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Vážení spoluobčané,
jsem rád, že Vás mohu přivítat v novém
roce 2018.
Věřím, že jste prožili veselé a hojné
Vánoce, šťastného Silvestra a do Nového
roku jste vykročili zdraví a hlavně pravou
nohou.
Já jsem se zhluboka nadechl a pravou
nohou vykročil do posledního volebního
roku pro naše obce.
Čas nám utíká rychleji a rychleji a úkoly, které jsem si předsevzal, přibývají.
Např. stavební povolení pro ČOV a zajištění dotace. Rekonstrukce topné soustavy
v obecním domě č. p. 85. Pronájem a rekonstrukce druhého patra v budově školy,
dokončení územního plánu, dále menší
opravy, rekonstrukce a investice či dokončení rekonstrukce budovy č. p. 86 (druhá

část prodejny) ve spolupráci s SDH. Dále
máme připravený projekt na odbahnění
a rekonstrukci rybní na Pražské a případnou dotaci. Připravujeme také bezplatné
převzetí pozemků od státu pod obecními
cestami a odstavnými plochami. Během
roku bychom rádi zažádali o dotaci na
výstavbu stromořadí a výsadbu zeleně
a dořešení návesního rybníčku na Jelmu.
V plánu jsou i další projektové dokumentace, abychom mohli průběžně během
roku žádat o dotace na zvelebení našich
obcí.
Tento rok jsou před námi hned dvoje
volby. V lednu nás čekají volby prezidentské a na podzim pak volby do zastupitelstva obce Libníč, kdy budete dávat hlasy
Vašim sousedům, kamarádům nebo rodinným příslušníkům, kteří pro Vás a obec

chtějí pracovat v zastupitelstvu obce.
Volby jsou svobodné, ale doma u TV
nebo v hospodě se nic nevyřeší. Proto Vás
žádám, abyste k volbám přišli v hojném
počtu. Bude to Váš hlas, který určí, jakým
směrem se bude ubírat vývoj nejen naší
obce, ale i státu.
Také nás čeká jako předešlé roky spoustu kulturních, společenských a sportovních událostí v našich obcích, na které Vás
srdečně zvu a kde se budu těšit na společné setkání.
Dále s radostí kvitujeme, že byla konečně otevřena a zrekonstruována prodejna, která je pro Vás otevřena každý
všední den od 7:00 do 18:00 vč. soboty.
Věřím, že prodejnu budete s radostí a hojně využívat.
Petr Uhlíř, starosta
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OBECNÍ ÚŘAD LIBNÍČ
Oficiální název:

Libníč

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

Přidružené části:

Jelmo

Datová schránka: sm5bw22

JUBILANTI:

Adresa:

Libníč 85, 373 71
Libníč

IČO:

00581445

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

OD LEDNA DO BŘEZNA 2018 OSLAVÍ SVÉ
ŽIVOTNÍ JUBILEUM TITO OBČANÉ LIBNÍČE
A JELMA:
Blahopřejeme všem jubilantům, přejeme pevné zdraví,
hodně štěstí a osobní pohody.
Obecní úřad Libníč

ÚŘEDNÍ HODINY
Pondělí

14:00 – 18:30

výběr poplatků, Czech point, příjem a podání žádostí, legalizace, vidimace

Středa

14:00 – 17:00

výběr poplatků, Czech point, příjem a podání žádostí, legalizace, vidimace

jednání se starostou po telefonické dohodě kdykoliv

VOLBY PREZIDENTA ČR

OBECNÍ ÚŘAD LIBNÍČ
jméno

funkce

kontakt

oblasti a úkoly

Uhlíř Petr

starosta

+420 724 164 288,
pouze volat, ne SMS

vyplývající ze zákona o obcích
statutární zástupce, SDH Libníč – zásahová jednotka

Klabouch Petr

místostarosta

+420 724 164 280
pouze volat, ne SMS

vyplývající ze zákona o obcích
veřejný pořádek a služby
veřejná zeleň, Mateřská škola

