ZPRAVODAJ PRO OBČANY LIBNÍČE A JELMA

rozhledy
LIBNÍČE a JELMA

2/
2018

AKTUÁLNĚ

Kultura
str. 6
Z činnosti SDH Libníč
str. 9
Mateřská škola
str. 10
HC LIBNÍČ Hokejbal
str. 11

SLOVO STAROSTY
Drazí sousedé, občané, návštěvníci našich obcí Libníč a Jelmo,
zdravím Vás do jarních, teplejších
a slunečních dnů. Přenesli jsme se přes
studené zimní období a plesovou sezónu
k pučícím stromům a zelenajícím se zahrádkám a polím.
Předně bych velmi rád poděkoval
všem, kteří nás vytrhli ze zimního spánku a připravili pro nás zábavné zpestření
v podobě plesů či maškarního, obecního a spolkového bálu. Velký dík patří
kulturnímu výboru a spolupracujícím
občanům, SDH, SK a v neposlední řadě
také sponzorům, bez jejichž pomoci by
se naše akce konaly jen stěží. DĚKUJI
všem a prosím, zachovejte nám věrnost.
Ani na obecním úřadu jsme ale během zimy nezaháleli. Máme podepsanou smlouvu s Lesní školou na rekonstrukci, využití a pronájem části budovy
školy č. p. 47.

Dále se plánuje rekonstrukce fasády na
budově školy, která by měla proběhnout
v letních měsících. Opravila se splašková
a dešťová kanalizace u školy, která byla
již v havarijním stavu. K této opravě
a investici vůbec nemuselo dojít. Na vině
je totiž špatně provedená rekonstrukce
parkoviště, dvora a dalších přilehlých
ploch, která nebyla realizována podle
projektové dokumentace.
V současné době je zpracováván projekt na opravu návesní vodní nádrže na
Jelmu, o které hlasovali obyvatelé Jelma
v předchozích měsících. Také bychom
chtěli opravit zastaralé a částečně nefunkční veřejné osvětlení na Jelmu.
I nadále pokračuje územní řízení
na novou ČOV, která je předpokladem
dalšího rozvoje obce. Územní plán je
po vypořádání námitek a připomínek
zaslán dotčeným orgánům, a pokud to
půjde dobře, rádi bychom ho do letních

prázdnin 2018 schválili, aby nabyl platnosti v červenci 2018.
Co se týče rybníka na Pražské, probíhají
jednání ohledně využití dotace na odbahnění. Je zažádáno o stavební řízení
na vodoprávním odboru v Českých Budějovicích. Bohužel se vše zdrželo kvůli
množství souhlasů sousedů a dalším byrokratickým překážkám.
Okolo dětského hřiště na návsi budou
umístěny truhlíky s oplocením. V jarních měsících také budeme dosazovat
stromy okolo cest na Červený Újezdec
a Lišov. Věřím, že vše půjde podle plánu
a vše se stihne v předpokládaných termínech.
Děkuji všem za projevený zájem
a pomoc v naší práci. Dovolte mi závěrem Vám popřát příjemné a klidné jarní
dny. 		
Petr Uhlíř, starosta
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OBECNÍ ÚŘAD LIBNÍČ

Prosíme, věnujte pozornost nové e-mailové adrese.

Pro komunikaci s námi využívejte tuto novou e-mailovou adresu: obeclibnic@antee.cz. Děkujeme.
Oficiální název:

Libníč

E – mail/web: obeclibnic@antee.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

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

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

místostarosta

+420 724 164 280
pouze volat, ne SMS

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

+420 731 032 637

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

Tischlerová
Denisa

administrativa

ZASTUPITELSTVO OBCE LIBNÍČ
jméno

funkce

kontakt

oblasti a úkoly

Uhlíř Petr

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

Schwarz
Jaroslav

člen

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

člen kontrolního výboru
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JUBILANTI 2018
OD DUBNA DO ČERVNA 2018 OSLAVÍ SVÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM TITO OBČANÉ LIBNÍČE A JELMA:
Blahopřejeme všem jubilantům a přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a osobní pohody.
Obecní úřad Libníč

