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SLOVO STAROSTY
Krásné, letní, dovolenkové dny všem dospělým a veselé a bezpečné dny
všem školákům! Jsem rád, že naši mladí občané mohou využívat, a také
využívají, nově zavedené autobusové spoje na Rudolfov a zpět. Budeme
i do budoucna podporovat tuto obecní (školní) dopravu.

V

první řadě bych rád všechny občany a ostatní čtenáře pozval na
obecní kulturní a společenské
akce. Nejprve nás, jako v minulém roce,
čeká promítání Bratří Čadíků na návsi
v Libníči (12. - 15. 7. 2017), které je opět
plně financováno ze sponzorských darů.
Tímto všem sponzorům velmi děkujeme.
Další a hlavní akcí sezóny jsou Libníčské slavnosti, které se uskuteční dne
19. 8. 2017 na návsi, společně s SDH a domem Empatie připravujeme bohatý program. Hlavním partnerem je společnost
EVOCATI s.r.o., poskytovatelem dotace
je Jihočeský kraj, všem velmi děkujeme
za jejich podporu. Program bude brzy
zveřejněn na plakátech v obci a v bližším
okolí a také ho naleznete ve Vašich poštovních schránkách. Hlavním partnerem
Libničských slavností je Jihočeský kraj
a firma EVOCATI s.r.o.
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V krátkosti k obecním záležitostem:
1. Změna územního plánu je nyní připravovaná architektem, což by mělo
být hotové do konce června. Poté návrh změny ÚP bude předán na Magistrát města České Budějovice, kde
proběhne kontrola pokynů. Následně
se uskuteční veřejné projednání. Tímto Vás tedy srdečně zvu na veřejné
projednání, které proběhne přibližně
v období září-říjen. Jde o důležitou
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změnu obce na několik let dopředu,
a tak doufám v co největší účast.
Dále nás čekají opravy, úpravy a rekonstrukce budov v majetku obce
např. kulturní dům a Obecní úřad
s restaurací, prodejna potravin, starý
„krám“- sklad a budova školy. Bohužel
vše, jako příprava využití, projektová
dokumentace, řemeslníci, povolení
atd. jde velmi pomalu. Doufám, že
alespoň polovina plánovaných oprav
proběhne do konce roku 2017. Také
proběhnou opravy cest, protože po
zimě na nás opět vykoukly výmoly
v asfaltu. Připravujeme také projektovou dokumentaci na obnovu obecní
ČOV. Na začátku prázdnin proběhne
na hřišti oprava a výměna mantinelů.
V únoru jsme požádali Jihočeský kraj
o dotaci na doplnění herních prvků
u Mateřské školy a o vybavení polytechnických učebních pomůcek pro
rozvoj dětí. Jihočeský kraj nám tuto
dotaci úspěšně schválil a do Mateřské
školy budou tyto věci dodány nejpozději v září 2017.
Aktuálně řešíme záležitosti ohledně
rybníku na „Pražské“ včetně pozemkového vypořádání. Po pořízení projektové dokumentace plánujeme požádat o grant na odbahnění a opravu
hrází.
Žádám občany žijící na Jelmu, aby se
zamysleli nad potřebnými investicemi

AKTUÁLNĚ

Kultura 3
SDH Libníč 5
MŠ Libníč 7
Odhalení pamětní desky
očima R. Kadounové 8
Čaj o páté 10

ve své obci. Rádi bychom totiž zvelebili majetek obce Jelma. Investice do
obecního majetku v posledních letech
nebyly téměř žádné a rádi bychom ve
spolupráci s místními občany toto napravili. Proto připravujeme setkání na,
které jste zváni. Pozvánka Vám bude
doručena včas do Vašich schránek.
Závěrem Vás žádám, nepodceňujte, prosím, obecní a veřejné záležitosti. Choďte
na veřejné schůze, potřebujeme znát Vaše
názory a podpořit či zhodnotit naši práci. Je škoda, když pak pouze nespokojené
hlasy přehluší dobré myšlenky a činy.
Děkuji za Váš čas, pozornost, podporu
i za kritické hlasy.
Přeji Vám příjemné letní dny a dětem
krásné prázdniny bez úrazu.
Petr Uhlíř, starosta
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Úřední hodiny Obecního úřadu Libníč
Pondělí

14:00 – 18:30
16:00 – 18:00

výběr poplatků, Czech point, příjem a podání žádostí
jednání se starostou, legalizace a vidimace

Středa

14:00 – 17:00

výběr poplatků, Czech point, příjem a podání žádostí

Pátek

7:00 – 10:00

výběr poplatků, Czech point, příjem a podání žádostí

jednání se starostou po telefonické dohodě kdykoliv

Zastupitelstvo obce Libníč

Poplatky 2017
Obecní úřad Libníč žádá všechny
občany, kteří dodnes neuhradili poplatky na rok 2017 tzn. za svoz komunálního odpadu a poplatek za psy,
aby neprodleně poplatky dorovnali
na OÚ v úřední dny nebo převodem
z účtu.
V případě, že došlo ke ztrátě Vašeho
psího mazlíčka, prosím o doložení
a odhlášení psa, případně pokud jste
si pořídili nového psa, prosíme o přihlášení na OÚ Libníč. Veškeré dokumenty jsou k dispozici na webových
stránkách obce.
Děkujeme všem za spolupráci,
OÚ Libníč

