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SLOVO STAROSTY
Drazí spoluobčané,
nevím jak Vám, ale mně opět prázdniny utekly jako voda. Jsem nicméně velmi
rád, že v naší obci se i během „okurkové“
sezóny uskutečnilo mnoho zajímavých
akcí.
Úspěšně proběhlo promítání kinematografu bratří Čadíků v Libníči, které jako
by navazovalo na Mezinárodní filmový
festival Karlovy Vary. Výběr filmů i počasí
nám letos přály a všichni diváci byli velmi
spokojeni.
Dále se konal 11. ročník Libníčských
slavností, které se nesly v duchu Rakouska-Uherska. Díky všem účinkujícím v čele
s Privilegovaným měšťanským střeleckým
sborem ze Stříbra, který se stal výrazným
prvkem letošních úspěšných slavností.
Dále děkuji všem podporovatelům, sponzorům, hasičům a především ochotným
spoluorganizátorům. Již dnes se těším na
další ročník Libníčských slavností, který
se tematicky bude vztahovat k 100. výročí
založení Československa.
Velmi rád bych Vám chtěl sdělit, že
se podařilo znovu otevřít částečně zrekonstruovanou prodejnu v naší obci. Po
delším hledání nového a spolehlivého nájemce se nám ho podařilo najít. Tímto Vás
zveme na nákupy v nové prodejně a věříme, že prodejna bude v naší obci prosperovat.
Také se povedlo částečně přestavit budovu „starého krámu“ čp. 15, naproti prodejně, a to na sklad, který budou společně
využívat jak SDH, tak obec Libníč. Díky
rekonstrukci prodejny můžeme zbylou
část budovy poskytnout SDH, které potřebuje zázemí pro zásahovou jednotku,

prostor pro školení a setkávání se členy.
Navíc v zimních měsících nemají hasiči prostor, kde by se s těmi nejmladšími
mohli připravovat na soutěže. V letošním
roce mělo SDH brilantní sezónu, mnoho
pohárů a ocenění získali jak dospělí, tak
družstva žáků. Tímto jim všem velice děkuji za jejich úsilí, práci a úspěšnou reprezentaci naší obce.
V obci jsme dále provedli opravu
a výměru mantinelů na asfaltovém hřišti
u školy, které slouží nejen našim sportovcům, ale i dalším občanům. Na hokejbalové hřiště a na hřiště mateřské školy bude
nově dohlížet kamerový systém.
V příštím roce dojde k otevření Mateřské školy v Hůrách, čímž se nám uvolní několik míst pro naše nejmenší. Díky
tomu nebudeme muset odmítat další
zájemce o umístění do naší MŠ. Také
připravujeme pronájem volných prostor
v budově MŠ pro vybudování soukromé
základní školy, kterou by mohly využívat
místní děti. Díky dotaci z krajského úřadu
přibyly nové herní prvky na dětském hřišti u MŠ. Dále byl opraven plot na hřišti
u MŠ, které primárně využívá školka, ale
ve volném čase je k dispozici všem dětem
s rodiči.
Ve spolupráci s Ivanem Tláškem probíhají opravy sakrálních památek v k. ú.
Libníče a Jelma. Již jsou osazeny 2 opravené křížky, a to u kostela a u křižovatky
na Červený Újezdec. Dále je rozpracována kaplička na Jelmě a v jarních měsících
příštího roku plánujeme opravu dalších
dvou křížků. Po dokončení oprav proběhne procházka po zrekonstruovaných památkách a jejich vysvěcení farářem.
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Dne 13. 11. 2017 se uskuteční od 17:45
v sále kulturního domu v Libníči veřejné
projednání změny územního plánu. Po
všech peripetiích je návrh změny ÚP připraven k projednání a případně ke schválení. Zastupitelstvo obce vedlo přípravu
a úpravu ÚP s velkou odpovědností ke
všem občanům obcí i ke generacím, které
přijdou po nás. Již v platném ÚP jsou zaneseny velké změny, které výrazně ovlivní
život v obci. Snažili jsme se samozřejmě
co nejvíce eliminovat negativní vlivy.
Bohužel nelze vyhovět všem zájemcům
o změny v ÚP, jelikož by mnohé navrhované změny nebyly v souladu s touto
vizí. Děkujeme za pochopení a zveme
Vás všechny na veřejné projednání do KD
v Libníči.
Na tomto místě je potřeba také zmínit jednu nepříjemnou záležitost. Po konzultaci
a po důkladném zkoumání jsme zjistili,
pokračování na další straně
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pokračování z první strany
že se nám v obci již po mnoho let „ztrácí“
pitná voda z obecního vodovodu. Za to obec
platí nemalé finance. Více jak 5 let je „ztráta“
stejná, i když celková spotřeba vody stoupá.
Netěsnost sítí je nulová a občasné poruchy
jsou ihned odstraněny. Obec ročně přichází
o cca 160 tis., které by mohly být poskytnuty
do fondu oprav vodovodních a kanalizačních
sítí (za 6 let se jedná o 1 milion Kč). „Ztráta“
vody ročně činí přes 3000 m3 vody, což odpovídá spotřebě 15 rodinných domů. Je pravděpodobné, že ztracená voda po znečištění teče
do obecní ČOV, což je rozpočítáváno mezi
ostatní občany. Následně budou probíhat
kontroly ve spolupráci s ČOV a s dotčenými
orgány a pevně věříme, že dojde k nalezení
toho, kam se voda „ztrácí“.
Dovolte mi ještě krátkou zprávu ze společné schůzky na Jelmě, která proběhla 7. 9.
2017. Byly předneseny požadavky na zlepšení dopravy, veřejné osvětlení, údržbu zeleně
a stále diskutovanou požární nádrž na návsi,
ke které proběhne anketa mezi občany Jelma.
Všemi návrhy se budeme postupně zabývat
a rádi všem zlepšíme život na Jelmě.
Velmi rád bych Vás pozval na připravované kulturní, společenské i sportovní akce
v Libníči, na kterých bychom se s Vámi rádi
setkali. Jako každý rok i letos připravujeme
drakiádu, lampionový průvod, hokejbalový turnaj, stavění Betléma, zpívání v kostele
a zdobení vánočního stromu. Po novém roce
se můžete těšit na řadu plesů – maškarní,
obecní, hasičsko-sportovní a možná i ples
lázní Empatie.
Závěrem bych rád ještě jednou poděkoval
všem spolupracovníkům a všem občanům,
kteří se starají o své okolí a pomáhají nám ve
veřejných věcech. Děkuji.
Všem Vám přeji krásný barevný podzim,
klidné adventní časy, veselé Vánoce a šťastný
nový rok 2018.
Petr Uhlíř, starosta

