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pokraèování na následující stranì

INFORMACNÍ ZPRAVODAJ
PRO OBCANY LIBOŠE A KRNOVA

Vá�ení spoluobèané,
jak zajisté víte v  mìsíci øíjnu jsou pøed námi volby do zastupitelstva obce. Tak mi dovolte se

ohlédnout za uplynulým volebním obdobím, tedy lety 2007 – 2010, co vše se nám podaøilo vybudovat a i co
se naopak nedaøí. Tato uplynulá léta byla hektická nejen objemem investic, ale také mohutným nástupem
informaèních internetových technologií smìøujících k  elektronizaci i našeho úøadu. Byli jsme mezi prvními
z  takto velkých obcí jako naše vesnice, která se pøihlásila k  projektu „Czechpoint“ a zprovoznili toto
pracovištì na našem úøadì, kdy si mù�e ka�dý obèan pøijít pro výpis z  katastru nemovitostí, výpis z  rejstøíku
trestù, výpis z  bodového rejstøíku øidièù, výpis z  �ivnostenského a obchodního rejstøíku a další agendy
s  tímto projektem související. Rovnì� bylo zprovoznìno na našem úøadì „elektronické bankovnictví“, kdy
jsou všechny došlé faktury bezhotovostnì placeny prostøednictvím dálkového pøístupu pøímo z  poèítaèe. Z
dalších nových vìcí je systém „datových schránek“, v  souèasnosti slou�ící ke komunikaci mezi úøady a
institucemi k  pøíjímání a odesílání úøední pošty v  podstatì nahrazující známé doruèenky a s  mo�ností
pøevodu z  elektronické podoby do podoby listinné tzv. konverzí s  platností originálu. Byl rovnì� zprovoznìn
„centrální systém úèetních informací státu“, kdy jsou naše úèetní a ekonomické ukazatele ètvrtletnì zasílány
pøímo do státní pokladny. Jedna z  posledních novinek je zavedení „správy základních registrù“, kdy jsou
pøímo z  našeho úøadu zapisovány zejména matrièní události do centrální evidence obyvatel, pøihlášky
k  trvalému pobytu do centrální evidence budov a nemovitostí a obsluha dalších evidencí, které budou
postupnì k  dispozici.

Proè jsem se o tìchto zále�itostech, mnohým nic neøíkajících vìcech a názvech zmínil? Proto�e nám
to ukládá zákon a bylo zapotøebí absolvovat ke ka�dé ze zmínìných nìkolikero školení, sehnat manuály a
instalovat potøebné programové vybavení, získat a pravidelnì obnovovat certifikáty umo�òující pøístup
k  jednotlivým agendám, zpracovat �ádosti se spoustou pøíloh na finanèní dotaci, co� se nám podaøilo dvakrát
úspìšnì na zøízení tìchto pracoviš� a dovybavení výpoèetní technikou z prostøedkù  ministerstva vnitra.

Od tìchto nezá�ivných témat pøejdìme spíše k  tìm investièním. K hlavním patøilo dokonèení tlakové
kanalizace v  Liboši. Tato rozsáhlá stavba v  této fázi dosáhla nákladu témìø 10 milionù korun, bylo osazeno
144 jímek a koncových èerpadel, byly zprovoznìny s  nemalým úsilím jednotlivé hlavní a podru�né výtlaèné
øády potrubí, které le�ely v  zemi po stavbì vodovodu ji� sedmým rokem. Po kolaudaci v  druhé polovinì roku
2007 se pøipojovali postupnì ji� samotní obèané se svými nemovitostmi a toto zaøízení kanalizace bez
vìtších komplikací nám slou�í dodnes.

Ještì tého� roku za pøispìní z programu obnovy venkova jsme vymìnili okna a dveøe na budovì obec-
ního úøadu a mateøské školy pøi nákladu 388 tisíc korun. V  následujícím roce nás stanovisko hygienické sta-
nice v podstatì donutilo provést rozsáhlou rekonstrukci mateøské školy zohledòující nové normy a hygie-
nické pøedpisy na provoz tohoto pøedškolního zaøízení. Zde bohu�el i pøes spolupráci s  regionální agenturou
se vùbec nepodaøilo najít dotaèní program, ve kterém bychom se mohli ucházet o nìjaké finanèní prostøedky.
Z  tìchto dùvodù byla tato akce financována z  vlastních zdrojù v  èástce dosahující dva miliony korun.

