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rozhledy
LIBNÍČE a JELMA

SLOVO STAROSTY
Vážení a milí spoluobčané, návštěvníci
a příznivci Libníče, Jelma a okolí,
přeji Vám krásné letní dny a odpočinkové dovolené. Blíží se hlavní kulturní
akce letošního roku, a to 12. Libníčské
slavnosti v duchu lázeňské sezóny. Letos
budeme slavit 100. výročí založení samostatného Československa. Pokud budete
chtít stylově slavit s námi, můžete si zapůjčit historické oblečení u firmy Kultur-kontakt na adrese Plzeňská 2311/2A,
České Budějovice 3, s heslem „Slavnosti
Libníč“. Opět se můžete těšit na komentovanou procházku okolo lázeňských vil.
Náves Libníče bude plná dobrot, hudby
a zábavy pro děti i dospělé. Srdečně Vás
proto zvu na 12. Libníčské slavnosti, které
se uskuteční 18. 8. 2018.
V uplynulém období bylo vydáno
územní rozhodnutí na novou ČOV v Libníči. Nyní se zpracovává projektová dokumentace pro podání žádosti o stavební
povolení a následnou volbu vhodného
dotačního titulu pro rok 2019.
Také jednáme o výhodném využití lokality nad hřbitovem s majiteli pozemků
i s případnými developery. Obec chce mít
hlavní slovo k případné studii na celou
oblast. Naší prioritou je nezatížit infrastrukturu obce.
Na začátku září bych Vás rád pozval na
prohlídku opraveného 1. patra v budově
Základní školy v Libníči, ve kterém budou
učebny a zařízení pro první a druhou třídu. Územní plán je hotový a po všech úpravách a opravách už jen čeká na schválení
zastupitelstva na veřejném zasedání zastupitelstva obce během letních prázdnin.
Velmi mě mrzí, že zastupitelé neschválili

žádost o dotaci na vozidlo zásahové jednotky a SDH v celkové hodně 1 mil. Kč.
Tento automobil by mohl posloužit i obci
či jiným subjektům. V případě, že by bylo
o dotaci zažádáno a dotace by byla schválena, celkové náklady obce by činily cca
250 000 Kč.
Na druhou stranu se mi podařilo najít
nového provozovatele libníčské hospody,
která bude sloužit k Vaší spokojenosti.
Rád bych Vás proto pozval do libníčského
pohostinství.
Dále bych rád poděkoval všem, kteří
se podíleli na rekonstrukci obecního majetku, a to konkrétně na přestavbě zbylé
části prodejny č. p. 86. Členové SDH ve
svém volném čase vybudovali reprezentativní zázemí pro zásahovou jednotku
a SDH. Školicí místnost lze využívat i pro
další činnost, pro potřeby obce a ostatních spolků. Toto zázemí bylo slavnostně
dokončeno k 115. výročí SDH v Libníči.
Oslava 115. výročí proběhla 2. 6. 2018.
Byla profesionálně připravená a ti, co se
nemohli zúčastnit, musí jen litovat. Děkuji organizačnímu týmu za výborné reprezentování obce.
Další plánovanou akcí je rekonstrukce sportoviště, na kterou jsme dostali jen
částečnou dotaci od Jihočeského kraje. Ve
spolupráci s občany a našimi sportovními
kluby diskutujeme, jak nejvhodněji sportoviště u školy upravit.
Rád bych Vás srdečně pozval na III.
ročník filmového léta v Libníči, který se
koná 10.-13. července 2018 vždy od 20:30
na návsi v Libníči, kde pro Vás budou připraveny zajímavé filmy. Musím poděkovat členům a spolupracovníkům kulturní
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AKTUÁLNĚ

Mateřská škola
str. 4
Empatie
str. 7
HC LIBNÍČ Hokejbal
str.11
Z činnosti SDH Libníč
str.12
komise, zvláště panu Jiřímu Klimešovi,
za zajištění sponzorských darů na tuto již
tradiční akci. Díky tomu je tato kulturní akce hrazená pouze ze sponzorských
darů. Děkuji všem sponzorům.
Letošní jarní slavnost na Jelmu se nekonala kvůli nabitému programu akcí
v Libníči a okolí. Byla přesunuta na
22. září 2018 a proběhne v duchu podzimních slavností na Jelmu.
Mimo to stále pracujeme na projektové dokumentaci na odbahnění rybníka na
Pražské a připravujeme opravy cest, výstavbu stromořadí okolo cesty z Jelma na
Lišov či rekonstrukci návesní nádrže na
Jelmu. Průběžně probíhá oprava sakrálních památek v obci Jelmo i Libníč.
Na závěr bych rád všem popřál krásné prožití letních prázdnin. Odpočiňte si
a načerpejte novou energii!
		

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

Adresa:

Libníč 85, 373 71
Libníč

IČO:

00581445

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

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Robin Sekanina, tel.: 734 648 117, email: robin.sekanina@gmail.com

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.

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

obeclibnic@antee.cz

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

ZASTUPITELSTVO OBCE LIBNÍČ
jméno

funkce

oblasti a úkoly

Uhlíř Petr

starosta

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

Klabouch Petr

místostarosta

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

Šafránek
František

člen

předseda kulturního výboru, kulturní a společenská oblast, člen kontrolního výboru

Horáková
Jitka

členka

členka finančního výboru, společenská a sociální oblast v obci

Třeštík
Drahomír

člen

předseda finančního výboru, finanční politika, obecní majetek

Ing. Třeštík
Miroslav

člen

předseda kontrolního výboru, člen finančního výboru

Schwarz
Jaroslav

člen

člen kontrolního výboru
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ODPADOVÉ
HOSPODÁŘSTVÍ
V LIBNÍČI A JELMU

V

					