Tischlerová
Denisa

administrativa

+420 731 032 637

příjem, podání žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb.
administrativa, pokladna, Czech point

ZASTUPITELSTVO OBCE LIBNÍČ
jméno

funkce

kontakt

oblasti a úkoly

starosta

+420 724 164 288
HrncirUhlir@seznam.cz
pouze volat, SMS nepřijímá

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

Klabouch Petr

místostarosta

+420 724 164 280
klabouchpetr@gmail.com
pouze volat, SMS nepřijímá

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

Šafránek
František

člen

+420 733 676 107
rozhledy@post.cz

předseda kulturního výboru
kulturní a společenská oblast, člen kontrolního výboru

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
člen finančního výboru

člen

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

člen kontrolního výboru

Uhlíř Petr

Schwarz
Jaroslav

VYHODNOCENÍ ANKETY JELMO
Celkem bylo rozdáno 47 ks anketních lístků, z toho bylo na OÚ Libníč vráceno 41 ks odpovědí.
Celkem 29 odpovědí bylo pro rekonstrukci místního rybníčku, 6 odpovědí bylo pro zasypání místního rybníčku a vytvoření hrací
plochy pro děti a 6 odpovědí bylo pro ponechání stávající stavu.
Vzhledem k tomu, že nejvíce odpovědí bylo pro rekonstrukci místního rybníčku, další krok bude ten, že požádáme o posouzení
a vytvoření projektu a následně bychom rádi využili možnost dotačního titulu. 			
OÚ Libníč
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Ve dnech 12. a 13. ledna 2018 se uskuteční volby
PREZIDENTA ČR. Případné II. kolo proběhne ve dnech
26. a 27. ledna 2018.
Volební místnost bude otevřena v pátek 12. ledna 2018 od
14 do 22 hodin a v sobotu 13. ledna 2018 od 8 do 14 hodin.
V případě II. kola voleb budou volební místnosti otevřeny
ve stejných časech jako v I. kole.
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.

Rachačová Anna 83let
Fenclová Jiřina 88 let
Kubišta Miroslav 75 let
Kubešová Marie 83let*
Stach Jiří 65 let*
Mraček Milan 65 let*
Strnadová Anna 75 let*
*Domov Libníč

OÚ Libníč

ADVENTNÍ SETKÁNÍ

V

neděli 10. 12. 2017 odpoledne se v našem vánočně vyzdobeném kostele se stromečkem od místního zastupitele Jaroslava Schwarze uskutečnil 4. ročník Adventního setkání
a koncertu vánočních písní a recitací. Ten přednesla skupina místních dětí pod vedením Aleny Šafářové za hudebního doprovodu
Pavly Pelantové z Českých Budějovic na klávesový elektronický
nástroj. Sólově a ve dvojicích vystoupili sourozenci Fialovi-Kadounovi z Plzně a zahráli na příčnou flétnu a elektronické piano, dále
se představili Marek Pechouš a Aneta Václavíková z Hrdějovic recitací, Jakub Boško zahrál na klávesový elektronický nástroj, Josefína Hloušková zahrála na kytaru a Kamila Jášová koncert zpestřila
svým zpěvem.
Setkání zahájil Karel Lískovec, po něm pak starosta Libníče
Petr Uhlíř přednesl vánoční a novoroční zdravici. Po skončení
koncertu poděkovala organizátorka akce Růžena Lískovcová za
účast a za peněžní dary. Kostel byl viditelně zaplněn návštěvníky

a do sbírkové schránky se podařilo vybrat 5 695 Kč. Poté pozvala
přítomné na občerstvení podávané před kostelem, které věnovala
rodina Nedvědů, obojích Lískovců, Michalů z Jelma a Kadounů
z Adamova. Na stolech byl připraven ve speciálních elektricky vyhřívaných nádobách věnovaný Domovem Libníč teplý čaj a samozřejmě nechybělo ani cukroví.
Karel Lískovec
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Z ČINNOSTI SDH LIBNÍČ