Zapoèaly práce na pøípravì vybudování tlakové kanalizace v  Krnovì. Byla zhotovena projektová
dokumentace a rozpoèet, vyøízeny vstupy na pozemky, budoucí smlouvy o vìcných bøemenech, probìhlo
územní a stavební øízení s  tím, �e nyní je platné stavební povolení na tuto rozsáhlou stavbu dosahujících
nákladù témìø 11 milionù korun. Je jasné, �e bez získání nìjaké dotace nelze zatím v  letošním roce se stavbou
zaèít, v  souèasnosti máme nachystány dvì varianty financování.

Èástkou dosahující 500 tisíc korun byla v  letošním roce zakonèena etapovitá rekonstrukce veøejného
osvìtlení v  celém území Liboše. Všechny lampy jsou osazeny úspornými svítidly a jsou zapojeny na kabel
ulo�ený v  minulosti v  zemi, tudí� ji� nehrozí výpadky osvìtlení pøi náhlých poryvech vìtru.

V  oblasti péèe o �ivotní prostøedí byla provedena liniová výsadba stromù u polní cesty z  Jilkova ke
Štìpánovu z  vìtší èásti hrazená agenturou ochrany pøírody a krajiny, rovnì� s  jejich pøispìním byl proveden
záchranný a ozdravný øez lípy u mlýna a na základì jejich posudku byly postupnì likvidovány nemocné a
nebezpeèné stromy.

Ve spolupráci s  úøadem práce jsou postupnì jak potøebujeme vytváøeny pracovní místa v  rámci ve-
øejnì prospìšných prací na úklid a údr�bu veøejných prostranství a majetku obce. I zde jsou získávány formou
dotací finanèní prostøedky ke krytí vìtší èásti mzdových nákladù. S  tím souvisí i ka�doroèní investice do
rùzných sekaèek a køovinoøezù, kdy byly postupnì obmìnìny zastaralé a nevýkonné stroje za nové.
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dokonèení z pøedchozí strany

V  prùbìhu letošního prvního pololetí byla provedena oprava a restaurování sochy svatého Jana
Nepomuckého. Na tyto práce jsme obdr�eli dotaci z  kraje z  programu na obnovu památek místního
významu.

Ka�doroèní vcelku úspìšnou snahou bylo dovybavení naší zásahové jednotky hasièù, a� ji� za
pomoci krajských zdrojù se poøídila motorová pila ,elektrocentrála a plovoucí èerpadlo, darem od
ministerstva vnitra zásahové obleky a obuv,od magistrátu rovnì� darem na automobil výstra�né zaøízení se
zvukovým a hlasovým zaøízením a v  souèasnosti dar od kraje zásahové pøilby. Samozøejmostí je ka�doroèní
sledování a udr�ování aktuálnosti zdravotních prohlídek a odborných školení a kurzù.

V  neposlední øadì je oblast kulturní a spoleèenská. Obec poøádala ka�dým rokem ve spolupráci se
sdru�ením �en a hasièi obecní ples, babský bál, pálení èarodìjnic, festival malých hudebních souborù,
hasièskou soutì� o pohár starosty obce a memoriál Pavla Weinlicha, sousedské posezení a hody v  Krnovì,
sousedské posezení a hody v  Liboši, setkání s  dùchodci a vítání obèánkù, vyhrávání štìdroveèerních koled a
dìtský karneval na ledì. Na festival malých hudebních souborù se daøilo získat finanèní pøíspìvek
z  krajského fondu na podporu kulturních aktivit.

Výhled a priority pro nadcházející období jsou kanalizace Krnov, kanalizace hrázka ke mlýnu a
komunikace.

Závìrem mi dovolte podìkovat všem zastupitelùm, èlenùm komisí a všem ostatním, kteøí se aktivnì
spolupodíleli na rozvoji naší malé obce.

