
INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ
PRO OBÈANY LIBOŠE A KRNOVA

Èíslo 39 2009Prosinec

U S N E S E N Í   z   34. veøejného
zasedání Zastupitelstva obce Liboš

konaného dne 26.8.2009

Vá�ení spoluobèané,
na samém závìru letošního roku mi dovolte, abych podìkoval všem, kteøí pøispìli, by� i malým

poèinem, ke zdárnému chodu a rozvoji naší malé obce. Všem spoluobèanùm pøeji pøíjemné pro�ití vánoèních
svátkù, hodnì zdraví, úspìchù a spokojenosti v  novém roce.

Jan David, starosta obce Liboš

PF 2010

Doma je teplo, za oknem snì�í
a bílé pápìøí slibuje splnit

všechna naše pøání.
Vánoce stojí u dveøí a nový rok

èeká na pozvání.
A� jsou pro Vás vánoèní svátky
pøíjemným zastavením, abyste

naèerpali mnoho radosti do
�ivota a sílu pøekonat všechny

pøeká�ky, které Vám nastávající
rok pøinese do cesty.

Pøipíjíme Vám na zdraví!

1. Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
+

+

+

+

+

+

hospodaøení obce za leden a� èervenec 2009
rozpoètové opatøení è. 8/2009
výsledky výbìrového øízení ve vìci dovybavení
pracovištì Czech Point

zprávu o èinnosti a zprávu o kontrole usnesení od
posledního zasedání zastupitelstva obce dne
29.7.2009
zprávu o èinnosti osadního výboru Krnov

v souladu s § 54 odst. (2) zákona è. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním øádu (stavební
zákon), ve znìní pozdìjších pøedpisù, �e soubor
zmìn è. 3 územního plánu sídelního útvaru Liboš
není v rozporu:
a) s Politikou územního rozvoje Èeské republiky,

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

3. Zastupitelstvo obce o v ì ø i l o :

schválenou usnesením vlády Èeské republiky è.
561 ze dne 17.5. 2006

b) se Zásadami územního rozvoje Olomouckého
kraje, vydanými Zastupitelstvem Olomouckého
kraje usnesením è. UZ/21/32/2008 ze dne 22.2.
2008

c) se stanovisky dotèených orgánù
d) se stanoviskem Krajského úøadu Olomoucké-

ho kraje k návrhu souboru zmìn vydaným dne
25.11.2008 pod è.j.: KUOK/70807/2008

4. Zastupitelstvo obce v y d á v á :
v souladu s § 6 odst. (5) písm. c) stavebního záko-

na, za pou�ití § 43 odst. (4) a § 55 odst. (2) staveb-
ího zákona, § 13 a pøílohy è. 7 vyhlášky è.

500/2006, o územnì analytických podkladech, ú-
zemnì plánovací dokumentaci a zpùsobu evidence
územnì plánovací èinnosti, § 171 a následujících
zákona è. 500/2004 Sb., správní øád, ve spojení s u-
stanovením § 188 odst. 3 a 4 stavebního zákona,
formou opatøení obecné povahy

n

soubor zmìn è. 3 Územního plánu sídelního útvaru
Liboš

+
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U S N E S E N Í z  35. veøejného
zasedání Zastupitelstva obce Liboš

konaného dne 30.9.2009

1. Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
+

+

+

+

+

+

+

+

+

hospodaøení obce za leden a� srpen 2009
rozpoètové opatøení è. 9/2009
dodatek è. 1 ke smlouvì mezi obcí Liboš a spo-
leèností Veolia Transport Morava a.s. ve vìci
prodlou�ení smlouvy o dopravní obslu�nosti
dodatek è. 8 ke smlouvì mezi obcí Liboš a firmou
Remit Šternberk o likvidaci separovaného odpadu
s platností od 01.10.2009
zrušení smlouvy mezi obcí Liboš a panem Ka-
milem Zboøilem ve vìci prodlou�ení vodovodu a
kanalizace a následnì schvaluje financování stav-
by a provedení kolaudace obcí Liboš

zprávu o èinnosti a zprávu o kontrole usnesení od
posledního zasedání zastupitelstva obce dne
26.08.2009
zprávu o èinnosti komise školské a kulturní
zprávu organizaèní slo�ky Sdru�ení �en Liboš
odpovìï pana Františka Jampílka ve vìci odstou-
pení od smlouvy výsledkem referenda

