Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Číslo 6/2013
Červen 2013

č. 6/2013

Obecní úřad Libějovice
Libějovice 26
387 72 Libějovice

Tel: 383 382 064
Tel. starosta: 606 692 079

web: www.libejovice.cz
email: libejovice@tiscali.cz

Knihovna: Pátek 16 - 17 hod.
veřejný internet: V úředních hodinách obecního úřadu a knihovny

 Úřední hodiny pro veřejnost:
Obecní úřad:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Pošta:
8 - 11
---------8 - 11
--------8 - 11

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

12 - 17
---------12 - 17
-----------------

8 – 11,00
8 – 11,00
---------8 – 11,00
8 – 11,00

------------------12,30 – 15,30
-------------------

 Termíny svozu komunálního odpadu na rok 2013:
11. 6.
15. 10.

25. 6.
29. 10.

9. 7.
12. 11.

23. 7.
26. 11.

6. 8.
10. 12.

20. 8.
24. 12.

3. 9.

17. 9.

1. 10.

Plast a nápojový karton se vybírá každou první sobotu v měsíci od 8:00 hod. Zároveň je možné, od
8:00 do 9:30 hod., na malém hřišti v Libějovicích odevzdat papír a elektrošrot.

 Postupy při sanaci studní postižených povodněmi
postupy při sanaci studní postižených povodněmi naleznete na stránkách obce
nebo jsou k dispozici na obecním úřadě v úředních hodinách.

 Omezení hodin OÚ Libějovice:
Z důvodu dovolené bude v době 10. 7. 2013 a od 29.7 – 2. 8. 2013 omezen provoz Obecního
úřadu Libějovice pouze na dopolední hodiny (od 8:00 do 11:00). V tomto období bude
v provozu pouze pokladna a podatelna. Děkujeme za pochopení.
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Zprávy z radnice:
Výpis ze zápisu a usnesení ze
zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 6/2013 ze dne
14. 6. 2013

Výsledek veřejného hlasování:
Pro 9
Proti
0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/2013/3 bylo schváleno.

1) Určení ověřovatelů zápisu (dle § 95 odst. 1 zákona o
obcích)
Předsedající určil ověřovatele zápisu:
Zuzana Svatá, Kieweg Jan
zapisovatelem: Lenka Iralová

4) Neinvestiční náklady MŠ Chelčice - oprava
Zastupitelstvo obce schvaluje opravné vyúčtování úhrady
neinvestičních nákladů Mateřské školy Chelčice ve výši
9 525,- Kč za rok 2012 (náklady na 1 žáka) a zároveň
schvaluje revokaci usnesení č. 4/2013/8 ze dne 12. 4. 2013.
Výsledek veřejného hlasování:
Pro 9
Proti
0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/2013/4 bylo schváleno.

2)
Schválení programu
Zastupitelstvo obce schvaluje program na jednání
zastupitelstva obce dne 14. 6. 2013, a to:
1)
Určení ověřovatelů zápisu (dle § 95 odst. 1 zákona o
obcích)
2)
Schválení programu
3)
Kontrola zápisu č. 5/2013 ze zasedání zastupitelstva
ze dne 10. 5. 2013
4)
Neinvestiční náklady MŠ Chelčice - oprava
5)
Rozpočtové opatření č. 6/2013
6)
Závěrečný účet 2012
7)
Účetní závěrka 2012
8)
Dotace na VPP
9)
Plán investic, výroční zpráva provozovatele
vodovodu
10)
Výsledky podání žádostí o granty
11)
Smlouva o poskytnutí grantu – Revitalizace zeleně II.
etapa
12)
Výroční zpráva, roční závěrka JVS za rok 2012
13)
Valná hromada SMOOS, závěrečný účet za rok 2012
14)
Projekt S Peklíkem na vandr
15)
Spolufinancování projektu Výměna střešní krytiny
MŠ Chelčice
16)
Rozšíření programu:
a) Bezúplatný převod nemovitosti
b) Prvotní náklady – povodně 2013
c) Kontrola grant
d) Rozhodnutí o povolení kácení
e) Žádost o prodej pozemku
f) Žádost o poskytnutí neinvestičního
transferu
g) Výběrové řízení na dodavatele prací
h) Vodovod a kanalizace Libějovice
i) Zrušení elektronické dražby
j) Smlouva o smlouvě budoucí – EON
k) Smlouva o smlouvě budoucí - Správa a
údržba silnic JčK
l) Finanční podpora regionálního rozvoje
m) Smlouva o dočasné finanční výpomoci
formou výpůjčky
Výsledek veřejného hlasování:
Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/2013/2 bylo schváleno.