Duben:
Michal Josef, 81 let
Měšťan František, 70 let
Lencová Helena, 65 let

Květen:
Šauer Zdeněk, 82 let*
Pešek Jan, 81 let*

Červen:
Jílková Božena, 75 let
Staňková Eva, 65 let
*Domov Libníč

STATISTIKA OBYVATEL OBCE LIBNÍČ A JELMO:

jednání se starostou po telefonické dohodě kdykoliv

Klabouch Petr

2/2018

Dospělí nad 18
let

Teenager
15-18let

Děti do 15 let

Celkem

Muži, chlapci

221

8

46

275

Ženy, dívky

194

2

50

246

Stav populace
v Libníči

Z toho obyvatelé
Domova
Empatie

521

72
Stav obyvatel k 6. 3. 2018

POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD A PSY

Rok se s rokem sešel a už tu máme „zase ty poplatky“. Do 31. 3. 2018 byly splatné poplatky za svoz komunálního odpadu pro rok
2018 ve výši 550 Kč za osobu, proto žádáme, kdo neuhradil poplatek za svoz komunálního odpadu za rok 2018, aby tak učinil nejpozději do 16. 4. 2018 na Obecním úřadě v Libníči v úřední dny. Poplatek za psa ve výši 80 Kč a za každého dalšího 100 Kč je splatný
k 30. 6. 2018. Děkujeme. 										
OÚ Libníč

SDH LIBNÍČ VÁS
SRDEČNĚ ZVE NA

STAVĚNÍ
MÁJKY

V LIBNÍČI
PONDĚLÍ

30. DUBNA 2018

od 18:00 hodin na hřišti „Za obchodem“

Čarodějnice
jsou vítané.

Občerstvení zajištěno, pro děti zdarma.
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MÍSTO „U OBRÁZKU“
U cesty z Červeného Újezdce do Libniče, při odbočce na lesní pěšinku stával strom a na něm svatý obrázek. Tomuto
místu se říkalo od nepaměti „U obrázku“. U něj začínala lesní pěšinka, po které chodily celé generace lidí z „Oujezda“
do libničského kostela, na hřbitov a také do školy.

Č

ervený Újezdec patřil dříve farou
a školou do Libniče. Lesní pěšinka
začínala „U obrázku“ a pokračovala
lesem a loukou až k potoku. Až do tohoto
místa to byl katastr Červeného Újezdce. Přes
potok byla úzká lávka ze dvou nebo tří přitesaných dřev stažených kramlemi a po jedné
straně bylo jednoduché madlo na přidržení.
Dále pokračovala pěšina přes louku a po
úbočí stráně, kde končila u „Novotných lomečku“, dnes u rybníka „Schwarz“. Dále se
šlo pod lipovou alejí ke kostelu a škole. Poslední děti z „Oujezda“, které ještě chodily
do libničské školy, byly Václav Kovář a Eva

Lexová. Tyto děti absolvovaly v libničské
škole 1-3 ročník v roce 1974. V roce 1973
byla v Lišově otevřena nová škola a zavedena autobusová doprava přes Červený Újezdec. Děti dochodily základní školu v Lišově.
Dnes, při představě jít pěšky sám lesem každý den a za každého počasí ve sněhu (bez
prohrnuté cesty), mrazu a dešti 3 km do školy, 1-5 třída, to je zlý sen. V pozdějších dobách, jak lidé stárli a cest do kostela ubývalo,
dřevěná lávka přes potok chátrala, rozpadla
se a velká voda jí vzala. Nikdo ji již neobnovil, lesní pěšinka zarostla a strom i s obrázkem též zmizel. Ještě jedna ta samá lávka na

stejném potoce a louce, byla před soutokem
potoků u mostu směrem na Borek.
Proto jsme se rozhodli jako vzpomínku
na místo a dávné časy, alespoň na původním
místě „Obrázek“ obnovit. Dne 19. 3. 2018
jsme se sešli s bývalými žáky z „Oujezda“
a umístili na strom nový obrázek zhruba na
stejném místě. Jde o první strom u odbočky
na dřívější pěšinku. Pro představu, kde byl
obrázek a pěšinka je přiložena mapka.
Pan ing. B. Cirhan z Červeného Újezdce
nám řekl jak probíhala docházka a poté jsme
spolu vzpomínali. Všem zúčastněným děkují R. Kadounová a J. Novotný.

