ROZHLEDY LIBNÍČE a JELMA
Zpravodaj pro občany Libníče a Jelma

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, drazí sousedé a milí
čtenáři,
úvodem Vám přeji krásný nový rok, hodně štěstí, zdraví, pohody a hlavně, aby se Vám
hezky a spokojeně žilo v našich obcích Jelmo
a Libníč.
Když se ohlédneme zpátky, uvidíme, že se
u nás v loňském roce stalo dost nového. Věci,
které možná na první pohled nejsou hned patrné, ale které se v historii našich obcí mohou
stát začátkem tradice. Velikonoce na Jelmu,
koncerty u kostela nebo Slavnosti obcí, jsme
si všichni užili a i to je důvod, proč v nich pokračovat. Co se týče investic, většina energie
se v minulém roce týkala zajištění budov školky a školy, další pozornost patřila údržbě parků a stomořadí.
Také letos nás čeká, především na budovách v majetku obce, hodně práce. Jako první přijde na řadu rekonstrukce prodejny. Další
priority obecních investic by měl nasměrovat
strategický plán, který je třeba vytvořit a dále
postupně doplňovat. Proto, aby odpovídal re-

álným potřebám obyvatel a zahrnoval aktuální problémy, bylo by dobré abychom všichni
spolupracovali na jeho tvorbě a o to bych Vás
také rád požádal. Je třeba například najít využití budovy školy, zajistit opravy sportovišť,
intenzifikaci ČOV, vyřešit zbudování nového
kanalizačního a dešťového sběru a vodovodu
u Domova Libníč a Centra sociálních služeb
Empatie a jistě i další věci. Mojí osobní prioritou je pak do konce roku 2017 schválit nový
územní plán.
Naštěstí na to nejsme sami. Nastavili jsme
velmi dobrou spolupráci se SDH, SK, HC
i Domovem Libníč a Centrem sociálních služeb Empatie a budeme v ní rádi pokračovat.
Společně se budeme zabývat vážnými věcmi
a doufám, že o to víc a lépe se budeme společně i bavit.
Vám i sobě přeji, aby šlo po celý rok vše tak,
jak má a abychom měli na všechno dostatek
elánu.
Mějte se krásně
Váš starosta Petr Uhlíř
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AKTUÁLNĚ:
Poplatky 2017
Zprávy z obce
Společenská kronika
Spolková činnost
Libníč kulturní
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Od ledna do března 2017 oslavili a oslaví své
životní jubileum tito občané Libníče a Jelma:
Jiřina Fenclová
87 let
Anna Rachačová
82 let
Josefa Masopustová
83 let
Marie Kubešová
82 let*
Helena Nováková
70 let
Antonie Němečková
70 let*
Naděžda Filková
70 let*
Jiří Novotný
70 let
Jan Dvořák
65 let
Karel Blažek
65 let*
* Domov Libníč

ZASTUPITELSTVO OBCE LIBNÍČ - KONTAKTY
Obecní úřad - Úřední hodiny
13:00 - 17:00
výběr poplatků, Czech Point, ověřování
úterý
16:00 - 17:00
jednání s místostarostou (po telefonické domluvě)
13:00 - 17:00
výběr poplatků, Czech Point, ověřování
středa
15:00 - 17:00
jednání se starostou (po telefonické domluvě)
Jméno
Petr Uhlíř
Petr Klabouch

funkce
starosta
místostarosta
administrátorka

Zastupitelstvo
Jméno
Petr Uhlíř

kontakt
724 164 288

Petr Klabouch
František Šafránek
Ing. Miroslav Třeštík
Jitka Horáková
Jaroslav Schwarz
Drahomír Třeštík

724 164 280
733 676 107
777 804 329
604 204 523
725 550 427
737 930 447

kontakt
724 164 288
724 164 280
775 879 015

oblasti a úkoly
statutární zástupce
veřejný pořádek
Czech Point, spisová služba

oblasti a úkoly
územní rozvoj a plánování, stavební činnost,
dotace
veřejný pořádek, údržba a rozvoj, životní prostředí
mládež a kultura, propagace a marketing
společenská a sociální oblast
finanční politika, obecní majetek

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

Finanční výbor
předseda: Drahomír Třeštík
Kontrolní výbor
předseda: Ing. Miroslav Třeštík
Kulturní výbor
předseda: František Šafránek
e-mail: Rozhledy@post.cz
Velitel jednotky hasičů
Bc. Pavel Jirkovský
e-mail: pjirkovsky@centrum.cz
tel.: 606 103 798
Obec Libníč
e-mail: obeclibnic@volny.cz
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OBECNÍ ÚŘAD Libníč - Poplatky 2017
Poplatek za odpad
Na základě 20. Usnesení zastupitelstva obce z 19. 12. 2016 došlo
ke změně obecně závazné vyhlášky
obce Libníč č. 1/2016 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů. Poplatek činí 550,Kč / osoba.
Poplatek je splatný jednorázově a to
nejpozději do 31. 03. příslušného
kalendářního roku.

Pronájem části budovy
č. p. 86
Obecní úřad nabízí k pronájmu prodejnu potravin v obci Libníč. Jedná se
o prodejnu v centru obce u autobusové zastávky s přilehlým parkovištěm.
V současné době má obec 500 obyvatel a je zde plánována další výstavba.
Samotná prodejna má výměru 92 m2,
samostatné měření energií. Nájemné
činí 1 000,-Kč měsíčně. PENB – G.
Prodejna lze po dohodě upravit. Volné dle dohody.
Informace podá starosta 724 164 288

(OÚ Libníč)

Poplatek za psa
Poplatek činí za kalendářní rok:
za prvního psa 80,- Kč, za druhého
a každého dalšího psa téhož majitele
100,- Kč.
Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.
Poplatek je splatný nejpozději do
30. června příslušného kalendářního roku.
(OÚ Libníč)

Vodné a stočné
Na základě 18. Usnesení zastupitelstva obce z 21.11.2016 byla schválena cena vodného pro rok 2017
ve výši 37,86 Kč/m3 bez DPH,
cenu stočného pro rok 2016 ve výši
24,64 Kč/1m3 bez DPH, cenu pevné složky pro rok 2017 ve výši 698,Kč/rok bez DPH.
(OÚ Libníč)
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Pronájem sálu
Obecní úřad Libníč nabízí možnost
pronájmu sálu v kulturním domě
č.p.85 na pořádání kulturních akcí.
Cena pronájmu je 3.000,-Kč+ topení
(cena za topení je individuální dle aktuálního počasí).
Informace podá starosta 724 164 288

STIBUS 2017
Smluvní autobusová doprava, která
zajišťuje přepravu školou povinných
dětí do školy a dospělých na spoj
MHD v Rudolfově, bude dle dostupných informací poskytovat tuto
službu také v roce 2017 za stejných
podmínek až do odvolání. O případných změnách budou obyvatelé informováni.
(OÚ Libníč)

Děkovný dopis
Na Obecní úřad v Libníči byl doručen dopis od paní Kadounové ohledně chvály za úpravu místa pro křížek

u lípy na cestě do Červeného Újezdce.
Informace byla předána odpovědnému zastupiteli.
Okolí sakrálních staveb budou upravovány také v roce 2017, na jejich
opravy bude OÚ Libníč čerpat finance z vypsaných grantů.
(OÚ Libníč)

Dopravní značky
Obecní úřad Libníč si dovoluje informovat obyvatele o připravované žádosti na doplnění dopravních značek
na snížení přepravní tonáže v místech
opakovaného poškození komunikací
a zrcadel na místech, kde je dopravní situace nepřehledná, např. výjezd
u školy.

