tun v loòském roce. Jednáním s obcí Bohuòovice bylo dosaeno dohody, e nebudeme za takto
uloený odpad nad limit penalizováni, a e mnoství dosaené v minulém roce bude limitem pro následující
roky. Zde vyvstává nìkolik otázek nad takto vzniklým stavem, zda obèané málo tøídí, zda do popelnic
pøichází i odpad, který tam nepatøí, zvláštì biologicky rozloitelný, který lze snadno kompostovat, zda se zde
projevil i mírný nárùst poètu obyvatel a nebo i zvýšená èetnost svozù. Pokud jsem zmínil otázku
kompostování, je naším zájmem udìlat prùzkum zájmu obyvatel o monost poøízení kompostérù k likvidaci
biologicky rozloitelných odpadù z vašich domácností. Tady ale dùraznì upozoròuji, e toto zaøízení a jeho
funkènost má svoje pravidla, a e si nemùu myslet, e po naplnìní jen èerstvì posekanou trávou celou
nádobu kompostéru se mi po nìjaké dobì vytvoøí kvalitní zemina. Opak je pravdou a po dvou dnech vám z nìj
zaène doslova vytékat zapáchající hmota. Je tedy na zváení zda v domácnosti mám dostatek rùznorodého
odpadu, který mi svou skladbou zajistí funkènost tohoto zaøízení.
Jan David, starosta obce Liboš

U S N E S E N Í z 28. veøejného
zasedání Zastupitelstva obce Liboš
konaného dne 25.2.2009
1. Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
+ doplnìný program jednání veøejného zasedání
zastupitelstva obce
+ volbu návrhové komise, zapisovatele a ovìøovatelù zápisu
+ hospodaøení obce za rok 2008
+ rozpoètové opatøení è. 2/2009
+ smlouvu o dopravní obslunosti mezi obcí Liboš
a dopravní spoleèností Veolia Transport Morava
a.s. na rok 2009 v celkové výši 42.550,- Kè
+ odpovìï starosty Petiènímu výboru obèanù Liboše ve vìci petice vyjadøující nesouhlas obèanù
se zámìrem obce zøídit v lokalitách „Liboš – V
drahách“ a „erotín – Liboš“ dobývací prostory
štìrkopísku a souèasnì nesouhlasu se schválením Územního plánu Sídelního útvaru Liboš
2. Zastupitelstvo obce b e r e n a v ì d o m í
+ zprávu o èinnosti a zprávu o kontrole usnesení
od posledního zasedání zastupitelstva obce dne
28.1.2009
+ zprávu o èinnosti obecní knihovny

U S N E S E N Í z 29. veøejného
zasedání Zastupitelstva obce Liboš
konaného dne 25.3.2009
1. Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
+ doplnìný program jednání veøejného zasedání
zastupitelstva obce
+ volbu návrhové komise, zapisovatele a ovìøovatelù zápisu
+ hospodaøení obce za leden a únor 2009
+ rozpoètové opatøení è. 3/2009
+ závìreèný úèet Sdruení obcí støední Moravy
Prostìjov za rok 2008
+ smlouvu o pøevodu prostøedkù pro jednotku
SDH z Ministerstva vnitra v hodnotì
44.250,15 Kè
+ smlouvu o smlouvì budoucí o pøevodu vodovodního øadu a tlakové kanalizace mezi Obcí
Liboš a panem Kamilem Zboøilem
+ dodatek è. 3 ke smlouvì mezi Obcí Liboš a
Obcí Bohuòovice o ukládání komunálního odpadu – navýšení limitu na 78 t/rok za cenu
800,- Kè za tunu
+ pøíspìvek na obnovu kniního fondu ve výši
15,- Kè na obèana

pokraèování na další stranì
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2. Zastupitelstvo obce b e r e n a v ì d o m í :
+ zprávu o èinnosti a zprávu o kontrole usnesení
od posledního zasedání zastupitelstva obce dne
25.2.2009
+ pozvánku na valnou hromadu VHS Sitka
Šternberk
+ pozvánku na valnou hromadu Sdruení obcí
støední Moravy Prostìjov
+ závìreèný úèet obce za rok 2008
+ pøípravu informaèního zpravodaje

+ návrh Jaroslava Váanského na servisní sluby
poèítaèù a poèítaèové sítì na obecním úøadì
+ zahájení øízení o povolení vkladu vìcného bøemene ve vìci uloení a provozování vodovodního øadu
+ nové ceny vodného a stoèného od VHS Sitka od
1.7.2009
3. Zastupitelstvo obce d e l e g u j e :
+ starostu na valnou hromadu VHS Sitka
Šternberk
+ starostu na valnou hromadu Sdruení obcí
støední Moravy Prostìjov

Za obec krásnìjší....
aneb úkoly pro pracovníky na veøejnì prospìšné práce v obci Liboš
Pøichází jaro a s ním nejen touebnì oèekávané slunce a teplo, které probouzí pøírodu, ale i
pøináší spoustu starostí a úkolù, které musíme
zabezpeèit. Prostøednictvím úøadu práce jsme
získali ètyøi pracovníky (2 eny a 2 mue), kteøí nám
naše cíle a Vaše pøání, aby byla obec hezká,
pomohou zabezpe è it. Sestavili jsme ur è itý
harmonogram prací a nutných akcí s cílem toho
zvládnout co nejvíce. Pro Vaši informovanost tento
plán pøedkládám.
1. Odvoz nádob na posypový materiál, nevyuitý
materiál pouít na úpravu cest v Liboši. Dr uloenou pøes zimu ve skladì ZP pøemístit na úloištì v
Jílkovì a prùbìnì ji pouívat spolu s recyklátem na
opravy výmolù na obecních komunikacích a cesty u
rybníkù na Jílkovì.
2. Provádìt pravidelnou údrbu motorové techniky
(traktor, sekaèky, køovinoøezy).
3. Dle dispozic firmy Remit a.s. Šternberk pøemístit
sbìr papíru ze staré vodárny do pøistaveného kontejneru. Úklid ve vyklizeném prostoru pro jeho další
vyuití.
4. Podílet se na sbìru a odvozu velkoobjemového,
nebezpeèného a elektroodpadu organizovaném obcí
Liboš dle daných termínù.
5. Oprava a instalace houpaèek v zahradì MŠ, v lesíku u mostu v Liboši a v Krnovì na návsi. Provìøit
bezpeènost závìsù všech houpaèek. Odstranit dvì
houpaèky v areálu zahrady MŠ vèetnì kovových
konstrukcí, které ji neodpovídají souèasným pøedpisùm.

