INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ
PRO OBÈANY LIBOŠE A KRNOVA
Èíslo 51

Øíjen 2013

Váení spoluobèané,
ke konci letošního roku nám toho u mnoho nezbývá, tedy jen menší ohlédnutí za probìhnuvším
ètvrtletím.
S našimi pracovníky bylo prùbìnì provádìno seèení travnatých ploch na veøejných prostranství, byl
provádìn úklid kolem sbìrných nádob na tøídìný odpad, èištìní rigolù, postøik neádoucí zelenì, byla
vymìnìna poškozená nádoba na papír v Krnovì, rovnì byla dokonèena výmìna poškozených dopravních
znaèek v Krnovì. Souèasní dva pracovníci obce na veøejnì prospìšných pracích s dotací úøadu práce skonèili
pracovní pomìr a na pracovní úøad byla podána ádost vèetnì všech bezdluností o nové zamìstnance hlavnì
k pokrytí prací spojených se zimní údrbou chodníkù a komunikací v majetku obce. Na základì nabídky byla
objednána jedna nádoba na pouitý textil, která bude poskytnuta bezplatnì a bude provádìn její pravidelný
vývoz zdarma. Uvaujeme o jejím umístìní u hasièské zbrojnice.
Ve spolupráci s firmou Remit byl proveden pravidelný mobilní svoz nebezpeèného odpadu a
vyslouilých elektrospotøebièù. Rovnì byla dohodnuta zápùjèka nových nádob na plast s horním
výklopným víkem tak, aby obèané nemuseli v jejich okolí odkládat objemnìjší kusy.
Koncem mìsíce srpna byly dokonèeny stavební práce na zbudování první etapy komunikace „Hrázka
ke kostelu“ tak, e se zaèátkem nového školního roku mohli pøedevším naši školáci vyrazit vstøíc novým
povinnostem po této nové cestì. Svým pracovním nasazením a organizací i pøes nìkteré menší technické
komplikace nás provádìjící firma Strabag pøesvìdèila o kvalitì tohoto díla. Byl jsem pøítomen u všech
zátìových zkoušek. S ohledem na malou únosnost podloí bylo nutno jít do projektované vìtší hloubky
výkopu a skladby jednotlivých vrstev s pouitím finanèní rezervy. Jako vícepráce bylo rozhodnuto o
provedení napojení na hlavní komunikaci, které je ale ji souèástí druhého projektu a to úpravy køiovatky.
V Krnovì byla zbudována základová deska vèetnì izolace pro døevostavbu klubovny. Vlastní
dodávka a montá probíhala v týdnu od 8. øíjna a vše bylo dle našich pøedstav pøedáno koncem týdne. Po
samotné stavbì je dohodnuto s obèany Krnova provedení vnìjších nátìrù.
Na základì cenové poptávky byla vybrána firma Sekne a objednáno jedno auto k vysprávce naší
místní komunikace od kaplièky v Liboši po køiovatku s odboèkou do zemìdìlského podniku.
V otázce zbudování kanalizace v Krnovì, po vyndání naší ádosti ze zásobníku projektù na fondu
bylo prostøednictvím agentury pana Trundy zapoèato se zpracováním zadávací dokumentace a vlastní výzvy
k podání nabídek na dodavatele této stavby. Nìkolikrát jsme s místostarostkou a nezávislými odborníky tyto
dokumenty konzultovali a po koneèné shodì byly tyto materiály prostøednictvím agentury odeslány ke
kontrole a schválení na fond. Po obdrení souhlasného stanoviska nás èeká provedení výbìrového øízení na
vlastního dodavatele stavby. Následovat bude, za pøedpokladu e se nám proti výsledkùm nikdo neodvolá,
další spousta administrativy, schvalování fondem, pøepracování celého financování podle skuteènosti ze
soutìe, vlastní podpis smlouvy, ádost o dofinancování z prostøedkù kraje a poté bude teprve jasno, kolik to
bude stát našich vlastních prostøedkù. Všechno naše úsilí musíme smìøovat k tomu, aby v pøíštím roce
kanalizace v Krnovì byla.
Státní fond dopravní infrastruktury vydal pravidla pro poskytnutí pøíspìvkù na úpravy komunikací na
rok 2014. Zde by byla monost získat dotaci a i zpracovaný projekt na úpravu køiovatky, nebo daným
podmínkám vyhovuje. Na doporuèení tajemnice mìsta Šternberka, která má kladné zkušenosti se spoleèností
RPSC, jsem firmu oslovil ke konzultaci a podání nabídky.
Za spolupráce s našimi hasièi probìhla pravidelná technická prohlídka poárního vozidla. Ve
školicím støedisku probìhlo periodické pøezkoušení
strojníkù motorových pil. Ve všech objektech obce byla
.
uskuteènìna pravidelná revize a nutná oprava a doplnìní ruèních hasicích pøístrojù.
Krajský úøad u nás provedl dílèí audit hospodaøení obce bez zjištìných nedostatkù. Na mìsíc listopad
se pøipravuje pravidelná inventarizace majetku obce.
Z kulturnì spoleèenských akcí v Liboši uspoøádalo Sdruení en na závìr prázdnin promítání filmu
pro dìti na zahradì kulturního domu. V Krnovì se uskuteènilo rovnì neformální setkání spoluobèanù
v posledním týdnu prázdnin. V nedìli 15. záøí bylo ji tradièní sousedské posezení s hudbou a kaprem
v rámci libošských hodù. V odpoledních hodinách byla slouena mše svatá v kaplièce v Liboši.
Z pøipravovaných akcí se poèátkem listopadu uskuteèní pro dìti dyniáda, poté setkání s našimi
seniory tentokrát s dechovkou a rozsvìcování vánoèního stromu. Ale to vše se mùete doèíst v následujících
pozvánkách uvnitø zpravodaje.
Jan David, starosta obce Liboš