Jan David, starosta obce

U S N E S E N Í z  43. veøejného
zasedání Zastupitelstva obce Liboš

konaného dne 26.5.2010

1. Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
n hospodaøení obce za leden a� bøezen 2010
n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

rozpoètové opatøení è. 5/2010
závìreèný úèet obce za rok 2009 bez výhrad
pøíspìvek na nákup knih ve výši 15,- Kè na jed-
noho obyvatele
smlouvu o poskytnutí dotace z Krajského úøadu

Olomouckého kraje na dechovky
pøijetí daru dle darovací smlouvy Olomouckého

kraje – pøedmìt pøilba pro hasièe v poètu 3 kusy
znìní darovací smlouvy z Olomouckého kraje na
vybavení jednotky hasièù Liboš
oslovit firmu Jacobo Europe.cz, zastoupenou pa-
nem Látalem Petrem, ve vìci smìny pozemkù èás
parc. è. 221/4 ve vlastnictví obce za èást parc. è.

218/5 ve vlastnictví Jacobo Europe CZ a.s.– obno-
vit pokus o dohodu. Další kroky budou provedeny
na pøíštím zasedání zastupitelstva.

zprávu kontrolního výboru
pøípravu hasièské soutì�e „O pohár starosty“
pøípravu dalších kulturních akcí dle kulturního
kalendáøe

starostu podpisem smlouvy z Olomouckým kra-
jem o poskytnutí dotace na dechovky
starostu podpisem smlouvy z Olomouckým kra-
jem o poskytnutí daru na vybavení jednotky hasièù
v Liboši
starostu zorganizováním výbìrového øízení na

výstavbu tlakové kanalizace v Krnovì dle zákona
o zadávání veøejných zakázek

starostovi odpovìdìt na dopis f. Jacobo Europe
CZ a.s. ve vìci �ádosti o odprodej pozemku parc. è.
221/4 v k.ú. Liboš

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:

4. Zastupitelstvo obce u k l á d á:

U S N E S E N Í z  44. veøejného
zasedání Zastupitelstva obce Liboš

konaného dne 30.6.2010

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

n

n

n

n

n

n

n

hospodaøení obce za leden a� duben 2010
rozpoètové opatøení è. 6/2010
návrh smlouvy o zøízení vìcného bøemene na parc.

è. 221/4 v k.ú. Liboš ve vlastnictví obce ve vìci zøí-
zení plynovodu a pro zajištìní pøístupu a pøíjezdu k
údr�bì plynovodu k domu èp. 194
pro volby do zastupitelstva obce Liboš jeden vo-
lební okrsek
poèet èlenù zastupitelstva obce v poètu 9 èlenù pro
pøíští volební období
poèet èlenù volební okrskové komise pro volby do
zastupitelstva obce v poètu 6 èlenù

zprávu komise sociální

starostu podpisem smlouvy o zøízení vìcného bøe-
mene na parc. è. 221/4 v k.ú. Liboš

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  45. veøejného
zasedání Zastupitelstva obce Liboš

konaného dne 28.7.2010

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

n

n

n

n

hospodaøení obce za leden a� èerven 2010
rozpoètové opatøení è. 7/2010
nákup 2 vìcných darù na akci Neckyáda v hodnotì
celkem 500,- Kè

zprávu finanèního výboru
zprávu o èinnosti komise pro mláde� a tìlový-
chovu

2. Zastupitelstvo obce b e r e n a v ì d o m í :
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U S N E S E N Í z  46. veøejného
zasedání Zastupitelstva obce Liboš

konaného dne 25.8.2010
1. Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
n

n

n

n

n

n

n

hospodaøení obce za leden a� èervenec 2010
rozpoètové opatøení è. 8/2010
zøízení vìcného bøemene man�elùm Janským na

parc. è. 221/4 za cenu 1.000,- Kè s tím, �e man�elé
Jánští uhradí náklady spojné s vyhotovením smlou-
vy vèetnì vkladu do katastru nemovitostí
zrušení zmìny územního plánu è. 1, kterou se øeší

zmìna územního plánu sídelního útvaru obce Li-
boš è. 3
dodatek è. 2 ke smlouvì s Èeským rybáøským sva-

zem Olomouc o pronájmu libošských rybníkù,
kterým se mìní text v bodì: Doba platnosti nájem-
ní smlouvy takto: Doba platnosti na neurèito pøi
výpovìdní lhùtì 2 roky pøi nedodr�ení smlouvy.

