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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané a přátelé Libníče a Jelma,
chtěl bych Vám především
za všechny zastupitele poděkovat
za projevenou důvěru ve volbách.
Budeme se všichni snažit, abychom
Vás příští roky nezklamali a abyste
po závěrečném vyúčtování mohli
ocenit naši práci pozitivními slovy.
Zároveň bych Vám rád za sebe
i všechny zastupitele popřál všechno
dobré do nového roku, hlavně zdraví,
kterého není nikdy dost.
Je příliš brzo na to hodnotit naše

snažení za uplynulé 3 měsíce. Hmatatelných výsledků není mnoho. Kdo
chce, ten je dokáže najít a ocenit.
Čeká nás spousta práce. Jmenoval
bych zejména dokončení územního
plánu obce, opravu střechy na budově školy, která je v dezolátním stavu a ohrožuje občany, zejména děti,
opravu místních komunikací a mnoho dalšího. K tomu všemu budeme
potřebovat Vás občany, Vaší podporu, důvěru a shovívavost.
S veškerou úctou
Ing. Miroslav Třeštík, starosta

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V lednu a únoru 2015 oslaví své životní jubileum tito občané Libníče a Jelma:

AKTUÁLNĚ:
SLOVO STAROSTY
SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
OBECNÍ PLES
POPLATKOVÉ
POVINNOSTI
V r. 2015
ZAPŮJČENÍ
RADARU
PRO OBEC
POPLATKY V ROCE 2015
Na základě obecně závazné vyhlášky obce
Libníč č. 1/2012 „o místních poplatcích“

Anna Caletková
Josefa Masopustová

94 let
81let

Jiřina Fenclová
Anna Rachačová

85let
80let

stanovuje obec mimo jiné Poplatek ze psů.
Předmětem poplatku je platba držitele psa
staršího 3 měsíců. Poplatek činí 80,- Kč za

Blahopřejeme všem oslavencům, přejeme pevné zdraví, hodně štěstí,
radosti a spokojenosti.
Jitka Horáková, zastupitelka

prvního psa a 100,- Kč za druhého a kaž-

OBECNÍ PLES

Dále na základě obecně závazné vyhlášky

Zastupitelstvo obce Libníč si Vás občany Libníče a Jelma a především milovníky dobré zábavy tímto dovoluje
pozvat na Obecní ples. Ples se uskuteční dne 14. 2. 2015 od 20:00 hodin
v Kulturním sále v Libníči. Členové
zastupitelstva se letos postarali o velmi pestrý program a na návštěvníky
čeká celá řada překvapení.
Více str. 8

za provoz systému shromažďování, sběru,

dého dalšího psa téhož majitele. Poplatek je
splatný do 30. 06. 2015.

obce Libníč č. 3/2012 „o místním poplatku
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů“ stanovuje obec místní poplatek, který činí 500,- Kč a je splatný
do 31. 03. 2015.
Prosíme občany, aby měli veškeré poplatky, které se jich týkají na paměti a provedli
v úředních hodinách na Obecním úřadě jejich platbu včas.
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ZASTUPITELSTVO OBCE LIBNÍČ - KONTAKTY
Jméno

funkce

kontakt

oblasti a úkoly

Ing. Miroslav Třeštík

starosta

724 164 288
obeclibnic@volny.cz

statutární zástupce územní rozvoj
a plánování, stavební činnost, dotace

Jaroslav Schwarz

místostarosta

724 164 280

veřejný pořádek, údržba a rozvoj,
životní prostředí

Petr Uhlíř

člen

602 104 404

mládež a kultura, propagace
a marketing

Mgr. Lucie Lindnerová

členka

777 817 533

spolková činnost, sport

Jitka Horáková

členka

604 204 523

společenská a sociální oblast

Petr Klabouch

člen

777 029 443

SDH

Drahomír Třeštík

člen

737 930 447

finanční politika, obecní majetek

Jana Roučková

administrátorka

775 879 015

Czech Point, spisová služba

Úřední
hodiny

ÚTERÝ
STŘEDA

13:00 – 17:00
13:00 – 17:00
16:00 – 17:00

výběr poplatků, Czech Point, ověřování
výběr poplatků, Czech Point, ověřování
jednání se starostou, místostarostou