5) Rozpočtové opatření č. 6/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.
6/2013. Opatření je přílohou č. 2 zápisu
Výsledek veřejného hlasování:
Pro 9
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/2013/5 bylo schváleno.
6) Závěrečný účet 2012
Zastupitelstvo obce Libějovice schvaluje závěrečný účet
obce za rok 2012 na základě zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a vyjadřuje
souhlas s celoročním hospodařením obce, a to bez výhrad.
V rámci schváleného závěrečného účtu obce se zároveň
schvaluje zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření
obce za uplynulý kalendářní rok. Schvalovaný závěrečný
účet včetně všech jeho povinných a nepovinných příloh je
přílohou č. 3 zápisu a usnesení č. 6/2013/6.
Výsledek veřejného hlasování:
Pro 9
Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/2013/6 bylo schváleno.
7) Účetní závěrka
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku sestavenou
k 31. 12. 2012 a výsledek hospodaření za rok 2012, tj. ztrátu
ve výši 236 636,40 Kč na základě zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Ztráta je plně
pokryta přebytkem předchozích let a vznikla rozsahem
investic. Účetní závěrku tvoří výkazy (rozvaha, výkaz zisku a
ztráty a příloha).
Výsledek veřejného hlasování:
Pro 9
Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/2013/7 bylo schváleno.
8) Dotace na VPP
Starosta obce informoval o poskytnutí příspěvku za účelem
vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku na jejich
vytvoření z Úřadu práce, dohoda číslo CST-V-10/2013 za
účelem zřízení 1 pracovního místa. Příspěvek na mzdové
náklady obce Libějovice spojené s vytvořením 1 pracovního
místa činí maximálně 9272,- Kč. Zastupitelstvo bere na
vědomí

3)

Kontrola zápisu č. 5/2013 ze zasedání zastupitelstva
ze dne 10. 5. 2013
Zastupitelstvo obce schvaluje kontrolu zápisu a usnesení č.
5/2013 ze dne 10. 5. 2013 z předchozího jednání
zastupitelstva obce – bez závad.

9) Plán investic, výroční zpráva provozovatele vodovodu
Starosta obce předložil výroční technickohospodářskou
zprávu provozovatele vodohospodářské infrastruktury obce
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infrastrukturou – např. dřevěnými turistickými směrovkami,
informační mapou, případně kolostavy. Předáním
požadavku pověřuje starostu obce.
Výsledek veřejného hlasování:
Pro 9
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/2013/14 bylo schváleno.

