ZPRAVODAJ PRO OBČANY LIBNÍČE A JELMA

rozhledy
LIBNÍČE a JELMA

SLOVO STAROSTY
Krásné podzimní dny a hezké počasí Vám
přeji v posledním čísle tohoto volebního
období.
Po všech peripetiích a mnoha letech
příprav jsme dotáhli ke zdárnému konci
vydání Územního plánu Libníče a Jelma.
Snažili jsme se přihlédnout k možnostem co nejmenších zásahů do aktuálně
fungující infrastruktury. Jednou z našich
hlavních priorit je zlepšení kvality bydlení
v obci Libníč, a to i přesto, že zájmy developerů a majitelů budoucích stavebních
ploch jsou odlišné. Územní plán nabyl
právní moci v srpnu a je k nahlédnutí na
webových stránkách obce, případně na
OÚ Libníč. Jeho součástí jsou i připomínky, námitky a jejich vypořádání.
Kinematorgraf bratří Čadíků nám
úspěšně zpříjemnil několik večerů na
začátku prázdnin na Libníčské návsi. Návštěvnost filmových večerů byla hojná. Na
letošní ročník se přišli pobavit jak místní,
tak i přespolní. Celá tato akce byla hrazena výhradně sponzory, kterým děkujeme:
Autodoprava Petr Matoušek, Korostenski,
Assistance, S-V cz, VEG projekt s.r.o.,
Auto Future s.r.o. – IVECO, Stella Gyn
s.r.o., Petr Šlemenda a Radek Oťáhel.
Můj dík také patří všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu 12. Libníčských
slavností. Děkuji všem sponzorům, jmenovitě Jihočeskému kraji, Jezz s.r.o., Eko
Eko s.ro., Baltro s.r.o., Čevak a.s., Český
trávník s.r.o., kteří dohromady podpořili naše slavnosti krásnou částkou 64 000
Kč. Slavnosti probíhaly v duchu založení
republiky. Díky libničskému amatérskému divadlu a mnoha ochotným komparzistům v historických kostýmech jsme

se přenesli o 100 let nazpět. Návštěvníci
odcházeli nadšeni a spokojeni a akci chválili. V rámci slavností proběhla soutěž
SDH o pohár starosty. Libníčské hasičské týmy se vyznamenaly. Chválím jejich
připravenost a profesionalitu. Rozpočet
na tyto slavnosti činil 115 000 Kč, z toho
66 500 Kč poházelo od sponzorů. V rámci slavnostní byla u školy odhalena busta
T.G. M., kterou obci k výročí věnoval sochař Ivan Tlášek. Pan Tlášek nás všechny tímto darem příjemně překvapil. Rád
bych touto cestou Ivanu Tláškovi za jeho
dar poděkoval.
Rád bych poděkoval všem, kteří přišli
pomoct s přípravou hřiště před rekonstrukcí, která právě probíhá a bude k užitku všem obyvatelům Libníče i Jelma,
zvláště pak naší mládeži a dětem.
V pondělí 3. září byla slavnostně otevřena Svobodná základní škola v Libníči.
Do nově zrekonstruované části budovy
se můžete přijít podívat ve dnech otevřených dveří, ve středu 3. 10. 2018 od
15 do 18 hodin. Tímto způsobem se daří
po zrekonstruování využívat zhodnocený
obecní majetek. Investice byla v rukou
Svobodné základní školy. Investiční náklady přesáhly částku 1 100 000 Kč. Základní škola v novém kabátě byla úspěšně
otevřena.
Po ročních jednáních s krajským úřadem o předání nebo odprodeji bytových
jednotek nad Domovem Libníč a CSS
Libníč nám bylo oznámeno konečné rozhodnutí. Bytové domy zůstanou v majetku kraje jako rezerva pro Domov Libníč.
Zdánlivý neúspěch se stal naším vítězstvím, jelikož se krajský úřad začal o svůj
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AKTUÁLNĚ

Volby do zastupitelstev
obcí a do Senátu
Parlamentu ČR 2018
str. 4
640. výročí úmrtí
Karla IV.
640. výročí první
písemné zmínky o Jelmě
str. 8
majetek starat. Důležitá je také skutečnost, že v budoucnu nebude nabízen nikomu k prodeji.
Zadána je také projektová dokumentace na opravu skladu budovy za školou
a rekonstrukci veřejného osvětlení na Jelmu, na které je vypsaná dotace.
Od 1. září opět jezdí od školy Stibus.
Karty si můžete vyzvednout na obecním
úřadě. Daří se nám zatím držet stejnou
cenu jízdného, tedy na kartu zaplatí dítě
2 Kč a dospělý 4 Kč.
Nakonec bych se rád za obec omluvil
všem, kterých se nějakým způsobem dotkla oprava fasády na budově mateřské
školy. Celý záměr se od začátku nedařil,
časový harmonogram nebyl dodržován a byli jsme nuceni vypovědět firmě
smlouvu. Z toho důvodu se dokončení
opravy fasády přesouvá na příští rok.
pokračování na straně 2
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OBECNÍ ÚŘAD LIBNÍČ

pokračování ze strany 1

Každý z vás, kdo v poslední době něco stavěl nebo opravoval, jistě ví, o čem mluvím.
A těm šťastnějším, kteří zatím nic takového
řešit nemuseli, držím do budoucna palce.
Dne 22. září se měla konat slavnost na
Jelmě, která se přesouvala z jarních měsíců.