Nové webové stránky
Ve spolupráci se společností Antee
s.r.o. jsme pro Vás připravili nové
webové stránky obce. Nejen, že stránky mají nyní omlazený a modernější
vzhled, ale měly by pro Vás být více
přehledné a jednodušší na ovládání.
Případné návrhy na zlepšení můžete, zasílat na email Obecního úřadu
obeclibnic@volny.cz.
Webové stránky se snažíme co nejvíce aktualizovat tak, abyste informace
dostávali včas a měli je stále k dispozici.
Děkujeme za pomoc,

jméno

funkce

Uhlíř Petr

starosta

Klabouch
Petr

místostarosta

Šafránek
František

člen

Horáková
Jitka

členka

Třeštík
Drahomír

člen

Ing. Třeštík
Miroslav

člen

Schwarz
Jaroslav

člen

Tischlerová
Denisa

administrativa

kontakt

oblasti a úkoly

+420 724 164 288

+420 724 164 280
+420 733 676 107
+420 604 204 523

vyplývající ze zákona o obcích
územní rozvoj a plánování
stavební činnost, granty a dotace
vyplývající ze zákona o obcích
veřejný pořádek a služby v obci
údržba obce, životní prostředí, MŠ
předseda kulturního výboru
členka finančního výboru
společenská a sociální oblast
v obci

+420 737 930 447 předseda finančního výboru
finanční politika, obecní majetek
+420 777 804 329
+420 725 550 427

předseda kontrolního výboru
člen kontrolního výboru

příjem, podání žádostí dle zákona
č. 106/1999 Sb.
+420 731 032 637
administrativa, pokladna,
Czech point

Finanční výbor:
předseda: Drahomír Třeštík

Kontrolní výbor:
předseda: Ing. Miroslav Třeštík

Kulturní výbor:
předseda: není určen

Velitel jednotky hasičů
Bc. Pavel Jirkovský
e-mail: pavel.jirkovsky@centrum.cz
tel.: 606 103 798

Obec Libníč / obeclibnic@volny.cz

JUBILANTI:

OÚ Libníč

OD ČERVENCE DO ZÁŘÍ 2017 OSLAVILI A OSLAVÍ SVÉ
ŽIVOTNÍ JUBILEUM TITO OBČANÉ LIBNÍČE A JELMA:
Chrtová Marie 88 let
Berný Stanislav 82 let*
Lískovec Karel 80 let
Měšťan Josef 75 let
Leština Josef 70 let
Kutheilová Jaroslava 65 let*
*Domov Libníč

Blahopřejeme všem jubilantům, přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a osobní pohody.
Obecní úřad Libníč
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KULTURA V LIBNÍČI
Vážení sousedé a občané obce Libníč a Jelmo, se začínajícími prázdninami bychom Vás rádi pozvali na kulturní projekty. Věříme, že si každý z Vás vybere to, co je mu nejbližší, a přijde se potěšit, stejně jako tomu bylo v uplynulém pololetí.
Dovolte mi Vás stručně pozvat na kulturní dění do Libníče a Jelma v roce 2017.
12.-15. 7. 2017
se uskuteční
KINEMATOGRAF
BRATŘÍ ČADÍKŮ
v Libníči
Dovolte mi pozvat Vás
na 2. ročník „letního
kina“ na libničské návsi. Známý propagátor
kinematografu pan
Josef Čadík připravil
zábavu na čtyři letní
večery, a to ve formě
českých filmů a jednoho francouzského.
Přijďte se společně
pobavit při pohádkové
Řachandě, komediální
Teorii tygra, rodinné
Bezva ženské na krku
a prázdninové Dovolené All Exclusive.

15. 7. 2017 od 19:00 bude pro děti připraven skákací hrad. Věříme v dobré počasí :-) Vstupné dobrovolné.
Občerstvení zajištěno.
Rádi bychom poděkovali společnostem, které přispěly na kulturní projekt v obci Libníč.
Auto Future s.r.o. - IVECO, Autodoprava Matoušek s.r.o., Keramika z Podloubí,, S-V CZ s.r.o.: U Tří hrušek a U Tří
sedláků, Vladimír Severa – autodílna JH, Korostenski Assistance s.r.o., Zahrady Šafránek s.r.o., VEG project s.r.o.,
informační portál Českobudějovicko-Hlubocko.
V sobotu 19. 8. 2017 se uskuteční XI. Libničské slavnosti obce v duchu „LÁZEŇSKÉ SEZÓNY“.
Na sobotní dopoledne SDH Libníč připravuje soutěž v požárním sportu „O pohár starosty obce“.
Tradičně od 13 hodin si Kulturní výbor připravil Lázeňské procházky za historií obce, a to v období Rakouska-Uherska.
Čeká Vás to, co se vloni líbilo, a přidali jsme to, co by se Vám také mohlo dále líbit.
16. září 2017 si SK Libníč připravilo Vesnické Hry bez hranic.

František Šafránek-předseda KV

Těšíme se na společně prožité chvíle.
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KOTLÍKOVÉ DOTACE – NEČEKEJTE NA PODZIM
Ministerstvo životního prostředí
spouští druhou vlnu kotlíkových dotací. Mezi majitele rodinných domů
v ČR bude v rámci této výzvy rozdělena částka 3,4 miliardy korun, určená
na výměnu 35 tisíc starých kotlů za
zdroje ekologičtější a ekonomičtější.
Finální podoba podmínek pro získání
dotace je v kompetenci jednotlivých
krajů. V Jihočeském kraji lze očekávat jejich vyhlášení v říjnu a zahájení
příjmu žádostí v listopadu 2017.

