Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

č. 12/2021

Občasník obcí Libějovice,
Nestanice, Černěves a Lomec
Číslo 12/2021
Prosinec 2021
Tel:
Tel. starosta:
web:
email:
Knihovna:
Veřejný internet:

Obec Libějovice
Libějovice 26
387 72 Libějovice

383 382 064, 725 031 368
606 692 079
www.libejovice.cz
podatelna@libejovice.cz

Pátek 16 - 17 hod.
V úředních hodinách knihovny

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

8 - 11
---------8 - 11
--------8 - 11

Pošta:
12 - 17
---------12 - 17
-----------------

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Jednota:
8 – 11
8 – 11
---------8 – 11
8 – 11

------------------12,30 – 15,30
-------------------
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Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

6 – 11,30
6 – 10,30
6 – 11
6 – 11
6 – 10,30
7 - 10

14 - 16

14 - 16
----------
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 Termíny svozu komunálního odpadu na rok 2022:
28.12.

11.1.

25.1.

8.2.

22.2.

8.3.

22.3.

5.4.

19.4.

3.5.

17.5.

31.5.

14.6.

28.6.

12.7.

26.7.

9.8.

23.8.

6.9.

20.9.

4.10.

18.10.

1.11.

15.11. 29.11. 13.12.

27.12.

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, železo, elektrošrot,
olej z kuchyně a žárovky.
POZOR! - V lednu se svoz plastů přesouvá až na druhou sobotu v měsíci – 8. 1. 2022

 Otevírací doba Obecního úřadu Libějovice
22. 12. 2021
8:00 – 11:00
27. 12. – 31. 12. 2021 Zavřeno
V naléhavých případech volejte p. starostu tel. 606 692 079, obecní úřad tel. 383 382 064.
Děkujeme za pochopení.

 Pošta Libějovice
V pondělí 27. 12. 2021 bude pošta Libějovice z technických důvodů uzavřena.

 Kalendáře 2022
Součástí tohoto čísla občasníku je kalendář Mikroregionu Chelčicko – Lhenického. Pokud tento kalendář
nenaleznete ve své poštovní schránce, můžete si jej vyzvednout na Obecním úřadě Libějovice v úředních
hodinách nebo po telefonické domluvě.
Akce uvedené v kalendáři se uskuteční, pouze pokud to umožní vládní nařízení a aktuální situace v ČR.

 Vánoční otevírací doba Jednoty Libějovice
Pátek 24. 12. 2021
Sobota 25. 12. 2021
Neděle 26. 12. 2020
Pátek 31. 12. 2021
Sobota 1. 1. 2022

7:00 – 10:00
Zavřeno
Zavřeno
7:00 – 10:00
Zavřeno

Ostatní dny mezi svátky je běžná otevírací doba.

 Kontejner na bio-odpad
Kontejner na bio-odpad bude v době od prosince 2021 do února 2022 trvale umístěn v Libějovicích.
CO LZE VHODIT:
 VEŠKERÉ ROSTLINNÉ ZBYTKY (TRÁVA, LISTÍ, KŮRA, ŠTĚPKY, PILINY, ODPAD ZE ZAHRÁDKY)
 ODPAD Z KUCHYNĚ (POUZE ROSTLINNÉ ZBYTKY, OVOCE, ZELENINA)
Je zakázáno do kontejneru ukládat uhynulá zvířata, kůže, vnitřnosti, kosti a zbytky jídel včetně pečiva!!!
Dále žádný materiál nerostlinného původu.
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 Technický pracovník obce
Obec Libějovice přijme zaměstnance na pracovní pozici technický pracovník obce.
Na dobu: určitou, 1 rok (s možností prodloužení), zkušební doba 3 měsíce
Místo výkonu práce: správní území Libějovice
Rozsah pracovní doby: Plný úvazek, tj. 40 hodin týdně (možnost i zkráceného úvazku)
Forma pracovního poměru: hlavní pracovní poměr
Odměna: 23 000,- Kč/měsíc
Dále nabízíme: 25 dní dovolené, 3 dny indispozičního volna, příspěvek na penzijní připojištění, stravenky,
příspěvek na očkování, prémie
Náplň práce: údržba a úklid veřejné zeleně, veřejného prostranství, údržba a opravy majetku obce, práce s
křovinořezem, sekačkou, traktůrkem, motorovou pilou, údržba techniky a zařízení, stavební
práce (včetně zdění), manipulace s náklady, úklid sněhu, zemní práce, sběr tříděného odpadu,
práce v lese i s použitím mechanizace, řízení motorového vozidla aj.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
státní občanství ČR, popř. trvalý pobyt v ČR, způsobilost k právním úkonům, vyučen, řidičský průkaz skupiny
B (osobní automobil), časová flexibilita
Výhodou: technická dovednost, samostatnost, praxe v oboru nebo oboru podobném, řidičský průkaz
skupiny T (traktor).
Práce není vhodná pro osoby se zdravotním omezením.
Písemná přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:
a) jméno, příjmení a titul
b) datum a místo narození
c) státní příslušnost
d) místo trvalého pobytu
e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
f) datum a podpis zájemce
K přihlášce je nutno připojit tyto doklady:
1) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a
dovednostech týkajících se praxe uchazeče
2) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce. U cizích státních příslušníků též obdobný
doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem. Pokud takový doklad domovský stát
nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením.
3) kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Přihlášku lze podat osobně na podatelně Obecního úřadu Libějovice, Libějovice 26 nebo zaslat poštou na
OÚ Libějovice, Libějovice 26, 387 72 Libějovice, kontaktní osoba: p. Iralová tel. 383 382 064, p. Chrt tel. 606
692 079.
Toto výběrové řízení nezavazuje ani jednu ze stran k uzavření pracovní smlouvy. Obec Libějovice může toto
výběrové řízení kdykoliv zrušit, bez udání důvodu.