Jelmské slavnosti ale byl kulturní výbor
letos nucen zrušit, a to z důvodu velkého
množství práce a povinností spojených
s koncem volebního období a volbami.
Přijměte prosím pozvání k volbám do
zastupitelstva obce a k volbám do Senátu

Parlamentu ČR, které se konají 5. a 6. 10.
2018, případné druhé kolo pak 12. a 13. 10.
2018.
Děkuji všem za Vaši podporu a přeji hezké
babí léto.
Váš starosta obce Petr Uhlíř

Ž

Poslední dobou bohužel docházelo k tomu,
že pytle nebyly dávány k popelnicím, ale do
žlutých kontejnerů. Kvůli tomu byly tyto
kontejnery v Jelmě přeplněny a během týdne je pak nebylo možné už použít. V měsíci
srpnu tedy byly žluté kontejnery v Jelmě
odstraněny.

KINEMATOGRAF

Žádáme občany, aby vkládali plastový odpad do žlutých pytlů, které poslední pátek
v měsíci připraví k popelnici před dům.
Žluté pytle jsou stále k dispozici na OÚ Libníč.
Děkujeme všem občanům za spolupráci.
Váš OÚ Libníč

JUBILANTI:
Blahopřejeme všem jubilantům a přejeme pevné
zdraví, hodně štěstí a osobní pohody.
							
		
Obecní úřad Libníč

J

Říjen:
Klouda František
Rambová Eva
Novotná Marie
Zemanová Anna
Listopad:
Filip Jaromír
Dušáková Eva

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

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

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.

OD ŘÍJNA DO PROSINCE 2018 OSLAVÍ
SVÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM TITO
OBČANÉ LIBNÍČE A JELMA:

ak se již stalo tradicí, v první polovině července se objevuje
na libničské návsi letní kino. Jeho provoz zajišťuje společnost
Kinematograf bratří Čadíků. Po čtyři večery se promítají filmy
pro malé i velké.
Stejně tak tomu bylo i v létě letošním, kdy jsme připravili již
v pořadí 3. ročník. Společně jsme se mohli potkat na pohádce ANDĚL PÁNĚ 2, letní rodinné komedii ŠPUNTI NA VODĚ, BAJKEŘI nebo letní francouzské komedii TAK VÁS TADY VÍTÁME.
Věříme, že projekt letního kina v Libníči má své místo, a vnímáme jej jako podporu společenského života. Projekt není financován
z obecní pokladny, a tak se sluší poděkovat našim partnerům, kteří
podporují kulturní vyžití v naší obci: 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.
Zvláštní poděkování patří Jiřímu Klimešovi za jeho obětavou práci
při zajišťování finančních a provozních prostředků.

Libníč

Přidružené části:

ÚŘEDNÍ HODINY

ŽLUTÉ PYTLE PATŘÍ POSLEDNÍ PÁTEK
V MĚSÍCI PŘED DŮM
luté pytle slouží k tomu, aby se do
nich v domácnostech shromažďovaly plastové odpady. Poslední pátek
v měsíci by měli občané tyto pytle připravit k popelnicím, protože je firma FCC a.s.
právě v tento den odváží.

Oficiální název:

Prosinec:
Třeštíková Dagmar
Dušák Josef
Pudil Josef

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

František Šafránek - předseda KV
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VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
A DO SENÁTU PARLAMENTU ČR 2018
TERMÍN KONÁNÍ:
5. 10. 2018 OD 14:00 DO 22:00
6. 10. 2018 OD 8:00 DO 14:00
Případné II. kolo: 12. a 13. 10. 2018
Hlasovací lístky budou voličům doručeny
do schránek nejpozději 3 dny před volbami.
V případě, že ztratíte/neobdržíte hlasovací lístky, budete mít ve volební místnosti
k dispozici nové hlasovací lístky v kompletní sadě. Tímto Vás žádáme o spolupráci,
abyste měli řádně označené Vaše nemovitosti číslem popisným na viditelném místě
a přístupné poštovní schránky. V případě,
že nebude k dispozici poštovní schránka,
obálky s hlasovacími lístky nebudou doručeny. V rámci voleb do zastupitelstev obcí
nelze volit na voličský průkaz.

KDO JE VOLIČ
Voličem je státní občan České republiky,
který alespoň druhý den voleb dosáhl věku
nejméně 18 let.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení
není přípustné. S voličem, který nemůže
upravit hlasovací lístek kvůli tělesné vadě,
nemůže číst nebo psát, může být v prostoru
určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové
volební komise, a hlasovací lístek za něho
upravit a vložit do úřední obálky.

