INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ
PRO OBÈANY LIBOŠE A KRNOVA
Èíslo 49

Listopad 2012

Váení spoluobèané,
závìrem tohoto roku, v jeho takøka posledních nìkolika dnech, v èase adventním a pøedvánoèního
shonu je tøeba si najít alespoò chvíli na zhodnocení toho, co se nám letos podaøilo a co naopak ne. Nechci vás
v tomto vydání zpravodaje zatìovat mnohým nic neøíkajícím výètem událostí tohoto roku, tak jak tomu
bývalo v minulých èíslech. Jde mi o to, abych vás spíše inspiroval v nadcházejícím sváteèním èase k malému
zastavení a zamyšlení se nad tím, jak se nám plnila jednotlivá pøání, kterých má zajisté kadý z nás spoustu a
s kterými v oèekávání a nadìji pøed rokem do tohoto letošního vstupoval. Vìtšinou na konci roku máme
taková svá pøání. Jednak to jsou ta tajná a nezveøejnitelná proto, aby se vyplnila, a poté to jsou ta obvyklá, jako
mít víc èasu na rodinu, na koníèky, na sebe a podobnì. Následují pøání sebezáchovná, hlavnì zdraví, ménì
stresu, hodnì nápadù, mít èas na pøátele. Na konci roku si také pøejeme vzájemnì milá slova, která vdy
potìší. Námìtem k tomuto malému zastavení mùe být štìdrodenní vyhrávání koled u našich kaplièek, které
pøímo vybízí v tomto sváteèním èase k setkání se spoluobèany a vzájemnému pøání pøíjemného a nièím
nerušeného proití tohoto období.
Dovolte mi, abych vám podìkoval za èinnosti a práci, kterou pøispíváte k rozvoji naší obce a všem
pøeji krásné, klidné a pøíjemné proití svátkù vánoèních. Do roku 2013 pøeji hodnì zdraví, štìstí a pohodu
v osobním ivotì. Tìším se na spolupráci pøi správì a rozvoji naší obce.
Jan David
starosta obce Liboš

Vánoèní pøání
Vloèky se tichounce snášejí k zemi,
v pokuji voní cukroví a oheò v krbu
høeje…
Pøichází ta správná vánoèní nálada…
Èlovìk se mùe na chvíli zastavit a
zasnít se…
...dýchnutím na zamrzlou okenní
tabulku
se najednou otevírá nový pohled
na svìt
a krásné sny se pøed oèima mìní ve
skuteènost…
Kouzelné Vánoce plné splnìných
pøání Vám pøeje
Jan David, starosta obce

.
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U S N E S E N Í z 20. veøejného zasedání
Zastupitelstva obce Liboš konaného dne
28.11.2012
Zastupitelstvo obce Liboš
- bere na vìdomí zprávu starosty o èinnosti od
posledního zasedání zastupitelstva.
- bere na vìdomí zprávu starosty o kontrole usnesení z posledního zasedání zastupitelstva.
- schvaluje hospodaøení obce Liboš za
I.-III.Q/2012.
- schvaluje rozpoètové opatøení è. 10/2012 a
è. 11/2012 dle pøedloeného návrhu.
- schvaluje rozpoèet Obce Liboš na rok 2013
vèetnì rozpoètu sociálního fondu vše v pøedloené podobì v èlenìní dle oddílù a paragrafù
s pøíjmy ve výši 4.775 tis. Kè a výdaji ve výši
7.275 tis. Kè jako vyrovnaný se zapojením
zùstatku roku 2012 ve výši 2.500 tis. Kè.
- schvaluje dodatek è. 12 ke smlouvì o odvozu komunálního odpadu s firmou Remit s.r.o. Šternberk
ve vìci navýšení ceny za jeden svozový den na
èástku 2.198,- Kè bez DPH.
- schvaluje dodatek ke smlouvì o úhradì neinvestièních nákladù na áka ZŠ uzavøenou s Obcí Štìpánov, týkající se zmìny výpoètu a termínu vyhotovení vyúètování.
- schvaluje pøíspìvek na èinnost neziskové organizaci Charita Šternberk ve výši 4.000,- Kè k vyúètování do 17.12.2012.
Zastupitelstvo obce schvaluje
- zahájení zadávacího øízení na veøejnou zakázku
malého rozsahu na výbìr stavební firmy na stavební práce na akci „Liboš – obytná zóna za
kostelem I. etapa“
- pøedloenou zadávací dokumentaci k tomuto
výbìrovému øízení
- èleny hodnotící komise ve sloení Ing. Vladimíra
Šedivá, Jan David, Silvie Polánková, Martina
Loutocká, Petr Hlavík, Ing. Petr Doleel, Ing.
Stanislav Kubala; náhradníky hodnotící komise
Jaromíra Bìhala a Aloise Uvízla
- oslovení navrených dodavatelù, kterými budou
firmy: SaM silnice a mosty Litomyšl a.s., Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl; Opluštil - stavby
s.r.o., Geislerova 337/25, 779 00 Olomouc;
Strabag a.s., Holická 1004/29, 779 00 Olomouc;
Swietelsky stavební s.r.o., odštìpný závod Dopravní stavby Morava, Šlechtitelù 1, 772 00
Olomouc; Restoma s.r.o., Na Zákopì 443/2,
779 00 Olomouc; Stavebniny u Komína s.r.o.,
Dolní Novosadská 516/84, 779 00 Olomouc;
Sopat CZ s.r.o., Mladeè, Sobáèov 3, 783 21 Sobáèov; Presbeton Nova, s.r.o., U Panelárny 594/6,
779 00 Olomouc-Chválkovice
- hodnotící kritérium pro posuzování a hodnocení
nabídek, kterým bude nejniší cena (95%) a reference o takto provádìných stavbách
posledních
Mše za
v kapli
v Liboši
5 let (5%)