JUBILANTI:
OD ŘÍJNA DO PROSINCE 2017
OSLAVÍ SVÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
TITO OBČANÉ LIBNÍČE A JELMA:
Blahopřejeme všem jubilantům, přejeme
pevné zdraví, hodně štěstí a osobní
pohody.
Obecní úřad Libníč

2

4/2017

OBECNÍ ÚŘAD LIBNÍČ
Oficiální název:

Libníč

E – mail/web: obeclibnic@volny.cz,
www.libnic.cz

Přidružené části:

Jelmo

Datová schránka: sm5bw22

Adresa:

Libníč 85, 373 71
Libníč

IČO:

00581445

Číslo účtu:
35320231/0100 – Komerční banka a.s.
94-5017231/0710 – Česká národní banka

ÚŘEDNÍ HODINY
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

jednání se starostou po telefonické dohodě kdykoliv

ZASTUPITELSTVO OBCE LIBNÍČ
jméno

funkce

kontakt

oblasti a úkoly

Uhlíř Petr

starosta

+420 724 164 288
HrncirUhlir@seznam.cz

vyplývající ze zákona o obcích
územní rozvoj a plánování
stavební činnost, granty a dotace

Klabouch
Petr

místostarosta

+420 724 164 280
klabouchpetr@gmail.com

vyplývající ze zákona o obcích
veřejný pořádek a služby v obci
životní prostředí, MŠ

Šafránek
František

člen

+420 733 676 107
rozhledy@post.cz

předseda kulturního výboru
kulturní a společenská oblast

Horáková
Jitka

členka

+420 604 204 523
horakovajitule@email.cz

členka finančního výboru
společenská a sociální oblast
v obci

Třeštík
Drahomír

člen

+420 737 930 447
trezo@email.cz

předseda finančního výboru
finanční politika, obecní majetek

Ing. Třeštík
Miroslav

člen

+420 777 804 329
trestikmiro@seznam.cz

předseda kontrolního výboru

Schwarz
Jaroslav

člen

+420 725 550 427
jarda.schwarz@email.cz

člen kontrolního výboru

Zemanová Anna 96 let,
Macháček Rudolf 75 let*,
Šetelíková Marie 65 let,
Karfík Milan 65 let,
Pouzar Bohumil 75 let,
Lískovcová Ludmila 75 let,
Pudil Josef 88 let
*Domov Libníč
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OBECNÍ HŘIŠTĚ A HŘIŠTĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY
S potěšením oznamujeme, že na dětské hřiště u Mateřské školy Libníč byly nainstalované nové herní prvky pro děti.
Finance na herní prvky byly využity z dotačního programu od Jihočeského kraje, který nám v červnu 2017 tuto dotaci
schválil.

A

by nám nové i starší herní prvky
co nejdéle vydržely a děti je mohly plně využívat, žádáme všechny
návštěvníky hřiště u mateřské školy, aby se
řídili výhradně Návštěvním řádem, který
bude u vchodu vyvěšen.
Bohužel přes letní prázdniny se objevili tací, kteří poškodili nový plot v dětském
hřišti u MŠ. Plot byl poškozený takovým
způsobem, že jeho oprava není možná
a bude se muset instalovat plot zcela nový,
financovaný z obecního rozpočtu. Nově
bude mít hřiště nainstalovaný kamerový
systém, aby se dalšímu poškození zabránilo
a případný vandal byl odhalen.
Věříme, že hřiště bude dobře a s radostí
sloužit jak dětem z MŠ, tak i dětem z obcí
Libníč a Jelmo.
OÚ Libníč

Ve dnech 20. a 21. října 2017 se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Volební místnost bude otevřena v pátek 20. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 21. října od 8 do 14 hodin.
Sídlo volebního okrsku pro Jelmo a Libníč je Libníč 85, 373 71 Libníč.
Bližší informace naleznete na webových stránkách obce Libníč www.libnic.cz nebo na úřední desce OÚ Libníč.		
											

OÚ Libníč
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DOMOV LIBNÍČ
V sobotu 19. 8. 2017 se v naší obci konaly Libníčské slavnosti. Programu se zúčastnil také Domov se zvláštním
režimem. Ve čtvrtek přijel Cirkus Paciento, který do Domova zavítal již poněkolikáté.

