INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ
PRO OBÈANY LIBOŠE A KRNOVA
Bøezen
2013
Váení spoluobèané,
setkáváme se poprvé v letošním roce nad stránkami našeho jubilejního zpravodaje a rád bych vás
informoval o aktuálním dìní a plánech èinností nadcházejícího období, po sestavení rozpoètu a stanovení
priorit, po probìhnuvší inventarizaci majetku obce a pøi prùbìném zpracování a podávání ádostí o dotace
v programech, které se nás týkají a jsme na nì pøipraveni.
Po prosincové akceptaci naší ádosti Státním fondem ivotního prostøedí na dotaci na kanalizaci
v Krnovì zatím zdárnì pokraèují èinnosti a úkoly nutné ke splnìní všech podmínek tohoto fondu ke
koneènému získání finanèních prostøedkù, tak abychom mohli v pøíštím roce tuto stavbu provést. Je to
administrativnì pomìrnì sloitý proces, ale po prùbìné komunikaci a upøesòováním údajù
s poskytovatelem této dotace, kdy je vidìt, e se naší ádostí zabývají a pracují s ní, bychom v mìsíci dubnu
mohli vìdìt pøedbìný výsledek.
V mìsíci lednu probìhlo výbìrové øízení na dodavatele stavby komunikace hrázka ke kostelu, zatím
tedy jen první etapu a to od køiovatky rovný úsek po lávku pøes Oskavu, protoe se jedná o nejhorší èást
slouící nejen našim dìtem k cestì do školy, ale je znaènì vyuíván i ostatními spoluobèany za nákupy a
slubami. Nejlepší nabídku podala firma STRABAG, která bude v prázdninových mìsících tuto stavbu
provádìt. K èásteènému dofinancování této akce byla zpracována a podána ádost o dotaci na kraj
z vyhlášeného programu rozvoje venkova.
V kadoroèních dotaèních programech kraje byla zpracována a podána ádost na základì
restaurátorského zámìru na obnovu a opravy køíe v Krnovì. V programu na podporu kultury byla rovnì
zpracována a podána ádost o dotaci na náš letošní ji 19. roèník festivalu malých hudebních souborù, který
bude v nedìli 3. èervna. Na vìcné dovybavení naší jednotky hasièù byla také podána na krajský úøad ádost o
finanèní pøíspìvek.
V loòském roce jsme mìli podánu ádost na dotaci v regionálním operaèním programu na úpravy
prostranství pøed mlýnem. Protoe byly špatnì nastaveny podmínky a kritéria této výzvy, kdy se nìkolik obcí
odvolalo proti výsledkùm, tak byla nakonec zrušena. V letošním roce byla znovu tato výzva vyhlášena a pro
obce, které budou na tento samý úèel ádat znovu je i monost finanèní náhrady za aktualizaci stávajícího
projektu. Proto byly zahájeny práce na podání ádosti týkající se regenerace center obcí.
Pøed námi je ještì zpracování a podání ádosti v rámci místní akèní skupiny na projekt klubovny
v Krnovì na návsi, ale jen jako dílèí èást celého projektu úprav tohoto prostoru, tak aby nám to nekolidovalo
s výstavbou kanalizace.
Toto je z vìtší èásti jen struèný výèet plánovaných a rozpracovaných akcí z poèátku tohoto roku.
Pøejme si, a z tìch prostøedkù, které slouí rozvoji obcí, získáme co nejvìtší èástku, abychom mohli
realizovat to, co plánujeme.
Jan David, starosta obce

.

Podìkování starosty
Váení spoluobèané, rád bych Vám
podìkoval za pomoc pøi úklidu snìhu
z chodníkù. Vnímám to jako projev
solidarity vùèi obci a spoluobèanùm,
a moc si toho váím.
Jan David, starosta obce