JAK TŘÍDIT

1) SPORTOVNÍ ČINNOST

ODPADY V DOMÁCNOSTI

Po dvou letech jsme 9. září 2017 uspořádali již 4. ročník Veteránské soutěže
družstev mužů nad 35 let a žen nad 30 let
okolních SDH. Napínavého klání se zúčastnilo 5 družstev mužů a 2 družstva žen.
Soutěž probíhala dvoukolově. V prvním
kole běželo každé družstvo na svoji požární stříkačku a ve druhém kole byl požární útok proveden na společnou mašinu PS 12. Poté se sečetla umístění z obou
kol, v případě rovnosti bodů rozhodovaly
součty časů. Po prvním kole bylo průběžné pořadí mužů: Rudolfov (20:35), Libníč
(20:72), N. Vráto (23:99), Adamov (24:20),
Úsilné (NP), a žen: Libníč (24:44), Adamov (31:63). Následovalo druhé kolo, které skončilo v pořadí muži: Libníč (22:35),
Rudolfov (23:57), N. Vráto (14:78), Adamov (28:92), Úsilné (29:07); ženy: Adamov
(29:47), Libníč (37:62). Po ukončení útoků
musel vítěze obou kategorií určit součet
časů. V mužské kategorii se nám nakonec
podařilo těsně zvítězit o 0,32 sekund nad
druhým Rudolfovem a třetím N. Vrátem.
Bylo to opravdu vydřené vítězství. Bohužel v ženské kategorii součet časů určil za
vítězky ženy z Adamova, a to těsně o 0,96
sekund před naším družstvem žen. Pro
naše soutěžní družstva to bylo úspěšné zakončení sezóny, ve které všichni podávali
vynikající výkony. Po vyhlášení výsledků
jsme si za hudebního doprovodu DJ Vendelína užili bohatého občerstvení, které si
naši členové zajistili sami svépomocí.
Mladí hasiči ukončili sezónu soutěží
v Neplachově. Všichni statečně bojovali,
obzvlášť mladší žáci, kteří doplňovali kategorii starších žáků. Ve velké konkurenci
obsadili mladší Soptíci 11. místo a starší 13.
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Při většině činností produkujeme odpady,
se kterými je třeba správně nakládat. Bez
toho bychom totiž za chvíli nežili v domech, ale spíše na skládkách. O tom, zda
dáme nový život odpadu, který vyhazujeme, rozhodujeme právě my.
Když například vyhodíme plastový kelímek do směsného odpadu, nedáme tak použitému obalu šanci na další využití a jednoduše jej znehodnotíme. Pokud odpady
už doma správně roztřídíme, tak je čeká
recyklace a další nový život v podobě výrobků, které běžně používáme. Navíc podle
zákona 185/2001 Sb. je každý povinen zbavovat se odpadů předepsaným způsobem.
Jaký je předepsaný způsob konkrétně pro
Vaši domácnost, zjistíte v obecní či městské
vyhlášce.
místo. Po ukončení soutěže jsme pro naše
malé naděje připravili před hasičárnou zábavné odpoledne s občerstvením. Všichni
si to náramně užili. Na oplátku nás Soptíci
překvapili halloweenskou stezkou odvahy,
kterou připravili pro své rodiče. Za krásného úplňku všichni účastníci prošli trasu od
hřbitova až ke kostelu. Na cestě lemované
svícemi bylo několik stanovišť, na kterých
nás dokonale vystrašili nejrůznější bubáci
a strašidla, ze kterých šla hrůza. Na závěr
byly pro všechny účastníky a strašidla připraveny odměny.

