ROZHLEDY LIBNÍČE a JELMA
Zpravodaj pro občany Libníče a Jelma

Zdravice starosty
Vážení a milí spoluobčané,
uplynuly další 3 měsíce a já bych rád napsal
krátké zhodnocení tohoto období.
Na začátku prázdnin mohli občané Libníče
a Jelma navštívit promítání Kinematografu
bratří Čadíků. Tato kulturní akce se skvělým
potenciálem byla bohužel velmi poznamenána chladným a deštivým počasím. Je škoda, že
úsilí řady lidí závisí na tom, jak se počasí vyvede nebo nevyvede. Bohužel, takový je život.
Přes všechnu tu zimu i déšť si akce našla dostatek skalních příznivců nejen českého filmu,
kteří přišli organizátory akce podpořit.
Máme za sebou jubilejní 10. Libníčské slavnosti, které se nesly v duchu lázeňství. Tato
kulturní akce se setkala s velkým úspěchem.
Řada lidí přišla osobně vyjádřit svou spokojenost. Snad jediná výtka byla ke komentovaným prohlídkám, přesněji k jejich kapacitě. Faktem je, že můžeme být rádi, že majitelé
pustili veřejnost do svého soukromí a za to jim
patří velké dík. Z principu je jasné, že na každého se dostat nemohlo. Pro zastupitelstvo
obce je jasným signálem, že zřízení kulturní
komise bylo správným rozhodnutím a že kulturní akce mají připravovat lidé, kteří mají
ke kultuře blízko. Já bych rád touto cestou
všem, kteří se na přípravách, realizaci a podpoře této akce podíleli, poděkoval.
Mnozí si jistě v průběhu slavností všimli, že
budova bývalé školy a současné školky, dostala novou střechu. Ta stará byla v dezolátním
stavu a bylo jen otázkou času, než by se pod
tíhou sněhu propadla, jak nám stavitelé sami
potvrdili. Naštěstí poslední 3 zimy tato situace nemohla nastat pro minimum sněhových
srážek. Zhotovitelem stavby byl pan Václav
Karták (Štěpánovice). Na rekonstrukci střechy
budou čerpány dotace z Programu obnovy
venkova Jihočeského kraje ve výši 240 000 Kč
z možných 250 000 Kč. Celkově bylo proinvestováno 856 988 Kč.
Poslední dny, spíše týdny, se stala horkým
tématem dopravní obslužnost v obci. Lidé tak

reagují na aktivitu okolních vsí Hůry, Adamov a Jivno, které se dohodly se na zlepšení
dopravní obslužnosti obce. Lidé reagují zejména na to, že se k těmto obcím nepřipojila
Libníč s osadou Jelmo. Vznikla dokonce petice, kterou podpořilo 218 lidí (někteří s trvalým pobytem mimo Libníč) a která petenty
svým textem uvedla v omyl. Není pravda, že
by obec ve zlepšení dopravní obslužnosti nečinila patřičné kroky. V uplynulém roce proběhla řada jednání, přičemž varianta, která by
výrazně nezatížila rozpočet obce, nebyla průchozí. Donesla se mi informace, že jsem se
jednání, na které jsem měl být pozván, neúčastnil. Jednání jsme se po domluvě s panem
Jiřím Borovkou (starosta obce Hůry) zúčastnil. Bylo to prakticky druhé jednání starostů
3 sousedních obcí, kdy se s účastí naší obce
prozatím nepočítalo. Má účast byla signálem
pro dopravce a ostatní starosty, že obec Libníč
má zájem spolupodílet se na tomto projektu.
Rýsovala se určitá varianta účasti obce Libníč,
která zatím nebyla realizována pro nedostatek
dat pro sestavení plánu smluvní přepravy.
Nejsem přesvědčen o tom, že by obec
měla lidem zajišťovat dopravu do práce nebo
do školy. Rozhodně ne v době, kdy bude potřeba investovat do infrastruktury obce (kanalizace, vodovod, intenzifikace ČOV, silnice, současné opravy chodníků v obci a jiné.).
Přesto jsem udělal vše pro to, aby bylo zastupitelům k jednání předloženo konkrétní řešení problému dopravní obslužnosti obce včetně
cenové nabídky. Aby zastupitelé mohli rozhodnout, zda se připojí do zkušebního provozu smluvní přepravy osob a následně, po vyhodnocení úspěšnosti, budou v tomto snažení
pokračovat.
K zamyšlení. Modrá linka je krajem dotována nemalou částkou. Hovořme o stovkách
tisíc korun českých za autobusový spoj, který jezdí často prázdný nebo ve špatné časy.
Využitelnost těchto spojů se pohybuje okolo
20 %.
pokračování na str. 2 >>

4/2016

AKTUÁLNĚ:
Zprávy z obce
Společenská kronika
Spolková činnost
Libníč kulturní
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Od října do prosince 2016 oslavili a oslaví své
životní jubileum tito občané Libníče a Jelma:
Anna Zemanová
95 let
Josef Pudil
87 let
Vladimír Koštoval
70 let
Václav Bártů
70 let
Zdeňka Bártů
65 let
Josef Šafář
65 let
Milada Charvátová
65 let*
* Domov Libníč

Blahopřejeme všem jubilantům, přejeme
pevné zdraví, hodně štěstí a osobní pohody.
Kulturní výbor obce Libníč
SETKÁNÍ SENIORŮ 60+
V čase adventním bychom Vás rádi pozvali
do sálu Kulturního domu v Libníči na již tradiční 5. ročník Setkání seniorů. Potěšit říkadly, básničkou, písničkou a pohádkou Vás přijdou děti z Mateřské školy Libníč. Hudbou
a dobrým slovem Vám stejně jako v loňském
roce zpříjemní odpoledne pan Talafous.
Předvánoční čas by měl být časem klidu
a pohody a také časem setkání, proto bychom
Vás chtěli požádat, zda byste nemohli pozvat
ty, o kterých víte, že prožili dlouhá léta v Libníči a odešli například do domova důchodců
či seniorů.
Pokud máte pohybové zdravotní potíže nebo nemůžete do schodů, požádejte své
blízké o pomoc nebo zavolejte na obec a Vaši
dopravu v rámci možností na setkání zajistíme.Občerstvení zajištěno, vstup ZDARMA.
Koná se dne 3. prosince 2016 od 13hodin
do 18hodin v Kulturním domě v Libníči.
Kulturní výbor obce Libníč
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duplnosti vůči ostatním obyvatelům obce.
Ve dnech 7. a 8. října 2016 proběhnou volby do zastupitelstev krajů. Ačkoliv se to mnohým nezdá, i tyto volby mohou mít vliv na život ve Vaší obci. Ať už se jedná o kvalitu
komunikací nebo dopravní obslužnost v obci.
Především druhé zmíněné Vás bude tyto dny
nejvíce zajímat. V případě nejasností nebo informačních šumů jsem pro Vás připraven
v úřední hodiny zodpovědět jakékoliv dotazy.
Přeji Vám příjemné prožití posledních teplých
dnů v tomto roce. Věřím, že se nepotkáme jen
na Obecním úřadě Libníč ale i při podzimních procházkách v okolí Libníče a Jelma.
Ing. Miroslav Třeštík - starosta obce

v obci. Lidé se ptají, jestli je toto hotové předané dílo. Není tomu tak. Ještě budou probíhat finální úpravy hutnicí a vibrační technikou, aby byl zajištěný bezpečný pohyb chodců
po chodnících a také bezproblémová zimní
údržba chodníků. Následně dojde k předání díla. Pokud hovořím o bezpečném pohybu chodců, nemohu nezmínit časté parkování
v zákazu státní. Řidiči se tak dopouštějí nejen
dopravního přestupku, za který hrozí patřičný
postih. V neposlední řadě znesnadňují pohyb
chodcům, často matkám s dětmi nebo kočárkem, které pak vystavují sebe a své děti riziku
při obcházení stojícího vozidla po silnici III.
třídy. Vyzývám proto takové jedince k ohle-

pokračování ZDRAVICE STAROSTY
Nebylo by lepší, aby tyto peníze z rozpočtu kraje putovaly do rozpočtu jednotlivých
obcí? Jsem si jistý, že za tyto peníze by mohly
obce objednat od soukromého přepravce osob
služby, kryjící potřeby svých obyvatel a ještě
by jim část těchto peněz zbyla. Ptám se tedy,
bude se 218 petentů v nadcházejících volbách
podle této skutečnosti rozhodovat?
Dopravní obslužnost v obci je velice citlivé téma. Nerad bych, aby obyvatelé obce byli
jakkoliv dezinformováni. Doporučuji získané
informace ověřit přímo u zdroje, tedy v úředních hodinách na OÚ Libníč.
V současné době probíhá oprava chodníků

SBĚR

Mobilní sběrný
dvůr podzim 2016

ŽELEZNÉHO ŠROTU
A VYSLOUŽILÝCH
ELEKTROSPOTŘEBIČŮ

pečnými látkami
- odpadní kyseliny, směsi kyselin
- tonery
- nepotřebné léky
- minerální oleje a olejové filtry
- suché baterie (monočlánky), automobilové
baterie
- zářivky, výbojky
- elektronický odpad (ledničky, mrazničky,
televize, rádia, varné konvice, aj.)
- jedlé oleje a tuky

V sobotu 5. 11. 2015 od 14:00 do 16:00 hodin budou v obci Libníč ve spodní části návsi
přistaveny kontejnery na sběr NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ.

