ROZHLEDY LIBNÍČE a JELMA
Bulletin pro občany Libníče a Jelma

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
po delší odmlce se Vám do ruky
dostává druhé číslo Rozhledů Libníče a Jelma. Do vašich domácností
Vám přeji v tyto, pro někoho krásné
a pro někoho méně krásné, dny co
nejvíce klidu a pohody.
Za námi je jedno z vůbec nejteplejších a nejsušších let, jaké jsme,
nejen v Libníči, zažili. Meteorologové předpovídají jeden týden suchou
a chladnou zimu, další týden zas
zimu mokrou a teplou. V uplynulých
11 měsících se nově zvolené zastupitelstvo seznamovalo s chodem obce
a se vším, co s tím souvisí. Některé
akce se povedly více některé méně.
Považuji za důležité, aby se obec
starala především o infrastrukturu
a obecní majetek. Nejdůležitější infrastrukturou se rozumí místní komunikace, vodovod či kanalizace.
Letošní suché léto a sesychání půdy
způsobilo neobvykle mnoho poruch
ve vodovodní síti. Obci tak vznikly
náklady, nad rámec obvyklých/běžných poruch, se kterými nebylo počítáno. Dále obec nechala vyspravit
místní komunikace okolo hřbitova
směrem na Cech, cestu k potoku
na Červený Újezdec a cestu k Lišovu,
která byla v minulosti zanedbávána
a její stav tomu odpovídal.
Asi nejdiskutovanějším počinem
zastupitelstva bylo zřízení Mateřské
školy Libníč, kterému předcházelo
odkoupení investice, jejíž hodnotu
potvrzoval znalecký posudek, který

nechala obec v minulosti zhotovit
a uznala tak závazek vůči Mateřské
školce Zahrádka. Na začátku procesu obec provedla anketu zkoumající zájem o státní mateřskou školu
v Libníči. Pod anketu se podepsali
rodiče téměř 30 dětí s trvalým pobytem v Libníči. Možné odkoupení
investice by navazovalo na předchozí nemalé investice, které se udály
za minulých zastupitelstev. Vybudování parkoviště u školy a modernizace dětského hřiště. Bylo by špatné
nechat chátrat budovu školy, jednu
z dominant Libníče. Na základě
těchto informací obecní zastupitelé
dále rozhodovali. Na 4. zasedání zastupitelstva rozhodli o odkoupení investice od společnosti Mateřská škola
Zahrádka, s.r.o. za zbývající hodnotu
650 tisíc Kč. Aby MŠ Libníč zahájila
v září provoz, bylo nutné investovat
do vybavení, odpovídajícím požadavkům a normám. Tyto normy jsou
někdy nesmyslně přísné a ve výsledku drahé. Byly provedeny stavební
práce, zahrnující obložení přípravny/
výdejny obědů a svačin, rozšíření toalet a umývárny, vymalování 639 m2
přízemí budovy (zahrnující mimo
jiné odizolování starých nátěrů, odizolování vlhkosti, proškrábání padajících maleb z omítek, vyspravení
děr, prasklin a nerovností tmelem,
izolování zateklých skvrn, pastelek
a voskovek na zdech). Dále byla provedena oprava a úprava...
		
Pokračování na straně č. 2
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AKTUÁLNĚ:
Slovo starosty
Slovo místostarosty
Společenská kronika
Zprávy z obce
SDH, SK, MŠ, HC
Libníč kulturní

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V roce 2015 oslavili a oslaví životní
jubileum tito občané Libníče a Jelma:
Anna Zemanová
Anna Caletková
Marie Rachačová
Marie Chrtová
Josef Pudil
Jiřina Fenclová
Zuzana Lišková
Josefa Masopustová
Anna Rachačová
Marie Kubešová
Stanislav Berný
Tomáš Podlaha
Anna Buřičová
Růžena Lískovcová
Marie Dostálová
Marie Fenclová
Vladimír Kvasnička

94 let
94 let
90 let
86 let
86 let
85 let
82 let
81 let
80 let
80 let
80 let
75 let
75 let
75 let
70 let
70 let
70 let

Blahopřejeme všem oslavencům,
přejeme pevné zdraví, hodně štěstí,
radosti a spokojenosti.
(KK OÚ)
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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