J

iž nyní je jisté, že oproti první výzvě
dojde k určitým změnám. Ve druhé
vlně nebudou podporovány nové kotle
spalující čistě uhlí a kombinované kotle na
uhlí a biomasu s ručním přikládáním a získání dotace nebude podmíněno realizací
mikroenergetického opatření. Stejně jako
u předchozí výzvy se bude i v té aktuální
výše dotace lišit dle druhu nového zdroje
tepla a pokryje podstatnou část vynaložených nákladů. Nejvyšší bude při instalaci tepelného čerpadla nebo automatického kotle
na biomasu, kdy může pokrýt 80 % způsobilých výdajů (až 120 tisíc Kč). Nezanedbatelná nebude ani v případě kotle na biomasu
s ručním přikládáním (až 100 tisíc Kč), plynového kondenzačního kotle (až 95 tisíc Kč)
a automatického kotle na uhlí a biomasu (až
75 tisíc Kč). Žadatelé z tzv. prioritních oblastí budou mít navíc nárok na navýšení dotace o 7,5 tisíce Kč. Bude se jednat o žadatele

z obcí České Budějovice, Dobrá Voda u Českých Budějovic, Hůry, Litvínovice, Roudné,
Rudolfov, Adamov, Planá, Vráto, Milevsko,
Písek, Soběslav, Strakonice, Bechyně, Planá
nad Lužnicí, Sezimovo Ústí, Tábor, Týn nad
Vltavou a Vodňany.
Další výhodu získají od září 2017 žadatelé, kteří se rozhodnou pro výměnu kotle
a současné zateplení domu s programem
Nová zelená úsporám. Při kombinaci obou
programů mohou získat mimořádný dotační bonus ve výši až 40 tisíc korun.
V první vlně kotlíkových dotací došlo
k poměrně rychlému vyčerpání alokované
částky. Proto doporučujeme plánovanou výměnu tepelného zdroje ve vašem rodinném
domě za zdroj ekologičtější a ekonomičtější,
i vzhledem k ukončení topné sezony, neodkládat. Výdaje jsou za předpokladu splnění
podmínek dotačního programu uznatelné
zpětně od 15. 7. 2015.
Jaký zdroj tepla je vhodný právě pro váš

ZVONĚNÍ POLEDNE

O

d ledna 2008 běží v českobudějovickém rozhlasu seriál
zvonění poledne zvony z kostelů a kaplí Českobudějovické
diecéze. Do tohoto seriálu se zapojila i naše farnost a po
jednání s pracovníkem českobudějovického rozhlasu a zvukové
nahrávce zvonů bylo domluveno, že v týdnu od 22.5. do 28.5. 2017
se bude zvonit z našeho kostela Nejsvětější Trojice. A to zvonem
sv. Barbora, ulitým v roce 1868 Franzem Seraphicusem Holledererem v Linci, vyzdobeným linkami a reliéfy světců, a bezejmenným
zinkovým zvonem neznámého původu bez výzdoby, dovezeným
k nám aktivitou bývalého administrátora naší farnosti P. Františka Sobíška, z kostela v Českých Žlebech na začátku šedesátých let
20. stol. Oba zvony mají nárazový tón H2 a hmotnost do 40 kg.
Před zvoněním bylo každý den stručně pohovořeno o kostele, zvonech a o zúčastněných osobách.
Lískovec Karel
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dům, jak bude výměna nákladná, co bude
žádost o dotaci obnášet a kolik můžete ušetřit, vám mohou poradit odborníci z Energy
Centre České Budějovice. Poradna poskytuje
bezplatné a komerčně nezávislé poradenství
a obracet se na ni s dotazy na téma dotace,
vytápění, rekonstrukce domů a bytů, stavby
v nízkoenergetickém a pasivním standardu,
využití obnovitelných zdrojů energie (tepelná čerpadla, fotovoltaika a fototermika, malé
vodní elektrárny, biomasa atd.), využití dešťové vody, rozúčtování energií apod. můžete
osobně na adrese nám. Přemysla Otakara II.
87/25, České Budějovice, telefonicky na tel.
č. 387 312 580, 773 124 580, na bezplatné
lince 800383838 (záznamník), prostřednictvím internetové poradny
(formulář naleznete na www.eccb.cz)
nebo písemně.
Ing. Michaela Sáková
Energy Centre České Budějovice, z.s.
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Z ČINNOSTI SDH LIBNÍČ
Pracovní činnost
Během dubna jsme zajistili pro občany
obce sběr železného šrotu a vysloužilých
elektrospotřebičů. Bylo nashromážděno
3,5 tuny železného šrotu a 40 ks elektrospotřebičů. Z výtěžku akce byla zakoupena
sada ochranných přileb pro hasiče. Ve spolupráci s OÚ Libníč jsme vyklidili budovu
starého obchodu, kde vznikly nové skladovací prostory. Jsou zde například uskladněny nově zakoupené skládací lavice a stoly,
včetně párty stanů. Nové vybavení jsme
převzali do užívání a svépomocí označili
logem SDH. Pivní sety je možno po dohodě zapůjčit (tel. 606103798). V rámci dobré
spolupráce našeho sboru s Domovem Libníč pomohli naši členové při stěhování nábytku v budově Domova Libníč. Dále hasiči pomáhali zajišťovat zázemí při pořádání
kulturních akcích v obci.

Stavění májky
V neděli 30. dubna zorganizovali libničští
hasiči tradiční stavění májky a pálení čarodějnic. Počasí nám přálo a na hřišti za obchodem se sešla skvělá parta dětí a dospělých. Děti se vrhly na zdobení Májky a pod
bedlivým dozorem maminek špičku s věncem nádherně ozdobily. Pak přišla řada na
silné paže mužů. Chlapi se chopili žebříků a za vydatné pomoci traktoru dokázali
májku bezpečně postavit. Pak už se všichni
mohli věnovat bohatému občerstvení, které
hasiči připravili. Pro děti bylo občerstvení
zdarma. Za soumraku jsme k velké radosti

dětí a přítomných zapálili ohromnou hromadu klestí. Všichni se pak v dobré náladě bavili dlouho do noci. S blížícím májovým ránem postupně řady hostů prořídly
a u ohně zůstali jen nejodolnější hasiči, kteří zajistili ohniště. Naši Májku se nám na
rozdíl od sousední nejmenované obce podařilo uhlídat. Májový strom již tradičně
sponzorsky zajistil Jaroslav Schwarz.