V sobotu 5. listopadu 2015 od 8:30
do 11:00 hodin proběhne v obci Libníč
a Jelmo sběr železného šrotu a vysloužilých
elektrospotřebičů. Tuto akci zajišťuje Sbor
dobrovolných hasičů Libníč. Prosíme spoluobčany, aby případný kovový odpad a vysloužilé elektrospotřebiče připravili před své
domovy. Hasiči zajistí odvoz, případně pomohou s vynesením těžších kusů. Získané
prostředky budou použity na činnost SDH.
Předem děkujeme za ochotu a spolupráci.

Za přítomnosti proškolené obsluhy zde můžete odevzdat:
- barvy, lepidla, kyseliny, hydroxidy, odmašťovací prostředky, fotochemikálie
-
zbytky
znehodnocených
prostředků
na ochranu rostlin a prostředků proti škůdcům
- obaly od barev, barvy, lepidla, rozpouštědla
a spotřební chemie
- plastové a kovové obaly znečištěné nebez-

Pavel Jirkovský-Starosta SDH Libníč
(tel. 606103798)

Do mobilního sběrného dvora NEPATŘÍ nebezpečný stavební odpad (dehet, stavební lepenka, azbestová krytina aj.) ani pneumatiky.
Jaroslav Schwarz -místostarosta

320140 České Budějovice-Libníč-Jelmo

Platí od 1.3.2016 do 10.12.2016

Přepravu zajišťuje: GW BUS a.s., Pekárenská 255/77, 370 04 České Budějovice, tel. 386 715 119, www.gwbus.cz, gwbus@gwbus.cz
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České Budějovice,,Mariánské nám........ MHD
2 2
3 3
České Budějovice,,Družba-IGY........... H MHD
3 4
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4 5
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České Budějovice,,Budvar ..................... MHD
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5 9
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6 10
D Borek,,rozc.Úsilné 1.0 ....................................
7 11
Úsilné .............................................................
10 12
Hůry ...............................................................
12 13
Libníč .............................................................
12 14
Libníč,,lázně ...................................................
13 15 př Libníč,Jelmo ................................................... od

bezbariérově přístupná zastávka
veřejné WC v objektu zastávky
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Jízdné je možno platit elektronickou peněženkou GW BUS a.s.
Na lince platí tarifní a přepravní podmínky vyhlášené dopravcem, které jsou k nahlédnutí u řidiče. Informace o tarifu a přepravních podmínkách jsou zveřejněny ve vozidle na lince.

2

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

dopravu

Zpravodaj pro občany Libníče a Jelma

4/2016

Hřiště u MŠ
Před začátkem školního roku 2016-2017
došlo na hřišti MŠ Libníč ke změnám
v hracích prvcích. Z důvodu zápisu revizního technika ohledně bezpečnosti dětí
na dětském hřišti, byl přemístěn kamenný stůl a žlutá klouzačka s podstavcem
do parku u kostela, díky tomu vznikl prostor pro nové hrací prvky, které by jistě
obohatily čas předškolních dětí.
Zeptali jsme se tedy dětí, jak by uvolněný prostor využily. Jako podkladový materiál jsme využili internetové stránky www.
lunahriste.cz od firmy Luna Progress Prachatice, od které jsou například hrací prvky na návsi. Děti v MŠ Libníč patří zřejmě
mezi ty skromnější, neboť nás jejich výběr
velmi překvapil. Některé chtěly houpačku
a další zase péráky, protože mají na hřišti
jen jeden. Moc se jim líbily prolézací věže
a lanovka, ta by byla úžasná.
Však posuďte sami:
kódy prvků: HV001, HP002, HP012,
DP044, LP002, SB007, SB018, HZ012,
DP043, LP066, L001, DP026.
MŠ+KV(FŠ)

Děti si vybraly LP 066.
3

Zpravodaj pro občany Libníče a Jelma

4/2016

Zpráva o činnosti Sportovního klubu Libníč
Letní sportovní soustředění talentů karate
Členové oddílu Tsunami Karatedo Sportovního klubu Libníč se druhý prázdninový týden od 9. do 16. července zúčastnili
Letního sportovního soustředění v Doubí
u Třeboně. Tento již tradiční tréninkový
kemp organizuje Jihočeský svaz japonského
karate a mladí nadějní závodníci zde mají
možnost ve velmi tvrdém tréninkovém tempu třikrát denně trénovat pod dohledem
nejlepších trenérů regionálního svazu. Tréninkového kempu se tento rok zúčastnilo
více jak 80 cvičenců ze šesti sportovních
klubů nejen z Jižních Čech. Sportovní klub
Libníč na soustředění reprezentovali Jakub
Kadoun, Jakub Frolík, Jakub Fencl a jako
pozvaný trenér pak Jiří Fencl. Lze předpokládat, že odpovědná letní příprava se projeví u našich závodníků i v podzimní části
soutěžní sezóny.
Sportovní vesnický tábor
Sportovní klub Libníč tento rok poprvé
v souvislosti s LOH uspořádal pro mládež
ve věku od 7 do 14 let Sportovní vesnický
tábor - Olympiádu v Libníči 2016. Tato
forma příměstského tábora se uskutečnila
ve dnech 22. - 25. srpna 2016. Pětidenního sportovního klání se zúčastnilo 15 dětí
nejen z Libníče. Mladí účastníci si pod odborným dohledem trenérů měli možnost
vyzkoušet základy některých olympijských

disciplín a seznámit se tak se základními
sportovními návyky. Sportovní program
byl dále doplněn o ukázky výcviku služebních psů, výstroje a výzbroje speciálních
jednotek Policie ČR. Jeden den vesnického
tábora pak byl věnován celodennímu výletu do Hluboké nad Vltavou. Organizátoři
této premiérové akce našeho klubu doufají,
že se sportovní činnost zalíbila všem zúčastněným a v budoucnu možná rozšíří i řady
Sportovního klubu Libníč.

