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Slovo místostarosty
Vážení spoluobčané,
na začátku mého článku bych vás chtěl srdečně pozdravit a popřát vám všem krásné léto a dětem hezké prázdniny.
Na začátku roku jsme měli určité plány, co
by se mělo v obci uspořádat jak v kulturním, tak
i společenském a běžném životě. Půlrok uběhl
jak voda a co se tedy událo.
Kulturní akce nebudu podrobně popisovat. Kdo se jich zúčastňuje, tak sám může své
dojmy ve svém okolí rozšiřovat a nepochybuji o tom, že tomu tak i je. Jen bych chtěl pochválit akci ,,VELIKONOCE NA JELMĚ “,
která obohatila jarní období roku a zároveň
nestála moc peněz. Hasiči uspořádali stavění
máje. Tato akce se také tradičně povedla a hlavně nám májka zůstala stát. Mám dojem, že letos byla účast větší než loni, hlavně při stavění. Dětský den - na stanoviště došlo přes 40
dětí. To je také dobrý výsledek. Teď nás čeká
kinematograf a slavnosti, kde přípravy finišují.
Chci vás všechny vyzvat k účasti na těchto akcích a tím k podpoře práce obce a kulturního
výboru, protože za organizováním všech kulturních akcí je spousta času, který všichni organizátoři veřejnosti věnují. Teď myslím všechny
složky v obci, od SDH až po KV.
Rekonstrukce budovy školky proběhne
v pozměněné podobě. Vzhledem k vypracovanému rozpočtu opravy jsme vypsali výběrové
řízení na rekonstrukci střechy a instalaci dvou
vchodových dveří. I přes získání dotace zřejmě
nedojde na opravu fasády. Ta se odloží na příští rok a bude snaha obce o rekonstrukci objektu
bývalé kotelny, kde jsou nyní sklady a nefunkč-

ní sociální zařízení. Měli jsme v plánu i výměnu
oken, ale od té jsme upustili s ohledem na velkou finanční náročnost. Okna budou dodatečně
opatřena těsněním a po opravě fasády natřena.
Oprava chodníků proběhne v srpnu a bude
spojena s opravou výtluků na místních komunikacích. Vše se budeme snažit stihnout do termínu obecních slavností. V těchto termínech
také proběhne úprava okolí ČOV. Tímto oslovuji zájemce o kvalitní zeminu, aby se přihlásili na OÚ a já zorganizuji případné uložení
na konkrétní místa.
Rekonstrukce hospody finišuje a už se chystá k znovuotevření. Zastupitelé byli rozděleni
do dvou skupin. Jedni preferovali rekonstrukci levnější a druzí dražší a komplexnější. Vyhrála
druhá varianta a doufáme, že hosté budou spokojeni jak s novým provozovatelem, tak s upraveným prostorem hospody. Za dobu rekonstrukce
jsem slyšel spoustu dotazů, kdy už bude oprava dokončena a že to dlouho trvá. Jsem zvědav,
jak se tento velký zájem o rekonstrukci projeví
na návštěvnosti. Zveme vás všechny do příjemné hospůdky a přijďte porovnat rozdíl hospůdka- myší díra.
Novoty
- nová rekonstruovaná houpačka na návsi
- nová klouzačka na hřišti u školky
- lavičky u rybníku na Pražské
Plán drobných úprav
- lavičky k rybníku Jelmo
- instalace křížků v katastru
- oprava křížků 2x
- oprava kapličky ke Švecům
Díky za pozornost, místostarosta J. Schwarz

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Od července do září 2016 oslavili a oslaví své životní jubileum tito občané Libníče a Jelma:
Marie Chrtová		
Stanislav Berný		
Marta Petrová		
Věra Lesingerová		

87 let			
81 let*			
75 let*			
75 let*			

Miloslav Couf		
Josef Ambrož		
Bohumil Volek		
Ladislav Němec		

70 let
70 let
65 let
65 let

Blahopřejeme všem jubilantům, přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a osobní pohody.
Kulturní výbor obce Libníč
* Domov Libníč

AKTUÁLNĚ:
Zprávy z obce
Společenská kronika
Spolková činnost
Libníč kulturní
Poděkování
Vážení spoluobčané, Zpravodaj Rozhledy Libníče a Jelma vycházejí od roku 1990
a na jejich zpracování se v minulosti podílela řada osobností kulturního a společenského
života obce Libníč.
V roce 2015 vyšly čísla dvě a v 2016 vás
čekají čísla čtyři! Pokud byste chtěli nahlédnout do vydaných ročníků, stačí navštívit
www.libnic.cz odkaz zpravodaj.
Pokud chcete navštívit ročníky starší, musíte
si opatřit průkaz čtenáře a navštívit Jihočeskou vědeckou knihovnu na Lidické 1, oddělení Periodického tisku.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat
všem současným dopisovatelům a přispívatelům, za jejich prospěšnou činnost, která vede
k pozdvihnutí ducha obecního zpravodaje.
Přispívatelé:
za spolkovou činnost: Sportovní klub Libníč,
z.s.-ing. Jiří Fencl; SDH Libníč- Věra Šlemendová, Bc. Pavel Jirkovský; HC LibníčVáclav Klomfar, Farnost- Karel Lískovec.
Zastupitelům za provozní informace –
ing. Miroslav Třeštík, Jaroslav Schwarz.
Kulturní výbor obce a historie: František
Šafránek, Mgr. Jana Němečková.
Podklady pro přání jubilantům: Jana Roučková (administrátorka obce)
Mateřské škole-Ilona Djurov;
Ostatní: Domov Libníč a CSS Empatie;
Hornické muzeum Rudolfov.
Pokud byste měli příspěvek, do zpravodaje, nebojte se jej zaslat na adresu
Rozhledy@post.cz
(redakce)
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Z činnosti
SDH Libníč
1) Pracovní činnost
Jako každoročně, ještě než začala sezóna hasičských soutěží, zajistili naši členové
pro občany obce jarní sběr železného šrotu a vysloužilých elektrospotřebičů. Bylo
nashromážděno téměř 2,5 tuny železného
šrotu a 35 kusů elektrospotřebičů. Výtěžek akce byl použit na nákup vybavení pro
naše mladé hasiče. Dále jsme nařezali palivové dřevo do kotelny kulturního domu,
vyčistili okapy na kostele a budově OÚ.
V rámci pravidelné údržby zásahové techniky dokázala parta našich hasičů (Libor
Šlemenda, Jan Oťahel, Stanislav Havel,
Lukáš Radouch) svépomocí vyměnit poškozené ložisko čerpadla na obecní zásahové stříkačce PS 12. Tímto ušetřili nemalé
prostředky z obecního rozpočtu.
2) Stavění MÁJKY
V sobotu 30. dubna 2016 zorganizovali
libničští hasiči již tradiční stavění Májky
a pálení čarodějnic. Za krásného počasí
a v dobré náladě se na hřišti za obchodem
sešla perfektní parta dětí a dospělých. Děti
společně s rodiči ozdobily věnec a špičku Májky. Pak se chlapi chopili žebříků
a za pomoci traktoru dokázali s vypětím
všech sil Májku postavit. Poté už se všichni mohli věnovat bohatému občerstvení
a dobré zábavě. Pro děti bylo občerstvení
zdarma. O příjemnou atmosféru se postaral krásný oheň, kolem kterého se postupně
všichni shromáždili, a hraní na kytaru. Přikládání do ohně zajistila partička malých
Soptíků pod pečlivým dozorem starosty
hasičů. S blížícím se ránem řady hostů
postupně prořídly a do prvního májového
dne vydrželi tradičně jen nejodolnější hasiči, kteří zajistili ohniště. Naší Májku se
podařilo úspěšně uhlídat. Májový strom
sponzorsky zajistil Jaroslav Schwarz.
3) Sportovní činnost
Jakmile to počasí dovolilo, zahájili
jsme koncem dubna pravidelné čtvrteční
tréninky. Společně se poctivě připravují
družstva dospělých a dětí. Na první akci
jsme vyrazili do Rudolfova. Zde jsme soutěžili ve třech kategoriích. Ženy obsadily 6.
místo, muži v kategorii bez omezení věku
bohužel útok nedokončili a měli neplatný
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pokus. Chuť jsme si spravili v kategorii
mužů nad 35 let, kterou jsme dokázali časem 25.45 s. vyhrát. Na obvodové soutěži
ve Zvíkově dokázaly ženy nad 30 let obhájit 2. místo (31,42 s.). Starší muži obsadili
historicky 1. místo (25,17 s.) a dokázali postoupit do okresního kola, které se konalo
v Českých Budějovicích v areálu SKP. Zde
jsme za bouřlivé podpory fanoušků obsadili časem 28,96 s. 7. místo. Muži v kategorii
bez omezení věku se také úspěšně účastnili
soutěže v Lišově, kde skončili na 4. místě
časem 25,35 s.
První dětskou soutěží si Soptíci prošly v neděli 12. června na Hosíně. Zde se
zúčastnila 3 družstva s 21 členy. V mlad-