strana 2

Informaèní zpravodaj

U S N E S E N Í z 23. veø. zasedání Zastupitelstva obce Liboš konaného 28.3.2013
Zastupitelstvo obce Liboš
* schvaluje úèetní závìrku obce za rok 2012 bez
výhrad. Úèetní závìrka podává vìrný a poctivý
obraz úèetnictví a fin. situace úèetní jednotky.
* schvaluje úèetní závìrku pøíspìvkové organizace
MŠ Liboš. Úèetní závìrka podává vìrný a poctivý obraz úèetnictví a fin. situace úèetní jednotky.
* schvaluje odvod pøebytku hospodaøení MŠ Liboš
ve výši 94.670,91 Kè do rezervního fondu.
* bere na vìdomí rozpoètové opatøení è. 2/2013 a
è. 3/2013
* schvaluje smlouvu o energetickém poradenství a
správì odbìrných míst a odbìrných zaøízení pro
spotøebu elektrické energie a zemního plynu
s poskytovatelem Best Price Energy, obecnì
prospìšnou spoleèností, Brnìnská 3888/48,
Hodonín a povìøuje starostu podpisem smlouvy.
* zamítlo ádost o odprodej parcel è. 419/16,
442/18 a 441 v k.ú. Liboš.
* schvaluje smlouvu o dílo se Støedomoravskou
agenturou rozvoje venkova o.p.s. Kostelec u Holešova pro zajištìní zakázky „Projekt Leader pro
MAS – Moravská cesta – Obec Liboš“ – název
projektu „Nové zázemí pro spolkové aktivity“ a

povìøuje starostu podpisem smlouvy. V souvislosti s tím schvaluje rozpoèt. opatøení è. 4/2013
ve výši 12 tis. Kè na krytí nákladù s projektem.
* schvaluje podání ádosti na MAS Moravská cesta, o.s. o dotaci z programu Leader k realizaci
projektu „Nové zázemí pro spolkové aktivity
v Liboši, Krnovì“.
* schvaluje smlouvu o smlouvì budoucí o zøízení
vìcného bøemene a o právu stavby è. IP-128013328/1 Liboš, Novák, pøipojení NN, kNN za
úplatu 5000,- Kè s firmou Elpremont s.r.o., Velká
Bystøice.
* souhlasí s transformací obèanského sdruení
Moravská cesta (Litovelsko – Pomoraví), o.s.,
jeho je obec Liboš èlenem, na obecnì prospìšnou spoleènost MAS Moravská cesta, o.p.s. Zastupitelstvo obce schvaluje, e obec Liboš bude
zakladatelem MAS Moravská cesta, o.p.s.
* schvaluje poskytnutí pøíspìvku Nadaci ZŠ Štìpánov na lyaøský výcvik pro áky ZŠ Štìpánov ve
výši 1.400,-.
* bere na vìdomí pøedloený závìr. úèet SOSM
Prostìjov za rok 2012 vèetnì zprávy auditora a
návrh rozpoètu SOSM Prostìjov na rok 2013.

U S N E S E N Í z 24. veøejného
zasedání Zastupitelstva obce Liboš
konaného 30.5.2013

dílo s firmou Moravia Wood Trading, Šenov na
zhotovení a dodávku stavby klubovny v souladu
s nabídkou. ZOL povìøuje starostu podpisem
smlouvy a po uzavøení smlouvy se Státním zemìdìlským intervenèním fondem.
* bere na vìdomí ádost o pronájmu nebytových
prostor v budovì obecního úøadu paní Tereze Polišenské. ZOL schvaluje pronájem nebytových
prostor za cenu 1.000,- Kè mìsíènì plus reijní
náklady na otop, elektrickou energii a ostatní
poplatky.
* bere na vìdomí zápis z jednání obecní rady Štìpánov se zástupcem obce Liboš.

