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Libenický Lupen 
 občasník obce Libenice     č. 3      březen  2014 

 

 
     SLOVO STAROSTY 

Vážení spoluobčané. Než se pustím do bodů a programu, co vše bychom v naší 

obci chtěli zvelebit, nemohu si odpustit pár jízlivých slov. Jak jste již všichni 

zaznamenali, ke konci loňského roku došlo opět k změnám v zastupitelstvu. 

Paní starostka byla za podivných okolností odvolána a na její místo jsem byl 

zvolen já, Lubomír Marcin, aniž bych o toto jakkoli stál, jak je uvedeno v zápise 

ze ZO č.11/2013 i na zvukovém záznamu. Měsíc poté byl místo mne do funkce 

místostarosty zvolen pan Nohýnek.V obou případech došlo k chybě a tou bylo 

nezařazení bodu o odměnách za funkci přiřazenou ke jménu. V důsledku toho 

jsme pracovali měsíc bez nároku na odměnu. A teď prosím, ať zvedne ruku ten, 

kdo pracuje měsíc bez honoráře. Kdo vám uhradí projetý benzín, telefony, čas 

strávený na úřadech? Návrh na mimořádnou odměnu nám na popud jedné ze 

zastupitelek smetlo Ministerstvo financí takříkajíc ze stolu a tudíž se jako jediná 

varianta naskytla od 1.3. 2014 navýšení odměn o částky takové, aby nám to 

ušlou odměnu za výkon funkce nahradilo. Od 1.1. 2014 nám to umožňuje 

"Příloha č.1., nařízení vlády č.37/2003 sb., a v mém případě je možné navýšení ještě o 4000Kč, ale na to 

jsem nepřistoupil z důvodů zatížení obecní kasy. Píši o tom proto, aby nevznikaly fámy či osočování, které 

jsem se dočetl na stránkách Bubáků jako vtip na konec: "Zastupitelé si dovolují přidat si na odměnách, když 

máme schodkový rozpočet". Ale to, že když nám loni odměny vyplaceny nebyly a tím pádem jsme obci 

ušetřili, to se nikde nepíše. Poslední poznámka. Když jsme byli loni poprvé voleni, tak jsme již jeden měsíc 

bez odměn fungovali, ale to spíše na upřesnění celé situace.  

Ale teď zpět k práci. Svoz komunálního odpadu bude od 1.5. do  31.10. 2014, vždy v lichý týden. Více se 

dozvíte v letácích, které všichni obdržíte. V plánu máme kompletní opravu střechy nad místní knihovnou. Z 

důvodů omezených výdajů proběhne provizorní oprava boční hráze spodního rybníka - kanalizace nám 

prosakuje do rybníka. Dále bychom chtěli v brzké době opravit cestu okolo Zemanů a Zdychynců až k 

Dynkům. Opět se rozeběhnou práce v lokalitě "Vápenka". Zjišťují se možnosti kanalizace a provozování 

vodovodu je v řešení na Krajském úřadu. Samozřejmostí budou zaměstnanci na VPP placení z dotací na 

údržbu zeleně a drobné opravy. Další zajímavostí je žádost Okrašlovacího spolku o pronájem Tvrze. Pokud 

se jim záměr zdaří, tak jim budu držet palce, jelikož to bude stát mnoho dřiny a úsilí.  
Lubomír Marcin, starosta 

 

 

                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Samospráva 
Lubomír Marcin - starosta 

Pavel Nohýnek - místostarosta 

Jana Buřičová  

Milan Růžička  

Růžena Versteegová   

Michal Douda  

ing.Jaroslav Bartušek 

 

Úřad obce 

Lubomír Marcin - starosta 

Pavel Nohýnek - místostarosta 

Ivana Imramovská - úřednice obce 

Romana Panicová -  účetní obce 

 

Finanční výbor 

Předseda - Jana Buřičová 

Členové finančního výboru - Milan Pešek, Marcel 

Kučera  

Kontrolní výbor 

Předseda – Milan Růžička 

Členové kontrolního výboru – Josef Hampl, Jan 

Černý, Michal Douda, Hana Míčová  

Kulturní komise 

Předseda – Pavel Nohýnek 

Členové kulturní  komise - Pavlína Nohýnková, 

Jana Marcinová, Pavlína Zdychyncová
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Jak obec hospodařila 

v roce 2013 

 

Příjmy obce  v roce 2013       4 185 639,86 Kč 

Výdaje  obce  v roce 2013     4 069 634,-Kč 

Rozdíl                                       + 275 042,70 Kč 

 

Přestože byl v roce 2013 schválen schodkový 

rozpočet, kde byla plánována úhrada výdajů 

úsporami z let minulých, výsledek roku 2013 

nakonec skončil kladně. Finanční prostředky 

z minulých let nemusely být použity. Důvodem 

jsou neuskutečněné veškeré plánované investice a 

přesun plateb za již uzavřené smluvní vztahy do 

roku 2014. Je tomu tak v případě objednané 

opravy obecních komunikací v hodnotě 141 tis. 

Kč a na Vápence byla do konce roku 2013 

provedena část etapy plánované výstavby 

komunikace. 

Investice, které proběhly v roce 2013 a byly  

v roce 2013 ukončeny:  
Srovnání dna ostatní  plochy  ( spodní rybník) 

25 000,-Kč, rozšíření vodovodu na Vápence 

938 410,-Kč, oprava pomníku padlých 10 000,-Kč, 

výroba pódia 5 000,-Kč, digitalizace hřbitova + 

software na evidenci hřbitova 15 850,-Kč. 

Obec má k  31.12. 2013 nedokončené investice. 
( jedná se o částky, které obec již  proinvestovala 

do jednotlivých akcí k tomuto datu za minulá léta 

a investice ještě není dokončena ) 

Komunikace na Vápence 1 704 639,-Kč, osvětlení 

na Vápence 632 941,-Kč, sdružené rozvaděče pro 

pozemky na Vápence 15 ks 279 000,-Kč 

(tyto rozvaděče by měla obec převést bezplatně na 

majitele pozemků, zasíťování bylo v ceně 

pozemku)  

Čistička odpadních vod  952 480,-Kč 

(částka za projekty, žádosti o dotace, stavební 

povolení z let minulých, v roce 2013 nebyla v této 

oblasti  uskutečněna  žádná investice)    

Výstavba dětského hřiště 85 766,-Kč 

(Jedná se o částky i z minulých let, za zpracování 

dotačních žádostí, v roce 2013 byla 

proinvestována  částka  32 116,-Kč )  

Obec eviduje pohledávky k  31. 12. 2013 z let 

minulých, (popelnice, psi) ve výši 61 717,-Kč, 

z roku 2013 odpady 17 750,-Kč 

z roku 2013 psi 360,-Kč,  

nedoplatky z fakturace vodného z roku 2012 ve 

výši 25 832,- 

Obec eviduje závazky k 31. 12. 2013 
závazky za dodavatele v hodnotě 7 290,-Kč 

(pohledávky jsou ve lhůtě splatnosti) 

krátkodobé finanční závazky 439 700,-Kč jsou zde 

evidovány 4 x 50 000,- záloha na zasíťování za 

pozemky na Vápence. Také je zde evidován 

doplatek za parcely  103/13 a 103/14. Stále se ještě 

nepodařilo dořešit dohody o smíru. 

Obec nemá v účetní  evidenci pohledávky 

k 31.12. 2013 za prodanou pitnou vodu a za 

hrobová místa.  

Obec nemá v evidenci pohledávky za zajištění 

povoleného rezervovaného příkonu elektrického 

proudu pro majitele pozemků na Vápence 14 x 

12 500,- v 175 000,-Kč (jeden majitel uhradil). 

Obec za majitele uhradila již v roce 2010. 

Vyrovnání majitelů z obcí řeší smlouva o smíru, 

kterou zatím podepsalo pouze 6 majitelů pozemků. 

Není dořešen doplatek za parcelu 103/11 z původní 

ceny parcely 150,-Kč/m2 za schválenou cenu 300,-

Kč/m2. 

Obec je účastníkem soudních sporů a trestních 

oznámení, které by mohly mít vliv na 

hospodářský výsledek obce. 
Soudní spor o určení vlastnického práva k 

nemovitosti 6/1 vedeného u Okresního soudu v 

Kolíně spisová značka 6 C 4/2013 

trestní oznámení na neznámého pachatele ve věci 

prodeje pozemků na Vápence vedeného pod č. j. 

KRPS-137465-2TČ- 2012-010481 

Odvolání ve věci trestního řízení vedenému proti J. 

Ch. pod č.j.  sp. zn. 3T 78/2013. 

Obec v roce 2013 poskytla dotaci na činnost 

střediska Junáka v Červených Pečkách, kam 

dochází i děti z Libenic ve výši 5 000,-Kč.  Dotace 

byla vyúčtována. 

Obec Libenice v roce 2013 podpořila finančně 

kulturní akce, které pořádala kulturní komise 

obce. 