POZVÁNÍ
NA POUŤOVÝ
KONCERT

V

neděli 27. 5. 2018, po naší tradiční poutní
mši svaté, se u kostela uskuteční krátký žesťový koncert souboru ZUŠ České Budějovice, na kterém zazní několik intrád a fanfár.
Poutní neděle v Libníči vychází na svátek Nejsvětější Trojice.
Začátek mše svaté bude v 10 hodin. Koncert poté
započne asi v 11 hodin. Jste srdečně zváni.
Lískovec Karel
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KULTURA
Vážení občané,
rok 2018 je již v plném proudu a v době,
kdy čtete tyto řádky, je již venku teplo
a jaro v plné síle. Přesto mi dovolte se ještě
na chvilku ohlédnout zpět do měsíce února, kdy se sněžení a třeskuté mrazy, chřipková epidemie a Budvarský ples, s avizovanou návštěvou několikanásobného
Zlatého slavíka - božského Karla (kterého
nakonec kvůli chřipce musel zastat „Hurikán“ Dalibor Janda), snažily pokazit náš

večerem splněných přání, a protože přišli
„skalní“, byl čas i na ta splněná přání. Paní
Helenka vyhrála v tombole sólo s kapelou
a polka zněla půlnočním sálem. Někdo vyhrál taneček a dokonce se metaly kozelce.
Kdo nedorazil, prohloupil. Tak snad příště.
Dětské odpoledne se symboly štěstí,
které připravila paní Simona Dvořáková,
přilákalo na Kominíčkovo dětské odpoledne téměř padesátku dětí. Vyslyšeli jsme
přání rodičů a dětské odpoledne pojali jako soutěžní odpoledne v maskách.
Bylo moc fajn vidět všechny ty princezny
a kovboje a kořičky a piráty a želvy Ninja atd. Malovalo se na škrabošky, zpívalo
se a hlavně, hlavně se soutěžilo. Moc nás
to bavilo. Dětské akce jsou totiž opravdu
vděčné.
A teď bychom se podívali na to, co nás
čeká, respektive co nás nečeká.

OBECNÍ PLES.
Připraveno bylo 400 cen v základní tombole a dalších tucet ve slosovatelné tombole. Ti, kteří se nedali oklamat počasím
a dalšími lákadly, nakonec dostali možnost vrátit se do dětských let a zahrát si
pomyslnou „čáru“. Kdo neviděl, neuvěří.
Házelo se s citem a házelo se na jistotu. Už
to bylo téměř spečetěno a málem by hlavní
cena padla do rukou přespolním cizákům,
přestože jsou v Libníči jako doma. Napětí
se stupňovalo. V hlavách nám probleskl
rok 1976. Poslední penalta ve finále Mistrovství Evropy proti Západnímu Něměcku, kdy Antonín Panenka svým pověstným dloubákem strhl vítězství na stranu
Československa a zlaté medaile byly naše.
Podobně na startovní čáře stála paní Uhlířová. Bookmaker (sázkař) by byl zřejmě
skeptický, ale paní Uhlířová přivřela oko,
směrem k čáře vypustila svůj touš (puk)
a původně vítězný kotouč z čáry vystřelila.
Hlavní cenu tak brali manželé Uhlířovi.
Obecní ples byl tentokráte jakýmsi
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•

VELIKONOČNÍ KONCERT v KOSTELE. Dva roky jsme se na Velikonoční pondělí setkávali v kostele
na koncertě saxofonového kvarteta, dali odpočinout shonu všedního dne a zaposlochali se do skladeb
pohodového jazzu. Letos tomu tak
již nebude. Nejsou příznivci, ani
peníze, takže jsme jazzmeny tentokrát neoslovili.