Pokračování ze strany č. 1
elektroinstalace související s nutností přemístění bojleru z přípravny/výdejny. Byly provedeny truhlářské práce
zahrnující vybavení šatny, úpravu stávající stěny pro skladování lůžkovin, zhotovení nové stěny v jídelně/herně,
zhotovení oddělených stojanů s věšáky na ručníky, kuchyňskou linkou nebo zalištování podlahy v jídelně. Dále
bylo nutné vybavit kuchyň spotřebiči a nádobím odpovídajícím normám. Ano, byla utracena značná část peněz.
Jsou to investice zvyšující občanskou vybavenost obce,
která bude obyvatelům sloužit desítky let. A já věřím, že
se bude jednat převážně o obyvatele Libníče, kteří pro
tento rok překvapivě umístili své děti v okolních školkách, ať už je k tomu vedly různé důvody.
Obec má v plánu zpracovat projekty na intenzifikaci
ČOV, rozšíření páteřní sítě kanalizace a vodovodu v obci.
Tyto dokumenty budou důležité do budoucna pro možné
čerpání dotací vypsaných zejména ministerstvem životního prostředí.
Závěrem bych rád popřál všem obyvatelům a jejich rodinám hezký podzim a pokojné dlouhé večery předvánoční.
Ing. Miroslav Třeštík (starosta)
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výběr poplatků, Czech Point, ověřování
výběr poplatků, Czech Point, ověřování
jednání se starostou, místostarostou

Slovo místostarosty
Vážení spoluobčané,
rok utekl jako voda a já bych rád bilancoval, co vše se
udělalo a také vám chci nastínit další plány zastupitelstva.
V letošním roce nechala obec opravit všechny místní komunikace. Šlo o to, aby se odstranil katastrofální stav,
ve kterém byly hlavně komunikace na Lišov a Červený
Újezdec. Náklady byly odhadem 650 tis.Kč. V současné době nejsou finanční prostředky, aby se nechal udělat nový asfaltový povrch (odhadované náklady činí
cca 3 mil. Kč). V dalších letech se určitě budou provádět
průběžné opravy výtluků a budeme se snažit vybudovat
nové povrchy.
Další velkou investicí bylo zřízení mateřské školy. Nejdříve se musel vyplatit nájemce, aby obec mohla s budovou školy dále nakládat (smluvní závazek byl uznán minulým zastupitelstvem na základě znaleckého posudku).
Další náklady se vynaložily na nutné vybavení a opravy
před znovuotevřením. Možná tento krok někdo kritizuje,
ale vzhledem k plánované výstavbě bude zřízení mateřské
školy doceněno. Dále je nutná nová střecha a oprava fasády,
aby tato historická budova nedělala současným
>>
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stavem obci ostudu. Musíme si všichni uvědomit, že se
v minulých letech se na tuto budovu ,,zapomnělo“ a finanční prostředky se investovaly jinam.
Už rok se zabývám odpady v obci. Sběrné místo u prodejny zůstává stále problémovým. Někteří občané neukládají odpad do kontejnerů a ten se povaluje za autobusovou
zastávkou. Jedná se zejména o komunální, různý dřevěný
a plastový odpad. Vzhledem k tomu, že není v našich silách
tento prostor neustále hlídat, uvažujeme o instalaci kamerového systému na problémových místech v obci. Nové nádoby na bioodpad se osvědčily, zájemci si mohou stále toto
službu objednat a objednané nádoby vyzvednout v úředních hodinách. Občané, kteří na svých pozemcích provádí
ořezy stromů, mohou větve uložit u ČOV. Obec bude tuto
hmotu poté štěpkovat.
V listopadu budou provedeny práce v obou parcích.
Na návsi se budou dva stromy kácet a dále se bude jednat
o kotvení a odlehčení větví. Bude zveřejněn záměr na částečný prodej dříví – paliva, takže tímto již oslovuji případné zájemce.
Zastupitelstvo ještě v letošním roce zadá vypracování
projektu na vybudování nové vodovodní přípojky na Dobré Vodě (v kopci), ta současná je mělce uložená a v zimě
zamrzá. Další projekt se týká ČOV, která musí se intenzifikovat, aby mohlo dojít k napojení dalších domů a posílení současného čištění. Poslední projekt se bude týkat
kanalizace v lokalitě ,,DOBRÁ VODA“. Zde se plánuje
vybudování přečerpávací stanice, která dopraví splašky
do obecní ČOV. Na tuto stanici se napojí celá lokalita
Dobrá Voda, Domov Libníč a Centrum sociálních služeb
Empatie (po domluvě se zruší jejich čistička), plánovaná
nová výstavba k Jelmu a do budoucna bude možné připojit
i Jelmo. S ohledem na vysoké náklady, které budou vynaloženy na intenzifikaci ČOV, bude tato čistička centrální
pro celou Libníč a Jelmo.
S pozdravem Jaroslav Schwarz (místostarosta)