PROKÁZÁNÍ TOTOŽNOSTI
A STÁTNÍHO OBČANSTVÍ
Volič po příchodu do volební místnosti
prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství. Totožnost a státní občanství prokážou občané České republiky platným občanským průkazem nebo
platným cestovním pasem České republiky
(možný též občanský průkaz s odstřiženým
rohem a současně potvrzením o změně některého údaje, který se uvádí na občanském
průkazu) a občané z jiného členského státu
průkazem o povolení k pobytu. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství
potřebnými doklady, nebude mu hlasování
umožněno.
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HLASOVÁNÍ DO PŘENOSNÉ
VOLEBNÍ SCHRÁNKY
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve
dnech voleb okrskovou volební komisi o to,
aby mohl hlasovat mimo volební místnost,
a to pouze v územním obvodu volebního
okrsku, pro který byla okrsková volební
komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední
obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování
postupují členové okrskové volební komise
tak, aby byla zachována tajnost hlasování.
O přenosnou volební schránku může
volič požádat na OÚ Libníč, Libníč 85 nebo
na tel. 731032637.

HLASOVACÍ LÍSTKY
Konají-li se volby do zastupitelstev obcí
společně s volbami do Senátu, jsou úřední
obálky a hlasovací lístky od sebe barevně
odlišeny. Hlasovací lístek a úřední obálka
pro volby do zastupitelstev obcí jsou barvy
šedé, hlasovací lístky a úřední obálka pro
volby do Senátu jsou barvy žluté.
Důležité je, aby při souběhu voleb byl hlasovací lístek šedé barvy pro volby do zastupitelstev obcí odevzdán do úřední obálky šedé
barvy, jinak je tento hlas neplatný, a taktéž
aby hlasovací lístek žluté barvy pro volby do
Senátu byl odevzdán do úřední obálky žluté
barvy.

ZPŮSOB HLASOVÁNÍ:
Při volbách do zastupitelstev obcí jsou
všechny zaregistrované volební strany a jejich kandidáti pro volby do příslušného zastupitelstva uvedeni na jednom hlasovacím
lístku.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků může volič hlasovací lístek upravit jedním z uvedených způsobů:
• Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany
pouze jednu volební stranu. Tím je dán
hlas kandidátům této volební strany,
v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva
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ODPOLEDNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

obce, který má být v obci zvolen. Pokud
by byla označena tímto způsobem více
než jedna volební strana, byl by takový
hlas neplaný.
• Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasujete, a to z kteréhokoli volební
strany, nejvýše však tolik kandidátů,
kolik členů zastupitelstva obce má být
zvoleno. Počet členů zastupitelstva, který má být v obci zvolen, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku. Pokud by bylo
označeno tímto způsobem více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový
hlas neplatný.
• Kromě toho lze oba způsoby, popsané
v předchozích bodech, kombinovat, a to
tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem
kandidáta další kandidáty, pro které se
hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny
ostatní volební strany. V tomto případě
je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán
hlas podle pořadí na hlasovacím lístku
pouze tolika kandidátům, kolik zbývá
do počtu volených členů zastupitelstva
obce. Pokud má být voleno např. 15 členů zastupitelstva a je označena volební
strana s 15 kandidáty a kromě toho 7
kandidátů individuálně ze sloupců dalších volebních stran, je dáno označené
volené straně 8 hlasů, a to pro kandidáty
na prvních osmi místech. Pokud by byla
tímto způsobem označena více než jedna volební strana nebo více kandidátů,
než je stanovený počet, byl by takový
hlas neplatný.
Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku
ani volební stranu, ani žádného kandidáta,
hlasovací lístek nevloží do úřední obálky, hlasovací lístek přetrhne nebo vloží do
úřední obálky několik hlasovacích lístků do
téhož zastupitelstva, je jeho hlas neplatný.
Po opuštění prostoru určeného pro
úpravu hlasovacího lístku hlasuje volič tak,
že úřední obálku před okrskovou volební
komisí vloží do volební schránky.
OÚ Libníč

Srdečně vás zveme na "odpoledne
otevřených dveří" do SVOBODNÉ
ZÁKLADNÍ ŠKOLY! Prohlédnout si
můžete nejen nově zrekonstruované
prostory, ale hlavně se dozvědět, jak
s dětmi pracujeme, jak vypadá náš
běžný školní den a co je cílem naší
školy.

KDY: ve středu
3. 10. 2018
od 15 do 18 hod
KDE: Libníč 47
Těšíme se na vás všechny!
Tým DOMA V LESE, z.s.

Kosmetický salon

Angella

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
Sandra Němcová

Po domluv
ě
je možné d
ojet až
k Vám dom
ů
(Libníč a ok
olí ).

