INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ
PRO OBČANY LIBOŠE A KRNOVA

Číslo 55

Květen 2015

Vážení spoluobčané,
je až neskutečné jakým tempem uběhla již téměř polovina letošního roku. Myslím si, že to je nejen
způsobeno uspěchaností dnešní doby, ale i stále narůstající spoustou úkolů, povinností a činností nejen
v rovině pracovní. Žijeme na vesnici, máme každý z nás spoustu prací spojených se svým domkem, zahrádkou a
třeba jako já i s přípravou dřeva na topnou sezónu, protože topím dřevoplynem. Dovolte mi tedy při malé
relaxaci po fyzické práci toto moje odpolední nedělní ohlédnutí za tím, co se podařilo a co naopak ne v rovině
činnosti obce.
Po nezbytné každoroční inventarizaci majetku
obce, různých povinných statistických hlášeních a
podávání informací na kraj i ministerstva bylo
bezprostředně zahájeno na základě schváleného
rozpočtu na investice letošního roku, zpracovávání
žádostí o dotace na jednotlivé akce vedoucí k jeho
posílení. Z krajských zdrojů bylo zažádáno o dotaci na
kanalizaci hrázka ke mlýnu, tedy na úsek v obci, kde
ještě tlaková kanalizace není a bylo nám přiznáno 300
tisíc korun. Po proběhnuvším výběru zhotovitele tato
stavba bude zahájena v nejbližších týdnech. Na pořádání
21. ročníku festivalu malých dechových souborů jsme
obdrželi také z krajského úřadu 15 tisíc korun. Byla ještě
zpracována žádost na dovybavení jednotky hasičů, kde
jsme bohužel neuspěli a na restaurování kříže v Krnově,
kde nám rovněž nebylo vyhověno. Naopak se velmi
slibně ukazovala naše žádost z ROP na revitalizaci centra
obce, která postoupila až do schvalování regionální
rady, ale i tady jsme nic nedostali. Po přehodnocení
projektu a provedení výběru zhotovitele s částečným
omezením rozpočtu lze stavbu realizovat z prostředků
obce s ohledem na jednu z nejvíce používaných ploch.
Do zkrácené výzvy odděleného sběru biologicky
rozložitelného odpadu u SFŽP byla rovněž podána
žádost, což uvádím v samostatném článku.
Po úspěšném dokončení a kolaudaci kanalizace
v Krnově probíhá administrace celého projektu, byla zde
i jedna kontrola ze státního fondu z Prahy na fyzické
dokončení akce a další můžeme očekávat. V této
souvislosti bych chtěl apelovat na občany Krnova, kteří
ještě nejsou připojeni, aby tak neprodleně učinili,
protože termín 30. 6. je již blízko a je nepřekročitelný.
Nedovedu si představit, že bychom měli použitou dotaci
včetně penále za neoprávněné použití těchto
prostředků vracet státu. Kam by to následně obec
přivedlo, nechci ani domyslet….