Zima v Liboši, únor 2013
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U S N E S E N Í z 21. veøejného zasedání
Zastupitelstva obce Liboš, konaného 20.12.2012
Zastupitelstvo obce Liboš schvaluje:
* závazné ukazatele rozpoètu v rozsahu schválených
rozpoètovaných prostøedkù na mzdy ve výši 675 tis. Kè a
výdaje na odmìny zastupitelstva ve výši 680 tis. Kè.
* dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích
poskytnutí dotací, penìitých a vìcných darù dle návrhu
rozpoètu na rok 2013 v té výši, jak je uvedeno v polokovém rozpisu.
* poskytnutí pøíspìvku Mateøské škole Liboš, pøísp.
organizace ve výši 330 tis. Kè na provoz.
Zastupitelstvo obce stanovuje:
* e ve výdajové stránce rozpoètu nesmí být jednotlivými pøíkazci operací pøekroèen stanovený objem provozních a investièních výdajù dle jednotlivých paragrafù
schváleného rozpoètu roku 2013. Celkový objem mzdových poloek u jednotlivých paragrafù rovnì nesmí být
pøekroèen, zámìna mezi jednotlivými mzdovými
polokami je povolena.
* e pøi realizaci jmenovitých investièních akcí lze do
výše 5% rozpoètu akce pouít investièní prostøedky na
související neinvestièní výdaje.
* v souladu s platnými zákony kompetenci starosty obce
k provádìní jednotlivých rozpoètových opatøení
v následujícím rozsahu: do výše 100.000,- Kè pokud tyto
zmìny nevyvolávají další nároky na finanèní prostøedky
obce.
Zastupitelstvo obce zmocòuje starostu obce:
* k provádìní vnitøních rozpoètových zmìn, které neovlivní celk. pøíjmy a výdaje, k provádìní rozpoètových
zmìn týkajících se úèelových dotací ze státního rozpoètu
a státních fondù a k provádìní rozpoètových zmìn,
kterými jsou ukládány odvody pøíspìvkové organizaci a
k provádìní rozpoètových zmìn v souvislosti s finanèním vypoøádáním.
* k rozpoètovým zmìnám v oblasti investic v rámci
jednotlivých odvìtví.
* k provádìní rozpoètových zmìn, týkajících se pøíjmù z
plnìní pojistných událostí (škody na majetku obce Liboš)
vèetnì provádìní rozpoètových zmìn, týkajících se
pøijetí finanèních darù, pøíspìvkù a dotací.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce
* informovat pravidelnì zastupitelstvo o provedených
rozpoèt. zmìnách a opatøeních a provést jejich struèné
odùvodnìní (odùvodnìní lze na zasedání podat i ústnì).
* informovat zastupitelstvo ètvrtletnì o vývoji rozpoètu
obce v roce 2013.
Zastupitelstvo obce
* schvaluje rozpoètové opatøení è. 14/2012 dle pøedloeného návrhu ve výši 38 tis. Kè (zvýšení pøíspìvku na
provoz MŠ Liboš s konkrétním urèením na doplatek platu
uèitelky za rok 2012).
* ukládá starostovi pozvat øeditelku MŠ Liboš k øešení
výjimky v rámci kapacity a stanovení poètu ákù MŠ.
* schvaluje dodatek è. 5 ke smlouvì s firmou Veolia
Transport Morava a.s. o závazku veøejné sluby dopravní obslunosti k úhradì ztráty ve výši 48.700,- Kè za
období roku 2013.

Informaèní zpravodaj
* vydává v souladu s platnými právními pøedpisy formou
opatøení obecné povahy, soubor zmìn è. 5 Územního
plánu sídelního útvaru Liboš, který je pøílohou tohoto
usnesení

