ROZHLEDY LIBNÍČE a JELMA
Zpravodaj pro občany Libníče a Jelma

Slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
úvodem Vám chci popřát krásné a slunné
jarní dny, klid a pohodu nejen doma, ale i při
práci a v naší obci.
Těch pár měsíců, co jsem psal první úvodní slovo do našich Rozhledů, uteklo velmi rychle. Úkolů je stále mnoho, času a ochotných lidí,
co by chtěli pracovat pro blaho ostatních je stále málo. Plno práce jsme zdědili po předešlých
časech (na některé úkoly nebyl čas, něco se odsunulo a zbytek se neřešil). O to nás teď čeká
větší výzva, postavit se této situaci a postupně
vše řešit dle priorit. Mám rozpracované mnohé. Hodně sil vkládám do ukončení změny
Územního plánu. Každý týden probíhají jednání s Magistrátem města, na Krajském úřadu,
s architektem, ale i s vlastníky pozemků, developery a v neposlední řadě s právníky.
Bohužel, nezodpovědným přístupem, v případě změn Územního plánu, vzniklo několik
pochybení, které jsou pro občany a život v naších obcích méně šťastné. Snažíme se proto některé chyby odstranit nebo alespoň eliminovat
na minimum. Avšak s některými se toho moc
dělat nedá, neboť příprava Územního plánu je

již v závěrečném běhu (před veřejným projednáním). Nechceme bránit rozvoji v obci, z toho
důvodu se nemůžeme vrátit na začátek čistého
stolu. Tímto Vás všechny občany obcí žádám
(i ty, kteří nemají připomínek i těch, kterých se
změny Územního plánu týkají), aby jste se zajímali o dění ohledně změny Územního plánu.
Důsledky některých rozhodnutí poneseme několik desetiletí i naši potomci nám to budou zazlívat. Každý z Vás má možnost se zapojit s prací a přípravou Územního plánu na jednáních
veřejných Zastupitelstev obce, pak i po dohodě
s Obecním úřadem.
Namátkou vybírám pár problematických
bodů z přechozích let v Územním plánu.
Území pod fotovoltaickou elektrárnou je
možné zastavit výrobními továrnami i sklady
nebo výrobními halami a další. Tato lokalita je
cca 1,5 km od dálnice, přáli byste si, aby přes
obec Libníč jezdilo mnoho kamionů do této lokality? Já ne.
Další v kat. území obce Libníč je v platném
Územním plánu k zastavění přes 10 ha ploch,
což je okolo 120 nových rodinných domů.
pokračování na str. 2 >>

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)
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

AKTUÁLNĚ:
Zprávy z obce
SPRO
Zápis do MŠ
Spolková činnost
Libníč kulturní
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Od dubna do června 2017 oslavili a oslaví své
životní jubileum tito občané Libníče a Jelma:
Marie Rachačová
92 let*
Josef Michal
80 let
Zuzana Lišková
84 let
Jan Pešek
80 let*
Zdeněk Šauer
81 let*
Vlasta Koštovalová
70 let
Josef Třeštík
65 let
Jaromír Šeda
70 let
* Domov Libníč

ZASTUPITELSTVO OBCE LIBNÍČ - KONTAKTY

Jméno
Petr Uhlíř
Petr Klabouch
Denisa Tischlerová
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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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Zpravodaj pro občany Libníče a Jelma
pokračování ze str. 1 >>
Bohužel v novém Územním plánu je
navrženo další ploch pro zhruba cca 40
domů. Zdá se, že Libníč je nafukovací.
Jaké toto zatížení přinese změny, co se týká
dopravního zatížení a problematiky čištění odpadních vod? Ano, ani mě se tato cesta nezdá nejvhodnější, chybí nám fungující infrastruktura a mnohé jiné. Ještě plno
úkolů nás čeká vyřešit, jako je nevyužitá budova školy a poté i její rekonstrukce,
oprava hřiště, využití a pronájem prodejny potravin, kvalitní zázemí pro zásahovou
jednotku (SDH), rekonstrukce či nová výstavba ČOV. Je třeba se více věnovat bezpečnosti pro pohyb dětí a lidí (např. zpomalovací příčné prahy). Je třeba připravit
projekty a nový pasport dopravního značení. Další starosti nás čekají v budoucím
zimním období, jako je nevyhovující topení v budově OÚ (sál, hospoda), také topení v budově školky. Dokumentujeme stav
sakrálních památek v našich obcích a okolí, čekají nás opravy cest. Úkolů a obecních
potřeb je spousty, včetně starostí o cca 20
opatrovaných, kteří žijí v domově Libníč,
jenž má OÚ na starost. Nad tímto vším
visí otázka, máme nějakou vizi, či plán
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co, je pro obec potřebné a v jakém časovém horizontu? Připravujeme strategický
plán obce, na kterém se máte možnost podílet. Jsme před jeho veřejným projednáním, které proběhne 19. 4. 2017 a tímto
vás všechny zvu k jeho projednání.
Požádali jsme o dotaci na herní prvky v MŠ, její výsledky budeme vědět až
v červnu 2017. Připravujeme i další projekty. Zmapovali jsme a dále zjišťujeme
stav splaškové kanalizace, abychom mohli připravit opravy, případné rekonstrukce.
Máme v plánu vyklizení a účelné využití budovy „staré prodejny“ s číslem popisným č. 15 jako skladové prostory pro obec
a SDH. Podařilo se nám snížit náklady
za energie, média a telefony o cca 10 tisíce. Bankovnictví je nyní pro obec a klienty
domova Empatie bez poplatku.
V domově Empatie jsme měli bohužel
za letošní rok 2 úmrtí, náklady na pohřeb
hradila obec, což se nám daří vrátit zpět
přes notáře.
Děkujeme za spolupráci našim hasičům,
sportovcům i domovu Libníč i nadále
máme v plánu udržet vzájemnou spolupráci a rozšířit ji nejen při kulturně-sportovně-společenských aktivitách.

