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Novoroční zdravice starosty
obce Libníč
Vážení a milí spoluobčané,
rád bych Vám na prahu nového roku popřál všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí,
lásky a spokojenosti.
Dovolte mi krátké ohlédnutí za rokem
uplynulým a shrnutím, co se v obci stalo.
Uplynulý rok byl ve znamení nadprůměrných teplot a sucha, které jsme mnozí z nás
ještě nezažili. Naopak jsou jistě tací, kteří si
podobná sucha dobře pamatují. S nedostatkem spodních vod souvisí řada věcí, které
nejsou na první pohled patrné. Obec Libníč
vynaložila nezvykle velké peníze na likvidaci havárií na vodovodní síti, které vznikaly
vlivem vysychání a následného sesedání
podloží. Řada obyvatel pocítila na vlastní
kůži, co je to nouze o pitnou vodu. V Libníči
máme po letech opět fungující školku, pro
naše nejmenší. Nechali jsme vyspravit místní
komunikace a hodláme v tomto pokračovat

i nadcházející léta našeho funkčního období.
Mohl bych dále pokračovat, avšak účelem
novoročního pozdravu není vyjmenovávat,
co jsme udělali, nebo co bychom v budoucnu
udělat chtěli.
Nový rok znamená jistě pro každého z nás
řadu nových plánů, předsevzetí a vytvoření si
cílů, které bychom rádi v příštím roce splnili.
Můžeme být rádi, protože na to budeme mít
letos o jeden den více.
Rád bych Vám popřál co nejvíce pohody,
síly a vytrvalosti pro splnění vašich plánů,
předsevzetí a cílů. Snad proto, že žijeme v nelehké době, snažme se na každém dni najít
něco hezkého. Věnujme se našim blízkým,
dětem, rodičům nebo partnerům. Pomáhejme si a buďme na sebe ohleduplní.
Milí přátelé, přeji Vám, Vašim rodinám
i přátelům všechno dobré.
Ing. Miroslav Třeštík, starosta

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Od ledna do března 2016 oslavili a oslaví své životní jubileum tito občané Libníče a Jelma:
Anna Caletková		95 let			Jiří Fencl			75 let
Jiřina Fenclová		
86 let			
Pavel Janoušek		
70 let
Josefa Masopustová
82 let			
Jaroslava Landová		
70 let
Anna Rachačová		
81 let			
Dana Volková		
65 let
Marie Kubešová		
81 let			
Karel Hruška		
65 let
Blahopřejeme všem jubilantům, přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a osobní pohody.
Kulturní výbor
Statistika obyvatel

Dospělí Teenager
nad 18 let 15–18 let
Muži,
chlapci
Ženy,
dívky

Děti do
15 let

Stav
CELKEM populace
v Libníči

207

9

42

258

194

3

42

239

497

Stav obyvatel k 12. 1. 2016

AKTUÁLNĚ:
Zprávy z obce
Společenská kronika
Poplatky
Spolková činnost
Libníč kulturní
Poplatky 2016
Na základě 9. Usnesení zastupitelstva
obce z 26. 11. 2015 došlo ke změně obecně
závazné vyhlášky obce Libníč č. 1/2015
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů, poplatek činí 550 Kč / osoba.
(nahrazuje tím Obecně závazná vyhláška
obce Libníč č.3/2012 z 19. 12.2 012)
Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději
do 31. 03. příslušného kalendářního roku.
Poplatek za psa
Poplatek činí za kalendářní rok: za prvního
psa 80 Kč, za druhého a každého dalšího psa
téhož majitele 100 Kč.
Poplatku podléhají psi starší tří měsíců,.
Poplatek
je
splatný
nejpozději
do 30. 7. příslušného kalendářního roku.
Vodné a stočné
Na základě 10. Usnesení zastupitelstva obce
z 21. 12. 2015 byla schválena cena vodného
pro rok 2016 ve výši 35,81 Kč/m3 bez DPH,
cenu stočného pro rok 2016 ve výši 24,62
Kč/1m3 bez DPH, cenu pevné složky pro
rok 2016 ve výši 745 Kč/rok bez DPH.
Nabídka dřeva
Obec souhlasí se zveřejněním záměru prodej
listnaté směsi palivového dříví za cenu 700 Kč
za 1 prm (prostorový metr) s omezením
odběru do 5-ti prm na číslo popisné.
Informace u místostarosty pana Schwarze
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Slovo
místostarosty
Vážení spoluobčané,
na začátku mého článku vám chci popřát
do nového roku 2016 hodně štěstí, radosti,
pohody a k tomu především pevné zdraví.
V roce 2016 bude opět obec Libníč pokračovat v opravách svého majetku. Čekají nás
drobné opravy výtluků na místních komunikacích a výřez náletových dřevin v příkopech, které zasahují do vozovky.
Dále proběhnou opravy chodníků. Na některých místech došlo k propadnutí dlažby
a hrozí zde nebezpečí úrazu. Tento stav také
komplikuje údržbu chodníků, především při
prohrnování.