2014

2015

2016

2017

480

488

495

519

komunální
odpad

60,84 t

61,86 t

56,94 t

52,35 t

papír

2,06 t

3,11 t

3,27 t

3,97 t

plast

3,48 t

3,44 t

4,44 t

4,47 t

sklo

2,59 t

2,41 t

2,98 t

3,34 t

kovy

0,23 t

0,04 t

0,12 t

0,28 t

bioodpad

3,48 t

29,24 t

39,88 t

60,42 t

objemný
odpad

2,35 t

8,86 t

5,51 t

7,59 t

textil

0,69 t

1,38 t

1,57 t

1,19 t

počet obyvatel
k 31.12.

obci Libníč a Jelmo jsou 4 sběrná místa pro základní
sběr tříděného odpadu. Na Jelmu na návsi jsou k dispozici kontejnery na plast, sklo, papír. V obci Libníč
jsou k dispozici kontejnery na plast, papír, sklo, textil u prodejny,
Komunální a tříděný odpad pro Libníč a Jelmo pro nás sváží
společnost FCC České Budějovice s. r. o. Ostatní odpady pro
nás likviduje firma ENVISAN-GEM a. s.
Svoz plastu probíhá 1x měsíčně, svoz papíru dle potřeby –
většinou 1x týdně, svoz skla dle potřeby, bioodpad je svážen
od ledna do března 1x měsíčně poslední středu v měsíci, od
dubna do září 1x za 14 dní – každá sudá středa a od října do
prosince 1x za měsíc poslední středu v měsíci.
V tabulce je uvedena statistika za předchozí roky za likvidací některých odpadů v tunách. Výsledky jsou rok od roku lepší,
díky tomu je hmotnost komunálního odpadu nižší a zvyšuje se
hmotnost tříděného opadu. Děkujeme všem, kteří třídí odpad!
Data byla využita z ročního výkazu Hlášení o produkci
a nakládání s odpady, podklady pro tato hlášení dávají společnost ENVISAN-GEM a. s. a FCC České Budějovice s. r. o.
OÚ Libníč

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

Červenec:
Mejzlíková Libuše
Srpen:
Pávek Ladislav
Klabouchová Eva
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Září:
Chrtová Marie
Steinbauerová Marie
Lískovec Karel
Berný Stanislav

3

ZPRAVODAJ PRO OBČANY LIBNÍČE A JELMA

3/2018

3/2018

ZPRAVODAJ PRO OBČANY LIBNÍČE A JELMA

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Vážení občané,
blíží se konec školního roku. Děti
se už těší na prázdniny a užívají
pěkného počasí. Hrají si s novými
hračkami určenými na školní
zahradu a dopřávají si i vodní hrátky.
V letošním školním roce se na vstup
do základní školy připravovalo celkem
sedm dětí. Od rodičů dětí nejen
předškolního věku máme zpětnou
vazbu, co vše se děti v mateřské škole
naučily. Velice nás to těší. Věříme,
že i nadále bude spolupráce s rodiči
pokračovat.

K

e konci školního roku se konaly kromě jiného dvě významné akce. V pátek
1. června děti jely na olympiádu do Hlincové Hory v rámci spolupráce
mezi školami. Tento den si děti velice užily. Na cestu si upekly povidlové
a tvarohové buchty. Děti jsou velice kreativní a nápad s buchtami vzešel právě od
nich. Jejich přání bylo splněno. Na hřišti pak děti cvičily a tančily pod vedením
cvičitelky. Učitelky z pořádající Mateřské školy Hlincová Hora připravily různé
soutěže a děti procházely pestrými stanovišti. Všechny děti nakonec vyhrály, získaly 1. místo na olympiádě a dostaly medaile, diplomy, odměny a nanuky. Dětem
se to moc líbilo a byly šťastné.
Další akce se konala ve čtvrtek 14. června na školní zahradě. Divadlo Divoloď
zahrálo pohádku pro děti i rodiče a proběhlo také pasování předškolních dětí
na školáky. Děti dostaly šerpu a knihu na památku. Rozloučili jsme se s dětmi,
které odchází v září 2018 do základní školy. Na školní zahradě bylo připraveno
občerstvení pro dospělé, přičemž někteří rodiče s námi zůstali na zahradě až do
večerních hodin.
Chtěla bych poděkovat všem rodičům, zaměstnancům i zastupitelům za spolupráci, panu Novotnému za dovoz obědů a manželům Michalců za krásnou osvětlenou kuchyňku, kterou darovali naší mateřské škole. Přeji všem krásné léto.
Ilona Djurov, ředitelka MŠ
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PROCHÁZKA PO OBNOVENÝCH KŘÍŽÍCH
V neděli 27. 5. 2018 se uskutečnila
v Libníči dlouho očekávaná
procházka po obnovených křížích
s ak. sochařem Ivanem Tláškem
a děkanem Zdeňkem Marešem.
Úvodního slova se ujal starosta
obce Petr Uhlíř a já jsem jen stručně
dodala něco o historii obnoveného
křížku. Pan Tlášek nám vysvětlil,
proč křížkům dal právě tu podobu,
jakou mají. Povídání pana Tláška
i děkana Mareše bylo velmi poutavé
a naslouchalo mu 48 zúčastněných.