U S N E S E N Í z 22. veøejného zasedání
Zastupitelstva obce Liboš, konaného 31.1.2013
Zastupitelstvo obce Liboš
* schvaluje zøízení úètu u ÈNB pro dotace ze státního
rozpoètu s podpisovým právem starosty a úèetní a
schvaluje podání ádosti Finanènímu úøadu Olomouc a
MF ÈR o vylouèení pouití úètu ÈNB pro pøevod pøíjmù
z výnosu daní nebo podílu na výnosu sdílených daní dle
zákona o rozpoètovém urèení daní.
* schvaluje podání ádostí na Olomoucký kraj o dotace
na podporu kultury a památkové péèe na restaurování
kamenného køíe v Krnovì, na podporu kultury a památkové péèe na 19. roèník festivalu malých dechových
souborù (2.6.2013), na dovybavení jednotky hasièù obce
Liboš a o dotaci z programu obnovy venkova na komunikaci Hrázka ke kostelu I. etapa.
* schvaluje smlouvu na zpracování a podání ádosti o
dotaci z ROP-Støední Morava se spoleèností GHC Regio s.r.o. Olomouc na revitalizaci veøejných prostranství
„Mlýnské námìstí“ s tím, e smlouva bude starostou
podepsána po vyhlášení výše uvedeného dotaèního titulu
jen v tom pøípadì, e budeme splòovat podmínky
dotaèního titulu.
* schvaluje výzvu ke zpracování provádìcí projektové
dokumentace „Tlaková kanalizace Liboš – místní èást
Krnov“ v souladu se smìrnicí pro zadávání veøejných
zakázek malého rozsahu; bere na vìdomí informaci o
tom, e budou osloveni tøi navrení dodavatelé, kterými
budou Ing. Dalibor Dudík, Tìšetice 182, firma
Visso s.r.o., Tovární 1059/41 a Ing. Petr Poštulka, Albrechtova 652/36, Horka nad Moravou; zastupitelstvo
stanovilo hodnotící kritérium pro posuzování a hodnocení nabídek, kterým bude nejniší cena.
* schvaluje na základì doporuèení výbìrové komise
dodavatele stavby komunikace Hrázka ke kostelu I. etapa firmu Strabag a.s., Na Bìlidle 198/2,1 Praha 5, za
cenu zhotovení díla ve výši 1 202 780,- Kè bez DPH a
povìøuje starostu podpisem smlouvy.
* projednalo ádost firmy Elpremont s.r.o., Velká Bystøice o schválení návrhu smlouvy o smlouvì budoucí o
zøízení vìcného bøemene a o právu stavby è. IP-128013328/1 Liboš, Novák, pøipojení NN, kNN za úplatu a
navrhuje výši úplaty 5.000 Kè. Dále ukládá starostovi
zveøejnìní zámìru o zøízení vìcného bøemene na parc. è.
463 – ostatní plocha v k.ú. Liboš na úøední desce.
* schvaluje poskytnutí pøíspìvku k vyúètování na provoz neziskové organizaci Charita Šternberk pro rok 2013
ve výši 5.000 Kè.
* schvaluje jako zøizovatel MŠ Liboš, pøísp. organizace,
výjimku v poètu dìtí navštìvujících školu do max. výše
22 ákù; ukládá øeditelce MŠ Liboš poádat do konce záøí
2013 o rozpoètové opatøení na doplatek mzdy uèitelky
MŠ pro rok 2013 a zahrnout do návrhu rozpoètu na rok
2014 potøebné mzdové prostøedky pro uèitelku související s udìlenou vyjímkou v poètu dìtí.
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Pokyny k odvozu odpadkù v Liboši
Odpadky se odváí z Liboše a Krnova pravidelnì v lichém týdnu. Popelnice k odvozu je nutno umístit pøed nemovitostmi u silnice nebo
chodníku.
Na popelnici o obsahu 110 a 120 l se vyvìšuje jedna známka – poukázka, která je oznaèena dvìma razítky (nápis Obec Liboš odpady a razítko Obce Liboš). Na popelnici o obsahu 220 a 240
l poukázky dvì na jeden odvoz. I pøiloený pytel
s odpadky je nutno oznaèit jednou poukázkou.
Obèan na poukázku dopíše èp. domu a datum
odvozu.
Opìt se vyskytly pøípady, kdy popelnice
nebyly øádnì oznaèeny poukázkou. Upozoròujeme
obèany, e odpadky z takových popelnic v ádném
pøípadì nebudou pracovníky firmy Remit s.r.o.
Šternberk odvezeny.

Upozoròujeme obèany, e v sobotu 9.3. bude
proveden sbìr velkoobjemového odpadu,
elektroodpadu a nebezpeèného odpadu.
Kontejner na nebezpeèný odpad bude pøistaven u staré vodárny od 8:00 do 9:00 hod a
kontejner na velkoobjemový odpad a elektroodpad
od 8:00 do 11:00 hod.
Eva Stejskalová
V sobotu 9. 3. 2013 v dobì od 8:00 do 11:00 hod
se na Obecním úøadì v Liboši budou vybírat
poplatky:
poplatek ze psù
stoèné
nájem z pozemkù
a prodej poukázek na odvoz odpadkù