Informaèní zpravodaj

Oznámení o volbách prezidenta ÈR
Starosta obce Liboš v souladu s § 14 odst.
1 písm. c) zákona è. 275/2012 Sb., o volbì prezidenta republiky a o zmìnì nìkterých zákonù
- stanovuje pro volbu prezidenta Èeské republiky
konanou ve dnech 11. ledna 2013 a 12. ledna
2013, pøípadné II. kolo ve dnech 25. ledna 2013 a
26. ledna 2013 poèet èlenù okrskové volební
komise 6 vèetnì zapisovatele.
- informuje politické strany, hnutí a koalice a obèany, e v obci Liboš byl ustanoven jeden volební
okrsek se sídlem v zasedací místnosti Obecního
úøadu v Liboši, Liboš èp. 82.
- informuje obèany, e zapisovatelkou okrskové
komise byla jmenována paní Martina Davidová.
- informuje, e volba prezidenta Èeské republiky
se uskuteèní ve dnech 11.ledna 2013 od 14.00 do
22.00 hodin a 12.ledna 2013 od 8.00 do 14.00
hodin, pøípadné II. kolo ve dnech 25.ledna 2013
od 14.00 do 22.00 hodin a 26.ledna 2013 8.00
do 14.00 hodin v zasedací místnosti Obecního
úøadu v Liboši èp. 82.
Starosta obce upozoròuje obèany obce, aby
si zkontrolovali platnost svých obèanských prùkazù, nebo jejich povinností je pøed hlasováním
prokázat totonost a státní obèanství ÈR platným
obèanským prùkazem.

Hasièi varují - nebezpeèí o Vánocích
a na Silvestra
Abyste proili klidné sváteèní dny, dodrujte základní pravidla:
- svíèky na adventním vìnci èi vánoèní svícny nikdy nenechávejte hoøet bez dozoru,
- peèlivì volte místo, na které zapálenou svíèku
postavíte (stabilní nehoølavá podloka),
- dodrujte bezpeènou vzdálenost otevøeného ohnì
od hoølavých pøedmìtù,
- jestlie pouíváte na stromeèku elektrické svíèky,
nakupujte vdy certifikované výrobky,
- rskavky na stromeèku jsou otevøený oheò, který
nesmí být ponechán bez dozoru,
- létající balonky štìstí nepouštìjte v obytných zónách, za vìtrného poèasí a v blízkosti skladù sena, slámy, hoølavin nebo výbušnin,
- kupujte pouze certifikovanou zábavní pyrotechniku a skladujte ji tak, aby nebyla v dosahu dìtí a
na místech, kde mùe dojít k její iniciaci, odpalujte ji podle návodu na pouití, venku na volném
prostranství,
- pokud se vám pøes veškerou opatrnost situace
vymkne kontrole,volejte hasièe prostøednictvím
tísòové linky 150 nebo 112.
zdroj: Hasièský záchranný sbor Ol. kraje
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Rozpoèet obce na rok 2013
Výdaje