Děkuji kulturnímu výboru a jeho spolupracovníkům za úspěšný ples s výbornou
muzikou a bohatým programem. S prací kulturního výboru na kulturních pořadech jsme velice spokojeni, i Vy občané jste
si jistě všimli, že četnost a kvalita pořádaných akcí obce se velice zlepšila a zvýšila.
Práce a starostí je plno nejen na obci ale
u každého z Vás, nenechme si nepříjemnostmi zkazit krásné jarní dny, proto Vám
všem přeju hodně pohody, radostí, zdraví
v tyto aprílovo-májové dny.
Závěrem, Vás srdečně zvu na Velikonoční koncert do kostela Nejsvětější Trojice 17. 4. 2017, dále na Jarní slavnosti na Jelmě 22. 4. 2017, na „Čaj o páté“ 11. 6. 2017
do parku Zátkovy vily, na projekci kinematrogafu bratří Čadíků 12. - 15. 7. 2017
a nejdůležitější pozvánkou je na vrchol sezóny v Libníči Slavnosti obce 19. 8. 2017
opět v duchu lázeňské sezóny, kterou letos nově obohatí měšťanský ostrostřelecký
sbor města Stříbra.
Na všechny akce zvu srdečně Vás i Vaše
přátele a sousedy.
S přáním hezkého dne
Petr Uhlíř - starosta

ŠKOLNÍ AUTOBUS
Po téměř roce se podařilo dotáhnout do vítězného konce tzv.školní
autobus. Společnost Stibus získala licenci na provoz spoje Adamov-Hůry-Libníč-Rudolfov-Jivno číslo 320918. Jsme velmi rádi, že nakonec zvítězil zdravý selský rozum a díky vstřícnosti úředníků při
projednávání stížností některých občanů nedošlo k zastavení úspěšného projektu.
Během následujících měsíců bude vydán oficiální jízdní řád, který bude vyvěšen na jednotlivých zastávkách i webových stránkách
uvedených obcí.
Jízdné bude možné hradit v hotovosti při nástupu v autobusu
nebo si můžete vyzvednout čipovou kartu na Obecním úřadě, kterou bude možné následně dobíjet v autobusu. Prvotní nabití je pro
děti 100Kč a pro dospělé 50Kč.
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Tarif

Dospělí
hotově

Dospělí
kartou

Dítě
hotově

Dítě
kartou

cena v Kč

5

4

3

2

Školní prázdniny
Současné využití autobusové dopravy je zaměřené na studující děti,
které se potřebují dostat do školy na Rudolfově nebo na MHD a pokračovat do dalších škol v Českých Budějovicích. Otázka, kterou
bychom Vám rádi položili tedy zní: „Kolik dospělých tyto spoje využívá k dopravě do zaměstnání a mělo by být spojení zachováno
také v termínu od 1.července do 31.srpna 2017?“
Dovolujeme si Vás požádat o zaslání e-mailu na :obeclibnic@volny.
cz nebo vhodit písemný návrh do poštovní schránky OÚ Libníč
č. p. 85.
Koncem měsíce obdržíte do schránky informační leták v provedení speciálního čísla Magazínu StiBus, kde budou veškeré informace shrnuty
spolu s jízdním řádem včetně malé drobnosti nejen pro dětské cestující.
OÚ Libníč
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OBECNÍ ÚŘAD
Libníč
Poplatky 2017
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)

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)

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.
(OÚ Libníč)
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STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE
OBCE LIBNÍČ(SPRO)
Vážení spoluobčané,
jak jste jistě zaznamenali, probíhá v současné době komunitní práce a to za společného
úsilí oslovených občanů z řad organizovaných spolků a aktivní veřejnosti. Na schůzkách
27.2.2017 a 20.3.2017 byly vysloveny potřeby a nedostatky z řad Vašich zástupců tak, jak
je cítí obyvatelé obcí Libníče a Jelma.

Dovolujeme si Vás pozvat na

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ SPRO,
které se bude konat 19. dubna 2017 od 18 hodin na OÚ Libníč, č. p. 85.
Členové pracovní skupiny SPRO Libníč
Pozice
Příjmení
Předseda
Uhlíř
člen
Šafránek
člen
Třeštík
člen
Švecová
člen
Paroubková
člen
Němečková
člen
Koštoval
člen
Pouzar
člen
Klomfar
člen
Jirkovský
člen
Šlemendová
člen
Fencl
člen
Bouzekri

Jméno
Petr
František
Miroslav
Dagmar
Alena
Jana
Vladimír
Milan
Václav
Pavel
Věra
Jiří
Jana

Organizace
Obec Libníč
Obec Libníč
Obec Libníč
veřejnost Jelmo
veřejnost Libníč
veřejnost Libníč
Kvalita bydlení Libníč
veřejnost Libníč
HC Libníč
SDH Libníč
SDH Libníč
VV SK Libníč
VV SK Libníč

Vymezení návrhové části
Návrhová část SPRO definuje celkem 6 rozvojových programů, které v sobě zahrnují
konkrétní opatření, aktivity a projekty.
Programy Strategického plánu rozvoje obce Libníč 2017 - 2022 (pracovní verze):
1
Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti
2
Péče o veřejnou zeleň
3
Rekonstrukce a dobudování místního komunikačního systému
4
Podpora turistických tras a cyklotras
5
Vodovodní a kanalizační síť, zkvalitnění systému nakládání s dopady
6
Strategické a územní plánování obce

Obr. 1 Ilustrační foto zachycující stav MŠ a hřiště.
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SWOT analýza

Anketní lístky:

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

v obci jsou zastoupeny generace s diferencí staré a nové
zástavby
stoupající počet obyvatel - rozvoj obce
stabilní rozpočet obce s potenciálem růstu díky stoupajícímu
počtu obyvatel
existující prostory obce pro kulturní a společenské aktivity
Mateřská škola
funkční spolkový život - SKL, HC, SDH
nízká míra nezaměstnanosti
sídlo několika firem (Domov Libníč a CSS Empatie, Baltro
s.r.o. a Z-E-T s.r.o.)
hodnotná okolní krajina díky regionálnímu koridoru, který
spojuje několik historicky založených či obnovených rybníků
vybudování krajského vědecko-technického parku

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OHROŽENÍ

•
•
•
•
•
•

•
•
•

- Škola, akce pro děti
- Zavedení autobusové linky pro školní děti

prudce stoupající počet obyvatel obce - nároky na dostatečnou
infrastrukturu a vybavenost obce
očekávaný prudký nárůst výstavby
špatný stav komunikací (silnice, místní komunikace,
chodníky)
nedostatečná kapacita ČOV vzhledem k prudkému růstu
počtu obyvatel
zastaralá a na některých místech chybějící kanalizační síť
nedostatečné zajištění nakládání s odpady a při řešení
bioodpadu
chybějící sportoviště (venkovní a kryté)
nedostatečné kulturní a společenské aktivity pro mládež
a seniory
chybí lékař, knihovna a poštovní středisko
vytížená kapacita Mateřské školy
zanedbaná obecní zeleň

PŘÍLEŽITOSTI
blízkost krajského města České Budějovice
blízkost dálnice D3
blízkost hlavního tahu Praha - Rakousko
využití možností čerpání dotačních zdrojů
zajištění kvalitní technické a dopravní infrastruktury
zlepšení dostupnosti služeb v obci (lékař, knihovna aj.)