V

rámci svého aktivizačního programu „cirkusáci“ (terapeuti z neziskové organizace Ledovec) nacvičili
s klienty Domova během dvou dnů vystoupení, které pak společně předvedli širokému publiku během Libníčských slavností
na nádvoří Domova. S písničkami a básněmi vystoupil také Socio-terapeutický klub,
který své vystoupení nacvičoval již delší
dobu. Obě vystoupení se povedla, účast
diváků i vystupujících klientů byla hojná.
Sobotní odpoledne nám i příchozím z obce
zpříjemnila svou hudbou k tanci a poslechu
kapela Rámus Blues Band. Otevřena byla
tréninková kavárna s pohoštěním a k nahlédnutí byly také sociálně-terapeutické
dílny (keramická dílna a dílna pedigu). Zde
si návštěvníci mohli pohovořit s terapeuty nebo si zakoupit nabízené výrobky od
klientů z dílen. Po ukončení programu se
v pozdních odpoledních hodinách vydali
někteří klienti sami nebo v doprovodu terapeutů zhlédnout program na návsi. Zde si
poslechli muziku a občerstvili se. Celé od-

poledne se i navzdory nepříznivému počasí vydařilo. Klientů bylo přítomno hodně,
všichni se dobře pobavili a v nemalé míře
se zapojili jak aktivní účastí při vystoupení Cirkusu Paciento, tak i zpěvem, tancem
nebo pomocí při přípravách. V Domově
jsme velice rádi přivítali návštěvníky Lib-

níčských slavností, kteří se k nám přišli
podívat, jak zde žijeme a co vše umíme. Už
nyní se moc těšíme na další ročník Libníčských slavností.
Domov Libníč a Centrum
sociálních služeb Empatie

SCHŮZKA V JELMĚ
Ve čtvrtek 7. září se v 19 hodin na návsi v Jelmě sešli na výzvu starosty obce P. Uhlíře obyvatelé Jelma, aby přednesli
své představy, požadavky a připomínky na zlepšení kvality životního prostředí v Jelmě. Přišlo asi 25 dospělých
a 6 dětí. Ze zastupitelů byli přítomni starosta P. Uhlíř, místostarosta P. Klabouch a D. Třeštík.
Diskutovalo se o těchto tématech:
1. O dopravní situaci v naší části obce
z hlediska bezpečnosti. Občané by přivítali umístění nových dopravních značek a zrcadla.
2. O návesním rybníčku, který je v havarijním stavu. Návrhy byly dva, resp. tři,
a to
a) rybníček zavézt a na vzniklou plochu
umístit dětské hřiště,
b) rybníček jakožto tradiční venkovský prvek zachovat, samozřejmě opravit a zabezpečit kvůli dětem.
Třetí možností by bylo ponechat současný
stav, což se ale nesetkalo s odezvou.
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3. O veřejném osvětlení. Občané by přivítali další 2 světla, a to na návsi a v ulici
Ke Kantorově hoře. Také kritizovali poruchovost lamp.
4. O svozu plastů. Současná četnost 1x za
měsíc občanům nevyhovuje, přáli by si
vyšší frekvenci nebo umístění kontejneru na plasty.
5. O změně umístění kontejnerů, které
nyní tvoří výraznou dominantu návsi.
6. O požární nádrži pod Jelmem. Zazněly
návrhy na úpravu nádrže na koupaliště
(před lety tak sloužil místním i lidem
z okolí) a kluziště. Z diskuse o bodu 2)
vyplynula také možnost vybudovat na

obecní louce u rybníka dětské hřiště.
7. O úpravě veřejných prostranství, především sečení trávy a odstraňování náletů
a zmladků.
8. O zvonění v Jelmě. Byl připomenut
zvon, který si v 90. letech pořídili obyvatelé Jelma a který už dlouho nebylo
slyšet.
Všechny připomínky si starosta poznamenal s tím, že se jimi bude zastupitelstvo zabývat a dle možností je co nejdříve vyřeší.
K bodu 2) budou rozeslány anketní lístky
a podle výsledku ankety zastupitelstvo rozhodne.
H. Nováková
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OHLÉDNUTÍ ZA SLAVNOSTMI
Vážení přátelé Libníče a Jelma,
máme za sebou 11. ročník Libníčských slavností v duchu lázeňské sezóny, který byl pro nás, organizátory, možná
těžším oříškem nežli ročník desátý. Jubilejní 10. ročník nasadil velmi vysokou laťku, kterou jsme si nedovolili v tom
letošním roce snížit nebo snad dokonce hanebně podlézt.

T

éměř celý rok jsme se ve spolupráci
s vedením obce připravovali na den,
kdy „naši“ obyvatelé, jejich přátelé a blízcí přijdou fandit „našim“ hasičům
v požárním sportu „O pohár starosty obce“.
Hasiči, kteří bojovali na domácím poli,
měli ve svých tvářích maximální soustředění, bojovnost, napětí, dokonce slzy štěstí
i touhu po čestném vítězství.
Všechna dospělácká družstva bojovala
na libníčském kolbišti statečně a vydala se
ze všech sil, ale ruku na srdce, kdo si počkal
až téměř do konce, byl svědkem obrovského nasazení tří družstev našich nejmenších
Soptíků, kdy se zatajeným dechem sledoval
jejich srdečnost a patriotství ke své obci.
Ani ti nejmenší nebyli poslední. Komu čest,
tomu čest. Děkujeme touto cestou paní
Věře Šlemendové, Evě Mainkové a Aleně
Paroubkové za jejich obětavost a loajalitu
v celoroční práci se Soptíky.
A pak to začalo. Náš pan starosta Petr
Uhlíř za doprovodu paní Mirky Nezvalové,
moderátorky Českého rozhlasu České Budějovice, mile uvítal všechny čestné hosty
a návštěvníky 11. Libníčských slavností.
Na jeho pokyn pak setník Privilegovaného
měšťanského střeleckého sboru ze Stříbra
zahájil čestnou salvu z karabin a polního
děla, které nakonec jako dělostřelec obsluhoval sám pan starosta.
Věřím, že po letech bude nač vzpomínat, vždyť kdo může říci, že se na letošních