 Nabídka nákladní dopravy a čištění koberců, atd.
Nákladní doprava do 3,5t - nabízím odvoz a dovoz: uhlí, suť, stavení materiály, sypké materiály, zemina,
dřevo, beton atd.
Vozidlo: Multicar třístranná sklápěcí korba.
Cena 1km - 18 Kč
Čekací doba 1 hod: 300 Kč
Tel: +420 777 108 150
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Od 1. 12. 2021 rozšiřujeme naše služby o čištění interiéru vozidel, čištění sedacích souprav, koberců atd.
Ceník : - kompletní čištění interiéru vozidla mokrou cestou nebo párou od 800 do 1200 Kč dle velikosti
a míry znečištění
- u kožených interiérů možnost impregnace
- sedací soupravy dle velikosti od 300 do 700 Kč
- koberce dle typu a míry znečištění od 18 Kč 1m2
- kusové koberce od 150 Kč do 400 Kč
Pro více informací mě neváhejte kontaktovat na čísle 728 685 987

 Zastupitelstvo obce Libějovice:
Výpis ze zápisu a usnesení zasedání Zastupitelstva
obce Libějovice č. 13/2021 ze dne 30. 11. 2021
 Změna rozpisu
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce schválenou změnu rozpisu č. 5/2021. Schválená změna rozpisu
je přílohou č. 2 zápisu. Zastupitelstvo bere na vědomí.
 Obecně závazná vyhláška obce Libějovice č. 7/2021, o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 7/2021 o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství.
 Obecně závazná vyhláška obce Libějovice č. 8/2021, o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 8/2021 o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství.
 Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na akci „Hřiště pro míčové hry Černěves“
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na akci „Hřiště pro míčové hry Černěves“
uzavřený s firmou STRABAG a. s., PJ Prachatice, Vodňanská 333, 383 11 Prachatice,
IČ: 60838744.
 Dotace z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje 2022
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádostí o dotaci z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje 2022 a
to na investiční akci: „Výměna luxfer za okna v tělocvičně Libějovice“ – předpokládaná výše požadované
dotace 270.000,- Kč, spoluúčast obce 40%.
 MŠ Libějovice
Zastupitelstvo obce schvaluje vyhotovení projektové dokumentace na výstavbu mateřské školy.
 Ceny vodného a stočného
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh kalkulace a ceny vodného na rok 2022. Cena vodného na rok 2022 činí
44,11 Kč/m3 bez DPH.
Dále zastupiteltvo obce schvaluje návrh kalkulace a cenu stočného na rok 2022. Cena stočného pro rok
2022 činí:
- pohyblivá složka 20,58 Kč/m3 bez DPH (řad)
pevná složka 200,- Kč bez DPH
- studna 23,- Kč /m3 bez DPH (obsahuje i pevnou složku)
-
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 Příští jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo obce schvaluje konání jednání zastupitelstva obce dne 22. 12. 2021 od 19 hod.


Rozšíření programu
 Rozpočtové opatření
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce schválené rozpočtové opatření č. 9/2021. Zastupitelstvo bere
na vědomí.

