Libenický Lupen
OBČASNÍK OBCE LIBENICE

NEPRODEJNÉ

č.1

SRPEN 2013

Úřední hodiny Obecního úřadu

Podatelna, ohlašovna pondělí- středa 8:00 -12:00 18:00-19:00
Pokladna		
pondělí- středa
18:00-19:00
Starosta, místostarosta pondělí -středa
18:00-19:00
Kontakty
email: obec@libenice.cz

web: www.libenice.cz
tel.
321 724 405
mob. 724 160 395

Po telefonické dohodě je možné domluvit si termín jednání, návštěvy i mimo stanovenou úřední dobu.

Sl ovo úvo d em
Léto 2013. Do rukou se Vám dostává první číslo

zpravodaje Libenický lupen. Věřím, že občasník bude
pro nás všechny přínosem, a to
jako zdroj informací o rozhodnutích zastupitelů, o práci obecního úřadu, o činnosti kulturní
komise, místních organizací,
spolků i jednotlivých občanů
a dalším dění v obci a blízkém
okolí. Místo se najde také pro
vaše názory a vyjádření, popř.
inzerci.
Je téměř půl roku po
mimořádných volbách, ke kterým došlo rozpadem zastupitelstva. Díky usilovné práci současného
finančního výboru byl schválen rozpočet na rok 2013
s přihlédnutím k současným finančním možnostem
a potřebám obce. Koaliční dohoda mezi Bubáky a
Zdravým rozumem jasně určuje úkoly rozdělené
mezi některé zastupitele, zaměstnance úřadu a
občany z řad dobrovolníků. Během půlroku se tak
podařilo rozjet a téměř dokončit stavbu vodovodu
na základě výběrového řízení z loňského roku, získat
část naspořených peněz od Raiffaissen banky a část

peněz za prodej pozemků na Vápence za neoprávněně
nižší cenu, získat dotaci od úřadu práce na platy
zaměstnanců na údržbu obce, zajistit servis a opravu
veřejného osvětlení, postupně vyměňovat baterie u
bezdrátového rozhlasu a poptat nabídky na opravu
výtluků na místních komunikacích, umožnit dostupnost kontejnerů na tříděný odpad, upravit a označit
místo pro ukládání bioodpadu a objemného komunálního odpadu, konečně zprovoznit pumpu na
hřbitově a začít s úpravou Památníku obětem války.
Neplánovanou akcí bylo zavezení propadlého sklepa
u obecního úřadu. Pro zbudování místa pro hru a setkávání ve dvoře obecního úřadu je objednáno zpracování projektové dokumentace. Plánovaná je úprava
cesty v dolní části Libenic a velmi nutná oprava střech
na obecních budovách, které jsou téměř v havarijním
stavu. Velký otazník stále zůstává nad záměrem s budovou č. p. 24 (bývalá prodejna). Aktuálním tématem
zastupitelů je provozování vodovodu a hřbitova obcí
po právní a odborné stránce.
Růžena Versteegová
starostka obce
1.

Poplatky v roce 2013
Poplatky za odpad

- obecně závazná vyhláška č. 1/2013

Poplatníkem je každá fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt nebo fyzická osoba, která má ve vlastnictví
stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická
osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

V roce 2013 byla stanovena částka 500,-Kč za osobu.
Skutečné náklady za rok 2012 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 244 048,- Kč. Náklady
244 048,-kč děleno 332 (305 = počet osob s pobytem na území obce + 27 = počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 735,- Kč.

Splatnost poplatku
Poplatek je splatný jednorázově, nejpozději však do 30. 3. příslušného kalendářního roku nebo ve dvou splátkách, nejpozději však do 30. 3. a do 31. 8. příslušného kalendářního roku.