Libějovice za rok 2012 vyhotovené společností ČEVAK, a.s.
Součástí zprávy je i plán investic pro rok 2014, plán údržby a
oprav na rok 2013. Zastupitelstvo bere na vědomí.
10) Výsledky podání žádostí o granty
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zamítnutí dotace na
akci: „ Oprava opěrné zdi u budovy Obecního úřadu
Libějovice“ a schvaluje přijetí dotace z grantového
programu Jihočeského kraje - úcta k předkům 20 000,- Kč
na akci: „Oprava hřbitovní zdi – hřbitov Lomec, I. Etapa“.
Celkové náklady budou dle výsledku výběrového řízení,
vlastní podíl obce musí být minimálně ve výši 20%
celkových nákladů. V Grantovém programu Jihočeského
kraje Rekonstrukce stávajících sportovišť byla schválena
dotace 81 000,- Kč na akci: „Bezpečný sport – oprava
obložení v tělocvičně Libějovice“. Celkové náklady budou
dle výsledku výběrového řízení, vlastní podíl obce musí být
minimálně ve výši 20% celkových nákladů. V grantovém
programu Program obnovy venkova byla schválena dotace
170 000,- Kč na akci: „ Bezpečná veřejná prostranství –
chodníky Černěves“, vlastní podíl obce musí být minimálně
50 % a k této akci pověřuje starostu přípravou a vypsáním
výběrového řízením. Zároveň pověřuje starostu podpisem
smluv o poskytnutí dotace.
Výsledek veřejného hlasování:
Pro 9
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/2013/10 bylo schváleno.

15) Spolufinancování projektu Výměna střešní krytiny MŠ
Chelčice
Zastupitelstvo obce schvaluje podíl na spolufinancování
projektu Výměna střešní krytiny na MŠ Chelčice ve výši
34 278,- Kč dle pravidel Programu obnovy venkova
Jihočeského kraje pro rok 2012 dle počtu žáků obce
Libějovice.
Výsledek veřejného hlasování:
Pro 9
Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/2013/15 bylo schváleno.
16) Rozšíření programu:
a) Bezúplatný převod nemovitosti
Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod
nemovitosti ve vlastnictví České republiky - Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových a to pozemku p.č.
2
76/2 o rozměru 36 m ostatní komunikace v k.ú. Libějovice
do vlastnictví obce Libějovice a zároveň pověřuje starostu
obce podpisem darovací smlouvy o bezúplatném převodu
této nemovitosti. Návrh smlouvy je přílohou č. 4 zápisu.
Výsledek veřejného hlasování:
Pro 9
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/2013/16a bylo schváleno.

11) Smlouva o poskytnutí grantu – Revitalizace zeleně II.
etapa
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace a smlouvy o
poskytnutí grantu z grantového programu Jihočeského kraje
Rozvoj venkova a krajina na akci: „ Revitalizace zeleně ve
správním území obce Libějovice – obnova krajinných prvků
v Krajinné památkové zóně Libějovicko – Lomecko II. etapa“
ve výši max. 850 000,- Kč, minimální podíl obce musí činit
10% z celkových nákladů, tj. 88 056,- Kč. Upravený rozpočet
akce dle jednání s Krajským úřadem Jihočeského kraje a
dodavatelem činí 880 552,-Kč. Zároveň pověřuje starostu
podpisem smlouvy a zapracováním změn do rozpočtu obce
a vyzvání dodavatele k realizaci projektu.
Výsledek veřejného hlasování:
Pro 9
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/2013/11 bylo schváleno.

b) Prvotní náklady – povodně 2013
Starosta obce předložil zastupitelstvu sumarizaci prvotních
nákladů za obec Libějovice na vědomí Krajskému úřadu
Jihočeského kraje dle nákladů vynaložených na likvidaci
povodní 2013. Zastupitelstvo bere na vědomí
c) Kontrola poskytnutí grantu
Starosta obce informoval o provedené kontrole realizace
projektu s názvem „Revitalizace zeleně ve správním území
obce Libějovice – obnova krajinných prvků v Krajinné
památkové zóně Libějovicko – Lomecko – I. etapa“.
Výsledek kontroly – bez závad. Zastupitelstvo bere na
vědomí.
d) Rozhodnutí o povolení kácení
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce zaslané
rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru
životního prostředí o povolení kácení dřevin rostoucích
mimo les a zároveň udělení souhlasu k těžbě a odvážení
dřevní hmoty v přírodní rezervaci Libějovický park
společnosti Mellkings Holding a.s., jako vlastníkovi
pozemků. Zastupitelstvo bere na vědomí