Zpravodaj pro občany Libníče a Jelma

Nejdůležitější závěry provedených analytických šetření (zejména zpracované analytické části SPRO) byly zohledněny v rámci SWOT

- Obchod je třeba zachovat , parkuje se přes celí chodník na zákazu, chodec
musí vstupovat do silnice.
- Doprava- pouze jedna páteřní komunikace, která je v určitých dobách pře-

- Líbí se mi to, že se mohu svést novým školním autobusem

tížená. Dále výstavba tovární haly na kraji obce, obávám se jejího provozu,

- Okolní příroda, lesy, cyklostezky, procházka klidným venkovským pro-

říká se - „když ptáčka chytali“, aby neměla nakonec obec s jejím provozem

středím, aktivity v obci, úpravy sakrálních staveb, informovanost (časopis,
Rozhledy), absence průmyslu, hluku a dopravy
- Jsem hrdá na bohatou historii - kostel, vily, lázně, na lesy a přírodní bohatství. Oceňuji záslužnou činnost centra Empatie.
- Škola, akce pro děti.
- Skvělá parta, která drží při sobě, přátelé. Atmosféra vesnice, dostupnost
města. Autobus pro děti do školy.
- Historie obce a poloha - krásné prostředí (zachována vesnice s původním
rázem).

víc starostí než užitku.
1) Zastaralé webové stránky obce
2) Problém s parkováním u kostela - Domova Libníč - parkování zaměstnanců a návštěv kdekoliv, brání průjezdu občanům žijícím v této lokalitě
a též případným záchranným složkám
3) Nepřehledná křižovatka u kostela, výjezd na hlavní komunikaci u Domova Libníč - řešením zrcadlo
4) Nedostatečný svoz BIO odpadu v období jaro - podzim, nyní pouze 1x
14 dní, návrh - každý týden

- Relativní klid, blízká dostupnost města, kulturní vyžití.

-E
 lektrárna, bus z/do ČB, 50 domů u hřbitova

- Klid, čistota (pořádek), společenské akce

- Žádný rozvoj obce, a nelíbí se mi monstrum postavěné během loňského

- Blízkost krajskému městu, vesnický ráz obce, klid, existence kulturního
domu, aktivní spolkový život - SDH, SK, kulturní výbor, zpravodaj, za-

nedostatek finančních prostředků
snížení stávající kapacity nebo nedostatečná kapacita
pro předškolní vzdělávání
nedostačující vybavenost obce v souvislosti s rapidním
nárůstem počtu obyvatel
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jímavá historie
- Velikost obce, krásná okolní příroda, přitom blízkost města. Skvěle organizované akce - Libničské slavnosti, dětský den.
- Kulturní dům v majetku obce, autobusové spojení na MHD, MŠ, kultur-

roku, které hyzdí a ční se u elektrárny
- Odkázání na auto, aby se do města dalo bez problémů dostat. Cesta
do Hůr by snesla např. vedlejší stezku, aby nebyla pro pěší nebo cyklisty
vcelku nebezpečná. Při příjezdu do Libniče je pohled na protější budovu
dost nevzhledný. Celkově by náves snesla renovaci, při zachování zeleně.
Před návsí by byl vhodný zpomalovací retardér.

ní a sportovní vyžití obce.
- Vzhled obce, bez satelitu

Anketní lístky:

- Celkový vzhled obce, upravená zeleň, opravené historické objekty

- Voda, ČOV, značka Jelmo na začátku osady

- Příroda

- Zhoršující se ŽP vlivem nárůstu dopravní zátěže při silnici u průtahu obce
- III/10577, Libnič se stala anonymním sídlem

analýzy. Jejím účelem bylo systematicky uspořádat hlavní závěry zjištěné v rámci socioekonomického profilu obce tak, aby byl definován
hlavní potenciál (silné stránky v kontextu vnějších příležitostí) a klíčové problémy (slabé stránky v kontextu vnějších rizik) socioekono-

2. Co osobně považujete za největší nedostatek obce, co se vám na ní ne-

- Beztrestné ničení životního prostředí, narůstání dopravy - ještě jsem neza-

mického rozvoje obce pro definované časové období. Samotný obsah SPRO je pak tvořen souborem rozvojových programů a aktivit, které

líbí? (uveďte jednu nebo více skutečností, se kterými NEJSTE v obci

žil, aby veškerá doprava šla středem lázeňského místem, jak se stále chlubíte

budou v rámci návrhového období připravovány a realizovány především samotnou obcí, dále pak jejími organizacemi, ale také jinými

spokojen/a)

subjekty působícími v obci, kterými mohou být podnikatelské subjekty, ale i samotní občané obce a její místní části.

Příloha:Výsledky ankety z čísla 1-2017
1. Co osobně považujete za největší přednost obce, co se vám na ní
líbí? (uveďte jednu nebo více skutečností, se kterými JSTE v obci
spokojen/a nebo jste na ně hrdý/á)
- Přestože nejsem starousedlík tak mám obec Libníč rád, je to bývalé

- Blízkost od větší aglomerace, klidná lokalita, přístup vedení obce,
pořádek v obci,
- Největší přednost obce - blízkost ČB, klidné prostředí, hezká příroda
v okolí obce

značný provoz

dětské hřiště u MŠ a na návsi, tak zde chybí vybavenost obce, kterou lze

- Vjezd do obce směrem od Hůr - staré stromy, absence nové výsadby, vyso-

využívat celoročně. Chybí zde malý sál pro setkávání veřejnosti, ať již pro

ká průjezdnost automobilů, kouř a zápach z komínů, technický stav vily

setkání malých dětí na pohádku, či dospělých při besedě o cestování, spor-

u obecního úřadu na návsi, rozbitá silnice z obce k závoře a necitlivý průřez

tovců chtivých cvičení, není zde možnost vyžití dětí 6-15 let, není, kdo by

náletů, nedostatek nové výsadby stromů a keřů

se jim věnoval ani prostory, které by se dalo k tomuto účelu využít. Zdevas-

-D
 oprava MHD - modré autobusy

tované sportoviště je pouze ukázkou toho, že něco zničit je jednodušší než

- Voda, ČOV, chybí značka na začátku obce Jelmo

něco vybudovat. Stejné je to s majetky, které jsou dominantami obce, jejich

- Hřiště, schopný obchod. Pacienti ústavu, kteří chodí po silnici pořád tam

lázeňské letovisko, historicky a kulturně má toto místo velmi vysokou

- Největší přínos v roce 2016 vidím v zajištění autobusové dopravy

majitelé přestože jsou starousedlíky je nechali zchátrat takovým způsobem,

a zpět (v zimě špatně oblečeni a obuti). Uvítala bych zákaz parkování na sil-

hodnotu a potenciál do budoucna. Libníčská náves byla vždy cent-

na Rudolfov se základní školou, pošta, lékař a také MHD do ČB.