Z

právy o jiným způsobem zrenovovaných křížích v Libníči už dávno
přesáhly hranice obce. Chodí se
sem na ně dívat turisté z Lišova, Rudolfova
a okolních obcí, Adamova, Hůr, Úsilného
i Červeného Újezdce. Těší nás, že obec se
tak pěkně stará o kulturní dědictví našich
předků. I když pan Tlášek jen skromně hovořil o tom, jak nestíhá, za jediný rok zrestauroval 4 křížky, žulová Zátků boží muka
na Cechu nad Třeštíků a nová je i stříška na
bílé jelemské kapličce. Tělo kapličky se také
dočká opravy.
Naše procházka začala v Libníči na návsi, kde se hovořilo o nově instalovaném
vítacím křížku na pravé straně silnice při
příjezdu do obce. V podstavci je vytesán
nápis AVE LUX.
Další zastavení proběhlo u „Sukdolů“
křížku. Podstavec tohoto křížku je původní
a nese text „Bože, díky“. Kovová část pochází
z vyřazeného křížku ze hřbitova. Osazen byl
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o kousek vedle původního místa mezi dva
vzrostlé duby. Současné umístění je vhodnější vzhledem k údržbě okolí. Pan Tlášek
pohovořil o své práci na křížku a děkan Mareš jej po krátkém proslovu posvětil.
Pokračovali jsme ke křížku u přístřešku.
Je to místo, kde je podle nejstarších map
z roku 1827 zakreslen kříž. Tento křížek má
původní žulový podstavec s nově vytesaným
textem „Pane, buď s námi“ a také původní
kovový kříž, který se nalezl po desítkách let
v Libníči. Pouze soška Krista je nová, z Rapšachu. Po zajímavém proslovu p. Tláška
a děkana Mareše byl křížek posvěcen.
K dalšímu zastavení došlo u „Novotných
kříže“, u přesně před rokem odhalené pamětní desky zemřelým württemberským
vojákům. Na tomto místě jsem přítomným přednesla nové poznatky, které jsem
během roku získala. Farní kronika obce
Libníč, která je psána v období 1800-1830
latinsky, se vůbec o vojsku a jeho pohřebišti nezmiňuje, obsahuje jen všeobecné
dobové informace. Tuto absenci veškerých
informací o špitále v Libníči a zemřelých
v něm si vysvětluji cenzurou tisku Schwarzenbergem, neboť v roce 1800/1801 byl
v Libníči zřízen dle matriky zemřelých
„Haupt württembergischen spital“ (Hlavní
württemberský špitál), a to je tak zásadní
věc (žádný polní lazaret), která by měla mít
oporu v archivech. Na doporučení historika jsem se obrátila se svým dotazem na Bádensko–Württemberský zemský archiv ve
Stuttgartu, neboť zemřelí v Libníči jsou od
batailonů Seeger a Sekendorf od Stuttgartu.
Pokud mi z archivu odpoví, určitě se s vámi
o nová zjištění podělím.

Ohledně objeveného litěného křížku jsem
se obrátila na muzea litiny na Moravě. České sbírky litiny patří pod Národní technické muzeum v Praze, kam jsem také psala.
Kde byl křížek vyroben, se nedá zjistit,
protože v době jeho vzniku se křížky běžně
kopírovaly a neexistovaly žádné ochranné
známky, takže stejné křížky se vyráběly ve
více železárnách. Z muzea mi zaslali vzorníky křížků vyráběných v různých železárnách, ale ani jeden vzor se na náš křížek
nehodil. S jistotou lze říci, že pochází z poslední třetiny 19. století a že to, co pokládáme za zkřížené zbraně, jsou ve skutečnosti
zkřížené pochodně obrácené směrem dolů,
tj. symbol smrti. I přesto, že zemřelí vojáci
byli protestanti, pan děkan se sdělením, že
to jistě byli mladí chlapci, kteří zde zemřeli,
desku požehnal.
Nakonec jsme se zastavili u nově instalovaného křížku v parku u kostela. Je to zrestaurovaný vyřazený křížek ze hřbitova s textem „Koho hledáte?“. O tomto textu, který
trochu provokuje a nutí člověka k zamyšlení,
se rozhovořil p. Tlášek i děkan Mareš.
Nakonec byli všichni zúčastnění pozváni na občerstvení, které bylo nachystáno.
Žízeň, kterou jsme po cestě všichni měli,
jsme uhasili vodou s bylinkami nebo kávou
a ochutnali jsme také výborné zákusky. Velký dík všem, kteří se na zajištění této akce
jakkoli podíleli, a celé širší rodině Lískovců,
která zajišťovala vše v kostele ohledně slavnostní pouťové mše a krásného koncertu
po ní. Děkuji za krásný zážitek za všechny
zúčastněné.
Růžena Kadounová

DOMOV LIBNÍČ A CSS EMPATIE
V zimním období, kdy příroda odpočívá, to u nás žilo. Klienti průběžně navštěvovali denní pravidelný program v dílnách
a probíhal i další tradiční program jako plavání v Třeboni, trénování ping-pongu, promítání filmů, rozcvičky, nacvičování
s-klubu, angličtina, sužby pastora atd. Několikrát navštívilo divadlo (s představením „O ospalé Káče“ nebo „Sněhurka
a 7 trpaslíků“) a již po několikáté proběhly tradiční „Hašlerky“, program s písněmi pana Hašlera. Na maškarním bálu se
veselilo za doprovodu kapely Rybníkáři a i při jiných příležitostech se zpívalo za doprovodu kytary.

N

aši sportovci se zúčastnili kuželkářského turnaje O Táborský
džbánek, v Písku turnaje ve stolním tenise a v půlce května se prezentovali
na sportovních hrách na Hluboké. V DZR
proběhl turnaj v šachu a dámě, v Empatii
turnaj ve fotbálku a ping-pongu. Sociálně
terapeutické dílny prezentovaly již tradičně
své výrobky na trhu v Madetě.
Přišlo jaro a stejně jako minulý rok i letos
obyvatelé Domova společně s dětmi z MŠ
Libníč hledali velikonočního zajíčka. V dubnu se začalo intenzivněji pracovat na zahradě.
Ta plně ožila a nezbývá než doufat, že bude
lákat k posezení nebo k drobným zahradním

pracím více a více klientů. Dvůr a park Domova se oděl do nového hávu. Pěkné počasí
volá lidi ven, do parku, na zahradu, na menší
či větší procházky. 30. dubna jsme si postavili májku v parku, spálili jsme čarodějnici
a opekli buřty za zpěvu táborových písní.
V prostoru, kde dříve stály jesličky, se nyní
nachází malá jihočeská náves s druhou malou
májkou. Také se začínají ti obyvatelé Domova,
kteří rádi chodí pomáhat na zahradu, scházet
na zahradním posezení u ohýnku. Se zpěvem
k nám již po několikáté zavítal pěvecký soubor
Rozmarýn, navštívila nás i muzikoterapeutka.
Na konci května jsme pak uspořádali na dvoře
Domova pouť.