J. Opletala 926/20
370 05 České Budějovice
tel.: 728 643 840, email: sanda93@seznam.cz
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12. LIBNÍČSKÉ SLAVNOSTI S VŮNÍ VANILKY
A SOUSEDSTVÍ

L

etošní ročník Libníčských slavností měl mnoho tváří. Byli to
jednotliví lidé, naši sousedé a sousedky, kteří se zapojili do
příprav a díky kterým opět po roce na libníčské návsi zavládla sváteční atmosféra. Některé ze svých známých jste možná potkali v kostýmu, jiný vás pozdravil z pódia anebo vám podal židli či
zabavil vaše děti v Lázeňské hlídárně. Vedle těchto dobrovolníků
se zapojila také celá řada dalších nadšenců, kteří zůstali spíše nenápadní, ale bez nichž by slavnosti nebyly takové, jaké byly. Každý
si jistě vzpomene na nepřeberné množství sladkostí, dortů, buchet,
zákusků a koláčů, které se o slavnostech nabízely v Lázeňské cukrárně. Vůně sladkého se nesla celou lázeňskou promenádou, a kdo
jí prošel nebo se na chvilku zastavil přímo v cukrárně, odcházel se
spokojeným žaludkem a dobrou náladou. V Libníči pod kaštany
byla zkrátka cítit pohoda. Dovolte mi na tomto místě poděkovat

všem ženám, které se o pohodovou a sladkou část slavností zasloužily, ve svém volnu si našly čas a udělaly druhým radost.
V Lázeňské cukrárně se na vás usmívaly: Lucie Chmelová, Gabriela Klimešová, Lenka Matoušková, Pavlína Nejedlá a Juryška
Uhlířová.
V Libníči a Jelmě doma napekli:
Hajnalka Baštářová, Jana Bouzekriová, Eva Geregová, Lenka Honnerová, Pavla Hloušková, Lucie Hůlková, Lenka Chodáková,
Růžena Kadounová, Zdena Karfíková, Andrea Klabouchová, Eva
Klabouchová, Gabriela Klimešová, Monika Klomfarová, Růžena
Lískovcová, Eva Mainka, Michala Míčková, Barbora Mikešová,
Jana Němečková, Helena Pokorná, Martina Půlpytlová, Vendula
Půlpytlová, Eva Röschlová, Drahomíra Šafránková, Věra Šlemendová, Dagmar Švecová, Ludmila Vašková, Kateřina Zavadzanová
s maminkou, Jana Zemanová a Sára a Honzík Vosolovi.
Mgr. Jana Němečková
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640. VÝROČÍ ÚMRTÍ KARLA IV.
640. VÝROČÍ PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O JELMĚ
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ZPRAVODAJ PRO OBČANY LIBNÍČE A JELMA

Z ČINNOSTI SDH LIBNÍČ

PŘÍSPĚVEK K „OSMIČKOVÉMU ROKU“ NAŠÍ VLASTI

SPORTOVNÍ ČINNOST

Císař Karel IV.

Listina Karla IV., kde je 1. písemná zmínka o Jelmě

29. listopadu uplyne 640 let od smrti Karla IV., který byl od roku 1346 českým králem (jako Karel I.) a od roku 1355 také císařem Svaté říše římské. Jeho bohulibá vláda,
týkající se značné části Evropy, je spojena
s velkými, všeobecně u nás známými činy.
Však také v roce 2005 Karel IV. zvítězil
v anketě Největší Čech.
Ráda bych připomněla jedno z jeho
drobnějších rozhodnutí, tehdy zřejmě potřebné pro pokladnu Českého království,
které se ale bezprostředně dotýká Jelma.
Několik měsíců před svou smrtí navštívil Karel IV. královské město Budějovice.
6. května 1378 zde stvrdil pečetí listinu
o zástavě 17 obcí v Hlubockém panství,
které patřilo Koruně české.

Zastavil je Janovi z Leuchtenberka. Jednou
Poznámka: V Karlově uvedené listině
z dotčených obcí bylo i Jelmo.
jsou jmenovány např. i tyto obce: Lišov,
Uvedená listina je velmi důležitá pro
Levín, Kaliště, Hůry, Úsilné, Miletín,
historii naší obce. Výčet obcí zahrnuje prvJivno, Hrdějovice či Lhotice. U většiny
ní písemnou zmínku o Jelmě. Tato listina
zmíněných obcí jde o první písemnou
je tak nejstarším historickým dokladem
zmínku. Výjimku tvoří Lišov (1334),
o obci Jelmo. Můžeme se sice oprávněně
Úsilné (1333) a Hrdějovice (1350). Daldomnívat, že Jelmo existovalo již ve 13. stoší vsí na listině jsou Příhořany (později
letí. V bezprostředním okolí domů se totiž
Přívořany), které však neměly to štěstí,
nacházejí střepy archeology
datované právě
slámová
AGRO
biobriketa
aby přežily
války v 15. století. Na jejich
do tohoto období. Pro historii je však směmístě lze dnes vidět jen poměrně nerodatná první písemná zmínka. Starší psanápadné pozůstatky, pro laika téměř
ný dokument se (zatím) nenašel.
nepostřehnutelné. Zájemcům je ukázal
a o životě tehdejších lidí povyprávěl pan
PhDr. Kovář na vlastivědné vycházce
v září 2018.
Helena Nováková, kronikářka

slámová AGRO biobriketa

4,50 Kč / 1 kg
akční cena platí do 30. 12. 2018
Vyrábí a dodává:

Z-E-T PRODUKT s.r.o.