Obec eviduje nedoplatky za odpad ve výši 85 832,- Kč.
Vyzýváme tedy všechny ty, kteří doposud nesplnili povinnost úhrady poplatku, aby tak neprodleně učinili.
Obec může neplatičům poplatek zvýšit až třikrát a domáhat se úhrady soudní cestou, čímž vzniknou
dlužníkům další náklady na soudní výlohy.

Místní poplatek ze psů
- obecně závazná vyhláška č. 3/2013
Poplatek ze psů platí každý držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo
sídlo na území obce Libenice. Poplatek je vyměřen za každého psa staršího 3 měsíců.

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
....................................................................................................................................... 60,- Kč,

•

za prvního psa

•

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele................................................................................... 200,- Kč,

•

za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který
je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu............................................ 30,- Kč,

•

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba podle písm.
c) tohoto ustanovení 200,- Kč.
Obec eviduje nedoplatky za poplatek ze psů ve výši 1 290,- Kč.
Proto vyzýváme všechny, kteří ještě nesplnili povinnost úhrady poplatku, aby tak neprodleně učinili.
Více informací naleznete na www.libenice.cz v záložce úřad obce – obecně závazné vyhlášky.

Rozpočet obce na rok 2013

Rozpočet je jedním z nejdůležitějších dokumentů, o kterém zastupitelstvo rozhoduje, přerozdělované prostředky
pochází od občanů, a proto by jeho podoba neměla projít bez povšimnutí ze strany veřejnosti.
V letošním roce jsme se snažili vytvořit rozpočet
konkrétní a srozumitelný, tak abychom předcházeli
Nejjednodušší odpověď zní:
– protože se v něm rozhoduje o tom, kam budou in- různým spekulacím, které aktivity obec podporuje.
vestovány naše peníze, odvedené v podobě daní. Ze Pokud vám přesto nejsou některé výdajové položky
své podstaty by se v obecním rozpočtu měly promítat jasné, neváhejte nám napsat na: obec@libenice.cz
priority a strategie politického vedení, měl by sloužit nebo nás navštivte v úředních hodinách a rádi Vám
rozvoji obce a být ku prospěchu všem obyvatelům plánované výdaje vysvětlíme.
dané lokality. Je vyjádřením politických priorit, jinými Rozpočet obce, lze upravit rozpočtovým opatřením,
slovy, dokládá, zda vedení obce plní, co slíbilo ve svém které musí schválit zastupitelstvo obce. Tentokrát
programovém prohlášení. Rozpočet určuje podporu přinášíme rozpočet na rok 2013.
JB
konkrétním aktivitám a organizacím.
		

Proč se zajímat o podobu rozpočtu?

					ROZPOČET 2013						
								
§

položka název příjmy					
1111
daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
660,584.00 Kč 					
1112
daň z příjmu fyzických osob
21,000.00 Kč 					
1113
daň z příjmu f.o.z kap.výn. 15,000.00 Kč 					
1121
daň právnických osob
558,435.00 Kč 					
1211
převod DPH
1,171,767.00 Kč 					
1511
daň z nemovitosti 680,000.00 Kč 					
1341
poplatky ze psů 6,500.00 Kč 					
1351
odvod výtězku loterie
6,600.00 Kč 					
1361
Správní poplatky 3,000.00 Kč 					
1340
Komunální odpad- poplatky
148,000.00 Kč 					
2482
splátky od dlužníků za zaplacení dodávek
30,000.00 Kč 					
4111
Nevestiční přijaté transf. Z všeob. poklad21,845.00 Kč 					
4112
Neiv. Př. transfery ze SR v rámci souhr.dot. 43,500.00 Kč 					
4116
Ostatní neiv. Přijaté transfery ze st. Roz
8,000.00 Kč 					
2310
2111
Pitná voda
120,000.00 Kč 					
3632
2111
Hřbitov 800.00 Kč 					
3725
2324
odměna za třídění EKO KOM
20,000.00 Kč 					
6171
2111
příjmy z poskytovaných služeb a výrobků
200.00 Kč 					
6171
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
32,766.00 Kč 					
6171
2132
Příjmy z pronájmu ost. Nemovitostí 113,613.00 Kč 					
6171
3111
prodej pozemků 17,700.00 Kč 					
6310
2141
příjmy z úroků 15,000.00 Kč 					
		celkem 3,694,310.00 Kč 										
2212		
oprava a udržování komunikací
490,000.00 Kč 					
2212
5169
zimní údržba
40,000.00 Kč 					
2212
5171
oprava cesty u rybníka, Zemanovi až Dynkovi
200,000.00 Kč 					
2212
5139
vápenka štěrk
100,000.00 Kč 					
2212
5171
lepení akutních děr na vozovce
100,000.00 Kč 					