Varujeme pøed spalováním plastù
Kdy cítíte kouø, vy, vaše rodina a sousedé jste
vystavováni potenciálnì jedovatým substancím. Proto
nikdy nezneškodòujte odpad spalováním v kamnech,
kotlích èi v otevøených ohništích nebo uloením na èernou skládku! Vaše zdraví se øídí zákony, které nelze
obcházet. Nespalujte plasty v domovních krbech a kotlech, zabráníte poškození svého zdraví a pøispìjete ke
zlepšení ivotního prostøedí.
Spalování ekologických paliv (zemní plyn, døevo aj.) je základním pøedpokladem udrení èistoty ivotního prostøedí, pøedevším ovzduší. Pøi spalování jiných látek, ne ekologických paliv v malých spalovacích zdrojích zneèišování ovzduší se jmenovitým tepelným výkonem zaøízení do 0,2 MW (domovní krby
a kotle aj.), nebo na otevøeném ohništi, dochází ke zneèišování ovzduší a k poškozování zdraví lidí.
Spalováním „plastù" (napø. PET lahví, nebo jiných plastových obalù), které obsahují celou øadu chemických pøísad, dochází k uvolòování tìchto pøísad ve
formì plynu, kdy mùe vznikat mnohem více nebezpeèných škodlivin, ne napø. v prùmìrné spalovnì.
Proto opakovanì upozoròujeme:
* Spalováním plastických hmot (PVC napø. kelímky,
lahve, domácí zboí a hraèky) se uvolòuje oxid uhelnatý, chlorovodíkový plyn, dioxiny a chlorované furany. Ty mohou zapøíèinit vznik rakoviny a vad pøi narození. Dioxiny se hromadí a setrvávají v potravních
øetìzcích lidí.
* Pøi spalování polystyrénù (šálky, jídelní tácky, kartony
na vajíèka, plastové pøíbory), výpary z jejich hoøení
mùou poškodit oèi i sliznice.
* Pøi spalování polyuretanù (aluzie, pìny, látky, kterými se povrchovì upravuje døevo a lepidla) se uvolòuje
lutý kouø, který obsahuje kolísající mnoství kyanovodíku a fosgenu.
* Pøi spalování gumy, døeva ošetøeného impregnaèními
prostøedky, drátù z izolací, baterií, elektronických souMšejedovaté
v kapli plyny.
v Liboši
èástek, olejù, azbestu se uvolòují další

Obecní úøad v Liboši, Komise stavební,
dopravy a P informuje a upozoròuje na povinnosti,
které pro fyzické osoby a provozovatele malých zdrojù
zneèišování ovzduší ze zákona è. 86/2002 Sb.,
o ochranì ovzduší, v platném znìní, vyplývají. Fyzické
osoby a provozovatelé malých zdrojù zneèišování
ovzduší jsou, mimo jiné, povinni:
* uvádìt do provozu a provozovat stacionární zdroje jen
v souladu s podmínkami pro provoz tìchto zdrojù
* dodrovat pøípustnou tmavost kouøe a pøípustnou míru
obtìování zápachem a neobtìovat kouøem a zápachem
osoby ve svém okolí a obydlené oblasti
* v otevøených, ohništích, zahradních krbech, nebo grilovacích zaøízeních, spalovat jen døevo, døevìné uhlí,
suché rostlinné materiály a plynná paliva, která jsou
urèená výrobcem a nejsou kontaminována chemickými
látkami (viz § 12 odst. 1 písm. a) a e) a § 3 odst. 5 zákona
o ochranì ovzduší).
Za nedodrení tìchto povinností, tedy ve všech
tøech výše uvedených pøípadech, hrozí pachateli dle
zákona o ochranì ovzduší pokuta ve výši od 500 Kè do
150 000 Kè!
Obecní úøad v Liboši, komise stavební, dopravy
a P proto upozoròuje:
* nespalujte v malých spalovacích zdrojích se jmenovitým tepelným výkonem zaøízení do 0,2 MW (domovních krbech a kotlech aj.) jiné látky, ne paliva, pro
jejich spalování je tento zdroj jeho výrobcem urèen
* nespalujte v otevøených ohništích, zahradních krbech,
èi otevøených grilovacích zaøízeních, jiné látky, ne
døevo, døevìné uhlí, suché rostlinné materiály a plynná
paliva, pro jejich spalování jsou tato zaøízení jejich
výrobcem urèena
* neobtìujte kouøem osoby ve svém okolí a v obydlené
oblasti spalováním nevhodných látek ve spalovacích zdrojích a zaøízeních, dodrujte pøípustnou tmavost
kouøe a pøípustnou míru obtìování zápachem
Dìkujeme,Obecní úøad v Liboši, Komise
stavební, dopravy a P
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Obecní knihovna v roce 2012
Bìhem roku 2012 se v knihovnì v Liboši
zaregistrovalo 32 ètenáøù, z toho 8 dìtí ve vìku do 15
let. Celkem bylo pùjèeno 1032 knih.
Nejoblíbenìjší literaturou i v tomto roce byla
beletrie, kde si ètenáøi vypùjèili 764 knih a potom
knihy pro mláde, kterých bylo pùjèeno 221. Bìhem
roku také 39 návštìvníkù vyuilo pøipojení k
internetu. Webové stránky knihovny, které byly
zaloeny v roce 2009, ji navštívilo pøes deset tisíc
návštìvníkù. Knihy v knihovnì byly v tomto roce
úspìšnì vloeny do programu v poèítaèi.
Do knihovny jsme v prosinci 2012 dostali 39
svazkù úplnì nových knih v hodnotì 8.991,- Kè,
které zakoupila Obec Liboš. I v prùbìhu roku 2012
jsme dostávali do naší knihovny knihy