Strategický plán rozvoje obce Libníč
V čísle 4/2016 jsme vám přinesli základní

dotačních zdrojů, kde je jeho existence čas-

rozvojovou vizí, která definuje požadova-

informace o tom, co je strategický plán roz-

to podmínkou předložení žádosti o dotaci

ný výhledový stav obce. Hlavním obsahem

voje obce (SPRO) a jaké jsou jeho přínosy

(např. Program rozvoje a obnovy venkova

návrhové části SPRO pak jsou definova-

a hlavní účel. V první polovině letošního

administrovaný Ministerstvem pro místní

né priority, opatření a dílčí aktivity, které

roku bychom rádi tento materiál necha-

rozvoj ČR) či bodovanou záležitostí (větši-

by měly vést k naplnění stanovených cílů

Dotace na kulturu
Obecní úřad Libníč v rámci přípravy
„XI. Slavností založení obce Libníč
v duchu lázeňské sezóny“ připravil
a podal: Žádost o poskytnutí dotace
Jihočeského kraje-podpora kultury,
a to v rámci dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2017.

li zpracovat externí odbornou firmou pro

na evropských dotací).

a dosažení stavu navrženého rozvojovou

(OÚ Libníč)

(OÚ Libníč)

správní území naší obce. Hned zkraje roku

Příprava takového dokumentu probíhá

vizí. Součástí přípravy SPRO jsou běžně

zkusíme oslovit vybrané společnosti v kra-

obvykle v několika fázích. Nejprve je po-

i další aktivity jako veřejná projednání,

ji, které se zpracováním těchto dokumentů

třeba ustavit řídící skupinu, která celý pro-

debatní kulaté stoly, ankety mezi občany

zabývají, abychom mohli vybrat vyhovující

ces přípravy SPRO řídí a také zřídit dílčí

apod.

(a velikosti obce) odpovídající způsob zajiš-

pracovní skupiny složené ze zástupců obce,

Vzhledem k velikosti naší obce lze prav-

tění přípravy SPRO.

úřadů, spolků a institucí nebo podnikatelů

děpodobně celý proces přípravy SPRO po-

SPRO je střednědobý rozvojový do-

působících v obci. Členové těchto pracov-

jmout jednodušeji než je nastíněno výše.

kument určený pro řízení rozvoje obce.

ních skupin pak na svých jednáních řeší

Základních výstupů a struktury materiálu

Jeho účel a vymezení vychází ze zákona

konkrétní problémy v oblastech jako vzdě-

by však mělo být dosaženo i v případě jed-

č. 128/2000 Sb., o obcích. Cílem je při-

lávání, technická a dopravní infrastruktura

noduššího zvoleného postupu. V každém

Rekonstrukce
budovy
č. p. 86
Obecní úřad připravuje rekonstrukci
budovy obchodu, kdy ½ budovy bude
upravena pro potřeby Jednotky SDH
Libníč a současně zde vznikne klubovna a společenská místnost SDH. Druhá ½ objektu projde rekonstrukcí pro
potřeby a zachování obchodu.

tom určit hlavní priority a potřeby obce

obce, odpadové hospodářství, ekonomika

případě bychom do přípravy SPRO rádi

ve vybraných oblastech, způsob jejich do-

a podnikání, služby pro občany a občan-

zapojili formou ankety a veřejného projed-

sažení a určení zdrojů, ze kterých by mělo

ská vybavenost, turistika atd. Paralelně

nání i občany obce.

být zajištěno jejich financování. Plánovací

s jednáním pracovních skupin pak probíhá

Anketu, jejímž prostřednictvím se mů-

období může být stanoveno v různé délce,

zpracování socioekonomického hodnoce-

žete do přípravy SPRO zapojit i Vy, najde-

zpravidla se však jedná o horizont cca 5-10

ní obce, demografické analýzy a dalších

te v tomto čísle Rozhledů. Vašimi názory

let (je zřejmé, že některé úkoly však vyža-

analytických podkladů. Tyto poznatky

máte příležitost vyjádřit svoji představu

dují delší časový horizont). Zcela zásadní

jsou pak uspořádány do matic tzv. SWOT

o současnosti a budoucnosti naší obce.

význam může SPRO z pohledu financo-

analýz a stanou se východiskem pro tvorbu

KP Projekt s.r.o.

(OÚ Libníč)

vání rozvoje obce hrát v případě využívání

návrhové části SPRO. Ta je pak uvozena

František Šafránek-koordinátor
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Strategický plán rozvoje
obce Libníč:
Jakou formou bude tento
projekt zpracováván?
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Libnič není Libníč aneb kde jsme k té pověstné
čárce v názvu obce vlastně přišli
Proč je Libníč Libníčí jsme na stránkách
tohoto zpravodaje již jednou psali. Původ
názvu vesnice nám připomněltaké průvodce
historií pan Vratislav Klabouchběhem procházekna10. Libníčských slavnostech. Na
první zastávce u Bezdíčkovy vily jsme vyslechlipříběh o poddaném jménem Libník,
který dostal od krále přidělenou část zdejší

Fáze 1 (Analytická část):

d) aktivity budou navrženy se zohledněním možností financování

půdy. Libník se říkalo nejdříve statkutohoto

– čerpání dotačních prostředků z evropských, národních, regio-

poddaného a nakonec se tak začalo říkat celé

nálních a dalších zdrojů

vesnici.

1. Zpracování socioekonomického profilu obce se zaměřením také
na otázku očekávaného populačního vývoje obce vč. její prognózy
na základě:
a) analytických podkladů zadavatele

2. Řízení připomínkovacího procesu strategického plánu – vypořádání došlých připomínek.

Co jsme však při historických procházkách nezmínili, je čárka v názvu naší obce.

3. Veřejné projednání strategického plánu – prezentace dokumentu

Přitom Libnič s krátkým „i“ se dodnes obje-

b) statických údajů ČSÚ a dalších statických informací,

veřejnosti, možnost připomínkování veřejností, vypořádání připo-

vuje na některých značeních u cest a spousta

c) informací z dotazníkového šetření mezi obyvateli,

mínek.

místních obyvatel také neřekne jinak, než že

z jednání ministerské rady č. 43354). Minis-

-

Plavo na Plav

například „jede do Libniče“.Jak je to správ-

terským rozhodnutím bylo najednou naříze-

-

Hrdějice na Hrdějovice

KP projekt s.r.o.

ně nám o slavnostech osvětlil pan Bohumil

no přejmenování většího počtu obcí v Česko-

-

Dobřejice na Dobřejovice

e) informací pocházejících z případných dalších rozhovorů, jed-

KP projekt s.r.o. ve spolupráci s OÚ Libníč a vytvořenou pracovní

Pouzar, bývalý starosta obce. Tímto mu vel-

slovensku. Cílem přejmenování bylo počeště-

-

Červený Újezd na Červený Újezdec

nání pracovních skupin složených ze zástupců veřejného, ne-

skupinou zpracuje dokument SPRO, který se musí dokládat k žádo-

mi děkuji za cenný příspěvek do Rozhledů

ní, zvýraznění českých názvů obcí nebo jiné

ziskového a podnikatelského sektoru (v případě jejího / jejich

stem o dotační tituly z EU. Náplň společnosti zajišťující regionální

a zveřejňuji pro Vás čtenáře:

důvody.V našem okolí byly výše uvedeným

Název Libnič často používáme dodnes a ně-

ustanovení pro potřebu tvorby SPRO).

poradenství:

výnosem přejmenovány tyto obce:

kdy i okolní obce dosud nazýváme starým

vyskytoval až do roku 1923. K přejmenová-

-

názvem, inu zvyk je železná košile.

ní obce na Libníč došlo na základě Výnosu

-	Voselno na Oselno (v roce 1925 přejme-

d) identifikovaných vazeb obce v rámci stávajících kooperačních
struktur (DSO, MAS ad.)