2212 5171 oprava zdi dle projektu
50,000.00 Kč 					
2221		doprava
- Kč 					
2221 5193 doprava- příspěvek na dopravu
- Kč 					
2310		
pitná voda
1,173,000.00 Kč 					
2310 5139 režie- materiál 10,000.00 Kč 					
2310 5171 ostatní opravy 10,000.00 Kč 					
2310 5169 provozování vodovodu
120,000.00 Kč 					
2310 5151 studená voda 150,000.00 Kč 					
2310 5021 dohody o provedení práce
- Kč 					
2310 6121 prodloužení vodovodu:
860,000.00 Kč 					
2310 6121 stavební dozor pro Vápenku: 18,000.00 Kč 					
2310 5169 software evidence vodovod 5,000.00 Kč 					
2321		
Odvádění a čis. Vod - budovy, haly a stavby 72,000.00 Kč 					
2321 6121 výkaz výměr 10,000.00 Kč 					
2321 5169 výpočet stočného
2,000.00 Kč 					
2321 6121 žádost o dotaci
15,000.00 Kč 					
2321 5169 režie 2,000.00 Kč 					
2321 5171 oprava kanálu p. Růžička
10,000.00 Kč 					
2321 6121 Odvádění a čis. Vod - budovy, haly a stavby 33,000.00 Kč 					
2333			 100,000.00 Kč 					

					
6115
5173
cestovné 162.00 Kč
3314
5153
spotřeba plynu 40,000.00 Kč
6115
5175
občerstvení
400.00 Kč
3314
5011
mzdy 30,000.00 Kč
6115
5021
dohody 8,505.00 Kč
3314
5032
zdravotní pojištění z mezd 2,700.00 Kč
6118		
Volby-98008
12,205.00 Kč 			
3319		
Kronika 4,000.00 Kč
		
3319
5021
dohody 2,000.00 Kč
6118
5139
materiál 1,874.00 Kč 				
3319
5169
foto
1,000.00 Kč
3319
5139
materiál 1,000.00 Kč
6118
5173
cestovné 192.00 Kč 				
3322		
kulturní památky 15,000.00 Kč
3322
5171/5169 úbržba tvrz 15,000.00 Kč
6118
5175
občerstvení
837.00 Kč 			
3326			
10,000.00 Kč
		
3326
5169/5171 pomník 10,000.00 Kč
6118
5021
dohody 9,302.00 Kč 				
3399		
kulturní akce
33,200.00 Kč
3399
5175
karneval 2,000.00 Kč
4334		
Pečovatelská služba
5,000.00 Kč 		
3399		
čarodějnice
4,000.00 Kč
		
3399		
den dětí 2,000.00 Kč
4334
5169
pečovatelská služba
5,000.00 Kč 		
3399		
posvícení
4,000.00 Kč
		
3399		
mikuláš 4,000.00 Kč
6171		
Vnitřní správa
1,026,869.00 Kč 			
3399		
knihovna
500.00 Kč
		
3399		
setkání jubilantů 7,200.00 Kč
6171
5021
ostatní údržbové práce/dohody
10,000.00 Kč
3399
5194
vítání občánků 1,500.00 Kč
				