podzim-zima 2015

SBĚR ŽELEZNÉHO
ŠROTU A VYSLOUŽILÝCH
ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
V sobotu 7. listopadu 2015 od 8:30 do 11:00 hod.
proběhne v obci Libníč a Jelmo sběr železného šrotu
a vysloužilých elektrospotřebičů. Tuto akci zajišťuje Sbor
dobrovolných hasičů Libníč. Prosíme spoluobčany, aby
případný kovový odpad a vysloužilé elektrospotřebiče
připravili před své domovy. Hasiči zajistí odvoz, případně
pomohou s vynesením těžších kusů. Získané prostředky
budou použity na činnost SDH. Předem děkujeme
za ochotu a spolupráci.
Starosta SDH Libníč Bc. Pavel Jirkovský (tel. 606103798)

Mobilní sběrný
dvůr podzim 2015

V sobotu 7.11.2015 od 14:00 do 16:00 hod budou v obci
Libníč ve spodní části návsi přistaveny kontejnery na sběr
NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ.
Za přítomnosti proškolené obsluhy zde můžete odevzdat:

• barvy, lepidla, kyseliny, hydroxidy, odmašťovací prostředky,
fotochemikálie
• zbytky znehodnocených prostředků na ochranu rostlin a
prostředků proti škůdcům
• obaly od barev, barvy, lepidla, rozpouštědla a spotřební chemie
• plastové a kovové obaly znečištěné nebezpečnými látkami
• odpadní kyseliny, směsi kyselin
• tonery
• nepotřebné léky
• minerální oleje a olejové filtry
• suché baterie (monočlánky), automobilové baterie
• zářivky, výbojky
• elektronický odpad (ledničky, mrazničky, televize, rádia, varné
konvice, aj.)
• jedlé oleje a tuky
Do mobilního sběrného dvora NEPATŘÍ nebezpečný stavební
odpad (dehet, stavební lepenka, azbestová krytina aj.) ani pneumatiky.

3

Bulletin pro občany Libníče a Jelma

podzim-zima 2015

Farní kostel Nejsvětější Trojice
Libničský farní kostel Nejsvětější Trojice je

kůry. Cena za opravu varhan je kalkulo-

raně barokní stavbou, vybudovanou v le-

vána na částku 276 tis Kč, a to z důvodu

tech 1714-1715 podle návrhu Pavla Ignáce

jejich historické hodnoty. Tento unikátní

Bayera. V druhé polovině 18. století byla

jedno-manuálový hudební nástroj byl po-

stavba rozšířena o presbytář a věž. I díky ní

staven v roce 1907. Instalovali jej bratři

je kostel jistou dominantou lázeňské obce

Paštikové (Augustin, Josef a Bohumil),

Libníč. K farnosti, ustavené roku 1855, pa-

varhanáři z Prahy. Původně byly varha-

tří kromě Libníče také Červený Újezdec,

ny pneumatické. Cena byla stanovena

Hůry, Jelmo a Úsilné.

na 2 100 K.

V roce 2011 došlo k rekonstrukci věže.

Cena za opravu podpěrných sloupů

V roce 2013 k obnově konstrukce krovu

kůry na 50 tis. Kč. Farnost těmito částka-

střechy kostela, krytiny, odvodnění a dre-

mi bohužel nedisponuje.

náže, čímž se farnost finančně vysílila.

Věříme, že křesťanské svátky a kulturní

Po uvedení zákona o majetkovém vyrov-

akce pořádané v našem kostele a jeho oko-

nání církví do života, tak mnohé obce od-

lí, přimějí k zamyšlení řadu lidí, jedná se

mítají dávat farnostem peníze s tím, aby

přeci o zachování historické hodnoty obce

si je žádaly od církevních institucí. Ty se

Libníč pro budoucí pokolení.

bohužel orientují na „Národní“ kulturní
památky a náš kostel je jen „Kulturní“

Pravidelné bohoslužby:

památka. Farnost Libníč mimo kostel ne-

3.čtvrtek v měsíci od 16 hod; 1.sobota

měla a nemá žádné majetky.

v měsíci od 16 hod.

V současné době má farnost spravující

František Šafránek

kostel Nejsvětější Trojice v Libníči, závaž-

ve spolupráci s Karlem Lískovcem

ný problém s varhany a opěrnými sloupy

Mateřská škola Libníč
Mateřská

škola

funguje

dle

zákona

561/2004 Sb. jako škola s celodenním pro-

Djurov, učitelka - Bc. Adéla Maliňáková,

dí MŠ pro ně nebude při nástupu zcela cizí.

provozní Libuše Pouzarová.

Den otevřených dveří, karneval, ukázky ve

vozem. Je součástí vzdělávací soustavy ČR.