ší kategorii nás reprezentovala 2 družstva
a ve starší kategorii 1 družstvo. Při pojídání dortu, který byl pro děti velkým překvapením a zaslouženou odměnou, se všichni
shodli, že není nutné zvítězit, ale zúčastnit
se. Díky také patří Renče Filipové a Kačce
Zavadzanové za výrobu krásného a výborného dortu.
Všichni se moc těšíme na další plánované akce.
Na závěr chci poděkovat všem občanům, partnerům a sponzorům, kteří hasiče
podpořili a všem aktivním členům SDH
za jejich činnost.
Bc. Pavel Jirkovský (starosta SDH)
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MŠ Libníč
První školní rok v mateřské škole se blíží
ke konci a děti čekají prázdniny. Kapacita
mateřské školy byla po celý školní rok zcela
naplněna, přijaty byly děti od dvou do pěti
let. Práce s malými dětmi byla o něco náročnější, podařilo se nám společně vše
úspěšně zvládnout.
Na školu je připraven předškolák Giorgio Cimini, individuálně jsme se mu věnovaly a pomáhaly jsme mu se zvládnutím
českého jazyka. Přejeme mu hodně štěstí
v první třídě.
Děti oslavily v mateřské škole Mezinárodní den dětí. Učitelky připravily na hřišti pestrý program, počasí nám přálo, děti
soutěžily a svůj den si užily. Od mateřské
školy dostaly jako dárek „Sférické kino.“
Ještě nás čeká focení, školní výlet do ZOO
Hluboká, rozloučení se školním rokem
a šerpování předškoláka, který od nás dostane malý dárek. Ani ke konci školního
roku nezahálíme. Přihlásila jsem mateřskou školu do projektu „Očima generací.“
Tento projekt obnáší spolupráci s uživateli
Domova Libníč, s kterými společně vytvá-

říme dílo s názvem „Souznění.“ O výstavě,
která proběhne na podzim budeme včas
informovat a budeme moc rádi, když tuto
výstavu navštívíte a podpoříte naše malé
i velké umělce.“ Přeji všem za mateřskou
školu krásnou dovolenou a dětem šťastné
prázdniny.

Děkujeme za vstřícné a příjemné chování všem rodičům a těšíme se na Vaše děti
i příštím školním roce.
Ilona Djurov,
ředitelka Mateřské školy Libníč

přemohl, našel svou (údajně svou manželkou schovanou) sportovní obuv a dostavil
se k oficiálnímu zahájení.
Zápasy na velmi vysoké úrovni stanovily semifinálové dvojce, ze kterých ve finále nastoupil tým ve složení Radek Oťahel, Pavel Jirkovský a Pavel Kalvas proti
týmu Václav Klomfar st., Lukáš Radouch
a sluncem zmožený Luboš Štochl. Vítězství
si na konec zaslouženě odnesl tým Radka
Oťahela, Pavla Jirkovského a Pavla Kalvase
a mohli se tak radovat ze svého prvenství.
Gratulujeme.

HC Libníč
Nohejbalový turnaj trojic
V sobotu 11. 6. 2016 zavítali na místní libničské hřiště „u školky“ sportovci, kteří se
odhodlali změřit své síly v nohejbalovém
turnaji trojic, který se koná pravidelně již

Kozlík cup Dolní Bukovsko
Výběr HC Libníč byl pozván na nohejbalový turnaj trojic s mezinárodní účastí,
který se uskuteční 27. 8. 2016 v Dolním
Bukovsku a bude tak reprezentovat Libníč
a obhajovat své prvenství z minulého roku.
sedmým rokem. Do turnaje nastoupilo
osm mužstev, rozdělených do dvou skupin.
Hrálo se systémem každý s každým ve své
skupině. Po odehrání základní části odstartovalo čtvrtfinále vyřazovací boje. Ještě před startem visel obrovský otazník nad
„černým koněm“ - Radkem O., který se