z výmìnného fondu Knihovny mìsta Olomouce,
které dováí ètyøikrát do roka paní Hana Melcrová,
knihovnice ze Štìpánova.
Bìhem roku byli navštìvováni také starší
obèané Liboše, pro které je obtíné se do knihovny
dostat, a knihy jsou jim doruèovány a do domu.
Ještì pøed vánocemi byla v naší knihovnì
uspoøádána beseda pro dìti z mateøské školy v Liboši, kde si s nimi povídala paní Hana Melcrová z
knihovny ve Štìpánovì o kníkách a ilustracích.
V sobotu 1. prosince 2012 jsme v naší
knihovnì uspoøádali druhým rokem vánoèní
výstavu. Návštìvníkù pøišlo 130 a bylo se na co
dívat.
Vaše knihovnice Karla Gálová

Jubilanti
Duben 2012

Kvìten 2012

Èerven 2012

Drahomíra Lýsková
Ludmila Müllerová
Dagmar Havelková
Anna Kováøová
Karel Humplík
Vojtìch iška
Josef Petøík
Alois Dreiseitel
Marie Neradová

Oznámení
Úøad práce ÈR, Krajská poboèka v Olomouci, si dovoluje oznámit zmìnu tzv. úøedních
hodin pro veøejnost od 1.2.2013, a to následovnì:
PO
ÚT
ST
ÈT
PÁ

08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
08:00 - 11:00
08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
08:00 - 11:00
08:00 - 11:00 (pro nové uchazeèe o zamìstnání a pøíjem ádostí o nepojistné
sociální dávky a pozvané klienty)

Z hospodaøení obce Liboš v roce 2012
Podle rozpoètu na rok 2012 schváleného
zastupitelstvem mìly celkové pøíjmy obce èinit
4 718 tis. Kè, po zmìnách pak 5 593 tis. Kè,
výdaje byly plánovány ve výši 6 043 tis. Kè, resp.
6 918 tis. Kè po zmìnách.
Podle závìrù hospodaøení byly ve skuteènosti pøíjmy ve výši 5 574 tis. Kè a výdaje ve výši
4 708 tis. Kè, tj. obec hospodaøila v roce 2012 s
úèetním pøebytkem 866 tis. Kè.

81 let
81 let
75 let
75 let
70 let
81 let
82 let
82 let
92 let

Kulturní kalendáø obce Liboš
na rok 2013
1. února
10. února
9. bøezna
23. bøezna
30. dubna
7. kvìtna
26. kvìtna
2. èervna
15. èervna
16. èervna
29. èervna
5. èervence

obecní ples
karneval MŠ
babský bál
košt ovocných pálenek a guláše
pálení èarodìjnic
uctìní památky konce 2. sv. války
kácení máje
Festival malých hudebních souborù
hody v Krnovì
mše svatá v Krnovì
vítání prázdnin
hasièská soutì „O pohár starosty
obce a memoriál Pavla Weinlicha“
15. záøí
hody v Liboši
mše svatá v Liboši
1. listopadu dyniáda
24. listopadu setkání seniorù
7. prosince
vítání obèánkù
7. prosince
rozsvícení vánoèního stromu
24. prosince koledy u kaplièek v Liboši a
Krnovì
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Malé ohlédnutí - Betlémské svìtlo