že jednou již nebudou dominantami a Libníč ztratí své kouzlo. Připravo-

nici od obchodu nahoru do zatáčky - každý má garáž, není důvod stát
na chodníku.

rem setkávání lidí a tak je tomu i v tomto čase. Jsem rád za lidi, které

- Tradiční náves, noční klid, bezpečnost, STIBUS

vaný Územní plán udělá z Libníče jen další satelit, který obecnímu životu

potkávám a znám je a mám pocit, že já i moje rodina někam patří.

- Líbí se mi zápal některých lidi a snaha něco pro tuto obec dělat, hlav-

nic nepřinese. Dědové místních starousedlíků trpělivě půdu nakupovali

Je důležité odněkud pocházet, být někde doma a mít se kam vracet.
- Poloha blízko města a přesto v přírodě, relativně nízký počet obyvatel
Klid ve vsi
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František Šafránek – koordinátor

- Přestože má obec hospodu, kulturní sál, MŠ, tragický neprosperující krám,

- Libníč má na obecním praporu znak lázní, ale už ne lázeňské prostředí,

ně kulturní akce s tradicemi této obce
- Blízká dostupnost ČB

a obhospodařovali, dnes ji prodávají Ti, kteří se o její nákup nezasloužili!
- Zastupitelé by měli táhnout za jeden provaz a kopat za blaho obce, ne
ve svůj vlastní prospěch.

- Není tady funkční obchod (místo pro setkávání maminek), vztahy mezi
starousedlíkama a náplavama.
- Částečná dopravní izolace, absence obchodu a občas i hospody, výstavba
dle územního plánu.
5
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- Častější autobusové spojení s ČB (o víkendu), nesmyslně umístěná
nová hala formy Baltro.
- MHD, fotovoltaická elektrárna, hala firmy Baltro, stav kostela a některých památek (zejména vila a sakrální stavby), stav budovy MŠ
a obchodu, péče o zeleň (parkování aut ve trávě na návsi), nevhodná
kaplička elektřiny u sochy sv. Jana Napomuckého

2/2017

- Kolotoče pro děti
- Dobře fungující prodejna potravin
- Dodržování zákonů od orgánů, kteří to mají v zákoně povinností,
bezohledné chování řidičů
- Lepší prodejnu potravin
- Veřejná internetová síť, obchod s kavárničkou a posezením venku,

čany, aby více využívali autobusovou dopravu, věděli o ekologických

více vhodných laviček i v okolí obce, náves - celkové oživení, vybave-

dopadech automobilové dopravy.

ní, symbol lázní, pramen, posezení, okrasné keře ad.
- Zavedení dopravy i o víkendech a později večer. Smutný pohled

chybí splašková kanalizace, chybí organizované vyžití pro děti - v obci

na chátrající vily a kostel.

je SK a SDH, ale kromě karate se pro děti nedělá nic, tragický stav

- Obchod, kroužky pro děti

dominantních vil a kostela

- Hospodu

- Stále se zvyšující dopravní zátěž v obci (lokality Stříbrný vrch - Nad
hřbitovem).
- Místo zbytečných výdajů na kulturu, snížení poplatků (vodné ad.),
ústupky developerům
- Komunikace v dezolátním stavu, zanedbaný vzhled Jelma - příjezd
do obce, solární elektrárna
- Špatné autobusové spojení, pohostinství u Jeníka, obchod

- MHD, opravy obecních budov a lepší péče a výsadba zeleně, parkovací stání a plot kolem části návsi, odstranit kapličku elektřiny a pařez
u sochy sv. Jana Nepomuckého
- Nedostupnost autobusů - hlavně autobus po 18. hodině, kdy končí
většina kroužků, příp. kolem 14 h. (místo autobusu v 15.16 h., který

ZÁPIS DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY LIBNÍČ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

děti nevyužijí tolik, děti končí většinou ve 13.30 h.)

který se koná

- Další příjezdová komunikace do obce, snížení počtu aut projíždějí-

10. 5. 2017 od 9.00 do 13.00 hodin

cích obcí, víceúčelové hřiště
3. Co v obci nejvíce postrádáte? (uveďte jednu nebo více věcí/ak-

- Obec maximálně podpořila existenci prodejny potravin a aby se po-

tivit, které vám dnes v obci chybí a které byste v obci uvítal/a

kusila pro třídně rozdělené obyvatelstvo obce vytvořit podmínky pro

v budoucích letech)

vznik druhé hospody v Libníči.

- Adekvátní víceúčelové sportoviště na tenis, nohejbal nebo fotbal pro
dospělé a pro děti, chybí zde splašková kanalizace-strašně tu smrdí
kanály, chybí informovanost obyvatel o rychlosti v obci. Chybí mi
také sběrný dvůr, abych si nemusel kupit odpadky doma.
- Fungující obchod
- Cyklostezku ke křižovatce na Úsilné
- Nenapadá mě momentálně nic, zastupitelstvo řeší vše velmi operativně, snad jen, pokud je možné, uvažovat o znovuzavedení veřejně
dostupné sítě Wi-Fi, kam by mohli připojit návštěvníci obce, podtrhlo by to rekreační charakter obce a mohlo by se to využít při její
propagaci.
- Aktivit - kulturních, společenských je dostatek, v této oblasti nic nepostrádám
- Postrádám odvahu postavit se developerům a stavět s rozumem
- Normální obchod ,vice sportovních akci a čerpání dotací
- Obchůdek, v kterém by se dalo normálně nakoupit. A autobus
do města, kterým by se dalo běžně jezdit. Nevadil by růst a rozvoj
obce, krom tedy např. přítomnosti benzinky v okolí : ) Ale základní
vybavenost jako lékař, drobní podnikatelé, obchod, bus a hospoda by
byl dobrý základ :- )
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Anketní lístky:

- Dopravní dostupnost - velký provoz aut, což je škoda. Apel na ob-

- Zvýšení provoz v obci, chybí slušný obchod, chybí sportovní hřiště,

Zpravodaj pro občany Libníče a Jelma

v Mateřské škole Libníč, Libníč 47, 373 71 Libníč
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy bude od 20. 3. 2017

- Občané se dokáží bavit sami, nic nechybí, v loňském roce špatně
proveden úklid listí

- ke stažení na webových stránkách školy (www.mslibnic.cz)
- k vyzvednutí v mateřské škole (součástí žádosti jsou kritéria pro zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Libníč)

- Obchod, kde by byla možnost nakoupit bez předchozího poprskání
obyvateli Domova Empatie

Při zápisu předloží zákonný zástupce:

- Rybník na bruslení, více společenských akcí

Možná témata k řešení v SPRO:
• Voda
• ČOV
• Splašková kanalizace
• Chybějící značka - osada Jelmo
• Zvyšující se dopravní zátěž
• Nedostatečná péče o zeleň
(výsadba stromů keřů, alej
Hůry, parkování aut na návsi)
• Zátěže pro ŽP - topení
fosilními palivy, doprava v obci
• Technický stav budov (vila
u obecního úřadu, budova MŠ
a obchodu, kostel)
• Rozšíření autobusové dopravy
a MHD (večerní hodiny
a víkendy)

• Chybí funkční obchod
a hospoda
• Chybí sportovní hřiště/
víceúčelové hřiště
• Více aktivit pro děti + hřiště +
více společenských aktivit
• Veřejná internetová síť
• Mobiliář v obci a jejím okolí
(lavičky)
• Revitalizace návsi (mobiliář,
zeleň ad.), plot kolem návsi,
parkovací stání
• Špatný stav komunikací
• Zanedbaný vzhled Jelma
(příjezd do osady)

- rodný list dítěte
- OP rodičů (cizinci doklad o trvalém pobytu)
- vyplněnou žádost o zápis dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy
- vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte (dítě musí být řádně očkováno, toto vyjádření nebude vyžadováno u dětí, pro které je předškolní
vzdělávání povinné)
Kritéria pro zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Libníč na školní rok 2017/18
1. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (dítě, které do 31. srpna 2017 dosáhne věku pěti let), nebo dítě s odkladem povinné školní docházky s trvalým bydlištěm v obci Libníč
2. Dítě, které dosáhne věku čtyř let do 31. 8. 2017 s trvalým bydlištěm v obci Libníč - Jelmo.
3. Dítě, které dosáhne věku tří let do 31. 8. 2017 s trvalým bydlištěm v obci Libníč - Jelmo.
4. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (dítě, které do 31. srpna 2017 dosáhne věku pěti let), nebo s odkladem povinné
školní docházky s trvalým bydlištěm v jiné obci.
5. Dítě, které dosáhne věku čtyř let do 31. 8. 2017 s trvalým bydlištěm v jiné obci.
6. Dítě, které dosáhne věku tří let do 31. 8. 2017 s trvalým bydlištěm v jiné obci.
V případě shodných kritérií rozhoduje datum narození dítěte (starší dítě má přednost před mladším).
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE LIBNÍČ
Ve středu 3. 5. 2017 se od 10:00 do 16:15 hodin se bude konat
Den otevřených dveří v Mateřské škole Libníč.
Zveme všechny rodiče a občany Libníče i okolí na prohlídku mateřské školy.

Zpravodaj pro občany Libníče a Jelma
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Z činnosti SDH Libníč
Zima skončila a jaro se přihlásilo v plné

skladovací prostory. Hasiči 8. dubna zajis-

síle. Můžeme si proto položit otázku „ Co

tili každoroční sběr železného šrotu a vy-

jste hasiči v zimě dělali“?. Zimní období je

sloužilých elektrospotřebičů. Jeho výtěžek

pro nás obdobím pořádání kulturních akcí

bude použit na sportovní činnost sboru.

a přípravy techniky na soutěžní sezónu.

30. dubna pořádáme stavění Máje a pálení

13. 5. 2017 Vlkovice obvodová soutěž

Tradičně jsme uspořádali dětskou diskoté-

čarodějnic na hřišti za obchodem. Občers-

27. 5. 2017 Adamov výročí 95. let

ku, maškarní disko ples a společný spolkový

tvení je zajištěno, pro děti zdarma. Všichni

10. 6. 2017 Dubičné 13:00

ples SDH a SK Libníč. Všechny kulturní

občané jsou srdečně zváni. Jakmile to poča-

17. 6. 2017 Hůry - Pohár starosty

akce byly hojně navštěvované a užili jsme

sí dovolí a skončí stavební činnost na návsi

18. 6. 2017 Hosín 13:00 dětská soutěž

si spoustu zábavy. V hasičské zbrojnici jsme

zahájíme pravidelné čtvrteční tréninky po-

24. 6. 2017 Miletín výročí 95. let

instalovali nové regály a do nich přehledně

žárních družstev. Soutěžní sezónu odstartu-

umístili naše vybavení. Veškeré motorové

jeme 8. května v Rudolfově. Pevně věřím,

1. 7. 2017

agregáty byly ošetřeny a napojeny na do-

že se nám vstup do sezóny podaří. Závěrem

bíjecí zdroje. Bohužel se zatím nepodaři-

chci jménem SDH Libníč poděkovat všem

lo vyřešit zázemí pro zásahovou jednotku

občanům kteří poskytli ceny do tomboly

a společenskou místnost pro pravidelné

a aktivním členům sboru za jejich dosavad-

schůzky dětského kolektivu v zimních mě-

ní činnost.

sících. Během dubna dojde k vyklizení budovy starého obchodu, kde vzniknou nové

Karneval v MŠ Libníč

Bc. Pavel Jirkovský – starosta SDH

Termíny soutěží SDH Libníč
8. 5. 2017	Rudolfov - Memoriál
J. Novotného 13:00

Žabovřesky VC

22. 7. 2017 Velechvín 13:00
12. 8. 2017 Štěpánovice
19. 8. 2017	Libníč - O pohár starosty
9:00
26. 8. 2017	Dubičné noční soutěž
20:00
23. 9. 2017 Neplachov

SDH Libníč

Vás srdečně zve na

stavění MÁJKY v Libníči
neděle 30. dubna 2017
od 17:30 hodin na hřišti
„Za obchodem“
Občerstvení zajištěno, pro děti zdarma.
Čarodějnice jsou vítané.
Zahradnictví z MŠ Libníč. Sadbu věnovaly Zahrady Šafránek s.r.o.
8

