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Zprávy z Obce
AKTUÁLNĚ:
Zprávy z obce
Společenská kronika
Spolková činnost
Libníč kulturní

zdravice starosty
obce Libníč
Vážení občané,
v době, kdy čtete tento text, máte zřejmě přenastavený
čas na svých hodinkách a začínáte si po několikadenním zmatení, špatném usínání a ještě horším vstávání
užívat jara, které se již naplno projevilo nejen vyššími
teplotami, ale rovněž změnou vašich zahrad v jeden
velký květ.
Další tři měsíce jsou za námi. Období plesů již
dávno skončilo, Velikonoce letos zavítaly na Jelmo
a další zábava je pro Vás připravována. Chtěl bych tímto vyjádřit velké DĚKUJI všem, kteří se na přípravách
a organizaci těchto společenských událostí podíleli,
zejména pak partnerům těchto akcí.
Užívejte těchto dní, nabírejte energie a optimismu,
který bude jistě zapotřebí.
Ing. Miroslav Třeštík, starosta

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Od dubna do června 2016 oslavili a oslaví své životní
jubileum tito občané Libníče a Jelma:
Marie Rachačová
Jana Hárová
Zuzana Lišková
Marta Pouzarová
Zdeněk Šauer
Růžena Blahušová
Milan Čipera
Ivana Kvasničková
Pavel Haše
Ivan Tlášek

91 let
75 let
83 let
70 let
80 let
70 let
80 let
65 let
65 let
65 let

Blahopřejeme všem jubilantům, přejeme pevné zdraví,
hodně štěstí a osobní pohody.
Kulturní výbor

Dopravní situace v obci
- Výzva řidičům. Z důvodu bezpečnosti obyvatel, si
dovolujeme požádat o dodržování stanovené rychlosti
v obci.
	50km/hod při příjezdu do obce Libníč-náves-Za
Humny, Libníč-č.p.79,ul.Ke hřbitovu, Cech, Jelmo
	30km/hod v okolí Domova Libníč – centra Empatie, v okolí kostela a Mateřské Školy.
	20km/hod např. ulice U školy, U lesa
- Výzva majitelům vozidel, parkujících na chodnících.
Nejen, že tito porušují zákon o provozu na pozemních komunikacích, ale často znemožňují starším lidem nebo maminkám s kočárky bezpečnému pohyby
po vesnici.
-
Výzva majitelům vozidel, parkujících v části obce
„U školy“. Dochází zde rovněž k porušování zákona
o provozu na pozemních komunikacích. Často dokonce takovým způsobem, že může být ohrožena bezpečnost ostatních obyvatel, kvůli nemožnosti průjezdu složek integrovaného záchranného systému. Volný
pruh pro průjezd 3m.
- Výzva majitelům vozidel, parkujících na obecní zeleni.
Zejména okolí návsi a Domova Libníč. Toto ničení
obecní zeleně nebude dále tolerováno,pokud nedojde
k nápravě, bude obec nucena řešit situaci ve spolupráci
s Policií ČR
Svoz odpadu, plastů a bioodpadu
- Od 1. 4. 2016 do 30. 9. 2016 bude prováděn ve 14
denních intervalech svoz bioodpadu. Datum prvního
svozu je 6. 4. 2016.
- Svoz plastů bude prováděn vždy poslední pátek v měsíci.
- Doporučení – své nádoby nebo pytle s plasty dávejte
před domy raději noc před dnem svozu.
- Víkendový provoz Ekozóny – Hůry 149 (bývalý VK)
dnes ENVISAN-GEM.
-
Soboty 2.4.2016, 16.4.2016, 30.4.2016 atd. až to
15.10.2016 vždy od 8:00 do 11:00
- Ostatní tříděné odpady jsou odkládány na třech sběrných místech v obci, odváženy dle potřeby:
- PAPÍR, SKLO, TEXTIL - u krámu
- PAPÍR, SKLO, KOV - u Domova Libníč
- PAPÍR, SKLO - náves Jelmo
- Z důvodu, zřejmě úmyslného poškozování úsilí spoluobčanů, kteří ve vztahu k přírodním hodnotám třídí
odpady dle pokynů společnosti, jenž zajišťuje další
zpracování odpadů, bude nainstalováno monitorovací
zařízení na sběrná místa a řádně označeno informačními deskami.
- S platností od 1. února 2016 došlo u 14 společností A.S.A. v ČR ke změně jejich obchodních názvů.
Všechny tyto společnosti se prezentují také novým
logem FCC Environment. Změna obchodního názvu
společnosti nemá žádný vliv na práva a závazky, které

má naše společnost vůči svým obchodním partnerům,
ani na jejich práva a závazky vůči naší společnosti.
Veřejné osvětlení, rozhlas
Obec Libníč si dovoluje požádat občany obce Libníč
a Jelmo o možnost spolupráce a to v oblasti veřejného pořádku. V případě závady na veřejném osvětlení, rozhlase
nebo jiného poškození obecního majetku, aby se obrátili
telefonicky na starostu nebo místostarostu obce.
Správce veřejného osvětlení:
kontakt 723 761 064 Radek Oťahel
Radar
Na žádost občanů obce Libníče, bude zachováno zařízení
měřící rychlost vozidel, které přijíždějí do obce a z obce
odjíždí. V současné době není zařízení v majetku obce-zapůjčené.
Školní autobus
Obec Libníč na žádost skupiny občanů jedná o možnosti zřízení „školního“ autobusu z důvodu zlepšení
dopravní obslužnosti obce pro potřeby školáků a pracujících. Čas odjezdu z autobusového nádraží by měl
být nově vložen mezi autobus v 12:00hod a 15:10hod.
Z důvodu navýšení finanční zátěže na dopravní obslužnost, musí být tento požadavek projednán s obcemi
Hůry, Úsilné a nově také Adamov. O vývoji jednání
budou obyvatelé informováni.
Účelové dotace pro spolky
Zastupitelstvo obce Libníč schválilo poskytnutí účelových dotací na činnost a provoz SK, SDH, HC, Lověna
Hůry na rok 2016. Zastupitelstvo obce se zavázalo slibem
směrem k spolkům, vyhovět, při potřebě zajištění financování nad rámec účelových dotací spolků, při předložení rozpočtu dané akce.
SK Libníč schváleno 30.000,-Kč; HC Libníč schváleno 17.500,-Kč; SDH Libníč schváleno 35.000,-Kč.SDH
také podala žádost na poskytnutí dotace v programu
Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje z výzvy Jihočeského kraje, spolufinancování je ve výši min.30%. Schválena účelová dotace pro
spolek Lověna Hůry na obnovu pachových ohradníků
ve výši 5.000,-Kč.
Obecní hospoda
V obecní hospodě v současné době dochází k rozsáhlé
rekonstrukci a obnově obyvatelnosti po předchozím
nájemci. Byla odstraněna podlaha na paletách a stržena
lina, která v několika vrstvách pokrývala podlahu. Betonová deska byla sbroušena a pokryta novou dlažbou. Ze
zdí odstraněny staré dlaždice, provedena sanace zdiva,
výměna vodoinstalace a elektroinstalace splňující současné normy. Na opravách se podílejí dobrovolníci z řad
obyvatel Libníče, odborníci v oboru elektro a instalatérství. Předpokládaný termín otevření květen-červen.
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Z HISTORIE SBORU
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ LIBNÍČ