Sportovní činnost
Na konci dubna jsme zahájili pravidelné
tréninky sportovních družstev. Mladí soptíci poctivě cvičí každý čtvrtek a družstva
dospělých se schází v pátek. První ostrá
soutěž nás čekala na Rudolfově. Družstvo
mužů nad 35 let zde obsadilo časem 26,32 s.
krásné 2. místo na nástřikový terč. Bohužel
naše ženy po chybě na levém proudu útok
nedokončily a měly neplatný pokus. Naštěstí se z chyby poučily a již na další obvodové
soutěži ve Vlkovicích obsadili nádherným
časem 26,05 s. historicky první místo. Napodobily tím družstvo mužů, kteří s náskokem obhájili první místo v čase 23,61 s. Levý
proudař zakončoval po uklouznutí útok vleže, naštěstí bez přešlapu. Tímto umístěním
obě družstva postoupila na okresní soutěž
do Českých Budějovic. Okresní soutěž se
konala 3. června na náplavce u Dlouhého mostu. Za slunečného počasí soutěžilo
v našich kategoriích 12 družstev mužů a 7
družstev žen z celého okresu. Soutěž probíhala na jednotnou požární stříkačku Rosenbauer FOX, což znamenalo velkou změnu
především pro strojníky. Na start se nejprve

postavilo družstvo mužů. Za bouřivé podpory fanoušků dokázali útočníci rozsvítit
terče v čase 26,27 s. V konečném součtu to
stačilo na nádhernou stříbrnou pozici. Pak
už jsme všichni drželi palce našim hasičkám.
Jejich útok byl bez chyby a dokázaly vybojovat bronzovou příčku (31,94 s.). Byla to pro
náš sbor historický úspěch a dokázali jsme
zde zúročit poctivou přípravu. Muži v kategorii bez omezení se také účastnili soutěže
jihočeské hasičské ligy v Lišově. Bohužel zde
po chybě měli neplatný pokus. Ne vždy se
všechno povede. Reparát můžou složit na
soutěži v Dubičném. Zde budou soutěžit dvě
družstva mužů, družstvo žen a letos poprvé
se představí naši mladí Soptíci. Držte nám
palce!
Na závěr chci poděkovat všem občanům,
partnerům a sponzorům, kteří hasiče podpořili a aktivním členům SDH za jejich činnost.
Bc. Pavel Jirkovský
(starosta SDH)
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O SPOLUPRÁCI DOMOVA LIBNÍČ A OBCE
Domov se zvláštním režimem v bývalých schwarzenberských lázních patří
nedílně k obci Libníč. I jeho klienti jsou obyvatelé obce Libníč a někteří jsou
již vlastně téměř starousedlíky. Proto jsme vítali a vítáme spolupráci s obcí.

D

omov se zvláštním režimem v bývalých schwarzenberských lázních patří nedílně k obci Libníč. I jeho klienti jsou obyvatelé obce Libníč a někteří jsou již
vlastně téměř starousedlíky. Proto jsme vítali
a vítáme spolupráci s obcí.
V minulém roce jsme při Libníčských
slavnostech byli konečnou zastávkou komentované prohlídky po libníčských památkách. Také u nás měl zastávku kočár a na
nádvoří nám v rámci Cirkusu Paciento předvedli klienti, co se za těch několik dnů jejich
návštěvy naučili.
Tak jako se v roce 2015 předvedli v rámci
Libníčských slavností na návsi. Tam se přišlo

v průvodu od Domova na představení a celé
slavnosti podívat mnoho obyvatel Domova.
Minulý rok nás na nádvoří lázní též potěšili
hrou „Živá voda“ divadelníci z Amatérského
divadla Libníč nebo FOUR BROTHERS SAXOPHONE QUARTET svojí hudební produkcí. Návštěvníci se mohli občerstvit nápoji
z tréninkové kavárny nebo si prohlédnout
dílny a nakoupit některé z našich výrobků.
I letos se obyvatelé Domova velice těší na
Libníčské slavnosti a rádi se jich společně
s Cirkusem Paciento na návsi i v Domově
účastní.
Stejně tak jsme velmi oceňovali a oceňujeme spolupráci s MŠ Libníč . V minulých
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letech se jednalo zejména o společná vystoupení dětí z MŠ a Socioterapeutického
klubu v rámci Domova, ale také například
o společnou tvorbu 4 obrazů na výtvarnou
soutěž nebo návštěvy klientů v MŠ na vystoupení Divadla Sluníčko. Tak tomu bylo
již několikrát i letos. Potěšili jsme se Jarním
vystoupením dětí a S-klubu. K příležitosti
Velikonoc klienti společně s dětmi také absolvovali v areálu domova soutěžení – Hledání velikonočního zajíčka, které se taktéž
velice vydařilo.
V rámci plesové sezóny jsme také navštívili obecní i hasičský ples, mezi ostatními obyvateli obce Libníč si poslechli hudbu, zatančili
a užili si pěkný večer i bohatou tombolu. Zároveň jsme na dobu konání plesů instalovali
výtvarné artefakty některých našich klientů.
Těšíme se i na další spolupráci.
Bc. Eva Kysnarová – ředitelka organizace

ZPRÁVA O ČINNOSTI SPORTOVNÍHO KLUBU LIBNÍČ
SPORTOVNÍ DĚTSKÝ DEN V LIBNÍČI
PŘIPRAVOVANÉ
AKCE

Toto, již v Libníči tradiční setkání všech generací se uskutečnilo
v sobotu 3. června 2017.