Připravované akce
17. září
Vesnická Olympiáda 2016

čeho nového. Nový začátek hokejbalové sezóny, který je netrpělivě vyhlížen hráči HC
Libníč.
Po skvělé premiérové sezóně, kdy hráči HC LIBNÍČ zakončili soutěž na prvním místě, budou nyní nově zaslouženě nastupovat ve druhé nejvyšší soutěži asociace
hokejbalových klubů (AHbK) a to v I. lize
AHbK ČR. Tým zatím neprovedl žádné
změny týkající se soupisky a tak budou hráči nastupovat ve stejné sestavě.
První zápas odehrají hráči HC LIBNÍČ
proti týmu ČAKOV-ZAVADILKA na domácím hřišti na Dobré Vodě v sobotu 24. 9.
2016 od 9:00. Druhý zápas mají na programu v neděli 2. 10. 2016 v 10:00, kdy odjedou změřit své hokejbalové síly do Velešína

s týmem HBC Termiti Velešín A. „Sportu
zdar a hokejbalu zvlášť“
Václav Klomfar - předseda HC Libníč

12. listopadu
Drakiáda
26. listopadu
Zdobení Vánočního stromku
Ing. Jiří Fencl - člen VV

HC Libníč
KOZLÍK CUP DOLNÍ BUKOVSKO
Dne 27. srpna 2016 vyrazili zástupci HC Libníč ve složení (V. Klomfar st., V.
Klomfar ml., L. Radouch a M. Bouzekri)
na druhý ročník nohejbalového turnaje trojic - Kozlík Cup v Dolním Bukovsku. Úroveň turnaje pozdvihlo nejen skvělé zázemí,
ale také počet velmi kvalitních týmů, které
se turnaje zúčastnily.
Za skvělého letního počasí dokázali zástupci HC Libníč vybojovat skvělé třetí
místo a odvezli si tak domů krásné trofeje a
také mnoho cen. Děkujeme za pozvání.
předseda HC Libníč V. Klomfar
HOKEJBALOVÁ SEZÓNA 2016/2017
S koncem září přichází také začátek ně4
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Z ČINNOSTI SDH LIBNÍČ

Sportovní činnost
V červnu jsme pokračovali v pravidelném
tréninku a úspěšně navázali na květnové
úspěchy. Do Dubičného přijelo reprezentovat naší obec 6 družstev dospělých a dětí.
Za krásného počasí se podařilo mužům nad
35 let obhájit 1. místo naším novým rekordním časem 20,39 s. Muži mladší skončili
těsně čtvrtí a ženy nad 30 let přivezly stříbrný pohár. Naši mladí Soptíci statečně bojovali a ve velké konkurenci sbírali cenné zkušenosti. Mladší děti obsadily sedmé a desáté
místo, děti starší se zasloužily o čtvrté místo. V dobrých výkonech jsme pokračovali
na sousedské soutěži v Hůrách. Do Hůr jsme
dorazili v plném počtu. Muži starší vybojovali opět zlato, muži mladší přivezli bronz
a družstvo žen bylo čtvrté. Mladí hasiči se
poprvé radovali z medailového umístění.
Děti obsadily 2., 3. a 5. místo. Pro sSoptíky
to bylo důležité povzbuzení do budoucna.
V červenci náš sbor reprezentovalo družstvo
mužů bez omezení. Nejprve vyrazili do Žabovřesk na Velkou cenu OSH. Požární útok
byl krásně rozběhnut, ale bohužel pravý
proud za větrného počasí nastříkal později.
V těžké konkurenci družstev jsme obsadili
10. místo. Na další soutěži ve Velechvíně se
nám opět nedařilo. Tentokrát byla chybička
vzadu a nepodařilo se napoprvé dostat vodu
do mašiny, skončili jsme desátí. Na lepší
časy se začalo blýskat ve Štěpánovicích. Zde
mužům mladším doplněným o jednu ženu
uteklo o prsa 3. místo a naši nejmenší Soptíci
vybojovali 7. místo. Na Velkou cenu OSH
v Hrdějovicích se podařilo sestavit dvě družstva mužů. Muži starší získali v kategorii

nad 35 let časem (31,28s) 2. místo a muži
bez omezení po drobné chybě na pravém
proudu obsadili 10. místo.
Veškeré naše snažení směřovalo k soutěži O pohár starosty obce Libníč, kterou
již tradičně pořádáme v rámci Libníčských
slavností. Letos se soutěže zúčastnil rekordní
počet 23 družstev mužů, žen a dětí. Poháry
a ceny do soutěže poskytla OBEC LIBNÍČ,
na občerstvení přispěla fa. EVOCATI s.r.o.,
dětské ceny věnovala fa. ELEKTROMONTÁŽE Radek Oťahel. Za krásného počasí
a v úžasné atmosféře zahájily soutěž útoky
žen. Bohužel se našim ženám nepodařilo obhájit loňské prvenství, nakonec skončily páté.
Vítězem se stalo družstvo žen Rudolfova.
Poté závodili muži bez omezení a muži nad
35 let. Naši muži mladší konečně zúročili
poctivou přípravu a s časem 21,22 s vyhráli,
zlato zůstalo opět doma. Muži starší se nenechali zahanbit a i přes drobnou chybu vzadu
dokázali ve své kategorii zvítězit (24,08s).
Zlatým hřebem soutěže byly požární útoky
dětí. Libníčtí Soptíci nastupovali do soutěže v nových sportovních úborech, na které
přispěly: fa. CITRO Restaurant Michal
Hloušek, STAVEBNICTVÍ Michal Paroubek, KERAMIKA Z PODLOUBÍ Petr
Uhlíř a MUDr. Pavlína Nejedlá. V napínavém klání skončili naši mladší Soptíci na 4.
a 5. místě. Děti starší obsadily krásné 3. místo. Po ukončení požárních útoků předvedly
nejmenší děti SDH Hamr krásnou a dojemnou ukázku požárního zásahu. Všichni mladí hasiči byli odměněni bouřlivým potleskem publika a hodnotnými cenami. Tentýž
den jsme reprezentovali naší obec v Miletíně

a odtud jsme si přivezli krásné 3. a 5. místo.
Tímto dětem a dospělým, kteří se podíleli
na přípravách a realizaci, moc děkuji, protože
den Libníčských slavností byl časově i fyzicky náročný.
Poslední srpnovou sobotu soutěžila družstva dospělých na noční soutěži v Dubičném.
Za umělého osvětlení obhájili muži starší 1.
místo, muži mladší skončili ve své kategorii
čtvrtí a ženy nad 30 let obsadily bronzový
stupínek.
Zásahová činnost
Kromě sportovní a kulturní činnosti
SDH Libníč jsou někteří členové zařazeni
v zásahové jednotce obce Libníč. V důsledku
častých zásahů na likvidaci spadlých stromů
a větví byli tři členové jednotky vyškoleni
pro práci s motorovou pilou. Dále byla jednotka dovybavena sadou zásahových hadic,
pracovními stejnokroji a osvětlovacím stativem. V letošním roce již hasiči odstraňovali
z místních komunikací čtyři vyvrácené a zlámané stromy. Dále likvidovali několik hnízd
nebezpečného hmyzu v obecních budovách
(MŠ, dětské hřiště) a domech občanů obce.
Jednotka provedla vyčištění okapů v KD,
kostele a obchodě. Hasiči jsou připraveni podle svých možností pomoci občanům obce
v nouzi.
Na závěr chci poděkovat všem občanům,
partnerům a sponzorům, kteří hasiče podporují a všem aktivním členům za jejich činnost
při údržbě a opravách techniky, soutěžní
činnosti, cvičení s dětmi a přípravách kulturních akcí.
Bc. Pavel Jirkovský - starosta SDH
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Ohlédnutí za slavnostmi
Vážení přátelé Libníče a Jelma,
dovoluji si Vás takto oslovit, protože si
myslím, že 20. 8. 2016 nikdo jiný ani v Libníči být nemohl. Máme za sebou jubilejní
10. ročník Libníčských slavností, který byl
pro nás výjimečný nejen kulatým číslem.
Pro mnohé z nás to bylo vůbec poprvé v životě, kdy jsme organizovali takto velkou
akci a postavili se před veřejnost. Věřím, že
i pro Vás návštěvníky to byl ročník, na který
budete rádi vzpomínat. Mnoho už se děkovalo na slavnostech, ale protože poděkování
není nikdy dost, využijeme ještě toto číslo
Rozhledů, abychom se za slavnostmi ohlédli
a poděkovali všem, kdo na nich měli zásluhu.
Především děkujeme Vám všem kamarádům, sousedům a všem dalším návštěvníkům Libníčských slavností, že jste přišli, že
jste se bavili a že jste vytvořili skvělou atmosféru slavností. Byli jste skvělí…děkujeme!!!
Domov Libníč, obec Libníč, Českobudějovicko-Hlubocko, Jihočeský kraj, Alšova
Jihočeská galerie, ČEVAK, TOI TOI …
bez těchto všech by Libníčské slavnosti také
nebyly tím, čím byly….děkujeme!
Nakonec se patří poděkovat také všem,
kteří se podíleli na organizaci slavností tj.
účinkujícím, hasičům, hercům, pekařkám,
prodejcům a všem dalším lidem. Obzvlášť
děkujeme všem dobrovolníkům, kteří si našli ve svém soukromém volnu čas a obětavě
bez jakékoliv odměny pracovali pro obec.
Zvláštní poděkování patří rodině dr. Kuberta, která byla natolik vstřícná, že nám