zprávu osadního výboru v Krnovì
pøípravu informaèního zpravodaje

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

Èervenec

Srpen

Záøí

Libuše Pospíšilová 84 let
Helena Dreiseitelová 75 let

Anna Jarmarová 81 let
Miroslava Ryšavá 70 let

Jarmila Langerová 82 let
Josef Sládek 80 let
Bo�ena Loutocká 83 let

Omluva
V minulém èísle informaèního zpravodaje byla na stranì 6 v èlánku o slouèení obcí Liboš a Krnov

uvedena mylná informace. V první vìtì tøetího odstavce mìlo být správnì uvedeno: Posledním pøedsedou
MNV v Krnovì byl Jaroslav Bartonìk.

Chyba vznikla pøi opisu textu. Tímto se ètenáøùm i autorovi èlánku omlouváme. redakce

Obec Liboš Vás zve na

10.
LIBOŠSKÉ HODY

v nedìli 12. záøí 2010

Výroèí a jubilea

ve 14.00 hod v pohostinství „Za vodó“ sousedské
posezení s hudbou Galaxy s bohatým
obèerstvením vèetnì sma�ených
kaprù a bramborového salátu

pohostinství „Za vodó“

v 15.00 hod   v kaplièce v Liboši mše svatá, kterou slou�í p.Èevela

Tìšíme se s Vámi na pøíjemné zá�itky.
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Na základì ustanovení § 67 zákona èíslo
128/2000 Sb., o obcích, ve znìní pozdìjších zmìn a
doplnìní nìkterých dalších zákonù, stanovuje
zastupitelstvo obce Liboš svým usnesením ze dne
30.6. 2010 pro nové volební období pro obec Liboš
poèet èlenù zastupitelstva s pøihlédnutím k poètu
obyvatel

.

Na základì ustanovení § 27, odst. 1, zákona
491/2001 Sb, o volbách do zastupitelstev obcí a o
zmìnì nìkterých zákonù ve znìní pozdìjších
pøedpisù, stanovuje zastupitelstvo obce Liboš svým
usnesením ze dne 26.7.2006
pro obèany obce Liboš pro volby do obecního
zastupitelstva obce Liboš.

Na základì ustanovení § 15 písm. d) zákona
èíslo 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o zmìnì nìkterých zákonù, starosta obce

o z n a m u j e o b è a n ù m,
�e pro území obce Liboš je stanoven minimální
poèet èlenù okrskové volení komise pro volby do
zastupitelstva obce Liboš, které se uskuteèní ve
dnech 15. a 16. øíjna 2010, a tato okrsková

.
Pro území obce Liboš je stanovena na

základì § 15 písm. g) zákona o volbách do zastu-
pitelstev obcí a o zmìnì nìkterých zákonù, pro
volby do obecního zastupitelstva

, která bude mít

Na základì ustanovení § 17, odst. 6 zákona
èíslo 494/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o zmìnì nìkterých zákonù starosta obce
informuje obèany, �e pro pro volby do zastupitelstva
obce Liboš

.

9 èlenù obecního zastupitelstva

jeden volební obvod

volební
komise bude mít šest èlenù

jedna okrsková
volební komise sídlo v zasedací
místnosti Obecního úøadu v Liboši.

byla jmenována zapisovatelkou
okrskové volební komise paní Martina
Davidová

Oznámení kem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kte-
rékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátù,
kolik èlenù zastupitelstva obce má být zvoleno.
Poèet èlenù zastupitelstva, který má být v obci
zvolen, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku.
Pokud by bylo oznaèeno tímto zpùsobem více
kandidátù, ne� je stanovený poèet, byl by takový
hlas neplatný.