2) PRACOVNÍ ČINNOST

Na podzim hasiči zajistili podzimní sběr
železného šrotu a vysloužilých elektrospotřebičů. Od občanů obce se podařilo shromáždit 1,5 tuny železa a 20 kusů elektrospotřebičů. Dále jsme vyčistili okapy na kostele

a obecních budovách a provedli kontrolu
hydrantů. Zásahová jednotka odklidila
několik ulámaných větví po větrné smršti
a zlikvidovala dvě vosí hnízda v rodinných
domech občanů. Strojníci připravili techniku na zimní období. Činnost našeho sboru
byla kladně oceněna Jihočeským krajem.
Prostřednictvím Okresního sdružení hasičů jsme slavnostně obdrželi novou elektrocentrálu v hodnotě 24 500 Kč. Tohoto
ocenění si velice vážíme.
Závěrem chci poděkovat všem občanům, partnerům a sponzorům, kteří hasiče
podpořili, a všem aktivním členům SDH za
jejich dosavadní činnost. Za SDH Libníč
Vám do nového roku přeji hodně zdraví
a štěstí.

JAK S ODPADY NAKLÁDAT?

Nejsnazší způsob třídění odpadu se nabízí hned v místě vzniku, totiž ve vašich
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domácnostech. Už ve chvíli, kdy obal nebo
určitá věc doslouží a my se jich chceme
zbavit, stačí danou věc hodit do koše na tříděný odpad, staré tašky nebo krabice.
Ze zkušeností vyplývá, že průměrná
česká domácnost nejvíce produkuje papír a plasty. Na tyto dva druhy odpadů by
měl být proto vyčleněn největší prostor
pro odkládání. Na střepy z rozbitého skla
je nevhodnější plastová krabice. Nápojový
karton mnoho lidí třídí společně s plastem
a u kontejnerů tyto dva druhy odpadů (pokud v dané obci není stanoveno jinak) dotřiďuje.
Tím, že odpady třídíme, se uvolňuje
místo v koši na směsný odpad, který nemusíme tak často chodit vysýpat, případně
nám díky tomu postačí menší koš. Tříděný odpad se vynáší tak jednou za týden
nebo i méně často. To ovšem platí pouze
v případě, že do něj vyhazujeme opravdu
prázdné a co nejméně znečištěné obaly,
proto je někdy dobré kelímek od jogurtu

lehce vypláchnout. Záleží pak už na každém z nás, jak si doma třídění zařídíme.

PLASTY

patří do žlutého kontejneru nebo pytlů.
V průměrné české popelnici zabírají nejvíce místa ze všech odpadů, proto je nejenom
důležité jejich třídění, ale i sešlápnutí či
zmačkání před vyhozením.
Patří
Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve,
obaly od pracích, čisticích a kosmetických
přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných
výrobků, balicí fólie od spotřebního zboží,
obaly od CD disků a další výrobky z plastů.
Nepatří
Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky
potravin nebo čisticích přípravků, obaly od
žíravin, barev a jiných nebezpečných látek,
podlahové krytiny či novodurové trubky.

Bc. Pavel Jirkovský
(starosta SDH)
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PAPÍR

patří do modrého kontejneru. Ze všech
tříděných odpadů právě papíru vyprodukuje průměrná česká domácnost za rok
hmotnostně nejvíce. Modré kontejnery na
papír nabízí nejsnazší způsob, jak se papíru správně zbavit.
Patří
Vhodit sem můžete například časopisy,
noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky a knihy. Obálky s fóliovými okénky sem můžete také vhazovat, nevadí ani papír s kancelářskými sponkami
- zpracovatelé si s nimi umí poradit. Bublinkové obálky je potřeba vhazovat pouze
bez plastového vnitřku!
Nepatří
Do modrého kontejneru nepatří celé svazky knih (vhazovat pouze bez vazby, ve větším počtu patří na sběrný dvůr), uhlový,
mastný nebo jakkoliv znečištěný papír.
Tyto materiály nelze už nadále recyklovat.
Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice!

SKLO

se vhazuje do zeleného kontejneru. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále
třídit! Díky svým vlastnostem se dá skleněný odpad recyklovat do nekonečna.
Patří
Do zeleného kontejneru lze vhazovat barevné sklo, například láhve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů. Vhodit do zeleného kontejneru můžete také
tabulové sklo z oken a ze dveří, sklo čiré,
tedy sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin a rozbité skleničky.
Nepatří
Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo
třeba drátované sklo, zlacená a pokovená
skla. Vratné zálohované sklo vracejte zpět
do obchodu.

BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ
ODPAD
Biologicky rozložitelný odpad pochází
především z údržby zahrad nebo kuchyní.
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K jeho sběru se využívají hnědé odvětrávané kontejnery nebo mobilní sběry. Bioodpady je také možné jako jediné legálně
využít na zahradách v kompostérech nebo
komunitních a obecních kompostárnách.
Patří
Rostlinný odpad ze zahrady (posekaná
tráva, listí, plevel, spadané ovoce), zbytky
ovoce a zeleniny, slupky, výkaly drobných
domácích zvířat.
Nepatří
Maso, kosti, uhynulá zvířata, olej z potravin, obaly od potravin.
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ZPRÁVA O ČINNOSTI SPORTOVNÍHO KLUBU LIBNÍČ
ZA OBDOBÍ 10-12/2017
DRAKIÁDA - 14. 10. 2017

Tak jako již tradičně se na hřišti Za Krámem opět po roce sešli
vyznavači papírových draků a drakového létání. Více jak 20 draků všech velikostí se díky mírnému větru dostalo do vzduchu a na
malou chvíli se nebe nad hřištěm zaplnilo papírovými monstry. Jen
ti nejvytrvalejší udržovali své papírové draky ve vzduchu během
po hřišti. Pro všechny zúčastněné bylo připraveno malé občerstvení a v popelu se pekly tradiční podzimní pochoutky – brambory.

JEDLE OLEJE A TUKY

Oleje a tuky vkládejte pouze v uzavřených
PET lahvích do zelené plastové „popelnice“
běžné velikosti nebo o objemu 240 litrů.
Patří
Použité jedlé oleje a tuky z domácností,
např. fritovací oleje, ztužené jedlé tuky.
Nepatří
Technické oleje (převodové, motorové, tlumičové), maziva a kapaliny.

PLÁN AKCÍ NA ROK 2018
24. března

Dětský maškarní karneval

		

Bál SDH a SK

duben

Valná hromada sportovního klubu

9. června

Sportovní dětský den

září		

Vesnické Hry bez hranic

říjen		

Drakiáda

prosinec

Zdobení vánočního stromku

ZDOBENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU,
LAMPIONOVÝ PRŮVOD A VÁNOČNÍ PUNČ
- 2. 12. 2017

V rámci prvního adventního víkendu bylo opět pro malé i velké občany naší obce připraveno slavnostní zdobení vánočního
stromku, uskutečnil se lampionový průvod, proběhlo posílání
pošty Ježíškovi a samozřejmě nemohl chybět vánoční punč pro
děti i dospělé účastníky. Toto setkání se v Libníči stalo již tradicí
a parkoviště u kostela Nejsvětější Trojice bylo i tento rok zaplněno
velkým množstvím občanů obce, kteří se zde zastavili v předvánočním shonu.

Andrea Fenclová - členka VV SKL
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DOMOV EMPATIE

1/2018

KULTURA LIBNÍČ 2017

Již několik měsíců uplynulo od léta a Libníčských slavností, ale i pěkného babího léta. Nastoupil sychravý podzim.
Chystá se Mikuláš a přichází zima, která v době vydání Rozhledů bude již v plném proudu. Ohlédneme-li se, tak kromě
svých pravidelných terapeutických dílen a činností měli v uplynulém čase klienti Domova možnost i rozličných jiných
aktivit a zážitků.