1/2016
Velká investice proběhne opět do budovy
školy. Nová střecha a částečná oprava fasády této budovy je nutností, která se už nemůže odkládat. Opravy se budou provádět
v prázdninovém období. Na jaře také dojde
k výměně písku v pískovišti a instalaci krycího víka nebo rolety proti volnému přístupu
koček a psů.
Vzhledem k náročnosti projektových
činností nám ještě nebyly od všech oslovených firem dodány nabídky na zpracování
projektů intenzifikace ČOV a na kanalizaci
,,DOBRÁ VODA“. Zpracovatele vybereme
v prvním čtvrtletí 2016.
Ještě se vrátím k loňskému roku, kdy došlo
k provedení dendrologického zásahu v našich
dvou parcích. Každý má na tento zásah jiný
názor. Někdo by ho provedl intenzivněji, jiný

raději vůbec. Na oba parky byla vypracovaná
studie od odborníků, podle které nám Magistrát České Budějovice vydal závazné rozhodnutí k provedení zásahu. Takže zde nebyl
žádný manévrovací prostor, jak postup prací
ovlivnit. V obou parcích se stále vyskytují
stromy ve špatném zdravotním stavu. Je to
dáno věkem stromů a také vlivem suchého
počasí. Stav stromů v parcích budeme nadále
monitorovat.
Závěrem chci všem aktivním občanům
poděkovat za jejich čas a energii, kterou věnují vzhledu naší obce a kulturnímu či společenskému životu v obci. Každý kdo přijde
s dobrým nápadem něco uspořádat, vylepšit
nebo upravit ve svém okolí, bude vítán a jsme
těmto podnětům a diskusi o nich otevřeni.
Jaroslav Schwarz, místostarosta

Kulturní výbor při OÚ Libníč - Advent 2015
LIBNÍČSKÝ BETLÉM
Vážení spoluobčané, milí sousedé,
v měsíci listopadu jsme pro radost našich
dětí a ku příležitosti nastávajícího adventního
období postavili a nasvítili libníčský betlém.
Na jeho stavbě se téměř dva měsíce podílelo
zhruba deset lidí. Řadu použitého materiálu se nám podařilo zajistit sponzorsky nebo
z vlastních zdrojů, tak, aby pokladna obce co
nejméně utrpěla škodu.
První dojmy z rozsvíceného betlému zažili
ti, kteří se zúčastnili 27. 11. 2015 vánočního
průvodu s rozsvícením vánočního stromku
na hrázi horního návesního rybníku. Akci
Zdobení stromku a lampionový průvod každoročně zajišťuje Sportovní klub Libníč,
zřejmě by bylo těžké vyzdvihnout jednotlivé
zásluhy, neboť tyto společenské akce nelze
provádět jednotlivci, ale spojením obětavých
lidí na úkor vlastního volného času.
Dospělých s dětmi v tomto předvánočním
čase přišlo opravdu hodně, k vidění byly lampiony mnoha barev a tvarů, přesto byly v dětských ručkách také lucerničky, jako z pohádek o skřítcích a permonících.
Průvod se vydal od stromku u horního
návesního rybníčku kolem hřbitova na Haldy
a kolem Vily Anny dolů ke kostelu Nejsvětější
Trojice. Tam do tmy svítil betlém a z várnic
stoupal kouř s vůní lahodného punče.
Sousedské adventní zpívání a punčování
podpořilo loňské 1. Adventní setkání (viz.
příspěvek za Farnost). Bylo to velmi příjem2

né kulturní odpoledne, kterému předcházelo
toliko práce, ať již ze strany paní Šafářové,
Pelantové, Lískovcové či snad ze strany lidí
z Kulturního výboru, vařil se opět punč, připravovaly se plakáty, pozvánky a zpěvníky,
které si řada z vás odnesla domů, aby si připomněli příjemné chvíle při zpívání koled.
Ve výčtu jste si možná všimli, že se podílelo mnoho dospělých na společné akci farníků
a členů Kulturního výboru, ale v důsledku,
měly na úspěchu akce největší podíl účinkující
děti, které svým zpěvem, přednesem básniček
a hraním na hudební nástroje potěšily nejedno
srdíčko. Kostel bych plný maminek, tatínků,
sourozenců, babiček a dědečků, ale také zavítala řada „sousedů a občanů naší obce.“
Přáli bychom si, aby se dařilo lidi spojovat
a to nejen v čase vánočním.
Betlém jsme po dohodě s kostelníkem panen Karlem Lískovcem nechali nasvícený celý
advent až do 28. 12. 2015. Těší nás, že jste si
s vašimi blízkými našli čas na kulturní akce
pořádanými libničskými spolky a zástupci
obce. Krásně se poslouchalo, že se betlém
povedl a tradiční akce se oživily, věříme, že
spolupráce spolků a obyvatel je tou správnou
cestou. Síly by se měly spojovat, nikoli štěpit
tzv. „atomizovat!“
MIKULÁŠ
Tak jako každý rok, zavítal také v letošním
roce Sv. Mikuláš se svými anděly a podivnou
čertovskou cháskou do Libníče, aby zjistil,

zda děti byly celý rok hodné, nezlobily a dělaly svým rodičům radost. Při své důkladné
kontrole hříchů se nezapomněl zastavit v mateřské školce za dětmi a v Domově Libníč
a CSS Empatie. Kontrola byla shledána bez
závad.
Dovolujeme si poděkovat panu Martinovi
Šárovi a jeho nejbližším, za zajištění úspěšné
nebeské mise.
SETKÁNÍ SENIORŮ
V neděli 6. 12. 2015 bylo uspořádáno
ve společenském sálu v Libníči již čtvrté setkání seniorů a to za významné podpory dětí
Mateřské školky Libníč pod vedením paní ředitelky Ilony Djurov. Seniorům děti zazpívaly
vánoční písničky, básničky, koledu a nakonec
sehrály pohádku „Boudo budko, kdo v tobě
přebývá.“
Příjemné odpoledne společného posezení
a pohodu svým vyprávěním a hudebním doprovodem na klávesový nástroj podpořil také
pan Talafous.
Jediné co nás mrzelo, že z pozvaných téměř 80 občanů jich přišlo jen 21! Tak snad
příště.
(FŠ)
Kulturní výbor při obci Libníč
Předseda: Petr Uhlíř
602 104 404
Členové: Martin Šára
602 277 535
František Šafránek
733 676 107
		