6. Oprava omítek ve dvoøe OÚ.
7. Výmìna poškozených dladic chodníkù na urèených úsecích obce.
8. Výsadba zelenì v rámci její údrby a obnovy v urèených lokalitách obce (vrby a keøe).
9. Pravidelný úklid obce vèetnì obecních zelených
ploch, høištì a jejich pravidelné seèení. Travní odpad
ukládat na kompostištì v ZP. Provést oøezy stromù a
vìtve ukládat do prostoru za høištìm ke spálení na
hranici pøi obecních akcích. Uloený materiál pøipravit pøed akcí ke spálení.
10. Provádìt pravidelný postøik proti plevelùm na
chodnících a parkovištích v Liboši a Krnovì.
11. Pøíprava akcí jako Pálení èarodìjnic, Hody v Liboši a Krnovì, Kácení máje apod. Dovoz a odvoz
materiálu nutného k jejich zabezpeèení.
12. Terénní úprava bøehu mlýnského náhonu u høištì
dle dispozic hasièù v rámci soutìe SDH.
13. Vyèištìní výpustì kanalizace u mostu do Štìpánova.
14. Oprava propadu kanálu v chodníku pøed domem
è.176 v Liboši.
Je spousta nápadù, jak a co by se mohlo v obci udìlat, ale stále je to o penìzích. To u jsem zmiòoval døíve. Proto chceme vyuít i práce nìkterých
místních dùchodcù, kteøí nám pomoc pøislíbili.Ti
stále pøipomínají, co se kdysi pro obec udìlalo.
Mladší obèané to snad ani nemohou pochopit. V této
dobì neili a dnes je k tomu bohuel nikdo nevede.
Dìkuji pøedem všem, kteøí chápou, e nelze jenom
chtít, ale je tøeba pro tento cíl i nìco udìlat.
MoudrýAnt.

Upozornìní
Upozoròujeme obèany, aby si zkontrolovali platnost svých obèanských prùkazù. Pokud zjistíte, e platnost obèanského
prùkazu brzy skonèí, èi ji dokonce skonèila, jste povinni podat ádost o vydání nového obèanského prùkazu. ádost je nutno
pøedloit nejpozdìji vdy 1 mìsíc pøed koncem lhùty uvedené v OP.
K ádosti pøilote jednu fotografii, rodný list, obèanský prùkaz pøípadnì další doklady pro zápis nepovinných údajù –
rodný list manela, rodné listy dìtí, diplom o získání titulu apod. Nový obèanský prùkaz obdríte do 4 týdnù.
Výjimka: Obèané narození pøed 1.1.1936, kteøí mají starší typ OP tj. bez ètecí zóny, nemusí ádat o výmìnu OP, pokud mají v
obèanských prùkazech uvedenou dobu platnosti „bez omezení“, a to na základì zákona è. 395/2005 Sb., vydaného dne 1.10.2005,
kterým byla provedena zmìna zákona è. 328/1999 Sb., o obèanských prùkazech.
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Beseda s obèany na téma
pískovna v Liboši
Ve ètvrtek 26.02.2009 jsme se mohli
zúèastnit besedy na téma pískovna v Liboši. „Beseda“, zní to krásnì, tak domácky, uvolnìnì.
Vdy napø. „Beseda znojemská“ je spolek jeho
posláním bylo u od roku 1870 vytvoøit protiváhu
nìmeckému ivlu, podporovat èeskou øeè a èeskou
kulturu. A dnešní „Beseda znojemská“ je organizace, jejím posláním je uspokojovat zájmy a
potøeby obyvatel v oblasti kulturního a spoleèenského ivota, vzdìlávání a v dalších sférách.
Opravdu by mne nenapadlo vhodnìjší oznaèení pro
setkání investora, zastupitelstva a obèanù ne je
slovo „Beseda“.
Pøipravil jsem se na to, e investor, anebo
zástupce investora, bude hájit výstavbu štìrkopískovny a bude argumentovat, proè je pro obèany
výhodné mít v obci štìrkopískovnu. Nedokázal jsem
si pøedstavit jakým zpùsobem a èím bude pøesvìdèovat vìtšinu obèanù, protoe mne jednoduše
nic nenapadalo a znal jsem postoj vìtšiny obèanù
obce. Pøedpokládal jsem však zdùrazòování
nìjakých neutrálních, ale podloených údajù a
seriózní a milé jednání. Protoe pokud nìkdo pøijde
a nìco nabízí, aby nìco získal, mìl by dodrovat
urèitá pravidla, chce-li se alespoò pokusit být
úspìšný. A tady se nejednalo o to, e nám pøijel nìkdo nabídnout stavební spoøení, tady se jednalo o zásahu do našich kadodenních ivotù na stranì jedné
a o mnoho set miliónový ne-li miliardový business
na stranì druhé.
Zail jsem ale obrovské pøekvapení. Za celou dobu debaty jsem neslyšel jediný argument zástupce investora, tzn. nìèím podloené tvrzení. Slyšeli jsme pouze slova jako napøíklad „ -vy o tom nic
nevíte, -hluk nebude, -štìrkopískovna vás nijak
neovlivní (mimo tedy vzhledu krajiny, jak zástupce
investora uvedl pozdìji), -nevím kolik pozemkù obsahuje zábor, nemám tady mapu se zákresem tìby,
-nevím kolik metrù od domkù se bude tìit, ale ménì
jak 200 metrù to nebude, -já mám svoji pravdu a vy
máte svoji pravdu atd.“ Od pøítomných zastupitelù a
p. starosty jsem neslyšel nic.
A tak si kladu otázku, proè k nám vùbec
zástupce investora pøijel? Za jakým úèelem? Je si
investor dopøedu nìèím jistý a tato debata nemohla
jeho jistotu narušit?
Nerozumím tomu, proè bych mìl poslouchat
vìty typu „mìli jste pøijít pøed 3 lety, e tu štìrkopískovnu nechcete“. Proè pøed 3 lety? Pøišli jsme
teï a vìtšina obèanù dala jasnì najevo, e tady
štìrkopískovnu nechce! Anebo se zastupitelstvo k
nìèemu investorovi zavázalo?
Podle mého názoru zastupitelstvo musí pøi
tak závaných rozhodnutí znát názory obèanù a
samozøejmì mít také jejich podporu. Zdá se, e
skuteènost byla a je jiná.
Oèekával jsem okamitou reakci a jasné a
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zøetelné stanovisko zastupitelstva na zamítavý postoj obèanù k výstavbì štìrkopískovny. Oèekával
jsem jasné „štìrkopískovna nebude“ ze strany zastupitelstva. Proè? Protoe minimálnì 306 obyvatel Liboše a Krnova stvrdilo svým podpisem e štìrkopískovnu nechce a protoe zastupitelstvo sloilo
slib, e bude hájit zájmy obèanù. Èí zájmy tedy hájí?
Namísto toho obdrel petièní výbor od p. starosty velmi nejasnou, pro nás, kdo jsme ji èetli, nesrozumitelnou odpovìï, kterou i p.starosta komentoval slovy, e je trochu krkolomná. Proè je nám
nesrozumitelná informace vùbec podávána? Kdo a
proè skládá takovéto nejasné odpovìdi?
Hlavnì si nenechejme do naší malebné obce
zavádìt politické manýry, nezašlapávejme slušnost
a etiku a usilujme o spravedlnost. Máme v tomto
oporu u našeho zastupitelstva? Je nám pøíkladem?
Plní naše zastupitelstvo svùj zákonný slib, e budou
hájit zájmy obèanù, na základì kterého dostali
dùvìru obèanù?
Na závìr bych chtìl podìkovat všem, kteøí se
jakkoliv (by i svým podpisem) podíleli a podílejí na
petici proti výstavbì štìrkopískovny a pøeji nám,
všem obèanùm, co nejvíce rozumu, díky kterému
nedovolíme, aby nám kdokoliv anebo cokoliv
znepøíjemòovalo ivot v naší malebné obci.
ing. Zdenìk Pustìjovský