M

ódní přehlídkou a diskotékou
jsme se rozloučili s létem. Také
jsme se byli podívat na vystoupení mistra Laufra, který v rámci Seniorských
hrátek vystupoval v Českých Budějovicích.
Byl to pro klienty nepřekonatelný zážitek.
Pravidelně jsme vyjížděli do Lázní Aurora
v Třeboni nebo si zasportovat do Sportovní
haly Pouzar. Klienti Domova také navštívili
v hojném počtu krásně podzimně zbarvené
Terčino údolí v Nových Hradech nebo divadlo s výstavami v Sladovně v Písku.
Sníh a příchod zimy nám přišel zvěstovat sv. Martin v nefalšované římské zbroji,
s autentickým běloušem v podání ochotné
klientky domova a houfem žebráků. Přišel
se podívat i do MŠ. Zde zazpíval za doprovodu kytary společně s ostatními dětem
několik písniček a rozdal drobné dobroty.
Sportovci, naši hráči ping-pongu, navštívili po uplynulých turnajích a celoročních tréninzích Lipno. Tam se podívali
i naši zdatní interpreti písní a básní ze
Socioterapeutického klubu. Ti pravidelně
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zpříjemňují
rozličné
akce svými aktuálně laděnými pásmy, která
pravidelně
nacvičují.
Letos na podzim to byla
například na vernisáži
výrobků klientů Domova v knihovně v Lišově.
Sociálně terapeutické
dílny také tradičně vystavovaly v Hornickém
muzeu v Rudolfově
a chystá se výstava výrobků a obrazů klientů
v knihovně Na Sadech
v Českých Budějovicích.
Odpoledne
klientům zpříjemňovalo například promítání
pohádek nebo klasických českých filmů.
Také nás navštívil folklórní soubor s harmonikářkou se, kterým jsme si zazpívali
lidové písně a zhlédli tance. Ženský amatérský soubor přijel se svojí úpravou Lucerny. Na besedě o Indii jsme se podívali

do dalekých krajin a při
karaoke party zazpívali.
Nyní tedy přichází
zima a tvorba vánoční výzdoby je v plném
proudu. V rámci aktivizačních dílen vzniká
mnohé. Za spolupráce
s paní Lískovcovou se
nám v prostorách Domova Libníč objevily
girlandy z chvojí, věnce,
ale i andělé a celý jesličky.
Rozsvítil se vánoční stromeček na dvoře, zazpívali se koledy a přivítal
advent. Chystá se předvánoční prodej originálních výrobků našich
klientů a také přijde Mikuláš s anděly a čerty.
Během Mikulášské zábavy zahraje Rámus
blues band a vystoupí se svým předvánočním
pásmem Socioterpapeutický klub.
Domov žije :)
Autor: Bc. Michal Jirousek

PŘEDADVENTNÍ SETKÁNÍ
SOUSEDEK

Dne 26. 11. 2017 se uskutečnil 2. ročník setkání sousedek v místní hospůdce U Jeníka. Z připraveného
chvojí si každý naaranžoval věnce
a svícny podle svého umu a fantazie.
Kolektiv děvčat okolo paní Renaty Uhlířové vytvořil velmi příjemné
prostředí provoněné punčem pana
hospodského. Účast byla stejně jako
v minulém roce hojná. Jsme moc
rádi, že se tato akce stala přínosem
a našla si své místo.

STAVBA BETLÉMA

Již třetím rokem se staví v Libníči betlém.
Pamětníci vzpomenou jeho první umístnění u kostela naproti lázeňské budově. V roce
loňském se již stavěl na návsi u Fenclů křížku, a to z důvodu, že náves byla odjakživa
místem setkávání. Věříme, že libníčský
betlém se líbí všem obyvatelům a návštěvníkům obce. Stavba byla realizována 26. 11.
2017 a osvětlena na první adventní neděli.

SETKÁNÍ SENIORŮ

V sobotu 3. 12. 2017 proběhlo šesté setkání seniorů ve společenském sále v Libníči.
V návaznosti na tradici si děti z MŠ Libníč
pod vedením paní ředitelky Ilony Djurov
a paní učitelky Evy Pouzarové připravily
pohádku O perníkové chaloupce a odpoledne posluchačům zpestřily říkadly a zpěvem. Tanečním vystoupením přispěla taneční škola IMA DANCE.