Rozhledy@post.cz
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MŠ Libníč

Mateřská škola má za sebou první úspěšné měsíce provozu. Adaptace dětí proběhla
na výborné úrovni . Komunikace a spolupráce s rodiči probíhá vstřícně. Během této doby
došlo ke stabilizaci fluktace zaměstnanců.
Tyto změny byly nutné. Jde nám především
o kvalitní výchovně - vzdělávací proces v hygienicky čistém prostředí. Toto se podařilo
a situace se ustálila, cíle byly naplněny. Děti
jsou spokojené a proces vzdělávání je na velmi kvalitní úrovni.
Během prosince bylo zorganizováno několik kulturních akcí s rodiči v mateřské
škole (zdobení perníčků, besídka a posezení
u stromečku), ve kterých budeme pokračovat. Též spolupráce s obcí je kvalitní, budeme
se zapojovat i nadále do akcí organizovaných
obcí.
Děkujeme panu Šárovi a celé jeho rodině
za nadílku Mikuláše, všem rodičům a dětem za spolupráci a příjemně strávený čas při
všech akcích.
Dále bych chtěla poděkovat rodičům dětí
za sponzorské dary, pořídilo se mnoho hraček a didaktických pomůcek, děti měly velké
množství dárků pod stromečkem.
Poděkování patří i občanům obce panu
Františku Šafránkovi a MUDr. Pavlíně Nejedlé, kteří věnovali MŠ mnoho hraček a nakoupili stavebnice Lego. Jsme velice rády, že
i lidem z obce jde o to, aby mateřská škola
byla co nejlépe vybavena.
Společně se zřizovatelem budeme usilovat o co nejlepší prostředí mateřské školy
a v rámci možností pořizovat pro děti pomůcky a hračky a nábytek.
Na závěr bych ráda pozvala všechny občany obce a okolí na DEN OEVŘENÝCH
DVEŘÍ, který se koná v úterý 16. 2. 2016
od 7.00 - 16.00 hodin. Přijďte se podívat, jak
s dětmi pracujeme a prohlédnout si prostředí
MŠ.
Ilona Djurov - ředitelka školy.

Z činnosti Sportovního klubu Libníč,
z.s. za období 11 – 12/2015
Poslední čtvrtletí roku 2015 bylo tak jako každoročně nabito společenskými, sportovními
a kulturními akcemi, které pro občany obce
připravili členové sportovního klubu.
1) Drakiáda - 7. 11. 2015
První listopadovou sobotu se na hřišti
Za Krámem sešli vyznavači papírových draků a drakového létání. Více jak 15 draků
všech velikostí se marně pokoušelo vzlétnout
v naprostém bezvětří. Jen ti nejvytrvalejší
udržovali své papírové draky ve vzduchu během po hřišti. Pro všechny zúčastněné bylo
připraveno malé občerstvení a v popelu se
pekly tradiční podzimní pochoutky – brambory a jablka. Přestože se historicky první
Libníčská drakiáda konala za naprostého
bezvětří všichni účastníci si jí dosyta užili.
2) Zdobení Vánočního stromku, lampionový průvod a Vánoční punč - 27. 11.
2015
V rámci prvního Adventního víkendu, tentokráte již v pátek odpoledne bylo pro malé
i velké občany naší obce připraveno Slavnostní zdobení Vánočního stromku, Lampionový průvod, Posílání pošty Ježíškovi a samo-

zřejmě nemohl chybět Vánoční punč. Toto
setkání se v Libníči stalo již tradicí a tento
rok bylo doplněno rozsvícením betlému
u kostela Nejsvětější Trojice. Večerního setkání u Vánočního punče se zúčastnilo nebývalé množství občanů obce, kteří se zde
zastavili v předvánočním shonu.
3) M
 ikulášská nadílka - 5. 12. 2015
Již notoricky je první prosincová sobota věnována příchodu Svatého Mikuláše, který
nikdy nezapomene přinést dárky našim nejmenším. Tak tomu bylo i v sobotu 5. prosince 2015 a Mikuláš s čertem a anděly nás
v Libníči navštívili ve společenském sále.
Mikulášské nadílky se zúčastnilo více jak 25
dětí z obce a okolí v doprovodu rodičů. Před
nadílkou bylo pro naše nejmenší připraveno
loutkové divadélko.
4) Připravované akce v prvním čtvrtletí
roku 2016
5. 2. 2016 Valná hromada Sportovního klubu
5. 3. 2016 Dětský
maškarní
karneval
Sportovní a hasičský bál
ing. Jiří Fencl (člen VV)
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Z činnosti SDH Libníč
Vážení spoluobčané, rok 2015 je za námi
a stojíme na prahu nového roku. Dovolte mi
proto krátce zhodnotit loňský rok a seznámit Vás s plánovanými akcemi našeho sboru
na rok letošní.
Rok 2015 byl pro nás velice úspěšný, a to
jak po stránce sportovní, tak i kulturní. Pořádali jsme společný ples s SK Libníč, tradiční
stavění „MÁJE“ a zorganizovali soutěž v požárním sportu v rámci Libníčských slavností.
Zajistili jsme pro občany naší obce sběr žel.
šrotu a vysloužilých elektrospotřebičů. Naše
sportovní družstva se zúčastnila devíti soutěží, kde obec vzorně reprezentovala. Z těchto soutěží jsme přivezli celkem 6x zlato, 5x
stříbro a 1x bronz. Důležitým milníkem
pro budoucnost bylo vytvoření kolektivu
mladých hasičů a jejich úspěšné sportovní
vystoupení. Díky naší aktivitě se náš sbor
rozrostl o 21 členů a v současnosti má 94 členů, z toho 51 mužů, 16 žen a 27 dětí. Naši
hasiči zařazeni v zásahové jednotce zasahovali u devíti zásahů a v případě potřeby aktivně
pomáhali OÚ s vyklizením budovy školy.
Důležitou podmínkou činnosti sboru
je podpora od našich partnerů a sponzorů.
Za jejich podporu jim patří velké poděkování a pevně věřím, že nám zachovají přízeň
i v roce 2016. Našimi sponzory jsou:
OBEC LIBNÍČ
	AUTODOPRAVA-ZEMNÍ PRÁCE
Martin Švec
ELEKTROMONTÁŽE Radek Oťahel
	CITRO RESTAURANT Michal
Hloušek
AUTODOPRAVA Petr Šlemenda
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ZEDNICTVÍ Karel Zeman
ZÁMEČNICTVÍ Václav Radouch
fa. EVOCATI
	KERAMIKA Z PODLOUBÍ Petr Uhlíř
		
