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Vážení spoluobčané, 

 

blíží se konec roku, čas bilancování. Přemýšlíme o tom, co jsme udělali v minulosti dobrého a čemu 

jsme se raději měli vyhnout, myslíme na budoucnost, slibujeme sami sobě, svým blízkým, děláme si plány, jak 

se příště zachovat co nejlépe, jak splnit své cíle. 

My, zastupitelé, chceme, abyste se v naší obci cítili co nejlépe, proto dopředu plánujeme a uvážlivě 

rozhodujeme o investičních projektech souvisejících s hospodařením obce. 

Dovolte mi, abych poděkoval za důvěru a za přízeň, kterou jste nám věnovali a touto cestou přeji 

jménem zastupitelstva Obce Liboš, jménem zaměstnanců obce a jménem svým Vám, Vašim rodinám a všem 

blízkým radostné a veselé svátky vánoční, hodně štěstí a zdraví, radost, pohodu, spokojenost a mnoho úspěchů v 

novém roce 2016.     

Jan David, starosta obce 

 

Vánoce jsou časem lásky a přátelství, 

kdy k sobě mají lidé blíž než obvykle 

a jejich vzájemná tolerance a ohleduplnost 

vytváří neodmyslitelnou sváteční atmosféru. 

Krásné a pokojné Vánoce, 

hodně zdraví, štěstí 

a lásky v novém roce 2016 
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U S N E S E N Í z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Liboš konaného dne 
1. 10. 2015 

Zastupitelstvo obce Liboše schvaluje: 

 rozpočtová opatření číslo 7, 8, 9/2015, 

 smlouvu o poskytnutí podpory za Státního fondu 

životního prostředí ČR v rámci programu 

Životní prostředí na akci „Obec Liboš – 

biologicky rozložitelný odpad“ na nákup 

biopopelnic, 

 dohodu vlastníků provozně souvisejících 

kanalizací mezí Obcí Liboš, Obcí Štěpánov a 

VHS Sitka a.s. Šternberk za účelem splnění 

zákonné povinnosti vlastníků a provozovatelů 

tlakové kanalizace, 

 smlouvu o zřízení věcného břemene s ČR – 

Státním pozemkovým úřadem k pozemku parc. 

č. 43/1 v k.ú. Krnov, pro provozování stavby 

TK, 

 financování akce „Revitalizace veřejného 

prostranství v obci Liboš“ v centru obce Liboš 

– Mlýnské náměstí z vlastních prostředků do 

výše 30% a dále z prostředků ROP. 

 

Zastupitelstvo obce Liboš bere na vědomí: 

 zprávu starosty o činnosti obce a zprávu o 

kontrole usnesení za uplynulé období od 

posledního zasedání zastupitelstva, 

 výběr dodavatele na „Dotační poradenství při 

realizaci projektu ROP – Revitalizace veřejného 

prostranství v obci Liboš“, byla vybrána firma 

GHC Regio s.r.o., Olomouc za nabídkovou 

cenu 60 500 Kč, 

 výběr dodavatele na technický dozor na akci 

„Revitalizace veřejného prostranství v obci 

Liboš“, byla vybrána firma IREA s.r.o., 

Šumperk za nabídkovou cenu 102 850 Kč, 

 výběr dodavatele projektové a inženýrské 

přípravy akce „Liboš – místní komunikace 

Krohéčí“, byla vybrána firma DS GEO, 

Olomouc za nabídkovou cenu 136 972 Kč. 

 

 

U S N E S E N Í z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Liboš konaného dne  
19. 11. 2015 

Zastupitelstvo obce Liboše schvaluje: 

 hospodaření obce za III.Q/2015, 

 rozpočtová opatření číslo 10, 11/2015, 

 Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o 

stanovení systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů a nakládání se stavebním 

odpadem na území obce Liboš, 

 Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů, 

 smlouvu o zřízení věcného břemene – 

služebnosti s ČEZ Distribuce a.s. k pozemku 

parc. č. 418/13 a 455 v k.ú. Liboš pro 

provozování stavby Liboš, Pustějovský – 

přípojka NN, 

 smlouvu o poskytnutí dotace na projekt 

„Revitalizace veřejného prostranství v obci 

Liboš“ z Regionálního operačního regionu 

soudržnosti Střední Morava ve výši max. 