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

U S N E S E N Í z  36. veøejného
zasedání Zastupitelstva obce Liboš

konaného dne 29.10.2009

1. Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
hospodaøení obce za leden a� záøí 2009
rozpoètové opatøení è. 10/2009
úèast obce v POV pro rok 2010 s akcí dokonèení
veøejného osvìtlení
smlouvu o smlouvì budoucí o zøízení vìcného
bøemene se SSOK ve vìci výstavby Tlakové kana-
lizace Krnov
smlouvu o smlouvì budoucí o zøízení vìcného
bøemene s Povodím Moravy ve vìci výstavby Tla-
kové kanalizace Krnov
smlouvu o smlouvì budoucí o zøízení vìcného
bøemene s PF ÈR ve vìci výstavby Tlakové kana-
lizace Krnov
smlouvu o spolupráci s projektantem Ing. Petrem
Poštulkou ve vìci doplnìní projektové doku-
mentace a výkon in�enýrské èinnosti pro vyøízení
stavebního povolení ve vìci výstavby Tlakové ka-
nalizace Krnov v celkové výši 24.990,- Kè

zprávu o èinnosti a zprávu o kontrole usnesení od
posledního zasedání zastupitelstva obce dne
30.9.2009
informace o pøípravì rozpoètu na rok 2010
informace o pøípravì inventarizace za rok 2009
informace o výsledku dílèího auditu
pøípravu kulturního kalendáøe
zprávu pøíspìvkové organizace MŠ Liboš
zprávu o postupu získání finanèních prostøedkù na
výstavbu tlakové kanalizace Krnov
smlouvu se ZŠ Štìpánov ve vìci zmìny názvu do-
davatele obìdù pro MŠ Liboš a o úhradì neinves-
tièních nákladù za dodanou stravu

starostovi obce zabezpeèit pøípravu inventarizace
majetku obce v øádném termínu
starostovi jednat s obcí Štìpánov o znovuobnove-
ní hlášení štìpánovského rozhlasu v Liboši a
Krnovì
starostovi konzultovat veškeré kroky ve vìci tì�-
by štìrkopísku v obci Liboš a Krnov s pøípravným
výborem a mít je schválené obecním zastupitel-
stvem

starostu podpisem smluv o smlouvì budoucí o zøí-
zení vìcného bøemene se SSOK, Povodím Mora-
vy a PF ÈR ve vìci výstavby Tlakové kanalizace
Krnov

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

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

3. Zastupitelstvo obce u k l á d á :

4. Zastupitelstvo obce p o v ì ø u j e :

1. Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

hospodaøení obce za leden a� øíjen 2009
rozpoètové opatøení è. 11/2009
smlouvu o dílo è. 20091125 mezi Obcí Liboš a
Ing. Zbyòkem Cupákem ve vìci zpracování �á-
dosti o dotace z Operaèního programu �Ppro vý-
stavbu tlakové kanalizace v místní èásti Krnov
pozastavení �ádosti o dotaci o výstavbu víceúèe-
lového sportovištì
doplnìní usnesení z 29.10.2009 bod 3, odst. 3 o
slovo „bývalým“ pøípravným výborem

zprávu o èinnosti a zprávu o kontrole usnesení od
posledního zasedání zastupitelstva obce dne
29.10.2009
pokyny k inventarizaci majetku obce k 31.12.2009
pøípravu kulturního kalendáøe
pøípravu informaèního zpravodaje, který bude
zpracován pouze jako informaèní zpravodaj obec-
ního úøadu smìrem k obèanùm
informaci starosty o výkonu rozhodnutí odpra-
cování 400 hodin obecnì prospìšných prací

starostu k jednání o dotaci se SF�Pa dalšímu zain-
teresovanými orgány ve vìci výstavby „Tlakové
kanalizace Krnov“
starostu k jednání s ÈS a.s. ve vìci zajištìní pøí-
slibu úvìru k výstavbì tlakové kanalizace v místní
èásti Krnov

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

3. Zastupitelstvo obce p o v ì ø u j e :

U S N E S E N Í z  37. veøejného
zasedání Zastupitelstva obce Liboš

konaného dne 25.11.2009
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Záøí

Øíjen

Listopad

Prosinec

Jarmila Langerová 82 let
Josef Hájek 75 let
Zdeòka Jurásková 75 let
Bo�ena Loutocká 83 let

Hedvika Kameníèková 83 let

Jiøí Dokoupil 80 let
Bo�ena Veèeøová 86 let

Drahomíra Dokoupilová 70 let
Miloslava �atková 82 let
Bohumír Svozil 84 let

Výroèí a jubilea

Blahopøejeme !