OBÈANÉ POZOR ! HASIÈI VARUJÍ !
Nezakládejte ohnì v pøírodì, na
skládkách a nevypalujte trávu.
Oheò zaloený v pøírodním prostøedí se
mùe snadno vymknout kontrole a zpùsobit poár.
Zejména poáry v lesích mohou mít nedozírné
dùsledky jak po stránce materiální, tak pøedevším na
ivotì a zdraví nás všech. Velkým nešvarem se také
kadoroènì v jarním období stává vypalování trávy,
které ji zapøíèinilo hlavnì u starších obèanù nejedno zranìní, èi dokonce ztráty lidských ivotù. Nejvìtší nebezpeèí hrozí zvláštì v letních mìsících,
dobì zvýšeného nebezpeèí vzniku poáru, kdy je
pùda i vegetace (tráva, keøe, stromy,…) suchá a
snadno šíøí poár.
Proto Vám radíme, pamatujte zejména na
tyto hlavní zásady:
1. Je zakázáno rozdìlávání ohòù v období zvýšeného
nebezpeèí vzniku poáru.
2. V lesích je celoroènì zakázáno kouøit, rozdìlávat
nebo udrovat otevøené ohnì a táboøit mimo
vyhrazená místa.
3. Je rovnì zakázáno rozdìlávat nebo udrovat
otevøené ohnì do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.
4. Jste-li svìdkem vzniku nìjaké mimoøádné
události napø. poáru v lese, plošného vypalování
trávy, porostù apod. pøedejte informaci co nejdøíve
na tísòovou linku 150.
pokraèování na další stranì
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5. Jedete táboøit ? Oheò se smí rozdìlávat jen na místech zbavených listí, jehlièí i suchých vìtví, v dostateèné vzdálenosti od lánu obilí i okraje lesa, v
ohništi vykopaném a na nerostný podklad. Pøi
èinnostech poøádaných pro dìti, je bezpodmíneènì
nutná pøítomnost dospìlé osoby.
6. Nikdy nerozdìlávejte oheò pod vìtvemi stromù,
na pasekách, v blízkosti køovin, ve vysoké trávì,
poblí zemìdìlských plodin a stohù. Od hoøícího
ohnì neodcházejte, zalijte jej vodou, vyhrabte zbytky døeva, spáleništì s popelem pøekryjte vrstvou
zeminy.
7. Dodrujte zákaz vypalování trávy a porostù. Jen
tak se nebudete vystavovat porušení zákona o
poární ochranì a pokutì a do výše 25 000,- Kè.

Návštìva knihovny
Dne 27.bøezna navštívily naši knihovnu dìti
z Mateøské školky Liboš v doprovodu paní uèitelky
a paní øeditelky. Pøizvána do
knihovny byla paní Melcrová,
knihovnice ze Štìpánova,
která má zkušenosti povídat
si s dìtmi. Dìti nám do knihovny jako dárek donesli vyrobenou velikonoèní klícku a
kuøátka, které s pomocí paní
uèitelek vyrobily ve školce, mimo jiných krásných
vìcí které vyrábìjí. S dìtmi jsme si povídali o kníkách, spisovatelích, barvách kníek, kterými jsou oznaèeny knihy pro rùzné
generace ètenáøù. Uèily
jsme dìti listovat kníkami. Paní Melcrová dìtem pøeèetla pohádku o
psu Barykovi. Na závìr si
dìti namalovaly obrázky.
Dìti jsme odmìnily
sladkostmi, protoe celou
hodinu peèlivì poslouchaly a byly velice hodné.
Touto cestou dìkuji paní
uèitelce Poštulkové a
paní øeditelce Valentové z
Mateøské školky v Liboši, e se dìtem maximálnì vìnují. Nìkteré dìti si
kníky pùjèily domù, aby si je s maminkou nebo tatínkem mohly pøeèíst.
Další informace o knihovnì
naleznete internetových stránkách
www.knihovnalibos.wz.cz
Knihovnice Karla Gálová

8. Dùsledná preventivní
opatøení uèinìná z Vaší
strany zabezpeèí Váš
majetek pøed poáry a
ochrání zdraví Vaše i
Vašich dìtí.
9. Snate se vdy jednat v klidu, s rozvahou a bez paniky. Nejdøíve chraòte ivot a zdraví, teprve potom
majetek. Pomáhejte starým a nemocným lidem,
invalidùm, dìtem, sousedùm, svému nejblišímu
okolí.
10. Oznamujte bez odkladu Hasièskému záchrannému sboru kadý poár na známou tísòovou linku
150.
Hasièský záchranný sbor Olomouckého kraje