ODPADY A ODPADKY

Vážení spoluobčané,

Obracíme se na vás s žádostí na lepší spolupráci v třídění a ukládání
odpadu. Vyvezení jednoho kontejneru stojí obec 300 Kč. Z tohoto
důvodu se snažíme, aby byly před vyvezením naplněny co nejvíce.
Někdy se ovšem stane, že dojde k naplnění 2-3 dny před vyvezením.
V takovém případě neskládejte odpad před kontejner, ale využijte
jiné sběrné místo.
Na území obce se nachází 3 místa:

Směsný komunální odpad odváží společnost A.S. A vždy v pátek.

1/ u samoobsluhy (2x papír, 1x sklo, 1x textil)

Vytříděné plasty uložené ve žlutých pytlech označené logem A.S.A se

2/ za domovem důchodců ( 1x papír, 1x sklo)

odváží vždy poslední pátek v měsíci. Pytle dostanete ZDARMA

3/ náves Jelmo ( 1x papír, 1x sklo)

na OÚ v úředních hodinách.

Dále je nutné papír před vložením skládat nebo ušlapat, aby se

Všem co třídí a ukládají odpad správně

opět využila maximální kapacita. V žádném případě Nevhazujte

moc děkujeme

do kontejnerů směsný odpad, ušetříte nám čas a také peníze.

Dále vyzýváme všechny „pejskaře“ k dodržování Obecní vyhlášky

Všichni občané s trvalým pobytem v Libníči mohou využít odběru

č. 2/2010, především pak ke slušnosti a ohleduplnosti. Ty, kteří

odpadu u VKáčka, který je hrazen obcí.Takže všechny odpady, co se

neuklízí výkaly po svých miláčcích, aby se nad tím zamysleli

povalují u kontejnerů, hlavně u samoobsluhy, odvážejte tam. Jenom

a začali je uklízet. Není normální, aby se tyto hromádky povalovaly

pro představu, co se tam za 4 měsíce objevilo(hrnce,pytle s polystyre

u chodníků, v parku nebo na návsi, kde chodí ostatní spoluobčané

nem,obraz,květináče,autosklo,obaly po silvestrovské munici, rozbité

především děti. Děkujeme za pochopení.

přepravky atd.)
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MÁ TO SMYSL
– TŘIĎTE ODPAD
Novela zákona o odpadech č.
229/2014 Sb. Účinná od 1. 1. 2015
Podstatné změny, které novela zákona o odpadech přináší:
• Obec je povinna zajistit místa pro
oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu,
• Na skládky je od roku 2024 zakázáno ukládat směsný komunální
odpad a recyklovatelné a využitelné odpady
www.jaktridit.cz
František Šafránek

RADAR

NOVÁ VYHLÁŠKA O POVOLOVÁNÍ KÁCENÍ
DŘEVIN PLATNÁ OD 1. 11. 2014

Tato zařízení vnášejí do problematic-

Od 1. listopadu 2014 vstoupila v účin-

území evidovaných v katastru nemovitos-

kých lokalit na silnicích pevnou zpět-

nostvyhláška č. 222/2014 Sb., kterou se

tí jako druh pozemku zahrada, zastavěná

nou vazbu, díky které si řidič uvědomí,

mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochra-

plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se

jakou rychlostí opravdu jede a v napros-

ně dřevin a povolování jejich kácení. Celá

způsobem využití pozemku zeleň.