V tomto roce se pokusíme navázat na loňské
úspěchy. Budeme pořádat a účastnit se těchto
akcí:
9.1.
Maškarní bál SDH.
5.3.	Společný ples hasičů
a sportovců.
16.4.	Sběr žel. šrotu
a elektrospotřebičů
30.4.
Stavění „MÁJE“
květen	Soutěž Rudolfov, obvodová
soutěž.
červen Soutěž Dubičné, Hůry.
	červenec	Soutěž Štěpánovice,
Hrdějovice.
	srpen	Soutěž Libníč, noční soutěž
Dubičné.
září
Veteránská soutěž
	říjen	Sběr žel. šrotu
a elektrospotřebičů
Termíny soutěží budou ještě upřesněny
po nahlášení jednotlivých SDH v březnu.
Na každou událost pořádanou SDH Libníč
budou občané včas upozorněni formou letáku. Zároveň vás tímto na všechny akce srdečně zvu a těším se na hojnou účast.
Vážení přátelé, na závěr chci vám všem
popřát do nového roku hodně štěstí, zdraví,
osobních a pracovních úspěchů.
Starosta SDH Libníč: Bc. Pavel Jirkovský

Dětská diskotéka
a MAŠKARNÍ BÁL
PRO DOSPĚLÉ
9. ledna 2016 se díky přispění a organizaci děvčat z SDH konala v libníčském kulturním domě Dětská diskotéka a večer
MAŠKARNÍ BÁL PRO DOSPĚLÉ.
Odpoledních her a soutěží se zúčastnilo padesát místních dětí doprovázených
rodiči a prarodiči, vynikající atmosféru
doprovázela svou nápaditostí a dobrou
náladou paní Věra Šlemendová při organizaci dětských her. Byl to velmi dobrý
nápad jak unavit děti, neboť večer přišel
ten pravý rej masek, který v Libníči zřejmě nemá obdoby.
Od 19 hodin se za hudby kapely CB
CITY Music začala do sálu trousit padesátka prapodivných postav pirátů, čarodějnic, vodníků, generálů, kovbojů a indiánek, folklorních tanečnic z Lúčnice,
prvorepublikových paniček, šantánových
tanečnic a jejich doprovodů, hokejistů,
upírů, svatých mužů v doprovodu tučňáků, ale také postaviček ze známého večerníčku od Václava Čtvrtka O loupežníku
Rumcajsovi či snad z příběhu bratří Grimmů O Červené karkulce. Kdo ten večer
nevěděl, při průjezdu Libníčí, že se v sále
koná Maškarní bál pro dospělé, ten si myslel, že se přenesl do Pohádkového království pro dospělé.
Muzika se od samého začátku pustila do obveselování již tak veselého osazenstva. Ke klasickým flákům přidávala
kousky typu Ptačí tanec nebo letkis, byla
to skutečná party, která měla samozřejmě
své vítěze ve volbě nejlepší masky. Hlavní
cenu získal Střihoruký Edward, postava
z amerického romantického fantasy filmu
z roku 1990, prvním vicemistrem se stal
Vlk co babičku sežral a druhou vicemistryní se stala Čarodějnice. Cenu za nejaktivnější masku dostala „Stará Blažková“
v kostýmu uklízečky. Její vysedávání u záchodů, pití přípravku na WC a ustavičné
apelování na udržování čistoty a pořádku,
vyvolávalo úsměv na tvářích ostatních.
Jménem hlavního pořadatele pana doktora Jirkovského děkuje SDH Libníč všem
maskám a těší se na další ročník. Celkem
se zúčastnilo 80 lidí.
(FŠ)
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HC LIBNÍČ
Hokejbalový spolek HC Libníč odehrál první půlku hokejbalové sezóny velmi úspěšně.
Kam vstupoval jako nováček s malým očekáváním a nyní konkuruje mužstvům s dlouholetou tradicí.
V podzimní části jsme odehráli 13 utkání,
do kterých jsme nastupovali v plné sestavě.
Z těchto utkání jsme si na své konto připsali
22 bodů za 10 výher, 2 remízy a 1 prohru
a v těchto utkáních jsme dokázali nastřílet 85
branek, jejichž většinu si na své konto připisují hráči první útočné formace (L. Radouch,
V. Klomfar ml., P. Benda, L. Štochl) a obdrželi pouze 26 branek díky skvělým výkonům
brankářů P. Lexy a J. Heřmana, samozřejmě
úspěch nepatří jen jmenovaným ale všem aktivním hráčům. Díky těmto skvělým výkonům stráví HC Libníč svou zimní přestávku
na druhém postupovém místě tabulky.
Věříme, že se forma v jarní části udrží
a popereme se společně o postup do druhé
ligy.
Václav Klomfar (předseda klubu)