•

SLAVNOSTI NA JELMĚ, ty nás
ve 2. čvrtletí ještě nečekají. Duben
až červen je velmi vytížený kulturními akcemi a nechtěli jsme toto

•

období ještě více zahlcovat. Takže
snad v září.
ČAJ O PÁTÉ. Kdo vloni tuto akci
navštívil, musel být nadšený z atmosféry, kterou svou muzikou
podtrhl Swing Trio Avalon. Vzniklo velké množství fotografií, které
mohou tuto akci připomenout na
stránkách obce. Přesto, že kulturní
akce měla úspěch, vyslyšíme hlasy
kritiky a tuto akci opakovat nebudeme.

Překlenuli jsme jaro, je tady léto a čas
prázdnin. Před třemi lety jsme oslovili známou osobnost v kulturním životě
a do historie Libníče se nesmazatelným
písmem zapsal projekt KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ(dále jen KBČ).
Jako by to bylo dnes. Vzpomínám si, jak
se mi na telefomu objevilo neznámé číslo a v telefonu se ozvalo: „Dobrý den, pan
Šafránek? Tady Josef Čadík. Můžeme přijet s kinematografem do Libníče?“ Projekt
musel být diskutován zastupiteli obce. Starosta obce Ing. Třeštík nakonec rozhodl,

ZPRAVODAJ PRO OBČANY LIBNÍČE A JELMA

že projekt může být realizován, ale ne
z rozpočtu obce. První ročník stál téměř
padesát tisíc korun, z toho KBČ stál dvacet pět tisíc. Ve spolupráci s panem Klimešem se nám podařilo tuto částku zajistit.
Druhý ročník byl ve spoustě zařizování
jednodušší, přesto jsme se silami místních i přespolních partnerů museli zajistit třicet pět tisích korun, z toho připadlo
na KBČ dvacet pět tisíc. V roce letošním
jsme akci přes všechny peripetie podpořili, ale KBČ zdražil a musíme zajistit na
KBČ dvacet devět tisích plus cca šest tisíc
na nezbytné náklady. Protože na takové
akci se nepodílí jen členové kulturního výboru, ale také dobrovolníci, kteří chlapce
od promítačky podporují při stravování,
vyperou jim špinavé prádlo, které si při
toulkách po Čechách nemají kde vyprat,
svůj dík si zaslouží oni, ale i jednotka SDH
Libníč, která staví stan, připravuje elektroinstalaci a pomáhá postavit plátno. A za to
bychom rádi všem touto cestou chtěli poděkovat. Přípravy a financování nebudou
letos jednoduché, ale věříme, že tato akce
za to stojí.

Když se napíše 1918-2018, matematik
řekne, že rozdíl je 100 a historik nebo jen
obyčejný žák vyřkne „100 let od založení
Československa“. Dovolte nám proto Vás
pozvat na 12. Libníčské slavnosti, které se
ponesou v duchu lázeňské sezony. Navážeme na dobu, kterou jsme vloni opustili,
a dotáneme ji až do roku 1918. Půjdeme
historií obce tak, jak ji zaznamenali historici. Byla to pohnutá doba a za vlastenectví se zavíralo. Vlastenectví bylo srdeční
záležitostí a mělo by tomu být tak i dnes!
V dobách Rakouska-Uherska žili na území budoucího Československého státu
nejen Češi a Slováci, ale také Němci, Maďaři a Poláci. Jak to bylo a jak to dopadlo,
přijďte zhlédnout dne 18. 8. 2018 do Libníče a okolí.
Sté výročí bychom chtěli opravdu důstojně oslavit, ale potřebujeme pomoc.
Proto každá pomocná ruka bude dobrá,
každý hlas bude vyslyšen, každá žízeň
uhašena a hlad vypuzen.
František Šafránek
předseda KV
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Z ČINNOSTI SDH LIBNÍČ

Již deset let pořádá organizace Klíček Záluží turnaj v kuželkách, který se koná v Táboře. Empatie se
tohoto turnaje pravidelně účastní. Tento ročník byl však jiný než ročníky předešlé. Letos se naši soutěžící
rozhodli, že si nepojedou pouze zahrát, ale zvítězit.

