
Èíslo 42                                                                          Únor 2011

pokraèování na následující stranì

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ
PRO OBÈANY LIBOŠE A KRNOVA

Vá�ení spoluobèané,
dostává se vám do rukou první èíslo našeho zpravodaje v  letošním roce. Po delší odmlce, kdy

probíhaly diskuze nad jeho podobou, obsahem a èetností vydávání bylo konstatováno, �e bude vycházet
ètyøikrát roènì a bude zamìøen na dùle�ité informace z  obce a obecního úøadu. Budou to tedy informace o
svozech komunálního odpadu, mobilních svozech nebezpeèných a velkoobjemových odpadù vèetnì
kompletních elektrozaøízení, o chystaných kulturních a sportovních aktivitách, zasedáních zastupitelstva
obce, vzhledem k  vìtšímu rozsahu budou zde usnesení zastupitelstva zkrácena na jednotlivé body, chystané a
provádìné akce investièního charakteru, oprav, údr�by a další spousta termínù a dat, která jsou v�dy lepší
v  písemné podobì, ne� vyslechnout v  místním rozhlase nebo hledat na internetu, zvláštì pro mnohé starší
spoluobèany.

Prioritou èinnosti obce i nadále zùstává získání finanèních prostøedkù a zahájení výstavby kanalizace
v  Krnovì, kdy bylo vyu�ito poslední mo�nosti a podána �ádost o dotaci na kraj. Mimo to byly rovnì�
zpracovány a v  termínech podány ji� tradièní �ádosti v  rámci jednotlivých programù vypisovaných krajem,
na opravy místních komunikací, opravu pomníku druhé svìtové války, na dovybavení jednotky hasièù a na
poøádání festivalu malých hudebních souborù. S našimi  pracovníky, které máme pøes toto zimní období dva,
je prùbì�nì provádìn úklid kolem sbìrných nádob na tøídìný odpad, zde nám nìkteøí obèané neustále
zanechávají vìci, které zde nepatøí a pletou si tato místa se smetištìm, je udr�ována schùdnost našich
komunikací a chodníkù, jsou provádìny práce na drobné údr�bì vìcí a zaøízení v  majetku obce. Touto cestou
bych rád podìkoval všem tìm z  vás, kteøí se zapojovali do úklidu snìhu z  chodníkù pøed svými domy a
pomohli tak obci navzdory platnosti „chodníkového zákona“.

Jan David, starosta obce

Zastupitelstvo obce Liboš v souladu s § 84 odst. 2
písm. k) zákona o obcích urèuje, �e pro výkon
funkce starosty obce bude èlen zastupitelstva
dlouhodobì uvolnìn.

- starostou pana Jana Davida.
- místostarostkou  paní Mgr. Janu Krylovou.
- pøedsedkyní finanèního výboru paní Martinu
Loutockou.

- pøedsedou kontrolního výboru pana Pavla Gála.

- odmìnu za výkon funkce místostarosty jako
neuvolnìného èlena zastupitelstva obce ve výši
4.000,- mìsíènì. Odmìna bude poskytována ode
dne zvolení do funkce místostarosty.

- odmìnu za výkon funkce pøedsedy výboru zastu-
pitelstva ve výši 880,- mìsíènì a èlena výboru ve
výši 0,-. Odmìna bude poskytována ode dne zvo-
lení do funkce pøedsedy nebo èlena výboru.

- oddávajícího pana Jana Davida.
- zástupce oddávajícího paní Mgr. Janu Krylovou.

Zastupitelstvo obce Liboš volí

Zastupitelstvo obce Liboš v souladu s § 72 a
§ 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví

Zastupitelstvo obce Liboš schvaluje

U S N E S E N Í    z   ustavujícího
veøejného zasedání Zastupitelstva obce

Liboš konaného dne 11.11.2010

- hospodaøení obce za leden a� listopad 2010
- rozpoètové opatøení è. 12/2010
- rozpoèet na rok 2011 ve výši celkových zdrojù
4986 tis. Kè a celkových výdajù ve výši 4986
tis.Kè s  tím, �e ze sociálního fondu bude na BÚ a
do rozpoètu do rezerv pøevedena èástka 100 tis.
Kè.

- dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o
obcích poskytnutí dotací, penì�itých a vìcných
darù dle návrhu rozpoètu na rok 2011 v  té výši,
jak je uvedeno v  polo�kovém rozpisu.

- OZV è. 1/2011 o místním poplatku ze psù.
- OZV è. 2/2011 o poplatku za u�ívání veøejného
prostranství.

- OZV è. 3/2011 o poplatku ze vstupného.
- zástupcem pro firmu Vodohospodáøská spoleè-
nost Sitka s.r.o., Vinohradská 2288/7, Šternberk,
IÈ 47150891 starostu obce a jako náhradníka
místostarostku obce a to na celé funkèní období.

- vyøazení drobného majetku Obce Liboš dle
pøílohy v  celkové hodnotì 24.686,- Kè a MŠ
Liboš, pøísp. org. 52.069,80 Kè.

Zastupitelstvo obce Liboš schvaluje:

U S N E S E N Í    z   2. veøejného
zasedání Zastupitelstva obce Liboš

konaného dne 30.12.2010
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dokonèení z pøedchozí strany

- dodatek è. 3 ke zøizovací listinì MŠ Liboš, pøísp.
org., který je pøílohou zápisu.

- slo�ení finanèního výboru: Martina Loutocká
pøedseda, èlenové Bo�ena Rù�ièková a Olga
Petøíková.

- slo�ení kontrolního výboru: Pavel Gál pøedseda,
èlenové Jiøí Novák a Mgr. Pavla Kouøilová.

- slo�ení likvidaèní komise: Ing. Kubala Stanislav
pøedseda, èlenové Jan David a Eva Stejskalová

- �e ve výdajové stránce rozpoètu nesmí být jed-
notlivými pøíkazci operací pøekroèen  stanovený
objem provozních a investièních výdajù dle
jednotlivých paragrafù schváleného rozpoètu
roku 2011 (v rámci paragrafù se zmìna v  jednot-
livých polo�kách výdajù kromì mzdových  povo-
luje). Celkový objem mzdových polo�ek u jed-
notlivých paragrafù rovnì� nesmí být pøekroèen,
zámìna mezi jednotlivými mzdovými polo�kami
je povolena.

- �e pøi realizaci jmenovitých investièních akcí  lze
do výše 5% rozpoètu akce pou�ít investièní pro-
støedky na související neinvestièní výdaje.

- v  souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona è.
128/2000 Sb, o obcích ve znìní pozdìjších pøed-
pisù kompetenci starosty obce k  provádìní jed-
notlivých rozpoètových opatøení v  následujícím
rozsahu: do výše 100.000,- Kè jsou-li vyvolaná
haváriemi a �ivelnou pohromou, pokud tyto zmì-
ny nevyvolávají další nároky na finanèní pro-
støedky obce.

- právo na informaci o ka�dém rozpoètovém opa-
tøení provedeném v  kompetenci starosty na nej-
bli�ším zasedání zastupitelstva konaném po
schválení rozpoètového opatøení starostou a její-
ho struèného odùvodnìní (odùvodnìní lze na
zasedání podat i ústnì).

- starostovi vypracovat �ádosti o dotace z  kraj-
ských zdrojù z POV na opravu místních komuni-
kací, na opravu pomníku obìtem 2 sv. války, na
dovybavení hasièù a na festival dech. souborù.

- starostovi vypracovat do pøíštího zasedání za-
stupitelstva návrh OZV o poplatku z  ubytovací
kapacity.

- starostovi zajistit rušení telefonní pøípojky v  o-
becní knihovnì a øešit jinou mo�nost pøipojení
knihovny na internet.

- plán práce zastupitelstva na rok 2011 s  tím, �e se
bude pravidelnì scházet poslední ètvrtek v  mìsíci

- �e havarijní komise zùstává ve stejném slo�ení,
kromì Antonína Moudrého, kterého nahradila
Mgr. Jana Krylová.