Léto je za dveřmi. Těšíme se zejména na
Libníčské slavnosti. Opět přijede Cirkus
Paciento a s obyvateli Domova nacvičí vystoupení. Socioterapeutický klub se opět se
svým pásmem připojí. Rámus blues-band
nám zahraje známé i méně známé písně,
k nahlédnutí budou dílny i s prezentací výrobků a otevřená bude také cvičná kavárna.
Srdečně vás zveme a těšíme se na setkání.
Autor:
Bc. Michal Jirousek
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POUŤOVÝ KONCERT

K

jedinou mší v roce, která se v našem kostele slaví v neděli. Proto se tento den nekoná
mše v Rudolfově a rudolfovští farníci tradičně přicházejí k nám. Díky tomu bývá
kostel zcela zaplněn. Přispívá k tomu také
příznivé počasí, jaké bylo i letos, a hudební
doprovod liturgických písní na elektronický klávesový nástroj.

Koncertem v kostele jsme se připojili k současnému trendu pořádání kulturních akcí
v posvátných prostorách obcí a měst naší
republiky. Před dalším plánováním koncertů s touto či jinou skupinou muzikantů by
bylo dobré nejprve získat od občanů zpětnou vazbu.
Karel Lískovec

IRSKÝ VEČER

R

ádi bychom poděkovali všem,
kteří připravili a podpořili
krásnou letní akci „Irský večer
u Zátkovy vily“. Rok se s rokem sešel
a swingové melodie pod letní oblohou
vystřídala jemná i rázná tradiční irská
muzika, kterou zahrála kapela Sona.
Hojná účast místních i přespolních
byla odměnou pro všechny, kteří se jakkoli podíleli na přípravě tohoto večera.
Velmi lákavé občerstvení i pro mlsné jazýčky bylo dílem Jozefíny, Anny
a Emy Kubrtových. Za veškerou organizaci a pozvání muzikantů vděčíme
Monice Kubrtové. Až do ranních hodin
pokračoval koncert neoficiálně, kdy se
muzikanti přesunuli od mikrofonů
k oválnému stolu a za zvuku irské flétny a bubnu jamovali a popíjeli whisku
tak tradiční, jakou byly samotné melodie. Rozloučíme se Irským pozdravem
„Slán!“ s pevnou vírou, že se do roka
znovu sejdeme v překrásném parku
Zátkovy vily při dalších melodiích.		
Vaše kultura obce
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100 LET ČESKOSLOVENSKA V LIBNÍČI

Po poutní mši svaté dne 27. 5. 2018 se v našem kostele uskutečnil koncert žesťového souboru, složeného z osmi
mladých muzikantů ze ZUŠ Piaristické náměstí České Budějovice pod vedením Miroslava Valenty.
oncert trval 20 minut a kostel byl
zaplněn spokojenými posluchači.
Do peněžní sbírky na kostelní potřeby bylo účastníky mše svaté a koncertu
vloženo 3 541 Kč. Na závěr bylo poděkováno hudebníkům za krásné vystoupení
a přítomným za vložené peníze do sbírky.
Od roku 2008 je poutní mše svatá

3/2018

26. července 2014

Rozpoutala se světová válka, mnoho zdejších občanů bylo povoláno do zbraně, ale spousta z nich se už nevrátila: Antonín Bláha,
Josef Ambrož, Matěj Čapek, Vojtěch Čapek, František Fencl, Josef Jareš, Josef Kališ, Josef Novotný, Jakub Šafář, František Šulista
a Václav Šulista.

28. října 2018

Válkou zdejší obyvatelstvo nesmírně trpělo, a proto ukončení války a prohlášení naší samostatnosti dne 28. října 1918 bylo uvítáno s jásotem a nadšením vycházejícím z hloubi srdcí všech místních občanů. Mnozí chvátali, aby byli přítomni uvítání našeho
zahraničního vojska, v němž sloužili v ruských legiích naši spoluobčané: Josef Brůha, František Měšťan, Vojtěch Dobal, Alois Fencl
a Karel Svoboda.
									
(Památník obce Libníče 1923)
Vážení spoluobčané,
v současné době slýcháme ze všech stran
o významném stoletém výročí založení
Československa, o hrdosti a vlastenectví
našich předků. Také o útrapách během světové války, kdy byli obyvatelé z Budějovicka a také z Libníče odvedeni k 91. pěšímu
pluku (celý název byl k.u.k. Böhmisches Infanterie Regiment „Freiherr von Czibulka“
Nr. 91), který sídlil v Českých Budějovicích.
Vznik „první“ republiky byl však draze
vykoupen na bojištích daleko vzdálených
území, kde žili a hospodařili naši obyvatelé. Naši chlapci nebojovali za svou republiku, přesto svým hrdinstvím a obětováním
dokázali, že si ji zasloužíme. Měli bychom
se alespoň občas zamyslet nad odkazem
mužů, jejichž jména jsou vytesána na památníku padlých, který byl před léty přemístěn z parku u kostela před hřbitov.
Při oslavách 115 let založení Sboru dobrovolných hasičů v Libníči byl u pomníku
položen věnec a hasiči drželi čestnou stráž
s prapory České republiky, praporem obce
Libníče a novým praporem SDH Libníč.
Starosta sboru Pavel Jirkovský vzpomněl

v projevu na hrdinství a statečnost libníčských občanů. Věřím, že jste podobně jako
já naslouchali tónům české hymny „Kde
domov můj“ se zatajeným dechem. Čest jejich památce.
Nejen demonstrace a práce stály na
„startovní“ čáře nové republiky. Jak se nám
podařilo zjistit, naši občané se dokázali také
kulturně bavit. Za zmínku stojí například
vznik ochotnického spolku v roce 1929,
jehož zakladatelem byl pan Josef Pouzar
z Hůr čp. 22. Z počátku se ochotníci z Libníče, Hůr a Úsilného scházeli při čadících
lampách. Hrávalo se v sále lázní v Libníči
a v jedné z her si s nimi zahrála i herečka
Hana Vítová, která jezdila do Libníče na
prázdniny. Později se hrálo v hostinci „Na
Vinici,“ kde bylo jeviště vytvořeno z pivních sudů a položených prken, nebo v hostinci „Na Sadech“. Jako první byla uvedena
hra „Paličova dcera“ v režii pana Kadlece.
Byla to vzácná doba.
František Šafránek
– předseda KV