Zimním podvečerem provázel svým vyprávěním a hudebním doprovodem pan Talafous.
Za kulturní výbor musím poděkovat
předchozímu zastupitelstvu pod vedením
Ing. Jiřího Fencla a Pavla Jirkovského, kteří
dali tomuto setkání život, a stávajícímu zastupitelstvu v čele s panem Petrem Uhlířem
a Petrem Klabouchem, kteří udržují dobrou kulturní úroveň.
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MIKULÁŠ V MŠ

Úterní dopoledne 5. 12. 2017 patřilo každoročnímu pozvání sv. Mikuláše, anděla
Gabriela a vrchního čerta Barnabáše do
mateřské školy. Společně s nimi proklouzl
do prostor MŠ Libníč starosta obce a na
vlastní oči se mohl přesvědčit, že „naši“
školku navštěvují jen děti hodné, šikovné,
učenlivé a obdarované citem pro recitaci
a zpěv.
Bylo to velmi příjemné dopoledne, přesto
sv. Mikuláš požádal vrchního čerta, aby
nechal za komínem čertovského učně, pro
případ, že by některé z dětí zapomnělo, co
sv. Mikuláši slíbilo.

MIKULÁŠ V EMPATII LIBNÍČ

V úterý před obědem si to sv. Mikuláš s Gabrielem a Barnabášem zamířil také na kontrolu do CSS Empatie a Domova Libníč. Při
„obchůzce“ lázeňskou budovou mu byli nápomocni andělé domácí a čerti druhé kategorie.
Někde se zpívaly písničky Voskovce a Wericha, Severní vítr Jaroslava Uhlíře či drobné
popěvky jako Pec nám spadla, jinde se recitoval Neruda a dokonce zazněly básně anglických autorů v jejich rodném jazyce.
Přesto bychom měli vyzdvihnout především práci zaměstnanců, kteří své „ovečky“
na příchod sv. Mikuláše připravili. „Tak sl.
Lexová, letos jste byla peklu ušetřena, uvidíme napřesrok.“ :-)

1/2018

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

Hlavní nadílka čekala libníčské děti
ve společenském sále, kde se jich stejně
jako v roce loňském sešlo kolem šedesáti. Za dětmi zavítal sv. Mikuláš s andělem
Gabrielem, rarášky a vrchním čertem
Barnabášem, který suploval čerta Zachariáše, toho času po operaci plotének
z častého polehávání za pecí na strašidelném mlýně na Jelmě.
KNIHA HŘÍCHŮ byla opět plná a sv.
Mikuláš měl co dělat, aby děti uchránil
před pytlem pekelným. Inu, jak se říká:
„Dělej čertu dobře a peklem se Ti odmění!“

KULTURA 2018

Vážení sousedé a občané obce Libníče a Jelmo,
chtěl bych Vám jménem kulturního výboru poděkovat za
Vaši návštěvu na kulturně-sportovních akcích a setkáních v roce
2017. V řadě případů jsme si vyzkoušeli, že některé akce máte
raději a o jiné nestojíte vůbec.
V roce nastávajícím bychom pro Vás chtěli připravit jen ty
projekty, o které jste stáli, a nebudeme již plýtvat silami, energií a penězi tam, kde zájem chybí. Nad některými projekty nám
visí otazník, neboť podpora, především finanční, byla historicky
dělena mezi obec a partnera obce. Pokud bychom partnera dodatečně získali, akci pro Vás samozřejmě doplníme.
A co Vás v tom novém roce 2018 čeká? Za kulturní výbor jsme
si připravili (do srpna):
17. 2. 2018 Dětské odpoledne se Simonou a následně od 20 hod.
XI. OBECNÍ PLES
2. 4. 2018 Velikonoční koncert v kostele Nejsvětější Trojice,
v případě finanční spoluúčasti partnera obce (cca 5000 Kč)
Duben 2018 Slavnosti na Jelmě, termín a čas bude upřesněn.
Červen 2018 Čaj o páté v Libníči, termín a čas bude upřesněn
Červenec 2018 KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ, v případě finanční spoluúčasti partnera obce (cca 35 000 Kč)
Srpen 2018 12. Libníčské slavnosti v duchu lázeňské sezóny, čeká
nás vznik Československa a jeho 100leté výročí.
		