Podporujeme a rozvíjíme systém bezpeč-

Mateřská škola je příspěvkovou organizací,

né školy takzvaně „rodinného typu.“ Za-

zřizovatelem je Obec Libníč. Jde o jedno-

pojujeme se do společenského života a dění

třídní mateřskou školu, která se nachází ve

v obci.Ve spolupráci s obcí připravíme „Mi-

Těšíme se na společná setkání a spolupráci.

velmi pěkném přírodním prostředí obce

kulášskou nadílku“ v MŠ pro děti a rodi-

Ilona Djurov, ředitelka MŠ

Libníč.

če, nacvičíme krátký program pro setkání

Provoz mateřské školy byl zahájen 14. 9.
2015. Dochází k nám děti z naší obce, z obcí

se seniory a zapojíme se i do zpívání koled
v místním kostele.

Hůry, Adamov, Úsilné, Jivno. Na školní rok

Děti si připraví besídku pro rodiče a zor-

2015/2016 je zapsáno 25 dětí. Věková kate-

ganizujeme „Vánoční dílny“ v MŠ. Naše

gorie dětí je od dvou do šesti let. Provoz MŠ

další plány jsou organizovat ve škole divadla

je od 6.30 do 16.30 hodin.

a hudební představení, na která pozveme

Zaměstnanci školy: ředitelka - Ilona
4

děti, které zatím MŠ nenavštěvují. Prostře-

spolupráci s Policií ČR, s místními hasiči,
„Velikonoční dílničky“ a další.
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Z činnosti SDH Libníč za rok 2015
vě obsadilo družstvo mužů krásné 7. místo

a větve z obecních pozemků. Zvlášť náročný

dobrovolní hasiči vždy patřili mezi důleži-

z celkového počtu 23 družstev. Z obvodové

zásah byl při likvidaci vyvrácené jívy spadlé

tou součást obecního života. Nejenže pomá-

soutěže ve Velechvíně jsme již přivezli stří-

na plot p. Pálky. Třikrát hasiči zasahovali při

hali lidem v nouzi, ale i spoluvytvářeli spole-

brné umístění, a to jak muži, tak i ženy.

likvidaci vos a sršňů. Po dlouhých 113 letech

čenské a kulturní dění v obci. Jsem velice rád,

Další pohár do naší sbírky se podařilo při-

zakoupila Obec Libníč pro potřeby zásaho-

že náš sbor v této dlouholeté tradici úspěšně

vést z Dubičného, zde jsme zúročili přípra-

vé jednotky požární dopravní automobil

pokračuje.

vu a naši muži v kategorii nad 35 let získa-

DA 12 AVIA31. Vozidlo bylo v dobrém sta-

Stává se již tradicí, že první kulturní akcí

li 1. místo. Sportovní forma vygradovala

vu, ale přesto byly nutné určité opravy, kte-

občanských sdružení v novém roce je po-

na soutěži v Hůrách. Družstva žen a mužů

rých se zhostili naši hasiči svépomocí. Jedná

řádání společného plesu SDH a SK Libníč.

byla nejrychlejší a přivezla dvě první místa.

se o první motorové vozidlo v historii našeho

V letošním roce k tanci a poslechu hrála hu-

Další soutěž byla ve Štěpánovicích – muži

sboru. Vozidlo bylo zakoupeno za 15 100,-

dební skupina LIMIT a o zábavu se posta-

nad 35 let 3. místo. Na námi pořádané

Kč od Města České Velenice, kde sloužilo

rala FAKIR SHOW. Další akcí bylo stavění

soutěži v rámci Libníčských slavností, kte-

místním hasičům.

MÁJKY. Hasiči zajistili bohaté občerstvení,

ré se konalo 22.8.2015 byla naše družstva

Oficiální předání AVIE se uskutečnilo

pro děti bylo zdarma. Strom pro MÁJKU

velice úspěšná. Muži st. a ml. se umístnili

dne 22.8.2015 na Libníčských slavnostech

daroval Jaroslav Schwarz. Na jaře jsme za-

na 1. a 2. místě, ženy na 1. místě. Děti sou-

starostou obce Libníče ing. Miroslavem

jistili sběr železného šrotu a vysloužilého

těžily ve třech družstvech – také jim patří

Třeštíkem.

elektrozařízení. Bylo nashromážděno téměř

velká pochvala. Navíc v den Libníčských

Díky akceschopnosti jednotky se podařilo

3,5 tuny šrotu a 20 kusů elektrospotřebičů.