Libníč 133
tel: 606 118 562
email: info@zetprodukt.cz
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V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat

Po vydařeném začátku sezóny jsme pokračovali v pravidelném tréninku, abychom
se připravili na další soutěžní klání. V sobotu 23. června jsme vyrazili na tradiční
soutěž k sousedům do Hůr. V přátelské atmosféře obsadili muži starší 2. místo, muži
mladší skončili po drobné chybě pátí. Naše
děti vybojovaly krásné druhé a třetí místo
(s časy 22,19 s a 26,08 s). Následujícího dne
se Soptíci vydali do jindřichohradeckého
Hamru. Zde se konala dětská soutěž v požárním útoku o putovní pohár. Tentokrát
s jednotnou požární stříkačkou PS 12. Tři
nejlepší dětské kolektivy z každé kategorie
postupovaly do finále. Naši mladší žáci sem
přijeli obhajovat loňské vítězství. Starší žáci
obsadili 9. místo a mladší získali s časem
22,84 sekund třetí místo zajišťující postup
do finále. Ve finálovém souboji se ještě
zlepšili a s časem 21,36 sekund získali stříbro. Na další dětskou soutěž jsme vyrazili
do Roseče u Jindřichova Hradce. Tentokrát
se jednalo o noční soutěž. Za deštivého
počasí předvedli Soptíci perfektní výkon.
Obě naše mladší družstva se umístila na
stupních vítězů a vybojovala první a třetí místo (23,31 s, 25,00 s). Z Roseče jsme
si tak přivezli dvě krásné skleněné trofeje.
Kombinované družstvo mužů se zúčastnilo
Velké ceny OSH v Českých Budějovicích.
Útok byl krásně rozběhnut, ale bohužel nás
zklamala technika. Praskla hadice na pravém proudu, takže se nepodařilo nastříkat
terče. Na Velké ceně v Hrdějovicích se nám
posléze podařilo získat pohár za 2. místo
v kategorii muži nad 35 let.
Veškeré naše přípravy vyvrcholily
18. srpna u nás v Libníči. Zde jsme pořádali tradiční soutěž v požárním sportu
O pohár starosty obce v rámci 12. ročníku Libníčských slavností. Závodilo se
v kategoriích muži, muži nad 35 let, ženy,
ženy nad 30 let, děti starší a děti mladší.

Celkem se přihlásilo 28 družstev. Za nádherného počasí se našim ženám podařilo zvítězit ve své kategorii s časem 24,41
sekund a obhájit loňské prvenství. Tento
čas byl nakonec úplně nejlepší mezi všemi
ženami. Kategorii žen bez omezení vyhrálo družstvo Hůr (26,50 s). Kategorii mužů
ovládlo Dubičné (19,20 s). Naši muži nezůstali pozadu a s nádherným časem 20,73
sekund skončili druzí. Jako poslední družstvo v kategorii dospělých běželi naši staří
páni. Po bezchybném útoku obhájili loňské
první místo s časem 20,37 sekund. Zlatým
hřebem soutěže byly požární útoky dětí.
V kategorii starších dětí vybojovaly naše
naděje 5. místo (26,67 s). Pak již nastoupily
na plac mladší děti. Za bouřlivého povzbuzování publika si nejmladší Soptíci doběhli pro stříbrný a bronzový pohár (29,95
s a 30,76 s). Odměnou jim byl bouřlivý potlesk diváků. Při závěrečném vyhodnocení
obdržela první tři družstva ve všech kategoriích krásné poháry a každé družstvo obdrželo hodnotné ceny. Dětská družstva byla
navíc ohodnocena sadou medailí. Hlavními partnery akce byla OBEC LIBNÍČ, C.B.
SPED a.s., Autodoprava MATOUŠEK s.r.o,
Autodoprava - Zemní práce Martin Švec,
Autodoprava D.E.A.R. s.r.o. - Pavel Říha,
Autodoprava PETR ŠLEMENDA, Michael
Bouzekri, CITRO BAR - Restaurant Michal
Hloušek, MUDr. Pavlína Nejedlá, L&P Engineering, a.s., VEG project s.r.o., Keramika z Podloubí - Petr Uhlíř.
Ještě tentýž den Soptíci reprezentovali
naší obec v Miletíně. Odtud jsme si přivezli
v kategorii mladších žáků krásné 1. a 3. místo s rekordními časy 19,70 a 22,77 sekund.
Zejména čas 19,70 sekund je novým nejlepším časem malých Soptíků. Následující sobotu jsme se zúčastnili noční soutěže
v Dubičném. Na osvětlené sjezdovce soutěžila družstva dospělých. Starším mužům se
podařilo počtvrté za sebou zvítězit.
Naše ženy nad 30 let nezůstaly pozadu

a skvělým časem 26,24 sekund zvítězily.
Tímto časem postoupily do super finále,
kde se utkala tři nejlepší družstva žen ze
všech kategorií. Finále dokončily naše
ženy na třetím místě. Muži mladší obsadili
9. místo.