1) DĚTSKÉ DIVADLO,
MAŠKARNÍ DISCO PLES

D

ružstvo se skládalo z klientů
denního stacionáře, chráněného bydlení a domova se
zvláštním režimem. V roce 2009 jsme
se turnaje zúčastnili poprvé a skončili
jsme na 7. místě. Ani v dalších letech
jsme nedosahovali výrazných úspěchů,
až na dvě 4. místa.
Ve středu 7. března však klienti nasadili veškeré síly a vybojovali si 2. místo. V kategorii jednotlivců se nejlépe
umístil pan Miroslav Ižof na 4. místě a
pan Josef Kucharik na 9. místě. Všichni z toho byli ohromně nadšení, nejen
klienti, ale také doprovod (M. Polanská
a M. Galbač) se radovali celý den. Za
tento postup můžeme být vděční cenným radám a odbornému vedení pana
Galbače, který celý tým podporoval a
správně motivoval. Z turnaje si klienti
na památku přivezli velký perníkový
džbánek, medaile a keramické džbánky
na krk. Díky tomuto vítězství se klienti
těší na příští rok.
Zapsala: Bc. Lenka Turková,
DiS., M. Polanská
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Stalo se již tradicí, že první kulturní akcí
roku pořádanou SDH je maškarní DISCO
PLES s doprovodným programem pro děti.
Ten se letos uskutečnil 27. 1. 2018. Pro děti
jsme připravili dětské divadelní představení
známé pohádky Sněhurka a sedm trpaslíků.
Humorné a netradiční představení ztvárnil
dětský divadelní kolektiv „NA POHODU“
vystupující pod křídly Jihočeského divadla. Před nadšenýma očima dětských diváku se odvíjel poutavý pohádkový příběh
plný zvratů a překvapení. Pyšná královna,
zrádná rádkyně, smutný myslivec, krásná Sněhurka, odvážný princ a šest trpaslic
s jedním trpaslíkem včetně lesních zvířátek
bavili diváky od napínavého začátku až po
šťastný a veselý konec. Odměnou za bezchybný výkon byl pro účinkující bouřlivý
potlesk přítomných dětí i dospělých. Výtěžek z dobrovolného vstupného byl věnován
na činnost dětského divadla. Po skončení
jsme se všichni těšili na večerní maškarní
rej. K tanci a poslechu vyhrával DJ Radek
Bulant a o předtančení se postaralo taneční
studio IMA DANCE. Na tanečním parketu se proháněli vousem obdaření Skotové,
partička hipísáků, Ferda mravenec s Beruškou, válečný hrdina, pan hrabě s chotí,
Švejk s paní Müllerovou a mnoho dalších
skvělých masek. Na parketu dokonce nouzově přistál Boeing 737 s kompletní posádkou. O půlnoci byly vyhlášeny nejlepší
masky. Ceny si postupně odnesli piloti

a letušky, Ferda s Beruškou a Švejk s paní
Müllerovou. Poté se všichni dobře bavili až
do rána.

2) ZÁZEMÍ PRO ZÁSAHOVOU
JEDNOTKU OBCE A SDH
Od začátku roku probíhá rekonstrukce části
obchodu na zázemí pro zásahovou jednotku obce a SDH. V přední části vznikne šatna pro jednotku a sociální zařízení. Do šatny se umístí osobní ochranné prostředky,
které zatím mají členové zásahové jednotky
uskladněné doma (kvůli nevyhovujícím
podmínkám v hasičské zbrojnici). Dále zde
vznikne sklad, školicí a společenská místnost. Došlo zatím k výměně elektroinstalace, oken, vstupních dveří, vyštukování zdí
a zhotovení nové vodoinstalace. Dále jsme
zateplili strop minerální vatou na sádrokartonové konstrukci. Veškeré práce provádíme zadarmo, svépomocí. Stavební materiál
dodává Obec Libníč. Doufáme, že veškeré
práce stihneme do 2. června, kdy oslavíme
115. výročí vzniku SDH Libníč. Připojíme se tak k okolním obcím, kde se také již
zbrojnice rekonstruují, nebo se připravuje
výstavba nových hasičských zbrojnic. Například v Hůrách se budují nové prostory pro hasiče v budově KD. Obce Úsilné
a Adamov plánují výstavbu nové hasičské
zbrojnice (o celkových nákladech: Úsilné –
5 350 000 Kč, Adamov – 6 840 000 Kč) a již
mají zpracovanou projektovou dokumentaci, včetně potřebných povolení.