ATP Libníč MASTERS 2016
HC Libníč pořádá první ročník tenisového turnaje, kterého se zúčastní dvanáct
hráčů. Turnaj probíhá od 18. 6. – 3. 9.
2016 na hřištích v Libníči a na Borku.
Václav Klomfar(předseda)
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POUTNÍ NEDĚLE,
tou byla letos na svátek Nejsvětější Trojice
neděle 22.5.2016, se mší sv. v našem kostele
od 10-ti hod. Na ní přišlo asi 50 věřících
z libníčské farnosti a ze spřáteleného Rudolfova. Na elektrofonický nástroj hrál lišovský varhaník.
K tomu pro zajímavost, si dovoluji uvést
pojednání o „POUTÍCH“
POUTĚ – tj. putování na posvátné místo, vzdát tam poctu některému z patronů
a modlit se za spásu svojí duše. To byl a pro
věřící stále zůstává tím prapůvodním smyslem poutí, tam přinést oběť a snášet útrapy
cest za tímto cílem.
Naši dědové a báby takto putovali pěšky
i do rakouského Mariazell a na této pouti
byli až 14 dnů. Nejbližším naším podobným
poutním místem kam se chodilo procesím,
byl hrdějovický Těšín. Pamatuji se na tato
procesí, kdy jeden z poutníků byl předříkávačem, ostatní jeho slova opakovali, a jedna
z modlitebních proseb byla : „Od moru,
hladu a války vysvoboď nás Pane“
Konání poutí v Libníči se datuje od povýšení našeho kostela na FARNÍ, tj. po roce
1855
Mimo náboženský rituál s nimi spojený,
byly jejich neodmyslitelnou součástí taneční
zábavy, pouťové atrakce a prodej nejrůznějších laskomin a to především pro děti a mládež. Pouťové atrakce – kolotoče, houpačky
v Libníči byly na různých místech; na dvoře
Domova Libníč, v parku u kostela, na návsi
u hospody a u bývalého konzumu.
Nejnavštěvovanější poutě byly po roce
1945. Především děti po dlouhém válečném

strádání dychtily po všem, co jen bylo v této
době možné.To prý bývaly stánky kramářů
od kostela až k domu č. 65. Tradice pouťových atrakcí se v Libníči neudržela a ty
poslední s odpolední taneční zábavou byly
25.5.1975. Stejně oblíbenou součástí poutí
byly taneční zábavy. V době kdy soboty byly
pracovní – ještě v druhé polovině šedesátých
let 20.stol., tak byly pořádány v neděli. Odpolední část byla zpravidla od 15 do 18-ti
hod., pak následovala minimálně hodinová
přestávka na večeři účastníků pouti, domácích obyvatel a jejich hostů a na nakrmení
hospodářských zvířat. Večerní část tancování trvala do půlnoci. Večeře byly pro mnohé
občany důležitou a prestižní společenskou
záležitostí a bohatí a vážení občané k sobě
zvali muzikanty na občerstvení. Několikrát
byly pouťové taneční zábavy na venkovních
parketech v parku u kostela a jednou v někdejším parku v prostoru mezi prodejnou
potravin a domem č.43
Po zavedení volných sobot se měnily
různé zvyklosti, životní styl a tradice nedělních odpoledních tanečních zábav postupně zmizela. Nemalým dílem k tomu
přispěla i samotná hudba; mladí již nechtěli
poslouchat to co jejich otcové; chtěli hudbu
moderní, více rytmickou, zkrátka světovou.
Tento trend nakonec vyústil do dnešních
DISKOTÉK.
21.4.2016 jsme umožnili skupině členů
Klubu turistů z Českých Budějovic prohlídku kostela spojenou s výkladem.
Lískovec Karel

KRONIKA rok 1935: Úprava návsi
Po dlouhých úvahách, planých řečech a
potyčkách přikročeno letos k úpravě návsi.
Od silnice středem návsi k dolnímu rybníku a dále do luk za obcí se táhla stoka.
Vzácná stoka, jakou v každé obci neměli.
Pěkně vymletá, metr i více hluboká, nahoře 2-5m široká. Před Měšťanů vedl přes
ni klenutý cihlový můstek. Na dně tekla
stružka hnojůvky, protože do stoky ústily
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kanálky ze statků. Aby nebyla stoka jednotvárná, házeli do ní občané střepy, hrnce, kastroly, roury i kus železných kamen.
Na svazích rostl bodlák, mochna, kopřivy
a jiné krásné květiny. Zkrátka stoka půlila
obec a snad i dělila občany na spravedlivé a
nespravedlivé.
>> Pokračování v Rozhledy Libníče a Jelma
4-2016

Muzeum
Rudolfov
Zdravím Vás vážení obyvatelé Libníče
a Jelma. S radostí pozoruji, že se ve Vaší vsi
začalo s kulturou pořádně hýba, což je jedině
dobře. Vždyť naše kulturní soužití s přáteli, se
sousedy, je to, co dělá člověka společenským
a naplňuje jej radostí. Z přehledu plánovaných
akcí ve Vaší obci vidím, že o příjemné zážitky a setkávání nebude ani v letních měsících
nouze. Přesto mi dovolte, abych Vás pozvala
i k nám na Rudolfov. Někteří z Vás určitě navštívili Hornické slavnosti. Podobnou událostí
bude náš druhý ročník podzimní akce nazvaný Rudolfovy trhy. Bude se konat v sobotu 17.
září. Tentokrát bude ještě více zaměřen na nejmenší z nás, plný tvořivých dílniček i edukačních ukázek. Naše muzeum bude pro změnu
v tento den celé strašidelné, přijďte se podívat.
Po celé léto budete vítáni i v Hornickém muzeu, kde připravujeme několik zajímavých výstav. Již tradiční je prodejní výstava Sociálně
terapeutických dílen klientů Domova Libníč.
V multifukčním sále pak připravujeme výstavu s názvem S čím si hráli naši prarodiče.
V měsíci září pak můžete obdivovat výstavu
modelů historických lodí pana Františka Horáčka.
Na závěr svého krátkého příspěvku bych
Vám všem ráda popřála co nejkrásnější léto
a aby se Vám vydařili všechny naplánované
kulturní akce. Potkáme se tam!
Více informací o připravovaných akcích na Rudolfově se dozvíte na stránce
www.muzeum.rudolfov.cz, nebo přímo
v Hornickém muzeu, kde jsme pro Vás
od středy do neděle, od 11 do 17 hodin.
Z Hornického muzea Rudolfov
Markéta Dvořáková

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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Zpráva o činnosti Sportovního klubu Libníč
1) Sportovní dětský den v Libníči
toto, již v Libníči tradiční setkání všech
generací se uskutečnilo v sobotu 4. června 2016. Na malé účastníky čekal „Dobrodružný les“, kde byli nuceni plnit záludné úkoly na celkem deseti stanovištích.
Poslední stanoviště dobrodružné stezky
zavedlo všechny její účastníky na dětské hřiště U Školy, kde byla vybudová-

na střelnice, zázemí a občerstvovna pro
celou akci. Občerstvení jako již tradičně
zajišťovali členové sportovního klubu Michal a Jirka. Každý dětský účastník soutěže obdržel dárek a občerstvení v podobě
grilovaného buřtíku a malinovky. Dětského dne v Libníči se zúčastnilo 43 dětí
s doprovodem. Společná zábava probíhala
do odpoledních hodin.