slavnostech nudil nebo že si nenašel to
své potěšení či snad chutné občerstvení?
V cukrárně bylo vše, nač si člověk jen vzpomněl, a pan hospodský navíc upekl chutného pašíka. Na návsi vyhrávala malá
dechovka Doubravanka a v Zátkově vile
zase jazz a folk kapela Billy Goats. Na promenádě byla cukrárna a hlídárna. S dětmi
celé odpoledne řádil kejklíř Půpa a dospělé bavil národopisný soubor Doudleban.
Děti zhlédly v exteriérech parkové zahrady
Zátkovy vily krásné pohádky O Popelce
a O Sněhurce a dospělí se mohli něco nového přiučit na komentovaných procházkách „Za libníčskou historií“, které jsme
pojali jako umělecko-divadelní laskonku,
kdy jsme vám historii předložili jako hraný
divadelní děj.
Kdo z návštěvníků mohl na začátku procházky tušit, co paní Johanka všechno táhne
z lázní ve svém kufříku a jakým směrem se
budou ubírat její kroky, kdo mohl jen tušit,
že mělo v Libníči stát nádraží, kde by bylo
nutno projít tunelem času, a proč nakonec železnice přes Libníč nevedla, přestože
byla mnohokráte vyměřována? Pokud jste
s námi při procházce vydrželi až do parku
u kostela, mohli jste se z proslovu vysloužilého vojáka dozvědět více o smutné historii
lázní z doby, kdy sloužily jako vojenský lazaret. Velmi důležitou roli na sebe vzal teprve
třináctiletý Samuel Fořt (vnuk Ivana Tláška
a Lenky Honnerové), který jako velitel vojáků pronesl velmi důležitou větu: „Na počest

našim chlapcům, kteří bojovali na straně
Napoleonova vojska nebo Pruska, bude nyní
vystřelena salva. Osobně si myslím, že jejich
smrt byla zbytečná a válek již ve 20. století
nebude! Čest jejich památce.“
Příští rok nás čekají 12. Libníčské slavnosti, které se ponesou v duchu lázeňské
sezóny. Na co se můžete těšit? Zastřelí nám
v Sarajevu Ferdinanda a vypukne 1. světová válka, abychom mohli oslavit vznik
Československa. Věřím, že se opět najdou
v Libníči a na Jelmu pekařky a cukrářky,
které nám svými výrobky osladí život, také
věřím, že se najdou divadelníci dobrovolníci, kteří budou mít chuť dramaticky i vesele
ztvárnit život libníčský.
Věřím, že se vám všem letos slavnosti
líbily a že příští rok je svou účastí a návštěvou opět podpoříte. Vždyť nás bude čekat
jubileum - oslavíme v nich 100 let od založení Československa!
Poděkování si zaslouží všichni účinkující:
Johanka a manželka velitele vojáků – paní
Jana Němečková
švihák lázeňský a výpravčí ve stanici Libníč
– pan Vratislav Klabouch
velitel vojáků – Samuel Fořt
Franzin a vysloužilý voják Vendelín Šulista
– pan František Šafránek
František Šafránek
(předseda KV)

5

k
s
č
í
n
b
i
L

i
t
s
o
n
v
a
é sl

11.

4/2017

ZPRAVODAJ PRO OBČANY LIBNÍČE A JELMA

SHRNUTÍ LIBNÍČSKÝCH SLAVNOSTÍ
Radek Gutwirth, jednatel společnosti evocati, s.r.o.

L

ibníčské slavnosti patří k vrcholu
kulturního dění v obci Libníč, proto
jsme velice rádi, že naše společnosti
- evocati, s.r.o. a ORANGE OHM, jež sídlí v této lokalitě, se mohly stát generálními
partnery slavností a přispět tak k rozvoji
této akce. Slavnosti jsem navštívil s celou
rodinou. Nejvíce mne zaujala komentovaná prohlídka Zátkovy vily, dětem se líbila
pohádka. Akci hodnotím kladně a těším se
na další ročník.
Za naše společnosti přeji mnoho vydařených ročníků Libníčských slavností v letech
budoucích.
Radek Gutwirth
jednatel společnosti evocati, s.r.o.