XII. LIBNÍČSKÉ SLAVNOSTI
Stejně jako v letech předchozích i v roce 2018 čekají naši obec v druhé polovině srpna slavnosti obce. A slavnosti to
budou významné, vždyť si připomínáme 100 let od založení Československa. Rádi bychom se i my, obyvatelé a občané
obcí Libníč a Jelmo, připojili k těmto významným oslavám.

D

ovolte mi Vás touto cestou seznámit s možností spoluúčasti na našich slavnostech. Obecní slavnosti
jsou jen jednou za rok a jsou zaznamenávány profesionálním fotografem. Pořízené
fotografie jsou pak umístěny na stránky

obce, ale především jsou přílohou kroniky
Libníče a Jelma. Až se bude zpětně vzpomínat na 21. století, mohou i vaše vnoučata
konstatovat: „Jé, tady je babička a dědeček,
když byli mladí, a podívej, synku, jak se
tenkrát uměli bavit. To byli zřejmě slavnos-

ti v duchu lázeňské sezóny, kdysi mi o tom
hrdě vyprávěli.“
Libníčské slavnosti se připravují téměř
rok dopředu. Každý, kdo podobnou akci
někdy připravoval, ví, že důležité je téma,
zajištění účinkujících, ale také rozpočet.
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Začnu od posledního bodu. Obec Libníč
je v současné době obcí s počtem obyvatel
nad 500. To ale nic neznamená. Obecní pokladna je dobře zajištěna, a tudíž se všichni
snažíme získat peníze zvenčí, přesto nějaké
„zlatky“ musí obec do slavností investovat.
V dotačních titulech nás podporuje Jihočeský kraj a firmy Evocati a Baltro, které
sídlí v obci. V letošním roce vyšly slavnosti
na skutečně magické datum: 18. 8. 2018.
Ve stejném termínu se ale koná také velké
množství svateb, oslav a významných událostí. To znamená poměrně prázdný trh
s účinkujícími, kapelami, divadly pro děti
atd. Přesto jsme nezaháleli a celý rok pracovali, telefonovali, zajišťovali, objednávali
a ruce si mnuli, když se podařilo složit další
„střípek do mozaiky“ slavností.
Vážení obyvatelé obce Libníč a Jelmo,
vážení přátelé libníčské kultury,
právě teď, když držíte v ruce 3. číslo
obecního zpravodaje Rozhledy Libníče
a Jelma, Vám mohu oznámit, že XII. Libníčské slavnosti v duchu lázeňské sezóny

jsou připraveny.
Sobotní dopoledne odstartuje tradičně
čestným soubojem družstev SDH Libníče
a spřátelených obcí nesoucím název „O pohár starosty obce Libníč“ v požárním sportu.
Věřím, že naši hasiči cvičili poctivě a z hesla „těžko na cvičišti, lehko na bojišti“ vytěží
maximum, a přetaví tak pot v cenné kovy.
V přestávce by se měli objevit Soptíci z SDH
Hamr, kteří předvedou ukázkový zásah.
Po předání trofejí vítězům a čestné plakety poraženým budou zahájeny samotné
slavnosti. Trochu netradičně by měly začít
divadlem, které se odehraje jen jednou za
celý den, proto si ho nenechte ujít. Možná
budete zaměřením divadla překvapeni, ale
věřte, že to bude stát za to. Namísto kouzelníka možná přijde i významný politik
a státník...
Na pódiu se během odpoledne a večera
vystřídají celkem tři kapely, z toho jedna
zahraniční, která zaručuje velkou show.
Ani tento program si proto rozhodně nenechte ujít. Pro děti je připravena pohádka,
dílnička, lázeňská cukrárna a lahůdkárna.

Kosmetický salon

3/2018

Kdo se těšil na skákací hrad, bude možná
zklamán, ale zkrátka ten bude tentokrát
chybět. Ale POZOR! Panu Klimešovi se
podařila zajistit nevídaná atrakce. Vhodná
pro mladé i staré, pro silné i tenké, bojácné
i statečné. Nechte se překvapit, fronta bude
určitě dlouhá.
Stejně jako v letech minulých i letos se
budou konat také procházky za historií
obce. Tentokrát je však nebudeme zajišťovat vlastními silami, ale pozvali jsme si odborníky na slovo vzaté - historiky. Za historií obce Vás budou provázet... ale vlastně
nechte se překvapit.
Na návsi bude k vidění řada kostýmů,
a to díky amatérskému divadlu Libníč
a ochotníkům z řad veřejnosti. Odpolední program bude uvádět konferenciérka.
Samozřejmě bude připraveno občerstvení
v Libníčské hospodě, která je od 1. 6. 2018
opět otevřená.
					
		
František Šafránek –
předseda KV

Angella

Nově pro Vás otvíráme od 5. 7. 2018
kosmetický salon Angella na sídlišti Šumava
v Českých Budějovicích. Nabízíme Vám:

Hloubkové ošetření pleti
Liftingová péče o zralou pleť
Barvové poradenství
Svatební, denní a večerní líčení
Prodlužování řas
(řasa na řasu, holywoodský objem, trsy)
• Permanentní make-up (obočí, rty, oční linky)
• Úprava obočí
• Depilace

3/2018
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HC LIBNÍČ HOKEJBAL
Poslední článek o nadstavbové části
1. ligy hokejbalové soutěže sezóny
2017/2018 informoval o umístění
a postavení hokejbalového týmu
HC Libníč před vstupem do playoff vyřazovacích soubojů. Ty byly
nastaveny tak, že tým, který získá
první dvě vítězství v sérii, postoupí.