slavností naše děti jely do Miletína a odsud si

získat 6 kusů zásahových přileb značky RO-

Výtěžek akce byl použit na nákup vybavení

přivezly krásné 2. místo. Děti zakončily sezo-

SENBAUER v hodnotě 68 940,- Kč. Přilby

pro naše mladé hasiče. Dále jsme provedli

nu požárním útokem v Neplachově - krásné

byly získány převodem od HZS JčK. Ná-

kontrolu požárních hydrantů, nařezání dřeva

8. místo. Při noční noční soutěži v Dubič-

kupem zásahového automobilu a získáním

do kotelny kulturního domu, pomohli OÚ

ném, obsadili muži nad 35 let 1. místo.

přileb byla zlepšena akceschopnost zásahové

s vyklizením budovy a vyčištěním okapů bu-

Sezonu jsme zakončili veteránskou soutěží

jednotky SDH Obce Libníč.

doucí školky.

v Úsilném, muži 4. místo a ženy 2. místo.

Vážení občané,

Na závěr chci poděkovat všem občanům,

Abychom si vychovali naše nástupce,

Nedílnou součástí činnosti SDH je za-

partnerům a sponzorům, kteří hasiče podpo-

spustili jsme prázdninový projekt pro děti

řazení našich členů do zásahové jednotky

řili a všem aktivním členům SDH za jejich

„LIBNÍČSKÝ SOPTÍK“. K naší spoko-

obce. V současné době má jednotka SDH

činnost, podílení se na údržbě a opravách

jenosti se do projektu zapojilo 28 dětí! Na-

Obce Libníč 9 členů a je plně proškolena.

techniky, soutěžní činnosti, cvičení s dětmi

koupili jsme potřebné vybavení (přetlakový

Jednotka letos zasahovala u několika přípa-

a přípravách kulturních akcí.

ventil, sadu dětských hadic, ochranné přilby)

dů. Odstraňovala především padlé stromy

Starosta SDH Libníč: Bc. Pavel Jirkovský

a od začátku července začali s pravidelným
tréninkem. Jednotná trička pro děti sponzorsky zakoupil Petr Uhlíř KERAMIKA
Z PODLOUBÍ. Abychom malé Soptíky inspirovali, navštívili jsme při na exkurzi profesionální hasiče v ČB.
Koncem dubna jsme zahájili pravidelné
čtvrteční tréninky. Do nové soutěžní sezóny
jsme nastupovali již v nových dresech od fa.
Bison. Nákup dresů částečně sponzorovala
fa. Martin Švec AUTODOPRAVA–ZEMNÍ PRÁCE. Při první soutěži na Rudolfo5
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Zpráva o činnosti sportovního klubu SK LIBNÍČ
1) Dětský karneval

účastník soutěže obdržel dárek a občerst-

Již tradiční zábava pro naše nejmenší se usku-

vení. Dětského dne v Libníči se zúčastnilo

tečnila v sobotu 7. března 2015 v společen-

více jak 30 dětí s doprovodem. Společná zá-

ském sálu kulturního obecního domu v Lib-

bava probíhala do odpoledních hodin. Or-

níči. Celým programem provázela Beruška

ganizátoři by tímto chtěli velmi poděkovat

a DJ Georg. Pro přítomné byly připraveny

členovi sportovního klubu panu Michalu

soutěže o nejlepší masku, drobné sportovní

Hlouškovi, majiteli restaurací CITRO

soutěže o ceny pro malé i velké, disco, kte-

BAR a PALUBA, který zajišťoval občerst-

ré hrálo Fláky pro Staré Páky i tu nejnovější

vení pro celou akci a samozřejmě všem rodi-

modernu a volná zábava. Dětského karneva-

čům a příznivcům sportovního klubu, kteří

lu se zúčastnilo více jak 55 dětí z obce i okolí

pomohli pro naše nejmenší připravit stezku

a samozřejmě doprovod. Pro dospělé i malé

„Dobrodružného lesa.

návštěvníky bylo dále zajištěno občerstvení
v baru společenského sálu.