té většině případů „sundá nohu z ply-

problematika kácení dřevin rostoucích

nu“. Informativní radary už zachránily

mimo les není vůbec jednoduchá a jed-

Zjednodušeně řečeno, na svém pozemku

mnoho škod na majetku a v některých

noznačná. Nemá cenu zde uvádět veškeré

-na zahradě, můžete bez povolení poká-

případech i to nejcennější - životy účast-

podrobnosti a detaily, které s touto pro-

cet jabloň,hrušeň či třešeň a to i o ob-

níků silničního provozu.

blematikou souvisejí. Pokud se zaměříme

vodu větším jak80 cm. Pokud budete

Ukazatel okamžité rychlosti GEM

na nejčastější situace, kdy vlastník po-

chtít kácet smrk neboborovici o obvodu

CDU 2605 B S C30 nám zapůjčila (bez-

zemků, nejčastěji v zastavěném území, má

větším jak 80 cm, musíte mítpovolení ke

úplatně) firma SWARCP TRAFFIC CZ,

v úmyslu na svém pozemku pokácet dře-

kácení.

s.r.o., jmenovitě pan Radek Terber – ve-

vinu, nepotřebuje povolení ke kácení pro

doucí pobočky Č. Budějovice, s kterým

dřeviny, které mají ve výšce 1,30 m nad

Rada a snad i prosba na závěr. Než vezmete

již dříve jednala V. Hrušková a zapůjčení

zemí obvod menší než 80 cm a zapojené

do ruky pilu či sekyru, tak v rámci před-

domluvila. Zapůjčen bude do června 2015.

dřeviny (keře) nepřesahují svojí plochou

běžné opatrnosti zavolejte, nebo navštiv-

Nastaveno je zobrazení od 40 a výš. Uka-

40 m2. Toto omezení v nové vyhlášce zů-

te odbor životního prostředí na obecním

zatel zobrazuje aktuální rychlost projíž-

stalo zachováno, rovněž bylo zachováno

úřadě - pan Schwarz (místostarosta). Ušet-

dějícího vozidla – směr do obce. Zároveň

období vegetačního klidu, ve kterém se

říme si navzájem nepříjemné okamžiky při

ukládá statistiky všech projíždějících aut

provádí kácení. Nejvýznamnější změnou

eventuálním správním řízení o udělení po-

(počet a rychlost). Tyto údaje budou v bu-

v nové vyhlášce je však znění § 3 písmena

kuty za nedovolené kácení dřevin rostou-

doucnu sloužit k vyhodnocení účinku to-

d), které definuje, pro které dřeviny není

cích mimo les.

hoto stacionárního radaru.

povolení ke kácení třeba: pro ovocné dře-

Ing. Miroslav Třeštík, starosta obce

viny rostoucí na pozemcích v zastavěném

František Šafránek
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Ustavující schůze
nového zastupitelstva
5.11.2014

Usnesení z 1. zasedání
zastupitelstva obce Libníč
konaného dne 21.12.2014

U01- 00: určuje ověřovateli zápisu Miroslava Třeštíka a Jitku
Horákovou a zapisovatelem Janu Roučkovou
U02- 00: schvaluje program ustavujícího zasedání
U03- 00: určuje, že pro výkon funkce starosty bude člen
zastupitelstva dlouhodobě uvolněn s účinností od 6.11.2014
U04- 00: schvaluje veřejný způsob volby starosty
U05- 00: volí starostou Ing. Miroslava Třeštíka
U06- 00: schvaluje zvolení jednoho místostarosty
U07- 00: schvaluje veřejný způsob volby místostarosty
U08- 00: volí místostarostou Jaroslava Schwarze
U09- 00: zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor
U10- 00: určuje, že výbory obce budou tříčlenné
U11- 00: volí předsedou finančního výboru Drahomíra Třeštíka
U12- 00: volí předsedou kontrolního výboru Lucii Lindnerovou
U13- 00: volí člena finančního výboru Jitku Horákovou
U14- 00: volí člena finančního výboru Petra Uhlíře
U15- 00: volí člena kontrolního výboru Petra Uhlíře
U16- 00: volí člena kontrolního výboru Petra Klaboucha
U17- 00: stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena
zastupitelstva obce ve výši 460,-Kč měsíčně. Odměna bude
poskytována ode dne 6.11.2014
U18- 00: stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako
neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 1/3 maximální
částky, tj. 4 676,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne
6.11.2014
U19- 00: stanoví odměnu za výkon funkce předsedy výboru
zastupitelstva ve výši 880,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne 6.11.2014
U20- 00: stanoví odměnu za výkon funkce člena výboru zastupitelstva ve výši 570,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována
ode dne 6.11.2014.
U21- 00: stanoví, že při souběhu výkonu několika funkcí se
odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne
jako součet zastupitelstvem stanovených odměn za jednotlivé
funkce.
U22- 00: schvaluje nové podpisové vzory s platností
od 6.11.2014
Usnesení bylo vyhotoveno dne: 11.11.2014