PRVNÍ

POMOC

Dne 9.4.2016 odpoledne se naši SOPTÍCI sešli v
Kulturním domě v Libníči na vzdělávací akci na téma
První pomoc a chování při dopravní nehodě. Zdravotní záchranářka paní Bc.Věra Turková a Velitel družstva
HZS Jč.kraje Bc.Radek Suchan vysvětlovali našim nejmenším jak se zachovat v situaci, do které se může dostat
každý a jak by se měl v dané chvíli zachovat. Nejdůležitější je zachovat klidnou hlavu, neboť způsob počínání
je nejen rozhodující pro kvalitu první pomoci ale i pro
příznivý a uklidňující vliv na postiženého, který je zpravidla psychicky změněn (strach, bolest, úzkost).
Při projekci přes počítač, stejně jako při praktických
ukázkách na místě si mohli všichni vyzkoušet ošetření
při masivním krvácení, oživování dospělých a dětí, chování při bezvědomí, stejně jako při dopravní nehodě.
SOPTÍCI, kterých se sešlo 22!, si vedli velmi dobře,
na otázky reagovali pozorně a snažili se všímat si detailů.
Dospělých, kteří měli stejnou přednášku od 17:30 hod,
přišlo úctyhodných 38 osob! Stejně jako u SOPTÍKŮ,
měli možnost vyzkoušet si resuscitaci a masáž srdce, byli
překvapeni informací, kde všude jsou v ČB skryta volná
místa pro uložení defibrilátoru.
FŠ

Soutěž Zpravodaje
Libníč a Jelmo
(odpovědi zašlete co nejdříve na Rozhledy@post.cz
a podepište se):
1. Kolikrát je doporučeno stlačení hrudníku při masáži
srdce za 60s?
2. Jaké telefonní číslo má integrovaný záchranný systém
( IZS, toto číslo je jednotné pro volání v celé Evropě)?
3. Jaká složka IZS je „vždy“ koordinátorem zásahu?
4. Jaká je tísňová linka zdravotnické záchranné služby?
5. Jak se jmenuje obvaz, který musíme použít při masivním krvácení?
6. Jak se jmenuje starosta SDH Libníč? 7.Pamatujete si
kde je v Českých Budějovicích uložen defibrilátor pro
veřejnost?
8. Jaký je symbol defibrilátoru?
FŠ
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V roce 1902 hoří v Libníči maštale a stáje statkáře
Josefa Bezdíčka, ředitele panství hraběte Kinského
ve Zlonicích. V té době je již postavena jeho vila z roku
1896, dnes známá jako Hönigů vila č. 61. Krátce na to
uzrává rozhodnutí založit v Libníči Sbor dobrovolných
hasičů. Organizátory jsou místní rolníci Jakub Fencl,
Matěj Fanta z Jelma a revírník Velkostatku Hluboká
nad Vltavou hospodařící na Lesním statku Mojč Leopold Wegschaider. Začátkem roku 1903 se hromadně
do Sboru přihlašují místní občané.
13. 2. 1903 je Sbor dobrovolných hasičů ustaven,
předsedou se stává Leopold Wegschaider, velitelem rolník Václav Fencl, jednatelem a pokladníkem učitel Václav Mayer. Po ustavující schůzi, která se konala v Lázních, se účastníci odebrali do kostela, kde bylo Sboru
požehnáno. Sbor tehdy měl 24 členů a byli rozděleni
na činné a přispívající. Toto uspořádání trvalo až do padesátých let 20. stol. Zakládání hasičských Sborů bylo
vedeno zákonem z roku 1873.
26. 7. 1903 byla před kostelem za kmotrovství Jany
Zátkové posvěcena ruční hasičská stříkačka na čtyřkolovém podvozku „SMEKAL“. Tu zastupovala její dcera Miluše provdaná Kubertová. Po posvěcení a mši sv.
účastníci slavnosti v Lázních poobědvali a po odpoledním Požehnání byl v lázeňském parku uspořádán koncert.
28. 10. 1903 je oznámeno na CK. Okresní hejtmanství, že byl ustaven Spolek dobrovolných hasičů a zvolen
výbor.
Veškerý materiál Sboru – výzbroj a výstroj je pořizován
z darů a podpor od majetných občanů a nadřízených
orgánů
V roce 1904 oznamuje Sbor Okresnímu úřadu v Lišově,
že vystupuje z Župy Hluboká nad Vltavou a vstupuje
do Župy Trocnov. Od tohoto roku Sbor platí pojištění
činných členů.
V roce 1904 byla na návsi v místě kaštanu postavena
hasičská zbrojnice-skladiště a při úpravách návsi v roce
1938 zbourána a vystavěna na místě, kde stojí dodnes.
Už v roce 1904 na ní byl umístěn zvon.
V roce 1906 byla založena pohřební pokladna pro členy.
	První zaznamenaný zásah Sboru u požáru byl 29.
6. 1905 v Červeném Újezdu, v usedlosti Václava Říhy.