Vyúčtování kulturní komise za rok 2013 

přidělené finance 16 000,-Kč 

Karneval 1 638,-Kč (materiál 1246,-Kč, 

občerstvení 392,-), čarodějnice 3 851,-Kč (materiál 

720,-, občerstvení 3 131,-), loučení s prázdninami 

6 000,-Kč ( občerstvení/dárky pro děti 1 880,-, 

občerstvení 4 120,-), mikulášská 4 000,-Kč 

( vystoupení  Klemprda) 

Celkem :  15 489,-Kč 

Dále obec podpořila akci pořádanou paní 

Dynkovou -  malování na textil částkou 1 000,-Kč 

Obec přispěla 3 000,- na pomůcku podporující 

rozvoj dítěte s postižením. 

 

Na webu obce www.libenice.cz naleznete 

závěrečný účet, zprávu z přezkoumání hospodaření 

obce, čtvrtletní zprávy z kontrol finančního výboru, 

které vám přinesou podrobnější obrázek o 

hospodaření obce. 

 
             Jana Buřičová, předsedkyně finančního výboru 

 

tel:2012-010481
http://www.libenice.cz/
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Strategický plán obce Libenice 
 

Zastupitelstvo obce na svém zasedání pověřilo 

přípravou strategického plánu zastupitelku Janu 

Buřičovou, která ve spolupráci s  Místní akční 

skupinou Podlipansko, o.p.s. připraví tento 

dokument. V srpnu 2013 proběhl dotazníkový 

průzkum, který byl v listopadu 2013 prezentován 

na první veřejné schůzce v místní knihovně. V 

období od   ledna až do března 2014 se uskutečnili 

další komunitní projednání zjištěných priorit. 

Výstupy z dotazníků a komunitního projednávání 

se zapracují do strategického dokumentu, který 

bude prezentovat potřeby a možnosti rozvoje obce. 

Do konce března by měl být dokument zpracován 

a předložen zastupitelům k projednání. 

Na stránkách obce naleznete vyhodnocení 

dotazníkového šetření a zápis ze  schůzek 

komunitního projednání.  

Potřebuje tak malá obec takový dokument? 
Jednoznačně ANO. Nejen, že budou veškeré 

priority rozvoje známé, ale vedení obce by je 

mělo brát jako závazné a následně se věnovat 

oblastem s největší prioritou v oblasti investic. 

Existence tohoto dokumentu je také vyžadována 

při podávání žádostí o dotace. 

Rozvojový dokument je živým dokumentem, 

takže je nutné s ním i během naplánovaného 

období  nadále  pracovat. 

Kolik nás dokument bude stát? 
Obec uzavřela s MAS Podlipansko o.p.s. 

mandátní smlouvu ve výši 10 000,-Kč.  

MAS Podlipansko poskytne obci tyto služby : 

konzultaci průběhu procesu zpracování Strategie 

rozvoje obce (SRO) Libenice komunitním 

způsobem, supervizi řízení procesu zpracování 

SRO Libenice, kontrolní a metodickou činnost, 

přenos zkušeností ze zpracování Intergované 

strategie rozvoje regionu a Komunitního plánu 

sociálních služeb, konzultace dotazníkového 

šetření, konzultace SWOT analýzy. 

Zpracování dotazníkového šetření, koordinaci 

komunitního projednání, setkání v knihovně 

včetně drobného občerstvení, podklady a tvorbu 

dokumentu zajišťuje Jana Buřičová bez nároku na 

finanční odměnu.                
                                                                Jana Buřičová 

 

Vyhodnocení dotazníkového 

šetření 
Přinášíme Vám výsledek dotazníkového šetření, 

které proběhlo v srpnu 2013. Podrobnější 

prezentaci naleznete na webu obce Libenice 

v záložce strategický plán.  

                                                                                               

 

Vyhodnocení stávajícího stavu 
nespokojenosti / spokojenosti obyvatel. 

 
Z průzkumu jednoznačně vyplynula potřeba 

řešit: 

Kanalizaci a čističku odpadních vod cca 84%  

Příležitosti pro sport cca 56% 

Opravu a údržbu historických objektů cca 47% 

Opravu a údržbu majetku obce cca 45%  

Údržba silnic návsi chodníků cca 44%  

( Procenta vyjadřují počet nespokojených či spíše 

nespokojených dotazovaných ) 

 

Pozitivně je nahlíženo na: 

Spokojenost s autobusovou dopravou cca 48%  

Podmínky pro cyklisty cca 48 %  

Dostupnost pošty cca 48%  

Práci zastupitelstva obce cca 49%  

Čistotu obce cca 49%  

Hluk v obci cca 53 %  

Ochranu přírody  cca 55%  

Parkování v obce  cca 57%  

Dostupnost obchodů  cca 60%  

Čistotu ovzduší  cca 61%  

Činnost spolků  cca 62%  

Práci obecního úřadu cca 62%  

Zeleň v obci cca 65%  

Odvoz a likvidace odpadů cca 83%  

Třídění odpadů  cca 83%  

Činnost knihovny cca 86%  

Zásobování vodou cca 93%  

Zásobování plynem cca 94%  

Procenta vyjadřují počet spokojených či spíše 

spokojených dotazovaných. 

 

Ostatní body byly hodnoceny průměrnou 

známkou. Celkový vzhled obce, dostupnost 

zdravotní péče, nabídka kulturních akce, 

podmínky pro pěší, podmínky pro podnikání, 

celkový dojem. 

Prioritní témata, seřazená podle důležitosti dle 

dotazovaných pro respondenty. 

Oprava silnic cca 80% 

Výstavba kanalizace a čističky cca 79% 

Podpora domácích čistíren  cca 72% 

Podpora kulturních aktivit  cca 69% 

Podpora sportovních aktivit  cca 63% 

Mobiliář  cca 62% 

Stavba sportoviště a dětského hřiště  cca 57% 

Revitalizace dolního rybníku  cca 57% 

Rozšíření možnosti třídění odpadů  cca 57% 
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Výstavba chodníků  cca 56% 

Rekonstrukce a rozšíření  

dešťové kanalizace  cca 54% 

Stavba komunikace na vápence   cca 50% 

Vybudování obecního kompostu  cca 50% 

Výsadba zeleně v obci cca 49% 

Rekonstrukce brány tvrze  cca 49% 

Podpora domácího kompostování  cca 46% 

Úprava sběrného dvora  cca 46% 

Rekonstrukce střechy tvrze cca 46% 

Nákup mechanizace  

pro zimní a letní údržbu cca 46% 

Obnova zaniklých polních cest cca 45% 

Revitalizace horního rybníku  cca 41% 

Připomínka svatyně cca 38% 

Obnova divadelního sálu  cca 38% 

Obnova oken a dveří tvrze  cca 37% 

Rekonstrukce veřejného osvětlení  cca 36% 

Rekonstrukce knihovny  cca 30% 

Rekonstrukce obecního úřadu  cca 27% 

Rekonstrukce pivnice  cca 22% 

Vybudování obecní školky  cca 20% 

Rekonstrukce budovy v majetku obce 

 na obecní byty   cca19% 

Odkoupení hřiště a vybud. sportoviště  cca 10% 

 

Procenta vyjadřují důležitost realizace v horizontu 

10 let /hodnocení velice důležité či méně důležité/ 

                                                  Jana Buřičová 

OZNÁMENÍ  TERMÍNU SVOZU NEBEZPEČNÉHO A 
VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU 

V OBCI LIBENICE, KTERÝ PROBĚHNE                          

DNE 31.5.2014 

HARMONOGRAM SVOZU JE NÁSLEDUJÍCÍ: 

10.45 - 11.00 LIBENICE U AUTOBUS. ZASTÁVKY 

ODPAD MUSÍ BÝT PŘEDÁN OD OBČANŮ ČI ZÁSTUPCŮ 
OBCE PŘÍMO POSÁDCE (Z RUKY DO RUKY), NIKOLI 

HROMADĚN NA SBĚRNÝCH MÍSTECH 
(VIZ.HARMONOGRAM).POKUD SE TAK NESTANE, 
POSÁDKA NEMÁ POVINNOST NAHROMADĚNÝ 

ODPAD PŘEVZÍT. 

              Odečet vodného                         
                                                                         

Vážení občané, chtěl bych Vás 
informovat, že 5. a 6. dubna 2014 

proběhne kontrola a odečet vodoměrů. 
Žádám Vás proto, o zajištění přístupu 
v uvedeném termínu  k vodoměrům. 

Děkuji. 

Pavel Nohýnek, místostarosta 

 

Letos obec rozdělí 25000 Kč na 

kulturní projekty. 

  Zastupitelstvo obce schválilo pravidla pro 

rozdělování finančních prostředků z rozpočtu 

obce na podporu projektů nekomerčního a obecně 

prospěšného charakteru v oblasti kultury. O 

příspěvek na projekt mohli žádat fyzické a 

právnické osoby, které: a) mají bydliště, sídlo 

nebo místo podnikání na území obce Libenice 

nebo b) jejichž činnost  je provozována na území 

obce Libenice nebo c) jejich činnost je 

vykonávána ve prospěch obce Libenice. 