2) Medaile pro Sportovní klub Libníč
Sportovní klub Libníč vyvíjí svou činnost
od roku 2008, kdy započalo první kondiční
cvičení pro dospělé a kurz karate a sebeobrany pro děti a mládež. Po osmi letech své
pravidelné činnosti se v oddílu karate a sebeobrany dočkali prvního výrazného úspěchu. V sobotu 4. června 2016 se v Českých
Budějovicích konal Krajský přebor japonského karate a sportovní klub Libníč reprezentovali dva závodníci, konkrétně Jakub
Kadoun a Jakub Fencl v kategorii starších
žáků. Závodník Jakub Fencl pak na přeboru vybojoval 3. místo v disciplíně Kata
(souborná cvičení) starších žáků. Jedná se
o historicky první medaili Sportovního klubu Libníč z mistrovské postupové soutěže.
Doufáme, že se zisk medailí postupem času
znásobí.
3) víkendové cyklovýlety
v neděli 5. června uspořádali členové sportovního klubu odpolední cyklovýlet, cílem
bylo rekreační zařízení Závlahy. Peloton byl
rozdělen do dvou skupina to HOBY a ELITE. Skupina ELITE dorazila do cíle přes
Hosín, Hlubokou n Vlt. Skupina HOBY
zamířila k cíli své pouti přímo. Výletu se
zúčastnilo celkem 15 sportovců.
Další výlet se uskutečnil také v neděli 19.
června a cílem byla tentokrát Třeboň a před
účastníky stál nelehký úkol a to zdolat cestu
kolem Světa.
Informace o připravovaných výletech sledujte na webu sportovního klubu a veřejných nástěnkách.

4) připravované akce
22. - 25. srpna
Sportovní vesnický tábor
info na www.sklibnic.cz,
uzávěrka přihlášek 30.6.2016
17. září
Vesnická Olympiáda 2016
12. listopadu
Drakiáda
3. prosince
Zdobení Vánočního stromku
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Z historie obcí:
Objevení léčivého
pramene – zlatá
éra libníčských
dějin
1681
V 17. století vyvěral v okolí Libníče pramen vody, o jehož léčivé síle místní obyvatelé dávno věděli. Pro širší veřejnost ho
objevil v roce 1681 hejtman hlubockého
panství Matěj Řehoř Hosínský, který pramen na vlastní kůži vyzkoušel a následně
o svém zážitku vyrozuměl dopisem knížete Jana Adolfa ze Schwarzenbergu. Kníže
nařídil pramen přezkoumat a sám jej také
vyzkoušel. Po koupeli mu prý bylo „tak
lehko na prsou, jako by požil nejlepší lék
na světě“.
K tomu aby se léčivé účinky libníčské
vody odhalily, přizval kníže do Libníče
Jana Františka Löwa z Erlsfeldu, lékaře
a děkana pražské lékařské fakulty. Přivolaný pražský lékař účinky léčivého pramene
potvrdil se slovy, že „místní voda se kvalitou rovná karlovarské kyselce“. Kníže neváhal a na místě vyvěrání pramene nechal
postavit lázeňskou budovu. V době objevení pramene byla budova dřevěná, v podstatě se jednalo o jednoduchý hostinec pro
8 hostů.
Myšlenku vystavět v Libníči lázně na dobové úrovni dokončil až kníže Adam František ze Schwarzenbergu. Požádal pražského lékaře o dopracování spisu o účincích
léčivého pramene a ten jej v roce 1720
knížeti předložil pod názvem Hydriatria
nova. Kníže chtěl vydáním spisu podpořit
právě dokončený lázeňský areál (již ve zděné podobě) a rozšířit povědomí o novém
centru lázeňství. Ve spise se pojednávalo
o způsobech užívání léčivého pramene.
Ač byla voda na první dojem „smradlavá“ (hlavní složkou byla síra), její léčebné
účinky byly prý mimořádné. Zásadní částí
6

Löwova spisu je Oznámení a vysvětlení,
kdy a kterak lázeň tato užívána býti má.
Nejčastěji se doporučuje píti vodu ohřátou
a brát v ní koupele. Kromě dny, zácpy, těžkostech na prsou a ochrany proti zimnici
měla libníčská voda ulevit i při seschnutí
kůže a prašivině. Zároveň si pražský lékař
uvědomoval, že zdraví těla souvisí i se stavem ducha. Libníčští lázeňští hosté se měli
dle doporučení vyvarovat hněvu, přílišné
starosti o svůj stav, zármutku a truchlení.
Věhlas léčivého pramene stoupal a spolu s tím také návštěvost lázní. Koncem
18. století se v lázních léčilo cca 100 hosů
ročně, v sezoně 1847 již kolem 300. Lékař
prorokoval libníčským lázním, že se stanou druhými Karlovými Vary. Jak víme,
k tomu bohužel nikdy nedošlo, chybělo
zde větší množství silných pramenů, později jediný zdejší pramen dokonce zanikl
úplně.
I když se proroctví pražského lékaře
o věhlasu libníčských lázní nenaplnilo,
myslím, že můžeme směle říci „pro nás,
kteří zde žijeme, je Libníč místem očisty
těla i ducha i bez lázní“.
Závěrem mi dovolte pozvat Vás tímto
na jubilejní 10. ročník Libníčských slavností, který se uskuteční právě v duchu
lázeňské sezony. V rámci slavností připravujeme komentovanou procházku po obci
se zastávkami u historicky významných
objektů v obci, včetně budovy bývalých
lázní. Prohlídka je zdarma a povede ji pan
Vratislav Klabouch, zakladatel Hornického muzea v Rudolfově. Všichni jsou srdečně zváni.
Mgr. Jana Němečková

ESTETICKÁ
SOUTĚŽ LIBNÍČE
& JELMA 2016
Vážení spoluobčané,
jménem Kulturního výboru obce Libníč
vyhlašujeme „Estetickou soutěž Libníče
& Jelma 2016“ o nejkrásnější květinovou
či jinak esteticky upravenou předzahrádku,
zahrádku, případně květinovou výzdobu
oken domu v naší obci.
Přihlásit se můžete formou zaslání
jméno+ příjmení+ číslo popisné+ kontakt na e-mail: Rozhledy@post.cz nebo
na 733 676 107.
Regule soutěže jsou: Vaše zaslaná fotografie+ naše kontrola o víkendu 1x za měsíc.
Vyhodnocení bude v Rozhledy Libníče
a Jelma 1-2017 a hodnotné poukazy a dary
za 1.-3. místo za předzahrádky+ domy
do ulice a 1.-3.místo za zahrádky budou
předány na Obecním plese, případně dle
dohody.
Termín soutěže od 1. července –
31. října 2016.
(Kulturní výbor obce Libníč)