Zastupitelstvo obce Liboš (ZOL)
* bere na vìdomí zprávu o výsledku pøezkoumání
hospodaøení obce Liboš za rok 2012 vypracovanou Krajským úøadem Olomouckého kraje. ZOL
schvaluje závìreèný úèet obce za rok 2012 bez
výhrad.
* schvaluje rozpoètové opatøení è. 5/2013 a è.
6/2013 a hospodaøení obce za I.-IV./2013.
* schvaluje smlouvu o budoucí darovací smlouvì
pozemkù na Hrázkách ke mlýnu èásti parcel è.
418/33, 418/32, 418/31, 418/30, 418/39, 418/38,
418/37, 418/29, 418/28, 418/36, 418/35, 418/34
dle pøiloeného výkresu a jmenného seznamu
jednotlivých dárcù.
* schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace ve výši
20.000,- Kè na festival malých dechových souborù uzavøenou s Olomouckým krajem. V souvislosti s tím schvaluje rozpoètové opatøení è.
7/2013 ve výši 20 tis. Kè na krytí nákladù s poøádáním festivalu.
* bere na vìdomí zprávu starosty o poskytnutí dotace na „Projekt Leader pro MAS – Moravská
cesta – Obec Liboš“ – název projektu „Nové zázemí pro spolkové aktivity“ v Liboši, Krnovì.
ZOL povìøuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí této dotace ze Státního zemìdìlského
intervenèního fondu. ZOL schvaluje smlouvu o

U S N E S E N Í z 25. veøejného
zasedání Zastupitelstva obce Liboš
konaného 25.7.2013
Zastupitelstvo obce Liboš
* bere na vìdomí zprávu starosty o kontrole usnesení a o èinnosti obce za uplynulé období od
posledního zasedání zastupitelstva 30. 5. 2013.
* schvaluje hospodaøení obce za I. pololetí 2013.
* bere na vìdomí rozpoètové opatøení è. 7/2013.
* schvaluje rozpoètové opatøení è. 8/2013 – pøesun prostøedkù v rozpoètu na stavbu „Nové
zázemí pro spolkové aktivity“ v Liboši, Krnovì
ve výši 440 tis. Kè.
* schvaluje smlouvu o zøízení vìcného bøemene
SMP Net s.r.o. Ostrava pozemkù na èásti parcel
è. 443/9 a 448 dle pøiloeného geometrického
plánu za úplatu ve výši 3 tis. Kè.
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U S N E S E N Í z 26. veø. zasedání Zastupitelstva obce Liboš konaného 26.9.2013
Zastupitelstvo obce Liboš
* bere na vìdomí zprávu výboru kontrolního pøedloenou L. Weinlichovou, zprávu výboru finanèního pøedloenou M. Loutockou a rozpoètová
opatøení è. 9/2013 a è. 10/2013
* schvaluje smlouvu o dílo s firmou Presskan systém a.s. na nákup a umístìní 3 èerpacích zaøízení pro pøípojky tlakové kanalizace ve výši
88.500,- Kè bez DPH plus doprava.
* schvaluje dodatek è. 1 ke smlouvì o dílo s firmou Strabag a.s. na vícepráce k dokonèení komunikace Hrázka ke kostelu spoèívající ve

vydládìní další plochy nad rámec dohodnutých
stavebních prací. Souèástí dodatku je té zmìna
v pøenesené daòové povinnosti, která byla dodatkem è. 1 zrušena.
* bere na vìdomí zprávu VHS Sitka s.r.o. Šternberk ve vìci navrhované zmìny zásobování
pitnou vodou z vodovodu pro Liboš.
* schvaluje termín provedení inventarizace majetku obce k rozhodnému dni 30.11.2013 a následnì inventarizace pøírùstkù a úbytkù ke dni úèetní
závìrky 31.12.2013.