O

proti předchozím ročníkům však
čekalo na malé i velké účastníky
několik změn a inovací. V programu zůstalo zachováno zdolání „Dobrodružného lesa“, kde byli soutěžící nuceni plnit záludné úkoly na celkem deseti
stanovištích a v průběhu celé pouti vyřešit
vědomostní úkol. Poslední stanoviště dobrodružné stezky zavedlo všechny její účastníky tentokrát na libníčskou náves do parku, kde byla zřízena občerstvovna a Ostrov
„Mezi stromy“ plný splněných přání a dobré hudby. Občerstvení jako již tradičně zajišťovali členové sportovního klubu Michal
a Jirka. Každý dětský účastník soutěže obdržel dárek a občerstvení v podobě grilovaného buřtíku a nápoje. Ostrov „Mezi stromy“ plný splněných přání a dobré hudby na
návsi pod lipami zřídil a provozoval DJ W
(Vojta Vít) a každý účastník a to malý i velký si mohl na přání nechat zahrát písničku.
V průběhu celého odpoledne malí účastnící plnili s DJ W různé úkoly o plyšové
ceny. Dětského dne v Libníči se zúčastnilo
36 dětí s doprovodem.
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Společná zábava probíhala do pozdních
odpoledních hodin.
Partnery sportovního dne v Libníči byly
firma BALTRO s.r.o., VOZP ČR, ZPMV
ČR a obec Libníč. Organizátoři děkují všem
partnerům za poskytnuté věcné ceny a finanční podporu sportu v Libníči.
Fenclová Andrea

21. - 25. srpna

Sportovní vesnický tábor
vzhledem k malému počtu přihlášených zájemců bylo rozhodnuto
o ZRUŠENÍ této akce. Organizátoři
se tímto přihlášeným zájemcům
omlouvají.

16. září

Vesnické Hry bez hranic

říjen

Drakiáda

2. prosince

Zdobení Vánočního
stromku

leden 2018
Vesnická zabijačka
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
LIBNÍČ
Vážení občané,
blíží se konec školního roku 2016/17, po
celý školní rok byla kapacita Mateřské školy
Libníč naplněna. Využila jsem projektu Šablony do MŠ a přijala i dvouleté děti, s kterými nám během školního roku pomáhala
chůva - nová pracovní pozice v mateřských
školách. Tento projekt bohužel bude končit.
I přesto, že v kritériích pro zápis děti
dvouleté nebyly uvedeny, někteří zákonní
zástupci o zápis do MŠ požádali.
Bohužel nebylo možné tyto děti přijmout. Přijaty byly pouze dvě děti, které
kritéria splnily. Kapacita MŠ je naplněna.
V letošním školním roce se na školu připravovalo 1 dítě.
Na školní zahradě bude 22.6. 2017 připravena oslava, šerpování a našemu předškolákovi předáme dárek.
V současné době děti užívají slunečného počasí při hrách na zahradě a v okolí
MŠ, povídají si o zvířátcích, dopravních
prostředcích a o tom, čím pojedou na
prázdniny. Už se na ně všichni moc těší.
Po prázdninách bude v mateřské škole deset předškolních dětí.
Mateřská škola bude v červenci a srpnu uzavřena. Provoz MŠ bude zahájen
4. 9. 2017
I v příštím školním roce nabízíme využití návštěvy divadel v MŠ pro maminky
s dětmi na rodičovské dovolené.
Všem dětem krásné prázdniny a ostatním krásně prožité léto.
Ilona Djurov
– ředitelka mateřské škol

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Vážení občané,
někteří z Vás se na mne obrátili s otázkou, zda se v obci počítá se zřízením základní
školy. Po dohodě se zřizovatelem, jsem se rozhodla Vás touto cestou požádat o vyplnění dotazníku, který se týká zájmu občanů o zřízení základní školy v Libníči.
O zřízení základní školy je možné uvažovat v případě zájmu občanů obce. Máme
k dispozici celé patro v budově současné mateřské školy a podle mne by tento prostor
byl využit velice vhodným způsobem. Prosím o vyplnění dotazníku, který je přiložen.
V případě zájmu odevzdejte dotazník na Obecním úřadě v Libníči do 31.7. 2017. Výsledky zveřejníme na webových stránkách obce.
Děkuji Vám za zodpovědně vyplněné dotazníky a přeji všem slunečné léto.
Ilona Djurov – ředitelka mateřské školy
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ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY OČIMA
R. KADOUNOVÉ
V sobotu dne 20. 5. 2017 proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky u „Novotných“ kříže. Akce se vydařila díky ideálnímu počasí a hlavně díky velkému
zájmu spoluobčanů nejen Libníče, ale i okolních obcí. Těší mě, že i v dnešní
uspěchané době si lidé našli čas a měli zájem se dozvědět něco nového o historii Libníče.