Leden Karneval na ledì
12. února Obecní ples
27. února Babský ples
27. bøezna Košt ovocných pálenek a guláše

(hraje Galo)
30. dubna Pálení èarodìjnic
7. kvìtna Uctìní památky konce 2.sv.války
6. èervna Festival malých hudebních souborù
12. èervna Hody v Krnovì
13. èervna mše svatá v Krnovì
3. èervence Hasièská soutì� „O pohár starosty

obce a memoriál Pavla Weinlicha“
31. èervence Neckyáda
12. záøí Hody v Liboši
19. záøí mše svatá v Liboši
Øíjen Dyniáda
28. listopadu Setkání s dùchodci
Prosinec Rozsvícení vánoèního stromu
24. prosince Koledy u kaplièek v Liboši a Krnovì

Kulturní a sportovní kalendáø obce
Liboš na rok 2010

Plán práce zastupitelstva obce Liboš
na rok 2010

Zasedání se budou konat v�dy ve støedu. V
dobì letního èasu zaèátek v 19.00 hod, v dobì zimní-
ho èasu v 18.00 hodin. Zasedání budou probíhat v
budovì Obecního úøadu v Liboši, pokud nebude
vèas ohlášena zmìna.

Zahájení, Kontrola
usnesení, Zpráva o èinnosti od posledního zasedání
zastupitelstva, Hospodaøení obce za pøedcházející
mìsíc, Diskuse, Usnesení a závìr

27.ledna, 24. února, 31. bøezna,
28. dubna, 26. kvìtna, 30. èervna, 28. èervence, 25.
srpna, 29. záøí, 27. øíjna. Ustavující schùze zastu-
pitelstva po volbách.

Stálé body pogramu:

Termíny:

OBEC LIBOŠ VÁS SRDEÈNÌ ZVE NA

PÁTEK VE 20.00 HODIN
VE VINÁRNÌ POHOSTINSTVÍ

ZA VODÓ“

13. OBECNÍ PLES
12. února 2010

Pøipravena tradièní bohatá tombola – vìcné ceny, elektronika,
dárkové balíèky a mnoho dalších pøekvapení

Vstupné 40,- Kè
HUDBA: LIF

Vstup pouze ve spoleèenském obleèení

„

Vánoèní vytrubování

Tradièní vánoèní koledování probìhne

u kaplièky v Krnovì ve
a u kaplièky v Liboši ve

Úèinkovat bude
kvarteto lesních rohù "Ètvero"

ve slo�ení: Radka Borùvková, Lukáš Brázdil,
Ján Garláthy a Daniel Ètvrtlík.

Pøejeme pøíjemný sváteèní zá�itek.

dne 24.12.2009
13:00 hodin
13:30 hodin.
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Stavební spoleènost
STYLE CONNECTION, s.r.o.

Døevaøská 2201/15
785 01 Šternberk

Tel.: 737 632 026, 605 159 178
email: info@styleconnection.cz

www.styleconnection.cz

* novostavby * rekonstrukce * demolice *
* dodávky materiálu *

AKÈNÍ CENY VYBRANÝCH DRUHÙ
STAVEBNÍHO MATERIÁLU

Døíve jsme se potkávali na ulici. Èerní od sa-
zí, ráno s bílou èepièkou a náèiním pøes rameno.
Procházeli ulicí, dùm od domu a vymetali komíny.
V souvislosti s rozšíøením plynového èi elektrického
vytápìní sice došlo k úbytku domácností, kde se
vytápí uhlím, ale pøesto ještì existují, a tedy i komi-
níci by mìli být obèas ke spatøení.Ale...

