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Váení spoluobèané,
s nadcházejícími podzimními dny pøedkládám malé bilancování o prùbìhu nìkterých èinností v
letních mìsících.Aprotoe nelze obsáhnout vše, tedy nìkolik postøehù z tìch významnìjších.
Našimi pracovníky bylo prùbìnì provádìno seèení travnatých ploch na veøejných prostranstvích,
pravidelnì probíhal úklid obce a okolí sbìrných nádob na tøídìný odpad, natøeny barvou byly pøedmìty a
zaøízení zahrady mateøské školy, herbicidem byly postøíkány plevele v rygolech, chodnících a odstavných
plochách. Byly vyèištìny výtoky dešové kanalizace ústící do Oskavy, opraveny byly kanálové poklopy ve
vlastnictví obce a navezena dr na výtluky v komunikacích. Bohuel se nám zaèala tato tøíèlenná pracovní
skupina rozpadat, v mìsíci èervenci ukonèila pracovní pomìr paní Farkašová, která se odstìhovala, v mìsíci
srpnu konèil pracovní pomìr panu Kováøovi. Po konzultacích s úøadem práce jsme museli opìt oslovit úøady
a ádat o potvrzení bezdlunosti obce od finanèního úøadu, zdravotních pojišoven, správy sociálního
zabezpeèení a celní správy k podání ádosti o dotaci na nové zamìstnance. Z vybraných zájemcù nesplòoval
podmínky úøadu práce k poskytnutí dotace na takto vytvoøené pracovní místo ani jeden, ale podaøilo se na
základì ádosti prodlouit o pùl roku pobírání pøíspìvku na pana Kováøe. V této souvislosti se nabízí otázka
k zamyšlení nad vytvoøením stálého pracovního místa, pravdìpodobnì na zkrácený úvazek pro jednoho
zamìstnance na náklady obce, a jen v dobì zvýšené koncentrace jarních a letních prací toto doplnit dvìma
pracovníky z úøadu práce v rámci veøejnì prospìšných prací.
Odborná kamenosochaøská firma
dokonèila restaurování køíe u mlýna. Zde
bych chtìl vyvrátit nìkteré fámy a
pochybnosti kolem provádìných prací.
Kovový plùtek byl rozebrán a práce na
jeho obnovì byly provádìny na dvoøe
obecního úøadu, aby nám ho nìkdo na
prostranství u mlýna nezcizil a do doby
opìtné montáe na místo nikdy tento dvùr
neopustil. Základové rohové kameny
byly ji v minulosti silnì poškozeny a
postupným tmelením a scelováním jsou
opìt jako v pùvodním stavu. Naštìstí je
vše fotograficky zdokumentováno a je to
souèástí pøedávacího protokolu vèetnì
vyhodnocení pro kraj, jako poskytovatele
Pøed rekonstrukcí ....... ......po rekonstrukci
dotace.
Naši hasièi pøipravili poární vozidlo k provedení kadoroèní technické prohlídky vèetnì nezbytných oprav, výmìny pera zadní nápravy, obnovy autobaterií, provozních náplní a filtrù. Poèátkem èervence
se uskuteènila tradièní soutì v poárním útoku na høišti v Liboši a to „O pohár starosty obce a memoriál
Pavla Weinlicha“ za slušné úèasti jednotlivých sborù. Našim hasièùm patøí moje podìkování za vzornou
poøadatelskou èinnost a zároveò úèast v soutìi pøi reprezentaci naší obce.
S ohledem na stáøí zaøízení elektroinstalace
v kulturním domì, na pøípadné poruchy a na monou
.
pojistnou událost vlivem havárie byla objednána celková revize elektroinstalace a pøípadné závady budou
postupnì odstraòovány.
Samostatným bodem jednání zastupitelstva obce byl pøehled podaných ádostí o dotace z regionálního operaèního programu na akci s názvem „Centrum obce Liboš - mlýnské námìstí“, státního fondu
ivotního prostøedí na projekt „Tlaková kanalizace Liboš - místní èást Krnov“, nadace pøátelství na projekt
s názvem „Liboš - pøechod pøes silnici III/44613“ a agentury ochrany pøírody a krajiny na záchranný oøez a
vazbu korunních vìtví lípy u mlýna.
S obèany ijícími v lokalitì hrázka ke mlýnu probìhla schùzka ohlednì vodovodu, který je ve vlastnictví jednotlivých stavebníkù. Protoe tato èást vodovodu je sice øádnì zkolaudována, ale není smluvnì
pokraèování na následující stranì
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dokonèení z pøedchozí strany