-  doplòující bod jednání zastupitelstva ve vìci
smlouvy s  ÈEZ Distribuce a.s. o zøízení vìcného
bøemene u�ívání pozemku, na kterém stojí  tra-
fostanice, na program pøíštího zasedání zastu-
pitelstva.

Zastupitelstvo obce stanovuje:

Zastupitelstvo obce si vyhrazuje:

Zastupitelstvo obce ukládá:

Zastupitelstvo obce Liboš bere na vìdomí:

Zastupitelstvo obce Liboš pøesouvá:

- Jaromíra Bìhala vyøizováním zále�itostí pro
Krnov.

- Mgr. Janu Krylovou zastupováním obce v  oblasti
sociální.

- Martinu Loutockou organizováním kulturních
akcí obce.

-  komisi stavební a �P a schvaluje do funkce
pøedsedy Marka Resnera.

Zastupitelstvo obce Liboš povìøuje:

Zastupitelstvo obce Liboš ustanovuje:

- hospodaøení obce za leden a� prosinec 2010.
- rozpoètové opatøení è. 13/2010 dle pøedlo�eného
návrhu, který je pøílohou zápisu.

- rozpoètové opatøení è. 1/2011 dle pøedlo�eného
návrhu, který je pøílohou zápisu.

- smlouvu s  ÈEZ Distribuce a.s. o zøízení vìcného
bøemene u�ívání pozemku, na kterém stojí trafo-
stanice u mlýna.

- �ádost o dotaci z  programu Obnova staveb drob-
né architektury místního významu na opravu
pomníku II. svìt. války.

- �ádost o dotaci z  programu Podpora kulturních
aktivit na festival malých dechových souborù.

- �ádost o dotaci z  Programu vìcného dovybavení
jednotek hasièù.

- �ádost o dotaci z  POV na opravu místních komu-
nikací v  Krohéèí a Jílkov ve výši  50 % z  celko-
vých nákladù 332.640 Kè, tj. 166.320 tis. Kè.

- vybírat poplatek z  ubytování na základì OZV
è.4/2011 formou paušálu.

- dodatek smlouvy o odvozu odpadkù s  firmou
Remit Šternberk ve vìci navýšení èástky za jeden
svozový den z  1930,- Kè na 1988,- Kè.

- dodatek smlouvy o dopravní obslu�nosti s  fir-
mou Veolia Transport Ostrava na úhradu pøeprav-
ních závazkù ve výši 45.100,- Kè za rok 2011.

- odpis pohledávky stoèného  ve výši 3.461,- Kè.
- zprávu o vnitøní finanèní kontrole pøedkládanou
paní Bo�enou Rù�ièkovou.

- �ádost o poskytnutí vìcného daru na školní ples
ZŠ Štìpánov ve výši 500,- Kè.

- zprávu o poskytování informací za rok 2010.
- po�adavek na vytvoøení 5 pracovních míst se za-
jištìním dotace na tato místa VPP z  úøadu práce.

- rozpoètové opatøení è. 2/2011 zapojení státní do-
tace na výkon státní správy ve výši 153.400,-.

- slo�ení havarijní komise dle pøílohy k  zápisu ze
zasedání.

- slo�ení osadního výboru: Jaroslav Bazínek, Ing.
Josef Peøina a Jiøí Novák.

- aby informaèní zpravodaj byl vytváøen z  infor-
mací pro obèany z  úøadu a vycházel 4x do roka.

- sní�ení platby za otop za rok 2010 v  kadeønictví
paní Lucii Fialové.

-  starostovi po�ádat Obec Štìpánov o obnovení
hlášení rozhlasu v  Liboši.

-  Ing. Šedivé zpracovat návrh zmìn v  knihovnì.

Zastupitelstvo obce schvaluje:

Zastupitelstvo obce neschvaluje:

Zastupitelstvo obce ukládá:

U S N E S E N Í    z   3. veøejného
zasedání Zastupitelstva obce Liboš

konaného dne 27.1.2011
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- podání �ádosti o dotaci z  Fondu na podporu vý-
stavby a obnovy vodohospodáøské infrastruktury
na území Olomouckého kraje.