2. Dotazníkové šetření potřeb a názorů občanů obce v jednotlivých
oblastech – příprava dotazníku, vyhodnocení dotazníkového šetření

1. Řízení připomínkovacího procesu strategického plánu – vypořádání došlých připomínek.

Název obce s krátkým „i“ čili Libnič se

Ministerstva vnitra ze dne 23. 6. 1923 (zápis

Libnič na Libníč
nováno na Úsilné)

Bohumil Pouzar, Mgr. Jana Němečková

Poznámka: předpokladem je zajištění distribuce ankety prostřednictvím
zpravodaje obce Rozhledy Libníče a Jelma a prostřednictvím webových
stránek obce.

2. Veřejné projednání strategického plánu – prezentace dokumentu
veřejnosti, možnost připomínkování veřejností, vypořádání připomínek.

3. Vytvoření pracovní skupiny ustanovené pro potřeby tvorby SPRO
(složené ze členů zastupitelstva, příp. ze zástupců veřejného, neziskového či soukromého sektoru daného území).

Vila Bezdíčková
v Libniči
u Č. Budějovic.

3. Průběžné zajištění metodického vedení a konzultací při tvorbě
SPRO, při formulování vize, definování prioritních oblastí, cílů
a opatření SPRO.

4. Zpracování SWOT analýzy obce.
4. Případná účast a prezentace průběhu zpracování SPRO a jeho
výstupů na jednání zastupitelstva obce Libníč.

Fáze 2 (Návrhová část SPRO) zahrnuje zejména:
5. Kompletace dokumentu, grafická a jazyková korektura
1. Zpracování návrhové části strategického plánu:
a) definice referenčního období SPRO

Hotový dokument by měl být předán k účelnému využití v dubnu
2017

b) členění do jednotlivých rozvojových priorit
c) formulace opatření a aktivit naplňující jednotlivé priority
4

Co to pro nás jako občany znamená, co nám projekt přinese.
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Z historie obcí: Kaple Nejsvětější Trojice v Libníči
- děkujeme, že jsme přežili mor
3. června 1715

se první nemocní v Praze. V hlavním měs-

hejtmanMathias Dräxler projevil názor, že

Poslední historické povídání v Rozhledech

tě království měla tehdy epidemie nejtěžší

by děkovná kaple měla býtumístěna v lib-

č. 3/2016 jsme zakončili rokem 1681 a ob-

průběh,vyžádala si na 13 000 obětí (asi ¼

níčském areálu, který údajně hojně navště-

jevením místního léčivého pramene. Jak si

tehdejší populace Prahy).Podle dobových

vovali poddaní ze všech třípanství.V do-

možná z článku aneboz divadelního před-

svědectví dokonce plavali mrtví lidé a do-

pise z 5. prosince s ním souhlasil Václav

stavení na 10. Libníčských slavnostech

bytek ve Vltavě.

Antonín Dvořák, podle nějž„bylo u Lib-

pamatujete, kníže Schwarzenberg (hrál ho

Konec morové epidemie přineslo až

níče beztak třeba vybudovat „Kürchl“.

p. Petr Šlemenda) pojal po přezkoumání

chladnější počasí na podzim roku 1713.

Ze zřejmých důvodů dal tedy kníže před

ADVENTNÍ SETKÁNÍ
V neděli 11. 12. 2016 od 15-ti hodin., se

Na závěr poděkovala organizátorka

v našem kostele Nejsvětější Trojice, konal 3.

Setkání Růžena Lískovcová účinkujícím

ročník ADVENTNÍHO SETKÁNÍ (Sou-

a všem, kteří se na akci podíleli, účastníkům

sedského zpívání). Do vánočně vyzdobené-

za návštěvu a za darované peníze na obnovu

ho kostela – stromkem, jesličkami se Svatou

kostela. Poděkování za pomoc na přípravě

rodinou, kterou představovali Jan Radouch

celé akce, zasíláme touto cestou rodině P.

a Kateřina Štíchová, a betlémem, přišlo asi

a K. Jirkovských. Před odchodem z koste-

80 občanů z Libníče, Jelma a okolí.

la byly dětem rozdány připravené pamlsky.

Setkání zahájil kostelník Karel Lísko-

Program Setkání pokračoval před kostelem,

vec, přivítáním návštěvníků a účinkujících

kde za příznivého prosincového počasí bylo

a připomněl význam Adventu. Přitom vy-

účastníkům podáno občerstvení. Na přine-

zval k pokračování peněžní sbírky na obno-

seném stole bylo vánoční cukroví věnované

vu kostela v Libníči.

místními rodinami a z Domova Libníč čaj

Programem SETKÁNÍ bylo vystoupe-

v termo nádobě s výčepním kohoutkem. Po

ní 15-ti členné pěvecko - recitační skupiny

skončení vystoupení jsme zaznamenali slo-

místních školních dětí pod vedením paní

va uznání a díků. Vydařil se i závěr, čaj byl

Aleny Šafářové a za hudebního doprovodu

horký a lidé viditelně spokojení.

Obr. 1 Pavel Ignác Bayer, návrhy votivní (děkovné) kaple Nejsvětější Trojicea morových patronů v Libníči, leden 1714 (pozn. zvítězil 3. návrh)

paní Pavly Pelantové z Českých Budějovic

Vánoční stromek se tentokrát podařilo

na kostelní klávesový nástroj. Program sku-

zajistit víceméně náhodou, když členové

pramene nápad vystavět v Libníči lázně na

Z této doby se zachoval dopis knížete Ada-

stavbou lázní přednost výstavbě děkovné

piny dětí zpěvem vánočních písní, doplni-

Kulturního výboru při OÚ připravova-

dobové úrovni. Pustil se do čilých staveb-

ma Františka ze Schwarzenberguadresova-

kaple a dne 8. prosince 1713 záměr svých

lo vystoupení Maxe Nejedlého z Libníče

li stromky pro akci na sále Společenského

ních příprav, povolal své dvorní architekty,

nývrchnímu hejtmanovi MathiasiDräxle-

úředníků schválil.

a Šimona Stančíka z Českých Budějovic na

domu.

ale jeho plány na výstavbu bohužel přeru-

rovi. Kníže zde vyjadřuje vůli vybudovat

Na výsledné podobě kaple se podíle-

klarinet, sourozenci Kadounovi z Adamova

Peněžní sbírka při Setkání v roce 2014

šila nepředvídaná okolnost. Šlo o moro-

kapli jako „poděkování za ochranu českých

lo několik umělců: autorem projektu byl

zahráli na altovou flétnu a na klávesový ná-

vynesla 1.000 Kč, v roce 2015 4.359 Kč

vou epidemii, která se do českých zemí

majetků před morovým nebezpečím“. Epi-

český barokní architekt Pavel Ignác Bay-

stroj, na kytaru Josefína Hloušková, Jakub

a při tomto 6.512 Kč, z toho dva dárci dali

rozšířila z Balkánu. I přes uzavření hranic

demie se totiž jako zázrakem jihočeským

er, zvon pro zvoničku odlil zvonař Joseph

Bošek na klávesový nástroj a zpěvem Kami-

dohromady 3.000 Kč.