3) Valná hromada
Ve čtvrtek 24. září 2015 se pro všechny čle-

2) Dětský den

ny sportovního klubu SK Libníč starších 18

běhla volba nového předsedy a volba členů

Toto, již v Libníči tradiční setkání všech

let konala valná hromada. Hlavním bodem

výkonného výboru Sportovního klubu Lib-

generací se uskutečnilo v sobotu 30. května

programu byla novelizace stanov sportovní-

níč. Předsedou Sportovního klubu Libníč

2015. Na organizaci se podíleli mimo čle-

ho klubu, která byla vynucena přijetím no-

byl počtem všech přítomných hlasů zvolen

nů sportovního klubu SK Libníč i přísluš-

vého občanského zákoníku. Valné hroma-

stávající tajemník klubu pan Michal Ša-

níci SDH Libníč. Na malé účastníky čekal

dy se zúčastnilo celkem 23 členů s hlasem

fář, členy výkonného výboru pak Ing. Jana

„Dobrodružný les“, kde byli nuceni plnit

rozhodujícím, kteří přijali nové stanovy,

Bouzekriová, Ing. Jiří Fencl, Pavlína

záludné úkoly a shlédli ukázku hasičské

schválili změnu názvu sportovního klubu,

Oťahelová a Bc. Andrea Fenclová. Valná

výstroje. Poslední stanoviště dobrodružné

který nově zní: “Sportovní klub Libníč,

hromada následně zvolila i kontrolní komisi

stezky zavedlo všechny její účastníky na hři-

z.s.“ a schválili změnu adresy sídla klubu.

ve složení Radek Oťahel, Lenka Interholz

ště U Školy, kde byla vybudována střelnice,

Vzhledem ke skutečnosti že stávající před-

a Michal Hloušek. Členové Sportovního

zázemí v podobě stanu a občerstvovna pro

seda klubu pan Václav Klomfar rezignoval

klubu také schválili program akcí sportov-

celou akci. Občerstvení tentokrát zajišťovala

na funkci předsedy z důvodu předsednictví

ního klubu do konce roku 2015.

Marylin Monroe a Mr. Bean. Každý dětský

v nově založeném spolku HC Libníč, pro-

Libníč kulturní – program akcí
do konce roku 2015
Milí sousedé, dovolujeme si touto cestou

všichni máme spoustu povinností, pojďme

představit Vám program všech akcí, které

se společně zastavit, vyrazit mezi sousedy

se chystají do konce roku 2015 v Libníči.

a zažít Libníč jinak. Bude se povídat, zpívat,

Některé znáte z minulých let, jiné jsou pro

sportovat, nadělovat a hlavně v poklidu se-

letošek novinkou. Věříme, že si v pestrém

tkávat. Všichni jste srdečně zváni…

programu každý z Vás najde, co má rád a že

Kulturní komise při obecním úřadu Libníč

prožijeme podzim a nadcházející advent

(KK OÚ) >>

v dobré náladě. Žijeme v uspěchané době,
6

ing. Jiří Fencl(člen VV)
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7. 11. | DRAKIÁDA !! NOVINKA !!
Sportovní klub zve všechny příznivce
draků, dráčků a dalších létajících bytostí
na DRAKIÁDU, sraz na hřišti za krámem
od 14 hodin.Povinná výbava: dobrá nálada, draka a vítr v kapse.
28.11. | Stavba Betléma
Kulturní komise si vás dovoluje pozvat
na stavbu Betléma u kostela Nejsvětější
Trojice v Libníči. Sraz v 9 hod u kostela.
28.11. | Adventní punč u Betléma – Zdobení Vánočního stromečku
Sportovní klub pořádá tradiční lampionový průvod spojený se zdobením Vánočního stromečku. Co s sebou: lampion, ozdoby na vánoční stromeček. Sraz v 16 hodin
na návsi v Libníči - připraveno překvapení
4.12. | Mikulášská nadílka pro MŠ
Kulturní komise připravila pro děti z MŠ
Libníč Mikulášskou nadílku, akce proběhne v dopoledních hodinách v prostorách

podzim-zima 2015

MŠ Libníč.
5.12. | Mikulášská nadílka pro CSS Empatie
Kulturní komise připravila pro klienty
a zaměstnance, ve spolupráci s vedením
CSS Empatie, Mikulášskou nadílku. Akce
proběhne v neurčenou hodinu, aby se zlobilové nestihli schovat.

6.12.2015 | Setkání seniorů
Setkání nejstarších občanů našich obcí;
seniory přijdou potěšit svým adventním
vystoupením děti z MŠ Libníč; písničky
z mládí zahraje hudební doprovod vystoupení v duchu adventním. Občerstvení zajištěno. Pořádá Kulturní komise. Začínáme v 14 hodin.

5.12. | Mikulášská nadílka pro Libníč
Sportovní klub si vás dovoluje pozvat
na Mikulášskou nadílku. Na hodné děti se
těší Mikuláš s čertem a andělem. Co s sebou: případnou vlastní nadílku se jménem
dítěte, nadílka od SK bude zajištěna. Akce
začíná od 16 hodin ve Společenském sále
Libníč

13.12.2015 | Sousedské adventní zpívání a punčování !! NOVINKA !!
Kulturní komise si dovoluje pozvat sousedy obce Libníč a Jelmo na adventní zpívání
koled, krátký dětský program je zajištěn.
Pro všechny příchozí bude připraven horký
punč a čaj (zdarma). Doporučujeme si donést vlastní hrnečky. Texty koled připraveny. Začátek od 16 hodin u Betléma.