  Žadatel musí předložit žádost na předepsaném, 

řádně a úplně vyplněném formuláři. Předložené 

žádosti na poskytnutí finančních prostředků 

posuzuje kulturní komise jak po stránce formální 

tak obsahové.  Poskytnutí příspěvku dle těchto 

pravidel schvaluje starosta a místostarosta obce 

Libenice. Pro rok 2014 mohly být žádosti o 

finanční příspěvek podávány do 14.3. 2014. 

Podrobnější informace o podmínkách a způsobu 

rozdělování naleznete zároveň s formulářem na 

stránkách obce a na obecním úřadě.                                      
Růžena Versteegová 

Svoz komunálního odpadu a  
bioodpadu. 

Vážení občané Libenic. Chtěl bych Vás 

informovat o tom, že zastupitelstvo obce rozhodlo 

dne 19.2. 2014 z důvodu úspor a třídění bio-

odpadu, o svozu komunálního odpadu od 1.5. do 

31.10.2014  jednou za čtrnáct dní. Svoz 

komunálního odpadu bude od 1.5. do 31.10. 2014 

vždy v lichý týden. V sudý týden pro případ 

nutnosti bude na víkend přistaven ještě jeden 

kontejner na bio odpad na plácku u telefonní 

budky, kde v současné době jsou umístněny 

nádoby na plast, sklo a papír. O umístnění tohoto 

kontejneru Vás budeme informovat obecním 

rozhlasem. Pro případ, že by Vám v letních 

měsících nestačila popelnice na komunální odpad, 

jsou v obci za starou prodejnou umístněny 

kontejnery na komunální odpad a bio-odpad 

(celoročně). Ale věřím, že řádným tříděním 

komunálního odpadu se dá ušetřit místo ve Vaší 

popelnici a svoz jednou za čtrnáct dní bude 

dostačující.      Bio-odpad je: 

tráva, sláma, seno, listí, piliny, drobné dřeviny, 

hobliny, zbytky ovoce a zeleniny, zbytky rostlin a 

květin z úpravy zeleně a zahrad, organické odpady 

z domácností a kuchyní, popel ze dřeva apod.  

Případné dotazy můžete zasílat na e-mail: 

obec@libenice.cz nebo na adresu Obecní úřad 

Libenice 115.        Pavel Nohýnek,místostarosta obce 

mailto:obec@libenice.cz
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NÁJEM HROBOVÉHO 

MÍSTA 
                                                                                                      

                                                                                        

V minulém čísle jsem Vás 

informovala o provozování evang.  

pohřebiště v Libenicích. Zaměření 

hřbitova a hrobových míst, 

přečíslování hrobů (zatím pouze v evidenci), 

zpracování údajů pro účely evidence včetně 

fotodokumentace, umístění na portál 

www.české hřbitovy.cz a vytvoření 

zabezpečené webové aplikace k vedení 

evidence, to vše je již k dispozici nejen 

provozovateli hřbitova, ale zároveň nájemcům 

hrobových míst. Nově zpracovaná evidence 

zajistí přehled o volných hrobových místech, 

nájemním vztahu a o celém pohřebišti. 

Investovaná částka do zajištění celé agendy 

hřbitova je 15 850 Kč. Během tohoto roku je 

plánováno z rozpočtu obce, kromě běžných 

údržbových prací, opravit zborcenou zeď, 

zakoupit a instalovat lavičky a obnovit 

informační tabuli. V současné době se také 

věnuji zajištění přepracování řádu hřbitova, v 

němž bude povinně uvedena osoba správce – 

hrobníka, který bude odpovídat za provoz a 

činnosti na hřbitově. Evidenci a nájemní 

vztahy zajišťuje úřad obce. Pokud stále ještě 

patříte mezi vlastníky hrobového zařízení,kteří 

nemají uzavřenou nájemní smlouvu  a 

zaplaceno za pronájem hrobového místa, 

doporučuji, co nejdříve se dostavit  na obecní 

úřad, nebo telefonicky či mailem oznámit váš 

zájem o pronájem hrobového místa s uvedením 

původního čísla HM, popř. s uvedením nápisu 

na hrobovém zařízení.Pro přípravu smlouvy a 

vyměření platby předáte iniciály a kontakty na 

vás a na osobu pověřenou vás zastupovat. 

Veškeré změny, které se týkají užívání HM 

je nutné vždy oznámit zástupcům 

provozovatele hřbitova, to je správci a 

úřadu obce. Formuláře - oznámení o uložení 

zemřelého a žádost o povolení k instalaci, či 

úpravě hrobového zařízení, jsou umístěny na 

webových stránkách obce a k dispozici na 

obecním  úřadě.   

                                                  Růžena Versteegová 

    

 

 

ČIŠTĚNÍ DEŠŤOVÉ  

KANALIZACE 

 
Na přelomu roku 2013/2014 proběhlo čištění 

dešťové kanalizace u parku. Největší zanesení 

bylo v propustku z parku do spodního rybníku. 

Jednalo se však o tak velké nánosy ( bláta, 

kamení, sutě ), že nebylo v našich silách 

hlavně tento propustek vyčistit. Realizaci jsme 

svěřili specializované firmě Rekol. O této akci 

jsme jednali od roku 2012. Vyčištěním se 

přispělo hlavně k tomu, že se přestal šířit 

nepříjemný zápach, na který si stěžovali 

občané Libenic. Dále se přispělo i k hladkému 

odtoku dešťové vody z obce. Jelikož čištění 

přesáhlo naši odhadovanou částku, rozhodli 

jsme se ze starostou drobné údržbové práce 

spojené s přepadem do spodního rybníka 

provést svépomocí. S prací firmy Rekol jsem 

byl spokojen a podle mého názoru přispěla 

akce k zlepšení systému dešťové kanalizace 

v obci. 

                                       
                                Pavel Nohýnek,místostarosta  
                                          

 

Podané žádosti o dotace na 
výstavbu „Libenického plácku“ 

 
Zastupitelka Jana Buřičová zpracovala koncem 

roku 2013 žádost o dotaci  u Středočeského 

kraje na vybudování dětského hřiště. V únoru 

tohoto roku další žádost do Nadace ČEZ 

v rámci projektu Oranžové hřiště. Žádosti v 

obou dotačních programech prošly úspěšně 

administrativní částí. Nyní zbývá čekat, zda 

projekt na výstavbu Libenického plácku bude 

z některého fondu podpořen. 
                                             Růžena Versteegová
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PODĚKOVÁNÍ,  OHLÉDNUTÍ  ZA  ROKEM 2013 

 
Ráda bych se ohlédla za uplynulým rokem 2013 z pozice zastupitelky obce a předsedkyně finančního 

výboru. Byl to rok plný práce i různých zvratů, které já osobně považuji za velmi užitečné a potřebné 

nejen pro mě, ale pro nás všechny. 

Velice mě těší, že jsem se v průběhu uplynulého  roku setkala s řadou lidí, kterým není lhostejné, kde a 

jak žijí, a kteří mají zájem a jsou ochotni darovat část svého volného času, dokonce sami přijdou 

s nápadem či návrhem řešení, jak tady něco zlepšit, změnit, vytvořit, anebo jen přiloží ruku k dílu, 

když je potřeba. Velice si toho vážím, protože v dnešním uspěchaném světě najít čas, či zcela nezištně 

pomoci své obci, je opravdu velkým darem. 

Chtěla bych touto cestou poděkovat za precizně a svědomitě odvedenou práci, bez nároku na honorář, 

pánům Milanovi Peškovi a Marcelovi Kučerovi při práci ve finančním výboru, Josefu Hamplovi a 

Josefu Černému při práci v kontrolním výboru, paní Marii Šandové za skvělé vedení kroniky, za akce 

v místní  knihovně, i nad rámec výpůjční doby, panu  Janovi a Martinovi  Součkovým  za pořízení 

fotografií  do kroniky a Libenického lupenu, členům redakční rady Lupenu za první dvě čísla 

občasníku,dětem za roznášení zpravodaje do domácností, Lídě Dynkové za perfektní přípravu  a 

realizaci cvičení jógy pro místní občany, všem, kteří pomohli při obnově pomníku z první světové 

války, panu Zvolánkovi za stromy, které daroval obci,  dále  také všem, kteří se zapojili do pořádání 

veřejných akcí v obci, a v neposlední řadě Mikulášovi s jeho družinou, kteří navštívili naše obydlí i 

místním dětem za doručení Betlémského světla (světla přátelství )  až do našich domovů. 
                                                                                                                                                             Jana Buřičová 

 

 

DIGITALIZACE KRONIKY           
LIBENIC 

 

        

 

  

ZAJÍMÁTE SE O KRONIKU OBCE ? 