Ve snaze šetøit, kde se dá, øadu domácností
ji� kominík nenavštívil delší dobu. S panem O… se
zøejmì také delší dobu nikdo z nich nevidìl, a tak se
také dle oèekávání stalo, �e se komín jeho rodinného
domku zmìnil v topné tìleso, kdy� se mu v nìm
vzòaly saze. Po lokalizaci po�áru velitel zásahu sám
uvedl, �e sychrané poèasí je nejhorší. Dochází k èas-
tìjšímu dehtování komínù, které se rychle zanesou a
ucpou. Ucpaný komín je pak potøeba prorazit a vy-
èistit. Nejde jen o nebezpeèí vzniku po�áru, ale v
souvislosti se špatným odvodem spalin mù�e dojít k
unikání kyslièníku uhelnatého do místnosti a nejsou
ojedinìlé pøípady, kdy právì v dùsledku otravy
kyslièníkem uhelnatým umírali lidé. V pøípadì pana
O… je dobré, �e se po�ár sazí nerozšíøil jinam, tak�e
mu tentokrát naštìstí hmotná škoda nevznikla. Roz-
hodnì však po této zkušenosti došel i on k názoru, �e
není úèelné šetøit na nesprávném místì.

Šetrnost na nesprávném
místì

Jezdìte jen pøimìøenou rychlostí. Déš�, sníh,
mlha, tma, zatáèky, to vše se dá zvládnout, ale míru,
tu si musíte urèit sami! Jinými slovy - spìchejte
pomalu. Uvìdomte si, �e èasové zisky z neúmìrného
spìchu pøinášejí znaèné riziko.

Pøi sebemenších pochybách nepøedjí�dìjte!
Èekejte na ten pravý okam�ik. Buïte trpìliví.
Zlomky ušetøených sekund nevyvá�í velké riziko.
Nikdy neporušujte zákaz pøedjí�dìní.

Respektujte pøednost v jízdì podle hesla
„dvakrát mìø, jednou øe�“. Na komplikovaných køi-
�ovatkách se sna�te pøedvídat i chyby druhých.

Dodr�ujte odstup, tím získáte èas k reakci na
rùzná nebezpeèí. Kdy� vám ten odstup nìkdo naruší,
pak mù�ete jediné - znovu si jej vytvoøit.

Pøed jízdou nikdy! nepijte alkohol! Pøi troše
dobré vùle si lze návrat z oslavy zaøídit jinak ne� za
volantem auta nebo øidítky motocyklu.

Pøedvídejte - za míèem mù�e vybìhnout
dítì, cyklista mù�e náhle vyboèit ze své trasy, z auto-
busu (trolejbusu, tramvaje), zastavujícího na zastáv-
kách, mohou vkroèit do vozovky lidé, pod kola vám
mù�e vbìhnout pes. Myslete na to, co se mù�e pøi-
hodit právì teï.

Chraòte ostatní úèastníky silnièního provozu
buï zpomalením, nebo dáním pøednosti ve vhodný
èas a na vhodném místì. Buïte nejohleduplnìjší
zejména k tìm nejslabším - dìti, nemocné a starší
spoluobèany nechejte bezpeènì pøejít pøes vozovku.

Nedejte se nikdy za volantem vyprovokovat,
nechtìjte být samosoudci, nevymáhejte své právo
násilím, radìji jdìte v�dy pøíkladem.

Buïte vlídní na ostatní úèastníky silnièního
provozu a nestyïte se jim to dát najevo.

V�dy si uvìdomte, �e mnohdy svojí bez-
ohlednou jízdou neohro�ujete pouze sami sebe, ale
pøedevším ostatní nevinné úèastníky silnièního
provozu! Doká�ete se pøemoci a zvítìzí ve vás v�dy
ohleduplnost a pocit partnerství?

Desatero pro bezpeèný návrat

Historie váno ních koled sahá do 13. století,
podle legendy je autorem první koledy svatý Fran-
tišek zAssisi (1181–1226). Jednou ze zajímavostí je,
�e v 15. století bylo v Polsku p elo�eno hodn koled
z štiny, šlo o koledy Jednoty bratrské. Váno ní ko-
ledy se zpívaly p vodn pouze b hem doby váno ní,
v posledním p lstoletí se však oproti p vodní tradici

è

ø ì
èe è

ù ì ì è
ù ù

Koledy

zp vu adventních
písní a rorát za aly
zpívat ji� b hem
adventu.

ì
è

ì

Upozoròujeme obèa-
ny, �e odpadky se v naší obci
v roce 2010 budou odvá�et
pravidelnì ka�dých 14 dnù
v�dy v lichém týdnu, jak v
zimním tak i v letním období.
První odvoz odpadkù v roce
2010 provede firma Remit
a.s. Šternberk ve støedu
6. ledna 2010.