Kultura


Tříkrálová sbírka v roce 2022

Umožní-li to protiepidemická opatření, přijdou k Vám domů již po
jednadvacáté požádat dobrovolníci Charity Česká republika o příspěvek do Tříkrálové
sbírky.
Domluvený termín pro koledování je 8. 1. – 9. 1. 2022, za daných opatření
(respirátory, desinfekce, odstup od dárce 1,5 m). Vedoucí koledník prokazuje své
pověření průkazkou Charity Česká republika. Bílé pokladničky jsou označeny
červenobílým logem charity a zapečetění mají potvrzeno příslušným obecním úřadem.
Z vybraných prostředků 65 % bude vráceno zpět. V loňském roce 2021 jsme díky štědrosti dárců měli
k dispozici pro pomoc potřebným v našem regionu celkem Kč 133 190,95 (výnos z roku 2021 Kč 77 746,50 a
zůstatek z r. 2020 Kč 55 444,45).
Podle schváleného programu pomoci bylo poskytnuto pro klienty Hospice v Prachaticích Kč 11 662
Domova Žlutý Petrklíč na Lomci Kč 11 662, terapeutické dílny Domova sv. Linharta v Chelčicích Kč 3 887 a pro
charitní občanskou poradnu ve Vodňanech Kč 15 549. Pro přímou pomoc jednotlivcům a rodinám bylo
k začátku prosince čerpáno Kč 53 588, a to tímto podílem: 15 dětí (stravné, učební pomůcky), 8x příspěvek
rodinám v době hmotné nouze (úmrtí, řešení výživného, ztráty zaměstnání při covidu), 3x výpomoc občanům
se zdravotním handicapem (příspěvek na pobyty v sociálních zařízeních, pro přiznání invalid. důchodu).
Zbývající prostředky (37 tis. Kč) jsou určeny především pro zajištění stravného do konce školního roku
2021/2022.
V době “méně covidové“ se podařil i Tříkrálový výlet a uskutečnil se bez nákladů a prostředků
Tříkrálové sbírky.
A co když se změní vládní opatření a my nebudeme moci přijít? Pro tento případ jsme již lépe
připraveni, než tomu bylo loni.
Možností je několik a mnoho a můžete je využít i kromě koledování:






Statické kasičky ve Vašich obcích od 1. 1. do 16. 1. 2022, Benefiční koncert 14. 1. 2022 v Městském
kulturním středisku Vodňany, na který jste všichni srdečně zváni.
Online kasička: 1. 1. – 30. 4. 2022 – prosíme uvést PSČ 389 01
Bezhotovostní dar: 1. 1. – 31. 1. 2022 – číslo účtu 66008822/0800, prosíme uvést variabilní symbol
777921015
Okamžitá platba přes QR kód výše
Podrobnou informaci, jak přispět na tříkrálový účet, získáte na webu www.trikralovasbirka.cz.

Přidej se k nám, ať jsi malý, velký, starší, mladší…
Do naší skupiny KRÁLŮ a VEDOUCÍCH SKUPINEK hledáme dobré duše, kterým dělá radost pomoc druhým a
přemýšlí, co smysluplného by dělali v sobotu 8. 1. 2022. Budeme za Vás moc vděční.
O informace ale i pomoc je možné žádat přes místní koordinátorky Renata Tenderová
(Vodňany) na tel.: 724 558 449 a Lenka Ebelová (Bavorovsko) na tel.: 728 073 560.
Děkujeme za důvěru, pomoc a přejeme všem hlavně pevné zdraví a radostný rok 2022.
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 Vítání občánků:
V sobotu 27. 11. 2021 se uskutečnilo vítání nových občánků Obce Libějovice. Z důvodu neuskutečněného vítání
občánků v loňském roce byli letos přivítáni i občánci z roku 2020. Vítání zahájily místní děti přednesem
básniček. Poté starosta obce přivítal 14 našich nových občánků. Děti a jejich rodiče obdrželi malou pozornost a
maminky květiny.

Fotky z vítání naleznete na adrese: https://libejovice.rajce.idnes.cz/

 Tradiční zdobení vánočních stromů:
1. adventní neděli jsme ve všech našich obcích společně rozsvítili vánoční stromy. Nechyběly koledy, cukroví a
dobrá nálada. Všem, kterým pomáhali při zdobení a vaření punče, děkujeme.

 Významná životní jubilea
V lednu oslaví své významné životní jubileum
Cinádrová Helena
Hruška Jaroslav
Outratová Šarlota

80 let
75 let
1 rok

Bartoš Pavel
Chrtová Olga

55 let
55 let

Všem oslavencům gratulujeme a přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí a osobní spokojenost.
Oslavencům nad 70 let bude gratulace předána osobně.
__________________________________________________________________________________
Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec“ periodický tisk územního samosprávného celku obce Libějovice
e.č. MK ČR E 20707 Veškeré své připomínky a náměty přijímáme vždy do 25. v měsíci.
Periodicita měsíční, vydáno 17. 12. 2021
Až dosloužím, chci do tříděného odpadu.
Děkuji, že třídíte.
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