v den slavností otevřela vilu dr. Augusta
Zátky a udělala tak ze slavností zážitek,
na který budeme dlouho vzpomínat.
Jsme rádi, že jsme mohli být u toho s Vámi!
Děkujeme!!!
Slavnosti v číslech:
1 Amatérské divadlo Libníč ve složení: Jana
Bouzekri, Marcel Jelšík, František Šafránek,
Petr Šlemenda
2 kočáry pro lázeňské hosty zdarma
3 komentované prohlídky po Libníčských
památkách zakončené představením Amatérského divadla Libníč – hra „Živá voda“
4 kapely
15 pekařek, které napekly do Lázeňské cukrárny – jmenovitě: Juryška Uhlířová, Pavlína
Nejedlá, Gabriela Klimešová, Michaela Míčková, Jana Bouzekri, Jana Němečková, Miroslava Michalcová, Kateřina Zavadzanová
s maminkou, Věra Rybecká, Eva Röschlová,
Věra Šlemendová, Jana Zemanová, Lenka
Honnerová, Bára Mikešová.
23 družstev v soutěži O pohár starosty obce
Libníč – rekord slavností
65 účinkujících
9 845 Kč – tolik se utržilo v Lázeňské
cukrárně a za komentované prohlídky. Výtěžek použijeme na další kulturní akce v Libníči.
20 000 Kč tolik nám v dotaci přispěl Jihočeský kraj
42 570 Kč tolik to stálo obecní pokladnu
Děkujeme všem, kteří obec takto podpořili. Musím na tomto místě zmínit, že Váš

zájem o komentované prohlídky obce nás
velmi mile překvapil a zároveň organizačně
zaskočil. Jsme si vědomi, že ne všichni se
na komentované prohlídky měli možnost dostat, ale kapacita Zátkovy vily byla omezená,
a proto byl maximální počet jedné prohlídky
stanovený na 25 lidí. Vám, kteří se na prohlídku nedostali, se upřímně omlouváme, ale
věříme, že situaci chápete a v příštích letech
se toto budeme snažit zlepšit.
Ještě jednou děkuji všem a těším se na další
ročník našich – vašich Libníčských slavností.
jménem Kulturního výboru Libníč
Mgr. Jana Němečková

Průvodce po libníčských památkách
Vratislav Klabouch se narodil 4. 8. 1967
v Českých Budějovicích. Od svého narození
žije trvale v nedalekém Rudolfově. Pokud hledáte indicie na internetu, dozvíte se zajímavé
informace, např.:
- zaměstnán jako strojvedoucí Českých drah
- zakladatel naučné stezky Rudolfovo město
a Hornického muzea Rudolfov
- propagátor zmizelých rudolfovských tradic
- autor publikací a statí o historii města a zdejšího těžebního revíru
- autor knihy „Zmizelé Čechy-Rudolfovsko.“
- autor publikace „500 let obce Libníče“
- v letech 2006-2007 krátce starosta Rudolfova.
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Pan Klabouch je především regionální
patriot. Opakované setkání s ním při přípravě Libníčských slavností bylo organizátory výjimečnou událostí. Při každé schůzce
jsme získávali větší přehled o místě, ve kterém žijeme. Ptal se nás na lidi, o kterých věděl, že by nám byli ochotni pomoci a instruoval k zajištění a přípravě slavností tak, jak
jsme o nich nepřemýšleli a upozorňoval nás
na možná úskalí a problematiku organizace
takového projektu.
Přišel den „D“ 20. 8. 2016 a na libníčské
návsi se objevil charismatický pán v cylindru a bylo vidět, že mu atmosféra slavností
není nikterak cizí. Ano, byl to pan Kla-

bouch a byl ve svém živlu. Byl jsem potěšen,
když jsem měl možnost připojit se s kolegy
z divadla do třetí skupiny v 18 hodin a projít
se po Libníči a naslouchat člověku, který se
výkladem regionální historie bavil. Při jeho
vypravování byli návštěvníci tišší a svým
chování projevovali úctu tomuto úžasnému
člověku.
Vážený pane Klabouchu, dovolte mi Vám
jménem pořadatelů slavností poděkovat
za Váš čas a charisma, které jste v tomto slavnostním dni propůjčil ze svého charakterového repertoáru.
František Šafránek
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Soutěž SDH Libníč. Soptíci - poslední rady mazáků.

SDH Libníč. Soptíci - poslední rady mazáků.

SDH Libníč. Soptíci - Připravit, pozor, start!

SDH Libníč. Soptíci - jedu, jedu, ať dorostenci vidí, jak se to má
dělat!

SDH Libníč. Soptíci - jako do kalendáře.

SDH Libníč. Soptíci - kvarteto.

SDH Libníč. Časoměřiči.
7
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SDH Libníč. Gratulace starosty obce Ing. Miroslava Třeštíka.

SDH Libníč. Gratulace starosty SDH Libníč Pavla Jirkovského
aneb setkání generací.

SDH Libníč. starosta SDH Pavel Jirkovský, místostarosta Věra
Šlemendová, velitel jednotky SDH Miloš Hesík.

SDH Hamr Soptíci - vyproštění z lesního porostu.

Soutěž SDH Libníč. Soptíci 2016.

Libníčské slavnosti - odpolednem provázela malá dechová
hudba Doubravanka.
8
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SDH Hamr Soptíci - ukázkový zásah
u havárie letadla v Libníči.

Libníčské slavnosti - Malý Furiant na libníčské návsi.
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Libníčské slavnosti - kejklíř Vojta Vrtek zaujal malé i velké.

Lázeňská procházka - Vratislav Klabouch v doprovodu
Jany Němečkové (Secese,
móda 20.stoleti).

Lázeňská cukrárna - Michaela Míčková, Pavlína Nejedlá,
Juryska Uhlířova, Gabriela Klimešová. Gentleman v buřince
Petr Uhlíř.

Lázeňska cukrárna - společné pečení pro pohodu Libníčských
slavností.

Lázeňská procházka - vyprávění před vilou JUDr.Augusta
Zátky.

Amatérské divadlo Libníč - herci.

Lázeňská kapela na nádvoří lázní - South Bohemia Sax
Quartet(SBSQ).

Lázně Libníč - vernisáž AJG (Alšova jihočeská galerie).

Lázně Libníč - Cirkus
Paciento.
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Amatérské divadlo Libníč
„Tak vás tady vítám vážení hosté u nás,
v Libníči. Avšak pokud potřebujete stříbrných prutů, musím vás zklamat, těžba se
zastavila, časy jsou těžké, ale přesto…….“
Tuto počáteční repliku použil vypravěč Vítek
na Libníčských slavnostech celkem třikrát.
Ptáte se, jak vlastně myšlenka divadla v rámci
slavností vznikla? Je to velmi prosté. Když
připravujete projekt slavností, kde se vracíte
do lázeňské historie, měli byste návštěvníky
také trochu vzdělávat. Formální počátek lázeňské doby obce Libníče začíná popsáním
pramene roku 1681. Myšlenku divadla mi
vlastně vnuknula paní Jana Němečková příspěvkem v Rozhledech L&J 3/2016, kde popsala historický výjev a já jsem jej jen sepsal
jako divadelní kus. 20. 7. 2016 jsem měl scénář pro čtyři postavy, ale kde vzít herce? Pan
Jiří Bartoška, Martin Dejdar a Vojta Kotek
byli zaneprázdněni. Bylo tedy nutno sáhnout
do vlastních řad.
Začněme trochou historie.
Přelom 17. a 18. století je v českých zemích nepříliš populárním a poskrovnu probádaným obdobím. Tak je doba vrcholného
baroka vnímána primárně očima kunsthistorika a teologa Johana Franze Löwa z Erlsfeldu,
který patřil ke společenské a vědecké elitě své
doby v Praze i v Českém království. S jeho
profesní kariérou je spojen na několik desetiletí i vývoj lékařské fakulty Karlo-Ferdinandovy univerzity. Když lékař a děkan J.F.Löw
pobýval v Libníči, bylo mu 33 let.“
Nebylo snadné oslovit člověka z řad obce,
který by vypodobnil charakter a píli takové
postavy.
Oslovení k divadelnímu kusu přijala paní
Jana Bouzekri. Již z akce Velikonoce na Jel-