P

rvním soupeřem, se kterým se tým
HC Libníč utkal ve čtvrtfinále play-off, byl hokejbalový tým HBC Včelná „A“. Nejprve vycestovali hráči HC Libníč na Plavské hřiště, kde na ně čekal jejich
první, výše zmíněný soupeř. Utkání bylo
velice vyrovnané. Přestože libníčtí prohrávali po první třetině 1:3, dokázali srovnat
krok a za stavu 4:4 se k míčku dostal L. Radouch, který 18 vteřin před koncem utkání
vstřelil vítěznou branku na 5:4.
Odvetné utkání se odehrálo na domácím hřišti týmu HC Libníč na Dobré Vodě.
Zápas byl opět velice vyrovnaný, avšak
o jeho vítězi se po nerozhodném stavu 1:1
rozhodlo až v prodloužení. Vítězný gól připravil V. Klomfar ml. po přesné přihrávce
na L. Radoucha, který si položil brankáře
a 2 vteřiny před koncem utkání vstřelil postupový gól do semifinále soutěže. Libníčtí si tak splnili svůj předem stanovený cíl.
Dostali se mezi čtyři nejlepší hokejbalové
týmy 1. ligy AHbK ČR.
V semifinále narazili na tým

s dlouholetou zkušeností, patřící dlouhodobě mezi nejlepší týmy soutěže, tým HBC
Plav „A“. Nikdo nečekal, že libníčtí dokážou plavské hráče tak potrápit. Bohužel po
řadě promarněných šancí nakonec libníčtí
prohráli poměrem 3:4.
V odvetném utkání na Dobré Vodě se
hrou prezentovali spíše plavští hráči, ovšem
libníčtí dokázali být vyrovnaným soupeřem. Přesto prohráli 2:6. Čekala na ně tedy
poslední bitva o 3. místo v soutěži a o bronzové medaile.
Souboji o 3. místo 1. ligy AHbK ČR
předcházela valná hromada HC LIBNÍČ.
Hráči na zápas, ve kterém se utkali s týmem
HBC Čejkovice „B“, dorazili ve velmi dobré
náladě a pohodě. Utkání bylo velmi vyrovnané. Hra se přelévala ze strany na stranu,
ale k třetímu místu měli blíže nakročeno
čejkovičtí hráči, kteří vedli po druhé třetině
1:4. Na začátku třetí třetiny ovšem dokázal vstřelit 3 branky V. Klomfar ml. a skóre
bylo vyrovnáno na 4:4. Bohužel čejkovičtí
využili přesilovou hru a navýšili skóre na
4:5. Libníčtí se nechtěli vzdát, ale bohužel
dostali šestý gól do odkryté branky. Po výsledném skóre 4:6 se libníčtí umístili na 4.
místě z celkových 32 přihlášených mužstev.
Rád bych poděkoval všem hráčům, kteří pravidelně po celou sezónu na jednotlivých zápasech reprezentovali HC LIBNÍČ
a dokázali být rovnocenným soupeřem pro
ostatní týmy. Během play-off dokázali vybraní libníčtí hráči posbírat spoustu bodů,

jako např. V. Klomfar ml. 10 bodů (6 G +
4 A), L. Radouch 8 bodů (3 G + 5 A), M.
Jana 2 body (0 G + 2 A) nebo L. Štochl 1
bod (0 G + 1 A).
Doufejme, že si hráči HC Libníč povedou minimálně takto dobře i v následující
sezóně.

HOKEJBALOVÝ TURNAJ VE
ZLATÉ KORUNĚ
Libníčtí vyrazili na halový hokejbalový turnaj do Zlaté Koruny, který se hrál ve třech
hráčích s brankáři na obou stranách. Na
turnaj dorazilo celkem osm týmů. Po suverénním vítězství v základní části si libníčtí
poradili i v části vyřazovací a dostali se až
do finálového souboje. Ve finále narazili
na kvalitní tým HBC Prachatice, který působí v republikové 1. lize ČMSH. Tomuto
týmu libníčtí podlehli těsným výsledkem
6:5 a obsadili celkové druhé místo v turnaji.
Václav Klomfar
(předseda HC Libníč)

•
•
•
•
•

Sandra Němcová

J. Opletala 926/20
370 05 České Budějovice
tel.: 728 643 840, email: sanda93@seznam.cz
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pod vedením Miloše Měšťana. Byla to krásná a důstojná oslava našeho výročí. Všichni
jsme si ji užili.

SPORTOVNÍ ČINNOST

Z ČINNOSTI SDH LIBNÍČ
PRACOVNÍ ČINNOST
V průběhu dubna jsme zajistili pro občany
obce sběr železného šrotu a vysloužilých
elektrospotřebičů. Bylo nashromážděno
2,5 tuny železného šrotu a 45 ks elektrospotřebičů. Výtěžek akce byl použit na činnost
mladých hasičů. Ve spolupráci s OÚ Libníč
jsme pokračovali v rekonstrukci části obchodu na šatnu pro zásahovou jednotku
a zázemí pro hasiče. Veškeré práce provádíme zadarmo svépomocí. Byla položena
nová podlaha, všechny místnosti byly vymalovány, toalety a koupelna nově obloženy, zárubně a dveře byly opatřeny novým
nátěrem. Všechno se nám podařilo stihnout do oslav výročí našeho sboru. Dále
jsme pomohli s vyklizením prvního patra
budovy školy a opravili jsme poškozenou
střešní fólii na střeše kulturního domu.