Aktuality

S ì è
ìhne ve dnech

b r nebezpe ného odpadu a velko-
objemového odpadu prob 6.3.2010 a
28.8.2010.
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No rozhodnì ne proto, abychom o Vánocích
pøe�írali sladkostmi a po vánocích pak dr�eli diety, èi
trpìli výèitkami nad svými pøibranými kily. V dnešní
dobì konzumu, kdy se Vánoce staly pøedevším
oblíbeným sportem v konzumaci potravin prospí-
vajících tukovým buòkám, si neškodí pøipomenout,
proè se vlastnì cukroví pùvodnì peklo.

Jeliko� praotcem vánoèního cukroví je po-
hanských zvyk, pomocí nìj� se v nejmocnìjší noci
roku (zimního slunovratu) chránil dùm i rodina pøed
temnými silami, neslou�ili prapøedci dnešního vá-
noèního cukroví jen k mlsání, ale patøili mezi
ochranné a obøadní pokrmy. Proto se pracukroví
peklo napø. ve tvaru zvíøat a zavìšovalo na dveøe sta-
vení, chlévy a ovocné stromy. Rozdávalo se i všem
èlenùm rodiny vèetnì chasy. Návrat k vánoènímu
pracukroví by jistì uvítali všichni dietologové, pro-
to�e k peèení se pou�ívalo sušené ovoce a místo
cukru med. Ještì v první polovinì minulého století se
pekly pøedevším perníèky a nejoblíbenìjšími
pamlsky byly karamelky a sladké hraèky pro dìti
dìlané z ovoce. Dnešním chu�ovým buòkám
zhýèkaným máslo-oøíškovými pochoutkami poléva-
nými èokoládou a plnìným máslovými krémy, by
pracukroví nezalichotilo.

A tak nepoøádejme dostihy se sousedkou,
kamarádkou èi kolegynìmi v práci, kdo napeèe více
druhù a vìtší mno�ství cukroví. Nezapomínejme, �e
cukroví má jen doladit vánoèní atmosféru a ve jménu
tradice plnit ochrannou funkci.

Proè se peèe cukroví?

Zatímco u nás se vzpamatováváme z vánoè-
ního ob�erství a ze sváteèního klidu se sna�íme
rozhýbat do pracovního tempa a všedního �ivotního
poklusu, v zemích pravoslavného vyznání se
chystají na Vánoce, proto�e slaví narození Krista
6.ledna. U nás je svátek Tøí králù ve znamení koled a
odstrojování stromkù, pro nás vlastnì Vánoce konèí.

Svátek Tøí králù byl pùvodnì svátek Zjevení
Pánì. Tøi králové Kašpar, Melichar, Baltazar -
mudrci z východu vedeni betlémskou hvìzdou šli
pøivítat s dary nového krále - Je�íška v jeslích. Pøi
hledání novorozeného krále, navštívili krále Heroda
a vyptávali se ho na cestu, èím� ho nevìdomky
inspirovali k vra�dìní nevinných dìtí.

Od Nového roku a� do Tøí králù se chodívalo
na koledu. Na Tøi krále chodívali knìz, kostelník a
ministranti s kadidlem a vykuøovali dùm. Na dveøe
pak psali svìcenou køídou K+M+B. Nìkde se také
psávalo C+M+B (C – Caspar), co� mohlo také zna-
menat rèení Christus mansionem benedicat – nech�
Kristus po�ehná tomuto pøíbytku. Na Ostravsku tak
chodili a� do konce 1. svìt. války.

Pozdìji se tøíkrálová koleda stala zále�itostí
dìtí. Na tuto koledu chodívali jen chudé dìti, byla
spíše skrytou �ebrotou. Na Tøi krále si také hos-
podynì nechávaly v kostele posvìtit vodu a s ní
vykrápìly pøíbytek i stodoly.
Ale svátkem Tøí králù vánoèní období nekonèí,
ukonèuje ho a� 2.únor - Hromnice. Do kos-

Tøi králové aneb Vánoce ještì nekonèí

Ka�dý kout svìta má své vánoèní tradice. Jak
tedy slaví jinde?