U01- 01: určuje ověřovateli zápisu Jitku Horákovou a Lucii Lindnerovou a zapisovatelem Janu Roučkovou
U02- 01: schvaluje program 1. zasedání
U03- 01: schvaluje předložení zprávy o činnosti kontrolního a finančního výboru ZO v pololetním intervalu
U04- 01: určuje Miroslava Třeštíka zástupcem pro spolupráci s pořizovatelem Územního plánu obce Libníč
U05- 01: souhlasí s projednáním možností dalšího postupu
při tvorbě Územního plánu obce Libníč na příštím zasedání
U06- 01: schvaluje cenu vodného pro rok 2015 ve výši
35,81 Kč/m3 bez DPH, cenu stočného pro rok 2015 ve výši
24,62 Kč/1m3 bez DPH, cenu pevné složky pro rok 2015
ve výši 797,- Kč/rok bez DPH
U07- 01: schvaluje dodavatele na službu prohrnování komunikací společnost Bětatrans s.r.o.
U08- 01: schvaluje dodavatele na službu údržba zeleně
v obci Libníč a Jelmo společnost Z-E-T PRODUKT s.r.o.
U09- 01: schvaluje dodavatele na službu údržba a úklid
prostranství obce Libníč a Jelmo firmu Milan Pouzar
U10- 01: schvaluje rozpočet obce Libníč na rok 2015 bez
připomínek, a to v těchto výších: příjmy 6 377 tis. Kč,
výdaje 4 707 tis. Kč – přebytkový s hospodářským výsledkem 1 298 tis. Kč
U11- 01: schvaluje poskytnutí účelové dotace na činnost
a provoz sportovního klubu SK Libníč na rok 2015 ve výši
35.000,-Kč
U12- 01: schvaluje poskytnutí účelové dotace na činnost
a provoz SDH Libníč na rok 2015 ve výši 35.000,-Kč
U13- 01: nesouhlasí s poskytnutím příspěvku Občanskému
sdružení PREVENT, z.s.
U14- 01: schvaluje poskytnutí finančního příspěvku
ve výši 50,-Kč/den max. 1.000,-/měsíc v ročním úhrnu
max. 10.000,-/dítě pro zákonného zástupce dítěte s trvalým
pobytem v obci Libníč, které navštěvuje Mateřskou školu
Zahrádka s.r.o. s účinností od 1.1.2015. Příspěvek bude
vyplácen měsíčně zpětně za doloženou docházku dítěte
v předchozím měsíci

Jana Roučková. administrátorka
*Poznámka: Odměny zastupitelů jsou identické s obdobím 2010-2014
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Vážení spoluobčané,
Zveřejněné informace naleznete na úřední desce
na Obecním úřadě Libníč nebo na www.libnic.cz.
Veřejné schůze se konají obvykle vždy poslední středu
v daném měsíci.