Stávající zaměstnanci v rámci veřejně prospěšných
prací s příspěvkem na mzdy prostřednictvím úřadu
práce ukončili pracovní poměr v průběhu měsíce dubna.
S předstihem byla zpracována žádost a požadavek na
obsazení 3 pracovních míst na práce spojené s údržbou
majetku obce a udržování veřejných prostranství a do
dnešního dne se dostavil a byl přijat slovy jen jeden
pracovník. Naopak pro posílení administrativy
s ohledem na úraz paní Stejskalové bylo zažádáno o
obsazení jednoho místa na jeden rok, kde byla možnost
si vybrat z několika uchazeček a byla nám přiznána
dotace na mzdu včetně odvodů v plné výši.
Pro naši jednotku hasičů obce byl pořízen
cisternový automobil, sice starší, ale plně vyhovující
současným požadavkům a je zařazen ve výjezdu
hasičského záchranného sboru kraje. Členové jednotky
absolvovali pravidelné lékařské prohlídky, ve svém
volném čase vybraní členové prošli kurzem nositelů
dýchací techniky a v současnosti se zúčastňují
periodických školení v rámci svých odborností.
Z kulturně společenských akcí se již nebudu ohlížet
na dobu plesů a karnevalů, které mají u nás tradici a
patřičnou úroveň, ale jen připomenu a poděkuji
sdružení žen za uspořádání akce pálení čarodějnic
s velmi bohatou účastí návštěvníků. K tradičním
setkáním patří uctění památky obětem druhé světové
války, tentokrát při příležitosti 70 roků od konce této
války s programem dětí z naší mateřské školy. Jak jsem
již vzpomněl, je připraven již 21. ročník festivalu malých
dechových souborů, hasičská soutěž memoriál Pavla
Weinlicha, hody svatého Antonína v Krnově a pro děti
zahájení prázdnin. Vím, že spousta věcí při organizaci
jakýchkoliv akcí vždy souvisí s tím, zda je někdo ochoten
něco pro druhé udělat, ale na druhé straně zamrzí slabá
účast místních. Zato všem organizátorům patří můj dík.
Jan David, starosta obce Liboš
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U S N E S E N Í z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Liboš konaného dne
18.12.2014
Zastupitelstvo obce Liboš bere na vědomí:
 zprávu starosty o činnosti obce a zprávu o
kontrole usnesení za uplynulé období od
posledního zasedání zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce Liboš schvaluje:
 předložený rozpočet na rok 2015 v rámci
jednotlivých paragrafů odvětvového
třídění,
 závazný ukazatel rozpočtu v rozsahu
rozpočtovaných prostředků na mzdy,
dohody, OOV, SP, ZP a na odměny
zastupitelstva včetně SP a ZP,
 poskytnutí dotací a věcných darů dle
návrhu rozpočtu na rok 2015 dle
kompetencí vyhrazených zákonem o
obcích,
 poskytnutí příspěvku Mateřské škole Liboš,
příspěvkové organizaci ve výši 440 tis. Kč
na provoz.
 rozpočtové opatření č. 14 a 15/2014,
 smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene-služebnosti a smlouvu o
právu provést stavbu, k umístění zařízení
distribuční soustavy kabelového vedení,
 příspěvek na provoz pro Charitu Šternberk
ve výši 5 000,-Kč.
Zastupitelstvo obce Liboš schvaluje podání
žádosti o dotaci:
 z Olomouckého kraje na 21. ročník
Festivalu malých hudebních dechových
souborů,
 z Olomouckého kraje na nákup vybavení
pro hasiče,

 z Programu podpory památkové péče a
kultury Olomouckého kraje na opravu
památky místního významu - Kříž v Krnově,
 z POV Olomouckého kraje na místní
komunikaci „Centrum obce – Mlýnské
náměstí“,
 z Fondu obnovy vodohospodářské
infrastruktury Olomouckého kraje na
výstavbu TK v části „Hrázka ke mlýnu“.
Zastupitelstvo obce Liboš zmocňuje starostu
obce:
 k provádění rozpočtových změn, které
neovlivní celkové příjmy; změn týkajících
se zapojení účelových dotací ze SR a
státních fondů; změn v souvislosti
s finančním vypořádáním a kterými jsou
ukládány odvody příspěvkové organizaci;
změn v oblasti investic; změn týkajících se
příjmů z plnění pojistných událostí a změn
týkajících se přijetí a použití finančních
darů, příspěvku a dotací.
Zastupitelstvo obce Liboš ukládá starostovi:
 zabezpečit provádění potřebných
rozpočtových opatření v rámci
hospodaření obce ke konci roku 2014,
 informovat pravidelně zastupitelstvo o
provedených rozpočtových změnách a
opatřeních,
 informovat zastupitelstvo čtvrtletně o
vývoji rozpočtu obce v roce 2015.

U S N E S E N Í ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Liboš konaného dne
26.2.2015
Zastupitelstvo obce Liboš bere na vědomí:
 zprávu starosty o činnosti obce a zprávu o
kontrole usnesení za uplynulé období od
posledního zasedání zastupitelstva,
 rozpočtové opatření č. 16 a 17/2014,
 výroční zprávu o poskytování informací dle
zákona č.106/1991 Sb., za rok 2014.