3) PŘIPRAVOVANÉ AKCE
V ROCE 2018
24. března
Spolkový ples SDH a SK
14. dubna
Sběr železného šrotu a vysloužilých
elektrospotřebičů
30. dubna
Stavění májky
8. května
Soutěž Rudolfov
květen		
Obvodová soutěž
2. června
Oslava výročí 115 let SDH Libníč
červen		
Soutěže Hůry, Dubičné, Hosín, Hamr
červenec
Soutěže Hrdějovice, Štěpánovice
18. srpna
Soutěž Libníč, Miletín, Jivno
srpen		
Soutěž Dubičné noční
září		
Veteránská soutěž Hůry
říjen		
Sběr železného šrotu a vysloužilých
elektrospotřebičů
Termíny soutěží budou ještě upřesněny po
nahlášení jednotlivých SDH v dubnu. Na
každou událost pořádanou SDH Libníč budou občané včas upozorněni prostřednictvím letáku. Zároveň Vás tímto na všechny akce srdečně zvu a těším se na hojnou
účast. Závěrem chci poděkovat všem občanům, partnerům a sponzorům, kteří hasiče
podpořili, a členům SDH za jejich dosavadní činnost.
Bc. Pavel Jirkovský
(starosta SDH)
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V souladu s §34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
vyhlašuje ředitelka Mateřské školy Libníč po dohodě se zřizovatelem
mateřské školy

ZÁPIS DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY LIBNÍČ NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019,
který se uskuteční

9. 5. 2017 od 8.00 do 13.00 hodin
v Mateřské škole Libníč, Libníč 47, 373 71 Libníč.
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
do mateřské školy bude od 10. 4. 2018
•
•

Součástí žádosti jsou kritéria pro zápis dětí
k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Libníč.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Vážení občané,
v Mateřské škole Libníč došlo k několika změnám. Dne 2. 1. 2018 odešly děti do
nově otevřené Mateřské školy Hůry. Z tohoto důvodu byl v prosinci 2017 vyhlášen
mimořádný zápis do naší mateřské školy.
Kapacita mateřské školy je nyní naplněna.
Podařilo se nám přijmout dvě děti předškolního věku, jedno dítě tříleté a jedno
čtyřleté. Kapacita mateřské školy byla doplněna čtyřmi dětmi mladších tří let. I nadále
k nám docházejí některé děti z obce Hůry.
V současné době dochází do naší mateřské
školy také 7 předškolních dětí, u nichž výchovně vzdělávací práci přizpůsobujeme
přípravě pro nástup do základní školy.
Projekt „Šablony do MŠ“ v naší mateřské
škole již skončil, z tohoto důvodu již nemáme chůvu. Další Šablony můžeme realizovat až v září 2018. Pro přijetí dětí mladších
tří let jsem se rozhodla i bez finančního
příspěvku od Obce Libníč na chůvu, a to za
podpory všech zaměstnanců.
V současné době v mateřské škole pracuje ředitelka Ilona Djurov, učitelka Eva
Pouzarová a provozní pracovnice Ludmila
Nedvědová - podpořila jsem tak zaměstnanost v obci a přijala dvě místní občanky. Nyní máme v mateřské škole konečně
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výborný kolektiv a děti mateřskou školu
navštěvují opravdu rády.
Naši nejmenší si na kolektiv dětí postupně zvykají. Pro všechny věkové kategorie připravujeme zajímavou výchovně
vzdělávací činnost. Nejmenší děti se také
do činností zapojují a dostávají nabídku
her a hraček vhodných pro dvouleté děti.
Mateřská škola je dovybavena hračkami
a didaktickými pomůckami pro děti dvouleté, a to z rozpočtu pro MŠ či financemi

ke stažení na webových stránkách školy
(www.mslibnic@seznam.cz)
k vyzvednutí v mateřské škole.