Výroèí a jubilea
Bøezen 2008
Aneka Kostøíová 70 let
Marie Širgelová
75 let
Marie Svozilová 80 let
Marie išková
75 let
Jaroslav Kováø
75 let
Duben 2008
Vojtìch Bittner
80 let
Ludmila Hájková 70 let
Cukráøské a obchodní obaly Dvoøák - nabídka
Velký výbìr dortových a výslukových
krabic, košíèkù, podloek pod zákusky, tácky,
krajky pod dorty, celofánové archy, dárkové sáèky,
stuhy, mašle, motouzy, pizza krabice, peèící papíry,
kupecké sáèky, balicí papíry, potištìné papíry, zip.
sáèky, pøíøezy, lékárenské sáèky, PE tašky, papírové
tašky, ubrousky, utìrky, papír. ubrusy, ubrusovina,
pytle na odpadky, etikety, kotouèky do pokladen,
misky, kelímky, pøíbory, od spolkù bereme po akci
celá balení zpìt. Dále máme AL obaly, folie,
tlaèenkové obaly a na 400 dalších poloek.
Prodej malo a velkoobchod dennì po – pá
8-14 hod.
Mimo tuto dobu je mono nakoupit kdykoliv
vèetnì víkendù, sklad v místì bydlištì.
Nejlépe volat na 602784809 nebo
585378093. Prodejna je v Horce nad Moravou –
Sedlisku u kaplièky. Rozvoz zboí zajištìn.
K nákupu zve firma
Obaly Dvoøák
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Jak jsme zpívali na celorepublikovém finále Dìtské Porty 2008 v Praze…
Ji døíve jsem psala, e jsme se s naším oddílem Lvíèata Štìpánov, tedy pøesnìji se èleny a
èlenkami Libošské druiny Pomnìnky, v øíjnu zúèastnili regionálního kola Dìtské Porty v Olomouci
a vyhráli jsme v kategorii skupin s dospìlým doprovodem!
O pololetních prázdninách jsme proto vyrazili do Prahy na akci Ledová Praha 2009, její souèástí bylo celorepublikové finále Dìtské Porty, na
které jsme se ji mìsíc pøedtím zodpovìdnì
pøipravovali. Ve ètvrtek po vysvìdèení jsme se tedy
vypravili ze Štìpánova pøes Olomouc do Prahy.
Nìkteré dìti mìly jet do našeho hlavního mìsta
poprvé v ivotì. Dlouhé cestování vlakem nakonec
dopadlo dobøe, take jsme se dostali na Loretu, kde
jsme mìli zaøízené ubytování v klášteøe. Pozdìji
veèer se k nám pøidali èlenové ze spøáteleného
oddílu z Benešova u Prahy, kteøí nám pøijeli fandit!
Od té doby jsme byli kompletní a naše spoleèné
záitky mohly zaèít…
Díky volným vstuna Hradèanském námìstí
pùm do praských
pa-mátek jsme dìtem
(obzvláš tìm, které
ještì nikdy nevidìly
krásy Prahy) ukázali
kostel Loretu s klenotnicí, Praský hrad,
katedrálu sv.Víta,
chrám sv. Jiøí a Zlatou
ulièku. Taky jsme
navštívili putovní
výstavu „1000 let
zlata Inkù“. Zavítali
jsme i do Muzea voskových figurín a Muzea praských povìstí. Nejvíc dìti zaujala
veliká akvária v pavilonu „Moøský svìt“
na praském
na stanici metra
výstavišti. Komu by
se také nelíbili nebezpeèní raloci a milé rybièky za
sklem…?
V sobotu zaèal náš „Den D“! Odpoledne
jsme se zaèali pøipravovat a zopakovali jsme si
všechny naše soutìní písnièky. Okolo páté hodiny
jsme vyrazili metrem do praské ètvrti Bohnice, kde
se v divadle „Za plotem“ konalo ono dlouho oèekávané finále.
Záš, pomstychtivost a árlivost jsou prudké
jedy, otravující vše, co je v nás dobré a
ušlechtilé, a pùsobící tak zhoubnì jako
arzenik na naše tìlo.
Orison Swett Marden,
americký novináø a manaer

Sotva jsme dorazili do zkušebny, kde jsme si
odloili své vìci a naladili nástroje, objevila se u
všech výrazná nervozita. Podaøí se nám písnièky
zazpívat bez chybièky? Jaké bude publikum?
Budeme se líbit porotì? Tyto otázky se honily hlavou
asi nám všem. O to více nás znervóznila moderátorka, která s námi ve zkušebnì dìlala rozhovor.
Nervózní dìti nebyly schopné ze sebe vypravit nic
poøádného, ale nakonec jsme to odvykládali my –
starší. Pøed vstupem na podium jsme si vzájemnì
popøáli hodnì štìstí a pak u nás vítala moderátorka
na pódiu pøed zraky poroty a všech divákù.
Pøicházela naše velká chvíle! Zvukaø si nás optimálnì naskládal pøed mikrofony, pak u Maran zaèal hrát na kytaru a naše hlásky, pøiškrcené nervozitou, se rozechvìly ve známých tónech nacvièených písnièek. Kdy nás zaèalo publikum povzbuzovat tleskáním a pár lidí zaèalo s námi také zpívat,
pocítili jsme pocit jistoty a poznali jsme, e našich
10 minut slávy bude opravdu stát za to! Naše tøi písnièky (Jesse James, Tøi èuníci a Hlídaè krav) sklidily
alespoò u publika velký úspìch, protoe potlesk byl
ohromný!

na podiu

Kdy pøišla doba vyhlašování výsledkù,
netrpìlivì jsme vyèkávali. Nejprve bylo vyhlášení
nìkolika kategorií jednotlivcù a dvojic, poté pøišli
skupiny a my jsme se doèkali… Sice jsme nevyhráli
jako v Olomouci, bohuel jsme se nepostavili ani na
jednu z bedýnek vítìzù, sklidili jsme jen bramborovou medaili na ètvrtém místì. Vzhledem k
vysoké konkurenci vítìzù krajských kol z celé republiky, si myslím, e jsme se umístili opravdu
solidnì.
A co z toho vyplývá do budoucna? Pøíští rok
se pravdìpodobnì bude konat Dìtská Porta zase a já
doufám, e se druina Pomnìnky bude chtít opìt
zúèastnit. Hlavní je, e jsme nasbírali zkušenosti a
snad si za rok odvezeme z Prahy i opravdickou
medaili!
Za 23. koedukovaný oddíl Lvíèata Štìpánov
napsala Kristina Záchová - elwa
V hodinì matematiky:
„Jirko, kdy otec vyrazí z domu v šest
hodin rychlostí 5 km za hodinu a strýc
odejde v pùl sedmé rychlostí 7 km za
hodinu, kde se sejdou?“„Jak je oba znám, tak
urèitì v hospodì!“
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Svatý Antoníèek v Krnovì
Na místech, kde dnes stojí Krnov, bývaly kdysi dva velké rybníky. Kdy byl zrušen roku 1789 a rozparcelován dvùr v erotínì, tak
na jeho pozemcích vznikl tého roku Krnov a druhé stranì Strukov, obì
osady erotína. Tedy letos uplyne od zaloení Krnova 220 let. Pøi zaloení Krnova v roce 1789 byla té postavena „Kaplièka“ zasvìcená Svatému Antonínovi, jen se pøipomíná 13. èervna. Krnov je tedy mladá
obec.
V døívìjších dobách se oslavovaly hody v Krnovì v hospodì na
„Boudì“, jak se jí øíkalo, nebo v pøilehlé zahradì. Krnov byl na tehdejší
Hody Krnov 16.6.1973
dobu pomìrnì bohatá obec, nebo mìl hodnì obecních pozemkù i luk,
které se právì na krnovské hody 13. èervna na hospodì prodávaly.
Od 1.1.1960 byla obec Krnov pøislouèena k Liboši. V roce 1969
jsem zastupoval Krnov jako poslanec MNV Liboš – bezpartijní. Tehdy
jsme s partou kamarádù v Krnovì pøišli na nápad znovu obnovit tradici
hodù sv. Antonína v Krnovì. V sobotu 14. èervna 1969 veèer jsme pekli
poprvé na návsi ryby pod vedením Vendelína Pitáka. Na náves se od
Pitákù táhlo osvìtlení a gramofon, který vyhrával a bylo veselo a do 3
hodin do rána. Já jsem nanosil desky a fošny z vozu, rozloili jsme je
okolo táboráku a pøi ohni se zpívalo. Tak se znova vrátila tradice oslav
sv.Antonína v Krnovì. V roce 1989 se 10. èervna oslavovalo 200 let
zaloení Krnova. V Krnovì na návsi hrála dechová hudba pod vedením Karla Kovaøíka. To tehdy zaøídila
paní Vìra Nováková. Také zprostøedkovala nákup potravin v Jednotì v obchodì v Krnovì na zajištìní
obèerstvení na posezení. Kabanos udil Stanislav Vyroubal a pivo èepoval Josef Peøina.
Hlavními organizátory jsme po celá ta léta se Staòou Vyroubalem. Stavíme táborák a pomáháme se
vším potøebným. A do roku 2002 jsme si vše zajišovali sami. Pozdìji nám pomáhali mladí hasièi Liboš –
Krnov. Letos je tedy dvojí výroèí - 220 let od zaloení Krnova a 40 let, co jsme obnovili hody sv. Antonína v
Krnovì.
zapsal Jaroslav Bazínek