Při sjezdu hasičských Sborů v Libníči v roce 1912 byla
sloužena polní mše svatá.
V roce 1914 byl zahájen branný výcvik Sboru.
Na sjezdu hasičských Sborů v roce 1928 v Praze jsou
delegováni Tomáš Hospodářský, Alois Fencl a Václav
Fencl.
9. 12. 1931 hoří u Sukdolů č. 10. Oheň postupně
zachvátil hospodářská stavení až po obytná. Uchránily
se jen nové stáje v tomto roce postavené.
13. 6. 1937 se v Libníči koná Župní sjezd hasičský.
V poválečném roce 1946 má Sbor 26 členů činných a 14
přispívajících.
V roce 1951 se Hasičské sbory přejmenovávají na Místní
jednoty čs. Svazu hasičstva, později na Sbory požární
ochrany.
4. 4. 1948 na Bílou, tzv. Provodní neděli, byl pro Hasičskou zbrojnici posvěcen nový zvon o hmotnosti asi
30 kg, vyrobený v roce 1947 firmou Perner v Národní
správě, jako náhrada za ten původní, který byl v roce
1942 rekvírován pro zbrojní výrobu. Zvon byl pořízen
Místním národním výborem v roce 1948 jako poplašné
zařízení. Slavnost svěcení byla tehdy na libníčské poměry výjimečná. Po dopolední mši sv. šli účastníci slavnosti průvodem a za zpěvu náboženských písní k Hasičské
zbrojnici. Ta byla slavnostně vyzdobena, opatřena státní
vlajkou, girlandami a nápisem Hasičská zbrojnice. Posvěcení ozdobeného zvonu na stole s ubrusem provedl
místní farář Jan Pulec za přítomnosti hasičů v uniformách, kmotry, osob s kostelní „zástavou“ a množstvím
farníků. Slavnost byla ukončena písní Zdrávas Maria
a první zvonění bylo věnováno na „paměť“ obětí válek,
za hasiče a zemřelé v obci.
V padesátých letech 20. stol. Začínají Požární sbory
mezi sebou soutěžit. Do té doby tehdejší hasiči předváděli pro veřejnost ukázkové cvičení s výzbrojí – sekyrková a žebříková cvičení.
15. 7. 1954 dostává Sbor první motorovou stříkačku typu PS 8.
První soutěžní družstvo v Libníči vzniklo v roce 1958
a bylo ženské. Družstvo mužů začalo soutěžit až v sedmdesátých letech 20. stol.
8. 9. 1958 úderem blesku shořela stodola u Klabouchů č. 1.				
>>>

Plán činnosti SDH Libníč na rok 2016
SDH Libníč bude v roce 2016 pořádat a účastnit se těchto akcí:

30.4.
8.5.
14.5.
18.6.
25.6.
30.7.

Stavění májky.
Soutěž Rudolfov.
Obvodová soutěž Zvíkov.
Soutěž Dubičné.
Soutěž Hůry
Soutěž Velechvín

6.8.
13.8.
20.8.
27.8.
září:
listopad:

Soutěž Štěpánovice
Soutěž Velká cena Hrdějovice.
Soutěž o Pohár starosty obce Libníč.
Soutěž Dubičné noční.
Veteránská soutěž.
Sběr elektroodpadu a železného šrotu
Bc. Pavel Jirkovský (starosta SDH)

Zpravodaj pro občany Libníče a Jelma
V roce 1965 byla postavena první sušárna hadic vedle
zbrojnice. Tu postupně nahradila nová, postavením
stožáru v parku za prodejnou v roce 1977 a do provozu dána v roce 1982. Avšak na přání majitele parku
p. Radoucha byla 20. 12. 2004 zbourána, rozřezána
a prodána jako šrot za 1450 Kč.
1.9. 1969 požár stodoly u Fenclů č. 11, který se
rozšířil na vedlejší stodolu bývalého statku Hönigů.
Požár byl natolik mohutný, že postupně zasahoval
požární sbor z Českých Budějovic.
V roce 1983 slavnost k 80. Výročí založení Sboru
a soutěž družstev v požárním sportu na hřišti za prodejnou.
V roce 1996 byla provedena generální oprava krovu
střechy, krytiny a zvoničky zbrojnice firmou Petr Šefčík z Hůr. V roce 1999 provedena částečná izolace
zdiva na jižní straně, obnova omítek, podlahy, el. instalace a okapů.
V roce 2002 pořízeny 4 nové vycházkové stejnokroje
za 20.000 Kč. Do této doby se používaly těžké soukenné uniformy včetně dlouhých kabátů. V nich někteří hasiči v sedmdesátých letech chodili na výroční
schůze a na hasičské plesy.
V období kolem roku 1997 jsou místní hasiči v krizi a nezúčastňují se žádných soutěží. Až po volbách
na konci roku 2009 zvolením nového výboru a starosty Sboru Pavla Jirkovského nastává oživení činnosti. Opět se soutěží v požárním sportu a to v Lišově 19. 5. 2012. Tím tak navazují na poslední soutěž
v roce 1996 v Rudolfově. Postupně se pro soutěže
ustavuje družstvo žen, dětí a druhé družstvo mužů.
V roce 2013 je pořízena nová motorová stříkačka
PS 18 jako náhrada za první PS 12 z roku 1975. Je
výkonnější a plně vyhovuje při soutěžích v požárním
sportu.
Po dlouhých 113 letech zakoupila Obec Libníč pro
potřeby zásahové jednotky, požární automobil DA
12 AVIA31 v hodnotě 15.100,-Kč od Města České
Velenice a zrekonstruovala do současné podoby.
Oficiální předání AVIA se uskutečnilo 22.8.2015
na Libníčských slavnostech starostou obce ing.Třeštíkem.
V roce 2015 jsou do zbrojnice osazena nová plastová okna, obnovena fasáda a na ní nápis – HASIČSKÁ
ZBROJNICE
Karel Lískovec (člen SDH)

Sportovní vesnický tábor
Olympiáda v Libníči 2016
forma příměstského tábora
pro mládež 7 - 14 let
TERMÍN: 22.-25.srpna 2016
KONTAKT:
Sportovní klub Libníč, z.s., Libníč 133, 373 71
606 118 562 – Jiří Fencl
jirka@karate-tsunami.cz
propozice a přihláška ke stažení na www.sklibnic.cz
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MISTŘI LIGY 3. AHbK ČR – HC LIBNÍČ

Tak jsme první, no a co?!
Do své historicky první hokejbalové sezóny vstoupili

29 A), L. Štochl (13 G + 14 A), ke konci sezóny rozjetý

hráči HC Libníč v září 2015 a to s cílem držet se v hor-

M. Jana (8 G + 7 A), ale také například hrající/chytající

ních patrech tabulky. Ovšem během sezóny předváděli

P. Lexa (5 G + 7 A). Díky těmto skvělým číslům si do-

hráči neuvěřitelné výsledky a téměř v žádném týmu ne-

kázali zajistit PRVNÍ POSTUPOVÉ MÍSTO a příští

našli konkurenci.

sezónu nastoupí do 2. LIGY AHbK ČR.