PRACOVNÍ A ZÁSAHOVÁ
ČINNOST
Hasiči demontovali okapní svody při opravě fasády školy a pomohli rozmontovat
staré oplocení sportovního hřiště před
jeho rekonstrukcí. Dále se podařilo svépomocí opravit a nově nalakovat nástavbu náhradního přívěsného vozíku. Tento
přívěsný vozík bude možno po dokončení
tahat i za osobním automobilem. Největší
díl práce odvedli Michal Paroubek, Miloš
Hešík a Stanislav Havel. Zásahová jednotka
provedla likvidaci několika hnízd obtížného hmyzu na obecních budovách a domech občanů obce. Dále se podařilo získat
účelovou dotaci pro zásahovou jednotku
z Jihočeského kraje v hodnotě 37 000 Kč,
spoluúčast Obce Libníč činila 22 000 Kč.
Z těchto prostředků budou zakoupeny zásahové rukavice, pracovní holínky, zásahová proudnice, ochranné oděvy, zásahové
boty a motorová pila. Díky této dotaci bude
dovybavena zásahová jednotka technickými a ochrannými prostředky.
Na závěr bych chtěl jménem SDH Libníč poděkovat všem občanům, partnerům
a sponzorům, kteří hasiče podporují, a především všem aktivním členům za jejich
obětavou a nezištnou pomoc při cvičení,
soutěžní činnosti a přípravách kulturních
akcí.
Bc. Pavel Jirkovský
starosta SDH
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SLAVNOSTNÍ OHLÉDNUTÍ
Vážení spoluobčané,
Ve chvíli, kdy držíte v rukou zpravodaj ROZHLEDY LIBNÍČE A JELMA 4/2018 tak na stromech již žloutne listí,
podzimní vítr si pohrává na návsi s lipovým listím a deštivé dny již nejsou ničím výjimečným. Přesto, zastavme se v té
naší uspěchané době. Zastavme se a zamysleme se nad tím jaké bylo to letošní léto. V první chvíli člověka napadne,
jaké bylo horko a nepršelo, ani kapka snad celé léto. Ano tak to letos bylo. Co dál?
Řada z nás si vzpomene, že se v Libníči věšely české vlajky a někteří možná také viděli veliký prapor na BezdíčkověHönigově vile. Vzpomínáte si, co se ještě dělo v Libníči? Ano 18.8.2018 se konaly již 12. Libníčské slavnosti v duchu
lázeňské sezóny + 100.let Československa. Již předchozí dva roky nasadili jsme si v kulturním výboru velmi vysokou
laťku a osobně si myslím, že ani v roce, kdy si připomínáme stoleté výročí vzniku samostatného státu, jsme ji
nepodlezli. Co jste mohli vidět a nač rádi vzpomínáte?

O POHÁR STAROSTY
OBCE
Celé dopoledne bojovali družstva SDH
o kovy nejcennější, bojovali čestně a duchu fair play. Motory jely na plné obrátky
a voda létala vzduchem. Bylo to krásné.
(více o soutěži v článku SDH)

LÁZEŇSKÁ ULIČKA

Od časného rána se bylo na návsi nač dívat a co ochutnávat. Libníčské dívky a ženy
prezentovaly své výrobky v Lázeňské cukrárně a návštěvníci, přemýšleli zda je lepší bábovka nebo koláčky. A že se pulty
řádně prohýbaly. Pan Dieter Mainka ve
svém stánku „Bayerch Böhmisches Stübe“
navázal na tradici svých předků a vytvořil krásnou bavorskou atmosféru.. Kdo se
nenechal „obelstít“ bavorskou klobáskou se
zelím neodolal světlému pšeničnému pivu
Weissbier. O stánek vedle mladíci připravovali parádní hamburgery, které do prvního Československa připluli s podnikavými Čechy, jenž prchli za „velkou louži“
před následky světové války. Z druhé strany
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lázeňské uličky Frisör, šperkařka, hrnčíř
nebo paní Violka. Věříme, že Vás Lázeňský
jarmark zaujal.

PRO NEJMENŠÍ

V horním rohu návsi, pro pobavení těch
nejmenších se objevilo divadélko s netradičním názvem Téměř divadelní společnost. K vidění bylo napětí v očích dětí, ale
i rodičů a prarodičů, kteří se zatajeným dechem fandili statečným a chrabrým a neúctu a potrestání přáli nepoctivým a zlým.
To bylo dráááma.