Zmìny tras autobusových linek v pøednádraí
Z dùvodu pokraèujících prací
na rekonstrukci pøednádraního prostoru v Olomouci budou s platností
od soboty
4.4.2009 všechny
autobusové linky pøevedeny z
pøednádraního terminálu na
náhradní trasy s obsluhou náhradních
zastávek.
Novì bude zøízena autobusová zastávka na ulici Jeremenkova v
blízkosti pošty jako nástupní ve
smìru na Štìpánov – oznaèník R a dále bude zøízena autobusová zastávka
v blízkosti vchodu do hotelu Sigma
(propojka Masarykova – Kosmonautù) jako výstupní ve smìru od Štìpánova – oznaèník S.
Pøikládáme tabulku platného
jízdního øádu.

Historie Liboše zapsaná v kronice obce - Èást I. Slovo úvodem
Z popudu Okresního národního výboru ve Šternberku byl podepsaný Dr. Jan Kneibl, prokurátor v. v. v Olomouci v létì 1954 povìøen MNV v Liboši vypracováním
obecní kroniky obce Liboše.
Podepsanému bylo známo, e se jedná o obec starobylého zaloení, o ní dìje se první zmínka ji roku 1166,
kdy byla pøipojena k panství kláštera Hradiska u Olomouce, pod kteréto panství pak patøila po celých sedm století.
Ji pøi poèáteèní pøípravì látky poznal podepsaný,

e je zde dostatek spolehlivých pramenù k sepsání vzorných
dìjin menší hanácké obce, a proto se pustil s chutí do práce.
Od menších venkovských obcí, které zpravidla postrádají
místních historických pramenù, liší se obec Liboš tím, e
má od roku 1732 vedenou obecní kroniku, co je zjevem
velmi vzácným. Proto zmiòuji se té o této kronice dole
podrobnìji.
Pøi sepisování dìjin obce od dob nejstarších byla
mi pøirozenì hlavním pramenem veškerá, jak èeská tak nìpokraèování na další stranì
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dokonèení z pøedchozí strany

mecká, vlastivìdná literatura støední a severní Moravy. Mimo rùzných úøedních zpráv od státních úøadù /ku pøíkl. podrobné výpisy z gruntovní knihy/, od farních úøadù, od øeditelství škol, dále mimo rùzných èasopiseckých zpráv, týkajících se obce Liboše, byly mi dùleitými prameny zmínìná
ji stará libošská kronika, jako i veškeré úøední libošské
obecní zápisy.
Stará libošská kronika je silná, v kùi vázaná kniha,
formátu 33 x 21 cm, tlustá je 8 cm a obsahuje celkem 744
stran pergamenového papíru. Kniha má však popsaných
pouze 207 stran a to ještì ne v souvislosti, nýbr ve ètyøech
rùzných èástech knihy. Veškeré zápisy v knize jsou èeské.
Z prvních dvou úøedních zápisù v knize na stranách 1 a 15, psaných roku 1732 a podepsaných úøedními
osobami Kláštera Hradiska, lze právem za to míti, e Klášter Hradisko mìl na obstarání a zaloení pamìtní knihy
znaèný podíl. Na stranách 1 a 64, dále na stranách 524 a
553 a koneènì na stranách 615 a 636 a 729 a 739, tedy
v rùzných èástech knihy jsou zápisy psané tìce èitelným
kurentem z doby od zaloení knihy a do roku 1863 a
obsahují rùzné majetkové dohody, kšafty /testamenty/,
zprávy o „váleèných pravidlech“ a pak tak zvané památky
ku pøíkl. o stavbì kostela, kaple, o ivelných pohromách
/hlavnì ohních/ a pod. Od strany 65 poèínají zápisy psané
ji latinkou a to z doby od roku 1863. Prvé zápisy latinkou
psal Frant. Bittner, posluchaè filosofie. Na to a do strany
122 následuje øada zápisù psaných rùznými osobami hlavnì
starosty obce, uèiteli o rùzných obecních a památných
záleitostech a událostech z let 1863 a 1904. Od strany 122
a do strany 236 jsou psány podrobné a cenné zápisy
obecním kronikáøem Štìpánem Loutockým.
Pokládám za svoji povinnost vìnovati na tomto
místì Štìpánu Loutockému, jako jeho nástupce, aspoò
struènou vzpomínku.
Štìpán Loutocký, rolník na odpoèinku v Liboši è. 4
zvolen byl dne 2. dubna 1922 obecním zastupitelstvem Liboše obecním kronikáøem své rodné obce a jako takový
sepsal na 114 stranách pìkným písmem a slohem podrobné
dìjiny Liboše od roku 1904 do roku 1940. Záznamy

Štìpána Loutockého mají pro novodobou historii Liboše
velkou cenu: obsahují podrobné a úplnì spolehlivé vylíèení
od nestranného souèasníka událostí v Liboši ve zmínìné
dobì a hlavnì události v dobì obou svìtových válek.
Z obsahu jím psané èásti knihy vyplývá, e Loutocký byl nadaným, na svou dobu vzdìlaným a národnì
cítícím hanáckým rolníkem, který mìl tu vzácnou vlastnost,
e posuzoval události z jakéhosi vyššího hlediska a dovedl
je vylíèiti objektivnì. Tím získal si o obec Liboš velkou
zásluhu a zasluhuje si, aby mu byli obyvatelé Liboše za jeho
práci vdìèni.
Pro neuspoøádanost látky a pak vzhledem k tomu,
e znaèná, kurentem psaná, èást knihy jest pro dnešní obyvatele Liboše celkem neèitelná, lze starou kroniku pouíti
pouze jako velmi cennou pøílohu k mnou vypracovaným
dìjinám obce Liboše a to ji od dob nejstarších a do roku
1955. Pøi tom však ujišuji ètenáøe, e jsem veškeré zápisy
ve staré kronice prostudoval a pouil pro dìjiny obce Liboše
všech dùleitých záznamù staré kroniky.
Pøi sepisování kroniky bylo mojí snahou vylíèiti
vìci úplnì nestrannì, ponìvad vím, e nic neprospívá vìci
tak jako pravda. Kroniku sepsal jsem tak, aby mohla býti
ve vhodné dobì po malé kniní úpravì vydána listem, aby
pak mohla sobì kadá rodina v Liboši knihu opatøiti a seznámiti se s jejím obsahem. Vdy dìjiny jsou uèitelem
ivota a znalost dìjin zvyšuje lásku obyvatel k domovu.
Pøedkládám nyní vypracované dìjiny Místnímu
národnímu výboru v Liboši s díkem, e sepsání dìjin
umonil, a s pøáním, aby se obsahem knih seznámilo co nejvíce obyvatel obce. Dìjiny mimo jiné pøipomínají obyvatelùm obce té jejich zodpovìdnost k budoucím pokolením,
která budou jejich dnešní poèínání posuzovati podle toho,
co uiteèného pro ni vykonali. Musí býti proto snahou
dnešních obyvatel obce, aby úsudek pokolení, která pøijdou
po nás, vyznìl pro nì co nejpøíznivìji.
Já pak pøeji obci Liboši, aby se pod prozíravým
vedením Místního národního výboru dále slibnì rozvíjela a
stále vzkvétala.
Dr. Jan Knaibl
Pøipravila Stejskalová Eva