-  pøedsedou osadního výboru v  Krnovì pana Jiøího
Nováka.

- komisi pro rozhodnutí ke kácení stromu v  majet-
ku obce ve slo�ení Marek Resner, Ing. Vladimíra
Šedivá a Ing. Stanislav Kubala.

- starostovi dodat do 23.2.2011 podklady pro pro-
jektovou dokumentaci na komunikaci v lokalitì
Hrázka ke kostelu a pøechod  pro chodce tj. zamì-
øení deš�ové kanalizace, veøejného osvìtlení a
vodovodu.

- starostovi obce zaøadit do programu pøíštího jed-
nání zastupitelstva hlasování o jednacím øádu.

Zastupitelstvo obce schvaluje

Zastupitelstvo obce ukládá:

U S N E S E N Í    z   4. veøejného
zasedání Zastupitelstva obce Liboš

konaného dne 17.2.2011

Zasedání zastupitelstva obce Liboš se budou
konat v�dy ve ètvrtek. V dobì letního èasu v 19.00
hod, v dobì zimního èasu v 18.00 hodin v tìchto
termínech:

31. bøezna, 28. dubna, 26. kvìtna, 30. èervna,
28. èervence, 25. srpna, 29. záøí, 27. øíjna,
24. listopadu, 15. prosince

Zasedání budou probíhat v budovì
Obecního úøadu v Liboši, pokud nebude vèas
ohlášena zmìna.

Termíny zasedání zastupitelstva obce
Liboš na rok 2011

Oznamujeme obèanùm, �e od 1. 3. 2011
dochází ke zmìnì úøedních hodin obecního úøadu:
Pondìlí: 6.30 - 10.30 a 11.30 - 17.00 hodin
Úterý:      6.30 - 10.30 a 11.30 - 15.00 hodin
Støeda:    6.30 - 10.30 a 11.30 - 17.00 hodin
Ètvrtek: 6.30 - 10.30 a 11.30 - 15.00 hodin
Pátek:   není úøední den - úøad je pro veøejnost

uzavøen

Zmìna úøedních hodin obecního úøadu

Upozoròujeme obèany, �e pravidelný odvoz
odpadkù v  roce 2011 bude v�dy ka�dý lichý týden
ve støedu poèínaje dnem 5. ledna 2011. Pokud
termín odvozu vyjde na svátek, uskuteèní se odvoz
a� následující den ve ètvrtek.

Velkoobjemový odpad, nebezpeèný odpad a
elektroodpad bude mo�no ulo�it v  sobotu 5. bøezna
2011 do pøistaveného kontejneru v Liboši u vodárny.
Èas bude upøesnìn v  hlášení místního rozhlasu.

Další odvoz nebezpeèného odpadu a
elektroodpadu probìhne 27.srpna 2011.

Èeská spoøitelna, poboèka ve Štìpánovì,
má od 1. února otevírací dobu pouze ve støedu od
9,00 do 12,30 hodin a od 13,30 do 17,00 hodin a v
pátek od 9,00 do 12,30 hodin a od 13,30 do 16,00
hodin.

Oznámení

Odvoz odpadkù v  roce 2011

Hlášení v místním rozhlase stojí 20,- Kè.
Obèané obce Liboše mají hlášení zdarma. Hlásí se
dle potøeby ve støedu dopoledne a dále v�dy pùl
hodiny pøed koncem pracovní doby. Hlášení je
mo�no zasílat  i emailem na nebo na
telefonním èísle 585 386 759.

libos@libos.cz

Hlášení rozhlasu

Èištìní komínù

Víte, jak èasto máte nechat od kominíka
zkontrolovat komín, jak èasto máte èistit komín, kdy
máte nechat udìlat revizi komína? A víte, �e máte
povinnost kontrolovat a èistit spotøebièe paliv?

Nepodceòujte nebezpeèí vzniku po�áru, ke
kterému by mohlo dojít pøi zanedbání tìchto
povinností!