9

Zpravodaj pro občany Libníče a Jelma

2/2017

Z činnosti Sportovního klubu Libníč, z.s.
malých masek, krásné princezny, ušlechtilí

která se plesu zúčastní, obdrží při vstupu

rytíři, piráti a různá zvířátka. Pod vedením

květinu. Bylo tomu i tentokrát, krásnou

Tak jako každý rok v tomto období se

Berušky, Kočičky a Krokodýla Jeronýma

červenou růži obdržela každá zúčastněná

konala Valná hromada SK Libníč. Tento

plnili účastníci karnevalu různé sportov-

rok se uskutečnila v pátek 24. února 2017

1) 
Valná hromada Sportovního klubu

Zpravodaj pro občany Libníče a Jelma

2.ESTETICKÁ
SOUTĚŽ L&J 2017
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Zvon sv. Barbora
Poprvé od 31. 08. 2011 byl 24. 03. 2017

Zvon sv. Barbora byl ulit Franzem Seraphi-

V termínu 1.4.-30. 6. 2017 vyhlašuje Kul-

ve věži našeho kostela znovu rozezněn zvon sv.

cusem Holledererem z Lince v roce 1868 a má

dáma. Druhé překvapení čekalo všechny

turní výbor obce Libníč 2.Estetickou sou-

Barbora. Stalo se to potom, co odborná firma

hmotnost 35 kg. Po rekvizicích v roce 1916

ní a zábavné úkoly. Do celého programu

účastníky na parketu společenského sálu

těž Libníče & Jelma.

Zvonařství Votruba z Myslkovic k němu na-

a 1942 zůstal jako jediný ve věži a byl zván

v Hospůdce u Jeníka. Více jak 25 zástupců

byli samozřejmě zapojeni i rodiče. K tanci,

a to předtančení, kdy přítomní mohli ob-

Chtěli bychom požádat děti a jejich rodiče

montovala zařízení pro elektrický pohon pra-

„Umíráčkem“

sportovního klubu, starších 18 let se opět

sportu a poslechu vyhrával DJ Jirka a spo-

divovat předvedené standardní tance členy

o kreativní příspěvek, který se týká Libníče

cující bezkontaktně působením elektromagne-

V současnosti jsou ve věži 2 zvony. Ten

po roce setkalo ke zhodnocení hospodaře-

lečná zábava trvala nepřetržitě celé tři ho-

taneční skupiny IMA DANCE. Samozřej-

a Jelma. Ať již z prostředí nebo života v naší

tických sil. Předchozí zařízení bylo odstraněno

druhý je zinkový a bezejmenný o hmotnosti

ní v roce 2016, přípravě rozpočtu a kalen-

diny. Poté se unavení účastníci spokojeně

mostí plesu byla bohatá tombola. Všichni

obci. Přijímáme obrázky, povídky, bás-

z důvodu amatérské elektroinstalace po obno-

35 kg a byl do věže přemístěn v šedesátých le-

dáře akcí pro rok 2017. Přítomní zástupci

rozešli ke svým domovům.

účastníci 5. plesu sportovců a hasičů se

ničky, písničky, školní úkoly atd. Jedinou

vě kupole věže v roce 2011. Zvon bude auto-

tech 20. stol z Českých Žlebů. Je zvoněn ručně.

za doprovodu hudební skupiny LIMIT

podmínkou je, že musí být označen autor

maticky zvonit „Poledne“ a podle potřeby. Tím

Peníze na úhradu nákladů věnoval ano-

bavili do pozdních nočních hodin.

„uměleckého prvku.“

bude obnovena tradice poledního zvonění.

Libníč

se shodli na tom, že i v tomto roce bude
program činnosti sportovního klubu sku-

3) 5. ples sportovců a hasičů

tečně bohatý.

Již popáté organizovali libníčští sportovci
4) připravované akce v roce 2017

2) Dětský karneval

prázdninám, které byly začátkem března

3. června

V sobotu dne 18. března 2017 zorganizo-

se ples tentokrát uskutečnil třetí březno-

21. - 25. srpna Sportovní vesnický tábor

vali již tradičně členové Sportovního klubu

vou sobotu. Již v předprodeji bylo pro-

16. září

Vesnické Hry bez hranic

Libníč Dětský karneval pro naše nejmen-

dáno neuvěřitelných 120 lístků, proto se

říjen

Drakiáda

ší kamarády. Krátce po 15 hodině množ-

nelze divit, že krátce po zahájení byl spo-

2. prosince

Zdobení vánočního

ství rozličných masek v doprovodu rodičů

lečenský sál obsazen do posledního místa.

a dalších příbuzných zaplavilo libníčský

Organizátoři již tradičně připravili pro

společenský sál snad do posledního mís-

návštěvníky plesu různá překvapení. Sta-

ta. Na parketu se předvádělo více jak 70

lo se již příjemnou tradicí, že každá dáma,

10

Obr. 1 Dětský karneval

Lískovec Karel

Oceněni budou všichni řádně přihlášení.

a hasiči společný ples. Vzhledem k jarním

Obr. 1 Dětský karneval

nymní dárce.

František Šafránek-předseda KV

Sportovní dětský den

stromku
leden 2018

Vesnická zabijačka
Bc. Andrea Fenclová

Obr. 1 Zvon sv. Barbora
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Tajemství křížů

Z historie obcí: sv. JAN NEPOMUCKÝ,
socha manželského usmíření v Libníči (1736)

Vše začalo asi před rokem. Vadilo mi torzo

bolů je dole symbol nekřesťanský, zbraně,

V průběhu 10. Libníčských slavností jsme při

ní české šlechty. Z jejich pohledu to byl totiž

zničeného křížku za Libničí (dnes u turis-

že by to mohlo mít souvislost s vojenskou

komentovaných prohlídkách obce věnovali

právě on, kdo zachránil rod před vymřením

tického přístřešku). Věděla jsem, že na cha-

historií a že bychom se měli obrátit na his-

soše sv. Jana Nepomuckého celé jedno zastave-

po meči…

lupě v Jelmě máme zastrčený starý křížek

torika. To byl impuls, na jehož základě

a že by se mohl hodit.

jsme rozjeli pátrání. Můj bratr Jiří Novotný

ní. Z Vašich kladných ohlasů vyplynulo, že se

Roku 1701 byl schwarzenberský korun-

Vám povídání o této naší soše, zřejmě díky lid-

ní princ Adam František plánovaně ve Vídni

Když jsme křížek všichni poprvé uvidě-

hned z matriky zemřelých v Libniči zjistil,

skému rozměru, líbilo. Z tohoto důvodu jsme

sezdán s nevěstou Eleonorou Amálií Lob-

li, nestačili jsme se divit. Křížek je litino-

že na přelomu roku 1800-1801 zemřelo

se rozhodli vrátit se k příběhu ještě jednou a dát

kowicz. 5 let po svatbě se z tohoto sňatku

vý, asi 150 cm vysoký a je na něm, kromě

v libničském špitále (budova lázní čp. 16)

mu písemnou podobu tady v Rozhledech.