LÁZEŇSKÉ DIVADLO

Dva předchozí roky jsme se snažili vtáhnout naše obyvatele do děje slavností také
divadelním představením. Ty desáté slavnosti jsme Vám ukázali, jak vzniklo lázeňství v Libníči. Hráli jsme na dvoře lázeňské
budovy a divadlo shlédlo téměř dvě stovky diváků. Vloni při prohlídkách jsme Vás
zavedli do doby, kdy měl do Libníče jezdit
vlak a důsletky lázeňství v době válčení Napoleona Bonaparte v 2.polovině 18.století.
Avšak v letošním roce jsme dostali poctu

nejvyšší. Naše libničské amatérské divadlo mělo svým výjevem oficiálně zahájit
slavnosti. Nejen, že to byla pocta, ale také
odpovědnost. Co budeme hrát? A kde?
A s kým?
V Libníči jsem se naučil, že když jde
o kulturu, o divadlo nebo o jakoukoliv poctivou práci, je potřeba se obrátit na lidi,
kteří to mají rádi a sami mají pevné zásady.
Paní Jana Němečková, navrhla, že bychom
v našem divadle měli dát prostor obyčejným lidem, kteří zde v Libníči žili a poctivě
pracovali. Ano a také osobnostem, které
pro historii Libníče a Jižních Čech hodně
znamenaly. Ale vzniká nám Československo, i to je potřeba do výjevu dostat. A najednou máte mnoho indicií, ale kolik potřebujete postav a hlavně, kde je vezmete?

4/2018

uměl již při první čtené zkoušce.
Postava č.2: Líza Švecová (Anička Mrázová) se v Libníči blýskla se školním divadelním souborem. Text uměla hned a její milé
vystupování nás velmi potěšilo. Spolupracovat s Lízou bylo radost.
Postava č.3: Petr Šlemenda (JUDr.Zátka) si
vysloužil své místo vysloužil již při zakládání lázní v postavě pana knížete Schwarzenberga. Dříve, ve svém rodilém působišti
ochotničil v dramatickém souboru. Je to
muž stále optimisticky založený a je na něj
spolehnutí. Je to člověk s velikým potenciálem, který teprve musíme objevit. Jedinou
zkoušku, kterou se s ostatními sehrál, byla
ta super-generálka asi hodinu před hlavním výstupem.
Postava č.4: Dieter Mainka (Hans Wagner, dřevorubec) skrytý talent. Pracovně
velmi vytížený, přesto velmi ochotný. Hrál
se zápalem, přesto přirozeným klidem:
„Práce v lese je těžká, ale krásná a schön.“
Postava č.5: František Šafránek (Koutník, otec Vaška).“chtěl bych poděkovat scénáristovi, že jsem mohl být členem divadelní skupiny.“ Stát na jevišti je krásný zážitek,
zvláště s lidmi, kteří jsou pečlivý a rádi si
hrají.
Postava č.6: Pan Marek Borsanyi
(T.G.M) je sice profesionální herec, ale bylo
to nečekané a velmi osobité. Projev Masaryka byl autentický, až mne mrazilo v zádech.
Postava č.7: Renata Uhlířová (Olga Masaryková) doprovod pana Masaryka. I ona
měla větu: „Tatínku, musíme jet v Praze nás
již čekají.“ Jen v potlesku po projevu tato
věta zanikla.
Postava č.8: Tomáš Med (statkářka
Říhová). Tato postava měla veliký vývoj.
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Původně byla napsána pro ženu, stejně tak
obsazena lidmi, na které jsem spoléhal.
Každá se zalekla. Ve své bezradné situaci
ohledně obsazení jsem byl nešťastný. Týden
do slavností a nemáme obsazenou hlavní postavu. Dovolím si zde poděkovat své
partnerce za vnuknutí: „jdi za Meďochem
a oslov jej. Je to učitel a Ti mají dobrou paměť.“ Nebyl jsem přesvědčený, ale udělal
jsem to. A udělal jsem dobře. „Paní Říhová“
byla slyšet celý týden ze všech koutů Libníče a Jelma. A když přišel den D a hodina
H, prodal Tomáš svůj potenciál a sexappeal
v 17 minutovém výjevu, jaký Libníč ještě
nezažila.
„Tomáši dovol mi, abych se Ti touto cestou omluvil za svou nedůvěru a poděkoval
Ti za Tvou snahu a píli. Děkuji.“
Zapomněl bych na postavu prvorepublikového četníka se symbolem české státnosti, kterého ztvárnil Jirka Klimeš a usměvavého řidiče vozu Tatra pana Martina Švece,
který bezúplatně zapůjčil své mazlíčky pro
potřeby slavností. Děkujeme.
V Libníči a na Jelmě se 18.8.2018 ve14
hodin se zastavil život. Na podium začínal příběh, kdy Vašík s Aničkou rozmlouvají pod stromem o kabelce a snech jaké
tyto děti mají, postupně do děje vstoupila
paní Říhová, rolník Koutník a dřevorubec
Wagner. Zde vznikla zápletka, kterou pomohl elegantně rozplést pan doktor Zátka.
Na pozvání pana doktora přijíždí vážená
osoba politického života, z italské Padovy
cestou do Prahy, zastavuje se v Libníči pan
Masaryk s dcerou Olgou a svým projevem
ubezpečuje obyvatelstvo, že je konec útlaku
Habsburků a již za nedlouho vznikne v srdci Evropy nový samostatný stát.
V době, kdy pan Masaryk s dcerou