3399		
nezařazené
5,000.00 Kč 			
6171
5011
mzdy
228,000.00 Kč 				
		
3399
5492
Jubilanti
3,000.00 Kč 			
6171
5031
sociální pojištění mzdy
52,000.00 Kč 		
		
			
3421			
200,000.00 Kč
6171
5032
zdravotní pojištění mzdy 18,700.00 Kč 		
3421
6121
dětské hřiště
200,000.00 Kč
			
3611			
239,900.00 Kč
6171
5038
zákonné poj. Zaměstanců 1,500.00 Kč 		
3611		
Vratka poplatku za zasítování 239,900.00 Kč
			
3631		
Veřejné osvětlení 60,000.00 Kč
6171
5136
knihy, předplatné 500.00 Kč 			
3631
5154
spotřeba energie 30,000.00 Kč
		
3631
5171
opravy a udržování 30,000.00 Kč
6171
5137
reklamní poutač náves
15,000.00 Kč 		
3632		
Pohřebnictví
55,000.00 Kč
			
3632
5156
spotřeba pohonných hmot 5,000.00 Kč
6171
5137
PC-starosta/místostarosta 3,000.00 Kč 		
3632
5021
dohoda hřbitov 10,000.00 Kč
			
3632
5171
oprava hřitova a úprava okolí
25,000.00 Kč
6171
5137
dovybavení úřadovny
20,000.00 Kč 		
		
			
3632
5169
hřbitov služby
10,000.00 Kč
6171
5139
skartovačka
2,000.00 Kč 			
3632
5172
software evidence hřbitov 5,000.00 Kč
		
3721		
Odpady- svoz nebezpečného odpadu 12,000.00
6171
5139
tabule 2,000.00 Kč 				
Kč
3721
5169
svoz nebezpečného odpadu 12,000.00 Kč
6171
5139
spotřeba materiálu
36,000.00 Kč 		
3722		
Odpady 209,272.00 Kč
			
3722
5169
domovní odpad 707/296 209,272.00 Kč
6171
5151
spotřeba vody obecní úřad 1,000.00 Kč 		
3723			 155,000.00 Kč
			
3723
5169/5139
oplocení sběrného dvora 35,000.00 Kč
6171
5153
plyn
32,000.00 Kč 				
		
3723
5169
kontejnery směs 120,000.00 Kč
6171
5154
spotřeba el. energie obecní úřad
18,000.00 Kč
3726			 10,000.00 Kč 								
6171
5161
poštovné
2,000.00 Kč 			
3726
5139/5169
vybudování kompostu
10,000.00 Kč
		
3745		
Veřejná zeleň
300,400.00 Kč
6171
5162
internet 6,000.00 Kč 				
3745
5011
mzdy
160,000.00 Kč
3745
5021
odměny- dohody o provedení práce 20,000.00 Kč 6171
5162
telefonní hovory 12,000.00 Kč 			
3745
5031
sociální pojištění z mezd 40,000.00 Kč 		
		
		
6171
5163
pojištění majetku obce
20,000.00 Kč 		
375
5032
zdravotní pojištění z mezd 14,400.00 Kč
			
3745
5038
zákonné pojištění zaměstanců 1,000.00 Kč
6171
5166
právní služby, poradenství 80,000.00 Kč 		
3745
5169
školení BOZP
2,000.00 Kč
			
3745
5132
ochranné prac. Pomůcky 8,000.00 Kč
6171
5167
školení 5,000.00 Kč 				
3745
5139
spotřeba materiálu 15,000.00 Kč
3745
5169
ostatní služby 20,000.00 Kč
6171
5169
Gordig 40,000.00 Kč 				
3745
5156
spotřeba pohonných hmot 20,000.00 Kč
6112		
Zastupitelské orgány
386,124.00 Kč
6171
5169
údržba PC
15,000.00 Kč 			
6112
5023
starosta/12 391Kč - měsíčně
148,692.00
		