KULTURNÍ ČINNOST
Již tradičně jsme v březnu spolupořádali
ples hasičů a sportovců. K tanci a poslechu
hrála hudební skupina CORSO beat. Pro
všechny byla připravena bohatá tombola.
Všichni přítomní si užili dobré zábavy.
V pondělí 30. dubna zorganizovali libníčtí hasiči tradiční stavění májky a pálení čarodějnic. Počasí nám přálo a na hřišti za obchodem se sešla skvělá parta dětí
a dospělých. Děti ozdobily špičku májového stromu i věnec. Pak se chlapi chopili
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žebříků a za vydatné pomoci traktoru májku postavili. Všichni se potom věnovali bohatému občerstvení, které hasiči připravili.
Pro děti bylo občerstvení zdarma. Májový
strom sponzorsky zajistil Jaroslav Schwarz.
Naší nejdůležitější kulturní akcí letošního roku byla oslava 115. výročí založení SDH Libníč, která se konala 2. června.
Na libníčské návsi se sešli zástupci okolních sborů ve slavnostních uniformách,
praporečníci s historickými prapory, další
hosté a občané obce. Oslavy byly zahájeny
slavnostním nástupem hasičů. Po uvítání
hostů pronesl starosta sboru Pavel Jirkovský projev, ve kterém seznámil přítomné
s historií a současností našeho sboru. Poté
byl odhalen a požehnán slavnostní prapor
SDH Libníč. Praporu požehnal administrátor libníčské farnosti otec Marcin Chmielewski. Na našem praporu je vyobrazen
hasičský znak, znak obce, kostel Nejsvětější
trojice, svatý Florián a jilmové ratolesti. Po
požehnání praporu se ujal slova starosta
obce Petr Uhlíř. Kladně zhodnotil činnost
hasičů a věnoval na prapor pamětní stuhu. Následně byly předány pamětní stuhy
SDH Libníč na prapory přítomných sborů a také byla představena pamětní kniha,
která mapuje celou historii našeho sboru.
Největší zásluhu na jejím vytvoření má náš
dlouholetý člen Karel Lískovec. Pamětní knihu graficky připravil Roman Horák
a vydalo nakladatelství NOVÁ FORMA.

S příchodem pěkného počasí jsme v květnu
zahájili pravidelné tréninky na návsi. Každý
týden se zde schází družstva dětí a dospělých
a poctivě se připravují na soutěžní sezónu.
Na první soutěž jsme vyrazili do Rudolfova
na Memoriál Josefa Novotného. Družstva
mužů nad 35 let a žen nad 30 let zde shodně obsadila krásná druhá místa. Hned další
sobotu nás čekala obvodová soutěž ve Štěpánovicích. Mužům starším se podařilo potřetí obhájit prvenství a postoupit do okresní
soutěže. Ženy vybojovaly bronz. Po krátké
pauze nás čekal náročný sportovní víkend.
V sobotu ráno 9. 6. se konala okresní soutěž
v požárním sportu v areálu SKP ČB. Za slunečného počasí soutěžilo v naší kategorii 11
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družstev mužů nad 35 let. Soutěž probíhala
na jednotnou požární stříkačku. Náš strojník Libor Šlemenda se s tím popral a dokázali jsme tak obsadit 3. místo s časem 26:65
sekund. Hned odpoledne nás čekala tradiční
klání na sjezdovce v Dubičném. Zde jsme se
sešli v plném počtu. Nejprve útočily starší
děti. Byl to jejich první útok v novém složení
(běží na spodní věkové kategorii). Statečně bojovaly a obsadily 8. místo. Pak běžely
mladší děti. Držely basu se staršími a skončily také osmé. Na druhé základně probíhala soutěž dospělých. Muži starší dokázali
po drobné komplikaci v kádi rozsvítit terče
v čase 21:84 sekund a získat čtvrté zlato za
sebou. Ženy nad 30 let získaly s časem 30:80
sekund stříbro. Na závěr běželo naše družstvo mužů bez omezení. Po drobné chybě
obsadili 5. místo. Druhý den nastoupili Soptíci na dětskou soutěž v Hosíně. Ve velké
konkurenci se neztratili. Děti mladší se s časem 26:02 sekund umístily jako šesté z 12

družstev. Mladší děti vybojovaly sice nepopulární, ale krásné 4. místo s časem 25:08
sekund. Druhé družstvo nejmenších mělo
bohužel neplatný pokus. Odměnou jim však
byl bouřlivý potlesk za snahu. Po předání
cen se děti sešly v klubovně, kde pro ně bylo
připraveno občerstvení, které si všechny
zasloužily. V dobré náladě hodnotily svoje
výkony a již se těší na další soutěž, která se
koná 23. 6. v Hůrách a 24. 6. v Hamru.
Na závěr chci poděkovat všem občanům,
partnerům a sponzorům, kteří hasiče podpořili. Poděkování patří také všem členům
SDH za jejich dosavadní činnost. Zvláštní
ocenění si zaslouží aktivní členové, kteří
se podílejí na výstavbě zázemí pro hasiče,
údržbě a opravách techniky, soutěžní činnosti, cvičení s dětmi a přípravě kulturních
akcí. Děkuji.
Bc. Pavel Jirkovský
– starosta SDH

V případě zájmu o tuto publikaci volejte na
tel. 606103798 (p. Jirkovský).
U příležitosti 115. výročí jsme ocenili naše
dlouholeté členy. Ocenění předala Marcela
Vaňatová, zástupce OSH. Oceněnými členy
byli:
Medaile svatého Floriána - Karel Lískovec
Medaile za zásluhy - František Měšťan, Jiří
Fencl, Josef Michal, Bohumil Pouzar, Jan
Fencl, Stanislav Kantor, Josef Leština, Josef Pávek, Ladislav Pávek, Jiří Fanta, Šafář Josef
Medaile za příkladnou práci - Petr Lexa
Následoval průvod k pomníku padlých v 1.
světové válce, kde jsme položením věnce
uctili památku obětí z řad obyvatel obce.
Po pietním aktu a státní hymně se všichni
odebrali zpět na náves, kde pokračovaly
oslavy. Pro děti byl připraven skákací hrad.
Pro všechny pak ukázka současné a historické techniky, dětského útoku našich
Soptíků, dobového zásahu dětí SDH Hamr
a v neposlední řadě prohlídka zrekonstruovaného zázemí pro zásahovou jednotku.
Zde se konala výstava fotografií z historie
a současnosti sboru. K tanci a poslechu
hrála Jihočeská 11, večer pak kapela Marathon. Kvalitní občerstvení zajistili Jelmští
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Z ČINNOSTI SPORTOVNÍHO KLUBU LIBNÍČ, Z.S.