12) Výroční zpráva, roční závěrka JVS za rok 2012
Starosta obce předložil výroční zprávu, zprávu nezávislého
auditora za rok 2012 a pozvánku na valnou hromadu
společnosti Jihočeského vodárenského svazu (JVS) konanou
dne 11. 6. 2013. Zastupitelstvo bere na vědomí.
13) Valná hromada SMOOS, závěrečný účet za rok 2012
Starosta obce předložil zastupitelstvu závěrečný účet za rok
2012 Svazku měst a obcí okresu Strakonice a pozvánku na
Valnou hromadu, která se koná 25. 6. 2013 ve Strakonicích.
Zastupitelstvo bere na vědomí.

e) Žádost o prodej pozemku
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodat oddělenou část
2
pozemku p.č. 1559 k. ú. Libějovice o výměře cca 1872 m ,
2
podmínky prodeje - prodejní cena činí 6,80 Kč za m plus
náklady na zhotovení geometrického plánu a poplatek za
vklad do katastru nemovitostí. Zároveň zastupitelstvo
pověřuje starostu zveřejněním záměru prodeje tohoto
pozemku.
Výsledek veřejného hlasování:
Pro 9
Proti 0 Zdrželi se 0

14) Projekt S Peklíkem na vandr
Zastupitelstvo obce schvaluje zapojení se do přípravy
projektů Spolupráce v rámci projektu „S Peklíkem na vandr“
Místní akční skupiny – Občanského sdružení Rozkvět
zahrady jižních Čech na období a předání požadavku na
vybavení
obce
Libějovice
drobnou
turistickou
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Výsledek veřejného hlasování:
Pro 9
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/2013/16i bylo schváleno.

f) Žádost o poskytnutí neinvestičního transferu
Zastupitelstvo obce schvaluje neinvestiční transfer
z rozpočtu obce Libějovice ve výši 3000,- Kč na náklady
spojené s nájmem prodejny Nestanice na rok 2013. Zároveň
pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí transferu
a zařazením výdaje do rozpočtu obce. Proti tomuto návrhu
nebyly podány žádné námitky. Před hlasováním o návrhu
byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Výsledek veřejného hlasování:
Pro 9
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/2013/16f bylo schváleno.

j) Smlouva o smlouvě budoucí – EON
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o smlouvě
budoucí č. 1030014203/002 na p.č. 12/3 v k.ú. Černěves –
umístění kabelu NN se společností E.ON. Společnost E.ON
se zavázala vyhovět požadavkům Obce Libějovice na
technické provedení realizace. a pověřuje starostu
podpisem smlouvy. Smlouva je přílohou č. 7 zápisu.
Výsledek veřejného hlasování:
Pro 9
Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/2013/16j bylo schváleno.

g) Výběrové řízení na dodavatele prací
Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek výběrového řízení na
akci (dle nejnižší nabídnuté ceny): „Oprava hřbitovní zdi –
hřbitov Lomec, I. etapa“, celková cena díla 31 328,60 Kč,
podíl obce 11 328,60 Kč, z dotace hrazeno 20 000,- Kč.
Na akci „ Bezpečný sport – oprava obložení v tělocvičně Libějovice“, celková cena díla 126 032,- Kč, podíl obce
45 032,- Kč, z dotace hrazeno 81 000,- Kč. Zároveň
zastupitelstvo pověřuje starostu obce podepsáním smluv o
dílo s vybranými dodavateli (po uplynutí lhůty pro podání
odvolání k výsledku výběrového řízení) a zapracováním do
rozpočtu obce. Návrh smluv je přílohou č. 5 zápisu.
Výsledek veřejného hlasování:
Pro 9
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/2013/16g bylo schváleno

k)