2.230.324,63 Kč, tj. 85% způsobilých výdajů, 

 Dohodu č. 1 o změně veřejnoprávní smlouvy pro 

výkon přenesené působnosti na úseku přestupků 

za dohodnutou částku 8% z celkové výše 

ročního příspěvku na výkon přenesené 

působnosti pro Obec Liboš dle přílohy zákona o 

státním rozpočtu mezí Obcí Liboš a Statutárním 

městem Olomouc. 

Zastupitelstvo obce Liboš bere na vědomí: 

 zprávu kontrolního výboru, finančního výboru a 

zprávu starosty o činnosti obce a o kontrole 

usnesení za uplynulé období. 

 

Návrh rozpočtu obce na rok 2016 

Výdaje Příjmy 

Komunikace čištění a dopravní značky 30 000 Daně a poplatky: 

Běžná oprava komunikací  100 000 Daň z příjmů FO ze záv. činnosti 1 000 000 

Komunikace – projekt a stavba 5 140 000 Daň z příjmů FO 49 000  

Dopravní obslužnost – příspěvek na  Daň z kap. výnosů 125 000  

autobusovou dopravu 52 000 Daň z příjmů právnických osob 1 200 000 

Chodník a odkanalizování Mlýnského  Daň z příjmů za obec 500 000 

náměstí – projekt 30 000 Daň z přidané hodnoty 2 550 000  
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Vodní hospodářství – vodovodní  Poplatek za provoz systému 

přípojky novostavby 15 000 shromažďování odpadů 220 000  

Kanalizace – údržba dešťové kanal. 20 000 Poplatek ze psů 17 000 

Tech. zhodnocení kanalizace Liboš-  Poplatek za užívání veř. prostranství        1 000 

2 ks čerpadel pro nové RD 75 000 Poplatek ze vstupného    1 000 

Školství – MŠ příspěvek na činnost  442 000 Odvod z loterií 20 000 

Neinv. náklady na stravování žáků MŠ 50 000 Správní poplatky 10 000 

Školství – příspěvek na lyž. výcvik ZŠ   4 000 Daň z nemovitostí  500 000 

Neinv. náklady na stravování žáků ZŠ 65 000 Převody z rozp. účtů 40 000 

Knihovna 60 000  

Kultura – kronika, výstavy, apod. 10 000 Vlastní příjmy: 

Zachování památek 20 000 Stočné 10 000 

Příspěvek Charitě   5 000 Příjmy kultura – dechovky, vstupné 36 000 

Rozhlas – opravy a údržba 10 000 Z pronájmu kult. domu – pohostinství 80 000 

Tisk novin – redakční práce a tisk   2 000 Knihovna   1 000 

Občanské záležitosti  230 000 Příjmy z pronájmu pozemků 55 000 

Tělovýchovná činnost   2 000 Odvoz odpadků   6 000  

Hřiště Liboš a Krnov – projekt a stavba  300 000 Příspěvek ECO-KOM 50 000 

Zájmová činnost – Klubovna Krnov 5 000 Z pronájmu nemovitostí – kadeřnictví 12 000 