LÁZEŇSKÁ
CUKRÁRNA
Ženy z Libníče a Jelma
pečou pro celou
vesnici /ohlédnutí
za 11. ročníkem
Libníčských slavností/

K

dyž jsme v roce 2016 v noci o 10. Libníčských slavnostech sklízeli stánek
Lázeňské cukrárny, všechny talíře byly
prázdné a na tácech zbývaly jen drobečky. Už
tehdy nám bylo jasné, že Lázeňskou cukrárnu budeme muset příští rok v Libníči na návsi
zase udělat. Jsem ráda, že se to podařilo i letos
a že se ženy z Libníče a Jelma opět do její přípravy zapojily. O tom, jestli se buchty dámám
povedly, hovoří nejlépe průběh téhle naší vesnické aktivity: v 17 hodin hlásila Lázeňská
cukrárna „vyprodáno“…
Lidové slavnosti, jakými jsou i ty libníčské,
mají v českých městech a obcích mnoho podob. Na trhu v oboru kultury a zábavy existuje celá řada pořadatelských agentur a firem,
které jsou schopné obecní slavnosti udělat na
klíč. Na zakázku je dnes možné si objednat
hudební produkci, různé umělce, divadla,
kostýmní průvod a také třeba řemeslný trh.

Bezpochyby i cukrárnu by bylo možné si do
Libníče nechat dovézt. Přesto si myslím, že je
dobře, že si část Libníčských slavností děláme
sami. Pravé lidové – obecní slavnosti si nikdy
žádná vesnice koupit nemůže. Jsou totiž především o nás, lidech, kteří zde žijeme, a o tom,
jestli dokážeme žít spolu, nejen vedle sebe.
Jmenovitě bych ráda na tomto místě poděkovala všem ženám a milým sousedkám
z Libníče a Jelma, které si našly v týdnu před
11. Libníčskými slavnostmi čas a napekly pro
návštěvníky slavností všechny ty úžasné buchty, bábovky a dezerty. V Lázeňské cukrárně
Vás obsloužily a doma pekly: Pavlína Nejedlá,

Gabriela Klimešová, Lucie Chmelová a Juryška Uhlířová.
Pekařky – cukrářky: Drahomíra Šafránková, Ludmila Vašková, Jana Bouzekri, Eva
Röschlová, Michala Míčková, Lenka Černá
s dcerou Deniskou, Eva Mainka, Miroslava
Michalcová, Ilona Djurov, Ludmila Nedvědová, Lenka Honnerová, Barbora Mikešová, Kateřina Zavadzanová s maminkou,
Jana Zemanová, Růžena Lískovcová, Dagmar Švecová + švagrová Lucka, Růžena Kadounová, Vendula Půlpytlová, Lucie Vosolová a Jana Němečková.
		
Mgr. Jana Němečková
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HC LIBNÍČ
Hokejbalová sezóna 2017/2018

Z

a dveřmi je již 3. hokejbalová sezóna
2017/2018. Za uplynulé 3 roky dokázali hráči HC Libníč vybojovat nejvyšší soutěž na jihu Čech. Hráči tedy nastoupí do 1. Ligy AHbK ČR, která je v současné
době registrovaná pro nejlepší celky z jihu

Čech a skládá se ze skupiny A a skupiny B.
První zápas sehrají hráči HC Libníč ve venkovním prostředí v neděli 24. 9. 2017 od 10:00
na hokejbalovém hřišti ve Velešíně s domácím
týmem HBC Velešín „A“.
Průběžné výsledky, tabulky a rozpis můžete

sledovat na místní vývěsné tabuli „u krámu“.
Neváhejte a přijďte podpořit hráče HC LIBNÍČ! Sportu zdar a hokejbalu zvlášť!
Václav Klomfar
(předseda HC Libníč)

NOHEJBALOVÝ TURNAJ – KOZLÍK CUP

J

ak se již stalo tradicí, poslední srpnová
sobota patřila sportu, a to nohejbalu.
HC Libníč dostalo pozvání na prestižní
nohejbalový turnaj Kozlík CUP konající se
v Dolním Bukovsku.
Za HC Libníč nastoupili hráči V. Klomfar st., V. Klomfar ml. a L. Radouch, kterým
se letos ale turnaj nevydařil a kteří nakonec
vybojovali hezké 5. místo.

Nelze však opomenout také Michala Bouzekriho, který se angažoval v ševětínském
týmu a do turnaje také nastoupil. Svým výkonem podpořil mužstvo, které vybojovalo
6. místo.
Václav Klomfar
(předseda HC Libníč)

OPRAVENÉ KŘÍŽKY
V polovině srpna byly v Libníči rozmístěny dva opravené křížky. Nejstarší křížek v Libníči, na křižovatce při cestě
k Červenému Újezdci, dnes u přístřešku, se dočkal vskutku krásné renovace. Stojí na původním místě, mohutný
žulový prasklý podstavec byl slepen, původní kovový kříž byl svařen, jen Kristus na kříži je nový, vyroben v Rapšachu.
Celkový vzhled je krásný a zároveň zvláštní svým barevným provedením. A co teprve nápisy na podstavci? Jejich
smyslem je tak trochu provokovat a donutit kolemjdoucí k zamyšlení. Vše je dílem akademického sochaře Ivana
Tláška, který nápisy na podstavce vybral společně s Dr. Zdeňkem Marešem Th.D.