Z 24 odehraných utkání dokázali hráči vytěžit 19

Tímto bych chtěl poděkovat nejen všem hráčům,

výher, 3 remízy a 2 prohry. Celkem dokázali vsítit 164

kteří se podíleli na tomto úspěchu, ale také sponzorům

branek a inkasovali pouze 54 branek. Na vstřelených

a v neposlední řadě skvělým, věrným a vytrvalým fa-

gólech se značnou mírou podíleli Libničtí hráči - L. Ra-

nouškům!

douch (45 Gólů + 31 Asistencí), V. Klomfar ml. (22 G +

Předseda Václav Klomfar

Nohejbalový turnaj Libníč 2016
Dne 11. 6. 2016 bude HC Libníč na místním hřišti pořádat NOHEJBALOVÝ TURNAJ
TROJIC. Zájemci se mohou přihlásit na telefonu předsedy HC Libníč V. Klomfara 776 680 603 do 20. května 2016.
Předseda Václav Klomfar

Z činnosti Sportovního klubu Libníč, z.s.
1) Plán akcí na rok 2016

3) 4. ples sportovců a hasičů

4. června
22. - 25. srpna
17. září
12. listopadu
3. prosince

Již počtvrté organizovali libničští sportovci a hasiči
společný ples. Obdobně jako v předchozích letech se
ples uskutečňuje první březnovou sobotu, tento rok
tomu bylo 5. března. Již v předprodeji bylo prodáno
neuvěřitelných 150 lístků, proto se nelze divit, že krátce po zahájení byl společenský sál obsazen do posledního místa. Organizátoři již tradičně připravili pro
návštěvníky plesu různá překvapení. Stalo se již příjemnou tradicí, že každá dáma, která se plesu zúčastní, obdrží při vstupu květinu. Bylo tomu i tentokrát,
krásné červené růže pro všechny zúčastněné dámy
zajistila Obec Libníč, která byla partnerem tohoto
plesu. Druhé překvapení čekalo všechny účastníky na
parketu společenského sálu a to Dámská volenka. Pánové, kteří byli vyzváni k tanci, měli možnost zakoupit svým tanečnicím drobné dárky, které pro potřeby
plesu vyrobili klienti Domova Libníč a centra sociálních služeb Empatie. Finanční prostředky za zakoupené dárky byly pak předány řediteli Domova Libníč
na rozvoj chráněných dílen. Všichni účastníci 4. plesu
sportovců a hasičů se za doprovodu hudební skupiny
Corso bavili do pozdních nočních hodin.
Ing. Jiří Fencl (člen VV)

Sportovní dětský den
Sportovní vesnický tábor
Vesnická Olympiáda 2016
Drakiáda
Zdobení Vánočního stromku

2) Dětský karneval
V sobotu dne 5. března 2016 zorganizovali již tradičně členové Sportovního klubu Libníč Dětský karneval pro naše nejmenší kamarády. Krátce po 15 hodině množství rozličných masek v doprovodu rodičů a
dalších příbuzných zaplavilo libníčský společenský sál
snad do posledního místa. Na parketu se předvádělo
více jak 80 malých masek, krásné princezny, ušlechtilí
rytíři, piráti a různá zvířátka. Pod vedením Berušek
a Kočičky plnili účastníci karnevalu různé sportovní
úkoly. Do celého programu byli samozřejmě zapojeni
i rodiče. K tanci, sportu a poslechu vyhrával DJ Jirka
a společná zábava trvala nepřetržitě celé tři hodiny.
Poté se unavení účastníci spokojeně rozešli ke svým
domovům.
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KINEMATOGRAf BRATŘÍ ČADÍKŮ (KBČ) Dětské radovánky

se sněhulákem 2016

Vážení spoluobčané,
známý propagátor kinematografu pan Čadík
se svou společností navštíví bývalé lázeňské
letovisko Libníč. Z krásné staročeské návsi
v obci Libníč se na čtyři letní večery stane
jakási „kolébka“ české kinematografie pro
všechny návštěvníky. Promítat se budou výhradně česko-slovenské filmy.
Filmy, které se budou v rámci „KBČ“ promítat ZDARMA:
pohádka: Sedmero krkavců (2015)
Krimi:
Gangster Ka (2015)
Krimi:
Gangster Ka 2 (2015)
Komedie: život je život (2015)
Jak jsme Vám již dříve slíbili, rádi bychom
znali Váš názor na možnost výběru jiného
filmu.
Navrhněte jiný Česko-slovenský film, který
byste chtěli v „letňáku“ vidět. Pokud se sejde více návrhů na jeden film, může dojít ke
změně programu.
Jako možnost komunikace s Kulturním výborem obce Libníč Vám nabízíme
e-mail: Rozhledy@post.cz nebo schránku
v HOSPODĚ do 10. června 2016 (uzávěrka
Rozhledů).
průběžné výsledky budou každý týden
aktualizovány a vyvěšeny na informačních plochách.
Jak jsme již dříve avizovali, akce „KINEMATOGRAf BRATŘÍ ČADÍKŮ v Libníči“
není financována z peněz obecní pokladny
4

připravených na kulturní činnost, ale z peněz zajištěných Kulturním výborem obce od
sponzorů a partnerů. K zajištění akce KBČ
včetně organizace, propagace a realizace, je
nutno zajistit částku cca 50.000,Medializace sponzorů a partnerů bude
probíhat následujícími způsoby:
- na plakátech a tiskovinách vztahujících
se ke kulturní akci KBČ (300 ks)
- v Rozhledech Libníče a Jelma
- v Rudolfovských listech
- ve vozech MHD ČB po dobu 2-3 týdnů
(87 vozů)
- vlastní banery na bezpečnostních barierách
v dny konání akce
Pozvánka na akci bude avizována v Budějovickém deníku, Informačním centru České
Budějovice, na portále Kudy z nudy a Českobudějovicko-Hlubocko.
V současné době přispěli
na „KINEMATOGRAf v Libníči
tyto společnosti:
ABc pNEU
AUTO fUTURE
AUTODOpRAVA MATOUŠEK
OKNA JAKEŠ
KOROSTENSKI Assistance
pETR UHLÍŘ
TEcAM
Děkujeme!
Stav konta ke dni 19. 4. 2016 je: 30.000 Kč
František Šafránek
(člen Kulturního výboru Libníč)