Zastupitelstvo obce Liboš schvaluje:
 podání žádosti do ROP Střední Morava na
dotaci projektu „Revitalizace veřejného
prostranství v obci Liboš“,
 výběr zhotovitele na přípravu a podání
projektu „Revitalizace veřejného
prostranství Liboš“,
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 předfinancování akce „Revitalizace
veřejného prostranství v obci Liboš“ v roce
2015.
 vyčlenění finanční částky ve výši 15%
způsobilých výdajů na spolufinancování na
rok 2015; financování nezpůsobilých
výdajů výše zmíněného projektu,
 vyčlenění finančních prostředků ve výši
20000,-Kč na zajištění udržitelnosti v rámci
projektu, a to každoročně po dobu 5 let od
ukončení projektu.
Zastupitelstvo obce dále schvaluje:
 podání žádosti o dotaci na nákup nádob na
BRO do každé nemovitosti, drtiče větví a
dvou kontejnerů z programové výzvy SFČR
„Obec Liboš - biologicky rozložitelný
odpad“,
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 výběr zpracovatele žádosti společnost JK
grant s.r.o. Opava,
 předložený ceník likvidace a svozu
biologicky rozložitelných odpadů obcí
Štěpánov,
 rozpočtové opatření č.1/2015,
 návrh kupní smlouvy dle přílohy s obcí
Mokré Lazce na nákup požárního
cisternového vozidla,
 poptávku na stavební práce jako zakázku
malého rozsahu na stavbu „Tlaková
kanalizace Liboš - Hrázka ke mlýnu“.

U S N E S E N Í z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Liboš konaného dne
23.4.2015
Zastupitelstvo obce Liboš bere na vědomí:
 zprávu starosty o činnosti obce a zprávu o
kontrole usnesení za uplynulé období od
posledního zasedání zastupitelstva,
 oznámení Magistrátu města Olomouce ve
věci výpovědi veřejnoprávní smlouvy na
řešení přestupků k datu 31. 12. 2015,
 akceptaci žádosti o podporu ze SFŽP ČR
v rámci programu Životní prostředí na
projekt „Obec Liboš - biologicky
rozložitelný odpad“.
Zastupitelstvo obce Liboš schvaluje:
 rozpočtové opatření č. 2, 3, 4/2015,
 hospodaření obce za I. Q 2015,
 darovací smlouvu s Olomouckým krajem o
darování pozemku.
 smlouvu o zřízení služebnosti s Povodím
Moravy s.p., Brno k par. č. 1866/6: vodní
plocha v k.ú. Štěpánov za úplatu
jednorázově 3 825,-Kč + DPH,
 smlouvu o zřízení služebnosti
s Olomouckým krajem k par. č. 125: silnice
v k.ú. Krnov za úplatu jednorázově 81 392,Kč + DPH,

 smlouvu s Olomouckým krajem o
poskytnutí dotace ve výši 15 000,-Kč na
částečnou úhradu nákladů na „21. ročník
Festivalu malých hudebních dechových
souborů“,
 žádost obce o pořízení nového územního
plánu obce Liboš Magistrátem města
Olomouce podle §6, odst. 5 písm. c),
stavebního zákona,
 uzavření smlouvy na stavbu „Tlaková
kanalizace Liboš - Hrázka ke mlýnu“
s firmou RI-STAV s.r.o., Tři Dvory.
Zastupitelstvo obce dále:
 oznamuje záměr obce prodat pozemek
v k.ú. Krnov dle předložené specifikace,
 rozhodlo v souladu s §6 odst. 5 písm. a) a
§44 odst. a), zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu ve
znění pozdějších předpisů o pořízení
nového územního plánu,
 určuje Jana Davida zastupitelem pro
spolupráci na pořízení nového územního
plánu.
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Jubilanti v roce 2015
Leden:
Alžběta Bittnerová
Věra Zatloukalová
Františka Janská

75 let
81 let
88 let

Únor:
Blažena Škaroupková
Jiří Vodička

81 let
75 let

Březen:
Josef Stoklásek
Marie Širgelová
Marie Svozilová
Marie Žišková
Jaroslav Kovář

82 let
81 let
86 let
81 let
81 let

Duben:
Drahomíra Lýsková
Ludmila Müllerová
Ludmila Vrbková
Jaroslav Růžička

83 let
83 let
80 let
80 let

Květen:
Vojtěch Žiška
Radomír Kouřil
Josef Petřík
Alois Dreiseitel
Božena Růžičková

83 let
75 let
84 let
84 let
80 let

BLAHOPŘEJEME!

