Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

č. 9/2021

Občasník obcí Libějovice,
Nestanice, Černěves a Lomec
Číslo 9/2021
Září 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
-----------------

Jednota:

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8 – 11
8 – 11
---------8 – 11
8 – 11

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

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
----------

 Termíny svozu komunálního odpadu na rok 2021:
5. 10.

19. 10.

2. 11.

16.11.

30.11.

14.12.

28.12.

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.

 Nebezpečný odpad
Kontejner na nebezpečný a velkoobjemový odpad bude přistaven dne 16. 10. 2021
Libějovice 8,00 – 9,00

Nestanice 9,00 – 10,00

Do kontejneru je možné vhodit:
 velkoobjemový odpad – jako gauče,
lina, tzv. nerecyklovatelný odpad
 plechovky od barev a ropných produktů
 staré pneumatiky

Černěves 10,00 - 10,30

Do kontejneru nepatří:
 elektrošrot
 papír, sklo, plast
 stavební suť, zemina
 bioodpad a těla živočichů a zbytky z nich
 směsný komunální odpad
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 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních
prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne

18. 10. 2021 od 07:30 do 18. 10. 2021 17:00

Vypnutá oblast:
Chelčice -celá obec včetně všech podnikatelských odběrů, lokalita Na Lázni, areál Zemcheby
Chelčice, Libějovice-celá obec včetně všech podnikatelských odběrů, Truskovice-celá obec včetně
všech podnikatelských odběrů, areál Požární uzávěry ve Hvožďanech celé obce Hvožďany a Újezd
včetně všech podnikatelských odběrů, obec Dlouhá Ves, vepřín ZOD Chelčice v Dlouhé Vsi
Společnost EG.D, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku
oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el. energie o pochopení pro toto nezbytné
omezení.
Upozornění:
V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za
zařízení pod napětím.
Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné
předem vždy projednat se společností EG.D, a.s.
Pro případné další informace volejte Nonstop linku EG.D 800 22 55 77 nebo navštivte www.egd.cz, kde
najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny.
Děkujeme Vám za pochopení. EG.D, a.s.

 Jednota Libějovice
Jednota v Libějovicích bude ve dne:
- 5. 10. 2021 otevřena pouze od 6 – 10,30
- 6. 10. 2021 uzavřena z důvodu inventury
Novou otevírací dobu naleznete na 1. straně občasníku.

 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Doba konání voleb

8. 10. 2021 v době od 14,00 do 22,00 hodin
9. 10. 2021 v době od 8,00 do 14,00 hodin

Místo konání voleb - okrsek číslo
1 Libějovice - v objektu Obecního úřadu v čp. 26, Volnočasové centrum, přízemí objektu (bezbariérový
přístup)
2 Nestanice - v objektu Nestanice 69, Víceúčelové zařízení Nestanice (není bezbariérový přístup – schody)
3 Černěves - v objektu Černěves 20, Víceúčelové zařízení Černěves (není bezbariérový přístup – schody)
Volič, který ze závažných, zejména zdravotních důvodů, se nemůže dostavit do volební místnosti a chce se
voleb zúčastnit, může požádat, aby ho členové okrskové volební komise navštívili na území příslušného
volebního okrsku s přenosnou volební schránkou. Požadavek je možné nahlásit předem telefonicky, na
Obecní úřad Libějovice – tel. 383 382 064, 725 031 368, nebo ve dnech voleb přímo příslušné okrskové
volební komisi: Libějovice – 383 382 064
Nestanice – 725 031 368
Černěves – 724 906 814
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 Kontejner na bio-odpad
Libějovice

Nestanice

Černěves

24. 9. – 30.9.

1. 10. – 7.10.

8. 10. – 14.10.

15. 10. – 21.10.

22. 10. – 28.10.

29. 10. – 4.11.

5. 11. – 11.11.

12. 11. – 18.11.

19. 11. – 25.11.

Kontejner bude převážen ze čtvrtka na pátek.
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.

 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
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
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
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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
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
Budu se těšit na případnou spolupráci Vopálka V.

 Zastupitelstvo obce Libějovice:
Výpis ze zápisu a usnesení zasedání Zastupitelstva
obce Libějovice č. 10/2021 ze dne 17. 9. 2021
 Výběrové řízení na propachtování zem. pozemků
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr propachtovat pozemky a to:
Záměr č. 1 - pozemek p. č. 1229 v k. ú. Nestanice
Záměr č. 2 - pozemek p. č. 1153 v k. ú. Libějovice
Záměr č. 3 – pozemek p. č. 1149 v k. ú. Libějovice
Záměr č. 4 – pozemek p. č. 1159 v k. ú. Libějovice
Záměr č. 5 – pozemky p. č. 1360, 1361 v k. ú. Libějovice
Záměr č. 6 – pozemek p. č. 1116 v k. ú. Černěves u Libějovic
Záměr č. 7 – pozemky p. č. 1120,1123,1125 a část pozemků p. č. 1121 (1,339666) a 1122 (0,0801598) v k. ú.
Černěves u Libějovic
Záměr č. 8 – pozemek p. č. 1183 v k. ú. Černěves u Libějovic
Záměr č. 9 – pozemek p. č. 1186 v k. ú. Černěves u Libějovic
Záměr č. 10 – pozemek p. č. 1191 v k. ú. Černěves u Libějovic
Záměr č. 11 – pozemek p. č. 1211 v k. ú. Černěves u Libějovic
Záměr č. 12 – pozemky p. č. 1220, 1222, 1223 v k. ú. Černěves u Libějovic
Záměr č. 13 – pozemek p. č. 1018 v k. ú. Černěves u Libějovic
Záměr propachtovat byl zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce obce Libějovice
od 30. 8. 2021 do 16. 9. 2021.
Dále zastupitelstvo obce schvaluje výsledek výběrového řízení a podpis pachtovní smlouvy s vítězným
uchazečem, a to:


**** na pozemek p. č. 1229 v k. ú. Nestanice (záměr č. 1) za pachtovné ve výši 3500,- Kč/ha/rok.
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**** na pozemek p. č. 1153 v k. ú. Libějovice (záměr č. 2) za pachtovné ve výši 5230,- Kč/ha/rok.
**** na pozemek p. č. 1149 v k. ú. Libějovice (záměr č. 3) za pachtovné ve výši 5230,- Kč/ha/rok.
**** na pozemek p. č. 1159 v k. ú. Libějovice (záměr č. 4) za pachtovné ve výši 5230,- Kč/ha/rok.
****na pozemky p. č. 1360, 1361 v k. ú. Libějovice (záměr č. 5) za pachtovné ve výši 5230,Kč/ha/rok.
**** na pozemek p. č. 1116 v k. ú. Černěves u Libějovic (záměr č. 6) za pachtovné ve výši 3500,Kč/ha/rok.
**** na pozemky p. č. 1120,1123,1125 a část pozemků p. č. 1121 (1,339666) a 1122 (0,0801598)
v k. ú. Černěves u Libějovic (záměr č. 7) za pachtovné ve výši 5230,- Kč/ha/rok.
**** na pozemek p. č. 1183 v k. ú. Černěves u Libějovic (záměr č. 8) za pachtovné ve výši 5230,Kč/ha/rok.
**** na pozemek p. č. 1186 v k. ú. Černěves u Libějovic (záměr č. 9) za pachtovné ve výši 5230,Kč/ha/rok.
**** na pozemek p. č. 1191 v k. ú. Černěves u Libějovic (záměr č. 10) za pachtovné ve výši 3500,Kč/ha/rok.
**** na pozemek p. č. 1211 v k. ú. Černěves u Libějovic (záměr č. 11) za pachtovné ve výši 3500,Kč/ha/rok.
**** na pozemky p. č. 1220, 1222, 1223 v k. ú. Černěves u Libějovic (záměr č. 12) za pachtovné ve
výši 5230,- Kč/ha/rok.
****na pozemek p. č. 1018 v k. ú. Černěves u Libějovic (záměr č. 13) za pachtovné ve výši 5230,Kč/ha/rok.

Pokud vítězný uchazeč odmítne podepsat pachtovní smlouvu, bude smlouva podepsána s dalším v pořadí
dle zápisu z 1. jednání výběrové komise.
 Žádost o odkoupení pozemku p. č. 66/2 v k. ú. Libějovice
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodat pozemek p. č. 66/2 v k. ú. Libějovice. Záměr prodat byl
zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce Obecního úřadu Libějovice
od 2. 9. 2021 do 17. 9. 2021.
Dále zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p. č. 66/2 v k. ú. Libějovice **** za kupní cenu 400,Kč/m2.
 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 511/1 a 64/1 v k. ú. Libějovice
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemen č. PI-014330069377/001-FIA uzavřenou
firmou EG.D, a. s., Lidická 1873/36, Černé Pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400 za účelem umístění stavby
„Libějovice, pí Jabůrková: NN přip. kab.“ na pozemcích p. č. 511/1 a 64/1 v k. ú. Libějovice. Věcné břemeno
bude zřízeno za jednorázovou náhradu 1.200,- Kč bez DPH.
 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Hřiště pro míčové hry Černěves“
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1 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. Tímto dodatkem se mění termín dodání z důvodu nedostatku stavebního materiálu na trhu.
Nový termín dodání je do 30. 11. 2021.


Rozšíření programu
a) Obecně závazná vyhláška č. 5/2021, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství v obci Libějovice, Nestanice a Černěves
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2021, kterou se stanovují pravidla pro pohyb
psů na veřejném prostranství v obci Libějovice, Nestanice a Černěves.
b) Obecně závazná vyhláška č. 6/2021,o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
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Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2021 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství.
**** Osobní údaj byl anonymizován v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR).
Tento je v souladu s § 16 a § 17 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, přístupný k nahlédnutí na Obecním úřadě Libějovice