mu a Dětský den
v Libníči, bylo
znát, že je to člověk kulturní a řekl
bych multifunkční. Její zodpovědný přístup byl pro
ostatní příkladný.
Důležité
citáty:
„Vážený pane kníže, tento pramen vejde do dějin……….jsem
přesvědčen, že kvalita minerálky v Libníči se
vyrovná Karlovým Varům!“
Hejtman hlubockého panství Matěj Řehoř
Hosínský, vážený občan a politik své doby,
avšak o kterém se historické prameny nikterak nezmiňují, věkem 40-50 let, urostlý statný muž. Do cesty se mi připletl občan obce
Hůry Marcel Jelšík. Po oslovení mi ihned
potvrdil, že se mu kulturní projekt líbí. Oblíbená věta: „To abych nechal nějaké volečky porazit, aby mne panstvo nepomluvilo.“
Kníže Jan Adolf I. ze Schwarzenbergu byl
rakouský a český šlechtic, významný diplomat
a první kníže z rodu Schwarzenbergů ve službách Habsburků. Byl zakladatelem rodového
panství v Českých zemích. Vrcholem jeho
života bylo obdržení dědičného knížecího titulu 14. července 1670 a velkého palatinátu*
roku 1671 pro sebe a své potomky. Stal se tak
vůbec prvním knížetem ze Schwarzenbergu!
Za svého života se proslavil jako hospodář, politik, polyglot.* Sbíral umělecká díla a v roce
1650 obdržel řád Zlatého rouna*. Měl 3 syny
a 3 dcery. Roli nastudoval pan Petr Šlemenda. Přestože byl pracovně velmi vytížený,
role se ujal zodpovědně. Z jeho projevu jsem
měl téměř pocit, že je knížecím potomkem.
Jeho závěrečná řeč byla úžasná, posuďte sami:

„Nuže! Zavolejte stavitele, nechme připravit velký projekt libníčských lázní, nechť třesou se Karlovy Vary o svůj majestát, o svou pověst!“
Vypravěč a písmák Vítek byla smyšlená postava, která snad ani nikdy neexistovala, přesto
byl v našem amatérském divadle velmi důležitým. Někdo musel naše vážené hosty přivítat,
vzpomínáte?…“Vážení hosté, chtěl bych vás
přivítat v Libníči v roce 1681….v Libníči
v časech, kdy ji nikdo neznal, ale věřte, že o nás
v budoucnu ještě hodně uslyšíte!“ A na závěr se
v linii času posunout tak, abychom se mohli na příštích, již 11.Libníčských slavnostech
v roce 2017 věnovat „Životu lázeňskému.“
Tedy navázat na dobu Marie Terezie (1740)
a Josefa II. až po začátek Rakouska-Uherska
(1866).
Děkujeme Vám jménem Amatérského divadla Libníč za Vaši pozornost a budeme se
na Vás těšit na 11. Libníčských slavnostech
v duchu „Života lázeňského.“
František Šafránek – vypravěč Vítek
* Velký palatinát-titul vysokého šlechtického hodnostáře v císařských službách, mohl razit své mince
* Polyglot-je člověk, ovládající mnoho jazyků
* Zlaté rouno- rytířský řád založený roku 1430. Později byl
stále více privilegovaným a byl udělován velmistrem jako
odměna za zásluhy.

Plán kultury na I. pololetí 2017
Vážení spoluobčané,
obecní zpravodaj Rozhledy Libníče a Jelma
4-2016, který právě pročítáte, je v tomto roce
již poslední. Přesto bychom Vás ještě rádi pozvali za kulturou v roce 2017.
18. února jsme pro nejmenší děti připravili Dětské odpoledne se Simonou na půdě
KD Libníč a v podvečer se chystá 9. OBECNÍ „NEKUŘÁCKÝ“ PLES, kde Vám k tan-
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ci a poslechu zahraje „hudební kroužek“ HK
Band (/www.hk-band.net).
Velikonoční sobotu 15. dubna obohatíme
úspěšnou akcí Velikonoce na Jelmě, a pokud
se nám podaří zajistit sponzora, což je cca
6 000 Kč, uskuteční se v pondělí 17. dubna
Velikonoční koncert ve Farním kostele Nejsvětější Trojice v Libníči v podání kvarteta lázeňské hudby „SBSQ.“

ČAJ O PÁTÉ. Dne 11. června si Vás dovolujeme pozvat na koncert hudebního tělesa
Swing Trio Avalon („STA“), který se bude konat v libníčském parku. „STA“ hraje hudbu
třicátých a čtyřicátých let minulého století.
V měsících červenec a srpen bychom chtěli
přinést do Libníče „Kulturní léto v Libníči.“ V plánu jsou podvečerní divadla. Vše je
v jednání.
>>
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Místo stavby podia a čas produkce bude
upřesněn.
Zda se vrátí do Libníče Kinematograf
bratří Čadíků (dále jen „KBČ“), nejsme rozhodnuti. Byl to komerčně (náklad 45.000,Kč) a časově nákladný a organizačně složitý
projekt, který nakonec zhatila nepřízeň počasí. Přesto si velmi vážíme zhruba 350 diváků, kteří do letního kina na libníčské návsi
dorazili.
Na dobročinné účely se prostřednictvím
„KBČ“ v Libníči vybralo 7 172Kč.
DĚKUJEME.*
Dle úsudku členů Kulturního výboru by
pro obyvatele Libníče a Jelma bylo podstatně
zajímavější, kdyby obec zakoupila projektor,
2 reproduktory a plátno, což je investice řádově do 40.000,-Kč. Šest promítacích večerů zaplatí náklady na projektor a příslušenství.
František Šafránek-Kulturní výbor obce
* V sobotu 10. září bylo v Památníku Lidice slavnostně
zakončeno pojízdné filmové promítání Kinematografu bratří Čadíků. Stejně jako v minulých letech bylo
dobrovolné vstupné na projekce věnováno na dobročinné účely. Letos bylo předáno 800 tisíc korun tradičně Kontu Bariéry.
(http://www.kontobariery.cz/Tiskove-centrum/Archiv/2016/Kinematograf-bratri-Cadiku-predal-Kontu-Bariery-se.aspx)
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Mezigenerační spolupráce v Libníči
Mateřská škola Libníč a Domov Libníč spolu nejenom
úzce sousedí, ale také spolupracují.
Mateřská škola Libníč a Domov Libníč navázali v loňském roce vzájemnou spolupráci, která vychází ze zájmů a možností dětí i
obyvatel domova se zvláštním režimem. Tato
spolupráce představuje vzájemné návštěvy, besídky, účast na divadelních představeních nebo
akcích pořádaných Domovem Libníč. Dojmy
z těchto akcí mají děti i obyvatelé domova vždy
velké a těší se na další setkání.
Cílem mateřské školy (mimo jiné) je vytvořit pro děti podnětné prostředí, zapojovat
je do společenského života a dění v obci a připravovat je na život v mnohotvárném, multikulturním světě. Vychovávat je s vědomím, že
každý člověk má svou hodnotu, potřebu komunikace i ocenění, naučit je přijímat ostatní
lidi s handicapem.
Posláním domova je poskytovat specifickou pomoc a podporu lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického
duševního onemocnění a umožnit jim v co
nejširší míře se integrovat.
Proto jsme v letošním roce uvítali možnost
se zúčastnit „Festivalu očima generací“. Dali
jsme hlavy dohromady a rozhodli připravit

společně repliku obrazu paní Evy Rektoříkové
(53 let) – klientky Domova Libníč a Centra
sociálních služeb Empatie.