Komunikace
10 000
oprava komunikací
50 000
investice - komun. Hrázka ke kostelu 2 100 000
Dop. obslunost - pøíspìvek na aut. dopr. 50 000
Kanalizace
20 000
investice - kanalizace Krnov
500 000
Školství - MŠ pøíspìvek na èinnost
330 000
Náklady na stravování ákù MŠ
50 000
Školství - pøíspìvek na ly., úhrada neinv.
nákl. na áky ZŠ
535 000
Neinvestièní náklady na stravování ákù 60 000
Knihovna
64 000
Kultura - kronika, výstavy, apod.
10 000
Zachování památek
20 000
Rozhlas - opravy a údrba
10 000
Tisk novin - redakèní práce a tisk
2 000
Obèanské záleitosti
166 000
Tìlovýchovná èinnost - úprava høištì
2 000
Nebytové prostory KD
40 000
Investice - technické zhodnocení KD
300 000
Veøejné osvìtlení
160 000
Komunální sluby a územní rozvoj,
obecní majetek - geom. Plány
10 000
investice - revitalizace veø. prostr. Krnov 100 000
Odvoz odpadkù - nebezpeèný odpad
11 000
Odvoz odpadkù komunální odpad odvod
a uloení na skládce + kont.
120 000
nákup kontejnerù a popelnic
40 000
Odvoz odpadkù - velkoobjemový odpad 10 000
Tøídìný odpad ECO - KOM
100 000
Veø. zeleò, péèe a vzhled obce
470 000
Hasièi
80 000
Zastupitelstvo - ostatní osobní výdaje
680 000
Správa
980 000
Výdaje z fin. operací - poplatky bance
za vedení úètu a pojištìní
50 000
Pøevody vlastním fondùm
40 000
Platby daní a poplatkù - daò z pøíjmu
práv. osob za obec
100 000
Ostatní èinnosti - dary
5 000
Výdaje celkem:

7 275 000 Kè

Informace o odvozu odpadu
Svoz nebezpeèného odpadu, elektroodpadu
a velkoobjemového odpadu provede firma Remit
s.r.o. Šternberk dne 9. bøezna 2013 a svoz nebezpeèného odpadu a elektroodpadu bude organizován
dne 3. srpna 2013.
Pravidelný odvoz popelnic
bude v roce 2013 probíhat kadý
lichý týden ve støedu, poèínaje
2.lednem 2013.

Ranní koupel v potoce
Pøíjmy

Danì a poplatky:
Daò z pøíjmu FO ze záv. èinnosti
Daò z pøíjmu FO
Daò z kap. výnosù
Daò z pøíjmù práv. osob
Daò z pøíjmù za obec
Daò z pøidané hodnoty
Poplatek ze psù
Poplatek za uívání veø. prostranství
Poplatek ze vstupného
Odvod z loterií
Správní poplatky
Daò z nemovitostí
Pøevody z rozp. úètù

700 000
25 000
80 000
815 000
100 000
2 000 000
17 000
1 000
1 000
10 000
12 000
440 000
40 000

Vlastní pøíjmy:
Stoèné
Pøíjmy kultura - dechovky, vstupné
Z pronájmu kult. domu- pohostinství
Pøíjmy z pronájmu pozemkù
Odvoz odpadkù
Pøíspìvek ECO - KOM
Z pronájmu nemovitostí - kadeønictví
Pøíjmy z úrokù
Pøíjmy celkem:

19 000
36 000
80 000
45 000
100 000
100 000
0
14 000
4 635 000 Kè

Neinvestièní dotace
Pouití zùstatku r. 2012

140 000
2 500 000

Celkem:

7 275 000 Kè

Rozpoèet je nevyrovnaný a ke krytí investièních výdajù bude pouit zùstatek z r. 2012.
Neinvestièní dotace od státu na správu zatím nejsou
stanoveny a do rozpoètu je zaèlenìna pravdìpodobná výše. Po pøedpisu dotace ze státního
rozpoètu v prùbìhu mìsíce ledna 2013 bude rozPøedna...rok 2013 upraven rozpoètovým opatøením.
poèet

Jubilanti
Leden 2013
Boena Dobešová
Únor 2013
Zdenìk Körner
Bøezen 2013
Marta Šabatová
Josef Stoklásek
Marie Svozilová