VÁNOČNÍ
HOKEJBALOVÝ
TURNAJ
Jak je již u nás v Libníči zvykem, tak by se každý rok měl konat VÁNOČNÍ HOKEJBALOVÝ TURNAJ. I přesto, že se v letošním
roce konal 10. ročník turnaje, do poslední
chvíle nebylo jisté, zda se bude nějaký turnaj
konat. Ovšem pravidelní účastníci toto nemohli dopustit.
A tak se tohoto úkolu zhostil spolek HC
LIBNÍČ, kterému napomohlo nejen pěkné
počasí, ale i pomoc místních občanů. A tak
bych jim jménem klubu rád poděkoval (P.
Jirkovskému st., M. Hešíkovi, M. Bouzekrimu a M. Paroubkovi), kteří neváhali a podali
pomocnou ruku, když jí bylo potřeba.
Dne 19. 12. 2015 se tedy na místním hřišti konal 10. ročník, kterého se zúčastnily
čtyři kvalitní týmy. Po velice vyrovnaných
utkáních vzešel z finálového zápasu vítězně
tým L. Radoucha, V. Klomfara st., M. Trefného a P. Jirkovského ml.
Na závěr bych rád poděkoval nejen všem
zúčastněným, ale také divákům, kteří se přišli podívat na vánoční turnaj.
Václav Klomfar (předseda klubu)
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PĚT LET ZA KAVÁRNU
V LIBNÍČI

Vzpomínáme na 1. září 2010, děti šly do
školy a my jsme v ten den slavnostně otevřeli
nekuřáckou cvičnou kavárnu „Café Libníč“.
Vznikla úpravou interiéru v přízemí málo využívané návštěvní místnosti bývalého ústavu
sociální péče na adrese Libníč 17.
Ten den přišli první zvědaví hosté a říkali
provoznímu: „Na co kavárnu? Tady to stejně
nepůjde, tady nikdo nemá peníze, sem nikdo
chodit nebude…. Beztak tu všichni jenom
sedí a nic nedělají…“
„To je skvělé!“, říká si v duchu u vedlejšího stolu pan Pražan (bývalý obchodník).
„Já bych mohl pracovat tady v kavárně. Nemusel bych chodit na terapie nebo utloukat
čas kouřením na dvorku. Rád vařím kávu,
obsloužím hosty a posloužím nemohoucím.
Mohl bych u toho prodávat i další sortiment
podle poptávky.“ Pro organizaci, jejímž cílem
je smysluplné zapojení klientů při trávení jejich volného času do aktivizačních činností,
to byl výborný nápad.
V této souvislosti nelze nevzpomenout
jedné anekdoty, která se stala součástí baťovského folklóru, kdy byli do zámoří vysláni
dva zástupci, aby přezkoumali možnost prodeje v Africe. Jeden z nich domů telegrafoval:
„Nikdo nenosí boty. Žádná možnost odbytu.
Vracím se domů“. Druhý, pravý Baťův žák,
reagoval jinak a ústředí sdělil: „Všichni jsou
bosí. Obrovská šance odbytu. Pošlete, co
nejrychleji, první zásilku bot!“ Pro podnik,
jehož cílem bylo obout veškeré lidské nohy,
byla Afrika logicky prostorem, kde nemohl
chybět.