Smlouva o smlouvě budoucí – Správa a údržba silnic
JčK
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy č.
BVB/42/13/ST/KK o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemena a to na p.č. 1230 a 694/1 v k.ú. Černěves v rámci
akce: “Bezpečná veřejná prostranství – chodník Černěves“ –
umístění chodníku, práva přístupu k němu a práva jeho
opravy a údržby a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Smlouva je přílohou č. 8 zápisu.
Výsledek veřejného hlasování:
Pro 9
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/2013/16k bylo schváleno.

l) Finanční podpora regionálního rozvoje
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o finanční
podpoře regionálního rozvoje (účelově vázaný dar)
Občanskému sdružení Rozkvět zahrady jižních Čech – místní
akční skupina na provozní náklady příjemce a financování
rozvojových projektů a akcí příjemce. Prostředky budou
použity na spolufinancování projektu: ZDRAVÍ NÁS BAVÍ
v celkové výši 9 900,- Kč. Zároveň pověřuje starostu
podpisem smlouvy. Návrh smlouvy je přílohou č. 10 zápisu.
Výsledek veřejného hlasování:
Pro 9
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/2013/16l bylo schváleno.

h) Zrušení elektronické dražby
Starosta obce informoval o zrušení elektronické dražby ve
věci získání vlastnických práv k p. č. 1239 k.ú. Libějovice.
Zaslaná dražební jistiny ve výši 10 000,- Kč byla vrácena zpět
na náš účet. Zastupitelstvo bere na vědomí
i) Vodovod a kanalizace Libějovice
Zastupitelstvo obce schvaluje investiční záměr na
vybudování kanalizace a vodovodu v obci Libějovice v úseku
k.ú. Libějovice p.č. 1143, 1131, 1065, 1055, 496/1, 498/1 a
1059 – akce „Libějovice – rozšíření vodovodu a kanalizace“.
Záměr se týká i vybudování veřejné části vodovodních (v
případě zájmu vlastníků) a kanalizačních přípojek
k jednotlivým nemovitostem a pozemkům. Plánovaný
rozsah prací je zakreslen v přiloženém plánku investice
a technickém popisu akce (příloha č. 6 zápisu). Zároveň
schvaluje výši úhrady za zřízení jednotlivé přípojky majiteli
na pozemku nebo přilehlé nemovitosti na vybudování
veřejné části vodovodní přípojky (až k hranici pozemku
nebo k nemovitosti ležící na hranici pozemku) ve výši 6000,Kč. V případě zájmu občanů bude sepsána smlouva o zřízení
přípojek a úhradě daru obci. Zastupitelstvo dále pověřuje
starostu vypsáním výběrového řízení na vybudování
kanalizace a vodovodu. Smlouva je přílohou č. 8 zápisu.

m) Smlouva o dočasné finanční výpomoci formou
výpůjčky
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o dočasné
finanční výpomoci formou výpůjčky Občanskému sdružení
Rozkvět zahrady jižních Čech – místní akční skupina.
Předmětem smlouvy je výpůjčka finanční hotovost ve výši
57 000,- Kč na předfinancování projektu: ZDRAVÍ NÁS BAVÍ.
Dále pověřuje starostu podpisem smlouvy. Smlouva je
přílohou č. 11 zápisu.
Výsledek veřejného hlasování:
Pro 9
Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/2013/16m bylo schváleno.
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 Změna v povolování kácení dřevin - Vyhláška č. 395/1992 Sb. platná od
15. 7. 2013
Vyhláška především nově posiluje ochranu stromořadí a nově upravuje kácení
v zahradách. Povolení ke kácení dřevin již nebude potřeba pro zahrady (pokud tyto dřeviny
nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí, nebo jsou vyhlášeny jako
památný strom).
Definice zahrady: pozemek u bytového nebo u rodinného domu,
definovaný podle stavebního zákona, v zastavěném území obce, který je
stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti. Všechny tyto znaky musí zahrada
splňovat současně. Tuto podmínku tedy nesplňují např. pozemky
v zahrádkářských osadách, přestože v nich trvalý pobyt osob není vyloučen.
Živý plot, tedy rozhrada tvořená dřevinami, za stavební oplocení považována
není.
V každém případě doporučujeme konzultaci s obecním úřadem, aby
nedocházelo ke zbytečnému a hlavně nezákonnému vykácení některých dřevin
vyjmenovaných touto vyhláškou.