Moravy, Čech a DolníchRakous v roce

panstvím vyhnula. Dík se měl týkat pan-

Haag z Českých Budějovic, autorem oltáře

1713, se mor zastavit nepodařilo a objevili

ství Třeboň, Hluboká a Protivín.Vrchní

byltřeboňský sochař Georg Andreas Bürger

la Jášová.
6

Lískovcovi-farnost Libníč
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a autorem oltářních obrazů pražský malíř

směrem

Petr Keck. Motivem obrazů je v souladu

je provedena odlišnou

sezasvěcením kaple Nejsvětější Trojice.

technikou, než zakle-

Větší oltářní plátno na nástavci představu-

nutí kůrua první části

jesv. Karla Borromejského a sv. Františka

lodě. Během úprav došlo

Xaverského, kteří se obrací k Nejsvětější-

k výměně ostění hlavní-

Trojici s přímluvnou modlitbou za mo-

ho vchodu. Dále byla

rem trpící lidstvo. Lidské trápení ilustruje

budova doplněna o jed-

scéna pohřbívání mrtvých ve spodní části

noduchou věž a sakristii.

díla. Součástívýzdoby oltáře byl alianční

Tím dostal definitivní

erb Schwarzenbergů a Lobkowiczů, který

podobu Kostel Nejsvě-

připomínal zakladatele kaple a jeho man-

tější Trojice tak, jak ho

želku Eleonoru Amálii z Lobkowicz (při

známe dnes.

Libníčských slavnostech jsme si o nich po-

Závěrem

vídali u sochy sv. Jana Nepomuckého).

o

k
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presbytáři

bych

výstavbě

ráda

místního

Slavnostní vysvěcení kaple proběhlo 3.

kostela resp. kaple zmí-

června 1715způsobem, jak se na tehdejší

nila jednu zajímavost,

dobu patřilo. Do Libníče dorazili všichni

kterou dostupné prame-

významní duchovní představitelé – česko-

ny zmiňují. Z archiválií

budějovický děkan Jan Vít Schwantle, fará-

vyplývá, že na výstavbu

12. ROČNÍK VÁNOČNÍHO HOKEJ-

díry v plotě), které panují na místním hřišti

hřišti v Čejkovicích. K utkání byli pozváni

ři z poddanských vsí Hosína, Pištína, Zahájí

děkovné kaple v Libníči

BALOVÉHO TURNAJE

u školy, se turnaj konat nemohl.

místní občané, kteří pozvání přijali a Lib-

existovala veřejná sbír-

Letošní Vánoce měly být ve znamení 12.

ka. Lidé výstavbu kaple

ročníku Libníčského vánočního hokejba-

PŘÁTELSKÉ UTKÁNÍ

a tuhým mrazům bylo utkání odloženo na

chápali jako kolektivní

lového turnaje. Ovšem pro zcela nevyho-

Vedení HC Libníč domluvilo přátelské

jarní období.

díloa

vující podmínky (zdevastované mantinely,

utkání s týmem Plzeňského prazdroje na

a farář z Rudolfova. Nedílnou součástí mšebyla hudební produkce, kterou zajišťovaly
vedle dalších nástrojů zejména staré varhanypřenesené do kaple z Hosína. Slavnosti

Detail oltářního obrazu – sv. KarelBoromejský a sv. František
Xaverský se obracík Nejsvětější Trojici s přímluvou za lidstvo trpícímorem

prostřednictvím

Vánoční hokejbalový turnaj v roce 2015

níč by reprezentovali. Bohužel kvůli silným

Václav Klomfar-předseda HC LIBNÍČ

se zúčastnil nemalý dav schwarzenberských

Původní malá osmiboká kaple postu-

svého finančního příspěvku, jakkoliv ne-

poddaných i lázeňskýchhostů. Ve pro-

pem času ale přestávala kapacitně stačit,

patrného, se na výstavbě ochotně osobně

spěch diváků nechala vrchnost (zastoupená

a proto bylo rozhodnuto o přestavbě.

podíleli. Vzhledem k současnému stavu

osobně kněžnou Eleonorou Amálií z Lob-

Roku 1788 byla část původní Bayerovy

Kostela Nejsvětější Trojice a potřebám

kowicz)narazit dva sudy piva a rozdávat

kaple stržena a loď byla podélně rozšíře-

oprav si myslím, že bychom v tomto ohle-

kteří se starají o prostranství před vlastním domem, a není jim lhostejný vzhled naší obce.Vybírali jsme nejhezčí zahrádku, předzahrádku,

chléb z dobré mouky.O počtu přihlížejících

na. Ponechána bylapředsíň a k ní přiléha-

du měli naše předky následovat.

případně výzdobu oken domů. Jediným parametrem, který tuto soutěž ovlivňovala zároveň rozhodoval o výsledku, měla být zaslaná foto-

svědčí, že vydávání chleba všem zájemcům

jící nakoso postavené zdi. Svědčí o tom

trvalo prý více jak třičtvrtěhodiny.

podoba oken i rub klenby,jejíž větší část

ESTETICKÁ SOUTĚŽ L&J

V termínu 1.7.-31. 10. 2016 vyhlásil kulturní výbor obce Libníč Estetickou soutěž Libníče &Jelma. Účelem mělo být poděkování všem,

grafie, jméno a adresa občana obce na e-mail redakce ROHLEDŮ L&J.
Mgr. Jana Němečková

Soutěžní komise se rozhodla takto: „Děkujeme za krásné fotografie Vašich zahrad a zahrádek a dovolujeme si Vám všem zúčastněným
popřát k 1. místu.“ Hodnotné poukazy do soutěže věnovalo Zahradnictví Úsilné a všem zúčastněným budou předány osobně v měsíci
březnu 2017.

František Šafránek-předseda KV

HC Libníč
Hokejbalový klub HC Libníč vstoupil do

Po podzimní části se tým HC Libníč

douch s 24 góly a 22 asistencemi a 7. mís-

své historicky druhé sezóny a nastoupil tak

nachází na druhém místě tabulky a na svém

to obsazuje Václav Klomfar ml. s 15 góly

do 1. ligy asociace hokejbalových klubů

kontě čítá 9 výher, 2 prohry. Za 11 utkání

a 18 asistencemi.