Kč
6171
5169
internetové stránky/provoz
8,000.00 Kč
6112
5023
místostarosta/10 851Kč -měsíčně 130,212.00
				
Kč
6171
5169
mzdy Jedličková 22,500.00 Kč 			
6112
5023
předseda kontrolní komise/1 444Kč - měsíčně
		
13,000.00 Kč
6171
5169
občasník 4,000.00 Kč 				
6112
5023
předseda finanční komise/1 444Kč - měsíčně
13,000.00 Kč
6171
5169
zpracování strategického plánu
15,000.00 Kč
6112
5023
zastupitelé /437Kč měsíčně 26,220.00 Kč
				
6112
5023
finanční dary
25,000.00 Kč
6171
5169
ostatní 29,369.00 Kč 				
6112
5032
zdravotní pojištění
30,000.00 Kč
6115		
Volby-98074
9,640.00 Kč
6171
5169
úklid
24,000.00 Kč 				
6115
5139
materiál 573.00 Kč

				
6171 5169 úklid 24,000.00 Kč 			
6171 5171 opravy a udržování budovy v majetku
obce 276,300.00 Kč 				
6171 5172 spisovna
10,000.00 Kč		
6171 5173 cestovné
2,000.00 Kč		

6171 5175 pohoštění
1,500.00 Kč 		
6171 5229 příspěvek svaz obcí a měst 2,500.00Kč
6171 5229 partnerství v MAS Podlipansko
12,000.00 Kč
6310 6,000.00 Kč 					
6310 5163 služby peněžních ústavů 6,000.00 Kč 		

výdaje celkem
4 732 310,00 Kč

dorovnání rozpočtu
finanční prostředky z minulých let
příjmy min. let stavební spoření

928 000,00 Kč
110 000,00 Kč

ZÁKAZ VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH
VOD DO KANALIZACE

!

POZOR ! Vypouštění odpadních vod do dešťové kanalizace je dle zákona o
vodách zakázáno!!

!

Vážení občané,
vzhledem k množícím se stížnostem občanů a po zjištění úřadu, že se v obci ve větší míře objevily případy vypouštění odpadních vod do dešťové kanalizace a jedná se o závažné ohrožení
povrchových i podzemních vod, upozorňujeme, že v případě pokračování tohoto nezákonného stavu bude obec nucena předat stížnost Odboru životního prostředí, Měú Kolín, v souladu se zákonem zajistí nápravu, včetně nutných finančních postihů za nezákonou činnost.

starostka Růžena Versteegová

ZÁKAZ VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH
VOD DO KANALIZACE

OBECNÍ KNIHOVNA
úterý 17.00 hod. – 19. 00 hod
pátek 17.00 hod. – 19. 00 hod.
Informace pro čtenáře a uživatele internetu:
I když je knihovna o prázdninách již
tradičně uzavřena, nabízí paní Šandová
každému, kdo by si chtěl vypůjčit
knihy, časopisy či nahlédnout na
internet,
možnost
dohodnout
si
telefonicky termín i během prázdnin.

Tel. 321 721 548

Starosta

Růžena Versteegová

Místostarosta
Lubomír Marcin

členové:
Jana Buřičová
Milan Růžička
Pavel Nohýnek
Michal Douda
ing.Jaroslav Bartušek

ČÍSLO BANKOVNÍHO ÚČTU

Finanční výbor

9624151/0100

předseda:
Jana Buřičová
členové:
Marcel Kučera
Milan Pešek

(CZ63 0100 0000 0000 0962 4151)
variabilní symbol pro platbu za:
komunální odpad
2111/číslo popisné
vodné			2310/číslo popisné
poplatky ze psů
1341/číslo popisné

SPRÁVNÍ POPLATKY

Změna trvalého pobytu (přihlášení)
50,-Kč

POPLATKY ZA SLUŽBY

Kontrolní výbor
předseda:
Pavel Nohýnek
členové:
Josef Hampl
Jan Černý
Na žádost předsedy kontrolního výboru dne 26.6.2013
byla kontrolní komise rozšířena o další členy.
Milan Růžička
Michal Douda