Na podzim v roce 2015 jsme si takto připomněli pět let od založení kavárny. „Na
vaše zdraví!“, zaznělo z úst ředitele směrem k hostům při zahájení slavnosti výročí. Ještě přidal poděkování za krásný dort
od paní Adamíkové, přivítal starostu pana
Třeštíka s milým doprovodem z Obecního
úřadu Libníč.
A v tom okamžiku začala obsluha podávat brazilskou kávu z pražírny Jedna radost
z českobudějovické Panské ulice. Pan Ižof
(současný kavárník) s pomocí svých kolegů skvěle zvládnul nápor hostů se slovy:
„Hlavně, že je pohoda, kafe se má pít v pohodě, to mám rád.“ Diskutovalo se o chuti
a vůni, kvalitě, původů a způsobu přípravy
kávy i o prospěšnosti jejího pití. Šéf kuchař
pan Kirli k této příležitosti nechal upéct
štrůdl a na později domácí zelňáky.
Café Libníč je nekuřácká kavárnička,
vhodná pro přátelská i pracovní setkávání
klientů a zaměstnanců organizace, jejich
návštěv a dalších hostů z obce a blízkého
okolí. Cvičná kavárna je forma pracovní činnosti, kde za podpory zaměstnanců
Domova se zvláštním režimem lidé se zdravotním znevýhodněním rozvíjejí sociální
dovednosti, samostatnost, schopnost sebeobsluhy, posilují komunikaci a zvyšují své
sebevědomí. Denní provoz cvičné kavárny
je zajištěn každý pracovní den od 9 do 15
hodin. Po dohodě samozřejmě i jindy např.
o víkendu nebo ve svátek. Klienti zde běžně obsluhují. Můžete si zde objednat kávu
- espresso, čaj, nealkoholické pivo a drobné sladkosti za nákladové ceny. V rámci
sociálně terapeutických činností probíhá
i nahodilý prodej drobných výrobků zhotovených v dílnách.
Přijďte se někdy sami podívat, jaký přístup, v duchu baťovské anekdoty, v místní kavárně převládá. „Byla to super akce,
díky!“, bylo slyšet při loučení. Také děkujeme a příště opět na viděnou, usmívá se
obsluha.
Mgr. Alois Ambrož - ředitel
Domov Libníč a CSS Empatie
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2. ADVENTNÍ SETKÁNÍ V LIBNÍČSKÉM KOSTELE
Po loňském 1. Adventním setkání, si jeho
pořadatelé řekli, že by to mohlo být novou tradicí v Libníči, po kterých je ostatně
v tomto čase jakási společenská poptávka
a tím naplnit touhu lidí po novém zážitku;
prostě, konat nějakou duchovně kulturní
činnost.
A tak v neděli 13. 12. 2015 od 15-ti hod.,
se v libníčském kostele Nejsvětější Trojice,
konalo 2. Adventní setkání občanů obce
a okolí. Ve vánočně vyzdobeném kostele se
sešlo tolik lidí, že byl zcela zaplněn.
Po loňských zkušenostech se pořadatelé
ve spolupráci s kulturním výborem při OÚ
v čele s p. Františkem Šafránkem rozhodli, aby pěvecké vystoupení místních dětí
předškolního a školního věku, bylo podpořeno doprovodným hudebním nástrojem.
K tomu využili kostelní klávesový nástroj,
na který zahrála p. Pavla Pelantová z Českých Budějovic, někdejší učitelka naší bývalé školy. Dirigování pěvecké skupiny se ujala
p. Alena Šafářová z Libníče, taktéž učitelka
naší bývalé školy. Mimo práce s pěveckou

skupinou, bylo potřeba zajistit výzdobu kostela, vánočního stromku, Betlémů a pro děti
nejrůznější pamlsky. Toho se ujala hlavní
organizátorka celé akce p. Růžena Lískovcová. Vánoční atmosféru dotvářela „Svatá
rodina“ s jesličkami, v roli školáků Ivany
Jirkovské a Tomáše Oťahela. Adventní setkání zahájil krátkým proslovem kostelník
K. Lískovec, přivítal přítomné, připomněl
význam adventní doby a vyhlásil pokračování peněžní sbírky na obnovu varhan.
Nejprve neplánovaně vystoupla skupina
6-ti dětí z místní školky se svoji učitelkou.
Pak již následoval hlavní program setkání –
vystoupení 13-ti členné pěvecké skupiny vánočních písní, během něhož sólově zahráli

Tříkrálová sbírka KRONIKA
v Libníči
obce Libníče

Tak jako je tomu každý rok, také u nás
v Libníči se ozval zvonek u dveří a za nimi
stáli tři králové s písní „My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám.“
Poděkovali jsme a do zapečetěné pokladničky přispěli na potřeby Charity.
Sbírku organizovala rudolfovská farnost a koledovalo se v Úsilném, Libníči,
Hůrách, Adamově, Dubičném, Hlincově
Hoře a na Rudolfově. V roce 2016 se vybralo 68.578 Kč, z toho v Libníči 5.557 Kč.
(FŠ)
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Kronika, dříve též Pamětní kniha
obce je letopisecké dílo, zachycující zprávy
o důležitých a pamětihodných událostech
v obci pro informaci i poučení budoucím
generacím.(zdroj Wikipedie)
V současné době je I. díl Kroniky Památník obce Libníče (dále jen „památník“) uložen ve Státním oblastním archivu
Třeboň. Zápis do Památníku by aktivně
prováděn v letech 1923-1980. Kronikáři či
tzv. „písmáky“ jak se dříve uvádělo, tvořili
především učitelé místní školy. Paní Růžena Adámková- zastupující řídící učitelka,
pan Jindřich Slepička-definitivní učitel
a Anna Šimková - definitivní učitelka.
II. díl Kroniky již nazvané Kronika obce Libníče do roku 2010, uložena
na OÚ v Libníči. Kronikář, pan Karel
Lískovec z domu popisného č.72, funkci
příkladně zastával až do roku 2013. Retrospektivu Kroniky obce Libníče vyobrazil
dle zápisů z archivních materiálů libníčské fary, Obecné školy a Obecního úřadu.
Nejcennějším materiálem mu byla zřejmě