5.12.2015 | Valná hromada SDH Libníč
Sbor dobrovolných hasičů obce Libníč si
dovoluje pozvat členy na Valnou hromadu,
čas bude upřesněn.

19.12.2015 | Hokejbalový turnaj
HC Libníč po záštitou Sportovního klubu
Libníč pořádá Hokejbalový turnaj. Brankáři a občerstvení zajištěno. Losování v 9
hodin.

Vážení spoluobčané obce Libníč a Jelmo,

zazpívat koledy a přineste si vlastní hrnečky

vám dodat do schránek celkem čtyři vydá-

milí sousedé,

na punč nebo čaj, který bude připravený.

ní barevného bulletinu, příští číslo vyjde

jak jste si jistě všimli, objevily se „nové“

Měli jsme v plánu, také Mikulášskou

kulturní projekty podepsané skupinou na-

Oldies zábavu, ale vypustili jsme ji, neboť

zvanou „Kulturní komise“. Jedná se o sku-

jsme byli v termínové kolizi s Michalem

Dovoluji si požádat možné přispěvatele

pinu lidí, kterým není lhostejná kvalita

Davidem „Bláznivá noc.“, který koncertuje

z řad Sportovního klubu, SDH, MŠ, HC,

a kvantita kultury v obci.

ve stejném čase v Českých Budějovicích.

farnosti a obyvatel mající zájem podělit se

do konce ledna 2016 s pozvánkou na plesovou sezónu 2016.

Chceme podpořit tradiční akce spolků

V příštím roce budeme pořádat Obecní

o zajímavosti ze života obce, v případě fo-

(SK, SDH), jež se starají o kulturní vyžití

ples v podobném duchu jako letos, těšíme se

todokumentace doložit formát minimálně

v obci a doplnit je o další nápady. V letoš-

na další setkání s vámi, již dnes vám může-

kvality 2MB. Vaše články nebudou cenzu-

ním roce, ještě před uzávěrkou tohoto vy-

me slíbit, že kapela bude stát za to, tombola

rovány a upravovány, v případě, že by byly

dání Rozhledů L&J, jsme vyrobili a posta-

bude bohatá, losování zajímavé.

vulgární, urážlivé, nevhodné, zavádějící,

vili Betlém jako podporu adventu v Libníči.

Nově se také můžete těšit na Velikonoce

Umístněný bude u kostela Nejsvětější Tro-

na Jelmě, a Slavnosti obce Libníč se sou-

jice v Libníči. Instalovat, kotvit, aranžovat,

těží SDH rozšířenou o závody dětí. Tímto

Pokud byste měli zájem o vložení re-

osvětlovat jej budeme 28. 11. 2015 v 9 ho-

děkujeme Starostovi SDH Pavlu Jirkovské-

klamy do bulletinu a přispět tak finančně

din.

mu za podporu obecních slavností.

na zpracování a výtisk 200 ks barevných

politické, anonymní, vyhrazuje si redakční
rada právo vyřazení článku.

U tohoto křesťanského stánku zrození

Starosta obce ing.Miroslav Třeštík nám

zpravodajů čtyřikrát do roka, prosím kon-

Ježíška v Betlémě se sejdeme společně s čle-

poskytl nevyužité informační skříně napro-

taktujte nás na Rozhledy@post.cz. (Ceník

ny Sportovního klubu, kteří pro naše nej-

ti obchodu v Libniči a na Jelmě, k propagaci

inzerce 20kč/cm2)

menší připravili Vánoční průvod s rozsvíce-

kultury a sportovních akcí, v žádném pří-

KK

ním Vánočního stromečku.

padě nebude docházet k výlepu v autobuso-

Předseda: Petr Uhlíř

602 104 404

vých zastávkách.