70 let
70 let
75 let
80 let
84 let
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Podzimní èinnost skautského oddílu Lvíèata Štìpánov
Skautský rok 2012/2013 jsme zahájili akcí
pro veøejnost „Rozlouèení s létem aneb dìtský den
s koòmi“, která se konala v sobotu 8. 9. 2012
v areálu bývalého ZD v Liboši. Pro dìti i rodièe jsme
v areálu jízdárny pøipravili 10 stanoviš s nejrùznìjšími disciplinami, napø. skákání panáka v pytli,
skoky pøes lano, bìh pøes pøekáky, zkouška pamìti,
kreslení obrázkù „konì a já“ apod. Po splnìní všech
disciplin èekala kadé dítì sladká odmìna a ty odvánìjší i jízda na koni. Bìhem dopoledne si pøišlo
zasportovat a zajezdit na koních cca 50 dìtí.
Za odvedený kus práce na akci u koní v Liboši jsme pro skauty a skautky z 23. oddílu Lvíèata pøipravili na nedìli 9. 9. 2012 celodenní hru „Poznejte
krásy historické Olomouce“.
V øíjnu jsme se zúèastnili soutìe ve zpìvu folk
a country písní „Folkový guláš 2012“, oblastního kola
Dìtské Porty 2012 pro Olomoucký a Zlínský kraj,
které se konalo v sobotu 13. 10. 2012 v olomouckém
U - klubu. Po šesti týdnech pilného zkoušení zazpívalo
šest nejlepších zpìvákù z oddílu za doprovodu kytary
Martina Záchy 3 soutìní písnièky pøed porotou, které
pøedsedal Pavel Aligátor Nenkovský z Mohelnice, zakladatel a duchovní otec festivalu Mohelnický dostavník. Z Olomouce jsme si odvezli pìkné 2. místo v kategorii „zpívající skupina s doprovodem dospìlého“ a
zároveò jsme získali speciální ocenìní – Cenu divákù.
V listopadu se druina LOTØI, tj. skauti a skautky ve vìku 11-13 let, zúèastnili celorepublikových
skautských závodù v šifrování, které se konaly bìhem víkendu 24. - 25. 11. 2012 v Benešovì u Prahy pod
názvem „V Benešovì straší“. Šifry jsme pilnì trénovali u od záøí, proto s nimi Lotøi nemìli problém. Bohuel se naše druinka nestihla vrátit do cíle vèas, jinak by byla na krásném 5. místì z 12 zúèastnìných drustev.
Pøíští rok snad ji dosáhneme na vítìzství.
V prosinci nás èeká poslední výprava tohoto kalendáøního roku, vánoèní schùzky s dáreèky a
cukrovím a rozdávání Betlémského svìtla tìsnì pøed Vánoci, pøesná místa a èasy ještì budou upøesnìny.
Dìkujeme tìm, kteøí naši èinnost podporují a pøejeme všem za skautský oddíl Lvíèata Štìpánov pøekrásné
Vánoce a do nového roku 2013 všechno dobré, hodnì zdraví a úspìchù.
Za 23. skautský odd. Lvíèata Štìpánov,
Kristina Záchová - elwice
Letos Vám skauti a skautky pøinesou

Betlémské svìtlo
„Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké svìtlo…“

Dyniáda
(Iz 9, 1)

Malý plamínek, tento novodobý symbol Vánoc, jen svou silou spojuje
mnohá srdce, vám budeme pøedávat
v plánovaném termínu 20. – 23. 12. 2012.
Pøesná místa a èasy budou vèas oznámeny obecním rozhlasem.
Více o Betlémském svìtle na www.betlemskesvetlo.cz
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Vánoèní výstava v Liboši
Nastal èas velkých pøíprav, všichni kmitají,
aby stihli dokonèit krásné výrobky, a organizátoøi
mají plné ruce práce s výzdobou naší knihovny. Tak
to bylo zhruba pøed mìsícem.
Vánoèní svátky byly sice ještì daleko pøed
námi, ale u první prosincovou sobotu dne 1. 12.
2012 se uskuteènila v místní knihovnì tradièní prodejní „Vánoèní výstava“. Vùnì jehlièí a perníèkù
navodila správnou vánoèní atmosféru. Své výrobky
na výstavì pøedvádìli nejen áèci naší mateøské
školy, ale i tvoøiví obèané naší obce. Sešlo se mnoho
krásných prací, které potìšily a také pomohly naladit
všechny dìti na milované a oèekávané Vánoce.
K vidìní byly kromì rùzných vánoèních vìncù,
svícnù, dekorací a ozdob i výrobky z papíru,
moduritu, pedigu, mašlièek, korálkù, vlny èi
keramiky. Dìti si v dílnièkách mohly vyrobit vlastní
vánoèní pøání, èi nazdobit perníèky. Všichni pracovali s velkým zaujetím a byla radost se dívat, jak
jsou šikovní, a jak pod jejich rukama vzniká z rùzných barevných papírù pomocí lepidla, barevných
støepù a nùek krásné dílko.
Dostali jsme dopis, ve kterém nás paní Helena Škodová a Miluše Stejskalová z Moravské
Huzové poádaly, abychom za pøípravu a organizaci
pøekrásné výstavy podìkovali paní Karle Pustìjovské a knihovnici Karle Gálové. A další pochvalná
uznání se objevila v pamìtní knize. Lidem se výstava líbila a byli mile pøekvapeni zruèností a kreativitou spoluobèanù.
Ti, kdo pøišli, mohli shlédnout spoustu krásných výrobkù pro vánoèní výzdobu, nìkteré
dekorace si i zakoupit a odnést si tak kousek vánoèní
atmosféry do svých domovù. Všechny výrobky byly
krásné, protoe byly dìlané od srdce.
Krásné Vánoce, pohodu, štìstí a úspìšný
nový rok všem pøeje
Eva Stejskalová