Pravidla publikování pøíspìvkù ve zpravodaji
Vydavatel zpravodaje Obec Liboš nabízí prostor v kadém vydání zpravodaje pro pøíspìvky obèanù.
Pro pøíspìvky byla stanovena následující pravidla. Jejich dodrování hodnotí redakèní rada.
+ Pro kadé èíslo zpravodaje je stanoven termín uzávìrky. Tyto termíny jsou k dispozici na www.libos.cz.
Pøi nedodrení uzávìrky nebude pøíspìvek zaøazen do
aktuálnì pøipravovaného vydání.
+ Texty prosím dodávejte buï osobnì, uloené na disketì, CD nebo flash disku, odpovìdnému pracovníkovi,
pøípadnì na podatelnì úøadu. Pøi osobním pøedání pøilote pokud mono i text vytištìný na papíøe. Pøíspìvky
je moné také zasílat elektronicky na e-mailovou adresu libos@libos.cz a texty by mìly být zpracovány v
nejbìnìjším a nejuívanìjším textovém formátu Microsoft Word.
+ Doprovodné grafické materiály nebo fotografie doporuèujeme dodávat ve formátu jpg. S rozlišením 300
dpi. Nedoporuèuje se vkládat je do souboru Word, ale
ukládat je jako samostatné soubory. Pøijímají se také
klasické fotografie, napø. s historickou tématikou.
+ Zasláním pøíspìvku na e-mailovou adresu redakce
zpravodaje nebo pøedáním pøíslušné osobì na úøad autor vyjadøuje svùj souhlas s tìmito pravidly.

+ Rozsah pøíspìvkù je stanoven maximálnì na 1stranu,
tj. 30 øádkù bìného formátování pøi velikosti písma
12. Delší pøíspìvky nebudou pøijímány.
+ Kadý pøíspìvek musí být podepsán jménem a pøíjmením autora, adresou. Po dohodì s autorem je moné
publikovat èlánek pouze se zkratkou autora, ale v redakci vdy musí být adresa k dispozici. Anonymy
nebudou otištìny.
+ Vydavatel zpravodaje neodpovídá za správnost a
vìcnost údajù uvedených v pøíspìvku. Za toto odpovídá
autor.
+ Pøíspìvky by mìly respektovat zásady slušného chování. Nesmìjí obsahovat vulgární uráky, osoèování,
pomluvy, atd. Nerespektování tìchto pravidel bude znamenat odmítnutí pøíspìvku.
+ Všechny zaslané pøíspìvky posuzuje redakèní rada,
která v koneèném dùsledku rozhoduje o jejich zveøejnìní.
Sloení redakèní rady je uveøejnìno v tirái
kadého informaèního zpravodaje.
Tento materiál kromì jiných jsme obdreli na
semináøi, který uspoøádala firma Falko Universum,
s.r.o. Brno, pro vydavatele zpravodajù.
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Malá kopaná na jaøe 2009

3.4.

PÁ 16:45 KZT Štìpánov - Plantoši (Štìpánov)

Jaro je tu a tak hráèùm týmu Plantoši konèí
11.4. SO 10:00 Plantoši - Leaders
(Štìpánov)
„zimní spánek“ a opìt nastává èas nelítostného zápo18.4. SO 09:30 Blues Rock - Plantoši
(SOK 3)
lení o body do tabulky 4.ligy skupiny A Olomoucké
25.4. SO 10:00 Plantoši - Agrometal
(Liboš)
malé kopané. Pro pøipomenutí, Plantoši – tým sloe7.5.
ÈT 16:45 Plantoši - Mizerové
(Liboš)
ný pøevánì z vysokoškolákù, hrál svá podzimní
15.5. PÁ 18:00 Sokol erotín - Plantoši (erotín)
utkání na libošském fotbalovém høišti.
23.5. SO 10:00 Plantoši - Døeváci Pòovice (Liboš)
Po podzimu jsme na 12.místì (ligu hraje 14
29.5. PÁ 17:00 Hodolany Junior - Plantoši (SOK 4)
týmù) s pouhými 4-mi body za 2 remízy a 1 vítìzství.
5.6.
PÁ 18:30 Plantoši - Zora Club
(Liboš)
Jistì si øíkáte, e to není zrovna nejlepší a já Vám dá13.6. SO 10:45 NTP - Plantoši
(SOK 2)
vám samozøejmì za pravdu. Vìtšinu zápasù jsme si
19.6. PÁ 18:30 Plantoši - Dektrade
(Liboš)
prohráli špatnou produktivitou, kdy z deseti vyloe26.6. PÁ 17:30 Euro Støech - Plantoši (Nemilany)
ných šancí dáme jednu. Obrana fungovala vcelku
dobøe, ale jen do té doby, ne jsme zaèali prohrávat. Poté u se všichni hrnuli do útoku a tak jsme nìkdy dostali
poøádný výprask...
Do jarních bojù jsme do mustva získali posilu do brány, hodnì si od ní slibujeme. Stávající branaø mùe
opìt zaèít hrát v poli a pomoci tvoøit hru. První zápas nás èekal ji 3.dubna v 16:45 se štìpánovským týmem
KZT. O tom, jak zápas dopadl i mnohem víc si mùete pøeèíst na našem blogu: http://plantosi.blog.cz . Závìrem
chci naše fanoušky upozornit, e první domácí zápas (sobota 11.4. od 10:00) se neodehraje v Liboši, ale ve
Štìpánovì z dùvodu pro fotbal zatím nevyhovujícího terénu.
Peter Garláthy