Protože si v letošní zimě děti neměli možnost pořádně užít zimních radovánek
a z nich plynoucí sníh za krkem, promáčené nohavice, roztržené zimní kalhoty,
ztracené rukavice a čepice, nachlazení,
rýmu, horečky a chřipku, rozhodl se Kulturní výbor obce Libníč dne 6. února 2016
uspořádat v rámci zimní přípravy „Dětské radovánky se sněhulákem.“ Do sálu
vyzdobeného desítkami modrobílých balónků si to nakráčel obrovský sněhulák
s malými sněhuláčky a paní Simona s přáteli, kteří v rámci finančních prostředků
z plánovaného výdělku z Obecního plesu,
který byl nachystán na večer, vymysleli
skvělou zimní party pro všechny děti a jejich rodiče. Byla to opravdu jízda. Fotky
z akce ke stažení na: www.danlorenc.cz/
libnic
Kulturní výbor

OBEcNÍ pLES
Tradiční již 9. Obecní ples se konal
ve Společenském kulturním domě v Libníči od 19:00 hodin. Krásné předtančení
ve standartních a latinských tancích si připravila taneční škola LASTDANCE z Českých Budějovic. Do příjemného prostředí,
vytvořeného odpoledními zimními hrátkami s dětmi, si našlo cestu asi 70 obyvatel
naší obce s jejich přáteli. V první chvíli to
pro pořadatele bylo veliké zklamání, neboť
ve spolupráci se 45 sponzory bylo v hlavní
tombole připraveno 213 hodnotných cen
a ve slosovatelné tombole bylo poté připraveno dalších 26 cen, mezi kterými byly
například: hračky Bruder (traktory a kombajn), poukazy do restaurace Citro bar, autorádio Sony, rozbruska Hitachi, poukazy
Segway nebo krásné kabelky z butiku Paolin, které se k nelibosti partnerů žen měnily za již zmíněné autorádio. Každý máme
ze své minulosti již nějakou tu zkušenost
s pořádáním plesů, bálů a podobných kulturních akcí a myslím si, že prodat lístky
do tomboly za jedenáct minut je velký
úspěch, který tady ještě nebyl. Všichni
co se zúčastnili, vyhráli, někdo jednou,
někdo desetkrát. Nakonec to byl parádní
večer. Jen ten 10. Obecní ples bych prosil
NEKUŘÁCKÝ! Fuj to bylo ale zakouřeno
;-)
FŠ
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LIBNÍČ KULTURNÍ

Na velikonoční sobotu 26. března 2016 uspořádala

Velikonoční kulturní program vyvrcholil v podvečer

Hostem večera byla jazz legenda, věhlasný český muzi-

naše obec celodenní akci „VELIKONOCE NA JEL-

28. 3. 2016 na Velikonoční pondělí, kdy se od 18 ho-

kant, skladatel a pedagog na Konzervatoři a Vyšší odbor-

MU“. Pro děti a jejich doprovod bylo připraveno

din uskutečnil ve farním kostele Nejsvětější Trojice

né škole Jaroslava Ježka v Praze, pan Štěpán Markovič.

pletení pomlázek, barvení vajíček, ukázky lidových

v Libníči CHARITATIVNÍ JAZZ KONCERT na

řemesel a velikonoční program za doprovodu harmo-

podporu opravy kostelních varhan. Zaznělo dvacet

Děkujeme všem, kteří přišli podpořit dobrou věc při po-

nikáře a kapely Karla Dvořáka. O rozveselení našich

dva krásných jazzových skladeb v podání Four Bro-

slechu jazzových skladeb známých klasiků. Byl to úžasný

nejmenších se staral kejklíř a žonglér. Patrioti osady

thers Saxophone Quartet (Praha), např. James Bond

kulturní zážitek, kdo nepřišel, prohloupil. Během akce se

se postarali o skvělé občerstvení, za což jim patří náš

Theme od John Barry/ arr.Ph.Marillia; Four Brothers

rozdalo a obarvilo úctyhodných 300 vajíček.

dík.

od Jimmy Giuffre.

František Šafránek (člen Kulturního výboru Libníč)

ŠKOLSTVÍ V LIBNÍČI
Vážení spoluobčané, jak již bylo napsáno v Kronice z let 1995-97, v červnu 1997 byl
ukončen provoz školy a to po 200.letech. Myslím si, že si všichni zasloužíme vědět
více o tomto školním zařízení.
První škola v Libníči byla zřízena v roce 1786 v domě č.19 avšak jiný pramen hovoří
o zřízení školy v roce 1791a obsazenost byla 71dětí! Po čase však nestačila na vzrůstající počet dětí, a proto byla založena škola nová a roku 1884 dána do užívání jako
dvoutřídní pro 1-5 ročník obecné/ základní školy. Do Libníčské školy docházely
děti z obcí jenž spadaly pod farnost, tj. Hůry, Jelmo a Červený Újezdec. Nejvíce dětí
docházelo v letech 1952/53 64dětí! Nejméně 1995-97 10dětí.
Školka byla provizorně zřízena v roce 1946 a oficiálně od září 1950, v roce 1955
přeměněna na zemědělský útulek, později až do roku 1997 na školku.
Pro děti školy a školky byla v roce 1974 zřízena školní jídelna a to včetně kuchyně v nově postaveném kulturním domě č.p.85, první kuchařkou byla Věra Bicková
z Adamova a vedoucí jídelny Růžena Lískovcová z Libníče. V roce 1995 byla školní
jídelna s kuchyní přemístěna do budovy školy a kuchařkou byla Anna Faltová z Hodějovic. Vařilo se zde až do konce školního roku 1996/97.
1786-91(zde se prameny rozcházejí) zřízena první jednotřídní škola pro Libníč, Jelmo, Hůry, Úsilné,Č.Újezd. v Libníč č.p.19
1821 obsazenost jednotřídky je 80dětí!
1860 z důvodu obsazenosti jedné třídy 168dětmi!vzniká II.třída, škola se nazývá
„obecnou“
1881 do I.a II.třídy dochází 256 dětí
1882 zakoupeno 260 sáhů za 520 zlatých od V.Fencla
1883 Úsilné otevřelo vlastní školu
1883-1884 stavba „nové“ školy za 12.740 zlatých, stavbu řídil Norbert Bendík stavitel z Lišova
1884 první řídící učitel Vojtěch Antonín Bumba
1884 na Sv.Václava vysvěcena budova školy ,farář František Ukl