na klarinety chlapci Max Nejedlý z Libníče
a Šimon Stančík z Českých Budějovic, kytaristé školáci František Štekl z Rudolfova
a Josefína Hloušková z Libníče, sólovým
zpěvem dvě děvčata z Libníče a Jelma.
Na závěr p. Lískovcová poděkovala účinkujícím a všem, kteří se na akci podíleli.
Program byl ukončen v 15.45 hod, a po něm
byly dětem rozdány připravené pamlsky.
Po setkání v kostele, pokračoval program
doprovodnou akcí kulturního výboru OÚ,
podáváním teplého punčového občerstvení
u Betléma. Ten byl ohříván na dvou el. vařičích připojených na el. síť z přilehlého Domova. Atmosféru kolem punče a družného
hovoru popíjejících, doplňovaly dva otevřené ohně a nasvícený Betlém.
Peníze do sbírky je možno mimo kostel
dávat na bankovní účet farnosti.
Peněžní sbírka při 1.setkání v roce 2014
vynesla přibližně 1.000 Kč, při letošním
2. setkání bylo dáno do sbírkové schránky
v kostele 4.359 Kč.
Karel Lískovec - Farnost
samotná Pamětní kniha Farnosti libníčské
- LIBER MEMORANDUM.
Ano, jak již bylo zmíněno, jedná se
o letopisecké dílo o pamětihodných událostech, které se v naší obci a jejím okolí
stali. Píše se o lidech, kteří v naší obci žili,
někteří se tu narodili a odešli za živobytím
jinam, někteří se sem přistěhovali a prožili
svůj záslužný život a o lidech, kteří se tu
narodili a svůj život zde prožili bez užitku
ostatním nebo naopak stali cílem kronikářů k jejich zápisu.
Chtěli bychom vám touto cestou připomenout významné i méně významné
události, které se v naší obci stali například
před 10, 20, 30 nebo před 100 lety.
Píše se rok 2006
„V noci na 2. 1. začalo sněžit a ustalo až
ráno 4. 1. Nebývalé množství sněhu dosáhlo vrstvy 50cm, a v Jelmě ho bylo ještě
o 5cm více. V Libníči a Jelmě byla omezena
autobusová doprava, v Hůrách musel autobus vytáhnou ze sněhu traktor. První autobus do Jelma přijel až 5. 1. v 6 hodin ráno.
Zima 2005-06 nám v Libníči a okolí nadělila velice příznivé podmínky pro běžecké
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lyžování a tak bylo možno ještě 20.3.vyrazit „na stopu.“ Takováto sezóna u nás nemá
pamětníka.
10. 1. byla zahájena stavba – Kořenová
čistírna odpadních vod, zemními pracemi…..14.7.odpoledne se začala napouštět
soustava nádrží ČOV a 16.7.byly nádrže
napuštěny…5.10.jsou dokončeny terénní
práce…27.10. provedena Kolaudace. Stavba stála 7 900 000 Kč, stavební náklady
byly 7 500 000 Kč.
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Z historie obcí: Páni,
sedláci, havíři a počátek
„stříbrné horečky“

16. 5. byly zahájeny zemní práce na stavbě
nové místní komunikace v lokalitě „Pod lesem“ kde má být 12 RD. Dojde tak k zániku pěkné klidové zóny v obci.. v listopadu
se staví první dům.
2. - 3. 6. se konají volby do Poslanecké Sněmovny. V Libníči je 306 voličů, volilo 205,
tzn. účast 67%;
19. 8. se konala v kostele Nejsvětější Trojice druhá svatba od roku 1950. Oddáni byli
pan I.T. a L.H. z Libníče č.p.101.
26. 9.–12.10.provedeno vypuštění a odbahnění hořejšího návesního rybníku,
předchozí odbahnění se provádělo v roce
1977
1. 10. se v naší hospodě začal POPRVÉ točit
Plzeňský PRAZDROJ světlý ležák 12°do
půllitru s uchem za 25 Kč, současně se s pivem Budvar 10°(cena 15 Kč z 1.3.2005)
20.–21. 10. se konaly Volby do místních zastupitelstev. V Libníči je 322 voličů, volilo
205, tzn. účast 50,62 %.
31.12.2006 stav obyvatel v obci se zastavil
na čísle 386.
Stalo se v ČR a ve světě (zapsáno v kronice)
K hranicím EU se přiblížila z Asie nemoc
H5N1 zvaná „ptačí chřipka.“ Do prvního
BABY Boxu v Praze je dne 17.2. vloženo
první dítě. V březnu schválen Zákon o registrovaném partnerství. 28.-31.3. zasáhla
Českou republiku „ptačí chřipka,“ nalezeno
nakažené ptactvo v Hluboké n./Vlt.
Hurvínek slaví 80.narozeniny , Spejblovi je
86 let.
(FŠ)

Ilustrační obrázek: odvod dávek ve středověku, zdroj: cs.wikipedia.org
V posledním čísle Rozhledů jsme historické
vyprávění zakončili lety 1378 a 1394, ze kterých pochází první písemné zmínky o Jelmě
a Libníči. V 15. století byly Libníč a Jelmo
svým významem běžnými vesnicemi, jako
kterákoliv jiná ves v okolí. Místní poddaní
patřili do hlubockého panství a byli zatíženi
placením vysokých daní a robotou, tj. povinností zdarma pracovat na panském. Aby měla
vrchnost o svém majetku přehled, nechávala
si zpracovávat urbáře – tj. evidence výběru
daní a povinností poddaných. Jedním z takových soupisů poddanských povinností byl
„Pernštejnský urbář“ z roku 1490. Nechybí v
něm soupis všech vesnic a také seznam zdejších sedláků. V Jelmu v té době hospodařili
Kuba, Šimek, Nikl, Špatwirth a Václav Tesař,
v Libníči platili daně Hanzl, Toman Ešprl,
Popelův syn, Ondráček, Špatwiert, Tyšl a
Hašek. Dá se říci, že do poloviny 16. století
se vrchnost o Libníč a Jelmo zajímala pouze
z titulu poddanských povinností. Velká změna však nastala roku 1571, když do okolí obcí
vstoupili havíři.
Od 16. století probíhalo masivní dobývání stříbrné rudy na českobudějovicku. Důlní
revír se tehdy táhl v severojižním pásu od Ve-