Zásady po�ární bezpeènosti pøi provozu
komínù a spotøebièù paliv jsou obsa�eny v  naøízení
vlády è. 91/2010 Sb., o podmínkách po�ární
bezpeènosti pøi provozu komínù, kouøovodù a
spotøebièù paliv, které nabylo úèinnosti 1.1.2011.
Naøízení je závazné pro všechny fyzické i právnické
osoby. Ka�dý si musí poèínat tak, aby pøi provozu
komína, kouøovodu a spotøebièe paliv nedocházelo
ke vzniku po�áru. Je tedy tøeba pravidelnì
spalinovou cestu kontrolovat a provádìt u ní revize.

Revizi mù�e provést pouze kominík
s  pøíslušnou odbornou kvalifikací a o jejím výsledku
vyhotoví revizní zprávu, její� nedílnou souèástí je
technická zpráva. Revize se provádí pøed uvedením
spalinové cesty do provozu, po ka�dé stavební
úpravì komína, pøi zmìnì druhu paliva, pøed
výmìnou nebo novou instalací spotøebièe paliv, po
komínovém po�áru a pøi vzniku trhlin ve spalinové
cestì.

Kontrolu spalinové cesty mù�e provést
pouze osoba, která je dr�itelem �ivnostenského
oprávnìní v  oboru kominictví. Kontrola se provádí
ve stanovených lhùtách. O provedené kontrole musí
kominík vyhotovit písemnou zprávu. Èistìní
spalinové cesty se provádí 3x za rok u celodenního
provozu spotøebièe paliv, 2x roènì u sezónního
provozu, 1x roènì u spotøebièù plynu. Kontrola
spalinové cesty se provádí 1x roènì.



strana 4                                                                                                                      Informaèní zpravodaj

Výroèí a jubilea

Sdru�ení �en v Liboši Vás srdeènì zve na
tradièní Babský bál v  mafiánském stylu, který se
uskuteèní v  sobotu 5. bøezna 2011 od 20.00 hodin
v  hostinci „Za vodó“. K  tanci a poslechu hraje
skupina GAMA. Vstupné je 50,- Kè, masky mají
vstup zdarma. Je pøipravena bohatá tombola a
obèerstvení.

Babský bál

Sdru�ení �en v  Liboši a Obec Liboš poøádají
v  sobotu 26. února 2011 ve 14.00 hodin

. Pøipraveny jsou soutì�e, odmìny i
obèerstvení. Tìšíme se na hojnou úèast dìtí, rodièù i
pøíznivcù bruslení.

Karneval
na ledì pro dìti

Bruslení

Bìhem roku 2010 se v  knihovnì zaregistro-
valo 29 ètenáøù, z  toho 8 dìtí do 15 let.

Celkem bylo pùjèeno 1094 knih.
Nejoblíbenìjší literaturou je beletrie, pùjèeno bylo
791 knih a knihy pro mláde�, kterých bylo pùjèeno
219. Bìhem roku také 64 návštìvníkù vyu�ilo
pøipojení k  internetu. Webové stránky knihovny,
které byly zalo�eny v  roce 2009 navštívilo 3249
u�ivatelù.

Knihy v  knihovnì se postupnì vkládají do
poèítaèe, zapsaných je ji� 90 %. Obecní úøad
v  Liboši ka�dý rok dodává knihovnì nové knihy,
v  roce 2010 to bylo 57 svazkù. Další knihy dostává
knihovna v  souborech k  zapùjèení, které se
pøivá�ejí 3x roènì. Ètenáøi mají tedy dost velký
výbìr knih.