1886 otevřena III.třída zapsáno je 240 dětí
1900 zapsáno 202 dětí
1910 zapsáno 182 dětí
1914 zapsáno 195 dětí (28.7.1914 začátek Světové války)
1918 zapsáno 168 dětí (11.11.1918 konec Světové války, padlo 14mužů ve věku 1839let)
1926 zapsáno 93 dětí
1938-1942 řídící učitel František Hotovec, škola II,třídní
1942-1945 řídící učitel Jan Řehovský, rodem ze Zvíkova u Lišova
1945 využití školní budovy pro 96 německých uprchlíků, vyučuje se v hostinci
u Fenclů
1945 zapsáno 55 dětí (27chlapců+ 28dívek)
1949-54 řídící učitel Jan Řehovský, učitelka II.tř. Růžena Píchová, farář učitel náboženství Jan Pulec
1963-74 řídící učitel Jan Řehovský, učitelka II.tř. Marie Vondrková, farář učitel
náboženství František Sobíšek
1974 děti z Červeného Újezda ukončují návštěvu libníčské školy
1974-75 řídící učitelka Marie Vondrková, učitelka II.tř .Marie Homolková, farář
učitel náboženství František Sobíšek
1975-76 nahrazuje paní homolkovou paní Jedličková
198-79 nahrazuje paní Jedličkovou paní Václava Šatánková
1980-95 řídící učitelka Marie Bendíková, učitelka II.tř. Alena Šafářová, farář učitel
náboženství František Sobíšek(do 1993)
1995-97 zrušena II.třída. zůstává jen Marie Bendíková
1997 KONEC ŠKOLY V LIBNÍČI
Posledními žáky byli: Pavel Dyrčík, Václav Jana, Petr Miko, Marcela Červenková,
Dalibor Fencl, František Štochl, Jakub Fencl, Petr Števich, Václav Pinc, Dominika
Foučková,?? Josef Pouzar. Z toho „prvňáčci“ Dalibor Fencl, František Štochl.
Školnice: 1.12.1961-6.1.1984 paní Ludmila Pávková, pak Jaroslava Pávková.
(Kronika obce Libníče, FŠ)
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MŠ Libníč

farnost

Vážení rodiče,

Vážení občané,

Máme za sebou osm měsíců provozu nově otevřené ško-

na prvním Adventním setkání 18.12.2014 v našem kostele, se přítomní dověděli, že kostelní varhany nehrají a tak

ly v Libníči. Díky vstřícnosti zastupitelů, obyvatel obce,

vznikl nápad uspořádat peněžní sbírku na jejich restaurování. Varhany ke kostelu bytostně patří a ten je zároveň or-

rodičů a dobré pohodě dětí, které nastoupili ve školním

ganickou součástí občanské vybavenosti obce. Kromě pravidelných bohoslužeb slouží pro svatby, křtiny a pohřby,

roce 2015/2016, jsme vytvořily příjemné prostředí pro

a může být použitelný pro ostatní občanské aktivity a kulturní akce zajišťované kulturním výborem při OÚ Libníč.

vzdělávací proces a naše děti jsou zde spokojené.

Aby bylo možné restaurování uskutečnit, tak Farnost za současné svojí finanční situace musí získat dotaci, která jak

Také otázku nasmlouvaných divadel se nám poda-

známo, se bez spoluúčasti majitele varhan neobejde. Rozpočet podle projektu je v částce 270.000 Kč, z toho na po-

řilo vyřešit společně s pracovníky Domova Libníč, dě-

díl spoluúčasti Farnosti připadá asi 100.000 Kč. I to je pro Farnost obrovská suma a bez masivní podpory občanů

kujeme za spolupráci paní Bc. Šulcové a Řehořové.

a organizací nedosažitelná. Účastníci 1. Adventního setkání dali do sbírkové schránky v kostele asi 1000 Kč, při 2.
setkání 4.359 Kč V průběhu prosince 2015 a ledna 2016 poslali dárci na účet Farnosti 3.000 Kč – 3 x 1.000 Z těchto

Do konce letošního školního roku nás čeká ještě ně-

a ostatních peněz bylo nutno uhradit fakturu za obnovu el. Instalace v půdním prostoru kostela po obnově střechy

kolik divadel, vzdělávací program Vzhůru do Afriky-

v roce 2013 v částce 18.000 Kč. I po oddlužení 105.000 Kč, za půjčky na obnovu kupole věže, střechy a odvodnění

-Centrum ekologické výchovy Cassiopeia v Českých

objektu kostela, se finance Farnosti pohybují kolem provozního minima. Jediným pravidelným příjmem Farnosti

Budějovicích. Připravena je přednáška s ukázkami prv-

jsou peníze ze sbírek a například v roce 2013 to bylo 24.464 Kč Jsou to peníze, které dávají věřící při mších včetně

ní pomoci a příjezd hasičů do mateřské školy. V červnu

peněz, které jsou dány do sbírkové schránky v kostele a peníze za zádušní mše. Nahodilým příjmem jsou zmiňované

pojedeme na společný výlet a slavnostně se rozloučíme

peníze dané na účet Farnosti v bance. Stálým výdajem jsou platby za elektřinu což je ročně cca 5.600 Kč, do své-

s naším předškolákem.

pomocného a havarijního fondu se dává 900 Kč, na Charitu 515 Kč a za servis zabezpečovacího zařízení kostela cca
5.600 Kč K tomu další menší výdaje. Od roku 1994 Farnost neplatí za kostelnictví spojené s každodenní pohotovostí

V termínu 5. - 6. 4.2016 se konal Zápis dětí do Ma-

pro zabezpečovací zařízení kostela, za běžnou údržbu, úklid kostela, praní textilií a za květinovou výzdobu. Prvním

teřské školy Libníč. Nyní, kdy držíte v ruce zpravodaj

nutným větším výdajem 50.000 Kč, bude oprava pilířů kůru. Neobdrží - li Farnost na tuto akci příspěvek od obce, tak

obce, jsou již známi výsledky o zařazení vašich dětí do

z toho ze všeho je zřejmé, že i přes sbírkovou podporu občanů se obnova varhan posune do zatím nedohledné doby.

MŠ na školní rok 2016/2017. Pokud máte jakékoliv
dotazy nebo se chcete přijít podívat, jak probíhá běžný

PODĚKOVÁNÍ

den ve školce, kdykoliv zazvoňte u našich dveří, rádi vás

Farnost Libníč děkuje všem dárcům, kteří při koncertu 28.3.2016 přispěli na obnovu varhan. Darováno bylo

uvítáme v libničské škole.

9.596 Kč. Poděkování křesťanským Zaplať Pán Bůh. Darované peníze byly od korunových mincí až po tisícikoruny.
Ilona Djurov - ředitelka školy.