narodila dcera Marie Anna, roky po té se však

Krista, tabulka s německým nápisem, dnes

68 osob z Württemberska.

manželé nemohli dalšího dítěte dočkat. Když

už těžko rozluštitelným. Fotku křížku jsem

Tito vojáci byli první dny pochováni

ani dlouhých 9 let po svatbě mužský potomek

poslala všem, u nichž jsem doufala, že mi

na libničský hřbitov, ale později i mimo

nepřicházel, vedlo to k rozkolu mezi manžely,

k tomu mohou něco říci, ale všichni svorně

hřbitov, na k tomu určené místo. Kde však

až do té míry, že začali žít odděleně. Manžel-

tvrdili, že na něm nic zvláštního nevidí, že

toto místo je? Nic bližšího uvedeno není.

ská krize trvala nakonec dlouhých 12 let (1710

je to obyčejný křížek. Nakonec jsem posla-

Začali jsme tudíž pátrat v archívech, zda by

Současně s naším tajemným křížkem

– 1722). V roce 1719 Adam František získal

la dotaz na p. Mgr. Jana Doležala do Pís-

se někde nenašel doklad, kde kníže Schwar-

jsme začali pátrat po tajemství všech křížů

ku (bývalý libníčský kněz). Odpověděl, že

zenberg (kterému zde vše patřilo) dává sou-

v okolí Libníče a Jelma. Věřte, bylo to velmi

na kříži, kromě všech křesťanských sym-

hlas s umístěním pohřebiště. Žádný doklad

zajímavé a poučné. Můj bratr navštívil pa-

ku o Krumlov se sice Schwarzenbergové stali

se v SOA Třeboň, Český Krumlov ani Čes-

mětníky a dozvěděli jsme se příběhy, o kte-

největšími majiteli půdy v Čechách, pro Ada-

ké Budějovice nenašel. Nikde, v žádné kro-

rých jsme neměli tušení. Sami už patříme

ma Františka to však byla zřejmě velká osobní

nice ani v knihách o Libníči a Jelmě, není

ke generaci pamětníků a snažíme se, aby

výstraha. Stal se totiž očitým svědkem toho, jak

o pohřebišti z dob francouzských válek ani

historie našeho nejbližšího okolí nebyla za-

nějaký šlechtický rod zaniká z důvodu bezdět-

zmínka. V té době to samozřejmě muselo

pomenuta. Proto jsme objednali „Pamětní

nosti.

být tabu, protože pověst lázní v Libniči tím

desku“. Tato bude umístěna před stávajícím

velmi utrpěla. Desítky let se lázně z této po-

žulovým křížem na zemi.

dědictvím po své tetě Marii Arnoštce z Eggenbergu krumlovské panství. Rozšířením majet-

obr. 1 socha sv. Jana Nepomuckého, Libníč,
r. 1736

obr. 2 Adam František ze Schwarzenbergu

Ať už to bylo cokoliv, co Adama Františka

Sv. Jan Nepomucký je český národní svě-

vrátilo zpět k ženě, faktem zůstává, že k usmí-

hromy nevzpamatovaly.

tec, patron při povodních a pohromách, ně-

ření manželů došlo r. 1722 po jejich náhodném

Jediné možné vysvětlení, jak se mohl křížek

které je naplánováno na sobotu 20.5.2017,

kdy označovaný také jako mučedník zpověd-

setkání u hrobu sv. Jana Nepomuckého v ka-

se symbolem rakouské armády (zkřížené

bychom rádi pozvali všechny občany, přá-

ního tajemství. Narodil se jako Jan z Pomuka

tedrále sv. Víta na Pražském hradě. Eleonora

dělo a puška) dostat na naší chalupu je, že

tele a známé, kteří se zajímají o historii

(1340/1350? – 1393) a byl generálním viká-

následně po této události otěhotněla a narodil

jej naše babička s dědou v roce 1919 vymě-

našeho nejbližšího okolí. Při odhalení des-

řem pražského arcibiskupa. Služba v katolické

se syn Josef Adam. Vzhledem k tomu, že Eleo-

nili za současný žulový kříž.

ky bude možno koupit knihu „Tajemství

církvi se mu nakonec také stala osudnou. Kvůli

noře bylo v té době 41 let, Schwarzenbergové

V místě pod naší chalupou je na nej-

křížů“, autor Jiří Novotný. Kniha, kromě

sporům o moc v církvi a také prý proto, aby

spojovali otěhotnění se zásahem českého světce

starší mapě okolí Libniče nakreslený křížek

objevených dvou vojenských pohřebišť,

vyzradil zpovědní tajemství, jej nechal český

shůry a sv. Jana Nepomuckého od té doby vní-

a také křížek na Holcukách (dnes turistic-

nabídne zajímavosti a historické souvislosti

král Václav IV. umučit. Jeho tělo bylo následně

mali jako patrona a ochránce rodu.

ký přístřešek). Jsou to první zaznamenané

z naší obce, staré i současné fotografie, sta-

obr. 3 Eleonora Amálie Lobkowicz

Na slavnostní odhalení pamětní desky,

Socha jako taková byla v Libníči instalová-

POZN. V rozhledech č. 1/2017 došlo k tisko-

křížky v okolí Libníče a Jelma. Abychom

ré mapky, současný stav a plánek drobných

na v roce 1736. Manželé se pro její umístění

vé chybě a u článku „Kaple Nejsvětější Trojice

pochopili, proč jsou u nás pochovaní prá-

sakrálních památek, kterých máme v okolí

V druhé polovině 17. století kult Jana Ne-

rozhodli zřejmě při některé z návštěv místních

v Libníči - děkujeme, že jsme přežili mor“ vy-

vě vojáci z Württemberska, museli jsme

asi 25.