České republiky. Tým zůstal ve stejné se-

dokázali hráči nastřílet 81 branek a 48 bra-

stavě, se kterou vstoupil do své první sezó-

nek inkasovali.

ny, ovšem posílil své obranné řady novým
brankářem.
8

V kanadském bodování TOP 10 HRÁČŮ 1. LIGY obsazuje 5. místo Lukáš Ra-

Druhou část sezóny zahajují hráči v neděli 15. 1. 2017 s týmem Lafeta ČB na hřišti v Plavu.
pokračování ns následující straně >>

1. místo ADRIANA LANDOVÁ
Libníč

1.místo manželé KARFÍKOVI
Libníč

1.místo RENATA UHLÍŘOVÁ
Jelmo
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DĚTSKÁ DISKOTÉKA

kami a bojovali o svou čest, protože o body
na rybníku nejde.

Vážení spoluobčané, stojíme na prahu no-

py na obecních budovách a pověsili akustic-

a účastnit se těchto akcí:

V tomto krásném zimním čase, využily nej-

vého roku a dovolte mi krátce zhodnotit

ké závěsy na sále KD.

21. 1. – Dětská diskotéka (odpoledne)

menší děti sobotní pozvání děvčat z SDH

Důležitou podmínkou činnosti sboru

a Maškarní disco ples pro dospělé (večer).

Libníč na Dětskou diskotéku. Bylo to bá-

je podpora od našich partnerů a sponzorů.

18. 3. – Společný ples hasičů a sportovců.

ječné odpoledne. Tančila se mazurka, Ptačí

Rok 2016 byl pro nás velice úspěšný

Díky jejich pomoci jsme zakoupili sportov-

duben. – Sběr žel. šrotu a elektrospotře-

tanec a soutěžilo se například v „židlované

a to jak po stránce sportovní, tak i kultur-

ní vybavení pro děti a další technické pro-

bičů.

.“Úžasný taneční výkon všech zúčastněných

ní. Pořádali jsme maškarní ples, dětskou

středky pro hasiče. Za jejich podporu jim

30. 4. – Stavění „MÁJE“

dětí,ve kterém do poslední chvíle nebylo

diskotéku, společný ples s SK Libníč, tra-

patří velké poděkování a pevně věřím, že

květen – Soutěž Rudolfov, Hosín, Lišov,

jisté kdo je skutečným vítězem v „židlova-

diční stavění „MÁJE“ a zorganizovali sou-

nám zachovají přízeň i v roce 2017. Našimi

obvodová soutěž.

né“, ale stejně jako je tomu na rybníku ani

těž v požárním sportu v rámci Libníčských

partnery jsou:

červen – Soutěž Dubičné, Hůry.

v KD Libníč nešlo o body, ale o zábavu.

slavností. Zajistili jsme pro občany naší

OBEC LIBNÍČ

červenec – Soutěž Štěpánovice, Hrdějo-

A bavili se skutečně všichni.

obce sběr železného šrotu a vysloužilých

AUTODOPRAVA-ZEMNÍ PRÁCE Mar-

vice.

elektrospotřebičů. Naše sportovní družstva

tin Švec

srpen – Soutěž Libníč, noční soutěž Du-

za jeho zodpovědný přístup při přípravě re-

se zúčastnila šestnácti soutěží, kde vzorně

ELEKTROMONTÁŽE Radek Oťahel

bičné.

pertoáru pro děti, starostovi SDH Pavlu Jir-

naši obec reprezentovala. Z těchto soutěží

CITRO RESTAURANT Michal Hloušek

září – Veteránská soutěž Libníč

Přes krásné slunečné odpoledne, které řada

chvílemi bylo tak plno, že děvčata brusli-

kovskému za skvělou přípravu dětské akce,

jsme přivezli celkem 7x zlato, 4x stříbro

AUTODOPRAVA Petr Šlemenda

říjen - Sběr žel. šrotu a elektrospotřebičů

dětí využila k zimním radovánkám na za-

la i mezi stromy a jejich otcové přemýšleli

zvláštní poděkování za organizaci patří Věře

a 5x bronz. Poprvé v historii našeho sboru

ZEDNICTVÍ Karel Zeman

mrzlých loužích, rybníčkách či skutečných

o dalších a dalších možnostech broušení

Šlemendové, Janě Zemanové a Aleně Pa-

jsme dokázali postoupit do okresní soutě-

ZÁMEČNICTVÍ Václav Radouch

Termíny soutěží budou ještě upřesněny

stadionech, jako je tomu v případě ledové

ztupeného ostří na bruslích,zatímco lib-

roubkové.

že. Naši malí soptíci pilně trénovali a bylo

EVOCATI

po nahlášení jednotlivých SDH v březnu

plochy na dolním návesním rybníčku, kde

níčští borci v zápalu boje šermovali hokej-

úžasné je sledovat, s jakým zápalem sou-

KERAMIKA Z PODLOUBÍ Petr Uhlíř

2017. Na každou událost pořádanou SDH

těžili. Pro mladé hasiče jsme zorganizovali

AUTODOPRAVA Matoušek

Libníč budou občané včas upozorněni for-

školení malých záchranářů. Zábavné od-

MUDr. Pavlína Nejedlá

mou letáku. Zároveň Vás tímto na všechny

poledne s chytáním ryb a velice zajímavou

STAVITELSTVÍ Michal Paroubek

akce srdečně zvu a těším se na hojnou účast.

exkurzy na letišti v Plané. V současnosti má

TRANZIT K+R v.s.o. Pavel Říha

Vážení přátelé, na závěr chci Vám všem po-

náš sbor 89 členů, z toho 49 mužů, 17 žen

KOROSTENSKI ASSISTANCE s.r.o. Fi-

přát do nového roku hodně zdraví, štěstí,

Unavené děti, z ledových kluzišť a odpo-

půlnoc.Hodnocení masek gradovalo, ne-

a 23 dětí. Naši hasiči zařazeni v zásahové

lip Korostenski

osobních a pracovních úspěchů.

lední diskotéky, ulehly do svých postýlek

boť masky byly opravdu kvalitní. Samotné

a jejich „spořádaní a zodpovědní“ rodičové

hodnocení nechala porota na účastnících

loňský rok a seznámit Vás s plánovanými
akcemi našeho sboru na rok 2017.

Naše poděkování patří DJ Vendelínovi

jednotce zasahovali u 10 zásahů. V případě

21. 1. 2017

MAŠKARNÍ DISCO PLES

potřeby jsme aktivně pomáhali OÚ, např.

V tomto roce se pokusíme navázat na loň-

Bc. Pavel Jirkovský

se potichu a potají vykradli ze svých příbyt-

taneční merendy. Formou přístroje na mě-

nařezali dřevo do kotelny KD, vyčistili oka-

ské úspěchy. SDH Libníč bude pořádat

Starosta SDH Libníč

ků, aby se na sále kulturního domu mohly

ření potlesku, pískotu a povzbuzování, tzv.

užívat masopustního veselí. Za mixážním

Hlukoměr, změřili nadšení nad plejádou

pultem „řádili“ nerozluční kamarádi Vojta

jednotlivých masek při závěrečném defilé

Vít z Radia Faktor a Pavel Svobodaz TV

na podiu.