SOUTĚŽ Libníče
a Jelma 3-2016
1. K inematograf bratří Čadíků v Libníči,
znáte termín?
2. J aké žánry se budou promítat?
3. Slavnosti založení obce Libníč, jaký ročník nás v roce 2016 čeká?
4. V jakém duchu se budou konat a v čem
budou jiné než ty předchozí?
5. Jaké výročí stavby slaví v roce 2016 vila
Gabriela
6. Znáte původní názvy vil, případně roky
kdy byly vystavěny?
7. Kolik čísel zpravodaje Rozhledy Libníče
a Jelma vyjde celkem v roce 2016?
8. V jakém nákladu vycházejí a kam se
mimo Libníč a Jelmo distribuují?
--------------------- pod čarou mimo soutěž
Jsou pro Vás informace ze zpravodaje přínosem? pro/proti/ chybí něco?
Na Vaše odpovědi se těšíme na Rozhledy@
post.cz nebo na 733 676 107, důležité je se
podepsat! Prvních dva, kteří pošlou správné odpovědi, získávají poukaz na 100 Kč
útraty v Hospodě U Jeníka.(Libníč)
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Sochař
z Libníče
Libníč , obec s bohatou historií a lidmi,
kteří ji reprezentují od počátku věků. Když
si projdete historické prameny, pozastavíte
se nad inteligentními a pracovitými lidmi, kteří zde žili rádi a milovali tuto krajinu. Nejen oni toto místo proslavili, také
na tom máme svou zásluhu, ale oni byli
něčím výjimečnější, než jsme dnes my.
Píše se rok 2016, sedíme u sklenky
červeného vína a černého čaje s citronem
a posloucháme vyprávění váženého občana
obce Libníče, který se narodil před šedesáti pěti lety v Praze. Chodil na Masarykovu
střední školu chemickou důvěrně známou
jako „Křemencárnu,“ kde si udělal maturitní zkoušku, ale slavným chemikem se
nikdy nestal, děsilo jej, jak chemici vypadají v dospělosti, jaké jim hrozí nebezpečí
ekzémů a různých dýchacích nemocí. Také
jej děsilo, že v továrně bude muset dělat
na „píchačky.“ Lákalo jej svobodné umělecké povolání. Ale jak říká: „malování je
pro holky.“ Odešel do Hořic v Podkrkonoší města kamenné krásy, nejen že to byla
oblast s těžbou kvalitního pískovce, ale
především tam sídlila Sochařsko-kamenická škola, např. jedním z profesorů byl Antonín Mára (Pupendo). Zřejmě to neměl
jednoduché, ale přes všechna úskalí doby,
dostudoval, v jeho případě zvítězilo nadání
nad lidskou hloupostí.
Psal se rok 1981. V Londýně se ženil
princ Charles s princeznou Dianou, do vesmíru letěl první raketoplán Columbia. Bylo
mu třicet, měl děti a měl se chystat na vojnu, ale nechtělo se mu. Vymyslel lest, jakou
by zřejmě absolvoval málokdo z nás. Tvrdil,
že je blázen a nechal se zavřít do Bohnic. Po
čtyřech měsících léčby, by jej na vojnu vzal
jen šílenec. Úsměvné? Snad. Zanechalo to,
zdravotní problémy snad z medikamentů,
které mu byly podávány.
„Křivka letopočtu opět poskočila a byly
tu další dvě krásné děti, tentokrát však
s novou manželkou.“ V Krokově ulici má
ateliér a rekonstruuje dům Libníči. Z jeho

vyprávění Vám naskakuje husí kůže, jaká
byla dřina. Jak mu přivezli beton do věnců
téměř za tmy, jak praskla hadice od betonového čerpadla a jak mu beton přes střechu protekl okapem a jediný, kdo mu přišel
pomoci, byl hospodský povaleč Moric.
Pod jeho prsty a velkým srdcem se mění
zašlé sochy opět ve výstavní kousky. Jako
ukázku jeho zručnosti si můžeme připomenout rok 1993, kdy obnovil sochu Valeriána Jirsíka, kterou nacisté roku 1939 zničili.
Další jeho skvostnou prací je pomník Vojtěcha Lanny z 1879, který poškodili naši
osvoboditelé v květnu 1945 vyprošťovacím
tankem. Vytvořil také kopie sousoší morového sloupu na českobudějovickém Mariánském náměstí, Samsonovy kašny a mnoha a mnoha dalších.
Dnes má již všechny tyto peripetie akademický sochař pan Ivan Tlášek za sebou.

S manželkou paní Lenkou Honerovou
cestují se svou dodávkou s jedním rohem
po světě a krásně vyprávějí o tom, jak
jim švýcarští policisté zatápěli, když měli
na střeše svého vozu připevněného vycpaného včelojeda(dravý pták). Ivan se jej nechtěl vzdát, protože miloval, jak mu holky
koukají na ptáka.
Dnes bydlí Na Krámcí č.p.101 a na svém
domovním znaku má českou vlajku, zřejmě jako symbol vlastenectví nebo jen jako
připomínku, že je tady doma.
Vážený pane Ivane Tlášku,
dovolte mi jménem obecního zpravodaje
Rozhledy Libníče a Jelma, Vám poblahopřát k 65.narozeninám. Mnoho zdraví a sil
v další práci.

(Redakce Rozhledy L&J)
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KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ (KBČ)
Vážení spoluobčané,
Dovolte nám, pozvat Vás a Vaše známé v termínu 12. – 15. července
do „letního kina“ na libníčské návsi. Večerní program začíná
od 20 hodin a promítání od 21:45 hod. 15. července bude navíc přistaven také skákací hrad pro děti! Níže přikládáme program:
12.července, pohádka
Sedmero krkavců (2015)
13.července, krimi
Gangster Ka: Afričan (2015)
14.července, rodinná komedie
Co jsme komu udělali (2014)
15.července, romantická komedie
Lásky čas (2013)

ODTAHOVÁ
SLUŽBA

+ skákací hrad!!!

OKNA JAKEŠ, www.okna-jakes.cz
nákladní přeprava s hydraulickou rukou, výroba oken

Jak jsme již dříve avizovali, akce „KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ v Libníči“ není financována z peněz obecní pokladny připravených na kulturní činnost a sportovní činnost, ale z peněz zajištěných Kulturním výborem obce od sponzorů a partnerů.
K zajištění akce KBČ včetně organizace, propagace a realizace, bylo
nutno zajistit částku cca 50.000,Medializace sponzorů a partnerů probíhá následujícími způsoby:
- na plakátech a tiskovinách vztahujících se ke kulturní akci KBČ
- ve Zpravodaji obcí Libníč
- v Rudolfovských listech
- v 87 vozech MHD ČB v termínu 20.6.- 10.7.2016
Pozvánka na akci byla avizována v Českém rozhlase, Budějovickém deníku, na elektronickém portále Kudy z nudy a jihočeském
portálu Českobudějovicko-Hlubocko.