Obec Liboš a kvarteto lesních rohù „ Ètvero“
Vás srdeènì zve na

Tradièní vánoèní koledování
dne 24. 12. 2012
ve 13:00 v Krnovì u Kaple sv. Antonína
ve 13:30 v Liboši u Kaple Povýšení sv. Køíe
Pøijïte si poslechnout a zazpívat známé èeské
koledy, vánoèní písnì a èást Èeské mše vánoèní
od Jakuba Jana Ryby.
Zahraje Vám kvarteto lesních rohù „Ètvero“
ve sloení: Radka Borùvková, Daniel Ètvrtlík,
Lukáš Brázdil a Ján Garláthy
V nedìli 16.12.2012 se naši senioøi sešli k
besedì ve vinárnì pohostinství „Za vodó“, kde jim
program zpestøil kouzelník Tomasiano.

Vítání obèánkù, Liboš 1.12.2012

Podìkování - tímto bych chtìla podìkovat neznámému
poctivému nálezci, který našel mou prùkazku na autobus
a dal mi ji do schránky, za jeho ochotu.
Terezie Garlathyova
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Obec Liboš Vás srdeènì zve na

16.OBECNÍ PLES
v pátek 1. února 2013 ve 20 hodin
ve vinárnì pohostinství „Za vodó“
Pøipravena tradièní bohatá
tombola
hudba: SIRIUS
Vstupné 50,- Kè
Vstup pouze ve spoleèenském
obleèení
Tradièní Babský bál se tentokrát uskuteèní
9.bøezna 2013
a hrát bude hudba Trigon Unièov.

Jmelí
Ranní koupel v potoce
Podle jedné legendy bylo jmelí kdysi strom, z
nìho vyøezal Josef kolébku pro Jeíška. Po 33 letech
porazili strom Øímané a z jeho kmene vyrobili køí, na
kterém Jeíše ukøiovali. Strom se hanbou zmenšil v malé
keøíky a stejnì jako vìøící jsou èásteènì ivy z Kristova
tìla, tak i jmelí ije zèásti ze ivin stromù.
Jmelí patøí k tradièním vánoèním zvykùm, které
pøeívají dodnes. Zavìšuje se nad dveøe nebo na štìdroveèerní stùl, aby pøineslo rodinì štìstí. Podle pøísloví z
Moravy „Kdo se pod jmelím políbí, druhému se zaslíbí“
je i zvykem pod zavìšeným jmelím líbat eny a dívky.
Jestlie kupujete jmelí, vyberte si vìtvièku s
velkým poètem bobulí. Èím více bobulek, tím více štìstí
Vás v novém roce èeká.
Tato vìènì zelená rostlina rostoucí vysoko v korunách stromù vytváøí keøíky ve tvaru kulovitých trsù o
prùmìru a 1 metr. Koøeny jmelí vyrùstají z kùry vìtví, ze
kterých odebírají iviny. Plody - bílé bobule o prùmìru 5
mm, které dozrávají právì v prosinci se podobají perlám.
Jmelí se dnes pouívá v medicínì (ke sníení
krevního tlaku, proti arterioskleróze, poruchám vegetativního nervového systému atd.), tak i v kosmetice. Jeho
výtaky uplatòují v krémech a emulzích urèených ke
zklidnìní podrádìné pokoky a proti nadmìrné tvorbì
lupù. Je však dùleité vìdìt, e tato rostlina je souèasnì i
pomìrnì silnì jedovatá.

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ pro obèany Liboše a Krnova Vydává ètvrtletnì Obec Liboš, Liboš 82,
Štìpánov 783 13, IÈO 635 758, tel./fax: 585 386 759, e-mail: libos@libos.cz, www.libos.cz. Registrováno u
MK ÈR pod znaèkou MK ÈR E 14850. Redakèní rada: Mgr. Pavla Kouøilová, Ph.D. – šéfredaktor, Jan David,
Mgr. Jana Krylová, Eva Stejskalová. Redigovala Mgr. Pavla Kouøilová, Ph.D. Za jazykovou správnost
pøíspìvkù ruèí sami autoøi.