 Slavnosti plodů
Letošní pořádání slavností plodů bude probíhat v Libějovicích (26. 10. 2013) na louce u starého
zámku. Uvítáme jakékoliv náměty jak reprezentovat naši obec např. kulturním vystoupením
(maminky, babičky, tatínkové, dědečkové, hasiči). Rádi Vás podpoříme a odměníme. Celou akci
zabezpečuje pořádající agentura. V současné době nám ke kompletnímu programu schází jen
naše vystoupení, které všechny nejen pobaví.

 Vítání prázdnin:
V sobotu 29. 6. 2013 se uskutečnilo tradiční vítání prázdnin na fotbalovém hřišti
v Libějovicích. Počasí nám přálo a tak se přes 50 dětí mohlo zúčastnit dne plného zábavy. Byly zde
připraveny různé soutěže, malování na sádrové odlitky a stůl plný dobrot, které nám připravily
maminky a babičky. Nechyběl ani skákací hrad a projížďka na koni.
Touto cestou děkujeme všem, kteří nám pomáhali při organizaci celé akce. Velké
poděkování patří naší mládeži, která letos aktivně vypomáhala při konání celé akce. Další
poděkování patří i všem sponzorům. Těšíme se na příští rok.
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 Hasičská soutěž
8. června se v Chelčicích uskutečnila okrsková požární soutěž, která byla první soutěží nového
Sdružení dobrovolných hasičů Lomecka. Soutěže se zúčastnilo 6 družstev mužů a 3 družstva dětí.
Pořadí našich družstev: 6. místo Černěves, 4. místo Nestanice a 2. místo Libějovice. Družstvo
z Libějovic velmi překvapilo svými výkony, a jak sami uvedli i s velkými rezervami. Pevně věříme, že
jim jejich odhodlání vydrží i do dalších let.

 SDHL Libějovice - zájezd
Sbor dobrovolných hasičů Lomecka – Libějovice pořádá dne 10. 8. 2013 zájezd na Šumavu.
Odjezd v 8:00 hod. Na programu je výlet dle vlastního uvážení a poté návštěva soukromého
pivovaru na Kvildě.
Na výběr je několik možností:
1) Autobusem z Kvildy do Bučiny - pěšky na Knížecí pláně a zpět – 7 km. Poté zpět autobusem do
Kvildy (autobus - místní linková doprava).
2) Autobusem z Kvildy do Bučiny – pěšky do Německa (cca 200m) – místním autobusem na
rozhlednu v korunách stromů (vejce) a zpět.
3) Autobusem z Kvildy do Bučiny – pěší trasa Bučina – Černá Hora – Pramen Vltavy – Kvilda – 12
km
4) Pěší trasa – Kvilda – Pramen Vltavy a zpět – 13 km
Veškeré informace k trasám a celému zájezdu poskytne starosta hasičů
Libějovice pan Karel Holát. Pro hasiče SDHL Libějovice bude oběžník
s podrobnými informacemi.
Nevratná záloha na zájezd pro člena i nečlena je 100,- Kč.
Návrat ve večerních hodinách.

6

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

č. 6/2013

 Rybářské závody Nestanice
V sobotu 18. května od 13:00 hod proběhly první Rybářské závody v Nestanicích. Soutěžilo 9
účastníků ve dvou kategoriích – děti a dospělí. Pro závodníky i diváky bylo připraveno občerstvení.
V kategorii dospělých se na 1. místě umístila Kateřina Chrtová, na 2. místě Václav Čížek a 3.
místo obsadila Michaela Kocourková st. V kategorii dětí se na 1. místě umístil Václav Rottbauer ml., na 2.
místě Eliška Matásková a 3. místo obsadila Šárka Staňková. Absolutním vítězem se stal Václav Rottbauer
ml. který nachytal přes 3 m ryb. Všem výhercům blahopřejeme a těšíme se již na příští rok.