Práce na replikách obrazu všechny zcela
pohltila. Stále se vylepšovalo a vylepšovalo…
Autoři díla „Kaleidoskop“
Giorgio Cimini (6 let), Kazderová Klára
(4 roky), Michalcová Eliška (4), Říhová Denisa (4), Schwarzová Anežka (4), Zeman Marek
(46 let), Stránská Božena (72), Vítovec Josef
(59), Juráš Pavel (48) a Kaňka František (59)
Jirovská, Jiroušek - Empatie Libníč,
Djurov-MŠ Libníč

Libníčské slavnosti a jak je viděly děti z MŠ Libníč
Po letních prázdninách přišly děti opět do školky ve čtvrtek 1. 9. 2016. Nastoupily s úsměvem a prý se do školky již těšily. Přišly i nové
dvouleté děti, které se neuvěřitelně rychle v našem prostředí adaptovaly. Dvěma zcela novým
předškolákům se prý také líbí. Pro školní rok
2016/17 máme zapsaných 27 dětí a doufáme,
že se nám všem bude dařit.
Školní rok začal s úsměvem. V mateřské
škole proběhla zajímavá anketa. Rozhodla jsem
se podělit se o velice zábavné vyprávění.
Děti, jak se vám líbilo na slavnostech? Klárka
K.: „Hezky“ Co se ti nejvíce líbilo? „Koukala
jsem, jak mamka běhala.“ A proč běhala? „Protože chtěla. Běhala, protože jí to bavilo.“ Anežka:
„Hezky, nejhezčí byl skákací hrad.“ Co jste tam
dělali? „Dívali jsme se, jak tam běhali.“ Kdo tam
běhal? „Nevím, kdo tam běhal.“ Lucinka: „Viděla jsem na slavnostech mamku.“ Anežka dodala:
„Ta ale neběhala, ta měla Kubíka.“ Eliška: „Líbil
se mi klaun. A co dělal? „Žongloval. Tebe jsem
tam také viděla.“ Barunka: „Viděla jsem klau-

na, jak žongloval, a jedna holčička musela chytat
míček, jak žongloval.“ Ondra: „Viděl jsem skákací hrad a trauna.“(popsáno jak bylo vyřčeno)
Co dělal klaun? „Házel míčkama do levé a pak
do pravé.“ Anetka: „Viděla jsem maminku jak
běhala, běhal i tatínek.“ Viktorka: „Viděla jsem
Dádu a Ivu a také koníky.“ Matýsek: „Já jsem viděl koníky, jak jezdí sem a tam.“ Eliška: „Já jsem
také byla v kočáře a na koni.“ Barunka: „Já jsem
jela na rytířském koni, na velkém, na nejvyšším
a vůbec jsem se nebála.“ Anetka: „Já jsem nejela
vůbec na koni.“ Eliška: „Viděla jsem i jezdícího
koně a kočár.“ Anežka: „Jela jsem v kočáru a na
sedlu.“ Lucinka: „Jela jsem poprvé a nespadla
jsem na bílém koni a taky na sedle. Když půjdeš
na koníka bílého, musíš se pevně držet.“ Klárka:
„ Také jsem jela na koni bílém.“ Eliška: „I na
šedém.“ Anežka: „Já na hnědém.“ Barunka: „Já
na bílém rytířském.“ Děti? a Evičku někdo viděl?
(Eva Pouzarová je naše chůva) Anežka: „Já jsem
ji tam neviděla, protože jsme s Leničkou lítaly.“
Klárka: „Já Tě viděla a Evičku taky.“ Děti, já
jsem tam viděla hasiče, cukrárnu, jídlo, pití…..

Anežka: „Toho já jsem si také všimla.“ Barunka:
„Já jsem se Zuzankou, mojí sestřenicí volala hasičům Do toho.“ Anetka: „Já jsem volala tatínkovi
Do toho.“ Konečně už víme, proč tam všichni běhali…..byli tam hasiči a soutěžili.
Nám se také moc líbilo: Lenka Lindnerová:
(školnice MŠ) „Líbilo se mi hodně moc, bylo krásné počasí a svezla jsem se v kočáře.“ Eva Pouzarová: „Bylo krásně, slavnosti se vydařily, doufám,
že příště se zopakuje procházka po vilách, to jsem
nestihla.“ Ilona Djurov: „Také jsem se svezla kočárem, ochutnala jsem některé speciality, cukrárna byla super nápad a byla to nejlepší cukrárna
široko daleko. Nestihly jsme procházku, byly jsme
s Evou, Lenkou a její sestrou Luckou v Hlídárně, kde se vytvářel obraz, který dokončujeme nyní
v mateřské škole, ale příští rok si ji nenecháme
ujít. Už se těšíme.
Rozhovor vedla Ilona Djurov, ředitelka MŠ
na námět Ivy Jirovské. Vše pečlivě zapisovala
Eva Pouzarová. Jako mikrofon posloužila stonožka Ája.
Ilona Djurov-ředitelka MŠ
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STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE Libníč
V současné době chybějící dokument
obce pro čerpání dotací z fondů EU
v řádu statisíců a milionů. Bez tohoto
dokumentu nelze požádat o dotace z EU
na financování intenzifikace ČOV, kanalizace, dopravní infrastruktury a občanské vybavenosti obce Libníč a Jelmo
atd. Dovolujeme si Vám tento dokument
předložit a dát možnost o zamyšlení nad
dalším osudem obcí Libníč a Jelmo.
Strategický plán rozvoje obce definuje cíle obce a konkrétní rozvojové projekty. Umožňuje lépe plánovat a hospodařit
s finančními prostředky, včetně usnadnění
přístupu k čerpání prostředků z EU. Strategický plán rozvoje obce také podporuje komunikaci s veřejností a podnikateli
tím, že pomáhá překonat odpor ke změnám a informuje o nových příležitostech
a záměrech obce.
Prostředky obce jsou značně omezené
a každý rozvoj je tudíž o prioritách. Výsledným efektem by mělo být maximální
možné využití příležitostí a silných stránek
a snížení slabých stránek a ohrožení obce.
Naší snahou je zajistit pro obec maximální možné využití příležitostí, které nabízejí dotační tituly z EU, ale také národní dotace a granty. V případě naší obce je
také účelné a možné zapojení kapitálu soukromého sektoru, který má podobně jako
obec zájem na atraktivitě Libníče a Jelma.
Libníč a Jelmo se bude soustředit na zajištění vody, kanalizace, komunikací a služeb
pro občany. Tyto priority zajistí důstojný
rozvoj a růst naší obce a umožní nám se
v budoucnu orientovat na budování dalšího nadstandardního zázemí, patřícího
k aktivnímu životu a bydlení.
Předpokládané závěry ze situační analýzy
současného stavu:
ákladní profil obce - vychází z dat
Z
Územního plánu po schválení (160 nových stavebních pozemků)
- blízkost krajského města České Budějovice a do budoucna návaznost
na dálnici
- v obci jsou zastoupeny všechny generace s diferencí staré a nové zástavby
12

- prudce stoupající počet obyvatel očekávaný nárůst ze současných 497
obyvatel na 1000 obyvatel
-
očekávaný prudký nárůst bytových
objektů
- velmi dynamická bytová výstavba
- převážná část práceschopných obyvatel dojíždí za prací do Českých Budějovic
-
rozpočet obce má stabilní základ
s potenciálem růstu díky stoupajícímu počtu obyvatel

Doprava a technická infrastruktura
- velmi špatný stav silnic
-
nedobrý stav místních komunikací
a chodníků
- blízkost hlavního tahu Praha – Rakousko
-
blízkost dálnice D3 – dokončení
2022
- čistírna odpadních vod s malou kapacitou, vzhledem k rozvoji
- kanalizace v obci
- odpady, zajištění svozu
- problém při řešení bioodpadu

 bčanská vybavenost, bydlení, školství,
O
kultura a sport
- obec nemá venkovní ani kryté sportoviště (kurty, fotbalové hřiště, tělocvičnu apod.)
- obec má jen hřiště dětské, hřiště pro
míčové sporty v dezolátním stavu
- obec má prostory pro kulturní a společenské aktivity občanů
- obec disponuje objektem pro hospodu a krám
- chybí lékař
- chybí knihovna
- chybí poštovní středisko
- plně vytížená kapacita stávající mateřské školy
- chybí základní škola
-
funkční spolkový život SKL, HC,
SDH
- nedostatečná práce s mládeží a důchodci