Volby do Parlamentu ÈR 25. a 26. 10. 2013
V obci Liboš byl stanoven pro volby do Parlamentu ÈR jeden volební okrsek. Ve volební komisi zasedli tentokrát samí mladí. Zapisovatelkou byla urèena Martina Sukupová. K volbám se dostavilo 297 obèanù
z celkovì zapsaných 495 volièù. Avšak pouze 294 z nich mohly být vydány obálky, do kterých volièi mìli
vloit jeden hlasovací lístek pro jednu z moných 18 volebních stran kandidujících v Olomouckém kraji.
Tøem volièùm obálky nebyly vydány z dùvodu neplatného obèanského prùkazu, i kdy místním rozhlasem
byli všichni volièi upozornìni, aby si platnost OP zkontrolovali pøede dnem voleb.
Po seètení hlasù bylo zjištìno, e všechny vydané obálky byly odevzdány, avšak ve dvou obálkách
bylo vloeno po dvou hlasovacích lístcích, co je neplatné.
è. název
hlasù v%
è. název
hlasù v%
1 Èeská str.soc. demokrat. 65
22,26
13 Suverenita - S.zdr. roz.
2
0,68
2 Strana svob. obèanù
6
2,05
15 Str. P.O. ZEMANOVCI
2
0,68
3 Èeská pirátská strana
8
2,73
17 Úsvit pø.d.T.Okamury
29
9,93
4 TOP 09
20
6,84
18 Dìlnic.str.soc. spravedl.
2
0,68
5 HLAVU VZHÙRU
0
0,00
20 ANO 2011
59
20,20
6 Obèanská dem. strana
11
3,76
21 Kom.str.Èech a Moravy 55
18,83
9 politické hnutí Zmìna
2
0,68
22 LEV 21-Nár. socialisté
0
0,00
10 Strana soukromníkù ÈR
0
0,00
23 Strana zelených
9
3,08
11 Køes.dem.unie-Ès.str.lid. 22
7,53
24 Koruna Èeská
0
0,00
A celkové poøadí: 1. ÈSSD 22,26%, 2. ANO 2011 20,20% a 3. KSÈM 18,83%.
Ostatní strany mìly pod 10% odevzdaných hlasù.
Zpracovala 27.10.2013 Eva Stejskalová

Oznaèování nemovitostí èísly
Váení spoluobèané, vlastníci nemovitostí,
právì probìhlé volby odhalily pomìrnì èastý nešvar
v naší obci. Ukázalo se, e øada objektù není oznaèena èíslem popisným, co komplikuje nejenom doruèování zásilek, ale ztìuje identifikaci objektù policii, hasièùm èi záchranné slubì. Chybí také poštovní schránky, kam by bylo mono volební hlasovací
lístky uloit. Nìkdy do poštovní schránky nelze ani
obálku formátuA5 vloit, protoe je vstup úzký.
Dovolujeme si vás tímto upozornit, e
povinnost oznaèit budovu èíslem popisným èi
evidenèním, ukládá vlastníkùm nemovitostí zákon
è. 128/2000 Sb., o obcích. Vlastník nemovitosti je
povinen na svùj náklad oznaèit budovu èísly
urèenými obecním úøadem a udrovat je v øádném
stavu. Barvu a provedení èísel urèuje obecní úøad.
Standardní je bílé èíslo v èerveném poli o rozmìru
14 x 18 cm. Pøi nesplnìní této povinnosti se práv-

Ranní koupel v potoce
-nická osoba a fyzická osoba, která je podnikatelem,
vystavuje monosti udìlení pokuty a do výše
10 000 Kè. Fyzická osoba se porušením této
povinnosti dopouští pøestupku podle zák. è.
200/1990 Sb., dle kterého jí mùe být uloena
pokuta ve výši a 1 000 Kè.
ádáme vás, abyste si oznaèení nemovitostí
uvedli do souladu se zákony. V této souvislosti
znovu pøipomínáme, aby si všichni vlastníci
zkontrolovali údaje v katastru nemovitostí a porovnali je se skuteèným stavem, popøípadì zaádali
katastr o jejich opravu. Jedná se zejména o chybnì
uvedený název obce. Dalším údajem, ve kterém
dochází k nesrovnalostem, je chybnì uvedené èíslo
objektu u domù, které byly v 80. letech pøeèíslovány.
Informativní výpis z katastru nemovitostí mùete
získat na www.cuzk.cz, ovìøený pak na Obecním
úøadì v Liboši, pracovišti CZECH POINT.
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Kulturní komise obce Liboš Vás zve na tradièní

"Dyniádu"
1.11.2013 v 17 hodin

Vytvoøte s dìtmi halloweenskou dýni a pøijïte s lampionem
k hasièské zbrojnici strávit hezký podzimní podveèer.
Èaj a dobroty pro dìti pøipraveny!
I kdy jsme starší, šastnì chceme ít,
milovat, touit, slovem pohladit,
dret se za ruce, jít cestou k lesu,
s bøízkou se obejmout, pøivonìt k vøesu.
Ticho je kolem nás, jak v chrámu Pánì,
lehce mì obejmi, usmìj se na mì.
Není dùleité, kolik rokù máme,
ale jak se s vìkem vyrovnáme.
e se zrak kalí a krok u sviný není
a e ruce bolí od práce kadodenní?
Vše dovedem skrýt, jen slza nás zradí,
e nás nìco bolí, e u nejsme mladí.
Neopouštìj mì, kdy nemoc pøichází,
tvùj úsmìv høeje, lásku vytváøí,
bojím se samoty, chci být s tebou,
skránì u šediví a nohy zebou.
I kdy jsme starší, rádi øekneme,
e lásku dát si mùeme,
polibek vtisknem na vrásèitou tváø,
u dnes a zítra a pozítøí zas.