NYNÍ MÁTE SKVĚLOU PŘÍLEŽITOST 

SI JI PŘEČÍST. BYLA TOTIŽ  

PŘEVEDENA DO DIGITÁLNÍ PODOBY 

- NA CD-R. TENTO NOSIČ 

SI LZE ZAPŮJČIT V MÍSTNÍ 

KNIHOVNĚ A TO VŽDY V ÚTERÝ A V 

PÁTEK OD 17 DO19 HOD. 

DOBA VÝPŮJČKY JE STANOVENA NA 

1 MĚSÍC. 

 

 

 

 

 
                                                Marie Šandová 

PAMĚŤ OBCE             

Dům č. p. 5 
Podle kroniky č1. z roku 1904 patřila usedlost 

rodině Řezáčových a přešla do rukou p. Josefa 

Nováka. V roce 1931 jsou uváděni jako 

majitelé Josef a Růžena Urbánkovi. V roce 

1937 se odtěhovali do St. Kolína. Zde zůstal 

jejich syn Otakar Urbánek. Tento pán bydlel ve 

větším  domě čp. 115 kde je nyní OU. V domě 

č.5  bydleli deputátníci. V 50tých letech m.s. 

přešel celý objekt do majetku JZD, které 

využívalo hospodářské budovy - stodoly, stáje 

atd.Obytná část byla pronajímána. Smlouvy 

uzavíral MNV. Bylo zde také umístěno 

zdravotní středisko. V devadesátých letech zde 

bylo otevřeno pohostinství a prodejna. V roce 

2006 si v zadní části objektu  pronajala p. 

Zecová /z bývalé Jugoslávie/ místnosti, kde 

pod názvem Pekařství vyráběla se svou 

pomocnicí plněné  rolky. V roce 2009 výrobu 

ukončila. V září 2009 zde byla otevřena Místní 

lidová knihovna. Byla sem  přenesena z č.p.87, 

kde již malé prostory nevyhovovaly. V 

současné době je dům v majetku obce. 
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Dům č.p. 6 

Na počátku 20. století byli majitelé Josef a 

Marie Palečkovi. Později na statku hospodařil 

syn Jan Paleček s manželkou Miloslavou. Po 

smrti manžela, prodává paní usedlost Boženě a 

Oldřichu Vinduškovým. V 50tých letech přešla 

správa tohoto objektu pod JZD. V roce 1993 

byl  majetek  v restituci vrácen. V té době p. 

Vindušková již sama a děti č.p. 6 prodávají. 

Kupujícími jsou manželé Ilona a Jan Růžičkovi. 

Stalo se tak  16.8. 1994. 

 

 

 
 

 
Dům č.7 

Podle kroniky z roku 1923 je uveden jako 

majitel Alois Zeman. Je doloženo, že v roce 

1931 v domě žil Alois a Anna Zemanovi a 4 

děti. Podle  přiznání k dani domovní byli 

posledními majiteli Jaroslav a Marta 

Moravcovi /dcera Zemanových/. Byl to domek, 

který pro své majitele poskytoval pouze 40m 

čtvereč. podlahové plochy a 307m zahrádky. I 

na tak malé ploše dokázali žít. Domek stával 

za zatáčkou ke Gruntě a přiléhal k objektu č .6. 

V roce 1966 došlo k demolici. V současné 

době má č.p.7 novostavba ing. Mir. Doudy. 

Dům  manželé  Eva a Miroslav Doudovi  

začali stavět v roce1998 a  kolaudace  proběhla 

v roce 2004.  

 

 

 

Dům č p..8. 

Podle dostupných dokladů se rodina 

Výborných  zde připomíná už v roce 1811. 

Podle evidence založené v roce 1930 na OU v 

Libenicích patřila usedlost Bohuslavu a 

Boženě Výborných. Měli 4 děti. Z nich 

Vlastimil, podle přiznání k dani domovní v 

létech 1959-1965 byl majitelem. Po tragické 

nehodě je jako majitelka uváděna Věra 

Výborná. Ta v tomto roce  prodává  dům  JZD .                                               

Po roce 1989 celý dům i s ostatními objekty 

získává v rámci restituce Jaroslav Chroust, 

který jej postupuje své dceři ing. Haně 

Chroustové. Zajímavostí je, že tento dům, kde 

se říkalo u Výborných, navštěvoval Karel 

Havlíček Borovský. Bylo to v době kolem roku     

1850, kdy v Kutné Hoře  vydával  časopis 

  " Slovan" 

 

 
 

 

Dům č.p. 9 

Byla to roubená stavba a přiléhala k sýpce  

patřící k domu č.p.10. V 60tých letech min.st. 

byla stržena. Č.p.9 bylo využito u jiného domu. 

Celá složitá situace o správnosti  tohoto použití 

není dosud dořešena. 

 

Dům č.10 

V zemských knihách lze o tomto domě 

dohledat  tolik. V roce 1882 jsou majiteli 

Marie a Karel Výborný v létech 1884-1886 

jsou vlastníky Emilie a Karel Výborný, v roce 

1912 na základě smlouvy svatební se vkládá 

právo vlastnické Marii a Otakaru Výbornému v 

roce 1916 se stává majitelem Otakar Výborný 

a je jím ještě v roce 1930. V roce 1942 se 

právo vlastnické vkládá  na  Otakara a Karla 

Výborného. V roce 1958 podle smlouvy kupní 

se stává  majitelem  Karel Výborný a v letech 

1959-1990 podle přiznání k dani domovní je 

stále  majitel  Karel Výborný. V roce  2004 po 

úmrtí Karla Výborného  se stává majitelkou 

dcera Alena Šultová . Jako zajímavost můžeme 

uvést, že v kronice č.1 v roce 1897 jsou 

vzpomenuti bratři Výborní v č.p.1,a č.p.10. 
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Kurz malování na textil 
V polovině listopadu se v naší obecní knihově 

uskutečnil kurz malby na textil. Zúčastnilo se ho 

deset žen a dívek nejrůznějšího věku. Neměly 

jsme s touto technikou dosud většinou žádné 

vlastní zkušenosti, byly jsme zvědavé a těšily se 

na získání nových dovedností. Naučit nás tuto, pro 

nás novinku, přijela výtvarnice z Vysočiny paní 

Sylva Muselová. Její záběr je hodně široký, 

maluje nejen na textil, ale i na keramiku, porcelán, 

stále se pouští do nových věcí a technik. Byla 

jsem na návštěvě v jejím ateliéru, ve kterém 

vznikají  krásné pozitivně laděné obrazy, obrázky, 

malované kachle i tašky, oblečení i hračky. 

Paní Muselová nám přivezla pro inspiraci ukázky 

svých textilních prací, vyložila jak malovat na 

látky a všechny jsme se s větší či menší kuráží 

pustily do našich pokusů. A vzešly nám z toho 

krásné výtvory, vánoční dárky i věci denní 

potřeby pro nás samotné. Vzniklo několik 

malovaných 

polštářků, taštičky 

na kosmetiku nebo 

mobil, kabelky, 

dokonce i malované 

trenky pod vánoční 

stromeček. 

Atmosféra byla moc 

příjemná, malovaly 

jsme déle než bylo 

v plánu a ani se nám 

končit nechtělo.  

Ráda bych poděkovala zastupitelstvu obce, které 

uvolnilo z rozpočtu částku 1000 Kč na podporu 

této akce, cena pro každou účastnici tak byla 

přijatelnější, protože z dotace byl uhrazen materiál 

a barvy použité v průběhu kurzu. Děkujeme také 

za zapůjčení stolů a židlí z obecního úřadu. 

Velmi si vážím toho, že můžeme podobné akce 

pořádat a prožívat v knihovně, kde je příjemné  a 

inspirující prostředí, hezky se nám tam cvičí i 

pracuje a knihovna má tak i další způsoby využití.  

                                                    
   Ludmila Dynková 

Setkání jubilantů 

 
 

 Druhé setkání jubilantů, kteří své narozeniny 

oslavili v druhé polovině roku 2013 se uskutečnilo 

8.12.2013od 15.hod. v místní knihovně.Ve 

slavnostně vyzdobené místnosti všechny přítomné 

přivítal starosta obce p. Lubomír Marcin.Kulturní 

vložku obstaraly děti , Lubomír Marcin a Adélka 

Buřičová. Hra na flétničku se vydařila a podtrhla 

sváteční náladu.Bylo připraveno občerstvení a 

dárek s květinou. Po krátkém projevu p. starosty 

všichni přítomní mohli nahlédnout do obecních 

kronik a prohlédnout si, co vše se  zakládá o jejich 

domech. Měli možnost vznášet připomínky, ale i 

rady. Bylo to velice pěkné a přínosné odpoledne a 

já věřím, že  jubilantům  v roce 2014 se bude  

stejně líbit.Těm, kteří se nemohli z jakéhokoliv  

důvodu slavnosti účastnit , přejeme vše dobré a 

hlavně zdraví. Jubilanty této části byli:p. Antonín 

Krčík, p.Josef Peroutka, p.Josef Hlavatý, p.Anna 

Červeňáková, p.Věra Lhotková, p.Vlasta Klatka, 

p. Šandová 

 

Svatý Mikuláš 

Období, kdy Svatý Mikuláš obchází naše domovy 

je jistě především pro ty nejmenší velkým 

zážitkem. K nám, stejně jako v předchozích letech, 

přišel v doprovodu anděla a čerta. Děvčata a 

chlapci, kteří se dříve této činnosti s úspěchem 

věnovali, zcela přirozeně předali těm o něco 

mladším štafetu a tak ani letos nemusíme shánět 

žádné profesionály. V Grunteckém kostele se také 

již stalo tradicí setkání dětí s Mikulášem a anděly. 