Rybník pražská

NOVA. Organizovanost a materiální za-

Ceny si postupně odnesli: obecní de-

jištěnost během večera ostře sledovalAdam

ment, Mach a Šebestová, piráti a bukanýři,

V článku o tomto rybníku na stránkách Rozhledů Libníče a Jelma č.4/2016, jsem opomněl napsat, že od konce padesátých až po začátek devadesátých

s Evou. Na sále se také objevili zelení bubá-

Homer a MargeSimpsnovi s dcerou Maggie

let 20. stol. se na rybníku hrál lední hokej a to na dobré „venkovské úrovni“. První skupina nadšenců - hokejistů, kluků dobrovoďáků, různě upravovala

ci, houmlesáci z Jelma, Rumcajs a Manka,

a lesní bubáci. Zvláštní cenu večera navrhl

hráze tak, aby hrací plocha byla co největší a aby ji voda z potoka nepoškozovala.

Simpsnovi, piráti a bukanýři, Mach a Še-

a předal „bubák“ Václav Klomfar alias DJ

bestová, indiánky, kovbojové s klobouky

Vendelín, na způsob Diamantového slaví-

O hraní hokeje byl mezi místními kluky a okolí značný zájem. Zde vzpomínám na některé dávné hráče jako byl například Miroslav Rachač a Karel

i sombréry, čertice, honorace 1. republiky,

ka,jejž dostal mistr Karel Gott za zásluhy

Pouzar zvaný Ševců z Hůr.

hipísáci a obecní dement.

v oblasti kultury, Věře Šlemendové za spo-

Byla to taneční jízda, protože Ti dva „jeTento druhý článek o Pražské věnuji především těm, kteří stáli u zrodu libníčského hokeje, který však bohužel postupem času pokračovatele nenalezl.
Lískovec Karel - prosinec 2016
10

František Šafránek

žíšci“ mixovali muziku od srdce a bylo znát,
že to jsou skuteční profesionálové. Nastala

lečenský přínos a za obětavost se, kterou jde
do každé takové akce.
František Šafránek
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páté byl sál plný a plnější. Organizátoři byli
takřka zaskočeni účastí téměř šedesáti dětí
s rodiči a prarodiči, přesto Sv. Mikuláš s čerty a anděly celou situaci zvládl během dvou
hodin. Bylo to krásné odpoledne plné básniček a písniček. Některé děti měly v Knize
hříchů uvedeno, že chodí spát s dudlíkem,
jiné s plínkou anebo vyžadují spinkat v ložnici u maminky. Byly také tací, na které Kniha
vyzradila, že chodí na málo zamrzlý rybník,
neučí se a lajdácky chodí pozdě na autobus
a zdržují ty, co chodí včas! Všechny děti slíbily
nápravu, téměř všechny zazpívaly nebo zarecitovaly.
MIKULÁŠ V MŠ

Bylo připraveno 60 atraktivních balíčků

Zimní radovánky dětí z MŠ Libníč.

Pondělní dopoledne bylo ve znamení pozvá-

po 105Kč/ks, ve kterých sice chyběly manda-

ciální poděkování patří panu Šárovi za jeho

již 3. ročník Adventního setkání. Více viz.

ní Mikuláše s čertem a andělem do Mateřské

rinky a jablka, ale naopak jsme vsadili na dět-

obětavost.

článek dopisovatele pana Lískovce s ná-

školy v Libníči. Mikuláš byl velký jako hora,

skou tvořivost a představivost a vložili do nich

čert ošklivý jako noc a anděl? Lidičky, …. to

plastickou modelínu, hrací kostku a sladkosti.

SOUSEDSKÉ ZPÍVÁNÍ

zvem ADVENTNÍ SETKÁNÍ.

PŘEDADVENTNÍ SETKÁNÍ

SETKÁNÍ SENIORŮ

byl anděl. Po příchodu se děti trochu bály,

Rádi bychom poděkovali všem, kteří se zú-

Na Stříbrnou neděli uspořádala libníčská

František Šafránek

SOUSEDEK

V sobotu 3. 12. 2016 odpolednezorgani-

zřejmě ne všechny měly čisté svědomí, ale po-

častnili příprav na kulturní odpoledne. Spe-

farnost za podpory kulturního výboru obce

předseda KV

Dne 20. 11. 2016 se konalo v prostorách

zoval kulturní výbor obce ve společenském

stupně pláč ustával a po několika básničkách

místní hospůdky U Jeníka setkání sousedek.

sále v Libníči již páté Setkání Seniorů. Jako

všechny děti pookřály a dokonce si s Mikulá-

Z připraveného chvojí si děvčata aranžovala

již každý rok vystoupily děti z Mateřské

šem a čertem zatančily.Před odchodem slíbily,

adventní věnce a svícny. Účast byla poměrně

školky Libníč, pod vedením paní ředitelky

že budou hodné a poslušné.

hojná, je vidět, že i ženy a dívky mají chuť se

Ilony Djurov,s bohatým kulturním a ad-

setkávat při podobných příležitostech, bude-

ventním programem. Příjemné odpolednea

me se snažit je v tomto trendu podporovat.

Zpráva o činnosti Sportovního klubu Libníč za období 9 - 12/2016
olympiády se zúčastnilo celkem 90 soutěžících

V rámci prvního Adventního víkendu bylo-

a sportovní ohlas byl velmi velký. V příštím

opět pro malé i velké občany naší obce připra-

MIKULÁŠ V CSS EMPATII LIBNÍČ

roce, který nebude olympijský, se podobná

veno Slavnostní zdobení Vánočního stromku,

pohodu svým vyprávěním a hudebním do-

V pondělí po obědě se Mikulášská výprava za-

akce uskuteční pod názvem Vesnické hry bez

Lampionový průvod, Posílání pošty Ježíškovi

Zvláštní poděkování za organizaci patří paní

provodem na klávesový nástroj podpořil,

stavila naskok v CSS Empatii a Domově Lib-

hranic.

a samozřejmě nemohl chybět Vánoční punč.

Renatě Uhlířové a kolektivu. Děkujeme také

stejně jako v předchozím roce, pan Tala-

níč. Při obchůzce po odděleních v „lázeňském

nájemci hospody U Jeníka panu Zákostelec-

fous.Tanečním vystoupením přispěla také

komplexu“ měl hlavně čert plné tlapy a pytel

Drakiáda - 12. 11. 2016

koviště u kostela Nejsvětější Trojice bylo i tento

kému za vstřícnost a vynikající občerstvení.

taneční škola IMA DANCE. Věříme, že se

práce. Některé zlobily, dokonce nutil zpívat.