Pozvánka - setkání seniorù
Váení spoluobèané,
po roce pøicházíme dnes
s pozváním na tradièní
setkání seniorù
ve vinárnì Hostince „Za vodó“
u paní Jiøiny Polišenské v Liboši
v nedìli 24.11.2013
ve 14.00 hodin
Pøipraveno bude obèerstvení,
vystoupí dìti z Mateøské školy Liboš
a také jsme pro Vás zajistili program s dechovou
hudbou.
Na všechny se srdeènì tìší
Jan David, starosta obce Liboš
a èlenky Sdruení en

Vánoèní pozvánka
Všechny libošské zveme na slavnostní rozsvìcování vánoèního stromu
v sobotu 30.11.2013.
Souèasnì se v knihovnì uskuteèní vánoèní výstava, která jistì všechny potìší,
dodá inspiraci a naladí sváteènì.

Jubilanti
Èervenec 2013
Libuše Pospíšilová
Srpen 2013
Jana Škrabánková
Anna Jarmarová
Václav Novák
Ludmila Mádrová
Záøí 2013
Jarmila Langerová
Helena Riedlová

88 let
70 let
84 let
82 let
81 let
86 let
70 let

Øíjen 2013
Hedvika Kameníèková
Listopad 2013
Jiøí Dokoupil
Boena Veèeøová
Prosinec 2013
Miloslava atková

87 let
84 let
90 let
86 let
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Festival malých souborù Liboš 2013 - ohlédnutí
Na úèasti divákù letošního festivalu malých dechových souborù se podepsalo zhoršené poèasí. Celý
týden pøed oèekávaným slavnostním dnem pršelo a bylo velmi chladno. Ještì v nedìli ráno jsme celou akci
vidìli èernì. Dokonce se zvaovalo, co podniknout v pøípadì, e bude celý den deštivo. Ale „devátá rozhodla“, mraky se zaèaly protrhávat a kdo se na svátek hudeb do Liboše chystal a nakonec pøijel, neprohloupil.
První hosté a z Opavska pøijeli ji v osm hodin a potom se zaèali trousit další a další návštìvníci z dalekého
širokého okolí. Jen místních jako tradiènì bylo pomálu.
Celý den bylo sice chladnìji, ale diváci se zahøívali tancem na novì vybudované zpevnìné dládìné
ploše. Celý areál tím hodnì získal. Nepráší se a ozelenìné rozkvetlé prostøedí zahrady kadého osloví.
Všichni se sem rádi vracejí.
Festivalový program doplnilo dvoje vystoupení malých maoretek, kterým všichni nadšenì tleskali.
Eva Stejskalová

Libošské vrh 2013
Na tøetí roèník turnaje v elektronických šipkách
Kavalíøi Liboš
"LIBOŠSKÉ VRH" se 29. 6. 2013 do restauraèky U Laïu sešlo
25 šipkaøù. Díky našim sponzorùm jsme mohli pøipravit ceny
pro prvních šest muù a pro první tøi eny a také symbolické
ceny útìchy pro ty co se zúèastnili doplòkového turnaje dvojic.
Za sponzorské dary musíme podìkovat Obci Hnojice, Obci
Liboš, Ladislavu Petøekovi - provozovateli restaurace a taky
zúèastnìným hráèùm Martinovi Oháòkoví, Mirkovi Kopkovi,
Tomáši Musilovi a Janì Procházkové. Hrál se klasický
oboustranný pavouk, spoleènì pro mue a eny. Poèasí nám
pøálo a tak se snad všichni bavili, a e si pochutnali na
specialitách Ládi Petøeka. Chceme podìkovat všem hráèùm za
úèast a vìøíme, e se opìt setkáme na dalších turnajích,
pøípadnì na dalším roèníku Libošského vrhu.
Mezi enami zvítìzila Michaela Turoòová z Olomouce, druhá byla domácí hráèka Jana Procházková
a tøetí Eva Sobotková z Radíkova.V turnaji muù byl nejlepší Jiøí Šnobl z Litovle, druhý Václav Èikl, a na
3.místì byl Marek Lihotský z Olomouce.