Obec Liboš a občané Krnova
Vás zvou na

HODY SV. ANTONÍNA
v Krnově
které se konají ve dnech v sobotu a neděli
13. a 14. června 2015

Program:

v sobotu 13. 6. 2015
na návsi v Krnově

v 18.00 hod sousedské posezení při táboráku s hudbou

v neděli 14. 6. 2015
v kapli sv. Antonína

v 15.00 hod bude sloužena mše svatá
Občerstvení zajištěno.

Stránka | 5

Informační zpravodaj

Důležité infor mace pro občany
Telefonní číslo
TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ
HASIČI

112
150

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
POLICIE ČR

155
158

OBECNÍ POLICIE ŠTĚPÁNOV
POLICIE ČR ŠTERNBERK

Šternberk
950 772 011

585 319 554
585 011 333

Olomouc
950 770 011

Olomouc
974 766 111
608 955 948
974 766 731

602 544 060

Pondělí, Středa
Úterý, Čtvrtek
Pátek

6:30 – 10:30
6:30 – 10:30
6:30 – 10:30

11:30 – 17:00
11:30 – 15:00
11:30 – 13:30

Pondělí
Středa

7:30 – 11:30
7:30 – 11:30

12:30 – 17:00
12:30 – 17:00

Pondělí
Středa

7:30 – 11:30
7:30 – 11:30

12:30 – 17:00
12:30 – 17:00

Tel.: 585 386 540

Středa
Pátek

9:00 – 12:30
9:00 – 12:30

13:30 – 17:00
13:30 – 15:00

Česká pojišťovna, a.s.

Pondělí

15:00 – 16:30

Pondělí - Pátek

8:00 – 11:00

14:00 – 17:00

Půjčovní doba

Čtvrtek

16:00 – 18:00

Obecní úřad Liboš
Tel.: 585 386 759
e-mail: libos@libos.cz

Obecní úřad Štěpánov
Tel.: 585 386 482
e-mail: stepanov@stepanov.cz

Stavební úřad Štěpánov
Tel.: 585 386 482
e-mail: stavebni@stepanov.cz

Česká spořitelna, a.s.

úřední den

úřadovna OÚ Štěpánov
Tel.: 585 233 669; 603 116 448

Česká pošta s. p.
Tel.: 585 386 313

Obecní knihovna Liboš
Tel.: 728 175 703
e-mail: knihovna.libos@seznam.cz

Obecní knihovna Štěpánov

Půjčovní doba

Tel.: 585 387 032; 777 481 533
e-mail: knihovna@stepanov.cz

Pohřební ústav Olomouc – Misericordia
Pavelčákova 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 585 223 290

Pohřební ústav Šternberk – Misericordia
Dlouhá 247/8, 785 01 Šternberk
Tel.: 585 011 217; 585 013 495; 774 359 118

Pondělí
Úterý
Čtvrtek

Pondělí - Čtvrtek
Pátek
Sobota
Po – Pá

9:00 – 11:00

12:30 – 18:00
12:30 – 18:00
12:30 – 18:00

7:00 – 18:00
7:00 – 15:30
8:00 – 12:00
7:00 – 15:30
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Ostatní kontakty
Fakultní nemocnice OL
Nemocnice Šternberk
Vojenská nemocnice OL
Železniční poliklinika OL
Magistrát města Olomouce

588 441 111
587 800 111
973 407 150
581 071 555
585 513 111

Katastrální úřad pro OL kraj
Okresní soud OL
Krajský úřad OL kraj
Finanční úřad Olomouc
Městský úřad Šternberk

585 552 111
585 503 111
585 508 111
585 541 111
585 086 111

Ordinační doby lékařů
MUDr. Jitka Tóthová,
praktická lékařka
Tel.: 605 219 667

MUDr. David Folprecht,
praktický lékař
Tel.: 585 387 577; 603 482 853

MUDr. Helena Gastová,
dětská lékařka
Tel.: 585 386 738

MDDr. Lukáš Růžička,
zubní lékař
Tel.: 773 077 394

Lékárna Štěpánov
Tel.: 585 386 537

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00 – 11:00
13:00 – 14:30
8:00 – 11:00
8:00 – 11:00
7:00 – 11:00