P

ozvání přijali i občané z dříve přiškolených obcí, jako Červený Újezdec
nebo Hůry. Sama jsem navštěvovala
libničskou dvoutřídku. Školní procházky
často vedly právě pod lípy a kolem kříže.
Potěšila mě účast tehdejších školáků, mnozí měli možnost se po letech setkat a vidět,
jak se údolí pod lípami proměnilo. Někteří
spoluobčané se na akci těšili, chtěli se zúčastnit, ale na poslední chvíli zapomněli.
Hlavně pro ty bych chtěla vylíčit průběh
akce a připomenout atmosféru setkání.
Slavnost zahájila hudba. Dva studenti
pana učitele Marka Bubleho zahráli několik skladeb na saxofony. Poté jsem uvítala
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a představila starostu obce Libníč, pana
Petra Uhlíře, představila sebe a svého bratra, neboť s většinou zúčastněných jsme
se neznali. Úvodem jsem vysvětlila, proč
jsme sem veřejnost pozvali a co jsme objevili. Našli jsme totiž na naší chalupě starý
litěný kříž. Po objasnění všech symbolů,
které kříž obsahuje, nebylo pochyb, že jde
o kříž určený na vojenský hrob. Nahlédnutím do matriky zemřelých obce Libníč jsme
zjistili, že zde v budově libničských lázní
čp. 17, které sloužily tehdy jako špitál, zemřelo na přelomu let 1800-1801 celkem 68
vojáků z Württemberska. Důležité zjištění
z matriky bylo to, že většina vojáků byla
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pochována na určeném místě mimo libničský hřbitov. I když nemáme přímý důkaz,
domníváme se, že tento společný hrob se
nachází v místech našeho současného křížku. Na tomto místě, dle nejstarších map, už
dříve kříž stál a naše babička s dědou ho
v roce 1919 vyměnili za nový, žulový, který tam stojí v současné době. Pravý důvod,
proč k výměně došlo, se už nedozvíme, ale
těch důvodů mohlo být hned několik. K výměně došlo v roce 1919, těsně po skončení
1. světové války, kdy se v tehdejší euforii
odstraňovalo vše, co zavánělo starými časy,
Rakousko-Uherskem. A tento původní křížek takový symbol starých časů rozhodně
představoval. Další důvod pro výměnu
křížků (pokud prarodiče znali historii místa) mohl být ten, že babička s dědou byli
katolíci a zde pochovaní vojáci byli vyznání
evangelického.
Naše pátrání ve všech archivech ohledně popisu místa pohřebiště bylo neúspěšné.
Zřejmě takový dokument, který jsem hledala, nebyl vůbec vytvořen nebo se prostě
ztratil. Jediným přímým důkazem by bylo
na místě kopat, což jsme hned při zahájení pátrání zavrhli. Náš objev zatím unikl
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pozornosti historiků. Je docela možné, že
se o tom v minulosti nesmělo psát, vzhledem k tomu, že obec Libníč byla lázeňským
místem. Aby tato objevená historie a jména
vojáků neupadly v úplné zapomnění, umístili jsme na místo pamětní desku. Deska je
položená na zemi před křížem, jako symbol
hrobu, a spojuje přetrženou historii původního a současného kříže. Co s objeveným
křížkem s vojenským symbolem, to zatím
nevíme a čekáme na nějaký nápad pro jeho
možné využití.
Akce vyvrcholila tím, že jsme spolu se
starostou obce za hudebního doprovodu
provedli odhalení této pamětní desky.
Při pátrání po tajemství našeho kříže
jsme se zajímali o všechny kříže v okolí
Libníče a Jelma. Bratr zjišťoval příběhy křížů, navštěvoval pamětníky. V okolí Libníče
a Jelma se nachází 25 drobných sakrálních
památek, křížů a kapliček. Která obec se
může něčím takovým pochlubit? Například
Adamov jich nemá ani 5. Zato má zase jinou raritu. Přímo středem obce, respektive
přímo středem sousoší Svaté Trojice prochází 49. rovnoběžka. Připravuje se vyznačení jejího směru na zemi.
Libníč by mohla v budoucnu z takového množství památek těžit. Všechny tyto
drobné památky se budou v budoucnu
opravovat. Zpátky na své místo přijdou
i ty, které byly zcela zničené a z naší krajiny zmizely, např. Sukdolů křížek za Libníčí.
Příběhy, které se váží ke každému křížku,
jsou zachyceny v knize Tajemství křížů od
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autora Jiřího Novotného, kterou si mohli
zájemci na místě zakoupit.
Slavnost byla zakončena opět hudbou,
poté následovalo pohoštění. Za příspěvek
výborných pochoutek do rautu děkuji všem
děvčatům a přátelům. Také děkuji všem lidem z obce, kteří se jakkoli podíleli na přípravě a stavění stanu, zejména p. Jirkovskému a p. Uhlířovi.

nikdo nic takového nezrealizoval. Největší
význam však má to, že nyní, když známe
příběh těchto památek a důvod jejich vzniku, si jich budeme o to více vážit. Tato společná akce nás také sblíží a o něco více se
opět všichni poznáme.
Růžena Kadounová

Plánovaná procházka po nově
opravených památkách
Byla jsem požádána, abych napsala něco
o libničských křížích, jak postupují jejich
opravy a co plánujeme na příští rok. V současné době už je několik křížů opravených.
Opravy provádí sochař p. Tlášek. Zbývá
doplnit text na tabulky křížů. Obec Libníč požádala Dr. Zdeňka Mareše, bývalého
kněze v Libníči, o pomoc s náměty na tyto
tabulky. Vše je tedy v rukách těch nejpovolanějších. Důležité bude vybrat vhodný text
pro konkrétní místo a pro konkrétní kříž.
Na jaře příštího roku se uskuteční první
společná procházka po těchto opravených
a nově nainstalovaných památkách. Jako
první je naplánován tento okruh: za Libníčí Sukdolů kříž u elektrárny, dále kříž
u přístřešku na Holcukách a u libničského
kostela nově instalovaný kříž. Vše proběhne za přítomnosti Dr. Mareše, který kromě
vysvětlení myšlenky textů také opravené
kříže posvětí. Věřím, že to bude zajímavé
pro širokou veřejnost i tím, že v okolí zatím
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ČAJ O PÁTÉ