Nebytové prostory    30 000 Příjmy z úroků   5 000 

Veřejné osvětlení  175 000 

Územní rozvoj: program rozvoje venkova   15 000 Příjmy celkem: 6 488 000 Kč 

Územní plánování – územní plán  400 000 

Komunální služby a územní rozvoj –   Transfery a financování: 

nakládání s obecním majetkem 15 000 Neinvestiční dotace na státní správu 170 000 

Odvoz odpadků – nebezpečný odpad 11 000 Použití zůstatku r. 2015 3 800 000 

Odvoz odpadků – komunální odpad a uložení 

na skládce + kont.  126 000 Příjmy celkem: 10 458 000 Kč 

Odvoz odpadků – velkoobjemový odpad 10 000  

Odvoz odpadků – bioodpad 80 000  

Tříděný odpad ECO-KOM 50 000  

Veřejná zeleň, péče a vzhled obce  490 000  

Veřejná zeleň – výsadba stromů a nákup   

techniky 40 000 

Ochrana obyvatelstva – rezerva   1 000 

Hasiči 85 000 

Zastupitelstvo – ostatní osobní výdaje  718 000  

Správa – provoz, mzdy, st. správa, OÚ,  Rozpočet sociálního fondu pro rok 2016 

údržba, SF, audit, školení 1 211 000  

Výdaje z finančních operací – poplatky  Tvorba fondu:     

bance za vedení účtu a pojištění 10 000 Zůstatek z roku 2015                              72 000 

Pojištění majetku 20 000 Příděl do fondu za rok 2016                   59 000 

Převody vlastním fondům SF 59 000  131 000  

Platby daní a popl. – daň z příjmů práv.  Použití fondu:  

osob za obec  500 000 Ošatné za rok 2016                                   6 000 

Rezerva 25 000 Příspěvek na rekreaci a lázně                 41 000 

Ostatní činnost – příspěvky MAS,  Příspěvek na stravování                          60 000 

Mikroregion, SOSM, SMSČR 20 000 Příspěvek na kulturu a dary                    18 000 

  Příspěvek na penz. připojištění                6 000 

Výdaje celkem 10 458 000 Kč  131 000 

  

Rozpočet bude projednán a schválen zastupitelstvem obce Liboš. 

 

UPOZORNĚNÍ - odvoz odpadků v roce 2016 
Velkoobjemový odpad, nebezpečný odpad a elektroodpad bude možno uložit v sobotu 5. března 2016 do 

přistaveného kontejneru v Liboši u vodárny. Čas bude upřesněn v hlášení místního rozhlasu. Další odvoz 

nebezpečného odpadu a elektroodpadu proběhne 3. září 2016.  

 

Rozpočet je nevyrovnaný a investiční výdaje 

budou vykryty financováním z přebytku 

hospodaření předchozích let. Neinvestiční dotace 

od státu na správu zatím nejsou stanoveny. Po 

předpisu dotace ze státního rozpočtu na správu 

v průběhu měsíce ledna 2016 bude rozpočet na 

rok 2016 upravena rozpočtovým opatřením. 
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Svozový kalendář 2016 obce Liboš 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ!!!  
V příštím kalendářním roce již nebudou platné poukázky na odvoz odpadků. Poplatek za odvoz komunálního 

odpadu v roce 2016 bude vybírán na základě Obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 (viz příloha).  

Poukázky, které nespotřebujete, můžete vrátit do 23. 12. 2015 do 14:00h v kanceláři OÚ Liboš. Poslední odvoz 

odpadků proběhne ve středu 23. 12. 2015. 

 

OÚ Liboš bude od 28. 12. do 31. 12. 2015 uzavřen. 
 

Veřejné prostranství u mlýna 
 

Co se bude dít v roce 2016 … 

29. ledna Obecní ples 

12.-13. února Valentýnské posezení 

27. února Babský bál 

26. března Košt domácích pálenek a guláše 

30. dubna Pálení čarodějnic 

7. května Uctění památky konce 2. sv. války 

5. června Festival malých dechových souborů 

18. června Hody v Krnově 

19. června Mše svatá v Krnově 

2. července Hasičská soutěž „O pohár starosty obce  

a memoriál Pavla Weinlicha“ 

Červenec Dětský den 

18. září  Hody v Liboši 

5. listopadu Dyniáda 

3. prosince Vítání občánků + rozsvícení vánočního stromu 

4. prosince Setkání seniorů 

24. prosince Tradiční koledování v Liboši a Krnově 

MĚSÍC 
SVOZ KOMUNÁLNÍHO 

ODPADU 
BIOODPAD 

Leden 13. 1. 27.1.  - 

Únor 10. 2. 24. 2.  - 

Březen 9. 3. 23. 3.  - 

Duben 6. 4. 20. 4.  6. 4. 20. 4.  