Nebezpeèí v topné sezónì - hasièi varují
Blíí se zima a brzy zaène topná sezóna. Nepodceòte pøípravu a zkontrolujte si, nebo si nechte
zkontrolovat, bezpeèný stav vašeho topidla a komína. Jednou z nejèastìjších pøíèin vzniku poárù, pøi
kterých dojde k úmrtí èlovìka, je špatný technický stav topidla nebo komínu. Pøi provozu topidel a komínù je
dùleité dodrovat bezpeènostní zásady a dodrovat lhùty pro èištìní a kontrolu topidel
a komínù. Dnem 1.1.2011 nabylo úèinnosti naøízení vlády è. 91/2010 Sb., o podmínkách poární bezpeènosti
pøi provozu komínù, kouøovodù a spotøebièù paliv. Proto aby nedošlo ke zbyteèným újmám na zdraví nebo
škodám na majetku:
* poèínejte si tak, aby pøi provozu topidla a komína nedocházelo ke vzniku poáru,
* dodrujte lhùty kontrol a èištìní komínù podle naøízení vlády è. 91/2010 Sb.,
* dodrujte bezpeèné vzdálenosti hoølavých pøedmìtù od topidla a komína,
* pøi instalaci a údrbì topidla dodrujte návod výrobce,
* i plynová topidla a jejich komíny se musí minimálnì 1x roènì nechat
zkontrolovat odbornì zpùsobilou osobou (kominík),
* v topidlech pouívejte k topení pouze palivo k tomuto topidlu urèené,
pálit napøíklad odpad, výraznì sniuje ivotnost topidla i komínu,
* pøi topení vlhkým (èerstvým) døevem dochází k rychlému zarùstání komínù,
* pozor na popel, i zdánlivì vychladlý popel mùe zpùsobit poár, popel
vdy skladujte v nehoølavých nádobách, mimo ostatní domovní odpad,
* správnì vyèištìné a seøízené topidlo s komínem je také výraznì úspornìjší pøi spotøebì paliva,
* pokud se vám pøes veškerou opatrnost situace vymkne kontrole, volejte hasièe prostøednictvím tísòové
linky 150 nebo 112. Více informací najdete na http://www.hzscr.cz/clanek/hasicuv-rok.aspx
Hasièský záchranný sbor Olomouckého kraje
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Obèanské prùkazy, øidièské prùkazy, další karty a prùkazy
Okradl vás zlodìj o penìenku a byly v ní
také doklady? Pøipravte se na to, e vás èeká nejen
bìhání po úøadech, ale zaplatíte i stovky korun za
vydání nových prùkazù. A musíte si hlídat termíny,
jinak navrch dostanete ještì mastnou pokutu.
Ztrátu nebo odcizení dokladù by mìl kadý
okamitì nahlásit na policii. Ta zaeviduje èas ztráty,
abyste mìli v ruce argumenty pøi pøípadném zneuití
vašich údajù a dokladù. Policie vám dá potvrzení o
ztrátì obèanky, a tím odstartuje maratón po úøadech.
Zaèít by se mìlo ádostí o nový obèanský
prùkaz.Ten vydá obecní úøad s rozšíøenou pùsobností, pro obèany Liboše je to Magistrát mìsta
Olomouce, do 30 dnù (ale vìtšinou je zhotovený døíve), za duplikát zaplatíte 100 Kè. Nezapomeòte, e si
o novou obèanku musíte zaádat, jak ukládá zákon,
tj. do 15 dní od ohlášení ztráty, jinak mùete dostat
pokutu a ve výši 10tis. Kè. Ze zákona toti vyplývá
povinnost chránit obèanský prùkaz pøed ztrátou
nebo odcizením stejnì jako pøed znièením a
poškozením.
Pokud máte zaádáno o obèanku, na øadì je
øidièský prùkaz. Úøady po vás budou chtít buï 50,
nebo 500 Kè. Niší èástku zaplatíte tehdy, pokud
vám bude staèit nový doklad do 20 dní, pìtistovka se
zaplatí pøi expresním vydání do pìti dnù. Na další
stovku vyjde duplikát technického prùkazu. Pøi
zaádání o vydání nového øidièského prùkazu budete potøebovat fotografii. Za ni zaplatíte okolo 100Kè.
V pøípadì ztráty cestovního pasu se vydání
nového pìknì prodraí. Pokud je vám ménì ne 15
let, zaplatíte 100 Kè, pokud je èlovìk starší, za vydání nového pasu zaplatíte 600 Kè. Mùete také zaádat o expresní výdej, za dítì se platí 1000 korun, za
dospìlého a adolescenta 1500 Kè.