Paolin, www.paolin.cz
Svět italského designu

Dovolujeme si Vám představit společnosti, jež se podíleli na podpoře
KBČ v Libníči, ať již formou finanční či materiální nebo logistickou.

TECAM, www.tecam.cz
materiál pro výstavbu inženýrských sítí

ABC PNEU, www.acbpneu.cz
servis+ pneuservis vozidel všech značek

VEG Project, www.vegproject.cz
komplexní služby v oblasti investiční výstavby

AUTO FUTURE, www.auto-future.cz
prodej a servis IVECO,FIAT,Alfa Romeo, KIA,LANCIA, JEEP

TOI TOI, www.toitoi.cz
pronájem mobilního oplocení, sanitární systémy

AUTODOPRAVA MATOUŠEK, www.autodopravamatousek.cz
doprava a skladování zboží

Vladimír Severa-autodílna J.Hradec
Opravy nákladních a osobních vozů

Citro, www.citro.cz
gastronomie, vinný bar, rozvoz jídel

ZET Produkt, www.zetprodukt.cz
rekultivace, údržba zeleně, biobrikety AGRO

E.ON, www.eon.cz
dodavatel plynu a elektřiny

Jihočeský portál Českobudějovicko-Hlubocko
informační portál, ZDARMA zapůjčen skákací hrad

Petr Šlemenda
silniční autodoprava
Radek Oťahel, www.ceskestavby.cz/radek-otahel-elektromontaze
opravy elektro
S-V cz, www.utrisedlaku.cz ; www.utrihrusek.cz gastronomie
ubytování
Staročeský dvůr, www.staroceskydvurcb.cz
netradiční specializované obchody a služby

Ivan Tlášek, akademický sochař
Korostenski Assistance, www.korostenski-assistance.cz
odtahová služba
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Děkujeme
Stav konta ke dni 31.5.2016 je: 49 500 Kč
František Šafránek (člen Kulturního výbor Libníč)
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Jedním z partnerů Kinematografu bratří Čadíků v Libníči je i destinační společnost Českobudějovicko-Hlubocko. Na její
činnost jsme se zeptali jednoho ze zástupců
Tomáše Polanského.
První otázka se nabízí, proč jste se stali
partnerem této akce?
Naše zapojení vzniklo na základě oslovení
panem Šafránkem a panem starostou Třeštíkem,
kdy se jako destinační společnost rádi podílíme
a podporujeme aktivity, které přispívají k oživení území Českobudějovicka-Hlubocka.
Destinační společnost je v poslední době
často používaný termín. Vysvětlíte nám
jeho význam?
Destinační společnost koordinuje poskytovatele služeb cestovního ruchu na daném území.
Naším cílem je zatraktivnit region Jižní Čechy,
zpřístupnit ho turistům a tím podporovat místní
poskytovatele služeb pomocí efektivnějšího řízení
turismu v regionu. Samozřejmě naší prioritou je
oblast Českobudějovicka-Hlubocka s tím, že si turistu “předáváme” z oblasti do oblasti. Celý projekt vzešel z Koncepce cestovního ruchu Jihočeského kraje, kdy v únoru 2016 bylo certifikováno 6
turistických oblastí, které jsou reprezentovány jednotlivými destinačními společnostmi. Fungovat
můžeme díky podpoře Jihočeského kraje, města
České Budějovice, města Hluboká nad Vltavou
i partnerů z řady podnikatelské sféry – společnostem ČEVAK (Vodárenská věž v ČB) a ČEZ (Infocentrum JE Temelín).

3/2016
Co znamená Českobudějovicko-Hlubocko?
Jedná se o území v pomyslném trojúhelníku
mezi městy České Budějovice, Hluboká nad Vltavou a Lišov. Celkově se prozatím jedná o 22 měst
a obcí – mezi nimi jsou mimo jiné právě Libníč,
Úsilné, Rudolfov, Hůry a další. Jak říkáme, jedná se o oblast v srdci jižních Čech. I proto používáme slogan: Region, který Vás chytne za srdce.
Věříme tedy, že pro lidi, kteří tuto oblast poznají
a zažijí, z ní vznikne srdeční záležitost. To podtrhuje i naše logo.
Máte za sebou 5 měsíců, co se vám již povedlo?
Zpočátku bylo naší hlavní náplní potkat se
s co nejvíce subjekty působících v cestovním ruchu
(města, informační centra, podnikatelé), zjistit
od nich názory na nový projekt a co od něj očekávají. Následně jsme tvořili identitu pomocí loga,
strategii vývoje, definovali komunikační kanály
a evidovali již vytvořené produkty.
Pracujeme i na propagaci turistické oblasti
účastí na veletrzích u nás i v zahraničí, vydáváním brožur pro různé cílové skupiny, oslovování agentur přivážející turisty a momentálně pracujeme na webu www.jiznicechy.cz. Ten by se
měl stát zdrojem informací – jak pro turisty, tak
i na zpětnou vazbu pro nás.
Co návštěvníkům nabízíte?
Naší cílovou skupinou jsou zejména lidé
mimo region, ale sekundární dopad mají aktivity
samozřejmě i na místí občany, pro které musí být
pozitivním přínosem.
Nabízíme velkou různorodost – od krásných
klidných zákoutí po moderní infrastrukturu
krajského města. Opíráme se zejména o nejznámější a nejnavštěvovanější místa v naší oblasti – což jsou ZOO na Hluboké, zámek Hluboká
a Mitrowicz v Kolodějích, Návštěvnické centrum
Budějovického Budvaru a JE Temelín, stejně

jako historické centrum Českých Budějovic a přilehlá Vodárenská věž. Ale i lokální produkty jako
jsou minipivovary a lihovary jsou velmi populární. Dalším hlavním tématem je pro nás splavnění řeky Vltavy.
Po zbytku oblasti bychom rádi návštěvníky
dostávali pomocí cyklotras, aby mohli objevovat
i méně známá či méně navštěvovaná místa, která mají zajímavou historii a pozornost by si zasloužila.
Právě přibližováním nových míst bychom
rádi návštěvníky v oblasti zdrželi co nejdéle
a ukázali jim, že nemusejí od nás spěchat. Případně proč a kam se vracet.
Již jste zmiňoval nový turistický web jiznicechy.cz, kde dál vás lze sledovat?
Cílíme zejména na oblast Prahy, Moravy
a příhraničí. Na příští sezonu, tedy tak od října,
bychom se chtěli dostat i do vzdálenějších oblastí. To se nám prozatím povedlo jen díky zástupcům na jednáních se zahraničními partnery. Oblast představujeme na sociálních sítích – facebook,
instagram i youtube – pod stejnojmenným kanálem „jižní Čechy“, abychom informace ucelovali na jednom místě a nedocházelo k tříštění tvorbou nových stránek, což by bylo zbytečné, když už
zde něco existuje. Bylo by to i proti smyslu projektu, jehož cílem je efektivnější řízení a komunikace mezi zainteresovanými subjekty. Dočíst se o nás
můžete i v tištěných materiálech a různých brožurách.
Co byste čtenářům vzkázal?
Užívejte si tuto krásnou oblast a odhalujte zapomenuté zákoutí. Pokud se budete chtít
o Vaše zážitky, názory či fotografie podělit, rád
si je vyslechnu nebo přijmu přes jedno ze zmíněných médií.