1) SPORTOVNÍ DĚTSKÝ
KARNEVAL

3) VALNÁ HROMADA
SPORTOVNÍHO KLUBU LIBNÍČ

V sobotu dne 24. března 2018 zorganizovali členové Sportovního klubu Libníč tradiční Dětský karneval pro naše nejmenší
kamarády. Krátce po 15. hodině zaplavilo
velké množství rozličných masek v doprovodu rodičů a dalších příbuzných libníčský
společenský sál, který se zaplnil snad do
posledního místa. Na parketu se předvedlo na 70 malých masek, krásné princezny,
ušlechtilí rytíři, piráti a různá zvířátka. Pod
vedením Berušky, Broučka a Včelky plnili
účastníci karnevalu různé sportovní a zábavné úkoly. Do celého programu byli samozřejmě zapojeni i rodiče. K tanci, sportu
a poslechu vyhrával DJ Jirka a společná zábava trvala nepřetržitě celé tři hodiny. Poté
se unavení účastníci spokojeně rozešli do
svých domovů.

Tak jako každý rok v tomto období se i letos konala Valná hromada SK Libníč. Tento
rok se uskutečnila v pátek 13. dubna 2018
v Hospůdce u Jeníka. Přes 25 zástupců
sportovního klubu, starších 18 let, se opět
po roce sešlo ke zhodnocení hospodaření
za rok 2017 a k přípravě rozpočtu a kalendáře akcí na rok 2018. Přítomní zástupci se
shodli na tom, že i v tomto roce bude program činnosti sportovního klubu skutečně
bohatý, neboť budeme oslavovat 10. výročí
založení sportovního klubu.

2) 6. PLES SPORTOVCŮ
A HASIČŮ
Již pošesté zorganizovali libničští sportovci
a hasiči společný ples. Vzhledem k jarním
prázdninám, které byly začátkem března,
se ples tentokrát uskutečnil až předposlední březnovou sobotu. Organizátoři připravili pro návštěvníky plesu různá překvapení
a samozřejmostí byla velmi bohatá tombola
a předtančení, kdy přítomní mohli obdivovat standardní tance v podání členů taneční skupiny IMA DANCE. Více jak 100
účastníků 6. plesu sportovců a hasičů se za
doprovodu hudební skupiny CORSO beat
bavilo do pozdních nočních hodin.
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4) SPORTOVNÍ DĚTSKÝ DEN
V LIBNÍČI
Toto v Libníči již tradiční setkání všech
generací se uskutečnilo v sobotu 9. června
2018. Stejně jako v předchozím roce použili organizátoři osvědčený model zahájení
sportovního dne v lokalitě „Na Pražské“
u rybníka, odkud byli mladí účastníci za
doprovodu rodičů vysláni do „Dobrodružného lesa“. Zde museli plnit záludné úkoly
na celkem deseti stanovištích a v průběhu celé pouti vyřešit vědomostní tajenku.
Poslední stanoviště dobrodružné stezky
zavedlo její účastníky na libníčskou náves
do parku, kde byla zřízena občerstvovna
a Ostrov „Na Asfaltu“ plný splněných přání a dobré hudby. Občerstvení zajišťovali
členové sportovního klubu Michal a Jirka.
Každý dětský účastník soutěže obdržel dárek a občerstvení. Ostrov „Na Asfaltu“ plný
splněných přání a dobré hudby na návsi

zřídil a provozoval DJ W (Vojta Vít) a každý účastník, malý i velký, si mohl na přání
nechat zahrát písničku. V průběhu celého
odpoledne malí účastnící plnili s DJ W
různé úkoly o drobné ceny. Dětského dne
v Libníči se zúčastnilo více jak 55 dětí s doprovodem, což zaskočilo i samotné organizátory, kteří na takovouto velkou účast nebyli připraveni, přesto vše zvládli s lehkostí
a sportovním nasazením. Společná zábava
probíhala do pozdních odpoledních hodin.
Partnery sportovního dne v Libníči byly
firma BALTRO s.r.o., ZPMV ČR a obec
Libníč. Organizátoři děkují všem partnerům za poskytnuté věcné dary a finanční
podporu sportu v Libníči.
Jiří Fencl

5) PŘIPRAVOVANÉ
AKCE V ROCE
2018

15. září

Vesnické Hry bez hranic
oslava 10. výročí založení klubu

20. října
Drakiáda

1. prosince

Srdečně Vás zveme na III.ročník filmového léta v Libníči.

10.7.- 13.7.2018 začátek vždy ve 20.30 na návsi.

10.7. - ANDĚL PÁNĚ 2
11.7. - ŠPUNTI NA VODĚ
12.7. - BIKEŘI
13.7. - DOKUD NÁS SVATBA NEROZDĚLÍ

Filmové léto pořádáme díky finanční podpoře našich sponzorů:
Autodoprava Petr Matoušek,Korostenski Assistance, S-V cz, VEG project s.r.o.,
Auto Future s.r.o. - IVECO,STELLA – GYN s.r.o.,
Petr Šlemenda,Radek Oťahel,Václav Klomfar
 DĚKUJEME 

Zdobení vánočního stromku
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MŮJ OBCHOD LIBNÍČ / LIBNÍČ 86
Otevírací doba prodejny
Pondělí: 6:00 - 20.00
Úterý:
6:00 - 20.00
Středa:
6:00 - 20.00
Čtvrtek: 6:00 - 20.00
Pátek:
6:00 - 20.00
Sobota:
7:00 - 20.00
Neděle:
7:00 - 20.00
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