Ztráta mezinárodního prùkazu studenta
(ISIC) také není nejlevnìjší záleitost. Napøíklad
studenti Univ. Karlovy si za nový prùkaz s platnou
licencí zaplatí 390Kè a dalších 10Kè za pouzdro.
Poplatek za novou kartu chtìjí i Èeské dráhy,
duplikát In-karty stojí 100 korun, její zablokování je
zdarma.
Dobrá zpráva na závìr, i kdy vás všechny
uvedené poplatky vyjdou na nìkolik set korun,
duplikáty kartièek pojištìnce poskytují pojišovny
zdarma.
Úøad pro ochranu osobních údajù (ÚOOÚ)
varuje obèany pøed zasíláním kopií osobních dokladù poštou nebo e-mailem. Opakovanì se toti øeší
pøípady zneuití osobních údajù a kopií obèanských
prùkazù k zaloení bankovních úètu, varuje mluvèí
úøadu Hana Štìpánková: "Poøizování kopií obèanského prùkazu èi ostatních osobních dokladù by
mìlo být naprosto výjimeèné." Napøíklad pøi uzavírání pracovní smlouvy by podle ní zamìstnavatel
nikdy nemìl vyadovat kopii obèanského prùkazu,
... si údaje z pøedloeného prùkazu ovìøit.
alePøed
pouze
"Stejné pravidlo platí i pro uzavírání naprosté vìtšiny ostatních smluv," dodala. Zaslání kopie dokladu
neznámé osobì je podle úøadu hazardem s vlastním
soukromím. Riziko zneuití poskytnutých údajù a
samotné kopie dokladu je toti vysoké.
V bankách po vás okopírované dokumenty
chtít mohou. Banka má také povinnost klienta
identifikovat podle prùkazu totonosti pøi uzavírání
obchodu napøíklad smlouvy o bìném úètu. K identifikaci pak staèí tyto údaje: jméno a pøíjmení, rodné
èíslo (pøípadnì datum narození), místo narození,
pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt. U prùkazu totonosti banka zaznamenává: druh a èíslo dokladu, stát,
popøípadì orgán, který ho vydal, dobu platnosti.

Co patøí do sbìrného kontejneru na
textil

Pro chvíle oddechu - lehké sudoku :-)