Děti, kterých stále přibývá, se dozví od paní 

Krátké příběh o sv. Mikuláši a odnesou si kromě 

dárečků zážitek a nějakou tu moudrost.  

  S poděkováním                         

        Růžena Versteegová                      
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Libenické  
adventní 
ladění  
2013 

 

 

Na první adventní 

neděli, tři hodiny po 

poledni, tedy v tradiční a neměnný čas, pozval 

Libenický okrašlovací spolek veřejnost do 

místního evangelického kostela. Důvodem je 

hudební vystoupení ve vánočním duchu 

s důrazem na děti, ty místní a také jejich 

kamarády z okolí. Spolek takto dává šanci 

dětem ukázat, v nádherném prostředí a 

slavnostní atmosféře, kam až došly ve výuce 

na hudební nástroj, popřípadě nalézt v sobě 

cit pro přednes či recitaci. To je totiž náplní 

první půle koncertu. Tentokrát zazněly vedle 

obvyklých fléten všeho druhu, kytar, varhan a 

kláves, dokonce i bicí nebo nápojové kelímky. 

V druhé polovině se děti spojí do sboru a za 

doprovodu kytary zpívají koledy, spirituály a 

jiný vánoční repertoár. Drobné rytmické 

nástroje v jejich rukách muziku pěkně 

dokreslí. Dává to dětem možnost, darovat 

rodičům, přátelům nebo sousedům dárek, 

který v obchodě nelze koupit. Však se celý 

program piluje od konce září a naplněný 

kostel byl opět důkazem, že desítky hodin 

příprav mají smysl. Do programu přispěla 

slovem i farářka Magdalena Ondrová a 

místnímu evangelickému sboru patří velký 

dík, že spolku dovoluje využívat cennou 

stavbu libenické protestantské modlitebny.  

 

Nakonec je třeba vyzdvihnout zástup 

maminek v pozadí, které nesly tíhu materiální 

přípravy, jakou je výzdoba kostela, pečení 

cukroví nebo výroba spolkového dárkového 

sortimentu, jehož prodejem Okrašlovací 

spolek získává prostředky na další činnost. 

Stánek samozřejmě před kostelem nechyběl a 

obvyklý kornout cukroví a teplý punč byl 

další dobrý důvod, proč se ještě půlhodinku 

zdržet po koncertu před kostelem a promluvit 

s přáteli. Do budoucna by spolek rád 

zkvalitnil formu vytápění interiéru kostela, 

opravou nebo bude-li to třeba, vyvložkováním 

komína. V každém případě v souladu 

s evangelickou církví. Zatím však ani církev, 

ani spolek nemá na tuto akci finance. Pokud 

můžete jakkoli pomoci, kontaktujte prosím 

členy spolku. Zatím je vytápění pro tuto akci 

řešeno propanbutanovým přenosným 

topidlem. 

Okrašlovací spolek a děti pro Vás s radostí 

připraví i další ročník. 

Nashledanou v neděli 30. 11. 2014 v 15 hodin. 

                                                                                                      
David Buřič 

 

 

 

 

 

S částí programu děti vystoupily 

také v sousedních obcích. 

Okrašlovací spolek dostal stejně 

jako v loni pozvání do  Nebovid  na 

„Vánoce na tvrzi“, kde měl opět 

svůj prodejní stánek. Letos byl také  

spolkový dětský sbor pozván 

koncertovat na Kaňk na slavnostní 

rozsvícení vánočního stromku  a do  

Konárovického a  Starokolínského 

kostela.  

                                                                                                       
Růžena Versteegová 
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   MIKULÁŠSKÁ  
Dne 7.12.2013 proběhla mikulášská nadílka v 

podání vystoupení s Klemprdou. 

Akce se vydařila, všem přítomným se velmi líbila 

a o to víc mě mrzí, že rodiče dětí, které nedorazily, 

je připravili o tento hezký předvánoční zážitek. 

Tím spíše, že akce byla hrazena z finančních 

prostředků obce a je tedy škoda, že nebyly lépe 

využity.                                        

                                                  Pavel Nohýnek 

 

 

 
 

 

 

Tříkrálová sbírka 

Již potřetí se ujal okrašlovací spolek Tříkrálového 

koledování v naší obci s pokladničkou organizace 

Charita ČR. Počasí nám tentokrát přálo a teploty 

skoro jarní ušetřily naše těla. Zpočátku se zdálo 

,že dáme stěží dohromady jednu trojici, ale půl 

hodiny před odjezdem do Grunteckého kostela 

bylo kandidátů na krále náhle pět. Po napínavém 

jednání vyrazil do ulic netradiční počet čtyř králů 

a dalších tří průvodců. Předtím jsme ale na 

poslední chvíli stihli v nedělní poledne po mši, 

požehnání na Gruntě spolu s dalšími skupinami 

pro Gruntu, Hořany, Dolany a Nebovidy. Dveří se 

nám v Libenicích otevřelo asi tak jako v předešlé 

roky, štědrost a vlídnost dárců ale byla veliká. 

Končili jsme před setměním a koledu „My tři 

králové jdeme k vám…“ nechceme celý rok 

slyšet:-) Vybraná částka je 3116 Kč. (50 haléřů a 5 

pencí) Výtěžkem podporuje Charita projekty na 

pomoc zdravotně a sociálně postiženým lidem. Až 

získáme konkrétní údaje o tom, kde peníze 

nakonec pomohly, určitě je zveřejníme. Děkujeme 

dobrým lidem v Libenicích.  

                                                                     David Buřič 

Šicí dílna 

V sobotu 1.3. 2014 se konala další malá libenická 

dílna, kterou pro nás zorganizovala naše milá 

sousedka a kamarádka Lída Dynková. V pořadí 

druhé tvořivé dopo-odpoledne (první se týkalo 

malování na textil), se opět uskutečnilo v místní 

knihovně, kterou pro nás už dopředu upravila 

knihovnice p. Šandová.Sešlo se nás deset dívek a 

žen nejrůznějšího věku, od žákyň základní školy 

až po důchodkyně. Dvě milé a šikovné lektorky 

nás zasvětily do základů techniky patchworku 

(pro začátek jen ručního). Myslím, že nás to 

všechny velmi bavilo a některé z nás se budou 

určitě chtít v této technice dál zdokonalovat a 

příště vytvořit už něco složitějšího. Strávily jsme 

(já tedy určitě) několik hodin s milými lidmi se 

zajímavým koníčkem.Ono nejde jen o to vyrobit 

si něco hezkého a získat novou zkušenost, ale také 

o příjemné setkání a popovídání si při kávě, čaji 

nebo zákusku. Co si asi pro nás Lída připraví 

příště? Už teď se těším. 

                                                    Petra Pešková 

Rukodělné techniky se nám 
vracejí zpět do života 
Po roce 1989 nastal prudký ústup ručních prací 

vyvolaný otevřením hranic a přílivem zboží z celé 

planety. Velká změna proti dobám před sametovou 

revolucí.  Najednou jsme si mohli všechno koupit, 

valila se na nás spousta zboží z celého světa, 

výrobou samozřejmě hlavně v Číně. Po letech 

nedostatku všech domácích i osobních potřeb, to 

bylo neuvěřitelné dobrodružství. Možnost koupit 

si nejen nové věci, ale i nástup secondhandů… 

Zdá se ale, že nás to přestává uspokojovat. 