Černobílé kopírování:
Formát A4 1 ks jednostranně........2,- Kč
Formát A4 1 ks oboustranně.........3,- Kč
Formát A3 1ks jednostranně.........4,- Kč
Formát A3 1ks oboustranně..........5,- Kč
Laminování:
formát A4 1 ks ................................20,- Kč

Kulturní komise
předseda:
Pavel Nohýnek
členové:
Jana Marcinová
Pavlína Nohýnková
Pavlína Zdychyncová
ing. Jaroslav Bartušek (na vlastní žádost odstoupil z
funkce člena komise )

Zásady a role správného zastupitele a starosty
... výtah ze skript Právnické fakulty Masarykovy univerzity - Katedra správní vědy a správního práva.
Zastupitelstvo obce je vrcholným orgánem místní
samosprávy a při svém jednání a rozhodování se
musí řídit právním řádem České republiky a musí
dodržovat principy dobré veřejné správy. Každý, kdo
vstupuje do vztahu s občanem, s adresátem veřejné
moci, je povinen jednat dobře a spravedlivě, prostě
tak, aby byly vyřízeny oprávněné požadavky občanů.
Veřejnost je ta, která určuje cíl cesty či jednotlivé mety
jejího směřování, zastupitelé - představitelé veřejné
moci jen hledají nejvhodnější cestu jak efektivně,
hospodárně, rychle a bezpečně tohoto cíle dosáhnout.
Zásady dobré správy jsou jakýmisi dobrými mravy veřejné správy a je zapotřebí je
všem zastupitelům připomínat, patří k nim:
Zásada zákonnosti
-rozhodování v souladu se zákonyZásada zákazu zneužití pravomoci
-zastupitelé nesmí zneužívat svoji pravomoc
spojenou s výkonem veřejné moci-

Zásada proporcionality
- zastupitelé musí zachovávat při rozhodování
poměrné, úměrné zastoupení částí v rámci celku - např.
neprosazovat investice pouze ve stejných částech obce
na úkor ostatních částíZásada nestranného postupu a legitimního
očekávání
- zastupitelé musí být nestranní, nemůžou se
rozhodovat na základě svých vlastních sympatií a antipatií tak, jak se to mnohdy dějeZásada veřejné správy jako služby veřejnosti
- zastupitel je zde kvůli občanům a ne naopak,
je služebníkem pro občany a jedná vždy jejich zájmu Zásada transparentnosti
- zastupitelé musí v co nejširší míře zveřejňovat
svoje úkony, musí být otevřeni všem samosprávným
postupům a rozhodnutím-

Princip erudice
- jen vzdělaný a orientovaný zastupitel dokáže
objektivně zhodnotit stav věci, zachovat procesní
Zásada ochrany dobré víry a veřejného zájmu
- zastupitelé se musí rozhodovat nestranně rovnost, odstraňovat rozpory, řešit věci smírnou cestou
vždy ve prospěch veřejného zájmu a musí chránit do- a nestranně rozhodovat v zájmu obcebrou víru občanů-

Správný zastupitel vykonává několik rolí:
· zastupitel jako manažer

- řídí práci v obci z hlediska časových úkolů, vytváří systém pro činnosti samosprávy

· zastupitel jako vyjednavač a reprezentant

- vyjednává s cílovými skupinami, propaguje obec navenek, vede kolektivní a komunitní jednání,
zastupuje obec při společenských příležitostech

· zastupitel jako hospodář

- spravuje, navrhuje, schvaluje a kontroluje rozpočet obce, hospodaří s majetkem obce, pečuje o
majetek obce

· zastupitel jako osoba odpovědná za dlouhodobý rozvoj obce

- připravuje strategický plán obce, opatřuje podklady pro strategický rozvoj jednotlivých oblastí,
podílí se na tvorbě územního plánu