ošetøena pro provozování, bylo dohodnuto, e pøedmìtný vodovod bude spoluvlastníky pøeveden na obec. Po
konzultaci s právníkem byla jako nejvhodnìjší forma pøedání navrena darovací smlouva, která byla
zpracována, øádnì schválena zastupitelstvem obce a v souèasnosti probíhá podepisování jednotlivými
vlastníky.
S blíícími se volbami do zastupitelstva kraje probíhaly úkony vyplývající ze zákona, provádìcích
vyhlášek a harmonogramu jako napø. stanovení volebního okrsku, minimálního poètu èlenù volební komise,
zapisovatele, zajištìní telefonního spojení, dovoz obálek, hlasovacích lístkù, prùkazù a dalších nutných
materiálù, po delegování èlenù komise její doplnìní do stanoveného poètu, novì i informování všech
politických stran a uskupení o místì volební místnosti a další èinnosti a do dne voleb, tady pátek a sobota 12.
a 13. øíjna. Všechna tato opatøení jsou v zodpovìdnosti starosty obce.
Prùbìnì jsou shromaïovány doklady, úèetní záznamy a fotodokumentace k závìreènému
vyhodnocení pro kraj, od kterého jsme obdreli dotace na revitalizaci zahrady mateøské školy, na restaurování køíe u mlýna a na dechovky. Zde je termín do konce mìsíce øíjna.
Pøipravuji ádost o prodlouení platnosti stavebního povolení vydaného magistrátem na akci úprava
køiovatky a pøechod pro chodce a komunikace hrázka ke kostelu. Souèasnì probíhá stavební øízení na
úpravy prostranství pøed mlýnem.
Rovnì jsem zapoèal s oslovením projektantù k nabídce tvorby nového územního plánu obce tak,
abychom po pøípadném výbìru byli schopni podat ádost o dotaci na kraj, který zatím jako jediný na toto
peníze z jedné poloviny poskytuje. Lze oèekávat vyhlášení tohoto programu koncem letošního roku.
Po vydání smìrnice ministerstvem pro místní rozvoj, kde jsou stanoveny finanèní limity, jsme
zapoèali s pøepracováním smìrnice pro zadávání veøejných zakázek malého rozsahu. Tato smìrnice byla
schválena na minulém zastupitelstvu.
Na úøad pro zastupování státu ve vìcech majetkových byl odeslán dopis s výzvou k øešení ujídìjícího bøehu mlýnského náhonu kolem kulturního domu, jeho text zpracovala místostarostka. K této
problematice se uskuteènilo za úèasti tohoto úøadu místní šetøení a bylo konstatováno, e není znám správce
tohoto toku a tudí tento úøad vyzve ministerstvo zemìdìlství k jeho urèení a a poté budeme moci po tomto
správci poadovat nápravu.
V mìsíci èervnu jsme byli nuceni umístit v naší obci odchyceného psa do útulku v Olomouci. Není to
situace se zøetelem na finanèní nároènost, kdy je nám úètováno za kadý den pobytu 130,-Kè, zrovna
jednoduchá, ale mìli jsme štìstí a v mìsíci èervenci se našel zájemce a tohoto psa si v útulku pøevzal.
Místní akèní skupinou Moravská cesta jsme byli poádáni o spolupráci na pøípravì podkladù k aktualizaci integrované strategie území na pøíští dotaèní období a jak mnozí víte, po našem pøistoupení se ji
budeme moci zapojit do projektù a rozdìlování dotací.
V kaplièce v Liboši byl odstranìn opadávající vnitøní nátìr zdiva a obnoven byl po konzultaci
s odborníkem kvalitní fasádní barvou. Rovnì bylo projednáno nutné opatøení k odvlhèení zdiva tohoto
objektu a provedení ocenìní pøípadných stavebních prací.
V objektech obce probìhla pravidelná revize ruèních hasicích pøístrojù vèetnì jejich oprav a doplnìní
náplní.
Po vypoøádání všech námitek dotèených orgánù a organizací ve spolupráci s projektantem a
magistrátem se mohlo pøistoupit k vypsání veøejného projednání zmìny územního plánu èíslo 5, která se týká
nových lokalit na bydlení, kdy jedna je v Liboši a dvì v Krnovì.
Z kulturnì spoleèenských akcí se uskuteènilo poslední srpnový den na zahradì kulturního domu
v reii kulturní komise a sdruení en rozlouèení s prázdninami. Pro dìti byly jako ji tradiènì nachystány
rùzné soutìe a novì velkoplošná projekce
pohádky. Ve veèerních hodinách byl promítnut
film pro dospìlé. Ke škodì, vìtší návštìvnosti
bohuel nepøálo poèasí.
V rámci libošských hodù se konalo 16.
záøí na zahradì kulturního domu sousedské
posezení s hudbou Sirius. Podával se tradièní
kapr s bramborovým salátem. V 15.00 hodin
byla v kaplièce v Liboši slouena mše svatá
k této pøíleitosti, tedy k vysvìcení svatému
køíi, který si pøipomínáme 14. záøí.
Jan David, starosta obce Liboš
Mše v kapli v Liboši
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U S N E S E N Í z 18. veøejného zasedání
Zastupitelstva obce Liboš konaného dne
30.8.2012