Velikonoce

Slet èarodìjnic v Liboši 30.4.2009

Datum Velikonoc - Velikonoce se ten který rok
vypoètou takto: Velikonoèní nedìle je první nedìli
po prvním jarním úplòku. Tato nedìle tedy mùe být
nejdøíve 22. bøezna. Nejpozdìji mohou být Velikonoce 25. dubna. Pokud by jejich datum vyšlo pozdìji, posunou se o týden dopøedu. Pokud by v letech
1997 a 2016 vyšly Velikonoce dvakrát na 25. dubna, pak se ty druhé posunou také o týden dopøedu.
Toté se bude opakovat v letech 2017-2036 atd.
Datum Popeleèní støedy - Od pondìlka toho týdne,
ve kterém jsou Velikonoce odeèteme 40 dní a máme
datum Popeleèní støedy.
Kvìtná nedìle - Poslední nedìle pøed Velikonocemi
Smrtná nedìle - Týden pøed Kvìtnou
Druebná nedìle - Týden pøed Smrtnou
Kýchavná nedìle - Týden pøed Druebnou
Praná nedìle - Týden pøed Kýchavnou
Èerná nedìle -Týden pøed Pranou
Zelený ètvrtek - Ètvrtek pøed Velkým pátkem
Velký pátek - První den velikonoèního Tøídenní
Bílá sobota - Druhý den velikonoèního Tøídenní
Nedìle zmrtvýchvstání - Tøetí den velikonoèního
Tøídenní

Motto dne:
"Drahé pøítelkynì, vše nejlepší k svátku a miliony
dalších bezpeèných letových hodin na našich
košatech. A ani letos nás nevyhubí !!!" ...letušky...
Jako ji tradiènì kadým rokem i letos Sdruení en v Liboši pøipravuje Velký slet èarodìjnic.
Èarodìjnice ze širokého okolí se slétnou ve ètvrtek
30. dubna v podveèer na libošské høištì, kde se za
povzbuzování místních uskuteèní èarodìjnický rej.
Èarodìjnice budou šmejdit, divoce pobíhat a narušovat poklidný veèer, který se urèitì protáhne do
pozdních veèerních hodin.
Sbalte své lektvary, oprašte zaklínadla a pro
jistotu pouijte k dopravì nejen košata. Potkáte velkou skupinu spøíznìných èarodìjek, nebudete urèitì
rejdit samy a pøidáte se ke zkušeným kolegyním,
které vám v plné míøe pøedvedou, e umí dìlat èest
svému jménu a e èarodìjnice nejene nevymøely,
ale vyhubit se je, se nikomu jen tak lehce nepovede.
Budete pøizvány i k rùzným soutìím, tøeba o nejelegantnìjší ohoz, originální koštì, magické zaklínadlo, strašidelný tanec a o nejlepší èarodìjnici
apod. Také vás mohou èekat opravdové èarodìjnické zkoušky napø. zkouška vodou èi výprask koštìtem. Všechny zkoušky urèitì úspìšnì a k plné
spokojenosti zkušených kolegyò zvládnete na
výbornou a budete moci být pøijaty do rodiny
opravdových èarodìjek. Zábava a divoký rej potom
bude urèitì pokraèovat do pùlnoci, kdy za odmìnu
bude upálena ta nejlepší èarodìjnice a pøejde tak k
nesmrtelným, aby uvolnila místo další...
Magické zaøíkávadlo
"Èáry, máry pod koèáry,
a se naše dílo zdaøí!
Hrnek cukru, litr vodky,
lektvar bude slaïoulinký!
Vleze pánùm do hlavy,
zboøí všechny bariéry!
Èáry, máry pod koèáry
nám se naše dílo zdaøí!!!"

Veselé Velikonoce !