skupina dětí a jejich rodičů a ostatních občanů Libníče. Odtud se
všichni přemístili do kostela, posedali do lavic, kde je kostelník přivítal
a poděkoval za realizaci zajímavého nápadu. Nato skupinka dětí za řízení
zastupitelky obce J. Horákové přednesla dvě básničky. Pak si přítomní
prohlíželi Betlém, vánoční stromek, vybavení kostela a pořizovali fotografické záběry. Při volné debatě kolem p. Lískovcové se přítomní

KULTURNÍ ŽIVOT V OBCI

dověděli, že kostelní varhany nefungují, a že by bylo dobré, uspořádat

Vánoce v Libníči- ohlédnutí za adventem 2014

projektová příprava relativně náročné akce a po vypracování projektu

sbírku na jejich zprovoznění. To má farnost v plánu, byla zahájena
bude s určitostí nutno žádat o dotaci. Zmiňovanou sbírkou by se uhradil

Dne 30. listopadu 2014 proběhl v Libníči lampiónový průvod spo-

finanční podíl farnosti. V současnosti, pokud přijde varhaník z Adamo-

jený se zdobením vánočního stromečku. Akce se zúčastnila třicítka

va, tak hraje na elektrofonický klávesový nástroj. Dalším nápadem pro

dětí a zhruba dvakrát tolik rodičů a dalších občanů. Na začátku všechny

příští Vánoce, je přinesení Betlémského světla do Libníče.

přivítal zástupce SK Libníč pan Jiří Fencl a hezké Vánoce popřál také

Setkáním se podpořila i finanční situace farnosti, protože do sbírky bylo

starosta Libníče pan Miroslav Třeštík. Děti společně ozdobily vánoční

dáno asi 1000 Kč. Také doufáme, že jsme podnítili další zájem o náš

strom na návsi a slavnostně odpočítaly jeho rozsvícení. Následoval

kostel a že by mohl být v průběhu roku více navštěvován. Při odchodu

lampiónový průvod, zástup blikajících lampiónů postupně prošel kolem

z kostela všichni dostávali perníček a čokoládové lízátko.

hřbitova přes kopec až k parku u kostela, kde na všechny čekala odměna

Letošní vánoční výzdobu jsme pojali zcela jinak, protože pořizování

v podobě občerstvení. Děti potěšilo cukroví a dospělé vynikající punč,

několika vánočních stromků jako dar pro kostel, bylo v posledních

který připravily dámy ze Sportovního klubu.

letech velice obtížné. Proto máme letos poprvé v kostele jen jeden větší
stromek, věnovaný rodinou Pavla Jirkovského. Od dávné minulosti to

7. prosince 2014 odměnil v kulturním sále všechny libničské děti

bývalo tak, že požadované množství vánočních stromků dodávali místní

Mikuláš. Zřejmě byly všechny hodné, neboť žádné z nich si čert s sebou

lesní správci; to ustalo asi v roce 2005, pak jsme je získávali od místních

neodnesl. Děkujeme všem, kdo přišli a těšíme se zase za rok.

majitelů lesů, asi jednou je věnovala farnost Rudolfov, několikrát p. Pou-

Mgr. Jana Němečková

zarová z Hůr a loni rodina Bickova z Adamova.

Dne 7. prosince 2014 se od 16 hodin konalo Vánoční posezení se
seniory. Akce zúčastnilo 25 spoluobčanů Libníče a Jelma. Radost jim
udělaly děti z Mateřské školy Zahrádka pod dohledem paní Jitky Horákové. K poslechu a tanci zahrála živá muzika. Děkujeme za kladné ohlasy.
Lucie Lindnerová

ADVENTNÍ SETKÁNÍ
V KOSTELE
V sobotu 14. 12. 2014 v odpoledních hodinách, se aktivitou několika
místních občanů uskutečnilo Adventní setkání v našem kostele.