U S N E S E N Í z 19. veøejného zasedání
Zastupitelstva obce Liboš konaného dne
26.9.2012

Zastupitelstvo obce Liboš
- bere na vìdomí slib èlena zastupitelstva paní
Ludmily Weinlichové, která vystøídala Jiøího
Nováka.
- bere na vìdomí zprávu starosty o èinnosti a kontrole usnesení z posledního zasedání zastupitelstva.
- schvaluje hospodaøení obce za I. pololetí 2011.
- schvaluje rozpoètové opatøení è. 6/2012 a 7/2012
dle pøedloeného návrhu.
- bere na vìdomí informace starosty k podaným
ádostem o dotace.
- bere na vìdomí zprávu o èinnosti finanèního
výboru za období od 29.3.2012.
- bere na vìdomí informace starosty k volbám do
Zastupitelstva Olomouckého kraje.

Zastupitelstvo obce Liboš
- bere na vìdomí zprávu starosty o èinnosti a kontrole usnesení z minulého zasedání zastupitelstva.
- schvaluje rozpoètové opatøení è. 8/2012 a è.
9/2012 dle pøedloeného návrhu.
- schvaluje darovací smlouvu, jejím pøedmìtem je
pøedání vodovodu na Hrázkách ke mlýnu na parc.
è. 418/13 darovací smlouvou pøiloenou k usnesení všemi 18 spoluvlastníky obdarované obci
Liboš. Ukládá starostovi zajistit vypracování
znaleckého posudku darovaného vodovodu a na
základì toho zajistit vnesení do majetku obce.
- schvaluje smìrnici k zadávání veøejných zakázek.
- volí pøedsedou kontrolního výboru paní Ludmilu
Weinlichovou.
- bere na vìdomí zprávu o èinnosti pøíspìvkové
organizace MŠ Liboš za období šk.roku 2011/12.
- souhlasí s tím, aby zápisy ze zasedání zastupitelstva støídavì zapisovali èlenové zastupitelstva.

Výsledky voleb do zastupitelstva kraje
v obci Liboši
Ve dnech 12. a 13. 10. 2012 se i v naší obci
uskuteènily volby do zastupitelstva kraje. Nìkolik
málo informací. Volby probìhly v zasedací místnosti obecního úøadu, kde mìla sídlo pìtièlenná
okrsková volební komise se zapisovatelkou Martinou Davidovou. V seznamu volièù bylo zapsáno 500
obèanù, k volbám se dostavilo 174 volièù, co je
34,80 %, a ti odevzdali 171 platných hlasovacích
lístkù, co je 98,28%. Z moných 18 hlasovacích
lístkù pro politické strany, politická hnutí a koalice si
obèané Liboše vybrali 13.
Kandidátní listina
èíslo
název

Revitalizace zahrady MŠ
V letošním roce probíhala revitalizace
zahrady MŠ Liboš z Programu obnovy venkova.
Olomoucký kraj poskytl obci pøíspìvek ve výši 50
tis. Kè, obec ze svého rozpoètu uhradila 54,5 tis. Kè.