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek

8:00 – 12:00
13:00 – 15:30
8:00 – 12:00
13:00 – 15:30

bez
objednání

11:00 – 14:00
14:30 – 19:00
11:00 – 14:00
11:00 – 14:00
11:00 – 13:00

pouze
objednaní

bez
objednání

15:30 – 16:30
15:30 – 16:30

objednaní
objednaní

Pondělí
Úterý

8:00 – 12:00
8:00 – 12:00

Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00

12:30 – 15:30
12:30 – 16:00
16:00 – 18:30
12:30 – 14:30
-

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7:30 – 12:00
7:30 – 12:00
10:00 – 13:00
7:30 – 12:00
7:30 – 10:30

13:00 – 17:00
13:00 – 16:30
14:00 – 18:00
12:30 – 15:00
11:00 – 13:00

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek

8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00

12:30 – 14:30
12:30 – 16:30
12:30 – 13:30
12:30 – 16:30

Pátek

8:00 – 12:00

12:30 – 14:30

objednaní
obj., poradna
poradna
objednaní

Odjezdy autobusů
Štěpánov, kino  OL, hl.n.
4:20L, 5:03, 5:48
6:05L, 6:08B
7:00, 7:02BT, 7:08L, 7:10LB
8:20B, 8:53, 9:30B, 10:35LB
11:30B, 12:53L, 13:20B
14:00L, 14:30LB,
15:10L, 15:22, 15:50.
17:00L, 17:15
18:25, 19:00LB, 21:15B

Pracovní dny
OL, hl.n.  Štěpánov, kino
5:18, 5:51B, 5:59L, 6:30L
6:41L, 6:54, 7:14, 7:30
9:41B, 11:03B, 11:21L, 11:51B
12:48BL, 13:35L
14:02B, 14:06, 14:54, 15:14
15:14, 15:18LBT
16:16, 16:40LB, 17:06BL, 17:35
18:41LB, 18:41, 19:51L
20:33B, 22:48B

Dny volna
Štěp., kino  OL, hl.n. OL, hl.n.  Štěp., kino
4:50 L
6:53 B
7:00 LB
9:41 B
8:20 B
12:48 BL
14:00 LB
15:08 B
16:00 B, 16:45
17:08 B
18:10 B
18:41 B
21:20 B
20:38 B
22:40 L
L – Liboš; B – Březce; T - Tržnice
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Obec Liboš pořádá

Liboš, zahrada Hostince „Za vodó“

v neděli 7. června 2015 v 10.00 hod
Vystoupí soubory
Vaše kapela z Olomouce, Šternberanka ze Šternberka, Dolanka z Dolan,
Hraničáci z Hranic, Mažoretky z Bohuňovic, Skoroňáci od Kyjova
Vstupné 70,Akce se koná za podpory Olomouckého kraje
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Jak je to s biologicky rozložitelným odpadem?
Obec v minulosti podpořila projekty sousedních obcí, tedy Štarnova a Štěpánova, které získaly
dotaci na kompostování. Tím byl učiněn první krok k tomu, kde ukládat. Další otázkou byl sběr a svoz.
Přistavování kontejnerů na některá stanoviště se jevil jako krajně neefektivní, protože vyvstalo několik
problémů a to, budete všichni ochotni odpad svážet v době přistavení a jakým způsobem tento odpad do
kontejnerů předávat? Bude-li zde tento kontejner případně stát několik dní, dovedete si představit, co
všechno zde někteří občané odloží?
Počátkem roku ministerstvo životního prostředí vypsalo ještě zkrácenou výzvu týkající se třídění
bioodpadů. Nechali jsme zpracovat projekt a podali žádost o dotaci. Naší snahou bylo zajistit alespoň hnědé
nádoby do každé domácnosti k tomuto sběru. Žádost byla akceptována a po podpisu ministra se dozvíme i
výši poskytnuté dotace. Následně teprve můžeme investovat.
Ano, zákon ukládá obci zajistit třídění, sběr a svoz včetně uložení tohoto odpadu, ale nikde není, že
je to zdarma včetně pořízení těchto nádob. Mějte proto, prosím, ještě nějaký čas strpení a vše se včetně
výsledných kalkulací včas dozvíte.
Jan David, starosta obce Liboš

Jak třídit odpady?!!
Nevíte, zda můžete do kontejneru na plast vhodit polystyren? A kam dát nápojový karton? Kam se
starým nábytkem, nebo vysloužilou televizí? Informace o provozu sběrného dvora, který se nachází poblíž
Vašeho bydliště, o přistavení kontejnerů či o termínu mobilního svozu Vám rádi sdělí pracovníci Vašeho
obecního úřadu.
Do kontejnerů na tříděný odpad (žlutých, bílých, modrých a zelených) patří opravdu jen vytříděný odpad
z domácností, především obalový.
!! Nedávejte do nich či vedle nich tabule okenních skel, autosklo, lepená akvária apod. !!