D

ruhý opravený křížek byl umístěn
v parku u kostela a myslím, že je
také nepřehlédnutelný. Na dalších
dvou se v současné době pracuje. Jeden
bude umístěn za Libníčí u elektrárny, na
místě dřívějšího Sukdolů křížku, a s dalším
se počítá nejspíše na libníčský kopec místo
stávajícího, který zde obnovili p. Radouch
a p. K. Lískovec v roce 2002 poté, co byl původní křížek při autonehodě zničen. Křížek
na libníčském kopci bude mít větší podstavec s vítacím textem. Všechny zatím obnovené kříže, kromě původního u přístřešku,
jsou vyřazené hřbitovní kříže.
Kdo šel v poslední době kolem vily Gabriely dál do Čakova, nemohl přehlédnout,
že současní majitelé upravují park za vilou do původní podoby. Dokonce i obrázek Panny Marie v dřevěném rámečku se
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stříškou u skály byl obnoven. Od pamětníků jsem slýchávala, že za života Hromadů
bývalo okolí skály v parku krásně upraveno „jako v Lurdech“. Udržované cestičky,
trávník a lavičky, kde staří Hromadovi rádi
sedávali. Současní majitelé v tomto duchu
pokračují a daří se jim to.
Na jaře příštího roku, pravděpodobně
v květnu, se uskuteční společná procházka
po těchto obnovených památkách. Dr. Mareš obnovené křížky posvětí a prozradí nám
několik informací k novým textům na podstavcích. Rozptýlení těchto památek v terénu je velké. Pokud tedy bude zájem ze strany starších a hůře chodících občanů, obec
pro ně jistě ráda zajistí dopravu. Již nyní se
těšíme na tuto událost.
Růžena Kadounová
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MŠ LIBNÍČ
Vážení občané,
začal nový školní rok 2017/2018. O hlavních prázdninách došlo v mateřské škole ke
změnám. Máme zcela novou barevnou dětskou šatnu, nové polytechnické stavebnice
získané z dotace od Jihočeského kraje, nové
didaktické pomůcky a celá školka je vymalována obrázky od malířky Magdaleny Reindlové. Na děti tak 4. září čekalo překvapení. Všem dětem se obrázková školka líbí.
Při zpracovávání Školního vzdělávacího
programu nás díky novým malbám napadl i název. Název našeho ŠVP je Obrázková
školička, barevná flétnička. Každé dítě má
v mateřské škole svou vlastní flétnu, intenzivně se tak věnujeme dechovým cvičením.
Každé dítě má jinou barvu flétničky.
V letošním školním roce je zapsáno
10 předškolních dětí. Čeká nás příprava
na školu, při vzdělávacích činnostech budeme často zařazovat logopedické chvilky.

Některé děti mají potíže s mluvou, proto se
budeme snažit pomáhat logopedům zvládnout problémy, které u dětí přetrvávají.
V současné době máme naplněnou kapacitu mateřské školy, ale požádala jsem
ještě o výjimku z povoleného počtu dětí.
Tato situace se však změní s výstavbou mateřské školy v Hůrách. Až bude škola postavena, odejde od nás pravděpodobně 6 dětí
z obce Hůry. Na schůzce rodičů mi trojice
rodičů z Libníče oznámila, že byli u zápisu
do Mateřské školy Hůry. Vzhledem k tomu,
že nevíme přesně, kdy bude mateřská škola
otevřena a kolik dětí skutečně bude odcházet, nemohu upřesnit, kolik bude v Mateřské škole Libníč volných míst, ale v každém
případě bude možné dodatečné přijetí dětí.
Při zápisu na školní rok 2017/18 nebyly přijímány dvouleté děti. Pokud budou
volná místa a budeme mít k dispozici opět

chůvu, bude možné tyto děti přijmout.
Budu intenzivně jednat o financování chůvy a budu se snažit o přijetí dětí mladších
tří let. Pokud máte zájem o přijetí dítěte do
naší mateřské školy, až se uvolní kapacita,
pište na e-mail mslibnic@seznam.cz již
nyní. Je možné se do mateřské školy přijít
podívat a osobně se domluvit.
Ještě informace k základní škole.
Z 200 rozdaných dotazníků bylo pouze
7 předáno na Obecní úřad Libníč. Z důvodu malého zájmu (pouze 4 děti), neprobíhá
zatím jednání o obecní ZŠ v obci.
Přeji všem krásný podzim a zároveň vás zvu,
abyste se s dětmi přišli podívat k nám do
školky na divadlo. Přehled divadel je uveden
na stránkách školy: www.mslibnic.cz.
Ilona Djurov,
ředitelka MŠ