Kromì toho lze oba zpùsoby, popsané v pøed-
chozích bodech, kombinovat, a to tak, �e lze oznaèit
køí�kem jednu volební stranu a dále v rámeèku pøed
jménem kandidáta další kandidáty, pro které
hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích,
ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V
tomto pøípadì je dán hlas jednotlivì oznaèeným
kandidátùm. Z oznaèené volební strany je dán hlas
podle poøadí na hlasovacím lístku pouze tolika
kandidátùm, kolik zbývá do poètu volených èlenù
zastupitelstva obce. Pokud má být voleno napø. 11
èlenù zastupitelstva a je oznaèena volební strana
s 11 kandidáty a kromì toho 5 kandidátù indivi-
duálnì ze sloupcù dalších volebních stran, je dáno
oznaèené volební stranì 6 hlasù, a to pro kandidáty
na prvních šesti místech. Pokud by byla tímto
zpùsobem oznaèena více ne� jedna volební strana
nebo více kandidátù, ne� je stanovený poèet, byl by
takový hlas neplatný.

Po úpravì vlo�í voliè hlasovací lístek do
úøední obálky.

Po opuštìní prostoru urèeného pro úpravu
hlasovacího lístku hlasuje voliè tak, �e úøední
obálku vlo�í pøed okrskovou volební komisí do
volební schránky.

S volièem, který nemù�e sám
upravit hlasovací lístek pro tìlesnou vadu, anebo
nemù�e èíst nebo psát, mù�e být v prostoru urèeném
pro úpravu hlasovacích lístkù pøítomen jiný voliè,
nikoliv však èlen okrskové volební komise, a
hlasovací lístek za nìho upravit a vlo�it do úøední
obálky, a popøípadì i úøední obálku vlo�it do volební
schránky.

Voliè mù�e po�ádat ze záva�ných, zejména
zdravotních, dùvodù obecní úøad a ve dnech voleb
okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat
mimo volební místnost. V takovém pøípadì vyšle
okrsková volební komise k volièi 2 své èleny s
pøenosnou volební schránkou, úøední obálkou a
hlasovacími lístky. Pøi hlasování postupují èlenové
okrskové volební komise tak, aby byla zachována
tajnost hlasování.

n

Pokud voliè neoznaèí na hlasovacím
lístku ani volební stranu, ani �ádného kandidáta,
hlasovací lístek nevlo�í do úøední obálky,
hlasovací lístek pøetrhne nebo vlo�í do úøední
obálky nìkolik hlasovacích lístkù do tého�
zastupitelstva, je jeho hlas neplatný.

Zpùsob hlasování

Ka�dý voliè hlasuje osobnì, zastoupení
není pøípustné.

Hlasování do pøenosné volební schránky

Informace o zpùsobu hlasování

Úprava hlasovacího lístku

Pokud se voliè neode-
bere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování
umo�nìno.

Po obdr�ení úøední obálky, pøípadnì hlaso-
vacího lístku, vstoupí voliè do prostoru urèeného k
úpravì hlasovacích lístkù.

V prostoru urèeném pro úpravu hlasovacích
lístkù voliè mù�e hlasovací lístek upravit jedním z
uvedených zpùsobù:

Oznaèit køí�kem ve ètvereèku v záhlaví sloupce
pøed názvem volební strany pouze jednu volební
stranu. Tím je dán hlas kandidátùm této volební
strany v poøadí dle hlasovacího lístku v poètu, kolik
èiní poèet èlenù zastupitelstva obce, který má být v
obci volen. Pokud by byla oznaèena tímto zpùsobem
více ne� jedna volební strana, byl by takový hlas
neplatný.

Oznaèit v rámeècích pøed jmény kandidátù køí�-

n

n
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Vá�ení spoluobèané, dovolte, abychom pøedstavili kandidáty za KSÈM pro komunální volby do
zastupitelstva obce Liboš.

Tyto volby se budou konat ve dnech 15.a 16. øíjna 2010.
Náš volební program dostanete do poštovní schránky.

Antonín Moudrý 63 let dùchodce Liboš èlen KSÈM
Novák Jiøí 32 let   skladník technik Liboš - Krnov bezpartijní
Gál Pavel 37 let   skladník Liboš               bezpartijní
Kouøilová Milena 65 let   dùchodce Liboš èlen KSÈM
Bittnerová Lenka 34 let   bankovní úøednice Liboš bezpartijní
Mgr. Kouøilová Pavla, Ph.D. 31 let   odb.asistent na VŠ Liboš               bezpartijní
Ing. Bizoò Jaroslav 40 let   podnikatel Liboš               bezpartijní
Kùra Antonín 71 let   dùchodce Liboš               èlen KSÈM
Weinlichová Ludmila 58 let   skladník Liboš               bezpartijní

Za pøízeò Vám dìkujeme - Antonín Moudrý.