Domácí třídění
Odpady bychom měli třídit přímo doma, pozdější
roztřídění odpadu není často možné – smícháním
se odpad znečistí nebo slepí (např. zamaštěný
papír nepatří do modrého kontejneru, není
možné ho dále zpracovávat a navíc by
znehodnotil další surovinu v kontejneru).
Pořiďte si do domácnosti další koše na ukládání
papíru, skla a plastů. Pokud se vám koše do bytu
nevejdou, můžete je nahradit papírovou krabicí,
do které postavíte tři tašky. Do jedné tašky budete
dávat papír, do druhé plasty a do třetí sklo. Do
tašky dávejte raději pouze nerozbité sklenice a
lahve, pokud se vám rozbije sklenička, odneste ji
raději opatrně rovnou do kontejneru ve vaší ulici.

Papír
Víte, co se děje se starými novinami, sešity a
dalšími papírovými obaly, které vhodíte do
modrého kontejneru na tříděný odpad? Po
dotřídění většinou končí v papírnách, kde tvoří až
polovinu vstupní suroviny při výrobě papíru
nového. Zhruba polovinu množství papíru, který
končí v odpadu, tvoří noviny a časopisy, zbytek
pak tvoří především papírové obaly a staré školní
sešity.

Do modrých nádob můžete odhodit: noviny,
časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy,
sešity, krabice, lepenku, kartón, papírové obaly
(např. sáčky).
Prosíme, nevhazujte: mokrý, mastný nebo jinak
znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír,
použité plenky a hygienické potřeby.
Samotné papírové vlákno lze recyklovat zhruba
šestkrát až sedmkrát.

Plast
S plasty se setkáváme takřka na každém kroku, je
z nich vyrobena většina obalů na potraviny. Jsou
lehké, odolné a pružné, což jsou hlavní důvody
obliby těchto materiálů. Široké je i spektrum
výrobků, u kterých byly použity recyklované
plasty – například z PET lahví od limonád či
minerálek se vyrábějí vlákna, a z nich poté třeba
koberce nebo oblečení. Směsné plasty se
používají při výrobě zatravňovacích dlaždic,
protihlukových stěn okolo dálnic a železničních
tratí.
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Do žlutých nádob můžete odhodit: PET láhve od
nápojů, kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z
plastů, polystyrén.
Do kontejnerů na plasty neodhazujte: odpady z
PVC, novodurové trubky, obaly od nebezpečných
látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)
Plastové lahve před vhozením do kontejneru na
tříděný sběr předem sešlápněte, vejde se jich tam
pak mnohem více, a svoz odpadu se zbytečně
neprodražuje. Polystyren vhazujte v menších
kusech.
Věděli jste, že materiál ze zhruba padesáti
recyklovaných PET lahví poslouží k výrobě jedné
fleecové bundy?

Sklo
Při třídění skla bychom měli rozlišovat jeho barvu
– do kontejneru na bílé sklo patří pouze čiré
sklenice, lahve či jiné skleněné nádoby. Do
kontejneru na barevné sklo pak můžeme vhodit
ostatní – hnědé, zelené či jinak zbarvené skleněné
předměty.
Do zelených nádob můžete odhodit: láhve od
nápojů, skleněné nádoby a skleněné střepy –
tabulové sklo.
Prosíme, nevhazujte: keramiku, porcelán,
autosklo, drátěné sklo a zrcadla. Rozhodně
nevhazujte obyčejnou žárovku, ta patří do
směsného komunálního odpadu.
Než vhodíme skleničku do kontejneru, sundáme z
ní kovové víčko, etiketu, a snažíme se ji co
nejméně rozbít, ulehčíme tím její další
zpracování.
Skleněné střepy lze na rozdíl od plastů a papíru
zpracovávat opakovaně a stále dokola.