Květen 4. 5. 18. 5.  4. 5. 18. 5.  

Červen 1. 6. 15. 6. 29. 6. 1. 6. 15. 6. 29. 6. 

Červenec 13. 7. 27. 7.  13. 7. 27. 7.  

Srpen 10. 8. 24. 8.  10. 8. 24. 8.  

Září 7. 9. 21. 9.  7. 9. 21. 9.  

Říjen 5. 10. 19. 10.  5. 10. 19. 10.  

Listopad 2. 11. 16. 11. 30. 11. 2. 11. 16. 11. 30. 11. 

Prosinec 14. 12. 28. 12.  - 

 

SILVESTR 2015 
 

 
ve vinárně 

Hostince Za vodó v Liboši 
 

Vstupné 300Kč na osobu zahrnuje: 

- rezervaci místa ve vinárně od 

20:00h 

- občerstvení v podobě rautu 

- živou hudbu + DJ 

- půlnoční přípitek s ohňostrojem 
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Jubilanti v roce 2015 

Říjen 2015 

Anna Sládková 75 let 

Hedvika Kameníčková 89 let 

Dobruška Vašková 75 let 

Eva Bodenlosová 70 let 

Listopad 2015 

Jiří Dokoupil 86 let 

Marie Sládková 80 let 

Jarmila Niklová 70 let 

Josef Kobek 75 let 

Božena Večeřová 92 let 

Prosinec 2015 

Miloslava Žatková 88 let 

 

BLAHOPŘEJEME!! 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vize nového dětského hřiště 

Vzpomínáme 

Měl jsi nás rád, 

my Tebe ještě víc, 

přišla zlá nemoc 

a Ty jsi musel odejít. 
 

 
Dne 18. listopadu uplynulo 25 roků od 

úmrtí našeho tatínka, dědečka a pradědečka 

pana 

 

JAROSLAVA BARTOŇKA 

z Krnova. 

 

S láskou stále vzpomínají dcery Jaroslava 

s rodinou a Miluška s rodinou. 

 

Obec Liboš Vás srdečně zve na 

 

Tradiční vánoční koledování 
ve čtvrtek dne 24. 12. 2015 

 

ve 13:00 v Krnově u Kaple sv. Antonína 

ve 13:30 v Liboši v prostoru před bývalým mlýnem 

 
Přijďte si poslechnout a zazpívat známé české koledy, vánoční písně  

a část České mše vánoční od Jakuba Jana Ryby. 

 

zahraje Vám kvarteto lesních rohů „Čtvero“  

Radka Borůvková, Daniel Čtvrtlík, Lukáš Brázdil a Ján Garláthy 
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Zpráva velitele SDH Liboš- Krnov za rok 2015 

Rok 2015 byl pro naši jednotku SDH výjimečný, protože jsme od obce Liboš obdrželi staronové 

cisternové vozidlo CAS 25 Škoda 706 RTHP s objemem nádrže 3.500 l. Tímto bychom chtěli starostovi a 

zastupitelstvu obce poděkovat. Toto vozidlo je v současné době zařazeno do výjezdu naší jednotky. Dále bych 

chtěl podotknout, že díky pořízení cisternového vozidla a pořízení dýchacích přístrojů, které již proběhlo 

v loňském roce, se naše jednotka zařadila do nového požárního poplachového plánu IZS. Tímto budou na naši 

jednotku kladeny větší nároky, co se týče výjezdů, jak v naší obci, tak i v okolí, kdy naše působnost se rozšířila 

na nějakých cca 30 obcí. 