V poslední době je dobře vnímatelné, že jsme se 

už přesytili věcí, 

které jsou sice 

dostupné, ale bez 

jakékoliv osobní 

a duchovní 

hodnoty a 

vracíme se 

k ryze osobnímu 

tvoření 

vlastníma 

rukama. Život jednotlivce, a doufám i společnosti, 

se obrací zpět k jednoduchosti – vše, co si sami 

vypěstujeme, vyrobíme, má opět daleko vyšší 

hodnotu než věci komerční a konzumní. Protože 

nejen námi vyrobená věc, ale hlavně celý tvůrčí 

proces, je to, co člověka dokáže naplnit radostí a 

uspokojením a propojit se sebou samým.  A to 

koupit prostě nejde.    Ráda tvořím rukama a ráda 

se učím stále nové věci. Mým přáním je 

zpřístupnit tuto možnost i dalším zájemcům a 

udělat to tak, abychom nemuseli na kurzy nikam 

dojíždět, ale aby lektor přijel za námi. Chtěla bych 

postupně představit různé techniky a různé lektory, 

tak si kdokoliv může vyzkoušet tradiční řemesla i 

zcela nové postupy a vybrat si to svoje, co ho 

zaujme a bude bavit a naplňovat. 
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První březnovou sobotu za námi přijely dvě 

šikovné „švadlenky“ Jana a Zdeňka z Pardubic a 

Chrudimi, aby nás provedly kurzem na úvod 

textilní techniky „patchwork“. Sešlo se nás deset 

žen nejrůznějšího věku, dokonce jsme tam měly i 

tři desetileté holčičky. Naučily jsme se ušít 

plastické tvary, vyrobily jsme si velikonoční závěs 

do okna tvořený několika motivy ptáčků a srdíček, 

a krásný patchworkový jehelníček.  První opravdu 

patchworkovou techniku, kterou jsme se naučily, 

jsme uplatnily při výrobě pouzdra na mobil. 

Výrobky máme krásné i užitečné a stihly jsme jich 

za ty tři hodiny překvapivě hodně.  Co je ale 

daleko důležitější, je krásné společenství, které 

jsme  vytvořily a příjemná tvůrčí atmosféra, která 

naplnila nejen knihovnu, ale hlavně naše duše. To 

vnímám pro sebe jako největší přínos a posun. 
                                                      Ludmila Dynková 

  

              Válečná opevnění 
Po vydařené přednášce o první světové válce,která 

se konala v září, Okrašlovací spolek společně s 

knihovnicí Marií Šandovou uspořádal pro děti i 

dospělé  další příjemné posezení o nedělním 

podvečeru v Libenické knihovně. Téma, které 

zvolil přednášející Jiří Dibelka se týkalo 

atmosféry před vypuknutím 2.světové války a 

reakce  československa na válečné hrozby.V 

závěru povídání se především zaměřil na 

budování ČS opevnění. Na přednášce byly 

zastoupeny všechny generace. Se zájmem ,což 

potvrzovaly dotazy,které padaly, všichni sledovali 

záživné vyprávění.Atmosféru zpříjemnilo také 

malé občerstvení,jako vždy pečlivě nachystané 

paní Buřičovou a za zprostředkování přednášky 

patří díky Davidovi Buřičovi. 

                                                    Růžena Versteegová  

 

 

 

 

 

 

Chcete zjistit co se děje v noci 
v knihovně ? 

Tak přijďte  4.4.2013 od 18 hodin do Obecní  

knihovny v Libenicích na noc s Andersenem. Co 

nás čeká: Dospělí čtou dětem – děti dospělým,  

hry, zpívání s kytarou, vyhodnocení soutěže, 

pohádkový dort, detektivní pátrání, co s sebou 

potřebujete: knížku, kterou máte nejraději, 

svačinu a pití. Když budete chtít přespat tak 

karimatku, pacák, baterku. Pro rodiče dětí, které 

budou chtít přespat v knihovně: Děti musí mít 

podepsaný souhlas rodičů. Formulář naleznete 

v knihovně nebo na www.libenice.cz v sekci 

knihovna. 

                                                     Pořádá Libenický 

okrašlovací spolek ve spolupráci s  místní knihovnou 

 

 

                              SOUTĚŽ 
  

V rámci noci s Andersenem jsme připravili soutěž 

pro každého. Účast není věkově omezena a ze 

správných odpovědí bude večer 4.4.2014  

vylosováno 5 výherců, kteří získají pěkné knižní 

ceny. 

Soutěžní otázky naleznete v knihovně nebo na 

www.libenice.cz  

Vaše odpovědi je nutné odevzdat nejpozději do 

2.4. 2014 v knihovně paní Šandové. 
                                                           Jana Buřičová 

 

 

 

                                                  

        

http://www.libenice.cz/
http://www.libenice.cz/
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             ŽIDLE PRO KNIHOVNU 

 

V poslední době ožívá naše obecní knihovna a 

stává se často využívaným místem pro nejrůznější 

akce a veřejná setkání. Jsou to akce pořádané pro 

celou obec a jsou obohacením veřejného života, 

ať už se týkají informací o dalším rozvoji obce, 

výstav, přednášek o historii republiky i našeho 

regionu nebo kurzů rukodělných technik.  

Pořadatelé těchto akcí se potýkají jen s jedním 

problémem, a sice s nedostatkem židlí pro 

příchozí návštěvníky. Po dohodě s paní Šandovou 

bych se jménem současných i budoucích 

organizátorů těchto setkání, ráda obrátila 

s prosbou na vás, všechny občany Libenic: 

Pokud máte doma židli, která se vám už nehodí, či 

přímo překáží, nebo je nepotřebná někde v koutě 

půdy, ale přesto je v dobrém a použitelném stavu, 

prosím, věnujte ji do naší knihovny. Rádi bychom 

každou darovanou židli označili malou cedulkou 

se jménem dárce, pokud s tím bude dárce 

souhlasit. Může se nám tak v knihovně sejít 

zajímavá sbírka památečných židlí :o) Při 

návštěvě některé akce tak můžete přijmout 

pozvání posadit se na židli například od pana 

Nováka, příště od paní Krauzové či od rodiny 

Rambouskových…  A také nebudeme muset při 

každé akci obtěžovat někoho z obecního úřadu 

s žádostí o zpřístupnění prostor úřadu a zapůjčení 

nábytku. 

Vaši židli je možno předat ve 

výpůjční době knihovny nebo 

na obecním úřadě paní 

Imramovské. Pokud 

souhlasíte s označením židle, 

prosím o cedulku s vaším  

jménem. 

Za darované židle již předem 

děkujeme a těšíme se na další 

příjemná posezení  
                                                            

Ludmila Dynková 

 

 

Betlémské světlo 
My jsme skauti z Červených 

Peček a už čtvrtým rokem si 

jezdíme pro Betlémské světlo na 

Kolínské nádraží. Přivážejí nám ho 

skauti z Brna. Roznášíme ho po 

Červených Pečkách. A letos jsme 

se rozhodli, že světlo zaneseme i do 

Libenic. Chodili jsme od obydlí 

k obydlí a zdarma jsme ho nabízeli lidem. 

Povídá se, že komu světlo vydrží do Štědrého 

dne a pošeptá do plamene své přání,vyplní se 

mu. Věříme, že i v Libenicích bude plno 

splněných přání. 

 

            Knoflík, 9. oddíl, Junák Červené Pečky. 

 

 

                                                     

      

 . 

 

 

 

JARNÍ ÚKLID 
OBEC LIBENICE SE PŘIPOJÍ 

V SOBOTU 5.4.2014 

K VÝZVĚ MAS PODLIPANSKO 

”UKLIĎME SVĚT „ 

SRAZ ÚČASTNÍKŮ JE V 9 HODIN PŘED 

OBECNÍM ÚŘADEM 

S SEBOU RUKAVICE, DOBROU NÁLADU. 

OBČERSTVENÍ, PYTLE A DROBNÁ 

ODMĚNA PRO 

KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA BUDE 

PŘIPRAVENA. 

VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI 

KOORDINÁTORKA AKCE ZA OBEC 

LIBENICE : JANA BUŘIČOVÁ 
 

 

 

Cesta z Libenic do Libenic za jeden den 
 

Na některý z prázdninových víkendových dnů 

plánujeme autobusový výlet do malé vesničky, 

jmenovkyně té naší, a sice do Libenic u Borotína. 

Tyto Libenice jsou daleko menší než naše, evidují 

tam 29 domů a 56 obyvatel. Je to jediná obec 

stejného jména v celé republice, tak ji chceme 

navštívit a trochu poznat. Zkusíme oslovit někoho 

z tamních zastupitelů obce s prosbou o 

„exkurzi“ a seznámení.  Libenice u Borotína jsou 

pouze 120 km vzdálené, v krásném, turisticky 

zajímavém kraji blízko Tábora.  Do plánu 

jednodenního výletu určitě zařadíme i jiné 

zajímavosti, včetně společného oběda v hospůdce. 

Pozvánku s termínem a programem zveřejníme 

s dostatečným předstihem. Věříme, že budete mít 

chuť vyrazit na poznávací prázdninový výlet 

s námi a těšíme se na „retro“ autobusový 

„zájezd“ s vámi už teď.  
                                                  Ludmila Dynková 
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Projekty Libenického okrašlovacího spolku,  připravované pro všechny  příznivce a 
širokou veřejnost v roce 2014.

4.4.2014 NOC S ANDERSENEM chystá 

Libenický okrašlovací spolek ve spolupráci s 

libenickou knihovnou  již podruhé . Přespání v 

knihovně je doplněno soutěží o pěkné knižní ceny. 