Společensko – kulturní život
- Sportovní klub Libníč, Sbor dobrovolných hasičů, Hokejbalový klub,
Kvalita bydlení Libníč, vydávání publikace Rozhledy Libníče a Jelma
- Maškarní pro dospělé, Zimní dětské
odpoledne a Obecní ples, Maškarní pro děti a Ples SK a SDH, Velikonoce na Jelmě, Velikonoční koncert,
stavění máje, Sportovní den, Nohejbalový turnaj, Kinematograf, Libníčské slavnosti, Sportovní vesnický tábor-příměstský, Drakiáda, Stavba
betléma, Zdobení vánočního stromku a lampionový průvod, Setkání seniorů, Mikulášská besídka, Sousedské adventní zpívání, Hokejbalový
turnaj, atd.

 ivotní prostředí, zemědělství a podniŽ
kání
- oblast s dobře zachovaným životním
prostředím s nedostatkem stromů
- obecní zeleň – zanedbaná
-
cca 30 pracovních míst se nachází
v obci
- dobrá dostupnost Českých Budějovic
- nízká míra nezaměstnanosti
- v současné době v obci sídlí několik
z pohledu obce velkých firem (např.
Domov Libníč a CSS Empatie, Baltro s.r.o., Z-E-T s.r.o., )
- katastrální území obce Libníč má výraznou krajinnou dominantu a krajina je pokryta lesy
- okolní krajina je hodnotná díky regionální biokoridoru, který spojuje několik historicky založených či obnovených rybníků
- výrazný vliv zemědělství na krajinu –
pole, polní cesty, velké lány, pěstování biomasy
- třídění odpadů na standardní úrovni,
možné zlepšení
 okračování dokumentu v Rozhledy LibP
níče a Jelma 2017
Prosím o zasílání připomínek na e-mail:
Rozhledy@post.cz
František Šafránek
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Volby

Oznámení o době a místě konání voleb
do Zastupitelstva Jihočeského kraje
Oznamujeme občanům, že v říjnu 2016 proběhnou volby
do Zastupitelstva Jihočeského kraje. Volby se uskuteční ve dnech:
Pátek 7. října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
Sobota 8. října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
Místem konání voleb je volební místnost na Obecním úřadě
Libníč, Libníč 85, 373 71 Libníč pro voliče bydlící v Jelmě a Libníči.
Voličem je osoba starší 18ti let, která prokáže svou totožnost
a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, cestovním pasem ČR nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR.

Hlasovací lístky budou voličům dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb. V době konání voleb může volič hlasovací
lístky obdržet ve volební místnosti.
Volič může ze závažných, zejména zdravotních, důvodů požádat obecní úřad Libníč, aby mohl ve dnech voleb hlasovat mimo
volební místnost. V takovém případě vyšle okrsková volební komise k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední
obálkou a hlasovacími lístky. V případě Vašeho zájmu o hlasování do přenosné volební schránky kontaktujte prosím OÚ Libníč
na tel: 775879015 nebo na mail: obeclibnic@volny.cz.
Jana Roučková

Hřbitov v Libníči
Dlouho jsem uvažoval, zda se mám pouštět do obecní záležitosti jakou je hřbitov.
Vždy když projdu plechovými dvířky, mám
pocit, že zde se vlastně čas zastavil. Tato téměř 1 600m² rozsáhlá plocha obehnaná bílou kamennou zdí s taškami, by mohla vyprávět o rodinách a lidech, kteří v Libníči,
Hůrách, Lišově, Úsilném, Červeném Újezdě
a v jiných okolních obcích žili, pracovali
a celkově vytvářeli hodnoty stejně, jako to
děláme my. Libníčský hřbitov zde zřídili již
Schwarzenbergové a to v roce 1787. Do té

doby se pohřbívalo v Českých Budějovicích.
V rámci objednávky obecního úřadu se
v této lokalitě provádí sečení trávy, stejně
jako je tomu i jinde v Libníči, jednou měsíčně, a přesto zde není situace stejná. Každý,
kdo na toto místo posledního odpočinku
chodí pravidelně, zná úskalí údržby a to nejen z důvodu členitosti pozemku. Ne všude
lze nasadit zahradní sekačku, někde jen křovinořez a někde je blízkost hrobů tak značná,
že nelze nasadit ani tento nástroj. Přesto se
snažíme vyhovět na všech místech stejně.

Chtěl bych Vás touto cestou požádat,
abyste neukládali sklenice, skleněné nádoby,
hadry, květiny a jiné předměty v blízkosti
náhrobků, může tak dojít k jejich poškození. Pokud máte reklamaci nebo se cítíte být
nějak poškozeni touto činností v rámci údržby zeleně, prosím, abyste se obrátili přímo
na mne a dle dohody, provedeme opravu dle
Vašeho požadavku, pokud to bude technicky realizovatelné.
František Šafránek

Celorepublikový projekt Obec Občanům dorazil i do Libníče

Vážení občané, naše obec se zapojila do celostátního projektu Obec Občanům, který pomáhá získat domácnostem, firmám
i spolkům nové prostředky pro budoucí
rozvoj. V rámci tohoto projektu proběhne energetická soutěž na dodávky elektřinu a plynu pro naše občany. Pokud chcete
platit méně, bez starostí a za jasně stanovených podmínek, využijte této možnosti.

Platí i pro občany se smlouvami uzavřenými na dobu určitou.
Průměrná úspora domácnosti činí
5 260 Kč/rok.
Vznik projektu byl iniciován samotnými obcemi, které reagovaly na přání občanů
bezpečně získat lepší podmínky odběru elektřiny, zemního plynu a vody. Společně se zárukou transparentních smluvních podmínek
a zajištění jednoduchého procesu případné
změny dodavatele.
Zapojení probíhá na základě přihlášky do Energetické soutěže a Dohody o zastupování, díky které se nemusíte o nic sta-

rat. Celý proces zpracování, garanci férových
podmínek a dlouhodobý servis zajišťuje společnost Terra Group.
Máte-li dotaz, kontaktujte koordinátora
p. Tomáše Fialu na tel.: +420 608 982 453.

Veřejná diskuze pro občany na téma
ENERGETICKÁ SOUTĚŽ se
uskuteční dne 3.10.2016 od 18.00
hod. Přijďte se dozvědět více
o možnosti snížení cen.
Tomáš Fiala-koordinátor
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Rybník „PRAŽSKÁ“
Historický pohled na rybník, který se
po roce 2000 stal místem sportovně zábavných akcí obce a hasičů Libníč. Je obecním
majetkem a je pronajímán k zájmovému
chovu ryb.
Ten se nachází při potoce „Dobrá Voda“
na východním okraji Libníče pod vilou Gabriela. Vybudován byl dle dostupných dokumentů pravděpodobně na začátku 20. stol.
Správou Velkostatku Hluboká nad Vltavou,
jehož majetkem byly Lázně Libníč a pozemky
pod vilou Gabriela. V roce 1911 byly Lázně
dobově zmodernizovány tak, aby mohly poskytoval kvalitní služby pro své hosty. Mezi
tyto služby patřilo též podávání jídel a nápojů a s tím spojené jejich skladování v chlazeném prostoru. Jelikož v té době ještě v podobných provozech neexistovalo strojní chlazení,
tak bylo nutno potřebné suroviny chladit
ledem. Tato situace byla podnětem pro vybudování zdroje – rybníka pro jeho získávání.
Nejbližším místem tak byla přirozeně svažitá
plocha při potoce Dobrá Voda. To že byl led
skladován ve sklepních prostorách Lázní, nasvědčují specifické stavební prvky některých
místností. Led tam mohl být po nalámání
v zimních měsících dovážen a skladován asi
do roku 1949, do doby, kdy tam ještě byla
v provozu restaurace. Rybník s hrází a výpustí byl zpočátku zbudován tak, že jím potok
protékal. To mělo za následek jeho postupné zanášení zeminou a pískem. První pokus
o jeho vyčistění se uskutečnil v roce 1966, ale
tehdy tam po „ose“ dopravený vojenský buldozer nedokázal bahno a nánosy vyhrnout.
Až krátce nato se za použití těžké techniky podařilo rybník vyčistit a z vytěženého materiálu
byla vytvořena východní hráz a nová podélná
jižní hráz. Tím bylo vytvořeno mezi touto
novou hrází a hrází původní, současné koryto
potoka. To ústilo do skružového propustku
a z něho prokopáním krátkého koryta do původního toku potoku. V roce 2002 byl skružový propustek obnoven uložením dvou betonových rour. Těmito stavebními úpravami
potok rybníkem neprotéká a jeho napouštění
se provádí speciálně upraveným náhonem.
Bezpečnostní přepad ústí před propustkem
do potoka.
Jak a kdy vznikl název „PRAŽSKÁ“ se
mi nepodařilo zjistit. Ze známých souvislostí
se lze domnívat, že mu byl dán po pražských
hostech Lázní, nebo podle pražských majitelek vily Gabriela.
Lískovec Karel
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Pro představu; jak vypadalo okolí v době stavby. Výřez z mapy okresu Budějovice,
vydané právě roku 1895. Jak vidno, nebylo tam ještě tolik lesního porostu, chyběl
rybník, a jediným zajímavějším krajinným prvkem mohl být kamenolom (zkratka Stb.
= Steinbruch)
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POZVÁNKA