Platné hlasy
celkem v %

2 SUVERENITA - Blok JB pro OlK
5 Koruna Èeská (monarch.strana)
7 Volte Pr.Blok www.cibulka.net
8 Strana Práv Obèanù ZEMANOVCI
16 Strana soukromníkù ÈR
20 Moravané
22 Nár.socialisté-levice 21.stol.
26 NEZÁVISLÍ
42 TOP 09 a Starostové pro Ol.k.
43 Komunistická str.Èech a Moravy
60 Èeská str.sociálnì demokrat.
65 REPUB.STR.ÈECH,MOR. A SLEZ.
70 Obèanská demokratická strana
77 Strana svobodných obèanù
80 Dìlnic.str.sociální spravedl.
87 Koalice pro Ol.kr. se starosty
89 NEZÁVISLÁ VOLBA
93 Èeská pirátská strana

4
0
3
9
0
6
0
8
18
35
44
0
16
1
0
12
11
4

2,33
0,00
1,75
5,26
0,00
3,50
0,00
4,67
10,52
20,46
25,73
0,00
9,35
0,58
0,00
7,01
6,43
2,33

Pøed ...
... a po revitalizaci
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Festival malých dechových souborù Liboš 2012
Je nedìle ráno. Program festivalu malých dechových souborù je pøipraven a poøadatelé spolu
s prvními návštìvníky netrpìlivì oèekávají zahájení. Zdá se, e poèasí vyšlo a na podium mùe
nastoupit první kapela. Z kuchynì pohostinství se
line vùnì kuchaøských specialit. I tam jsou pøipraveni obslouiit dnešní hosty festivalu. V pokladnì u
vchodu do areálu zasedla dvojice poøadatelek paní
Boena Rùièková a Lumila Davidová, které odpoledne vystøídají paní Ludmila Körnerová a Jiøina
Kováøová. Návštìvníkùm prodávají nejen slosovatelné vstupenky, ale pøidávají program a nové
pohlednice obce. Také zvukaø pan Tomáš Landsman
má svou aparaturu na místì a v hanáckém kroji
vystupuje na podium pan Alois Uvízl. Tak toto je ji
víc jak ètvrt roku stará událost.
V nedìli 3. èervna se od 10 hodin dopoledne
obcí rozléhala hudba. V zahradì pohostinství „Za
vodó“ se ji po osmnácté sešly soubory z celé Moravy, aby svou muzikou získaly srdce pøítomných
návštìvníkù. Postupnì se na podiu vystøídaly kapely Šternberanka ze Šternberka s kapelníkem Miroslavem Jahnem, Malý dechový orchestr ZUŠ
Kojetín, ve kterém úèinkovali dìtští muzikanti,
jejich prùmìrný vìk byl 13 let, s kapelníkem Liborem abenským. Následoval Orchestr mladých
ZUŠ Hranice s kapelníkem Tomášem Landsmannem, potom dvacetièlenná kapela Krumsíòanka
z Krumsína u Prostìjova, kterou øídil kapelník Karel
Zádrapa. Posléze své taneèní umìní pøedstavily
malé maoretky z Bohuòovic pod vedením Olgy
Korytárové. Drobná pìti a sedmiletá dìvèata byla
odmìnìna mohutným potleskem a zpestøila
odpolední program. Ze Šumperka pøijeli Moravští
muzikanti v èele s kapelníkem Stanislavem