Bìhem roku byli také navštìvováni starší
obèané Liboše, pro které je obtí�né dostat se do
knihovny, a byly jim donášeny knihy ke ètení.

knihovnice Karla Gálová

Knihovna Liboš

Øíjen 2010 Anna Sládková 70 let
Hedvika Kameníèková 84 let
Anna Morkesová 80 let
Dobruška Vašková 70 let

Listopad 2010 Jiøí Dokoupil 81 let
Marie Sládková 75 let
Josef Kobek 70 let
Bo�ena Veèeøová 87 let

Prosinec 2010 Miloslava �atková 83 let
Anna Štenclová 75 let
Bohumír Svozil 85 let

Leden 2011 Bo�ena Kleèková 83 let
Bøezen 2011 Eva Klášterníková              75 let

Marie Svozilová 82 let
Duben 2011 Jiøí Svozil                                    75 let

Vojtìch Bittner 82 let
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Sèítání lidu, domù a bytù se v  Èeské
republice uskuteèní na jaøe 2011. Rozhodným
okam�ikem, ke kterému sèítání probìhne, bude
pùlnoc z  25. na 26. bøezna 2011. Poprvé v  historii se
budou sèítat všechny zemì   EU z  naøízení Evropské
komise v  jeden spoleèný rok. Náklady na sèítání lidu
jsou v  Èeské republice pøibli�nì 250 Kè na osobu
(tedy cca 10 EUR na jednoho obyvatele, co� je pøi
tomto zpùsobu sèítání èástka v  Evropské Unii
obvyklá ).

Bli�ší informace k  prùbìhu sèítání obyvatel
budou vyvìšeny na úøední desce a hlášeny místním
rozhlasem.

Sèítání lidu, domù a bytù 2011
K 1. lednu 2011 má obec Liboš celkem 616

obyvatel, z toho 302 mu�ù a 314 �en. V  Krnovì �ije
40 mu�ù a 45 �en, V  Liboši 262 mu�ù a 269 �en.

Sòatek uzavøelo v  naší obøadní síni deset
snoubencù, jeden man�elský pár se rozvedl.

Nejstarší obèankou byla k 1.1.2011 paní
Marie Neradová, která v  roce 2011 oslaví 90 let a
nejmladší obèankou je pìtidenní Ludmila Levá z
Liboše.

Do naší obce se celkem pøistìhovalo 22
obèanù z  toho 4 do Krnova a 16 obèanù se
odstìhovalo z  toho 8 z Krnova.

Tichou vzpomínkou si pøipomeneme
poslední rozlouèení se Štìpánem Loutockým,
Zdeòkem Mádrem, Oldøichem Svìtlým a
Antonínem Moudrým.

Do svazku obce jsme slavnostnì pøivítali
v  prosinci 2010 tyto nejmladší obèánky: Jonáše
Koøenka, Moniku Novákovou a Petra Kouøila.

Zpracovala Eva Stejskalová

Statistika obce Liboš

11. února obecní ples
26. února karneval na ledì
5. bøezna babský bál
26. bøezna košt ovocných pálenek a

guláše
30. dubna pálení èarodìjnic
7. kvìtna uctìní památky konce

2. svìtové války
29. kvìtna kácení máje
5. èervna Festival malých hudebních

souborù
11. èervna hody v  Krnovì
12. èervna mše svatá v Krnovì
2. èervence hasièská soutì� „O pohár

starosty obce a memoriál
Pavla Weinlicha“

èervenec neckyáda
11. záøí hody v  Liboši
18. záøí mše svatá v Liboši
øíjen dyniáda
listopad setkání s  dùchodci
3. prosince vítání obèánkù
3. prosince rozsvícení vánoèního stromu
24. prosince koledy u kaplièek v  Liboši a

Krnovì

Kulturní a sportovní
kalendáø obce Liboš

na rok 2011

Skautský tábor 23. oddílu Lvíèata Štìpánov
se konal na konci prázdnin, v  termínu 15.  -
  29.  8.  2010. Naším útoèištìm se stal ji� potøetí srub
Nýznerov v  srdci Rychlebských hor, který nám
pronajala Lesní správa v  Nýznerovì. V  tomto
klidném a civilizací nepoznamenaném koutì naší
republiky, odkud je blí� do Polska (4 km) ne�
do  èeského mìsta �ulová (11 km), jsme pro�ili
nezapomenutelných 15 dní ve srubu bez  elektøiny,
s  tekoucí vodou v  potoce a s  telefonním signálem
dosa�itelným pouze pøes polského telefonního
operátora…