František Šafránek
předseda KV
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OBNOVA KOSTELA

P

o téměř třech letech byly dne
19. 10. 2017 v našem kostele obnoveny dva dřevěné sloupy podpírající kůr. K tomu došlo tak, že v lednu 2015
byla víceméně náhodou zjištěna na pohled
neviditelná závada – hniloba na jednom
sloupu. Neprodleně byl přizván projektant,
navrtáním byly provedeny sondy a po jejich vyhodnocení byla navržena instalace
provizorní podpěry. Ta se vedle nahnilého
sloupu umístila 30. 1. 2015. Krátce poté se
vyhotovil jednoduchý projekt s rozpočtem
na 50 000 Kč. Díky peněžním sbírkám při
bohoslužbách a koncertech v kostele se
podařilo naspořit potřebnou částku peněz na obnovu sloupů. U nahnilého sloupu došlo k obnově metodou protézování,
u druhého sloupu jen výměnou patky. Oba
opravené sloupy pak byly natřeny a izolovány proti vlhkosti. Obnova celkově vyšla
na 47 433 Kč a o její realizaci se postarala
firma ANTICO.
Karel Lískovec

HC LIBNÍČ
Tým HC Libníč hrající nejvyšší hokejbalovou soutěž
jihočeského kraje nastoupí v lednu 2018 ke svým
2 posledním zápasům v základní skupině. V současné
době má jisté 4. místo tabulky, zaručující soutěžní
play-off vyřazovací boje. Přesto, že je konkurence velmi
vysoká, poperou se hráči o co nejlepší umístění.

VÁNOČNÍ HOKEJBALOVÝ TURNAJ

V sobotu 16. 12. 2017 se na místním hřišti u Školy uskutečnil již
13. ročník místního vánočního hokejbalového turnaje. Turnaje se
zúčastnilo celkem 5 týmů a kvalita letošního turnaje bylo opravdu
vysoká. Do posledního zápasu nebylo jasné, kdo se stane vítězem
a odnese si tak na památku zlaté medaile.
Turnaj vyvrcholil vzájemným utkáním mezi T. Oťahelem
a J. Radouchem, kteří se proti sobě postavili nejdříve v zápase.
Ten ale skončil nerozhodně, následovaly tedy samostatné nájezdy.
Ty bohužel o vítězi stále nerozhodly a tak přišla na řadu přesnost.
Střelba přes celé hřiště do prázdné branky. První kolo o vítězi nerozhodlo a ve druhém kole T. Oťahel minul branku o malý kousek
a J. Radouch se nemýlil a umístil přesnou střelu do středu brány

a tento mini souboj vyhrál.
Vítězství si nakonec odnesl tým P. Bendy (M. Jiran, P. Hinterholz a L. Prokeš), na druhém místě se umístil tým L. Radoucha
(L. Štochl, V. Klomfar st., M. Šulista) a bronzové medaile si odnesl
tým V. Klomfara ml. (D. Filipek, M. Jana, L. Půlpytel)
Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na další setkání
Václav Klomfar / předseda HC Libníč

11

ZPRAVODAJ PRO OBČANY LIBNÍČE A JELMA

AUTOBUSOVÉ SPOJENÍ

P

ro lepší přehlednost autobusových spojů StiBus jsou nově
jízdní řády k dispozici přímo na obecních autobusových
zastávkách.
Dne 10. 12. 2017 došlo k několika změnám v jízdních řádech.
Změny se týkají ranních spojů 5-6h (posun +- 10 minut) a spojů
v 8, 12 a 13h. Doporučujeme kontrolu odjezdů na zastávkách.
Nyní si také můžete zobrazit jízdní řády on-line. Pro zobrazení tabulky vylepené na zastávkách zadejte: www.stibus.cz/nazev
obce, např.: www.stibus.cz/libnic, pro odjezdy zpět od kostela
www.stibus.cz/zpet.
Věříme, že změny ve spojích uvítáte a jízdní řády na zastávkách Vám pomohou při orientaci v autobusové dopravě.
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