1. Jan David 55 let   skladník Liboš 116 bez polit.pøísluš.
2. Martina Loutocká 36 let   podnikatelka Liboš 83 bez polit.pøísluš.
3. Mgr.Jana Krylová 34 let zástupce øeditele školy Liboš 124 bez polit.pøísluš.
4. Marek Resner 39 let   øidiè Liboš 73 bez polit.pøísluš.
5. Alois Uvízl 63 let   dùchodce Liboš 177 bez polit.pøísluš.
6. David Šíp 30 let strá�ník mìstské policie Liboš 179 bez polit.pøísluš.
7. Jana Hrušková 31 let   zdravotní sestra Liboš 165 bez polit.pøísluš.
8. Olga Petøíková 46 let   referent odbytu Liboš 105 bez polit.pøísluš.
9. Rostislav Nádvorník 59 let podnikatel Liboš,Krnov 24    bez polit.pøísluš.

Všem pøíznivcùm pøedem dìkujeme za podporu. Jan David

Pøedstavujeme Vám naši kandidátní listinu pro volby do zastupitelstva v  obci Liboš, které se budou
konat ve dnech 15. a 16. øíjna 2010.

„STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ“Název volební strany:
Kandidátní listina politického hnutí Starostové a nezávislí:

Vá�ení obèané, dovolte nám, abychom se Vám pøedstavili. Jsme
s  názvem a budeme se ucházet o Vaši pøízeò v  komunálních volbách do

zastupitelstva obce Liboš, které se budou konat ve dnech 15. a16. øíjna 2010.
S  naším volebním programem Vás seznámíme prostøednictvím Vašich domovních schránek.

Sdru�ení nezávislých kandidátù
„Sdru�ení pro zmìnu“

Ing. Šedivá Vladimíra, 54 let stavební referentka Liboš bez polit. pøíslušnosti
Bìhal Jaromír, 55 let údr�báø Liboš bez polit. pøíslušnosti
Polánková Silvie, 40 let projektová mana�erka Liboš bez polit. pøíslušnosti
Ing. Kubala Stanislav, 44 let technik Liboš bez polit. pøíslušnosti
Vašek Pavel, 46 let strojník Liboš bez polit. pøíslušnosti
Garláthy Peter, 23 let student Liboš bez polit. pøíslušnosti
Zvìøinová Lenka, 25 let systémová pracovnice Liboš bez polit. pøíslušnosti
Kvapil Jiøí, 44 let mistr údr�by Liboš - Krnov  bez polit. pøíslušnosti
Zvìøina Karel, 53 let mechanik Liboš bez polit. pøíslušnosti

Dìkujeme za Vaši pøízeò.    Šedivá Vladimíra
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Firma pana Jiøího Hoffmeistera pøi instalaci nového
veøejného osvìtlení u èp. 94.

Oprava nejfrekventovanìjší místní komunikace na Velkém
Jílkovì smìrem na Krnov technologií nástøiku.

Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého na návsi pøed
èp. 146 firmou Martina Beneše z Krèmanì.

Soutì�ní dru�stva pøi zahájení hasièské soutì�e o pohár
starosty a memoriálu Pavla Weinlicha v èervenci 2010.

Doplòovaèka

Vyluštìte všechny pìtipísmenné výrazy, všechny zaèínají
písmenem S, a ve tøetím øádku si pøeètìte tajenku.
Dozvíte se, jaké jsou všechny dìti.

1.   Døevìná stavba na seno pro lesní
zvìø

2.   Sní�ení ceny
3.   Dobøe zabezpeèené pokladny
4.   Svìtlá semínka èasto pou�ívaná

jako posyp peèiva
5.   Ochucovat solí
6.   Chobotnatci
7.   Chladná èást Ruska
8. Výmìšek úst
9.   Svìtová strana
10. Odvá�nì
11. Zabloudit (odboèit z pùvodní

cesty)
12. Školní potøeba, do které se píše
13. Neosvìtlené oblasti