Všichni členové naší zásahové jednotky se v letošním roce zúčastnili proškolení na dýchací přístroje, 

kdy toto bylo zakončeno testem a závěrečnou praktickou zkouškou na stanici HZS Prostějov. Musíme si 

uvědomit, že v těchto případech, se na jednotky SDH kladou velké nároky stejné, jako u profesionálních sborů, 

a tyto i jiné druhy školení, kterými musí každoročně naše jednotka projít, jsou čím dál náročnější. Tři členové 

byli na přezkoušení na motorové pily a 21. 11. 2015 jsem se zúčastnil školení velitelů, které se koná jednou za 5 

let, ale během těchto 5 let jsem absolvoval ještě tři periodická školení. V brzké době nás čeká proškolení 

strojníků a dalších velitelů.  

Jednotka SDH Liboš byla Krajským operačním střediskem HZS Olomouc v letošním roce 

vyslána ke třem událostem.   

- 3. 8. 2015 kolem půlnoci, byla jednotka vyslána k požáru strniště, mezi obcemi Liboš a Hnojice, kdy došlo 

k zahoření plochy cca 500 m2. Na místě spolu s jednotkou HZS Šternberk byl za pomocí dvou proudů, 

požár zlikvidován. 

- 25. 8. 2015 byla jednotka vyslána k likvidaci obtížného hmyzu do obce Liboš č. 154, dvorní trakt 

rodinného domu. Za pomocí motorového vysavače, kterým disponujeme a spreje určeného k hubení 

hmyzu, byl tento zlikvidován. 
 pokračování na další straně 

 „Sdílení štěstí vám přinese pokoj“ 

Betlémské světlo 

Betlémské světlo, každoroční symbol Vánoc, budou i letos předávat skauti  
ze Štěpánova a Liboše. 

 

Ve čtvrtek 24. 12. 2015 
 

Krnov, Liboš, Březce – na tradičním Koledování. 

Štěpánov - odpoledne před kostelem sv. Vavřince – Troubení z věže. 

Během večera bude Betlémské světlo v kostele a na mši (půlnoční). 

Motto letošního ročníku Betlémského světla: 

„Pokoj ve mně – pokoj s tebou“ (Friede in mir – Friede mit dir) 

 

 

 Rozsvícení vánočního stromu v Liboši Vystoupení děti MŠ na setkání seniorů 
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- 3. 9. 2015 byla opět jednotka vyslána k likvidaci obtížného hmyzu, a to do konírny v areále Zemědělského 

podniku v Liboši. Zde bylo postupně zlikvidováno pět větších a tři menší vosí hnízda. 

U všech těchto zásahů nedošlo k větší škodě na majetku či k újmě na zdraví. 

 

Jak v minulých letech, tak i v příštím roce chceme spolu s obcí Liboš získat finanční prostředky ve 

formě dotací z Olomouckého kraje, kde máme větší šanci dotaci získat, neboť je jednotka využívána v rámci 

IZS. Je zde možnost, žádat o tyto dotace i dvakrát ročně na akceschopnost a údržbu techniky. 

Teď něco málo k soutěžím, kterých jsme se v letošním roce zúčastnili. Letošní první soutěží, tak jako v 

minulých letech byla okrsková ve Štěpánově, kde jsme se umístili na čtvrtém místě. Na další domácí soutěži, 

kterou jsme uspořádali společně s obcí Liboš, a to soutěž „O putovní pohár starosty obce a memoriál P. 

Weinlicha“, jsme se umístili na pátém místě. Zde patří velký dík sponzorům, díky kterým se nám daří už pár let 

po sobě obdarovat všechna soutěžní družstva. Také jsme se zúčastnili závodů TFA, což jsou závody v 

zásahovém oblečení s dýchacím přístrojem na zádech, kde se zdolávají dané překážky, kdy na těchto zápolili 

naši dva členové, kteří bohužel závod nedokončili. Ale oba věří, že příští rok, už do cíle doběhnou, či alespoň 

dojdou. 