Lískovec Karel

Střípky z Rudolfova
Jistě každý obyvatel malebné vesničky Libníč zná také Rudolfov. Nachází se jen pět
kilometrů daleko, a přestože Libníč vyniká
zejména lázeňskou tradicí, s Rudolfovem
má mnoho společného. Obě dvě sídla patřila dříve k hlubockému panství a ani první zmínky o našich domovech nejsou příliš
časově vzdálené. První zmínka o Rudolfově
pochází z roku 1385, kdy Václav IV. povolil
rudolfovskému měšťanovi Václavu Klaricovi nakládat se stříbrem vytěženým z dolu
Monstrance. Osada Libníč je zmiňována
nedlouho poté….. (redakčně kráceno)
Co však naše dvě sídla sbližuje nejvíce,
je hornická minulost. Nejen na Velkých
Horách – pozdějším Rudolfově, který byl
v roce 1585 povýšen na královské město,
ale i v nedaleké Libníči začala země vydávat ve druhé polovině 16. století své po6

klady, zejména stříbro. V Libníči se ujal
prvního dolování cech sv. Adama a už
ve 20 metrech bylo vytěženo 8 kg stříbra. Pro představu, kolik toho muselo být
vytěženo uvádím, že výtěžnost z Rudolfovského rudního revíru, který se táhne
od Velechvína po Vidov je 1%. Na získání
8 kg čistého stříbra museli havíři vyrubat 800 kg horniny. V době největší produktivity se o Libníč zajímali významní
šlechtici jako například Petr Vok, Adam
z Hradce (majitel hlubockého panství)
nebo Hans Höltz ze Sternsteinu. Stejně
jako na Rudolfově, bylo i v Libníči největším problém pronikání spodní vody. Jako
řešení v Libníči měla sloužit Tříkrálovská
štola, která měla spodní vodu odvádět.
Na nějaký čas bylo toto řešení zřejmě
úspěšné, protože práce na těžbě pokračovaly až do roku 1801.

Nejen Rudolfov, ale i své domovy – Libníč
a Jelmo můžete najít v Hornickém muzeu.
Turistická sezóna je otevřená, přijďte se
k nám podívat.
Od středy 6. dubna otevíráme turistickou sezonu.
Provoz muzea a infocentra bude tedy vždy
od středy do neděle, od 11 do 15 hodin.
Pro skupinové prohlídky je možné objednat
se na tel. +420 778 718 900 u p. Markéty
Dvořákové v termínech pondělí – pátek
od 10 do 16 hodin.
Z Hornického muzea Rudolfov
Markéta Dvořáková
www. muzeum.rudolfov.cz
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kronika obce Libníče
Píše se rok 1995-97
Po zkušenostech s odvozem komunálního odpadu, kdy
byl paušální poplatek 380,-Kč/rok/č.p., je provedena
změna systému na známkový. Nálepka stojí 23,-Kč a
občan si určuje četnost vyprazdňování. Komunální odpad odváží Technické služby města ČB.
V ½ roku je schválen základní Územní plán(dále jen
ÚP) rozvoje obce Libníče a jeho Regulační podmínky.
Místním mládežníkům jsou propůjčeny místnosti starého konzumu pro jejich „aktivity.“ Po čase se ukázalo,
že to nebylo dobré rozhodnutí a že pro rozvoj mládežnického hnutí to nic nepřineslo.
20.3.1995 zahájen zkušební provoz PRVNÍ ČISTIČKY odpadních vod v Libníči, kterou provozuje Domov
důchodců.
5.10.1995 je „NOVÁ HOSPODA“ s názvem „U kaštanu“ zkolaudována. Prvním nájemcem byl Josef Masopust a R. Roderová z č.p.16. Práce na adaptaci hostince
provedla: fa. ALFA, NOFL, KADOUN a PERTŮ.
Touto reorganizací byla prakticky ukončena činnost
OSVĚTOVÉ BESEDY a Správcovství.
11.5.2015 bylo „Na Voborách“ sejmuto staré el.vedení
na sloupech a konzolách a nahrazeno zemním kabelem.
1996 Z důvodu inflace bylo zvýšeno nájemné z hrobových míst na našem hřbitově: za jednohrob/ 10 let

z 80,-Kč na 150,-Kč; za dvojhrob/ 10 let z 160,-Kč na
250,-Kč.
Ze stejného důvodu se zvyšuje cena „popelnicových“
známek, pro ty občany, kteří mají popelnici propůjčenou od TS města ČB za 23,-Kč na 25,-Kč. Současně je
znovu zaveden sběr skla bez třídění na bílé a barevné a
zahájen sběr plastů do kontejnerů u prodejny potravin.

Nadále pokračuje pokles školních dětí, obec však získává výjimku pro malý počet dětí ve škole a školce.

Pro stáří a zchátralost je na HASIČSKÉ ZBROJNICI
provedena výměna krovu, na střechu dány nové tašky
Bramac a rekonstruována věžička zvonu včetně nového
křížku a jejího oplechování mědí. Veškeré odborné práce provedla fa. Šefčík Petr z Hůr.
Dále byla provedena výměna střešní krytiny na márnici
na hřbitově a nové pokrytí hřbitovní zdi. Provedla fa.
Petrů z ČB.

Josef Masopust ukončuje nájem hostince „U Kaštanu“
a novou nájemkyní je Pelcmanová-Pekárková-Karel Pekárek, měsíční nájem včetně sálu je 9000,-Kč/měsíčně.
Přerušení provozu při změně nájemců trvalo 3 týdny.
V prodejně potravin je nájemcem paní Smržová za nájem 3300,-Kč/měsíc.

Pro zlepšení vzhledu obce a kultury cestování hromadnou dopravou bylo rozhodnuto, o vybudování dvou
zděných autobusových čekáren. Architektonickým
vzorem byly obdobné čekárny viděné v Rakousku. Původní plechové čekárny bez laviček byly z roku 1975.
Čekárny postavila fa Wastav-Goldstein Lišov a střechy
fa. Šefčík Petr z Hůr. Výstavba chodníků průtahem
obce zvyšující bezpečnost školních dětí a pro obyvatele
Domova důchodců, byla realizována firmou UNIKO
ČB.
Aby o naší obci bylo patřičné povědomí nechal Obecní úřad vydat malou publikaci „Libníč a okolí“ a tisk
„pohlednice.“

Z důvodu havarijního stavu byl dům č.62 v areálu
Zátků-Kubrtů vily, ve kterém bydleli Mrskošů, Tlačilů,
švec Hlavatý, Salvetr a krátce řidiči autobusu ČSAD,
zdemolován a č.p. přeneseno na sousední budovu.