9

ZPRAVODAJ PRO OBČANY LIBNÍČE A JELMA

4/2017

Z ČINNOSTI
SDH LIBNÍČ
SPORTOVNÍ ČINNOST
Po úspěšném zahájení sezóny jsme pokračovali v pravidelné přípravě na další soutěžní klání. Začátkem června jsme vyrazili
do Dubičného. Zde se odehrává tradiční
soutěž na lyžařské sjezdovce. Za slunečného počasí se podařilo mužům nad 35
let potřetí za sebou zvítězit. Muži mladší
obsadili 6. místo a ženy přivezly nepopulární bramborovou medaili. Na druhé základně zatím statečně bojovali naši mladí
Soptíci. Ve velké konkurenci se neztratili.
Mladší děti Draci získaly bronz a Šípy 13.
místo. Starší skončily na sedmém místě
z 13 družstev. Hned další týden jsme vyrazili k sousedům do Hůr. Závodili jsme ve
všech kategoriích. Mužům starším se opět
podařilo obhájit prvenství časem 20:15
sekund a těsně na druhém místě skončili
muži mladší. Ženy si proti loňsku polepšily
na třetí místo. Děti závodily v přátelské atmosféře pro radost a všechny byly oceněny
jako vítězové. Druhý den nastoupili Soptíci
na dětskou soutěž v Hosíně. Zde se závodilo ve dvou kolech. Do celkového pořadí se
počítal lepší čas a tři nejlepší družstva postoupila do superfinále. Starší děti skončily
čtvrté a mladší Soptíci dokázali časem 22.24
sekund obsadit 3. místo a vybojovat postup
do superfinále. V superfinále nastoupili proti dvěma favorizovaným družstvům
Lišova. Za bouřlivého povzbuzování naše
zlatíčka vybojovala 2. místo. Tento úspěch
jsme k pobavení přítomných oslavili vítězným tanečkem. Poslední červnový víkend
jsme měli opět napilno. Dvě družstva mužů
závodila na návsi v Miletíně u našich kamarádů. Se zkráceným náběhem dokázalo
jedno družstvo mužů vyhrát rekordním
časem 18:90 sekund. Bohužel druhému
družstvu doplněného o ženu se nezadařilo
a po chybě na koši skončilo v poli poražených. Následujícího dne se Soptíci vydali
sbírat zkušenosti do jindřichohradeckého
Hamru. Zde se konala dětská soutěž v požárním útoku o putovní pohár. Tentokrát
na jednotnou požární stříkačku PS 12. Tři
nejlepší dětské kolektivy z každé kategorie
postupovaly do finále. Za větrného počasí skončily starší děti na krásném 5. místě
a mladší děti vystoupaly časem 26:78 na
stříbrnou pozici zajišťující boj o putovní
pohár. V napínavém finále ještě zrychlily (25:02 s.) a nádherná trofej putovala do
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Libníče společně s cenou pro nejrychlejšího proudaře Vašíka Pouzara. Na děti pak
čekala sladká odměna.
Družstvo mužů se vydalo na popud starosty sboru do Sedlce, který zde
před lety začínal jako mladý hasič. V extraligové konkurenci byl náš útok slibně rozběhnut, ale bohužel právě starosta na pravém útoku prostříkal několik sekund. Stálo
nás to pěkné umístění a starostu koupel ve
studené vodě. Na další klání nás pozvali
přes les do Velechvína. Podařilo se sestavit
dvě družstva mužů. Obě startovala ve stejné kategorii mužů bez omezení. Nejprve
startovali muži mladší. Po chybě na pravém
útoku skončili na 12. místě. Naši reputaci
zachránili starší páni, kteří časem 21:80
sekund přivezli stříbro. Za týden ve Štěpánovicích jsme se už radovali z krásného
času 19:84 sekund, ale bohužel předčasně.
Červený praporek u kádě (nezapojený koš)
znamenal neplatný pokus. Naštěstí nás zastoupila naše omladina. V kategorii mladších dětí obsadilo družstvo Draků 2. místo
a Šípy skončily páté.
Sezóna vyvrcholila na domácí
půdě při tradiční soutěži O pohár starosty

obce Libníč, kterou jsme pořádali v rámci
11. ročníku Libníčských slavností. Soutěžního klání se zúčastnilo 18 družstev dospělých a 11 kolektivů mladých hasičů. Soutěž
zahájily útoky žen. Naše ženy soutěžily
v kategorii nad 30 let. V úžasné atmosféře
dokázaly zvítězit časem 25:13 sekund. Kategorii ženy bez omezení ovládlo družstvo
Velechvína (29:14 sekund). Pak už nastoupili ke svým pokusům muži bez omezení.
V napínavém klání se naši muži nenechali zahanbit a zaběhli rekordní čas 19:65
sekund. Letos to stačilo na krásné druhé
místo. Vítězem se stalo družstvo z Dubičného (18:81 sekund). Pak již nastupovali
na plac muži nad 35 let. Naše družstvo bylo
výrazně oslabeno o zraněného košaře. Dokázali jsme se s tím vyrovnat a posledním
útokem v kategorii dospělých jsme obhájili
loňské prvenství (21:34 sekund). Zlatým
hřebem soutěže byly požární útoky dětí.
V kategorii starších dětí vybojovaly naše
naděje 3. místo (24:52 sekund). Pak již nastoupily mladší děti. Naše SDH reprezentovala tři družstva (Draci, Šípy, Broučci). Za
vydatného povzbuzování publika si Draci
doběhli pro stříbro (23:63 sekund) a Šípy
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pro bronz (27:26 sekund). Úplně poslední
běželo družstvo Broučků (přípravka), za
které startovali naši nejmenší Soptíci (Tedík, Vojtík, Stelča). Diváky si získali statečným výkonem a terče rozsvítili v nádherném čase 30:35 sekund. Odměnou jim byl
bouřlivý potlesk diváků. Při závěrečném
vyhodnocení obdrželi první tři družstva
ve všech kategoriích krásné poháry a každé
družstvo obdrželo hodnotné ceny. Dětská
družstva byla navíc ohodnocena sadou medailí. Hlavními partnery akce byla OBEC
LIBNÍČ, fa. EVOCATI s.r.o. a Autodoprava
MATOUŠEK. Ceny do soutěže poskytla fa.
CITRO restaurant Michal Hloušek, Autodoprava Petr Šlemenda a Hospoda u JENÍKA. Ještě tentýž den Soptíci reprezentovali
naší obec v Miletíně. Odtud jsme se přivezli
krásné 3. a 4. místo.
Poslední srpnovou sobotu soutěžila
družstva dospělých na noční soutěži v Dubičném. Za umělého osvětlení obhájili

muži starší 1. místo (v letošní sezóně třetí hetrik), muži mladší obsadili po chybě
na rozdělovači 11. místo. Ženy nad 30 let
dokázaly zvítězit ve své kategorii a dokonce se probojovaly třetím nejlepším časem
(27:59 sekund) do půlnočního superfinále.
Při finálovém útoku si zachovaly chladnou
hlavu a po bezchybném výkonu se radovaly
z 2. místa. Družstvo mužů se ještě účastnilo
zajímavé soutěže ve Zvíkově. Zde si každý
soutěžící, mimo strojníka, vylosoval před
útokem post, na kterém pak běžel. Nakonec se nám podařilo úspěšně útok dokončit
časem 27:72 sekund a obsadit 7. místo.