Bartoškem, je dirigoval své kolegy a hrál na trubku
v bílých rukavièkách, co zaujalo nejen diváky, ale i
samotné hudebníky z jiných kapel. Program
pokraèoval pøedáním pozorností a drobností od
sponzorù návštìvníkùm festivalu. Závìr korunoval
malý devítièlenný soubor Rozmarýnka z Vlènova, a
bylo se na co dívat. Celým areálem znìla moravská
dechovka, známé skladby si zazpívali návštìvníci
spolu s muzikanty. Jistì by všichni návštìvníci
posedìli v pøíjemném prostøedí pohostinství „Za
vodó“ déle, ale s posledními tóny zaèaly padat
kapky deštì.
A ještì trochu statistiky na závìr. Festival se
konal ji po osmnácté, za dobu trvání festivalu se
zúèastnilo 68 souborù, nìkteré i dvakrát a Libošanka, Taburèanka a Pøíkazanka dokonce tøikrát.
Letošní roèník navštívilo 335 návštìvníkù a 122
úèinkujících, co je nejvíc v historii. Ne všechny
festivaly byly soutìní a ne vdy byl dostatek
finanèních prostøedkù pro uspoøádání svátku hudeb.
Vdy ale bylo potøeba, aby se zamìstnanci obce,
zastupitelé i hostinští zapojili do pøíprav, pomohli
vyzdobit areál, pøipravili idle, lavièky a stoly,
zajistili sponzory, hudby, obèerstvení, tombolu,
dopravu, zkrátka zorganizovali vše potøebné. Za to
patøí všem, organizátorùm, sponzorùm i úèinkujícím
podìkování. V letošním roce se náklady vyšplhaly
na èástku 70 tis. Kè. Obec ve svém rozpoètu 2012
našla potøebných 22 tis. Kè, sponzoøi pøispìli
èástkou 18,3 tis. Kè. Také Olomoucký kraj ji
nìkolikrát podpoøil festival dechovek a v letošním
roce poskytl dotaci ve výši 15 tis. Kè. Bez všech
sponzorù a pøispìvatelù by se taková velká hudební
soutì nemohla uskuteènit.
zpracovala Eva Stejskalová

Libošské Vrh 2012
Na 2. roèník turnaje v elektronických šipkách
"LIBOŠSKÉ VRH" se 14. 7. 2012 do restauraèky U Laïu
sešlo 31 šipkaøù. Díky našim sponzorùm jsme mohli pøipravit
ceny pro prvních dvanáct muù a pro prvních šest en a také
symbolické ceny útìchy pro ty na koncích výsledkových listin.
Za sponzorské dary musíme podìkovat Obci Hnojice
zastoupené starostou Liborem Kašpárkem, Obci Liboš,
Ladislavu Petøekovi - provozovateli restaurace a taky
zúèastnìným Tomáši Musilovi a Janì Procházkové. Hrál se
klasický oboustranný pavouk, zvláš pro mue a eny. I pøes
nepøíznivé poèasí, mùeme snad za všechny pøítomné øíci, e
se dobøe bavili, a e si pochutnali na speciálnì pro hráèe
pøipraveném kýtì na grilu. Chceme podìkovat všem hráèùm
za úèast a vìøíme, e se opìt setkáme na dalších turnajích,
pøípadnì na tøetím roèníku Libošského vrhu. Mezi enami
byla zvítìzila Eva Sobotková, druhá byla Tereza Tøísková a
tøetí domácí Jana Procházková.V turnaji muù byl nejlepší
Marek Èaòo, druhý domácí Tomáš Musil, a na 3.místì Jaroslav
Vejmola.
Václav Èikl