Při zápisu předloží zákonný zástupce:
• rodný list dítěte,
• OP rodičů (cizinci doklad o trvalém pobytu),
• vyplněnou žádost o zápis dítěte k předškolnímu vzdělávání
do mateřské školy,
• vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte (dítě musí být
řádně očkováno, přičemž toto vyjádření nebude vyžadováno
u dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné).

HC LIBNÍČ HOKEJBAL

z Projektu.
V nejbližší době nás čeká návštěva ŽŠ a MŠ
Rudolfov. Paní učitelky s námi počítají
a ukáží předškolním dětem celou školu.
Zúčastníme se také ukázek vyučování. Dále
na naší mateřské škole probíhají pravidelně divadla, výchovně vzdělávací programy
směřované na enviromentální výchovu –
vztah k přírodě a výchovu ke zdraví – Zdravá škola. Proběhl u nás také karneval. Děti
si upekly k přesnídávce linecká kolečka
a připravily kanapky s pomazánkou. Tento den se nám opravdu povedl a děti byly
nadšené. Čeká nás ještě návštěva hasičů
a ukázky první pomoci. Dětský den oslavíme v Mateřské škole Hlincová Hora. Děti se
také zúčastní olympiády. Jde o projekt spolupráce mateřských škol, kterého se zúčastní hned několik MŠ. Doufáme, že budeme
mít velký úspěch. Pro předškolní děti je připraveno pasování a Divadélko Máma a Táta
na školní zahradě. Tímto zveme všechny
občany Libníče na tuto akci a společnou
zábavu zdarma.
Ilona Djurov, ředitelka
Den otevřených dveří v MŠ: 14. 4. 2018
Zápis na školní rok 2018/19: 9. 5. 2018

P

o základní části hokejbalové sezóny
vybojovali libníčtí hokejbalisté postup do nadstavbové části nejvyšší
soutěže 1. ligy AHbK. V této nadstavbě absolvovali hráči 6 zápasů, a přesto, že hráče
potkala nepříjemná marodka, hráči nesložili své zbraně. V tabulce nakonec skončili
jako první s nejvyšším počtem nasbíraných
bodů a největším počtem nastřílených gólů.
Rozhodujícím zápasem pro nás bylo
utkání s týmem HC HURICAN, který nás
v domácím utkání přehrál a získal body navíc díky výhře na nájezdy. V tu chvíli bylo
jasné, že je to náš soupeř o první postupové místo. Ovšem v odvetném utkání se
tým HC Libníč sešel opět v plné síle a týmu
HC HURICAN nadělil porážku 13:3. První
útočná formace dokázala vsítit celkem 10
branek. V. Klomfar ml. dal 4 branky, L. Radouch 3 branky, V. Minsk (zastupující nemocného L. Štochla) 2 branky a P. Benda 1
branku a postupové místo bylo jasné.
První místo zajišťuje účast v play-off
a hráči HC Libníč vyzvou ve čtvrtfinále tým
HBC Včelná „A“. Tím se dostanou mezi 6
nejlepších týmů v kraji a v případě postupu budou bojovat o cenné medaile. Ačkoli jde teprve o 3. sezónu klubu, hráči se už
dokázali probojovat mezi jihočeskou elitu

a postupně si získat respekt u pravidelně působících hokejbalových klubů.
Koncem dubna plánuje HC Libníč valnou hromadu, ve které se bude projednávat pokračování
klubu, posílení klubu (P. Hinterhollz, P. Jirkovský
st. a další) a vyhodnocení úspěšné sezóny 2017/18
v nejvyšší soutěži hokejbalových klubů v Jihočeském kraji.
Nohejbalový turnaj
Rádi bychom Vás jménem HC LIBNÍČ pozvali na 9.
ročník každoročního nohejbalového turnaje, který se
uskuteční koncem června na hřištích u školy. Bližší
informace budou sděleny prostřednictvím plakátů či
na Facebookové stránce HC LIBNÍČ MINIONS.
Václav Klomfar
(předseda HC Libníč)
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HROMADNÁ REVIZE KOTLŮ NA TUHÁ PALIVA
A PLYN PROBĚHNE V OBCI VE DNECH
9. 4. 2018 – 10. 4. 2018
Tento den platí snížená cena s dopravou zdarma:
Revize kotle na tuhá paliva - 1250 Kč včetně DPH a dopravy
Revize a servisní prohlídka kotle na plyn - 1550 Kč včetně DPH a dopravy
Kontrola spalinové cesty + čištění komínu kominíkem - 500 Kč včetně DPH a dopravy
Pro objednání volejte technika na číslo 734 442 762
Poučení:
Revize kotlů na tuhá paliva je dle zákona 201/2012 Sb. §17 odst. 1, písm. h) povinná 1
 x za 2 roky. U kotlů plynových se doporučuje provést
alespoň 1x za rok servisní prohlídku,čištění.
Kontrola spalinové cesty je dle vyhlášky č. 34/2016 Sb. povinná 1x za rok. Hromadnou revizi v naší obci provádí firma TPT SERVIS s.r.o.
Firma má nasmlouvané techniky s oprávněním pro většinu značek kotlů. Každý obdrží protokol o provedené revizi.
Více informací naleznete na jejich stránkách www.tptservis.cz