Členové: Martin Šára

602 277 535

František Šafránek

733 676 107

Na Stříbrnou neděli, jsme pro děti a jejich rodiče připravili „Sousedské adventní

V roce 2016 budou opět vycházet Roz-

zpívání a punčování“, přijďte si s dětmi

hledy obce Libníč a Jelmo. Měly bychom

		

Rozhledy@post.cz
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Z historie obcí: Libníč a Jelmo středověké
– krajina poddaných a s krásnými stromy
(1394, 1378)
V období raného středověku vypadala česká

podle nějž dostal jeho statek jméno a poz-

a vydal listinu, kterou zastavil za 200 kop

krajina velmi odlišně, než jakou ji známe

ději se tak začalo říkat celé vesnici. V tomto

grošů markraběti Janu z Leuchtenberka část

dnes. Území bylo řídce osídlené a převáž-

období historie se o přesném původu názvu

hlubockého panství s šestnácti okolními

nou část pokrývaly lesy. Půdu lidé využívali

obcí můžeme jen domnívat, nicméně sku-

vesnicemi. Mezi nimi je zapsáno i Jelmo.

krátkodobě, a když byla vyčerpána, vykáceli

tečnost, že Libníč dostala jméno po svém

Sousední Libníče se zástava netýkala, pro-

les o kus dál a založili osadu novou. Neustá-

dávném obyvateli, se jeví jako velmi prav-

tože byla pouhým manským statkem. Když

lé stěhování skončilo zhruba ve 13. století,

děpodobná. Lépe je na tom Jelmo, jeho ná-

však zdejší man Blahut v roce 1394 zemřel,

kdy každá vesnice dostala králem vyměřený

zev odvozujeme od druhu stromu jilm, kte-

jeho půda připadla králi Václavu IV., to vše

kus půdy a na něm bylo sedlákům dovoleno

rý patrně upoutal pozornost středověkých

bylo zapsáno v tzv. „provolací knize“. Uve-

hospodařit.

obyvatel natolik, že jim dal důvod založit

dené listiny zmiňují Libníč a Jelmo jen jako

zde osadu.

jednu z položek převáděného majetku. Pro

Správa a přidělování zdejší půdy spadalo pod hrad Hluboká. Král coby vlastník

Nepochybné doklady o existenci obou

nás má tato nepatrná zmínka však zásadní

půdy ji mohl mimo jiné dědičně propůj-

obcí spadají do druhé poloviny 14. století.

význam, neboť od data listiny počítáme for-

čovat prostřednictvím tzv. manského stat-

První písemnou zmínkou označujeme vždy

málně stáří obce, a to nám dává možnost

ku. Man za udělenou půdu přísahal svému

nejstarší písemný záznam, který se o obci

každoročně se sejít na návsi a oslavit výročí

pánu věrnost manský slibem a byl povinen

podařilo nalézt. Nejstarší listina o Jelmu

obce při Libníčských slavnostech…

mu sloužit (nejčastěji vojensky). Jedním

pochází z roku 1378. 6. května toho roku

z těchto manů mohl být i nějaký Libník,

navštívil král Karel IV. České Budějovice

Mgr. Jana Němečková

HC LIBNÍČ
Hokejbalový klub HC LIBNÍČ byl založen 7. 9. 2015. Předsedou
klubu je Václav Klomfar, který se o chod klubu stará společně s Michalem Bouzekrim. V současné době je registrováno 28 členů.
Spolek HC LIBNÍČ vznikl na základě každoročního Libníčského hokejbalového vánočního turnaje, jehož počátky sahají do roku
2006. Tento turnaj tak umožnil růst nových hráčů, kteří nyní působí v tomto týmu a zároveň se řadí mezi jeho opory např. Lukáš
Radouch, Václav Klomfar ml., Petr Lexa a další obyvatelé místní
obce.
Klub zahájil svou úvodní sezónu 2015/16 ve 3. lize asociaci
hokejbalových klubů České republiky ve které nastupuje dalších
12 týmů. Svá Domácí utkání odehrává na Dobré Vodě a do budoucna má stanovené jasné plány – postoupit do 2. ligy a začít spolupracovat s mládeží.

Neváhejte, přijďte se podívat a podpořit tak náš tým.
Václav Klomfar (předseda klubu)

Horní řada: Petr Benda „A“, Jiří Leština, Tomáš Adam
Prostřední řada: Michael Bouzekri, Miroslav Jana, Václav Klomfar ml.
„A“, Lukáš Radouch „C“, Ivan Dolejšek, Pavel Hruška, Jan Adam,
Luboš Štochl
Dolní řada: Václav Klomfar st., Aleš Severa, Michal Šafář, Petr Lexa,
Jiří Engl
Brankář: Jaroslav Heřman

Rozhledy Libníče a Jelma vydává Obec Libníč, se sídlem Libníč 85, 373 71 Rudolfov, tel.: +420 602 104 404.
Redakční rada: ing. Miroslav Třeštík,Petr Uhlíř, František Šafránek, redaktoři
Evidenční číslo : E22041, Vychází 2x za rok v nákladu 200 ks | www.libnic.cz, e-mail: Rozhledy@post.cz. Neoznačené fotografie: Obecní úřad Libníč. ZDARMA
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