Otázky naleznete zanedlouho na webu 

http://knihovna-libenice.webnode.cz/ nebo od 

26.2. 2014 přímo v knihovně.    Za organizací  

akce stojí i v letošním roce  Jana Buřičová. 

 

 

 

5.4.2014 JARNÍ ÚKLID OBCE 

Na  sobotu plánuje spolek tradiční úklid obce a 

jejího přilehlého okolí za aktivní účasti veřejnosti 

a ve spolupráci s obcí. 

Koordinátorem akce za spolek je David Buřič a za 

obec Jana Buřičová 

 

18.4.2014 CESTA ZA POKLADEM 

Na Velký pátek nás čeká léty prověřená výprava 

na Kuklík. 

“Akci si na triko bere“ Růžena Versteegová 

 

23.5.2014 NOC KOSTELŮ. 

Také v letošním roce bude v pátek v podvečer  

zpřístupněn, sborem církve českobratrské 

evangelické, kostel v Libenicích pro širokou 

veřejnost s možností výkladu a prohlídky interiéru. 

Okrašlovací spolek, který se podílí na přípravách 

a organizaci Noci kostelů,  uskuteční  v podvečer 

na farské zahradě společné  setkání. 

Za sbor církve evangelické Marta Hlavatá a za 

spolek David Buřič. 

 

17.5.2014 LIBENICKÝ DEZORIENŤÁK 

Nultý ročník orientační procházky po obci pro 

všechny věkové kategorie.V Horním rybníku bude  

možnost vyzkoušet  hru lakros,střelbu z luku a 

vzduchovky na terč,chůzi na chůdách,hod na 

cíl,hula hop a další dovádění s příbuznými a 

kamarády.Večerní posezení u ohně se zpěvem a  

kytarou. 

  Týmová akce spolku a dobrovolníků.    

   

9.8.2014 DNY KULTURNÍHO DĚDICTVÍ - 

EHD 

Chystáme pořádat již třetí ročník oslav kulturního 

dědictví, kam se Libenická tvrz právem řadí. 

Tentokrát se čas na tvrzi posune z 20.let do doby o 

něco mladší. 

  Týmová akce spolku a dobrovolníků. 

 

30.11.2014 ADVENTNÍ LADĚNÍ 

Okrašlovací spolek a děti plánují připravit čtvrtý 

ročník „ladění“ ve slavnostní atmosféře místního 

evangelického kostela na počátku advetu.  

  Týmová akce spolku a dobrovolníků. 

 

 
 

VÝPRAVY DO OKOLÍ 

Výpravy do nejbližšího okolí v různých ročních 

obdobích – jarní výprava za pokladem, letní 

výprava k prameni Hořanského potoka a táboření 

na Čertovce, podzimní výprava na dračí skálu a 

pouštění draků nad Gruntou,zimní výprava za 

zvířaty na Kaňk a Sukov. 

 

PRÁZDNINOVÉ VÝLETY  

Autobusový retro výlet do Libenic. 

 

SETKÁVÁNÍ NA FARSKÉ ZAHRADĚ 

Na  Farské zahradě nás letos čeká  práce  se 

dřevem (přírodní stavby a broukoviště),péče o 

bylinky a život v permakultuře. 

Konkrétní pozvánky na jednotlivé akce a bližší 

informace o připravovaných projektech se dočtete 

v průběhu celého roku 2014 na webových 

stránkách  „okraspol.webnode.cz“, 

Na facebooku spolku, na vývěsce v obci a uslyšíte 

v obecním rozhlase. 

http://knihovna-libenice.webnode.cz/
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Oživlá Farská zahrada při 
evangelické faře v Libenicích. 

V roce 2013 roce jsme se rozhodli obnovit 

libenickou farskou zahradu a vytvořit na ní 

bylinné záhony. Je to myšlenka, která vznikla již 

během roku 2012 na základě spolupráce s Ivanou 

Imramovskou, milovnicí léčivých a jinak 

prospěšných bylin a vlastně i po dobré zkušenosti 

s naším „Libečkem z Libenic“.Jako vhodný 

prostor pro vytvoření bylinné zahrádky se ukázala 

zanedbaná zahrada libenické fary. Díky 

vstřícnému přístupu evangelickému sboru a jeho 

kurátorce Martě Hlavaté spolu s farářkou 

Magdalénou Ondrovou, jsme se rychle dohodli. 

Během zimy jsme spojili síly se Zuzkou 

Dynkovou, která pochází z Libenic a věnuje se 

eko-zahradám. Ta nám pomohla s vypracováním 

projektu. Cílem projektu je vybudování bylinné 

zahrádky s prostorem pro odpočinek a výuku k 

přirozeně ekologickému hospodaření a jako 

zajímavé zastávky na otevřené cyklotrase „Pod 

Vysokou pěšky i na kole“.V loňském roce členové 

a příznivci spolku od jara až do podzimu věnovali 

svůj čas brigádám (sekání zpustlé zahrady, 

srovnání terénu, chození na proutí, pletení záhonů 

z proutí, vození kompostu a hlíny do 

záhonů,vození štěpky, stavba plotu k 

sousedům,budování nádrže na vodu, zalévání, 

stavba slune z kamene, nekonečné hubení 

křídlatky, budování kompostu, setí trávy, sázení 

rostlinek.........společnému setkávání při práci i po 

ní a pořádání spolkových akcí nejenom  na 

„farské“. Letos nás na zahradě čekají práce se 

dřevem - přírodní stavby a broukoviště, péče o 

bylinky a život v permakultuře. 

Přivítáme každou  pomoc od Vás, kteří stejně jako 

my usilujete o zkrášlení Libenic. Během  roku, 

stejně jako v loňském roce, budeme avizovat 

brigády  a věříme, že si vyberete vhodný čas a 

zapojíte se s námi do vytváření dalšího pěkného 

místa k setkávání. 

Více zde: http://okraspol.webnode.cz/farska-

bylinna-zahrada/                                                                                                                                            

David Buřič       Růžena Versteegová 

 

 

 

 

 

 

Jóga v Libenicích 
Je to skoro k neuvěření – cvičíme už rok, jde nám 

to dobře a valná většina vytrvala  Uvítali jsme 

posunutí začátku cvičení na 19.hodinu, všichni 

lépe stiháme a tato pozdější hodina je pro  

cvičení i příznivější, tělo i mysl se s večerem 

zklidňují, na cvičení i na sebe se můžeme lépe 

naladit. Cvičitelka Šárka je moc milá, cvičení pod 

jejím učitelským vedením je příjemné a atmosféra 

v knihovně uvolněná a veselá. Zprávy od účastnic 

i účastníků (máme ve svých řadách dva muže) 

máme příznivé – zvýšená pohyblivost a odeznění 

bolestí páteře. A kromě toho i vylepšení nálady a 

prima pocit, že pro sebe něco děláme 

V současnosti se nám volnila 2 místa, takže máme 

prostor pozvat případné nové zájemce. Pokud 

máte zájem zkusit jógu, přihlaste se, prosím na 

adrese: jogalibenice@centrum.cz. 

Ráda bych za všechny poděkovala naší milé paní 

Šandové za starost o pravidelnou přípravu 

prostoru knihovny.  Je to vlastně jediný prostor, 

který můžeme v zimě využít, jinak bychom cvičit 

nemohli.      

   Ludmila Dynková 

 

 
 

BLÍŽÍ SE VELIKONOČNÍ OBDOBÍ 
 Křesťané si budou opět připomínat Ježíšův 

královský vjezd do Jeruzaléma na oslátku, 

rozhodnutí židovské rady vydat Ježíše římskému 

správci Pilátovi, jeho ukřižování, smrt a vzkříšení. 

Možná se zdá, že se tyto události a jejich 

připomínka příliš nehodí do dnešního světa. 

Dnešní svět totiž klade důraz především na úspěch, 

pohodu a na dobré výsledky lidského úsilí. Možná 

se připomínka Ježíšova ukřižování nehodí ani do 

života a myšlení dnešního člověka. Všichni ale 

dobře víme, že zdůrazňováním úspěchu a pohody 

se ze světa zlo a špatnost neodstraní. Úspěch 

dnešní společnosti má svou odvrácenou tvář: 

devastaci stvoření, utrpení a hmotné i duševní 

strádání druhých lidí. Úspěchem bývá často 

přikryto zlo.Síla velikonočního příběhu o Ježíšově 

ukřižování tkví v tom, že si nezastírá skutečný 

stav věcí, člověka a světa. Ukřižován byl ten, 

který byl bez viny, ovšem ten, který se 

nepřizpůsoboval zastíracím manévrům lidské 

http://okraspol.webnode.cz/farska-bylinna-zahrada/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fokraspol.webnode.cz%2Ffarska-bylinna-zahrada%2F
http://okraspol.webnode.cz/farska-bylinna-zahrada/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fokraspol.webnode.cz%2Ffarska-bylinna-zahrada%2F
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společnosti. Provázel ho dav lidí, který na Piláta 

volal: „Ukřižuj ho!“. Tento dav, kterému byla 

pravda o sobě a světě nepohodlná, si mohl 

oddechnout, protože se zbavil toho, kdo jim 

připomínal jejich ubohost. Ale zůstali Ježíšovi 

věrní. Ti se skrze zoufalství, smutek a jistě velkou 

deziluzi z Ježíšova konce propracovali postupně 

k víře ve vzkříšení.   