Na závěr bych se zmínil o našem původním požárním vozidle Avia A31, která nám spoustu let dobře 

sloužila a nikdy nezklamala a doufám, že nový majitel, který ji odkoupí, se bude o ni starat jako my doposud a 

bude sloužit někde, kde je zapotřebí.  

Jiří Janečka, velitel SDH a zásahového družstva  

 

Rok v knihovně 
„Kniha je základem poznání, učitelem věků, vládcem království ducha“ Lucius Aeneus Seneca 

 

Milí čtenáři, opět nám uplynul další rok. Dovolte mi, abych Vás seznámila s činností naší knihovny. 

K dispozici máme zhruba 3000 knih. Knihovna je umístěna v budově pohostinství „Za vodó“ v Liboši čp. 137 v 

prvním poschodí. Je otevřena každý čtvrtek od 16.00–18.00 hodin. Po dohodě lze knihovnu navštívit i mimo 

otevírací dobu. Pro starší občany nabízí knihovnice donášku knih domů. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo 

knihovnu je zpravidla 1 měsíc. Tato lhůta může být prodloužena až 2x o 1 měsíc, požádá-li o to uživatel před 

jejím uplynutím a nežádá-li o knihu další uživatel. 

V roce 2015 bylo registrováno 32 stálých čtenářů. Celkový počet vypůjčených knih činil 856. Během 

roku 2015 k nám do knihovny zavítalo 162 návštěvníků. Do knihovny byly během roku dodávány knihy z 

výměnného fondu. Jsou to knihy, které jsou pro čtenáře zapůjčeny a půjčují se postupně v okolních knihovnách. 

V nabídce jsou například tyto knihy: Blanka Hošková - Kamilenky, Luca di 

Fulvio - Chlapec, který rozdával sny, Marcela Mlynářová - Asi nejsem 

ženská, Jodi Picoultová – Vypravěčka, G. Flynnová - Zmizelá. 

Dne 27. 3. 2015 do naší knihovny zavítaly děti ze Základní školy ve 

Štěpánově. Ve večerních hodinách proběhla akce „Noc s Andersenem“. Pro 

děti byly připraveny úkoly, četly se pohádky a nejvíce se povídalo o 

spisovateli H. Ch. Andersenovi. Na konec byla připravena pro děti i paní 

učitelky sladká odměna.  

Do knihovny bylo letos také spoustu krásných knížek darováno. 

Dárcům bych touto cestou chtěla poděkovat. Jako každoročně získala 

knihovna jako vánoční dárek mnoho krásných nových knížek v hodnotě 

9.000,- Kč, které byly zakoupeny z rozpočtu obce Liboš.  

V sobotu 5. 12. 2015 se již čtvrtým rokem uskutečnila vánoční 

výstava s dílničkami pro děti. Děti v knihovně přivítal čert s andělem. 

Všechny děti, které do knihovny přišly, byly odměněny. Během výstavy se v 

knihovně vystřídalo 160 návštěvníků.  

Děkuji všem, kteří pomohli výstavu připravit a přispěli svými 

výrobky. Nemohu opomenout poděkovat paní Karle Pustějovské a její dceři 

Hance. Také Deniska Gálová zaslouží poděkování. Roznášela pozvánky na 

výstavu a pomáhala při organizaci a výzdobě v knihovně. Bez jejich pomoci by se výstava nemohla uskutečnit.  

Všem čtenářům a příznivcům knihovny přeji do nového roku pevné zdraví, hodně úspěchů a štěstí nejen 

při výběru dobrých knih. Těším se na setkávání s Vámi.                           