Druhou listopadovou sobotu se na hřišti Za

rok zaplněno velkým množstvím občanů obce,

vám setkání líbilo a věříme, že se příští rok

Bylo to veselé páteční odpoledne, zvláště

Krámem opět po roce sešli vyznavači papí-

kteří se zde zastavili v předvánočním shonu.

sejdeme opět v hojném počtu.

v případě příhody, kdy se mu slečna zavěsila

Vesnická Olympiáda - 17. 9. 2016.

rových draků a drakového létání. Více jak 20

na čertovskou hřívu a křičela: „čerte čertíčku

Obdobně jako se v Riu de Janeiro konaly Let-

draků všech velikostí se díky mírnému větru

Plán akcí na rok 2017

vezmi mne sebou do pekla do peklíčka!“

ní olympijské hry, tak se v sobotu dne 17. září

dostalo do vzduchu a na malou chvíli se nebe

24. února	
Valná hromada sportovního

2016 konala na návsi obce Libníče historicky

nad hřištěm zaplnilo papírovými monstry. Jen

STAVBA BETLÉMA
Stejně jako v roce loňském tak i v tom le-

Toto setkání se v Libníči stalo již tradicí a par-

tošním objevil se v Libníči betlém. Přibily

ČERTOVSKÁ PÁRTY

figurka děvčátka a změnilo se místo. U kos-

V sobotu večer od 20 hodin se konala ve

tela nám přišel zastrčený a místem setkávání

společenském sále v Libníči Čertovská

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA

první Vesnická Olympiáda - Rio Libníč 2016,

ti nejvytrvalejší udržovali ještě své papírové dra-

obyvatel je náves. Nové místo si tedy našel

party, kdy jsme chtěli využít situace, pro-

Protože Svatý Mikuláš chodí za dětmi 5. pro-

aneb zábavné sportovní odpoledne pro celou

ky ve vzduchu během po hřišti. Pro všechny

u Fenclů křížku. Stavební práce zajistil Jiří

tože v roztopeném kotly pod sálem, při-

since, rozhodl se kulturní výbor vyslyšet přání

rodinu. Přihlášení účastníci, ať mladí, či do-

zúčastněné bylo připraveno malé občerstvení a

3. června

Klimeš, Petr Uhlíř a Jaroslav Schwarz, elek-

pravovali si čerti posvícení na pondělní rej

rodičů a udělat, oproti předchozím zvyklos-

spělí bojovali o nejcennější kovy v disciplínách

v popelu se pekly tradiční podzimní pochout-

21. - 25. srpna Sportovní vesnický tábor

triku připravil Radek Oťahel, přemostění

kolem Mikuláše a anděla a snovali si plány

tem, Mikulášskou besídku v termínu, kdy

atletiky, jezdectví, střelby a fotbalu. Všichni

ky – brambory.

16. září

Vesnické Hry bez hranic

drátu přes ulici zajistilo SDH s Pavlem Jir-

na neposlušné děti. Věříme, že jako „tré-

skutečně přijít mezi děti má. Po spolupráci

bojovali s nesmírným nasazením, dobrou ná-

11. listopadu

Drakiáda

kovským. Děkujeme také ostatním obča-

nink“ na pondělí to nebylo zlé a „večírek“

s rodiči, byla vytvořena KNIHA HŘÍCHŮ

ladu zajišťoval DJ W a nad regulérností celé

Zdobení Vánočního stromku, lampionový

nům za pomoc při stavbě.

se líbil.

a v pondělí odpoledne vše vypuklo. Od půl

soutěže bděli zodpovědní rozhodčí. Vesnické

průvod a Vánoční punč - 26. 11. 2016
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klubu
18. března 	Dětský maškarní karneval
Bál SDH a SK
Sportovní dětský den

2. prosince	Zdobení Vánočního stromku
Andrea Fenclová - členka VV SKL
13
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KULTURA v Libníči

Vážení sousedé a občané obce Libníč a Jelmo,
uplynulý rok jsme si vyzkoušeli, o které akce
stojíte a o které méně. V každém případě je
vidět, že jsme obcí kulturně-sportovně políbenou a že máme chuť se při společenských akcích stále setkávat. V celé řadě spolků, které se
navzájem prolínají, neboť téměř všichni jsme
členy SK a SDH nebo HC, jsou organizačně
velmi schopní lidé a že řadu velkých akcí bychom měli dělat společně a zbytečně neštěpit
své síly. Oceníme, pokud byste se sami chtěli
zapojit do spoluorganizace kulturních akcí,
věřte, že nikoho neodmítneme.
Dovolte mi, Vás stručně pozvat za kulturním děním do Libníče a na Jelmo v roce
2017(do srpna).
Dne 18. 2. 2017 jsme pro ty nejmenší připravili od 14-17 hodin zábavné Dětské odpoledne se Simonou. V loňském roce byla akce motivována teplým téměř jarním počasím a paní
Simona připravila akci na téma: “Zimní radovánky se sněhulákem.“ Na sobotní odpoledne
máme pro vás připravenu řadu her a soutěží,
při kterých se nebudou nudit Vaše ratolesti, ale
ani Vy.
18.2.2017 od 20 hodin je pro Vás a Vaše přátele připraven X. OBECNÍ PLES.
Vsadili jsme na osvědčenou kvalitu a pozvání kulturního výboru obce Libníč přijal HK
Band. Základní osu repertoáru Hudebního kroužku tvoří určitě „bigbeatová“ éra 60.
a 70. let. Nechybí ale ani skladby ještě starší
éry swingu, ani kousky prakticky současné.
Na podiu neuvidíte žádné samo hrající Casio.
O předtančení se postará IMA DANCE. Pro
milovníky hazardu je připravena bohatá tombola, pro zajímavost je v ní např. TATRA písku.
17.4.2017 na Velikonoční pondělí, jsme připravili pro příznivce hudby VELIKONOČNÍ KONCERT ve Farním kostele Nejsvětější
Trojice v Libníči. Od 17 hodin vystoupí Four
Brothers Saxofon Quartet (FBSQ) ve složení
Marek Buble - soprán sax, Michael Jermář
– altsax, Silva Šírová – tenorsax, Jakub Cirkl
– barytonsax. Kdo v loňském roce tento koncert FBSQ navštívil, může zodpovědně popsat
14

zážitek, který se naskytl, když se mezi muzikanty objevil pan Štěpán Markovič se svým
„saxíkem“. Toto kvarteto také slavilo úspěch
při letních slavnostech, kdy doprovázeli kulturní odpoledne v lázeňském komplexu.
V sobotu 22. 4. 2017 se na Jelmu uskuteční
JARNÍ SLAVNOSTI. Jedná se o volné pokračování loňských Velikonoc na Jelmu. Z důvodu, že jsme pro Vás chtěli zajistit více řemeslníků, ať již kováře, keramika, proutkaře, dále
také harmonikáře, kapelu, kejklíře a dětem
kolotoč a dílny, byli jsme nuceni tento termín
posunout.
Akce se koná od 10- 21 hodin.
V neděli 11. 6. 2017 se v Libníči poprvé v novodobé historii uskuteční koncert pod širým
nebem. Akce s názvem Čaj o páté se ponese
v duchu poklidného nedělního odpoledne,
kdy si v atmosféře letního podvečera poslechneme Swing Trio Avalon. Předpokládané místo
koncertu je zahrada Zátkovy vily. Podrobnosti
upřesníme.
Jako čaje o páté se v Československu za socialismu
označovala setkávání mládeže (hovorově mejdany, sleziny apod.) v tento čas, kde se nepil alkohol,
ale čaj (alkohol se samozřejmě pil, ale oficiálně se
o tom nemluvilo).
V ½ července (termín bude upřesněn) opět navštíví naši obec KINEMATOGRAF BRATŘÍ
ČADÍKŮ. Již po druhé v bohaté historii obce
zavítá známí propagátor kinematografu na libničskou náves, aby obohatil kulturní a společenský život. Na čtyři letní večery se změní zaběhlé zvyklosti života obce, abychom se mohli
společně zasmát nad připravenými filmy. Akce
není financována z rozpočtu obce.
Vyvrcholením kulturní sezony v Libníči v roce
2017 budou dne 19. 8. 2017 - 11. Libníčské
slavnosti v duchu lázeňské sezony. Loňský
jubilejní 10. ročník byl výjimečný a dobře si
uvědomujeme, že nic se nedá opakovat. Přesto
bychom rádi 11. ročníkem Libníčských slavností na loňský rok navázaly a i nadále drželi
dobrou úroveň této akce. Přípravy slavností jsou již teď v plném proudu. Ochutnávka
z programu: dopolední program začnou tradič-