Ranní koupel v potoce
Myšlenka pøedávání Betlémského svìtla vznikla pøed 26
lety v Rakousku jako souèást charitativní akce. Poprvé plamínek
pøicestoval v roce 1986 letadlem z místa narození Jeíše Krista,
Betléma, do rakouského Lince. Pøedávání køehkého plamínku se
díky skautským organizacím odtud rozšíøilo do dalších zemí, a to
nejen v Evropì. Do Èeska se Betlémské svìtlo dostalo a po pádu ètyøicetileté komunistické vlády. Poprvé nám jej pøivezli
v prosinci 1989 èeští skauti ijící v exilu a pod sochu
sv. Václava v Praze.
V roce 1990 se s myšlenkou Betlémského svìtla
seznámili brnìnští skauti na vídeòském jamboree, mezinárodním setkání skautù a skautek. Od prosince 1990 se kadoroènì
vydávají brnìnští skauti do Vídnì pøevzít Betlémské svìtlo, aby
jej ve spolupráci s ostatními skauty následnì rozváeli po celé
naší vlasti. Ve vytipovaných stanicích je mono pøevzít plamínek
od skautských kurýrù. Seznam vlakù rozváejících Betlémské
svìtlo bývá zhruba v pùli prosince uveøejnìn na internetu. Skauti však svìtlo nerozváejí jen vlakem, ale
pøinášejí ho zejména do kostelù, na námìstí, na radnice a pøímo do domovù našich spoluobèanù.
Nosnou myšlenkou bylo a stále je ukázat èlenùm skautských oddílù, e o Vánocích nejde ani tak o kupu dárkù a cukroví, ale e mnoho radosti mohou udìlat i bez penìz. A kdy k tomu pøidají skautskou slubu a
roznesou Betlémské svìtlo ve svém okolí sousedùm, pøispìjí ke klidné a pohodové atmosféøe Vánoc v mnoha
rodinách. Pøevzít od „kurýrù“ Betlémský plamínek, pøedávat jej dál a nenechat ho zhasnout po dlouhé cestì
z Betléma, znamená stát se poslem pokoje, pøinést toto svìtlo jako dar lidem ve svém okolí. Skauti se tak stávají souèástí nekoneèného øetìzu domovù propojených symbolem nadìje a duchovního poselství vánoèních
svátkù.
Loni jsme jeli pøevzít Betlémské svìtlo od skautských kurýrù do Olomouce v sobotu 22. 12. a rozdávali
jsme ho zájemcùm následující tøi dny ve Štìpánovì, Liboši,
Krnovì a v Bøezcích. I pøes mrazivé a vìtrné poèasí se dìtem
rozdávání Betlémského svìtla líbilo, nìkteøí nehledìli na
„rozdìlené sluby“ a pøišli kadý den. Pevnì doufáme, e
Betlémské svìtlo pøispìlo k vánoèní atmosféøe v mnoha
rodinách a rádi tuto skautskou slubu zopakujeme i tento
rok.
Ing. Zora Záchová,
vedoucí 23. skautského oddílu Lvíèata Štìpánov
(redakènì zkráceno)
Rádi poznáváte nové kamarády? Chodíte na výlety? Rádi sportujete? Soutìíte a
hrajete hry? Rádi poznáváte pøírodu?
Pøed ...
Pro druinu skautù a skautek v LIBOŠI hledáme
DÌVÈATA A KLUKY ve vìku 5 – 12 let,
kteøí se nebojí opustit nìco starého a mají chu zkusit nìco nového!
Pøidejte se k nám a vymìòte køeslo u televi- Skautské schùzky: PONDÌLÍ 16.30 – 18.00 hod.
ze, soboty a nedìle u poèítaèe, víkendy doma nebo KDE: v Liboši v klubovnì hasièù – vchod od
na dvoøe nebo prázdniny v paneláku za odpoledne
dìtského høištì
plné her v klubovnì, sobotu v lese, víkendy na hoS SEBOU: pøezùvky, sešit (blok) + tuku, dobrou
rách, na chatách, letní tábor s táborákem a písniènáladu
kami s kytarou...
Tak neváhejte a pøijïte!
Tìšíme se na vás! Vaši skautští kamarádi z druiny Pomnìnky.
Bliší informace u vedoucí: Ing. Zora Záchová – Beny, mob.: 731 727 855
Sídlištì 543/2, 783 13 Štìpánov
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Štìdroveèerní koledování
u kaplièky v Liboši
a Krnovì, Kvarteto
lesních rohù „Ètvero“

16. obecní ples v Liboši 1.2. 2013,
Hudba „Sirius“ ze Štarnova,
vedoucí Jiøí Husák

Co jste
(ne)propásli...

Dìtský karneval,
10.2.2013

Poslední záchvìv zimy,
únor 2013
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