Kultura
 SLAVNOSTI PLODŮ 2021 – Chelčice

Soutěže 22. 10. 2021
Jarmark, slavnosti sobota 23. 10. 2021 od 9,00 hod
a vyhlášení vítězů na pódiu od 11,45 do 12,30 hod
Informace pro zájemce o účast ve vyhlášených soutěžích Mikroregionu Chelčicko-Lhenického. V roce 2021 je
vyhlášeno 5 kategorií: Jablko roku 2021, 2 kategorie pálenky – Slivovice a Ostatní ovocný destilát, 2 kategorie
ovocná dobrota – Pekařský výrobek a Cukrářský výrobek.
Podmínky k účasti a místa odevzdávání vzorků:
Jablko roku 2021 – do soutěže odevzdávejte vždy soutěžní vzorek zabalený zvlášť od jednotlivé odrůdy jablek v
sáčcích po 5 kusech s popisem: PĚSTITEL, MOBIL, OBLAST, ODRŮDA.
Vzorky odevzdávejte ve dnech 20. 10. – 22. 10. (středa – pátek) na všech obecních úřadech mikroregionu.
V pátek 22. 10. do 11,00 hod.
Slivovice a Ostatní ovocný destilát – do této soutěže odevzdávejte 0,5 l vzorku ovocného destilátu s popisem:
VÝROBCE, MOBIL, ADRESA, NÁZEV OVOCE.
Vzorky odevzdávejte ve dnech 20.10. – 22.10. (středa – pátek) na všech obecních úřadech mikroregionu.
V pátek 22.10. do 11,00 hod.
Do soutěže v těchto kategoriích se nabírají pouze vzorky nepřibarvované (čirý destilát).
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Ovocná dobrota: kategorie Pekařský výrobek a kategorie Cukrářský výrobek – do této soutěže odevzdávejte
vzorky dle uvážení - dort, štola, mísa koláčů, plech buchet a tác výrobků apod. Na zapůjčené nádobí zespodu
táců a mís nalepte své jméno a obec kvůli možné záměně. Výrobek musí být vyroben z výpěstků
charakterizujících tuto oblast, které musí být jeho součástí (jablko, hruška, švestka, meruňka, broskev, rybíz
atd.), nikoli z exotického ovoce.
Výrobky musí obsahovat: VÝROBCE, MOBIL, ADRESA, RECEPT, NÁZEV VÝROBKU.
Vzorky odevzdávejte ve dnech 20. 10. – 22. 10. (středa – pátek) na všech obecních úřadech mikroregionu.
V pátek 22. 10. do 11,00 hod.
Vzorky „dobrota“ vzhledem k trvanlivosti výrobku odevzdávejte co nejblíže konání soutěže tj. po domluvě na
obecních úřadech (nebo u starostů) jednotlivých obcí mikroregionu.
V nejasných případech rozhoduje pořadatel o zařazení do příslušné kategorie.
Jednotlivé vzorky komise hodnotí anonymně pod čísly.
Soutěžící, který doručí svůj soutěžní vzorek osobně na příslušný obecní úřad, obdrží vstupenku zdarma.
Sraz členů všech komisí je v pátek 22. 10. 2021 v 17,00 hodin v hospodě v Chelčicích.
Po oficiálním zahájení Slavností plodů 2021 v sobotu 23. 10. v 9,00 hod. na pódiu bude v prostorách
Komunitního centra Chelčice a Nového Linharta zahájena Slavnostní vernisáž Podzimní výstavy soutěžních
vzorků. Výstava prací mateřských školek bude taktéž v této budově.
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěží a předání cen vítězům jednotlivých kategorií bude součástí Ovocnářského
jarmarku v sobotu 23. 10. 2021 od 11,45 do 12,30 hod. Prosíme všechny přihlášené, aby uváděli svá mobilní
čísla a aby se v případě umístění na 1. – 3. místě zúčastnili vyhlášení výsledků a předání cen nejlépe osobně.

Vstupné:
Předprodej:
Na místě:

100,- Kč/ osobu (na obecních úřadech nebo elektronicky pomocí QR kódu na pozvánce)
150,- Kč/ osobu
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 Pouťové odpoledne v Nestanicích
Hasiči Nestanice děkují všem účastníkům pouťového odpoledne konaného 12. 9. 2020 na návsi v Nestanicích.
Zvláštní poděkování patří hospodyňkám, které toto setkání obohatily o pouťové dobroty. Těšíme se na další
ročník a doufáme, že se povede tak jako letos.
SDHL Nestanice

 Badminton přípravek v Libějovicích
TJ Sokol Vodňany oddíl badmintonu zahajuje tréninky přípravek - dětí 6 - 8 let,
v tělocvičně v Libějovicích.
Kdy: Pátky od 17.30 do 19.00 hod. Začíná se od 1. 10. 2021.
Maximální kapacita je 10 dětí.
Zájemci se mohou hlásit přímo v tělocvičně v průběhu října nebo na kontaktu:
Ing. Vladimír Marek, tel. 724 232 275, e-mail: vladmarek23@seznam.cz.



Volnočasové centrum

Masáže
Objednávat se můžete na tel: 603 938 523 - A. Kalinová

 Významná životní jubilea
V říjnu oslaví své významné životní jubileum
Koberna Bohumil
Stehlík Zdeněk
Nouzecký Tomáš

75 let
50 let
18 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 30. 9. 2021
Až dosloužím, chci do tříděného odpadu.
Děkuji, že třídíte.
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