lechvína přes Jelmo, Libníč, Hůry, Adamov,
Rudolfov, Dubičné, Dobrou Vodu, Pohůrku,
Srubec, Staré Hodějovice až k Vidovu a Nedabyli. V roce 1570 došlo v důsledku povodní
k zatopení dolů v okolí Rudolfova (tehdejších
Velkých Hor), a tak se činnost havířů začala
soustředit na nově otevřené doly u Libníče a
Jelma. Rok 1571 tedy můžeme směle označit
jako začátek místní stříbrné horečky.
Stříbro se v okolí Libníče a Jelma těžilo na
několika místech. Důlní revír tvořily jednotlivé cechy (doly), které měly velmi zajímavé
názvy. Jméno cechu většinou souviselo s biblickým příběhem nebo událostí, která se stala
v době jeho otevření. V okolí Jelma se nacházely cechy Adam, Jan Nepomucký, Nanebevstoupení Krista, Boží vůle, Císař Jindřich,
v okolí Libníče cech Tři králové, Sv. Trojice,
Sv. Matěj, Vinný sklep, Vinný cech a Sjednocení sv. Anny.
Vzhledem k bohatým písemným pramenům o této části dějin, věnujeme havířství
celé jedno číslo Rozhledů. Dozvíte se, kdo
to byl hašplíř, šturcíř nebo trejvíř a kolik tun
stříbra se u nás vlastně vytěžilo…o tom zase
příště…
Mgr. Jana Němečková
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Libníč kulturní

- program akcí v I. čtvrtletí 2016 Milí sousedé, dovolujeme si Vám touto cestou představit program akcí, které se chystají do letošních Velikonoc v Libníči. Některé znáte z minulých let, jiné jsou pro letošek novinkou. Věříme, že si v pestrém programu každý z Vás vybere to, co má rád a že prožijeme zimu a nadcházející
jarní čas v dobré náladě. Žijeme v nelehké době, všichni máme spoustu povinností, pojďme se společně zastavit a zažít Libníč jinak i třeba
kulturně. Všichni jste srdečně zváni…		
Kulturní výbor OÚ, SK,SDH,MŠ
9.1. – 14:00 – 17:00 hodin Dětská diskotéka! NOVINKA!
- nová akce pro všechny děti
- vstupné: děti zdarma, Dospělí dobrovolné
- pořádá: SDH Libníč; v době vydání Rozhledů L&J již proběhlo
(viz. článek)

16.2. – 7:00 – 16:00 hodin DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v MŠ Libníč !NOVINKA!
- prohlídka rekonstruovaných interiérů školky
- práce s dětmi
- pořádá MŠ Libníč, Libníč 47, kontakt: +420 702 193 250

9.1. – 19:00 hodin MAŠKARNÍ BÁL PRO DOSPĚLÉ
! NOVINKA!
- k tanci hraje CB CITY Music
- Uvítací drink ZDARMA
- vstupné: Masky 50 Kč, ostatní 100 Kč
- pořádá SDH Libníč; v době vydání Rozhledů L&J již proběhlo
(viz článek)

5.3. – 14:00 – 17:00 hodin Dětský maškarní karneval
- dětská diskotéka
- zábavné odpoledne pro všechny děti
- pořádá SK Libníč; místo konání: Kulturní dům Libníč

5.2. - Valná hromada Sportovního klubu

5.3. – 19:00 hodin PLES SK a SDH Libníč
- k tanci a poslechu hraje LIMIT
- bohatá tombola
- pořádá SK a SDH Libníč; místo konání: Kulturní dům Libníč;
vstupné 100 Kč

6.2. – 14:00-17:00 hodin Dětské radovánky se sněhulákem
!NOVINKA!
- zábavné kreativní odpoledne pro děti, soutěže, hry, odměny
- dětská diskotéka, speciální výzdoba
- vstupné: děti zdarma, Dospělí dobrovolné
- pořádá KV Libníč, místo konání Kulturní dům Libníč

26.3. – 09:00-?? hodin Velikonoce na JELMU ! NOVINKA!
- pletení pomlázek z připravených proutků, živá muzika, občerstvení,
velikonoční program
- výjezdní kavárna CSS Empatie Libníč
- pořádá KV Libníč; místo konání: náves Jelmo

6.2. – 19:00 hodin 9. OBECNÍ PLES
- partnerem je Domov Libníč a CSS Empatie
- k tanci hraje CB CITY Music
- 20:00 hodin předtančení LASTDANCE - taneční škola ČB
- Bohatá tombola, zimní výzdoba sálu
- pořádá:KVLibníč;místokonání:KulturnídůmLibníč;vstupné100Kč

26.3. - 18:00-19:30 hodin BENEFIČNÍ KONCERT !NOVINKA!
Four Brothers Saxophone Quartet
- Jazzová kapela z Prahy
- výjezdní kavárna CSS Empatie Libníč, občerstvení zajištěno
- pořádá KV Libníč na podporu sbírky na opravu varhan
- Místo konání: farní kostel Nejsvětější Trojice Libníč

VELIKONOČNÍ JAZZ KONCERT
26.březen 2016 od 18 hodin

Kostel Nejsvětější Trojice Libníč
Four Brothers Saxophone Quartet - Praha
vstupné dobrovolné
Výtěžek akce poputuje na opravu kostelních varhan
Obsazení:
Marek Prokop – sopránsaxofon, Martin Kanaloš – altsaxofon
Marek Buble – tenorsaxofon, Jakub Cirkl – barytonsaxofon
Program zahrnuje 16 skladeb. Pořádá Kulturní výbor
obce Libníč- pokračování sbírky na varhany.
Sponzorem koncertu je MUDr. Pavlína Nejedlá, s.r.o.

SBÍRKA
Oprava kostelních varhan
Římskokatolická farnost Libníč
Číslo účtu: 0561115369/ 0800
VS: Dar pro náboženské účely
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