 Ping – pongové stoly:
Ve všech obcích byly na dětská hřiště umístěny ping – pongové stoly, které byly
pořízeny v rámci projektu Občanského sdružení Rozkvět zahrady jižních Čech
„Zdraví nás baví“.

 Atlas krajiny České republiky:
Do naší knihovny byl pořízen „Atlas krajiny České republiky“, do kterého je možné nahlédnout
v otevírací době knihovny, popř. v úředních hodinách OÚ Libějovice. Atlas není možné zapůjčit
z důvodu jeho velkých rozměrů.
Atlas krajiny ČR je zpracován na 332 stranách a obsahuje přesně 1 137 číslovaných objektů. V nich je
906 mapových prvků a 767 nemapových prvků
(grafy, tabulky, obrázky atd.). V základním
měřítku 1 : 500 000 je zpracováno 41 map.
Nejčetnějším měřítkem s 342 položkami je
měřítko 1 : 2 000 000. Ostatní měřítka jsou
zastoupena následovně: 1 : 1 mil (83 map), 1 :
1,5 mil (29 map), 1 : 3 nebo 4 mil (218 map).
Zbývá ještě 193 výřezů map převážně velkých
měřítek. Kromě mapových prvků jsou zařazeny
i
nemapové prvky dosahující 767 položek (jsou
to
fotografie, texty, tabulky, grafy, kresby,
schémata apod.).
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 Volnočasové centrum:
Masáž:
dle objednávek - Kamila Synáčková tel: 702 487 669
Výtvarná dílna:
Výtvarná dílna je po dobu letních prázdnin uzavřena. Přejeme Všem hezké léto a těšíme se na Vás
v září.
Anglický jazyk:
Hodiny Anglického jazyka pro děti se po dobu letních prázdnin nekonají. Výuka opět začne
probíhat od 8. 9. 2013, kdy bude navázáno na předchozí lekce.
Hodiny anglického jazyka pro dospělé budou probíhat i o letních prázdninách.
Zájemci o výuku pro začátečníky se mohou přihlásit na obecním úřadě v Libějovicích v úředních
hodinách nebo e-mailem, či telefonicky. V případě zájmu začne výuka od září 2013.
V případě zájmu o studium pro pokročilé je možné se přidat k stávajícím skupinám.
Tyto akce budou uskutečněny za podpory Jihočeského kraje

 Dětské hřiště nebo skládka?
I takto může vypadat jedno z našich dětských hřišť.
Tato fotografie byla pořízena v Černěvsi.
Touto cestou žádáme rodiče dětí, které hřiště využívají,
aby občas na své ratolesti dohlédli. Snad pro nikoho z nás není
velkým problémem po sobě uklidit a neničit přírodu ve svém
okolí.
Doufáme, že nejen mi, ale všichni občané mají okolí
svého bydliště rádi uklizené. Vždyť to i zaměstnance obce stojí
nemalé úsilí.

 Významná životní jubilea:
V měsíci červenec oslaví svá významná životní jubilea:
Rubešová Věra 70 let
Mašek Stanislav 70 let

Stluková Barbora 94 let
Krejčová Anna 60 let

Všem oslavencům gratulujeme a přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí a osobní spokojenost.
Oslavencům nad 70 let uvedených v občasníku bude gratulace předána osobně.
____________________________________________________________________
Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec vydává Obecní úřad Libějovice pod e.č. MK ČR E 20707.
Veškeré své připomínky a náměty přijímáme vždy do 25. v měsíci.

Až dosloužím, chci do tříděného odpadu.
Děkuji, že třídíte.
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