K pochopení a vyznání, že celé Ježíšovo úsilí 

smysl mělo a že jim otevřelo cestu k pravému 

životu.  K životu bez iluzí a bez přetvářky. 

Taková víra může být nadějí i pro náš současný 

svět. 

Milí přátelé, přeji Vám pěkné prožití 

velikonočního času a radost z blížícího se jara. 

 

Magdalena Ondrová,                     

libenická farářka  

 

 
 

Máme pro vás dobrou zprávu!  

Zaslíbení, která Bůh dal, vyplnil,  

když vzkřísil Ježíše.  

Z bible /Nového zákona/ - Sk 13,32-33  

 Velikonoce jsou spojovány s jarem,  

to proto, že opravdu časově spadají do tohoto 

ročního období (Boží Hod velikonoční je vždy 

první neděli po prvním jarním úplňku – tak to 

slaví západní Církev) 

- podobnost je v tom, že na jaře se zem probouzí k 

životu 

- pohané původně  slavili v tomto období, kdy 

znovu ožívá příroda, svátky plodnosti  

- křesťanské Velikonoce v tomto svátku oslavují 

Kristovo zmrtvýchvstání, které otevírá cestu      k 

životu pro každého člověka 

KŘESŤANSKÉ VELIKONOCE 

Vzkříšení Ježíše Krista je pro křesťany základem 

víry. Smrt není konec, ale nový začátek Kristus 

zvítězil nad smrtí, pravda nad lží, spravedlnost 

nad nespravedlností a láska nad nenávistí. Zprávu 

o Kristově Vzkříšení podali apoštolové např. 

v těchto textech. Můžeme vzít do ruky Písmo a 

nalistovat je:   

Mt.28,1-10 – Byl vzkříšen z mrtvých a jde před 

námi do Galileje. 

Mk.16,1-8 – Ježíš Nazaretský, který byl ukřižován, 

byl vzkříšen. 

Lk.24,1-12 – Proč hledáte živého mezi mrtvými? 

Jan 20,1-9 – Musel vstát z mrtvých. 

Na Velikonoce se křesťané připravují 40ti denním 

obdobím nazývaným postní doba, které začíná 

Popeleční středou /udělování popelce/. Je to 

původně doba, kdy lidé toužící přijmout křest 

/katechumeni/ zakončovali svoji přípravu. Ostatní 

křesťané se brzy připojili, aby si tak sami svoji 

víru oživili. Po Velikonocích nastává velikonoční 

doba, která trvá 50 dní do svátků "Seslání Ducha 

svatého", kdy se připomíná další událost. 

Velikonocemi totiž nic neskončilo. Apoštolové se 

v dalších 40ti dnech setkávali se vzkříšeným 

Kristem. Při posledním setkání jim Kristus řekl, 

že již ho neuvidí, ale dostanou zvláštní posilu - 

dar Ducha svatého. Ten dostali za dalších 10 dní. 

Každá neděle je však u křesťanů připomínkou 

Kristova zmrtvýchvstání, dnem Páně, tak se již 

v 1. století první křesťané začali shromažďovat a 

odlišovat od židů. 

Vlastní Velikonoce se slaví v tzv. svatém týdnu, 

který začíná Květnou nedělí. Důležité dny tohoto 

týdne jsou Zelený čtvrtek a Velký pátek. Vlastní 

zpráva o zmrtvýchvstání zaznívá následně večer 

na Bílou sobotu, Neděli Vzkříšení Páně /Boží hod 

velikonoční/ a Velikonoční pondělí. 

Ve velikonočním období se nosí bílá barva, barva 

světla, barva, která připomíná roucha, která si 

oblékali nově pokřtění v prvotní církvi, aby 

symbolizovala nový život. V tomto období také 

Církev nejraději křtí, dospělé i děti. 

V nejbližším období jsou bohoslužby v kostele 

v Gruntě:  

první NE v dubnu /6.4. - 5. neděle postní/ na 

Hod Boží velikonoční nebo Pondělí velikonoční 

/v tuto dobu ještě není rozhodnuto/, a první 

neděli v květnu /4.5. – 3. neděle velikonoční/. 

V neděli 25.5. poděkujeme za 100 let zdejšího 

kostela Nanebevzetí Panny Marie, svou 

návštěvou nás povzbudí otec biskup Josef – 

světící biskup královéhradecké diecéze. 

Bohoslužby začínají vždy v 11 hodin.  

Zveme také na koncerty 

Městské hudby Františka 

Kmocha Kolín v PÁ 16.5. 

večer, Kutnohorského 

komorního orchestru v SO 

24.5. večer a Noc kostelů 

v PÁ 23.5. s večerním 

programem. 

Srdečné pozvání všem! 

Lubomír Krátký
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CENÍK  ZA KOMERČNÍ INZERCI 

VE ZPRAVODAJI LIBENICKÝ LUPEN 

 

PLOŠNÁ INZERCE 

Základní cena ČERNOBÍLÉ plošné inzerce 

Inzerát o rozměrech 4,3 x 6,2 cm (1/16 strany):  

20 Kč 

Inzerát o rozměrech 9 x 6,2 cm (1/8 strany):       

50 Kč 

Inzerát o rozměrech 9 x 12,8 cm (1/4 strany):    

100 Kč 

Inzerát o rozměrech 18,5 x 12,8 cm (1/2 strany): 

200 Kč 

Inzerát o rozměrech 18,5 x 25,9 cm (1 strana): 

500  Kč 

 

ŘÁDKOVÁ INZERCE – max. 90 znaků vč. 

mezer 

Cena za jeden řádek inzerátu (30 znaků vč. 

mezer): 20 Kč 

 

VKLÁDÁNÍ LETÁKŮ DO ZPRAVODAJE 

Cena za vložení letáku – poprvé: 1 Kč/ kus 

 
 
 
 
 
 
 
 

CENÍK ZA VYSÍLÁNÍ KOMERČNÍCH 

ZPRÁV V OBECNÍM ROZHLASE 

 

Poplatek ve výši 20 Kč,- za jedno hlášení 

komerční zprávy je splatný před odvysíláním 

v pokladně Obecního úřadu. 

 

 

 
 

Přispívejte do našeho společného občasníku! 
 
Libenický lupen je časopis pro nás všechny. 

Přejeme si, aby se zvýšila vzájemná 

informovanost, proto se občasník zrodil. Snažíme 

se do každého čísla zařadit vše, co se nejen v naší 

obci událo, zařadit informace o akcích, které 

teprve budou. Nejdůležitějším bodem jsou zprávy 

z obecního úřadu, i praktické informace, které se 

dotýkají běžného života nás, občanů.Rádi bychom 

kohokoliv z občanů přizvali k tvoření časopisu. 

Není to záležitost jen redakční rady, která časopis 

vytváří, prostor pro svá vyjádření, úvahy, 

pozvánky či nabídku svých dovedností a služeb, či 

přebytků, máme všichni, dokonce je to zákonem 

dané. I v našem Lupenu je prostor pro vyjádření 

kohokoliv, kdo má o čem napsat. Může se stát, a 

to si celá redakční rada přeje, prostorem pro 

diskuzi. Něco se vám líbí, či naopak nelíbí? 

Chcete okomentovat některý z článků, nabídnout 

jiný pohled na konkrétní záležitost? Otevřít 

diskuzi k problému, který je potřeba řešit? Napište 

o tom do naší nové rubriky „Názory občanů“. 

Pomozte nám rozšířit časopis o nová témata a 

zajímavé nabídky a názory! Podělte se s ostatními 

o to, co jste viděli, prožili i mimo naši obec, nebo 

dejte vědět, co by vás naopak zajímalo a co by 

mohlo být přínosným zážitkem i pro další 

obyvatele. Vím, není jednoduché „jít s kůží na 

trh“, ale stojí to za zkoušku. Pokud něco trápí či 

zajímá vás, určitě to osloví i někoho dalšího. 

Pojďte do toho s námi, ať je časopis stále 

zajímavější a obsažnější, ať je prostě živý, mluví 

jazykem naší každodennosti, ať je opravdu NÁŠ.  

Termín uzávěrky příspěvků je vždy včas 

zveřejněn na webových stránkách obce. Uvítáme, 

pokud v příštím čísle bude už i příspěvek 

například 

právě od vás :o) 

 

Ludmila Dynková

 

 

 

 

 

 

Zpravodaj Libenický Lupen vychází jako občasník ve formátu A4 a je distribuován zdarma. 

Náklady na tisk zpravodaje jsou hrazeny z prostředků obce. Povinnosti související s vydáváním zpravodaje, 
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