Nápojové kartony
Známe je všichni – kupujeme si v nich mléko,
džusy a další nápoje. Jsou vyrobeny ze tří
materiálů – papíru, kovové a plastové fólie.
Karton dá obalu pevnost a tvar, plastová folie
nepropouští vodu ani mikroorganizmy, hliníková
folie chrání obsah před světlem. Použitý papír v
nich je velmi kvalitní, zpracovatelé proto o něj
mají velký zájem.
Vytříděné a rozemleté nápojové kartony slouží
také k výrobě speciálních desek, ze kterých se
dnes stavějí dokonce celé domy. K výrobě
jednoho takového domu je potřeba zhruba
30 tisíc kusů nápojových kartonů.

Objemné odpady
To jsou odpady, které se nevejdou do popelnice,
např.: starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla,
toalety, kuchyňské linky, elektrotechnika, drobný
stavební odpad atd.
Tyto odpady můžete buďto odvézt na sběrný dvůr
nebo v těch obcích, kde sběrný dvůr není, bývají
několikrát do roka přistavovány velké kontejnery.

Nebezpečné odpady
Tyto odpady mají nebezpečné vlastnosti, proto se
nesmí vyhazovat do popelnice, např.: léky, zářivky,
výbojky, akumulátory, galvanické články (baterky),
ledničky – mrazničky, barvy, lepidla, oleje a
nádoby jimi znečištěné a nádoby od chemikálií
apod.
Nebezpečné odpady odnášejte pouze do pojízdné
sběrny nebo na sběrný dvůr! Nevhazujte
nebezpečné odpady do popelnic na běžný odpad,
neboť odpad z těchto popelnic je ve většině
případů ukládán na skládky odpadů a ty na
ukládání nebezpečných odpadů nejsou technicky
zabezpečeny.
Léky nevyužívané nebo s prošlou lhůtou spotřeby
také můžete odevzdat v lékárně.

Co je to recyklace
Při recyklaci jsou zpracovány odpady na nové
materiály. Každý z nás svým chováním přímo
ovlivňuje další "život" odpadu - pokud ho správně
roztřídíte, umožníte jeho recyklaci a znovupoužití;
pokud ho vyhodíte do popelnice, odpad se uloží
na skládce nebo se jinak bez dalšího využití
zlikviduje.

Co se děje s tříděnými odpady
Odpady, které jsou svezeny z barevných
kontejnerů, je nutné dále dotřídit. Na tzv.
dotřiďovací lince se odpady třídí na jednotlivé
druhy dle jejich dalšího zpracování (recyklace) a
zároveň se odstraňují nežádoucí příměsi,
nečistoty.

Jak rozeznávat obaly
Každý obal je vyroben z nějakého materiálu a
někdy je velmi obtížné poznat, z čeho je obal
vyroben. Proto jsou na obalech různé značky,
které nás informují, jak máme s takovým obalem
po použití naložit.
Zpracovala: Eva Stejskalová
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SDH Liboš – Krnov, obecní zastupitelstvo obce Liboš a starosta obce Liboš
Vás zvou na
X I V . r o č n í k
h a s i č s k é s o u t ě ž e
„O pohár starosty obce Liboš“
a
V I I . r o č n í k
„Memoriálu Pavla Weinlicha“
Datum konání:
Místo konání:
Začátek soutěže:

Sobota 4. 7. 2015
na hřišti v Liboši
v 13.00 hod

Přijďte podpořit domácí družstvo!!

Soutěžit se bude v požárním útoku dle pravidel požárního sportu, ze dvou pokusů se počítá lepší čas.
Je připraveno bohaté občerstvení.
Všechny srdečně zvou pořadatelé.

Čtvrteční odpoledne posledního dubna 2015 patřilo dětem.
Sešly se v čarodějnických úborech na našem hřišti na tradičním
pálení čarodějnic. Pro všechny přichystalo sdružení žen soutěže
s dárky a upomínkovými předměty. Příjemně se bavily nejen
děti, ale i jejich rodiče a ostatní příchozí. Večer při
čarodějnickém reji u ohně a při pálení čarodějnice podpořil
hudbou DJ Filip Marek. Poděkování patří i hasičům za pomoc
při organizaci.

Naši hasiči získali nové cisternové
vozidlo CAS 25 RTHT.

K uctění památky 70. Výročí osvobození
naší obce vystupovaly 7. 5. 2015 děti MŠ
Liboš se svým krátkým programem. Všem
vystupujícím, učitelkám i příchozím patří
poděkování.
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