Sdružení podnikatelů, neziskových organizací a samospráv na území
Adamova, Borku, Hlincové Hory, Hluboké nad Vltavou, Hosína, Hrdějovic,
Hůr, Hvozdce, Chotýčan, Jivna, Libína, Libníče, Lišova, Rudolfova, Ševětína,
Štěpánovic, Úsilného, Vitína a Zvíkova.

Hluboká nad Vltavou
16. dubna 2013

V Libníči zrekonstruovali dětem hřiště
Tisková zpráva č. 04/2013
Modernizované dětské hřiště, nová parkovací stání a zpevněné plochy a nově vysazená
zeleň potěšila občany obce Libníč na Českobudějovicku. Obec za více než 1,2 milionu korun
upravila veřejné prostranství před obecním objektem, v němž sídlí mateřská školka.
„Museli jsme vyřešit veřejné prostranství před obecním objektem č.p. 47. Docházelo zde
k chaotickému parkování v okolí celé budovy. Také dětské hřiště za budovou bylo zchátralé,
bylo pro děti už nebezpečné,“ uvedl Jiří Fencl, starosta obce Libníč.
V rámci projektu, který v těchto dnech skončil, došlo k výsadbě zeleně, úpravě zpevněných
ploch a oplocení, vybudování 6 parkovacích stání a modernizaci dětského hřiště. Obec
plánuje dovybavit hřiště ještě novými herními prvky. „Pokud uspějeme s žádostí o dotaci
z Ministerstva pro místní rozvoj, dovybavíme hřiště do konce tohoto roku,“ dodal starosta. To
ocení zejména rodiče s dětmi, jelikož v rekonstruované části přilehlé budovy sídlí od září
2011 mateřská školka s jednou třídou s 20 dětmi. Hřiště však mohou využívat i ostatní děti
z obce.
Projekt si vyžádal více než 1,2 milionu korun. Z toho 564 tisíc zaplatí obec prostřednictvím
dotace z Místní akční skupiny Hlubocko – Lišovsko. „V květnu předložíme Státnímu
zemědělskému intervenčnímu fondu žádost o proplacení dotace ve výši 564 tisíc korun,“
uvedl Lukáš Tryml, ředitel Místní akční skupiny Hlubocko – Lišovsko.
Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko je sdružením podnikatelů a obcí působících na
území Hlubocka a Lišovka. Rozděluje dotace v rámci Strategického plánu Leader a realizuje
projekty, které region rozvíjí. Organizace sdružuje 19 obcí: Adamov, Borek, Hlincová Hora,
Hluboká nad Vltavou, Hosín, Hrdějovice, Hůry, Hvozdec, Chotýčany, Jivno, Libín, Libníč,
Lišov, Rudolfov, Ševětín, Štěpánovice, Úsilné, Vitín a Zvíkov.
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