Do sbìrného kontejneru patøí èistý a suchý
textil (veškeré odìvy, bytový textil – záclony, závìsy, povleèení, potahy, ubrusy a deky) zabalený v
zavázaných (zauzlovaných) igelitových pytlích
nebo taškách, dále také spárované (svázané) boty,
hraèky plastové, elektronické a plyšové.
Rádi bychom tímto apelovali na obèany,
aby textil, který vkládají do sbìrných kontejnerù,
byl zabalený v igelitových pytlích/taškách a svázaný. Myslete prosím na to, e s tímto textilem je
ruènì manipulováno!
Do sbìrného kontejneru
nepatøí zneèištìný nebo mokrý
textil, matrace, molitan, koberce,
tašky, netextilní materiály,
Mše v kapli v Liboši
komunální odpad, elektrospotøebièe.
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Energie pod kontrolou je obecnì prospìšná spoleènost, která vznikla z iniciativy starostù mìst a obcí, je
jimi øízena i dozorována. Posláním této neziskové spoleènosti je spoleèný a efektivní postup v øešení energetiky.
Co za Vás Energie pod kontrolou øeší?
Neustále se mìnící ceny a smluvní podmínky dodávek elektrické energie a zemního plynu. Nepøehlednost a nároènou
orientaci v mnoství dodavatelù. Nároènou administrativu pøi opakovaném výbìru dodavatelù. Neetické chování
vìtšiny dodavatelù vùèi zákazníkùm. Nepøehlednost a chybovost ve vyúètováních.
Kdo je Energie pod kontrolou ?
Je neziskovou obecnì prospìšnou spoleèností zaloenou z iniciativy starostù mìst a obcí za úèelem spoleèného
postupu pøi øešení energetiky.Je mìsty a obcemi øízena a dozorována. Sdruuje stovky mìst, obcí a jejich organizací v
Èeské republice. Z iniciativy radních a zastupitelù realizuje bezpeèné øešení energetiky také pro firmy a domácnosti.
Jaké výhody Vám pøinese zapojení se do projektu Energie pod kontrolou?
Záruku seriózního jednání po celou dobu trvání spolupráce díky pøímé úèasti starostù, radních, zastupitelù a jejich
kontrole. Zbaví Vás Vašich starostí o energie, stejnì jako mìsta, obce a jejich organizace jako jsou základní školy,
mateøské školy, domovy dùchodcù a kulturní domy. Profesionální pøístup a vynikající výsledky. Vysoce konkurenèní
cenu elektrické energie a zemního plynu dosaenou nákupem na velkoobchodních evropských energetických trzích.
Analýzu stávajícího stavu odbìru elektrické energie a zemního plynu. Neustálé monitorování smluvních vztahù a cen
za dodávky. Profesionální poradenství v energetice. Bezpeènou zmìnu dodavatele, kterou pro Vás vyøídí klientské
centrum Energie pod kontrolou.
ádost o energie pod kontrolou je k dispozici v kanceláøi Vašeho obecního nebo mìstského úøadu. V pøípadì
jakýchkoli dotazù nás prosím kontaktujte na:
Brnìnská 48, 695 01 Hodonín,
E-mail: kancelar@energiepodkontrolou.com,
www.energiepodkontrolou.com
Tel.: +420 518 304 245
DØEVÌNÉ BRIKETY
Vhodné do všech typù krbù, kamen a kotlù na tuhá paliva.
Ušetøete za vytápìní a topte ekologicky!
Mimosezónní slevy - celoroènì nejvýhodnìjší ceny na
trhu. Pøesvìdète se sami!
Místo palivového døeva nebo uhlí vyzkoušejte døevìné
brikety - nebudete litovat!
Volejte ihned a vyuijte akce doprava zdarma!
• POHODLNÉ • EKOLOGICKÉ • ÈISTÉ •
• VYSOKÁ VÝHØEVNOST •
www.briketydrevene.cz
tel. 604 566 777
Proè neustále roste obliba topení døevìnými briketami?
• jedná se o ušlechtilé, ekologické palivo vyrábìné
z døevní biomasy
• snadná manipulace,pohodlné topení a èistý provoz
• vhodné do všech typù kamen,krbù i kotlù na tuhá paliva, vèetnì døevozplyòujících
• vysoká výhøevnost (vyšší napøíklad ne u døeva nebo
hnìdého uhlí)
• hoøí jako døevo,hnou jako uhelné brikety
• dlouhá doba hoøení
• minimální odpad (do 1%), popel lze navíc pouít jako
minerální hnojivo
• námi dodávané brikety jsou vyrábìny výhradnì ze suchých a
èistých pilin nebo hoblin, bez
jakýchkoliv pojiv a pøímìsí
• úspora nákladù na topení
• doprava a do domu

Vsaïte na tradici
Firma PLYNOMONT s.r.o. Olomouc, která u vás
provádìla plynofikaci v letech 1993-96, Vám nabízí
výmìnu Vašich dosluhujících plynových spotøebièù za
moderní a úsporné od renomovaných výrobcù. U
vybraných kotlù úspora a 30% na úètech za plyn.
Nenechte svùj nový plynový kotel vylétnout zadarmo
komínem a nezùstávejte na starých a vysokých úètech za
plyn.
Nabízíme záruèní i pozáruèní servis a monost sjednání
výhodného financování.Podrobnou cenovou
nabídku vám zpracujeme na poádání.
PLYNOMONT spol. s r.o.
Náves Svobody 6/10
779 00 Olomouc-Holice
E-mail: plynomont@plynomont.cz
chadzikas@plynomont.cz
Tel.: 608969090 585311949
608969260 585313658
www.plynomont.cz
Od 15.10.2013 pro vás otevøela nábytkáøská firma
KASVO novou prodejnu nábytku ve Šternberku,
Nádraní 47 vedle prodejny Albert.
Nabízíme veškerý sortiment za zavádìjící ceny se
slevou a - 70%.
Otvírací doba je dennì od 9.00 - 17.30
a sobota 9.00 - 12.00.
Pøijïte si nakoupit nebo se jen inspirovat. Tìšíme se
na vaši návštìvu - kolektiv nábytku KASVO.

Interaktivní model bezpeèného domu
V rámci projektu prevence majetkové kriminality „Zavøít dveøe nestaèí“, realizovaného
v Olomouckém kraji se v roce 2011, vznikla velmi uiteèná a stále aktuální pomùcka. Je to interaktivní
model obytného domu zveøejnìný na webovém portálu www.zavritdverenestaci.cz, který je názorným
a uiteèným prostøedkem k osvojení potøebných informací o tom, jak správnì zabezpeèit své obydlí.
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Stavba klubovny v Krnovì

Ze stavby nové komunikace „Hrázka ke kostelu“.

Sousedské posezení
pøi hodech v Krnovì

Prùjezd jedné z etap
cyklistického závodu Krnovem

Mše svatá v kaplièce v Liboši

Hasièská soutì o pohár
starosty obce a memoriál Pavla Weinlicha
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