DO HORNICKÉHO MUZEA RUDOLFOV
4. 10. 10 hodin
Kulturně historická vycházka Poznej svoji rodnou hroudu,
s průvodcem PhDr. Danielem Kovářem. Tématem podzimního
ročníku bude Zaniklá vesnice Přívořany a mohylové pohřebiště
na vrchu Vávra.
5. 10. 17 hodin
Vernisáž výstavy rudolfovského umělce Josefa Kříže při příležitosti desátého výročí úmrtí. Výstava potrvá do 6. listopadu.
6. 10. 18 hodin
Přednáška Milana Koželuha z cyklu Genius loci novohradských
hor. Tentokrát na téma Hvězdná hodina.
13. 10. 8 hodin
Večer dvou jihočeských spisovatelek Hany Marounkové
a Vlasty Duškové. Při příležitosti týdne knihoven obě autorky
představí svá díla a pak nad nimi společně pobesedujeme.

18. 10. 10 hodin
Exkurze do Státního oblastního archivu v Třeboni. Komentovanou prohlídku si pro nás připravila PaedDr. Laděna Plucarová, vedoucí třeboňského archivu.
10. 11. a 24. 11. 18 hodin
Dvoudílná přednáška Mgr. Heleny Stejskalové a PaeDr. Et
PhDr. Aleše Stejskala PhD. na téma Hornictví, alchymie a první „kapitalisté“ na příkladu Českého Krumlova a Rudolfova
ve 2. polovině 16. století.
15. 11. 17 hodin
Přednáška Heleny Stejskalové Karel IV. – sběratel a představení komiksu Hany Jinderlové a Michaely Trnkové Karel IV.
Cesta na císařský trůn. Při příležitosti výročí 700 let od narození Otce vlasti. Večer doplní výstava prací žáků ZŠ Rudolfov
na téma Karel IV. a malé scénické překvapení.
Z Hornického muzea zdraví a těší se na setkání Markéta Dvořáková

ESTETICKÁ SOUTĚŽ LIBNÍČE & JELMA 2016
Vážení spoluobčané,
jménem Kulturního výboru obce Libníč
Vám připomínáme již probíhající „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 fotografie+ jméno+ příjmení+ číslo popisné+

kontakt na e-mail: Rozhledy@post.cz nebo
na 733 676 107.

předány na Obecním plese, případně dle
dohody.

Regule soutěže jsou: Vaše zaslaná fotografie.

Poukazy v hodnotě 500,-/300,-/200,- věnovalo Zahradnictví - Úsilné.

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

Termín soutěže od 1.července - 31.října
2016.
Kulturní výbor obce Libníč

ZASTUPITELSTVO OBCE LIBNÍČ - KONTAKTY
Jméno
Ing. Miroslav Třeštík

funkce
starosta

kontakt
724 164 288
obeclibnic@volny.cz

oblasti a úkoly
statutární zástupce územní rozvoj
a plánování, stavební činnost, dotace

Jaroslav Schwarz

místostarosta

724 164 280

veřejný pořádek, údržba a rozvoj, životní
prostředí

Petr Uhlíř

člen

602 104 404

mládež a kultura, propagace a marketing

Mgr. Lucie Lindnerová

členka

777 817 533

spolková činnost, sport

Jitka Horáková

členka

604 204 523

společenská a sociální oblast

Petr Klabouch

člen

777 029 443

SDH

Drahomír Třeštík

člen

737 930 447

finanční politika, obecní majetek

Jana Roučková

administrátorka

775 879 015

Czech Point, spisová služba
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Libníč sportovně - kulturní
- program akcí ve IV. čtvrtletí 2016 -

Milí sousedé, jak vidíte sportovně - kulturní program v Libníči bude i na podzim velmi bohatý. Věříme, že si v něm každý z Vás vybere a budete mít tím pádem dobrý důvod přijít trávit čas s ostatními a nebýt doma. Slavnostmi kultura v Libníči a Jelmu určitě nekončí, tak neváhejte
a přijďte mezi nás!
KV OÚ, SK, SDH, MŠ

12. 11.
DRAKIÁDA
Sportovní klub Libníč zve všechny aviatiky, tedy příznivce
létajících předmětů
- Sraz na hřišti za krámem od 15 hodin
- Povinná výbava: dobrá nálada, drak a vítr v kapse
20. 11.
PŘEDADVENTNÍ SETKÁNÍ SOUSEDEK
Kulturní výbor obce si Vás dovoluje pozvat na výrobu
adventních věnců
- Sraz od 14 hodin do zasedací místnosti Obecního úřadu
- Rezervace do 13. 11. na telefonu 602 851 412
26. 11.
STAVBA BETLÉMA
Kulturní výbor obce si Vás dovoluje pozvat na stavbu betléma
- Sraz na návsi v 10 hodin
-D
 oporučená výbava: chuť přiložit ruku k dílu, pohodová
nálada, něco na zahřátí
26. 11.
ZDOBENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU
Sportovní klub Libníč pořádá tradiční lampionový průvod
spojený se zdobením a rozsvícením vánočního stromečku
- Sraz v 16.30 hodin na návsi před hospodou U Jeníka
- S sebou: lampion nebo lucerničku, ozdoby na Vánoční
stromek, přání pro Ježíška.

- Slovem a hudbou provází pan Talafous
- Čas konání od 13-18 hodin
3. 12.
ČERTOVSKÁ BESÍDKA
Kulturní výbor obce pořádá „Oldies“ zábavu pro dospělé
- Č ertovsko-andělské masky jsou vítány, neboť „velký
šéf “(Mikuláš) dorazí až v pondělí
- „ Pozor-překvapení“, čas neupřesněn, aby se zlobilové nestihli
schovat.
- Hraje DJ Kois
- Začátek ve 20 hodin
5. 12.
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA pro Libníč
Kulturní výbor obce si Vás dovoluje pozvat na Mikulášskou
besídku do Kulturního domu v Libníči, kde se na hodné děti
těší Mikuláš s anděly a čerty.
- Balíčky pro děti budou stejné, pro obyvatele Libníče zdarma,
pro ostatní za 50,-Kč
- Sraz: od 17hod na sále
- S eznam hříchů+ jméno dítěte poslat na Rozhledy@post.cz
do 30. 11. 2016

2. 12.
VALNÁ HROMADA SDH Libníč
Sbor dobrovolných hasičů obce Libníč si dovoluje pozvat členy
na Valnou hromadu do společenského sálu v Libníči
- Sraz: čas začátku bude upřesněn dle pozvánek

11. 12.
SOUSEDSKÉ ZPÍVÁNÍ
Kulturní výbor obce si dovoluje pozvat sousedy a sousedky
na další společné zpívání koled s dětmi na Stříbrnou neděli
do farního kostela Nejsvětější Trojice v Libníči.
- K dispozici budou opět zpěvníky. V kostele bude kasička
na podporu opravy sloupů,kůru a varhan.
- Chce si Vaše dítě také s ostatními zazpívat? Kontakt
pí. Šafářová, Ke Hřbitovu 157 nebo Rozhledy@post.cz
- Začátek v 16 hodin

3. 12.
SETKÁNÍ SENIORŮ
Kulturní výbor obce si dovoluje pozvat občany 60+
do Kulturního domu v Libníči
- Seniory přijdou potěšit děti z MŠ Libníč

PROSINEC
HOKEJBALOV Ý TURNAJ
HC Libníč pořádá tradiční Hokejbalový turnaj.
Brankáři a občerstvení zajištěno
Čas a místo bude upřesněno
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