Informaèní zpravodaj

Svátek matek
Máma - je první slovo, které se èlovìk nauèí. Je to
nejdùleitìjší slovo ze všech, protoe vìtší jistotu ne u maminky nikde na svìtì nenajdeme, ani kdyby nám celý patøil.
Svátek matek nám dává pøíleitost si to pøipomenout a podìkovat za nejvìtší dar, který jsme dostali - za ivot. Díky.
Na druhou kvìtnovou nedìli pøipadá oslava Svátku matek. Tento svátek se slaví ve svìtì ji od konce minulého století. U nás se tento svátek slavil od roku 1924 a do
roku 1948, pak se slavil MD. A u se slaví kdykoliv
dùleité je e, matka byla uctívána a oslavována snad ve
všech spoleèenstvích ji v dobách pøed naším letopoètem.
Myslím si, e k oslavì patøí kytièka a ke kytièce
pøáníèko. Dovoluji si proto nabídnout jedno blahopøání,
které chytí za srdce snad kadou maminku.
Pøeletìly vlaštovièky pøes hory a pøes údolí, pøeji Tobì,
maminko má, by odnesly co Tì bolí.
Co Tì bolí co Tì rmoutí, aby v dálce zanechaly, samou
radost spokojenost aby zpátky s sebou vzaly.
Samou radost dlouhá léta, hodnì štìstí zdraví,
abys mìla mezi námi, maminko, ráj pravý.
Redakce Libošského zpravodaje pøeje všem maminkám
hodnì zdraví, štìstí, spokojenosti a pohody.
Nìco málo postøehù k svátku matek.
O oslavách Mezinárodního dne en 8. bøezna se ji
popsalo hodnì papíru, ale o svátku matek podstatnì ménì.
Chtìla bych pøispìt svou troškou do mlýna pøipomenutím
významu svátku matek - toho svátku, který byl v urèitých
obdobích nedávných let témìø zapomínán.
Vìtšina mladých lidí i lidí støedního vìku má celou
spoustu zájmù a priorit, ale s pøibývajícími léty, nabytými
zkušenostmi a mnohdy šrámy na tìle i na duši u nich dochází ke zmìnì ebøíèku hodnot. O úspìších i neúspìších
více pøemýšlejí a dostávají se i k úvahám o smyslu ivota a
poslání èlovìka. Ve vzpomínkách se vracejí k bezstarostnému dìtství, do doby dospívání, do období, kdy zaèali spoleèný ivot se svým partnerem atd.
Velká vìtšina mìla to štìstí, e vyrùstala s obìma
rodièi, u kterých vdy našla oporu a zázemí. Maminka však
byla vdycky právì tím èlovìkem, u kterého jsme hledali
útoèištì, kterému jsme se svìøovali se svými problémy a
nezdary, a to poèínaje rozbitým kolenem nebo špatnou
známkou ze školy, pozdìji tøeba s nešastnou láskou. Právì
maminka byla ten èlovìk, který dovedl pohladit, utìšit a
povzbudit. Sama unavená z práce ještì musela obstarat domácnost, uklidit, uvaøit, vyprat a vyehlit. To bylo radosti,
kdy se objevily první praèky, dímaèky a jiné technické vymoenosti. To ale nebylo hned, a pozdìji. A tak si vybavuji
právì svou maminku, jak drobné kousky pøepírala ve valše,
jak chodila máchat vyprané prádlo na potok, jak se starou, na
plotnì ohøívanou ehlièkou po veèerech ehlila nebo se sklánìla nad roztrhanými ponokami a štepovala je. To u se
dnes ani nedìlá. Pøesto ale na maminkách zùstává velký díl
práce, kterému se sebelepší manelé a dìti snaí vyhýbat.
Co naše mámy probdìly nocí nad našimi lùky,
kdy jsme byli nemocní, co si uily návštìv u lékaøe a u zubaøe, co musely vyslechnout o našem chování nebo o prospìchu ve škole. Mohla bych pokraèovat ve výètu "radostí",
které jsme jim pøinesli za to, e nás pøivedly na svìt.
Mìli bychom si také uvìdomit, e i my budeme
jednou staøí a nemocní a jedinou útìchou, kterou mùeme
našim maminkám dát, je projevit o nì zájem, dát najevo svùj
vztah, cit a vdìènost. Právì svátek matek (samozøejmì nejen
ten) nám dává monost pøinést mamince kytièku, posedìt s
ní a popovídat si a projevit jí svoji lásku a vdìènost za všechno, co pro nás udìlala a ještì dìlá. A i kdy nám u nemùe
pomoci, buïme rádi, e ji ještì máme.
Proto, váení ètenáøi, pøipomínám význam svátku
matek a pøeji své mamince, ale i všem ostatním maminkám
vše nejlepší.
Eva Stejskalová
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Kdo to máte doma, tak víte o èem je øeè...kdo
ještì nemá, zde studijní materiál
Puberák: Puberák je domácí zvíøe, které je
velmi nároèné na chov. Rozhodnete-li sechovat doma
puberáka, budete mu muset vyhradit dostateèný prostor.
Rozpínavost tìchto ivoèichù, pokud jde o teritorium, toti
spolu s vìkem stoupá. Chovatel se sám musí rozhodnout
(dle úrovnì vycvièenosti svého zvíøete), které monosti dá
pøednost.
Krmení: Puberák je všeravec, který obèas pøechází do fáze monoravce. Dle vìdeckých výzkumù stráví
puberák, aè má narozdíl od krávy toliko jeden aludek,
jakoukoli potravu, která se momentálnì nachází v dosahu.
Spásání potravy probíhá celodennì, prakticky nepøerušovanì. Ve fázi monoravé se však mùe stát, e se
puberák dlouhodobì iví pouze jedním druhem potravy,
napøíklad tradièními èeskými brambùrky nebo
hamburgery. Veškeré snahy ze strany chovatele o pøikrmování zdravou výivou pøicházejí nazmar a je potøeba se
s touto skuteèností smíøit. Vìtšina puberákù má po celou
dobu chovu obzvláštì vysokou spotøebu prémiového
krmiva, a proto je nutné, aby puberáky chovali pouze
chovatelé, kteøí si to mohou finanènì dovolit, pøípadnì
mají monost úvìru èi pùjèky.
Celková péèe: Puberák je zvíøe náchylné k depresím. Léèba a pøedcházení depresím spoèívá v kupování
znaèkových obleèkù a obuvi, elatinových medvídkù
Haribo a poèítaèových her, aby se váš puberák nenudil.
Komunikace s puberákem je závislá na úrovni dosaené
pøi výcviku (viz níe, bod denní reim). Chovatel se musí
nauèit øeè tìla, aby byl schopen z trhavých pohybù hlavou,
pøípadnì ramen, vyèíst nesouhlasnou reakci. Pozitivní
reakce nedává chovaný puberák v ádném pøípadì najevo.
Z našich zkušeností ovšem víme, e po cca 200 trhnutí
ramenním kloubem ji vìtšina chovatelù ví, na èem je.
Denní reim: Puberáka je nutno podrobit komplexnímu výcviku. Od pøírody je to tvor líný, který je
schopen veškerou svou energii vynaloit na správné
oddechování pøi spánku, resp. na zmìnu polohy na gauèi z
levého boku na pravý a naopak. Výcvik sestává z výuky
jednoduchých pøíkazù, jako napøíklad "Jdi do školy",
"Umyj si ty zuby", pøípadnì "Umyj nádobí". Nìkteøí
puberáci reagují na výcvik pøíznivì a po pár letech jsou
schopni reagovat na cca 4 pøíkazy z 20. Jiní puberáci
výcviku odolávají a osvojí si pøíkaz pouze jeden. Vìtšinou
jde o povel "Jdi se najíst", v menší míøe "Jdi spát".
Komerèní vyuití a návratnost investic: Puberák
je domácí zvíøe chované výhradnì na ozdobu a nelze oèekávat, e z nìj vydolujete jakoukoli èinnost generující
pøínos pro rodinu. Návratnost investic je dlouhodobá,
nìkdy trvá i deset let, ne zjistíte, zda chovaný jedinec bude
schopen samostatného ivota. Nìkteøí jedinci zùstávají u
svých chovatelù do pozdního vìku a znamenají pro nìj
nemalé náklady. Proto by si kadý chovatel mìl øádnì
rozmyslet, ne se do chovu vùbec pustí. V pøípadì, e si
není jist, mìl by si radìji poøídit jiné domácí zvíøe. Pøed
chovem puberákù jsou varováni zejména kardiaci a další
osoby, které špatnì odolávají stresu. Na druhou stranu je
nutno øíci, e ádné jiné domácí zvíøe vám nepøilne tolik k
srdci. V tom jsou puberáci naprosto nenahraditelní.
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Informaèní zpravodaj
Ledòáèek øíèní - Alcedo attnis
Jednoho z našich nejpestøeji
zbarvených a nejkrásnìjších ptákù,
ledòáèka øíèního, spatøil Jan Vidlaø ze
Štìpánova v poslední den roku 2008
v Liboši na mlýnském náhonu u rybníka na Jílkovì.

Velikonoèní pro kluky
Upletl jsem pomlázku,
je hezèí ne z obrázku,
všechny holky, které znám,
navštívím a vymrskám,
ne mi dají vajíèko,
vyplatím je malièko.
Velikonoèní pro holky
Kropenatá slepièka
snesla bílá vajíèka,
obarvím je, vymaluji,
všechny chlapce podaruji,
pentlièky si nastøíhám,
na pomlázku jim je dám.

Hody, hody
Hody, hody doprovody,
já jsem malý zajíèek,
utíkal jsem podle vody,
nesl košík vajíèek.
Potkala mì koroptvièka,
chtìla jedno èervené,
e mi dá lán jetelíèka
a já øíkal: Ne, ne, ne.
Na remízku mezi poli,
mám já strýèka králíèka,
tomu nosím kadým rokem
malovaná vajíèka.
Pomlázka
Upletl jsem pomlázku, je
hezèí ne z obrázku, všechny
holky, které znám, navštívím
a vymrskám, ne mi dají
vajíèko, vyplatím je malièko.

Velikonoèní pranostiky
Prší-li o velikonoèním Hodu, bude v létì nouze o vodu.
Kolik ros spadne pøed Velikonocemi, tolik po Velikonocích lze ještì oèekávat mrazù.
Prší-li v noci na Bílou sobotu, bude málo tøešní.
Kdy na Velký pátek hømí, na poli se urodí.
Na Zelený ètvrtek hrachy zasívej, na Velký pátek se zemí nehýbej!
Je-li Zelený ètvrtek bílý, tak je léto teplé.
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