ně hasiči soutěží v požárním sportu O pohár
starosty obce. Při výběru účinkujících spoléháme na ty, kteří se Vám nejvíc líbili a tak i pro
rok 2017 pozvání přijali: Soptíci SDH Hamr,
Doubravanka, folklórní soubor Malý Furiant
a kejklíř Vojta Vrtek. Vedle osvědčených tváří jsme si připravili jednu novinku a tou bude
zcela výjimečný a speciální host Privilegovaný
měšťanský střelecký sbor Stříbro. Nebudeme
prozrazovat vše, ale můžeme už teď dát jedno
doporučení. Nenechte si ujít slavnostní zahájení slavností, bude stát za to.
Téma 11. ročníku Libníčských slavností
bude stále patřit naší nejslavnější minulosti, tj.
období kdy byla Libníč proslulá místními lázněmi. Chceme, abyste se slavnostmi především
bavili a vedle toho se také třeba něco o našich
obcích dozvěděli. A proto ani letos nemůže
v programu chybět Amatérské divadlo Libníč.
Abyste si divadlo lépe vychutnali, s největší
pravděpodobností se bude hrát v předvečer
slavností v pátek 18. 8. 2017.
A protože jsou slavnosti především o nás o vás spoluobčanech, rádi bychom Vás touto
cestou oslovili a nabídli Vám možnost se 11.
ročníku Libníčských slavností zúčastnit víc než
jen jako běžný divák. Viz níže....

Zpravodaj pro občany Libníče a Jelma
hledáme /aktivita pro technicky zdatné, kterým to jde hlavně s hřebíky a kladívkem/
•L
 ázeňská hlídárna - Jsi maminka na MD
v Libníči? Máš rád(a) děti a ty tvoje třeba už
odrostly? Pojď se vrátit do dětství s malými návštěvníky Libníčských slavností /volnočasový
program ve stanu na návsi v den slavností/
• Tvář slavností - Miluješ kostýmy, ale maškarní je v Libníči jenom jednou za rok? Zažij
slavnosti v kostýmu historické osobnosti! /
aktivita pro každého, kdo by rád doplnil atmosféru slavností. Stačí přijít 1x na kostýmní
zkoušku a pak den slavností strávit v kostýmu. (půjčovné hradí OÚ)

Jak vidíte, 11. ročník Libníčských slavností
bude opět pestrý. Bude toho hodně, bude to
zajímavé a hlavně, bude to všechno jen a jen
pro VÁS. Pojďte se zapojit, jsou to koneckonců
naše - vaše slavnosti.
Pro bližší dotazy volejte, pište na: František
Šafránek, tel. 733 676 107 nebo Jana Němečková, tel. 724 029 459. Rádi s Vámi domluvíme podrobnosti.
Amatérské divadlo Libníč připraví divadelní
kus, který se pravděpodobně sehraje již v pátek
18. 8. 2017 k příležitosti 187. výročí narození
císaře Františka Josefa I.

A jaké historické osobnosti poctí svou návštěvou naši obec? Kníže Josef II. Jan ze Schwarzenbergu, kníže Jan Adolf II. ze Schwarzenbergu, Marie Eleonora princezna z Lichnsteinu,
lázeňský lékař Antonín Fridrich Pech, důstojný
pán a dáma ve věku cca 40-50let (lázeňští hosté), voják Rakouského císařství nebo Rakousko
Uhersko, Schwarzenberský sluha, atd.
Kostýmy opět připraví a zapůjčí AGENTURA
Kultur-kontakt Miroslav Mareš.
Těšíme se na společně prožité chvíle.
František Šafránek
předseda KV

Tříkrálová sbírka v Libníči
Tak jako je tomu každý rok, také u nás

Adamově, Dubičném, na Hlincově Hoře

v Libníči se ozval zvonek u dveří a za nimi

a na Rudolfově. V roce 2017 se vybralo cel-

stáli tři králové (Anna Bartušková jako ve-

kem 70.920,-Kč, z toho v Libníči 4.101,-Kč.

doucí, Jan Pekárek a Jan Šedivý) s písní „My

Pro zajímavost v roce 2016 se vybra-

tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem

lo celkem 68.578 Kč, z toho v Libníči

vám, zdraví štěstí dlouhá léta, my jsme k Vám

5.557 Kč.
Pokud by Vás zajímalo, jak je výtěžek

přišli zda-a-leka.“
Poděkovali jsme a do zapečetěné pokladničky přispěli na potřeby Charity. Hlavní král
nám na futra křídou vyznačil K+M+B 2017.
Sbírku organizovala rudolfovská farnost

VÝZVA SPOLUOBČANŮM - BUĎ DOBROVOLNÍK, UDĚLÁŠ I NĚCO PRO
SEBE
Je ti 15 - 100 let? Umíš něco, co nikdo jiný
neumí? Právě Tebe hledáme!
Pro jaké činnosti hledáme dobrovolníky na 11.
Libníčské slavnosti:
• Lázeňská cukrárna - Ráda pečeš, ale táta
nebo děti už to doma vůbec neocení? /aktivita pro ty, kteří se před lidmi třeba necítí, ale
doma u trouby jim to jde dobře/ (suroviny
zajišťuje Kulturní výbor)
• Amatérské divadlo Libníč - Jsi skrytý talent,
o kterém nikdo neví? Neschovávej ho doma
a přijď si zažít svých 5 minut slávy! /Hamleta
nehrajeme, ale kvalitní scénář a potlesk je jistý, o vajíčka a rajčata se případně rozdělíme/
• Roznos letáků - Máš rychlé nohy, které ani
kopec do Jelma nezastaví? /opravdická hra
na pošťáka/
• Stavba stanů a pódia - V mládí jsi áčko
u rybníka sestavil za 5 minut ? Přesně Tebe

1/2017

a koledovalo se v Úsilném, Libníči, Hůrách,

rozložen, přikládáme vyjádření organizátora sbírky pana Třebína:
„Výtěžek je rozdělen tak, že 35% výnosu jde na projekty Charity Česká Republika
a 65% výtěžku je pak rozděleno takto:

Nákup kompenzačních
pomůcek pro klienty Nazaretu.

25% výtěžku sbírky bude použito na nákup kompenzačních pomůcek pro handicapované v centru
Nazaret v Borovanech.

Podpora rodin s dětmi
s Downovým syndromem.

25% z výnosu půjde na pomoc rodinám s dětmi s Downovým syndromem v centru Ovečka v Č.B..

Podpora aktivit mládeže a
seniorů ve farnosti Rudolfov.

25% výtěžku sbírky bude použito na aktivity seniorů a mládeže na rudolfovské faře.

Humanitární pomoc misie
Kongregace Vincentinů

25% výtěžku sbírky bude použito na humanitární pomoc misie Kongregace Vincentinů ve východní
Africe.
František Šafránek-předseda KV
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