T

AK MÁME ZA SEBOU DALŠÍ Z AKCÍ, NA KTEROU SE BUDE JEN TĚŽKO ZAPOMÍNAT. Obec Libníč a jeho kulturní komise pořádala v neděli 11. 6.
2017 báječné prosluněné odpoledne v překrásném prostředí parku Zátkovy
vily. K dobové atmosféře přispěl nejen půvab ženského publika oblečeného v dobových kostýmech 20 let, ale i genia loci tohoto místa. A to vše bylo dokonale podtrženo
výbornou muzikou swingové skupiny Swing trio avalon. Každý návštěvník se mohl
buď z deky, nebo u volně po parku rozprostřených stolů kochat pohledem na tancující
páry. Poděkování jistě patří všem čtyřem hostitelkám, pí Kubrtové a jejím třem rozkošným dcerám. Odpoledne nám všem zpříjemnila pí hostinská, která se zhostila občerstvení na jedničku. Ve chvíli kdy se pomalu odpoledne začalo vítat s večerem, nám
po krátké pauze zahrála skupina Billy goats. Ta nás na své poetické vlně dovedla až ke
konci dne. Chtěli bychom tímto poděkovat všem, kteří se podíleli na této události ať
přípravou nebo účastí.
Pro mě to byl rozhodně krásný zážitek
Martin Šára
Kulturní výbor
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BALTRO s.r.o. – NOVÁ VÝROBNÍ HALA V LIBNÍČI
V současné době probíhá závěrečná fáze stavby nové výrobní haly firmy BALTRO s.r.o. v části obce Libníč, určené
územním plánem pro průmyslovou výstavbu (u cesty vedoucí z Libníče na Červený Újezdec). Tato hala by měla být
dokončena během letních měsíců a zkolaudována nejpozději do konce tohoto roku. Jak by měla dokončená stavba
vypadat je vidět na níže uvedené vizualizaci.

Vizualizace výrobní haly BALTRO v obci Libníč

F

irma BALTRO s.r.o. je specialistou
v oblasti povrchových úprav fluoroplasty a to v celém spektru jejich aplikací.
Fluoroplast se často zjednodušeně označuje
jako - TEFLON® a vytvoření vrstvy fluoroplastů na podkladovém materiálu se tedy podobně zjednodušuje na - TEFLONOVÁNÍ.
TEFLONOVÉ materiály disponují kombinací unikátních vlastností (zejména NEPŘILNAVOST - TEPLOTNÍ A CHEMICKÁ ODOLNOST - KLUZNOST). Služby
a produkty firmy BALTRO s.r.o. se krom
České republiky využívají také v různých
evropských zemích a to především v potravinářském, chemickém a farmaceutickém
průmyslu, polygrafii nebo automobilovém
průmyslu. Teflony zlepšují povrchové vlastnosti dílů a součástí různých výrobních
technologií, zároveň pomáhají řešit problémy spojené s údržbou, ochranou kovů
v chemicky agresivním prostředí (často se
používají jako náhrada smaltu apod).

Společnost BALTRO s.r.o
se zabývá:
1.
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Aplikací teplem smrštitelných teflonových rukávců (umožňující vytvoření vrstvy čistého teflonu na
válcích)

2.
3.

4.

Vyvložkováním teflonem (potrubní
rozvody)
Speciálním řešením od německé
firmy GUTBROD (povlaky pro zajištění separace, vrstvené antikorozní povlaky nebo rotační lití teflonu).
BALTRO je výhradním zástupcem
firmy GUTBORD pro ČR, SR a Polsko.
Výrobou plastových a ocelových
dílců.

Prioritou vedení společnosti je zajištění výroby a dodávek v souladu s platnou

legislativou a s předpisy týkajícími se životního prostředí a bezpečnosti práce. BALTRO s.r.o. je držitelem certifikace ISO 9001,
prokazující vysokou kvalitu výrobního procesu. Provoz nové haly nebude mít žádný
negativní vliv na kvalitu života obyvatel
obce Libníč. Zprovoznění nové haly umožní navýšení stávajících výrobních kapacit
a vytvoří tak nová pracovní místa v Libníči.
V Libníči – 15.6.2017
Ing. Marcel Trochta, jednatel BALTRO s.r.o.
WWW.BALTRO.CZ
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HC LIBNÍČ

HOKEJBAL
Druhá hokejbalová sezóna 2016/2017, kterou si na své konto připisuje tým HC LIBNÍČ v I. lize AHbK ČR, přinesla překvapivý úspěch. V základní části se hráči týmu
HC LIBNÍČ umístili na celkové 3. příčce
s 41 body za 13 výher, 1 výhru v prodloužení a 4 prohry. Za 18 utkání dokázali hráči
vsítit 132 branek a inkasovali 71 branek.
Díky těmto výsledkům si zasloužili účast
v PLAY-OFF vyřazovacích bojích.
Ve čtvrtfinále narazili libníčtí na tým
HBC Samson České Budějovice, který ale
ve dvou utkáních doslova převálcovali výsledky 8:1 a 10:1, čímž si zajistili postup
do semifinále soutěže, kde se střetli s týmem HBC Plav „B“. Tomuto týmu bohužel
libníčtí podlehli ve dvou semifinálových
zápasech poměry 2:4 a 3:6, a tak na hráče
čekal souboj o bronzové medaile s týmem
HBC Dříteň. Tento zápas si hráči týmu HC
Libníč ohlídali a díky vítězství 6:3 obsadili
3. místo v 1. lize AHbK ČR.