LIBNÍČ KULTURNÍ
Vážení občané a obyvatelé obce Libníč a Jelma,
dovolte mi jménem kulturního výboru
obce Libníč Vás a Vaše blízké pozvat na

akce pořádané a připravované ve 2. čtvrtletí
a částečně ve 3.čtvrtletí roku 2018. Věříme,
že se rádi připojíte a případně přijdete sami
s návrhem na zkvalitnění zábavy, kterou

připravujeme tak, jak si myslíme, že Vám
vyhovuje a přispívá ke zpestření obecního
života.
František Šafránek-předseda KV

SLAVNOSTI NA JELMĚ

Termín zatím není znám, přesto bychom o tuto úspěšnou kulturní akci, která spojuje občany obcí Jelmo a Libníč a která začínala jako
Velikonoce na Jelmě a Jarní slavnosti na Jelmě, neradi přišli. Přesto z důvodu kolize termínů velikonočních svátků, Májky a následně
připravovaného společenského dne s muzikou na návsi, 115letého výročí založení SDH Libníč a Dětského dne nám nepřísluší doplnit
jarní dny o další kulturní prvek. Termín Vám sdělíme pravděpodobně ve 3. vydání obecního zpravodaje.

KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ

10.-13. 7. 2018 se uskuteční III. ročník kulturní akce KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ.
Na čtyři letní večery se uzavře průjezd části libníčské návsi a na pozemku před Obecním úřadem Libníč vznikne inprovizované letní
kino. Akce není financována z rozpočtu obce. Podpora sponzorů a libníčsko-jelemských podnikatelů je proto vítána.

KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ

18. 8. 2018 připravujeme 12. LIBNÍČSKÉ SLAVNOSTI v duchu lázeňské sezony. Program není ještě uzavřen, přesto s jistotou
můžete počítat s tradiční hasičskou soutěží O pohár starosty obce, dechovkou, divadlem pro děti, večerní zábavou, koni a kočáry
či procházkami za historií obce, ale v trochu jiné podobě, než jste byli doposud zvyklí. Více zveřejníme ve 3. vydání obecního
zpravodaje. Již dnes bychom ale chtěli oslovit občany s nabídkou možného zapojení do proudu slavností. Kuchařky bychom chtěli
požádat o domácí cukrovinky, siláky o pomoc při stavění stanů a zajištění chodu slavností a ty odvážnější o zapojení se do divadelní
činnosti, kterou bychom chtěli okořenit lázeňskou sezónu v Libníči při oslavě 100. výročí vzniku Československa. Bližší informace
získáte na tel: 733 676 107 nebo Rozhledy@post.cz. I malá pomoc se počítá.

Rozhledy Libníče a Jelma vydává Obec Libníč, se sídlem Libníč 85, 373 71 Libníč,
tel.: +420 724 164 288. Redakční rada: Petr Uhlíř, Mgr. Jana Němečková, Denisa Tischlerová
Evidenční číslo : E22041, Vychází 4x za rok v nákladu 200 ks | www.libnic.cz, e-mail: obeclibnic@volny.cz.
Neoznačené fotografie: redakce. ZDARMA
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