- Nad støechami domù letí
obrovské sánì a táhne je osm sobù. Sánì, které øídí
velký mu� s dlouhým plnovousem a v èerveném
obleku, jsou plné dárkù pro malé i velké. Je to Santa
Claus nebo Father Christmas a tak ho znají dìti v
Americe a v Anglii. Letí nad støechami a hází dárky
do domù skrz komín, nebo nìkdy sešplhá komínem
dovnitø sám. Druhý den ráno, o prvním svátku
vánoèním, nacházejí všichni pod stromeèkem, co
jim nadìlil.

- Ve Francii se na Štìdrý veèer staví
jeslièky s malými hlinìnými figurkami, které pøed-
stavují Marii a Josefa s Jezulátkem a také pastýøe,
vola a osla. Dárky se rozdávají ráno, po Štìdrém
veèeru. V noci, kdy� všichni spí nosí je do fran-
couzských rodin Pere Noël.

- Také v Itálii si staví lidé jeslièky, které
se sna�í mít hezèí ne� ostatní, proto�e jsou vrcholnou
událostí svátkù. Na dárky si ale dìti musejí trochu
poèkat, proto�e nadílka bývá v Itálii a� 6.1. V noci
pøedtím lítá tøíkrálová èarodìjnice La Befana na koš-
tìti v povìtøí a hází dárky do domù komínem. Dìtem,
které nebyly hodné, nadìluje prý jen kousky uhlí.

- Ve Švédsku se pova�uje za vý-
znamný svátek u� 13. prosinec. To je svátek svaté
Lucie, dárkynì svìtla. Èasnì ráno se dìvèata z rodi-
ny pøevléknou za Lucii, Vezmou si dlouhé bílé šaty a
na hlavu si nasadí vìnec se svìtly, pak nesou celé
rodinì do postele voòavou kávu a peèivo. Dárky zde
nadìluje staøeèek Jultomten, kterého doprovázejí
skøítci, pro které se nìkde dává pøed dveøe miska
kaše jako pozornost.

- V Rusku a na Balkánì nosí
dárky dìda Mráz, kterému pomáhá Snìhuroèka.
Z daleké Èukotky pøijí�dí a� 6. a 7. ledna.

- V Nìmecku se Vánoce slaví jako
u nás, jen dárky zde nadìluje Cristikind nebo Weih-
nachtsmann. Vypadá trochu jinak ne� náš Je�íšek, je
rezavý, vousatý a má dlouhý pláš� s kapucí.

Amerika a Anglie

Francie

Itálie

Švédsko

Rusko a Balkán

Nìmecko

Vánoce ve svìtì

telù lidé pøinášeli svíce k vysvìcení, které pak nazý-
vali "hromnièky". Mìly chránit úrodu pøed
hromobitím a dùm pøed neštìstím. Báby koøenáøky
jimi dokonce léèily. Dávaly je do rukou nebo køí�em
pod krk nemocnému. S roz�atými svícemi
symbolizujícími oèistu se obcházely i vèelí úly. O
Hromnicích se nemá pomlouvat, klít, tancovat, ani
�ertovat. Podle lidové povìry by hospodynì nemìly
brát do rukou jehlu, aby nepøitáhly na stavení blesk.
Naopak v pohanských dobách byly Hromnice
spojeny s bujnými oslavami jako pøedzvìstí jara.

Zachovávání tradic má jednu výhodu,
proto�e z jedné oslavy se pøechází do druhé. Bohu�el
v dnešní dobì rychlého �ivotního tempa není na
tradice tedy oslavy èas.
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Nové pohlednice Liboše

Vánoèní strom

Vítr hvízdá, mraky tøese,
pase vloèky u boru
a jedle u� raduje se
ve slavnostním úboru.
Proti vìtru nad rozcestím
z vìtví staví bílou hráz,
tøpytí se a záøí štìstím
v svaté noci, noci krás.

Je�íšek

Pøipravme si pelíšek,
u� k nám míøí Je�íšek!
Dárky vozí podle chuti
na saních i na peruti.
Proto všichni tìšme se,
copak dneska pøinese.
A� zazvoní zvoneèek,
rozsvítí se stromeèek,
malý dárek rozbalme si
a na všechny vzpomeòme si.
Pak vykroème rovným krokem
za tím krásným novým rokem!

Vánoèní èas

Snìhové vloèky k zemi se snáší, mráz si s okny pohrává.
Chybí u� jen pár stran v kalendáøi a Vánoèní èas nastává.
Stromek ji� tìší se na nový kabát, do nìho� se zahalí.
Co bude pod ním? To smíme hádat, ne� dáreèky se rozbalí.