10. Slavnosti založení obce Libníč V duchu lázeňské sezony
Libničská náves:

- Soutěž SDH O pohár starosty obce
- Požární zásah SDH Hamr
- Budvarka
- Folklorní soubor „Malý furiant“
- Taneční zábava, hraje kapela
Front Line Band (Čb)

Lázeňská promenáda:

- Lázeňský koncert – skladby 1.republiky
- Vernisáž Alšova jihočeská galerie – Historie obce Libníč
- Lázeňská kavárna „Café Libníč“
- Komentovaná lázeňská procházka do historie
lázeňství se spoluzakladatelem Hornického
muzea na Rudolfově p. Klabouchem

Doprovodný program: Lázeňská cukrárna, Lázeňský kočár, Skákací hrad po celý den,
jízdy na koních pro děti, občerstvení zajištěno.

Partneři slavností:

Jihočeský kraj, Obec Libníč, Domov Libníč a CSS Empatie,
Alšova jihočeská galerie, Český rozhlas, Budějovický deník,
Turistická oblast Českobudějovicko-Hlubocko, Atelier Barevný kolo
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121. let založení vily Gabriely
Je příjemné téměř letní odpoledne.
V myšlenkách na plánovaný již 10. ročník
Slavností založení obce Libníč v duchu
lázeňské sezóny, jsme procházkou došli
z libníčské návsi kolem vily Bezdíčkovy,
Čertíkovy, Zátkovy, Kubrtovy, minuli školu, kostel, faru, lázeňskou budovu
a stojíme u rybníka Na Pražské, nad kterým se na pravém břehu potoka v Jelmské
stráni zdvíhá jedna z nejkrásnějších libníčských vil.

obchodní a turistické cesty
po Evropě a na jedné z nich
ve francouzské Nice zemřel,
pravděpodobně na srdeční selhání.

JUDr. Ferdinand Zátka, ji nechal postavit s nákladem 86.000,- zlatých (měnová reforma z 2.8.1892 stanovila kurz
směny 1zlatý=2koruny) v roce 1895 podle
vzoru české chalupy z turnovska, kterou
spatřil na Jubilejní výstavě 1891 v Praze.
Pojmenoval ji po své milované choti, „Gabriela.“

Paní Gabriela se opět provdala. Za chotě pojala básníka, spisovatele, novináře
a překladatele z francouzštiny
Lothara Suchého. Oba manželé trávili na libníčském sídle většinu letního času, také
díky tomu do Libníče jezdila
řada významných osobností.
Vila Gabriela se stala na 11 let
střediskem kulturního a společenského života. A právě
v Libníči vznikla většina Suchého tvorby.

Miloval libničskou krajinu stejně jako
jeho bratr August, procházky do okolí
Mojského lesa, čistý vzduch, klid. Libníč
je daleko od Českých Budějovic, daleko
od průmyslové revoluce. Nezapomeňme,
že je 19. století, „Století páry!“ Vývoj jde
nezadržitelně dopředu, továrny pohánějí
transmise od parních strojů, po kolejích
se prohánějí parní lokomotivy, po řekách
plují parníky, na polích parní lokomobily,
parní mlátičky a oračky. Všude je spousta
smogu, kouře, dýmu, špíny.

V roce 1911 získal vilu
Gabrielu JUDr. Adolf kníže
Schwarzenberg za 48.000,-Korun (tj. dle měnové reformy z 1892 24.000,-zlatých)
s úmyslem zřídit v ní sanatorium. V následujících letech zde
často pobýval se svou rodinou
JUDr. Kamil Henner, profesor University Karlovy a vynikající znalec
světového kanovnického práva (náboženské
právo).

Vraťme se však do Libníče.
Pan
JUDr.
Ferdinand
Zátka
(*15.1.1845, +Nice 28.2.1901) vystudoval
gymnázium v Jindřichově Hradci a právnickou fakultu pražské univerzity. V roce
1872 založil v Českých Budějovicích cukrovar, 7 let byl členem Obchodní a živnostenské komory, později se přestěhoval
do Prahy na Karlín, kde nejdříve založil
pekařství a později postavil jednu z prvních sodovkáren ve střední Evropě. Zátka
se stal největším výrobcem sodovek v rakousko-uherské monarchii, později rozšířil sortiment o šumivé víno, francouzskou
hořčici a kávové náhražky.

Roku 1919 vilu prodal JUDr. Františku
Hromadovi, tajemníkovi českobudějovické Obchodní a živnostenské komory, jenž
byl po boku JUDr. Augusta Zátky také
jedním z akcionářů valné hromady Českého akciového pivovaru v Českých Budějovicích(ČAP) z 15.4.1895. Později byl tento
pivovar přejmenován na Budějovický Budvar. Dále byl spoluzakladatelem společnosti Merkur, což byla továrna na cukrovinky
a čokoládu v Mánesově ulici č.p.74 (v roce
1911 otevřena, v 1945 poškozena při bombardování ČB letadly spojenců, 1958-1992
v objektu sídlila Tesla Karlín), šroubárny
„Továrna na železné a kovové zboží, a. s“
v Křižíkově ulici ( v roce 1908-09 otevřena,1945 poškozena při bombardování)
a Sodovkárnu.(viz pamětní deska)

Pan Ferdinand Zátka se svou chotí Gabrielou, oddáni v roce 1890, konal časté
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Z rodinných pramenů se nám podařilo
zjistit, že František Hromada pocházel z početné rodiny chudého obuvníka v Kojetíně
na Moravě. Byl doporučen jako mimořádně nadaný žák na gymnázium v Kroměříži
a pak na studium práv na pražskou právnickou fakultu Univerzity Karlovy !
Vila Gabriela to neměla ve své historii
jednoduché, od 1895-1919 (24 let) změnila majitele hned čtyřikráte, přesto zůstala
na svém místě v téměř nepozměněné podobě. Ano, řeknete si, že je zchátralá, ošuntělá, zarostlá, prostě zapomenutá ve své slávě.
Již se zde neschází smetánka kulturního
a společenského života, již zde nepanuje ten
ruch jako na jejím začátku. Ale při pohledu na dobové fotografie, pochopíte, že není
druhá vila Gabriela, jako není jiná Libníč.
121. let od založení vily Gabriely není úplně
tak málo. Přejeme vše nejlepší k narozeninám.