Příspěvek a fotografii poskytl pan Lískovec Karel

Prvotním záměrem setkání, bylo umožnit skupině dětí podívat se na
náš kostel Nejsvětější Trojice zevnitř a prohlédnout si adventní a vánoční

V sobotu 20. prosince 2014 se uskutečnil tradiční hokejbalo-

výzdobu. Tak trochu slavnostní atmosféru podbarvil reprodukovaný zvuk

vý turnaj na hřišti U školy. Zúčastnilo se ho pět mužstev, jejichž

koled. Jaký toto setkání bude mít ohlas se uvidí; takováto akce je v celé

hráči se losovali z přihlášených účastníků, systém utkání byl

historii kostela první, a podle toho bychom to příští vylepšili a tím snad

tzv. „každý s každým.“ Hrálo se bojovně a čestně v duchu

založili novou tradici. Letošní skupinou, tak zvaně zkušební, byly děti ze

fair-play. Vyhlášení

sídliště Pod lesem, k nimž se postupně přidružilo několik dalších dětí.

Krčma u Templáře.

výsledků

proběhla

v místní hospůdce

Za příznivého prosincového počasí, se před kostelem sešla početná
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FOTOGRAFIE ZE ŽIVOTA OBCE – ADVENT 2014

30. listopadu 2014 - lampiónový průvod

7. prosince 2014 Mikuláš

7. prosince 2014 Setkání seniorů se zdobením vánočního stromečku

SPOLEČENSKÉ AKCE
SK LIBNÍČ A SDH LIBNÍČ - BŘEZEN 2014
SK Libníč
si Vás dovoluje pozvat na

SDH Libníč a SK Libníč
si Vás dovoluje pozvat na

Dětský
karneval

BÁL
SDH a SK

v sobotu 7. března 2015 od 15.00 hodin
V sále kulturního domu v Libníči

v sobotu 7. března 2015 od 20.00 hodin
V sále kulturního domu v Libníči
P R O G R A M bude upřesněn
na plakátech

P R O G R A M:
diskotéka, soutěže o ceny, soutěž
o nejlepší masku

BOHATÁ TOMBOLA

Obec Libníč děkuje členům SK Libníč a SDH Libníč za organizaci Sportovních a Kulturních akcí v roce 2014
a přeje mnoho úspěchů do roku 2015. Členům SDH Libníč za zodpovědnou práci na údržbě a ochraně materiálních hodnot obce Libníč a Jelmo a příkladnou spolupráci s SDH v okolních obcích.
Zastupitelé obce Libníč
6
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Libníčská krajina – domov člověka od pravěku
Popis historie obcí v České republice
obvykle začíná slovy „První písemná
zmínka o … pochází z roku ….“. Období před vznikem písemných zmínek
se označuje jako prehistorie neboli
pravěk Česka a začíná výskytem prvních příslušníků rodu Homo na našem území. Ne každá obec v ČR může
pravěká osídlení doložit. To neplatí
v případě okolí Libníče a Jelma…
Pravěké společnosti se vyvíjely postupně od skupin sběračů a lovců (25
– 100 osob) s migrujícím způsobem
života až po větší komunity, které
se natrvalo usazovaly v opevněných
sídlech. Vzhledem k tomu, že pravěký člověk neznal písmo, můžeme jej
zkoumat pouze prostřednictvím archeologických pramenů. Jedná se zejména o lidské výtvory ukryté v zemi
(artefakty) a zbytky přírodního původu ovlivněné člověkem (ekofakty).
Mezi typické archeologické pravěké
památky patří např. nástroje, keramika, mohyly, pohřebiště a zbytky sídel.
V okolí Libníče a Jelma se zachovalo
několik takových archeologických památek, které jsou důkazem toho, že
je lokalita osídlena od samého vzniku společností, totiž od doby, kdy lze
v krajině vysledovat stopy jednání,
které má nějaký symbolický záměr.
Jednou z dobře viditelných stop
pravěkého člověka v krajině, kterou
můžeme obdivovat dodnes, je ukládání ostatků. Pokud se vydáte z Libníče
směrem na sever, můžete v lese narazit na neobvyklé útvary, které vůči
okolí jakoby vystupují ze země. Jedná
se o uměle navršené náspy z kamení
a hlíny obsahující jeden nebo více
hrobů – tzv. mohyly. Souboru mohylových pohřebišť říkáme mohylník.