Karla Gálová, Vaše knihovnice  
„Pospěšte, abyste přečetli nejlepší knihy. Není jich mnoho a může se státi, že váš život uplyne, než je přečtete.“ 

Henry David Thoreau 

 



 

8 Informační zpravodaj 

Z činnosti Sdružení žen v roce 2015 

Sdružení žen při kulturní komisi obecního úřadu v Liboši působí již mnoho roků na poli kultury v obci. 

Organizuje každoročně řadu akcí, které se těší velkému zájmu dospělých i dětí v obci i v okolí. 

Pokud nám počasí přálo, vždy v lednu nebo v únoru se na rybníku konal zimní karneval. To se nám už 

několik roků nepodařilo. Hojně navštívený bývá také babský bál, vždy zaměřený tematicky jako maškarní. 

Letos se konal 28. 2. 2015 na téma „Povolání – profese“. Jarní období jsme přivítali pálením čarodějnic 30. 4. 

2015. To se dobře pobavily odpoledne děti, večer až do ranních hodin dospělí. Pro děti organizujeme hry, 

závody a za přispění dobrovolných hasičů také různé atrakce s hasičskou tematikou. Letošní dětský den se 

uskutečnil v sobotu 4. 7. 2015 na zahradě hostince „Za vodó“, který se nesl v duchu divokého západu ve 

znamení her a soutěží. Pro všechny bylo zajištěno bohaté občerstvení. Odměny a občerstvení každé dítě vždy 

potěší. 

Sdružení žen se také podílí na organizaci přehlídky dechových hudeb nebo na podzim při setkání 

seniorů. Každoročně organizujeme dyniádu, hojně navštívenou nejen účastníky z Liboše, ale také ze sousedního 

Štěpánova. Letos tuto akci ženy připravily na pátek 30. 10. 2015 v letní zahrádce pohostinství „Za vodó“. Účast 

byla obzvlášť velká. Děti i dospělí si pochutnali na dýňové polévce, perníčcích, cukroví a všichni se obdivovali 

nápadům, jak vyřezat a upravit dýni, aby nasvícena působila nejlepším dojmem. 

Dvakrát ročně se členky Sdružení žen schází na akci „Vařečka“, kde si předávají nové recepty a 

ochutnávají sladké i slané pochoutky vlastní výroby. Letos titul „Nejlepší kuchařka“ získaly Alena Vágnerová a 

Ludmila Davidová. 

Na podzim ženy vyrazily do města Jeseník na víkendový wellness pobyt, kde v příjemném prostředí 

strávily tři bezstarostné dny. Prosinec byl už ve znamení Vánoc. V knihovně byla v sobotu 5. 12. 2015 

připravena výstavka výšivek, kreseb, keramiky, vánočních ozdob a výrobků. Krásné práce a poutavý program 

zaujaly nejen dospělé, ale hlavně děti, které si mohly vyrobit přáníčko dle vlastní fantazie. Navečer se sešli 

občané i děti u vánočního stromu uprostřed obce a čekali na Mikuláše a rozsvícení stromu. Účast byla opět 

velká. Děti se radovali z balíčků, perníčků, které jim Mikuláš s čerty a andělem předali. Děti z mateřské školy si 

připravily tanečky. Prodával se také čaj a vánoční punč. Rozzářené oči dětí a viditelná spokojenost dospělých 

byla největší odměnou pro všechny, kteří tuto akci připravovali. 

Je zřejmé, že aktivita Sdružení žen na rozvoji kulturní a společenské úrovni obce je velká. Všem, kteří 

se účastnili a pomáhali, patří dík. Stejně tak patří dík členům SDH, kteří svou pomocí přispěli ke zdaru akcí. 

Věříme, že se nám bude dařit i v příštím roce. Všem, kteří s námi sympatizují a všem občanům přejeme krásné 

Vánoce a hodně zdraví a spokojenosti v příštím roce. 

 Martina Loutocká, předsedkyně 

Veselé Vánoce 
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