Letní skautský tábor 2010
„Tajemná øíše pohádek“

Letošní celotáborová hra, která byla
pøipravená s  ohledem na nejmladší úèastníky tábora
ve vìku 8 let, nesla název „Tajemná øíše pohádek“.
Dvì dru�iny dìtí plnily zkoušky a úkoly motivované
rùznými pohádkovými scénami. Za ka�dý splnìný

Uèíme se zacházet s pilou Byl to èas plný
kamarádství, nových
z á � i t k ù a l e t n í
pohody. Bylo tam
krásnì…
Bìhem tábora si dìti
osvojily nejrùznìjší
táborové èinnosti,
napø. sekání døeva,
topení v kamnech,
peèení masa v  po-
pelu, mytí nádobí
v  lavoøe, zpívání pís-
nièek s kytarou,

stavìní hrází na potoce, koupání v  potoce, ale i
v  lavoøe s  teplou vodou, psaní kroniky, sezení u
táborového ohnì… a to vše bez slzièek a stezku po
rodièích.

pokraèování na následující stranì
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dokonèení z pøedchozí strany

úkol získaly mo�nost
postoupit o jedno
pole na hracím plánu,
tzv. „Cestì rytíøù a
princezen ke hradu“.
Nìkteré zkoušky si
plnil ka�dý sám, jiné
jsme plnili spoleènì,
t ø e b a z k o u š k u
mrštnosti, dìti plnily
pøi táborové høe
„Rytíøské sportovní
slavnosti“.

Poèasí nám pøálo a díky tomu jsme zvládli
nìkolik výletù po okolí, tzv. „rytíøské putování“,
napø. tradièní cesta na chatu Paprsek, kde jsme si
pochutnali na skvìlých borùvkových knedlících.
Nevynechali jsme ani pøírodovìdné a rukodìlné
aktivity v  chatì a nejbli�ším okolí.

Skládání skautského
slibu je slavnostní vìc

Letošní novinkou na táboøe byly „Rytíøské
výzvy“, tj. mimoøádné úkoly, za jejich� splnìní

Svaèina v altánku na vrcholu hory Smrk

získaly dìti nášivku
na skautskou košili.
Nejvíce se dìtem
l í b i l a v ý z v a
„Výsadek“. Pointou
akce bylo odvezení
obou dru�in z  chaty
na neznámé místo.
Bìhem cesty mìly
dìti zavázané oèi, aby
n e v i d ì l y k u d y
jedeme. Po „výsadku“
(vystoupení z  auta) se
m u s e l i d r u � i n y

zorientovat v  neznámém prostøedí, zjistit, kde jsou a
vrátit se zpìt do  chaty. Navíc musela ka�dá dru�ina
bìhem cesty splnit týmovì dva tajné úkoly. Výzvu
splnili všichni nad oèekávání rychle a bez
jakýchkoli problémù.

Získané nášivky si
ka�dý musí pøišít sám

Ranní koupel v potoce

Jménem všech úèastníkù našeho tábora
dìkuji tímto obci Štìpánov za finanèní pøíspìvek a
doufám, �e nám zachová pøízeò i v  budoucích
letech.

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

Ing. Zora Záchová
vùdkynì oddílu 23. oddílu Lvíèata Štìpánov

Tábor se vyda-
øil, dìtem se líbil a to
vše se nám podaøilo
zrealizovat díky fi-
nanènímu pøíspìvku
obce Štìpánov. Obec
nám poskyt la ze
svého  rozpoètu pøí-
spìvek ve výši 5  000
Kè na èásteènou úhra-
du nákladù spojených
s  poøádáním tábora
v  roce 2010.

Stupnì vítìzù na
táborové olympiádì

"Nazdar, Franto, prej si
byl u moøe?"

"No, v Madridu."
"Nekecej, Madrid pøece neni u moøe!"
"Ne? Tak proto byla ta plá� tak daleko od

hotelu!"