Zpravodaj pro občany Libníče a Jelma

V rámci letošních Slavností založení obce
Libníč v duchu lázeňské sezóny, jsme si dovolili oslovit majitele vil a na stránkách zpravodaje Vám přinášíme rozhovor o životě rodin
s vilou Gabrielou.
1.	Dnešní majitelé vily Gabriely jsou přímí
potomci pana JUDr. Františka Hromady, úspěšného veřejného pracovníka, akcionáře a po boku pana Augusta Zátky
také vlastence. Po válečných útrapách 1.
světové války bylo 18. října 1918 vyhlášeno Československo. Jaká byla doba, v níž
žil pan František Hromada? A jaký je Váš
vztah k této, dnes již „historické“ osobě?

3/2016

nyní je spojena starým asfaltem. U portálu pramene „Dobrá voda“, ke kterému si
místní chodí pro vodu, dochází v současnosti k rekonstrukci. Jaký je plán nového
portálu? Jak vypadal ten původní? Myslíte
si, že by se okolí vily mělo nějak upravovat? Potřebuje například zásah zahradníka? Původně býval kolem vily přece Anglický park.

	Nikdo z dnes žijících majitelů vily našeho
dědečka, pradědečka, prapradědečka a dnes
už i praprapradědečka osobně nepamatuje.
Jeho odkaz v rodině je ale stále živý a samozřejmě jsme na něj velmi hrdi.

	
K opravě studánky jsme přistoupili kvůli
vyřešení jejího havarijního stavu a chceme
ji uvést do podoby co nejpůvodnější, resp.
do podoby, kterou si pamatujeme. Parkové úpravy kolem vily zůstaly v zásadě beze
změn. Stromořadí, která byla v době vzniku vily založena, vzrostla a vrhají příjemný
stín. Původní záhony, které lemovaly bezprostřední okolí vily, samozřejmě už dávno
nikdo neudržuje, takže „anglický park“ začíná hned od hrany teras.

2.	Vila je v klidné a dopravou nezatížené
části obce, přichází se po cestě, která končí kousek za rybníkem Na Pražské. Ten
kdo projde pod prvními stromy jako by
pootevřel starou rezatou branku a vstoupil do jiného světa. V dobách stavby vily
tomu však tak nebylo. Stromy byly mladé,
nyní jsou stoleté, cesta byla jen prašná,

3. Dle majitelů vil, které vykazuje, dnes již
zřejmě neúplný, katastr nemovitostí je
mnoho rodin s podílem od 1/8 – 1/3, většina z majitelů má před svým jménem titul MUDr., tedy vzdělaní lidé se vztahem
k hodnotám. Za poslední období byla
vyměněna střešní krytina a oplechování
věžiček, zadní část traktu a skleník trochu

trpí. Jaký je další plán k záchraně a obnově
této úžasné stavby? Pokoušeli jste se například žádat o dotace z EU nebo Ministerstva kultury?
	
Opravy vily hradíme výhradně ze svých prostředků a neuvažovali jsme o využití jakýchkoli dotací.
4.	Vila byla v dobách pana Ferdinanda Zátky a Lothara Suchého centrem společenského a kulturního života, jak hodnotíte
dnešní podobu vily? Jak často se zde rodiny v setkávají?
	
Navazujeme na tradici letního sídla a trávíme zde čas hlavně o prázdninách.
5.	Obec Libníč se v poslední době vydala cestou kultury a sportu, myslíte si, že je důležité se v dnešní uspěchané době zabývat
takovými hodnotami na vsi, jakými jsou
obecní slavnosti, Dětský den, práce s mládeží, oslava Velikonoc, obecní zpravodaj?
Je určitě důležité navazovat na tradice a udržovat a rozvíjet je právě v dnešní
uspěchané době. Velmi oceňujeme snahu
o posílení komunitního ducha, které v obci
vládne.

11

Zpravodaj pro občany Libníče a Jelma

3/2016

Libníč kulturní

- program akcí v III. čtvrtletí 2016 Milí sousedé, dovolujeme si Vám touto cestou představit program akcí, které se chystají od července do října v Libníči. Věříme, že si v pestrém
programu každý z Vás vybere. 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
12. – 15. 7. Program od 20:00 hodin
KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ
- místo konání: libníčská náves před hodpodou „U Jeníka“
- občerstvení zajištěno
- pořádá: Kulturní výbor obce Libníč
12. 7. Sedmero krkavců
13. 7. Gangster Ka: Afričan
14. 7. Co jsme komu udělali
15.7 . Lásky čas
!!! POZOR na změnu dopravy a značení na návsi !!!
30. 7. SDH – Soutěž Velechvín
- požární sport
- bližší informace SDH Libníč

20. 8. 10. Ročník Slavností obce Libníč „v duchu lázeňské sezony“
- Od 9:00 hodin Soutěž SDH O pohár starosty obce
- ukázka požárního zásahu SDH Hamr
- 13:00 Oficiální zahájení Slavností
- 14:00,16:00,18:00 komentovaná prohlídka
Pořádá KV obce Libníč, SDH Libníč
22. – 25. 8. Sportovní vesnický tábor – Olympijská vesnice
- zábavné kreativní odpoledne pro děti
- připravují se soutěže, hry, odměny
- pořádá SK Libníč
27. 8. SDH - Soutěž Dubičné noční
- požární sport
- bližší informace SDH Libníč

6. 8. SDH - Soutěž Štěpánovice
- požární sport
- bližší informace SDH Libníč

září SDH- Veteránská soutěž
- požární sport
- bližší informace SDH Libníč

13. 8. SDH - Soutěž Velká cena Hrdějovice
- požární sport
- bližší informace SDH Libníč

17. 9. Vesnická olympiáda
Pořádá SK Libníč
Říjen Drakiáda
Pořádá SK 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
Mgr. Lucie Lindnerová
Jitka Horáková
Petr Klabouch
Drahomír Třeštík
Jana Roučková

člen
členka
členka
člen
člen
administrátorka

602 104 404
777 817 533
604 204 523
777 029 443
737 930 447
775 879 015

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
společenská a sociální oblast
SDH
finanční politika, obecní majetek
Czech Point, spisová služba
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