Národní památkový ústav jich v současné době eviduje v lokalitě Červený
Újezdec 6 (některé z období středověku). Za zmínku stojí nejvýše položený mohylník na vrchu Vávra, který je
se svými cca 90 mohylami největším
mohylovým pohřebištěm v jižních
Čechách. O průzkum lokality se zasloužil archeolog a správce českobudějovického muzea Adolf Lindner, který
r. 1890 prokopal prvních 5 mohyl.
Nálezy z hrobů jsou součástí stálé expozice Jihočeského muzea v Českých
Budějovicích.

Tip na víkend: Pokud chcete po
mohylách zapátrat, vydejte se z Jelma po modré turistické trase – směr
Lišov. Na křižovatce „Pod Vávrou“ se
dáte vlevo po zelené – směr Červený Újezdec a cca po 200 m najdete
v těsné blízkosti vrcholu Vávra (na
jeho východním svahu) v lese náspy.
Mohylníky jsou dobře viditelné i pro
laika (viz foto). Cestu lze ujet i na kole
a z Libníče nezabere více jak 25 min.
Mgr. Jana Němečková

K tanci a poslechu
na OBECNÍM PLESE
zahraje skupina
CB CITY BAND
z Českých Budějovic
V sestavě 2x kytara, bicí, klávesy,
zpěv a 3x dechové nástroje
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Vážení spoluobčané, milí sousedé, dovolujeme si Vás dne 14. 2. 2015 od 20hod pozvat na

OBECNÍ PLES

V ceně vstupného
je pro Vás připraveno

NĚCO
NAVÍC

Speciální výzdoba

Cateringová společnost Pubrestaurants si pro Vás
připravila výběr italských vín dle vkusu a chuti

Předtančení v 20:30hod
taneční skupina CETARE
www.cetare.freepage.cz
Hraje CB CITY BAND
Rezervace míst v předprodeji
na OÚ v úředních hodinách
nebo v den plesu na sále během dne

Tradiční hovězí guláš s červenou cibulkou
a čerstvým křenem, pečivo 79 Kč
Domácí pivní pomazánka na čerstvém chlebu 35 Kč
Teplé párečky s hořčicí a pečivem 45 Kč
Zákusek klasický sacher dort
s pravou smetanovou šlehačkou 35 Kč

Pro fajnšmekry Budvar 10° a Kozel 11°

Dovolujeme si Vás požádat:
Pokud byste chtěli podpořit Obecní ples, formou příspěvku do tomboly, případně přiložit ruku k dílu
kontaktujte prosím slečnu Lindnerovou 777 817 533 nebo pana Šafránka 733 676 107
Vážení spoluobčané, pokud byste měli zájem, aby Rozhledy vycházely jako periodikum, zašlete své názory,
připomínky, případně nápady na e-mail: Rozhledy@post.cz nebo na obeclibnic@volny.cz.
Děkujeme za Vaši podporu. Redakční rada Rozhledy Libníče a Jelma
RozhledyLibníče a Jelma vydává Obec Libníč, se sídlem Libníč 85, 373 71 Rudolfov, tel.: +420 602 104 404.
Redakční rada: Petr Uhlíř, František Šafránek, Mgr. Jana Němečková, Lucie Lindnerová, redaktoři. Registrační číslo: XXX.
Vychází jako xxxxxv nákladuxxxwww.libnic.cz, e-mail: Rozhledy@post.cz. Neoznačené fotografie: Obecní úřad Libníč. ZDARMA
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