RED BULL URBAN BULY
V sobotu 27. května 2017 byl na Náplavce v Českých Budějovicích zahájen celorepublikový hokejbalový turnaj, který se
konal v Českých Budějovicích, Pardubicích, Liberci a Ostravě. Nejlepší čtyři týmy
z každého města postupují na velké finále,
které se odehraje v Praze. V každém městě
bylo přihlášeno 32 týmů, od amatérských
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sportovců až po např. profesionální hokejové hráče. Týmy proti sobě nastupovaly
v sestavě 3 na 3 bez brankářů.
Za tým HC LIBNÍČ nastoupil V. Klomfar ml., L. Radouch, P. Lexa, P. Benda
a J. Lavička. Libníčtí vybojovali suverénní
vítězství v základní skupině a postoupili do
osmifinále, ve kterém opět uspěli. Ve čtvrtfinále narazili na tým obohacený o „celebritu turnaje“ Lukáše Sedláka – hokejového
hráče působícího v americké NHL za tým
Columbus Blue Jackets. Začátek utkání
ovládli hráči týmu HC Libníč 4:1, ovšem
neudrželi krok a nakonec prohráli poměrem 6:8. A tak reprezentování Libníče na
pražském finále uteklo hráčům pouze o jediný zápas.

NOHEJBALOVÝ TURNAJ
TROJIC
V sobotu 17. 6. 2017 se na místním hřišti
konal již 8. ročník nohejbalového turnaje
trojic. Do turnaje se rekordně přihlásilo
10 celků skládajících se nejen z místních
hráčů, ale také z hráčů ze Ševětína, z Dolního Bukovska nebo z Křemže.
Týmy byly rozděleny do dvou skupin
a čtyři nejlépe umístěné celky z každé skupiny postupovaly do vyřazovacích bojů.
V souboji o třetí místo v turnaji svedli strhující bitvu libníčtí. Na jedné straně
V. Klomfar st., L. Radouch a L. Štochl a proti nim P. Jirkovský, J. Klimeš a P. Hinterholz.
Třetí místo vybojovali P. Jirkovský, J. Klimeš

a P. Hinterholz, a to nejen díky přesné hře,
ale také díky společenskému vysílení síťového hráče soupeřů L. Štochla.
Ve finále proti sobě na jedné straně nastoupil celek, který během turnaje neztratil ani jeden set, ve složení V. Klomfar ml.,
M. Jana a P. Lexa ml. a na straně druhé celek, který chtěl obhájit loňský titul, ve složení R. Oťahel st., P. Kalvas a M. Hloušek.
Druzí jmenovaní si velmi věřili, ale bohužel
pouze víra k vítězství nestačí. První set začal poměrně vyrovnaně. To platilo zhruba
do pátého míče, kdy celek V. Klomfara ml.
začal zasazovat smrtící údery, které srazily
na kolena i tak zkušené zadáky, jako je například P. Kalvas nebo M. Hloušek. Druhý
set byl opět v režii V. Klomfara ml., M. Jany
a P. Lexy ml., kteří prokázali nejen své cenné zkušenosti, ale také psychický klid v krizových situacích, a tak nakonec naprosto
zesměšnili svého soupeře výsledkem 11:1.
Jediný čestný bod zaznamenal pro svůj tým
R. Oťahel st. po své nekompromisní smečové ráně. Po tomto vítězství se stali hráči
V. Klomfar ml., M. Jana a P. Lexa MISTRY
LIBNÍČSKÉHO
NOHEJBALOVÉHO
TURNAJE TROJIC.
Štěstí se přiklonilo na stranu hráčů a nikomu se nic během sportovního klání nestalo.
Poděkování patří obsluze turnaje,
M. Klomfarové, E. Hešíkové a J. Oťahelovi.
(předseda HC LIBNÍČ,
Václav Klomfar)
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Z HISTORIE OBCÍ
SLAVNÍ NÁVŠTĚVNÍCI LIBNÍČE
Jak jsme si na stránkách zpravodaje a při 10. Libníčských slavnostech několikrát připomněli, naše obec zažila svůj
největší rozkvět v době provozu místních lázní. Objev léčivého sirnatého pramene způsobil, že naše obec nezůstala jen
prostou osadou náležející panství Hluboká, ale že se sem začaly sjíždět řady návštěvníků z dalekého okolí. V tomto čísle
Rozhledů si připomeneme ty nejvýznamnější z nich. Možná vás překvapí, kolik slavných jmen se v Libníči objevilo.

Sirnaté lázně v Libniči

u Č. Budějovic
stávající od roku 1681.
Léčivý pramen, zvláště účinkující při dně a revmatismu. Elegantní lázeňský dům, s mnohými pokoji pro hosty lázeňské (též více
pokojů s kuchyněmi jest k zadání). Vanové a parní lázně, výborné zaopatření při mírných cenách. Rozkošné procházky a výlety.
Lesy v nejbližším sousedství. Lázeňský lékař v domě. Od 15. května do 15. září denní omnibusové spojení s Č. Budějovicemi. Jedna
jízda 40 kr., v předplacení 30 kr.
					Podrobné prospekty na požádání zašle
Vojtěch Jelínek, nájemce lázní.

Julius Zeyer

(1841 – 1901), český prozaik,
dramatik a básník

Konstantin Biebl

(1898 – 1951), český básník

JUDr. August Zátka

(1847– 1935), rakouský a český advokát
a politik z vlivného českobudějovického
rodu Zátkových, na přelomu 19. a 20.
století poslanec Českého zemského
sněmu, předák českojazyčné komunity
v Budějovicích, po vzniku Československa krátce předseda správní komise
Českých Budějovic.

Karel Weis

(1862 - 1944), český hudební skladatel,
sběratel lidových písní, folklorista

Lothar Suchý

(1873 - 1959), novinář, překladatel,
dramatik, básník, spisovatel

Karel Konrád

(1899 – 1971), český spisovatel
a novinář

Rudolf Hrušínský st.

(1920 - 1994), český herec a novinář

Václav Sivko

(1923 – 1974), český malíř, grafik,
ilustrátor a scénograf.

Mgr. Jana Němečková

Marie Pujmanová

(1893 – 1958), spisovatelka a novinářka
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