pomuckého v českých zemích silně ožil. Vyšly

lázní, do kterých po usmíření společně rádi

padl citovaný zdroj: Vrchnostenská sídla na pan-

prostudovat historii období francouzských

Co se týká jejich stavu, už se blýská

jeho životopisy, byly mu vztyčovány sochy

jezdili. V roce 1988 sochu zrestauroval ak. so-

ství Hluboká nad Vltavou za Adama Františka

válek, souvislosti, informace z internetu,

na lepší časy. Obec se chystá k postupné

a zasvěcena celá řada kostelů, až nakonec roku

chař pan Ivan Tlášek. Originál sochy je dnes

ze Schwarzenbergu (1703–1732), rigorózní

kroniky z Libníče a jejího okolí. Podařilo se

opravě těchto památek. Jsem tomu ráda,

1729 došlo k jeho svatořečení. Zvláštní zájem

uložený v lapidáriu v křížové chodbě v klášteře

práce Mgr. et Bc. Jan Ivanega. Za tiskovou chy-

také přeložit z německého kurentu jména

vždyť každá má svoji duši, svůj příběh

na prohlášení Jana Nepomuckého za svatého

v Borovanech. Na podstavci v Libníči je věrná

bu se tímto omlouváme, redakce RLaJ.

pochovaných vojáků, jejich věk, hodnost

a na nás je uchovat je pro příští generace.

měli Schwarzenbergové, představitelé před-

kopie z roku 1989.

svrženo z dnešního Karlova mostu do Vltavy.

12

Mgr. Jana Němečková

a místo narození.

Růžena Kadounová
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Fotogalerie z obecních akcí

Státní okresní archiv
České Budějovice

Dětské odpoledne v Libníči.

si Vás
dovoluje
Státní
okresní pozvat
archiv
na výstavu
České Budějovice
si Vás dovoluje pozvat
na výstavu

BUDĚJOVICKÉ BAROKO
BUDĚJOVICKÉ BAROKO
v archivních
pramenech
v archivních pramenech

VýstavníVýstavní
sál Rudolfovská
sál Rudolfovská 40
40
Dětské odpoledne v Libníči. Nadšení rodičů bylo velmi patrné.

Šťastná výherkyně hlavní ceny
na 10. Obecním plese.

Otevřeno po celý pracovní týden

Otevřeno po celý pracovní týden
18.–21. dubna 2017

9–17 hodin

22. dubna 2017

9–17 hodin

18.–21. dubna
2017 9–17 hodin
a na Mezinárodní den památek

Velikonoční koncert
17. 4. 2017 v 17 hodin
Farní kostel Nejsvětější Trojice v Libníči
Four Brothers Saxophone Quartet (Praha)
Obsazení: Marek Buble - soprán sax, Michael Jermář - altsax, Silva Šírová - tenorsax,
Jakub Cirkl - barytonsax, Libor Heřman - bass, Matouš Novák - drums

a na Mezinárodní den památek
22. dubna 2017

9–17 hodin

2. ročník Kinematograf bratří čadÍkŮ
v LibnÍČi 12. – 15. 7. 2017

Program zahrnuje 16 skladeb.
Pořádá kulturní výbor obce Libníč jako pokračování sbírky na kostel.
Partnerem je Obec Libníč a Zahrady Šafránek s.r.o.
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Libníč kulturní
Vážení sousedé a občané obce Libníč a Jelmo, dovolujeme si Vás pozvat za libníčskou kulturou a sportem. Věříme, že se rádi připojíte
a vychutnáte si tak jarního sluníčka plnými doušky. Dovolte mi, Vás stručně pozvat za kulturním děním do Libníče a na Jelmo v roce
2017 (do srpna). Těšíme se na společně prožité chvíle.
František Šafránek-předseda KV
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.
Hosté: Libor Heřman-bass, Matouš Novák-drums.
Kdo v loňském roce tento koncert FBSQ navštívil, může zodpovědně popsat 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.
Připraveny jsou pro Vaše děti dílničky, kolotoč, kejklíř, řemeslníci, atd. Občerstvení a hudební doprovod zajištěn. Dobrou náladu
s sebou.
Akce se koná od 9 do 22 hodin.
V neděli 30. 4. 2017 si Vás dovoluje pozvat SDH Libníč na tradiční stavění MÁJKY na hřišti za obchodem. Vítány jsou malé
i velké čarodějnice.
Začátek akce od 17:30hodin. Občerstvení zajištěno.
V sobotu 20. 5. 2017 zveme „starousedlíky“ a ostatní občany obce
Libníče a Jelma na odhalení pamětní desky u pravděpodobného
pohřebiště. Více v článku „Tajemství křížů.“
Začátek akce od 15 hodin.
V sobotu 3. 6. 2017 pořádá SK Libníč Sportovní dětský den.
Podrobnosti a bližší informace Vám budou sděleny formou letáků
do schránek.

V neděli 11. 6. 2017 se v Libníči na zahradě u vily JUDr.Augusta Zátky uskuteční koncert: ČAJ O PÁTÉ. V kompletní sestavě vystoupí
v Libníči Swing Trio Avalon a Billy Goats. Vstupné 100,-Kč
Začátek od 17 hodin. Oblečení 30.léta vítáno. Občerstvení zajištěno.
12. – 15. 7. 2017 se uskuteční KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ v Libníči. Již po druhé zavítá známý propagátor kinematografu
na libníčskou 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. Věříme v lepší počasí :-)
Akce není financována z rozpočtu obce. Podpora sponzorů vítána.
Občerstvení zajištěno.
Na sobotu 19. 8. 2017 jsou naplánované 11. Libníčské slavnosti.
Program se v tuto chvíli dojednává, s určitostí Vás již můžeme srdečně pozvat na tradiční hasičskou soutěž O pohár starosty obce, dechovku, historické procházky po obci, jízdy kočárem, lázeňskou cukrárnu,
skákací hrad s hlídárnou a večerní zábavu. Novinkou 11. ročníku bude
Měšťanský ostrostřelecký sbor města Stříbra, který Libníčské slavnosti
velkolepě zahájí. Bližší podrobnosti v Rozhledech 3/2017 a také na FB
stránkách skupina Libníč a Jelmo.
Rádi bychom na tomto místě připomněli naší výzvu z minulého čísla Rozhledů a oslovili Vás občany s nabídkou zapojení se do organizace
Libníčských slavností. V nabídce jsou činnosti v organizačním týmu
jako např. roznos letáků, stavění stanů, domácí pečení cukroví (suroviny zajistíme), natrhání květin v den slavností, ti odvážnější si mohou
zahrát divadlo nebo strávit slavnosti v historickém kostýmu. Bližší info
na 724 029 459 Jana Němečková. I malá pomoc se počítá :-)
21. – 25. 8. 2016 se chystá repete úspěšného Sportovního vesnického
tábora. Bližší informace v červencovém čísle.
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