1997 Realizace další výstavby RD dle ÚP je umožněna
vydáním územního rozhodnutí pro 12 RD v lokalitě
„U školy.“
30.6.1997 Po více než 200 letech končí v obci Libníč
ZÁKLADNÍ ŠKOLSTVÍ. Poslední ředitelkou byla
paní Marie Bendíková. Ukončením školství končí také
provoz školky. Inventář školy a školky je nabídnut jiným školám a školkám a částečně rozprodán. Školní
knihovna a Místní lidová knihovna je rozprodána za
1,-Kč/ks. Školní budova je určena k adaptaci na bytový
dům, o toto bydlení je značný zájem. První nájemník
je rodina Pašků.
Od 4.9.1997 je v hospodě nový nájemce – Karel Netušil.
(FŠ)

Z historie obcí: Dolování stříbra v Libníči a Jelmu (1571–1598)
Jak jsme zmínili v minulém čísle Rozhledů, k prvním
pokusům o dolování stříbra došlo v okolí Libníče a Jelma v roce 1571 po zatopení dolů v Rudolfově. V té době
k nám docházeli z Adamova horníci a v blízkém okolí
začaly rychle vznikat nové stříbrné doly a jejich těžařské
spolky (cechy). Stříbrná ložiska se ukázala jako velmi
bohatá, a tak se horníci pustili do díla.
Pracovníků v dolech bylo velmi mnoho - v podzemí pracovali havíři, kteří sestupovali do šachet po žebřících, skluzem nebo pomocí lan a za svitu lojových
kahanů pracovali v chatrně vydřevených štolách. Práce
to byla velmi namáhavá, horníci pracovali často vkleče
nebo vleže a bušili tak dlouho, dokud nezaslechli vytoužený zvuk kovu anebo dokud si je neodnesla smrt.
Jedinými jejich nástroji byla želízka, mlátky, špičáky,
lopata a sochory k páčení. Narubanou rudu plnili
šturcíři do vaku z dobytčích kůží a hašplíři ji pomocí hašplu nebo-li vrátku vytahovali na povrch. Později
vykonávaly tuto těžkou práci trejvy (koňské žentoury),
zařízení převádějící sílu páru koní na točivý moment.
Trejvíř koně popoháněl v kruhu a ti byli takto schopni
z dvousetmetrové hloubky vyzvednout až 1 tunu materiálu. Na povrchu pak pracovala řada dalších pracov-

níků, jimž se povšechně říkalo doloví a hutní pacholci. Stříbro vytěžené v Libníči bylo následně odváženo
ke zmincování do Kutné Hory, Prahy a Českých Budějovic.
S nadsázkou lze říci, že období těžby stříbra v libničském a jelemském revíru bylo v našich poměrech obdobím slávy. Z odhadů vyplývá, že na celém rudolfovsku
se tehdy vytěžilo asi 50 tun stříbra, z toho celá jedna
pětina (10,5 tuny) připadalo na Libníč a Jelmo.
Stejně jako u šachet na rudolfovsku působila i v Libníči potíže spodní voda zaplavující doly. Těžaři nestačili
vodu odčerpávat a postupně přibývalo opuštěných
dolů. Roku 1593 zaplavila velká voda i doly u Libníče
a o 5 let později zde důlní činnost ustala úplně.
V 18. století za doby knížete Josefa I. Adama ze
Schwarzenbergu se ještě objevily pokusy zašlou slávu
hornictví obnovit. Kníže se však obával ztráty léčivého pramene ve svých lázních, a tak raději za ukončení
těžby v okolí Libníče zaplatil vysoké odstupné. Z dlouhodobého pohledu se ukázalo rozhodnutí doly zavřít
jako velmi moudré, protože po časech stříbrných, měly
Libníč čekat ještě slavnější časy lázeňské….
Mgr. Jana Němečková
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LIBNÍČ KULTURNÍ A SpORTOVNÍ
- program akcí v II. čtvrtletí 2016 -

Milí sousedé, dovolujeme si Vám touto cestou představit program akcí, které se chystají v červenci v Libníči. Věříme, že si v pestrém programu
každý z Vás vybere. Pojďme se společně zastavit a zažít Libníč jinak i třeba kulturně. Všichni jste srdečně zváni…
Kulturní výbor SK, SDH, MŠ, HC
30. 4. od 18:00 hodin STAVĚNÍ MáJKY
- místo konání: na hřišti „za obchodem“
- občerstvení zajištěno (pro děti zdarma)
- pořádá: SDH Libníč
- čarodějnice vítány
8. 5. SDH – Soutěž Rudolfov
- bližší informace SDH Libníč
14. 5. SDH – Obvodová soutěž Zvíkov
- požární sport
- bližší informace SDH Libníč

25. 6. SDH – Soutěž Hůry
- požární sport
- bližší informace SDH Libníč
12. - 15. 7. KINEMATOGRAf BRATŘÍ ČADÍKŮ,
25. ročník filmového léta
- místo konání: náves před hospodou pod kaštany
- občerstvení zajištěno
- pořádá KV Libníč ve spolupráci s Obcí Libníč a partnery (viz článek)
30. 7. SDH – Soutěž Velechvín
- požární sport
- bližší informace SDH Libníč

4. 6. Sportovní dětský den
- zábavné kreativní odpoledne pro děti
- připravují se soutěže, hry, odměny
- pořádá SK Libníč

SBÍRKA

11. 6. NOHEJBALOVÝ TURNAJ TROJIc
- místo konání: hřiště „u školy“
- občerstvení zajištěno
- můžete se těšit na hodnotné ceny
- přihlášky V. Klomfar - 776 680 603 do 20. května 2016!!

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

18. 6. SDH – Soutěž Dubičné
- požární sport
- bližší informace SDH Libníč

ZASTUpITELSTVO OBcE LIBNÍČ - KONTAKTY
Jméno
Ing. Miroslav Třeštík

funkce
starosta

Jaroslav Schwarz

místostarosta

kontakt
724 164 288
obeclibnic@volny.cz
724 164 280

Petr Uhlíř

člen

602 104 404

Mgr. Lucie Lindnerová

členka

777 817 533

oblasti a úkoly
statutární zástupce územní rozvoj
a plánování, stavební činnost, dotace
veřejný pořádek, údržba a rozvoj,
životní prostředí
mládež a kultura, propagace
a marketing
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
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