Olgou odjíždí z Libníče, zpívají před podiem libničské děti, známou píseň „Ach synku synku.“ Byl to dojemný okamžik. Divadelní výjev jsme sehráli na podiu na návsi,
kde nás sledovalo téměř 300 diváků. Byli
jsme nervózní a zpočátku i špatně slyšitelní, což napravila paní zvukařka. Omlouváme se, nečekali jsme to. Tolik diváků se
nevejde ani do Jihočeského divadla.

PROCHÁZKY ZA HISTORIÍ

Jako každý rok, tak také letos jsme nevynechali oblíbení procházky za historií Libníče.
Kdo byl zvyklí na paní Němečkovou v doprovodu Vráti Klaboucha z rudolfovského
muzea, byl zřejmě překvapen průvodcem
historií. Kdo jiný by mohl vyprávět o historii než jihočeský archivář a spisovatel, který
působí jako vedoucí českobudějovické pobočky státního oblastního archivu v Třeboni pan PhDr. Daniel Kovář. Vyprávěl o vile
Gabriele a o kraji libničském a o lázeňství
a kostele. Bylo to krásné.

PROGRAM

Na návsi se Vám v sobotu odpoledne děly
věci. Country kapelu vystřídali Bavoráci
a večerem provázela vodňanská kapela Milénium pana Jůzka. V programu se střídali
kejklíř Slávek, který zaujal děti odpoledním
programem a večerní ohnivou show a pan
Pirošuk s Téměř divadelní společností.
Byl to krásný slunečný den, tak třeba napřesrok
František Šafránek
předseda KV

Paní scénáristka, režisérka, technická poradkyně a kostymérka, připravila hru pro
osm postav.
Postava č.1: Samuel Fořt (Vašík Koutník) si své místo zasloužil již v předchozích
slavnostech, navíc je členem Jihočeského
divadla, dobrá pověst jej předcházela.Text
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HC LIBNÍČ

14:15-16.00

HOKEJBAL
S nástupem podzimního počasí začínají hokejbalové soutěže na jihu
Čech pro rok 2018/2019. Hráči týmu HC LIBNÍČ nás budou opět reprezentovat v nejvyšší lize, a to konkrétně v 1. lize AHbK ČR. V této
lize nastoupí 10 nejlepších týmů, které budou bojovat o titul MISTR
LIGY. Tým HC LIBNÍČ doplnil svou soupisku o nové hráče, kteří se
chtějí podílet na co nejlepších výsledcích. První utkání se odehraje
29. 9. 2018 od 9:00 na Dobré Vodě proti loňskému mistru této soutěže
– Čejkovicím „A“.

NOHEJBALOVÝ TURNAJ TROJIC
Jako každý rok i letos se na libníčském hřišti uskutečnil nohejbalový
turnaj trojic. V sobotu 23. června 2018 se odehrál již 9. ročník. Do turnaje nastoupilo celkem 8 družstev, které se utkaly systémem „každý
s každým“. Po všech odehraných utkáních bylo jasno. Vítězi turnaje
se stala trojice V. Klomfar ml., P. Lexa ml. a M. Jana, která obhájila
své prvenství v tomto turnaji. Příští rok nás čeká jubilejní 10. ročník.
Máme se tedy rozhodně na co těšit!
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KOZLÍK CUP – DOLNÍ BUKOVSKO
Pozvání na nohejbalový turnaj trojic v Dolním Bukovsku přijali i hráči
HC Libníč. Reprezentovat se vydala trojice V. Klomfar st., V. Klomfar
ml. a L. Radouch. Kvalita tohoto turnaje každým rokem stoupá díky
zkušeným týmům, které se ho zúčastňují. Libníčtí zástupci vybojovali druhé místo v základní skupině a po úspěšně zdolaných soubojích
ve vyřazovacích bojích se dostali až do finále, kde svedli vyrovnaný
souboj se soupeřem, kterému ale nakonec podlehli. Z turnaje si tak
odvezli krásné druhé místo.
		
Václav Klomfar
(předseda HC Libníč)

Otevírací doba
Pondělí:7:00 – 12:00, 14:30 – 20:00
Úterý: 7:00 – 12:00, 14:30 – 20:00
Středa: 7:00 – 12:00, 14:30 – 20:00
Čtvrtek:7:00 – 12:00, 14:30 – 20:00
Pátek: 7:00 – 12:00, 14:30 – 20:00
Sobota: 7:00 – 12:00, 14:30 – 20:00
Neděle: 7:00 – 12:00, 14:30 – 20:00
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