Dyniáda
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Vzpomínka na letní skautský tábor 2012 v Rychlebských
horách
Ranní
koupel v potoce
V sobotu 18. 8. 2012 se 14 natìšených dìtí ze Štìpánova a Liboše a 6 dospìlých sešlo na nádraí ve
Štìpánovì a všichni jsme vyrazili vlakem na dvoutýdenní tábor do Rychlebských hor. Letos byl ji popáté na
našem oblíbeném Srubu Nýznerov (880 m n.m.), na svazích hory Smrk - nejvyšší hory Rychlebských hor
(1 125 m n. m.).
Pøed srubem stál indiánský stan tee-pee, ve kterém
mìly šanci spát 4 nejstarší dìti vlastnící kvalitní spacáky. Ji
podruhé se náš tábor konal v indiánském duchu, dìti si vyzkoušely mnohé indiánské hry a znalosti, napø. støelbu z luku, rozdìlávání ohnì, vaøení na ohni a mnohé jiné. Bìhem
celého tábora dìti mìly monost plnit 15 speciálních
indiánských zkoušek, kupøíkladu zkoušku bystrých smyslù,
odvahy, mrštnosti, dorozumívání, znalosti pøírody, práce se
døevem a ohnìm, výtvarných zdatností, hladovìní i mlèení.
Jako na kadém dobrém táboøe mìly dìti monost vyzkoušet
si 1 - 2x za tábor noèní hlídku, nechybìly táborové ohnì, písnièky s kytarou, pøátelská nálada a spousta programu.
Pro nejšikovnìjší dìti byly pøipravené tzv. VÝZVY,
tj. speciální úkoly pro straší a nejšikovnìjší dìti. Dìti
s dospìlým doprovodem vyšly na vrchol Smrk za ranního
svítání, zkusily si hodinu noèního bdìní i samostatný
výsadek na neznámém místì se speciálními úkoly a
následným návratem do tábora. Za kadou tuto výzvu
získaly dìti nášivku na skautský kroj. Dvì šikovné
svìtlušky (dìvèata 6 – 11 let), Šíp a Ptáèe, mìly monost
získat vyznamenání svìtlušek, tj. zkusit sloit zkoušku Tøi
kapky rosy. Celkem 5 dìtí prokázalo své skautské i další
všestranné znalosti a byly vyzváni ke sloení skautského
slibu. Skautský slibový obøad je pro kadého slibujícího
záitkem na celý ivot.
Tábor skonèil a nám zbyly jen krásné vzpomínky a památeèní fotografie. U se tìšíme na další
tábor!!!
Dìkujeme starostovi a Radì obce Štìpánov za finanèní pøíspìvek ve výši 5 000 Kè, který jsme na
tábor dostali z rozpoètu obce. Bez tohoto pøíspìvku bychom nemohli udret cenu tábora na èástce
2000 Kè/15 dní, nebo skautské tábory nejsou dotované z MŠMT ani z ústøedních orgánù Junáka. Pro
srovnání letní tábory napø. s cestovní agenturou stojí 3 999 Kè/10 dní, jiné stanové skautské tábory 2 200 2800 Kè/14dní, stanový tábor hnutí DUHA3 500 Kè/15 dní.
Za 23. oddíl Lvíèata Štìpánov
napsala Kristina elwice Záchová – zástupkynì vedoucí oddílu Lvíèata Štìpánov

Jubilanti
Øíjen
Listopad

Prosinec

Hedvika Kameníèková
Anna Morkesová
Jiøí Dokoupil
Josef Vašek
Josef Bittner
Boena Veèeøová
František Svozil
Miloslava atková
Bohumír Svozil

86 let
82 let
83 let
75 let
75 let
89 let
70 let
85 let
87 let
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Informaèní zpravodaj
Ranní koupel v potoce

Kulturní komise Obce Liboš
vás srdeènì zve

2.11.2012
v 17 hodin

na Dyniádu
na zahradu MŠ Liboš
vyrobte s dìtmi netradièní dýni a pøijïte si zasoutìit a uít si podzimní podveèer
teplé obèerstvení a dáreèky jsou pro vaše dìti pøipraveny

V nedìli 16. prosince
2012 se od 14.00 hodin
uskuteèní posezení se
seniory v pohostinství
„Za vodó“ v Liboši.

Pøipravované akce

V sobotu 1. prosince 2012 dopoledne pøivítá starosta nové obèánky
Liboše a Krnova.
Odpoledne ve 14.00 hodin bude zahájena vánoèní výstava v knihovnì,
na kterou všechny srdeènì zveme a tìšíme se, e na výstavu zapùjèíte
vánoèní výzdobu a své výrobky, za co Vám pøedem moc dìkujeme.
Výstava potrvá do 18.00 hodin. Mezitím však bude v 17.00 hodin
slavnostnì rozsvícen vánoèní stromeèek u obecního úøadu a libošské
dìti zarecitují básnièky. Sdruení en pøi této pøíleitosti zajistí tradièní
punè a pohoštìní. Všem organizátorùm pøejeme, aby se jim
pøipravované akce vydaøily a Vám, obèanùm Liboše, a pøedevším
dìtem pøejeme pøíjemnou pøedvánoèní náladu.
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