PRACOVNÍ A ZÁSAHOVÁ
ČINNOST
V průběhu léta zasahovala zásahová jednotka především při odklízení polámaných
stromů a likvidaci obtížného hmyzu. Hasiči

dvakrát odstraňovali vyvrácené stromy na
hrázi rybníka Jelmák a polámané větve na
cestě za obchodem. Dále jsme zlikvidovali sršní hnízdo (Na Pražské, střecha KD)
a několik vosích hnízd v budovách občanů
obce. Jednotka byla také povolána k požáru
strniště na Jelmě. Zde zasahovala i jednotka HZS stanice ČB a JSDHO Lišov. Před
příjezdem jednotek zde statečně zasahovali
místní občané. Hasiči dále pomáhali s demontáží skel výloh v obchodě. V dolní části
návsi jsme svépomocí vybudovali základnu
pro káď ze zámkové dlažby. Materiál dodala
Obec Libníč.
Na závěr jménem SDH Libníč děkuji
všem občanům, partnerům a sponzorům,
kteří hasiče podporují, a především všem
aktivním členům za jejich obětavou, nezištnou pomoc při cvičení, soutěžní činnosti
a přípravách kulturních akcí.
Bc. Pavel Jirkovský - starosta SDH

ZPRÁVA O ČINNOSTI SPORTOVNÍHO KLUBU LIBNÍČ
VESNICKÉ HRY BEZ HRANIC 16. 9. 2017
Obdobně jako v minulém roce, kdy členové SK Libníč uspořádali Vesnickou Olympiádu - Rio Libníč 2016,
se i letos uskutečnily Vesnické hry bez hranic, které byly určeny všem bez věkového omezení.

P

řihlášení účastníci měli možnost
startovat v pěti věkových kategoriích
a o cenné kovy závodit v šesti technických disciplínách. Všichni bojovali s nesmírným nasazením, dobrou náladu zajišťoval DJ W a nad regulérností celé soutěže
bděli zodpovědní rozhodčí. Vesnických her
bez hranic se zúčastnilo více jak 40 soutěžících a sportovní ohlas byl opravdu velký.
Organizátoři velmi ocenili účast družstva
sportovců Domova Libníč a centra sociálních služeb Empatie, jejichž sportovní
nasazení při plnění jednotlivých disciplín
bylo skutečně vysoké. Během Vesnických
her bez hranic se při vyhlašování výsledků
rozdalo celkem 30 sad medailí. Jejich vlastníci při vyhlašování výsledků neskrývali
skutečnou radost z dosažených výkonů.
Dobrou náladu všem přítomným nezkazil ani drobný déšť, neboť kdo se na návsi
v Libníči nezahřál sportem, měl možnost
se zahřát v Hospůdce u Jeníka, která zajistila bohatý sortiment nápojů i pochutin pro
všechny přítomné.
Jiří Fencl - člen výkonného
výboru SK Libníč

PŘIPRAVOVANÉ AKCE
DO KONCE ROKU 2017
14. října
Drakiáda
2. prosince
Zdobení vánočního stromku
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VILA GABRIELA
Vila Gabriela – jak se v ní žilo za první republiky – (podle vzpomínek vnučky Dr. Františka Hromady,
českobudějovické právníka, vlastence a zakladatele českých průmyslových podniků).
Do vily Gabriely jezdila rodina Hromadova (se čtyřmi dětmi) na „letní byt“ od dubna či
května až do října. Stěhovalo se všechno i šicí stroj. Když Dr. František Hromada zemřel
v r. 1934, jeho manželka tam pak pobývala v létě i se svými dospělými dětmi a vnoučaty.
Tady začínají vzpomínky jedné z vnuček. Nastalo krátké, ale radostné období, které bylo
ukončeno válkou.
Letní dny plynuly bezstarostně, chodilo se do lesa na houby, pro mléko a vejce k Michalům na Jelmo. Pořádaly se rodinné oslavy. Traduje se příhoda se zmijí, která se usídlila
u chlapců v pokoji, což se opakovalo i před pár lety – zmije i užovka (nejspíš lovily myši).

Zastavení u dřevěné kapličky, všude břečťan, stráně od kapličky směrem k domu
byly porostlé smrky, pod nimi jen jehličí.
Na pravé stráni býval dřevěný altánek.

Sedávalo se pod velkou lípou u přední branky, od ní vedly cestičky (vysypané pískem)
k hlavnímu vchodu a pod schody směrem
ke studánce a dál až na konec lipové aleje,
ke skále, kde byla druhá vrátka.

Bratranci a sestřenice na pískovišti u kraje
dřevěné kuželkové dráhy, která vedla od
herny. Pánové v herně hrávali karty, biliár
či pingpong.

Zastřešená veranda, ideální pro horké dny.
Palmy i růže se uchovávaly ve skleníku, kde
se v zimě topilo. Studánka uvnitř se vypařovala a vytvářela to pravé „tropické prostředí“.

Schody vedly na rovné střechy, které byly
pokryty oblázky a kde se krásně opalovalo
na dřevěných pruhovaných lehátkách.
Lucie Chmelová
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