· zastupitel jako zákonodárce a ombudsman

Sběrná místa v obci
V obci máme dvě sběrná místa, kde jsou umístěny
kontejnery na tříděný odpad. První je před bývalou
hasičárnou - kontejner na plasty, sklo a papír a druhé
naleznete v boční ulici u obecního úřadu, kde jsou
rovněž kontejnery na plast, sklo a papír. Také bylo
upraveno sběrné místo, které se nachází za bývalou
prodejnou č. p. 24. Zde je umístěn kontejner na bio
odpad, vyznačena plocha pro objemný bioodpad,
určený pro štěpkování a kontejner na objemný komunální odpad. Informace, co lze do kterého kontejneru ukládat, najdete přímo na sběrném místě.

Prosíme o dodržování pravidel ukládání odpadu.
Likvidace netříděného odpadu stojí obecní rozpočet
nemalé peníze. Obec Libenice má v současné době
uzavřenou smlouvu se společností EKO-KOM, která
na náklady spojené s tříděním odpadů finančně
přispívá. Příspěvek je vypočítáván zpětně podle
množství vytříděného odpadu. Čím více odpadů tedy
vytřídíme, tím více peněz dostaneme zpět. Tímto
způsobem je možné snížit náklady obce na likvidaci
odpadu, ze kterých je každoročně vypočítáván místní
poplatek.
JB

FOTO: Martin Souček

Důvody, proč třídit odpad
1. zajištění čistějšího a zdravějšího
životního prostředí
2. šetření přírodních zdrojů surovin a
energie
3. redukce množství odpadů na skládkách
4. opětovné využití odpadů
5. úspora finančních prostředků (poplatek za odvoz odpadu se stanovuje
podle nákladů na netříděný odpad)
6. zákonný postup - třídění odpadu je
nám uloženo zákonem
JB

Sbírka Červeného kříže
Vážení občané Libenic,
děkuji všem, kdo se zúčastnili humanitární
sbírky vyhlášené Červeným křížem pro obce
postižené povodněmi a přispěli materiální pomocí, kterou jsme dopravili v úterý 11. 6. 2013
do obce Mlékovice u Toušic http://www.tousice.
cz/galerie/povodne-2013. Děkuji také všem, kdo
přispěli finančním příspěvkem nebo svou osobní
pomocí obcím zasaženým povodněmi.
Versteegová Růžena
starostka obce

„Libenický plácek“
Na dvoře obecního úřadu vznikne dle dohody
zastupitelů víceúčelové hřiště. Pro letošní rok bylo
z rozpočtu obce vyčleněno na tuto akci 200 000,Kč. Zpracování projektové dokumentace bylo
zadáno Ing. Milanu Forštovi. V rámci snížení
nákladů na terénní úpravy plochy se zastupitelé
Bubáků a Zdravého rozumu zavázali přispět při
budování hřiště i svou vlastní prací. Vítáni budou
také všichni občané, kteří jsou ochotni obětovat
své volno a přiložit ruku k dílu. Termíny prací budou včas zveřejněny na www.libenice.cz a vývěsce
úřadu.
JB

Setkání jubilantů a vítání občánků

V naší obci je dobrým zvykem, všímat si
významných jubileí našich starších spoluobčanů.
Letos byla tradice rozšířena cestou usnesení
zastupitelstva o nový prvek, jímž je společné
setkání jubilantů, počínaje věkem šedesáti let a
každých pět let více.
První takové setkání proběhlo v letošním červnu
v místní knihovně v srdečné atmosféře nad fotkami, kronikou, a také s pohoštěním a malým
dárkem pro oslavence. Pokud se toho roku narodí
nový libenický občánek, bude s rodiči přizván na
takové setkání a společně důstojně přivítán. Při
vyšším počtu novorozenců bude uskutečněna samostatná akce, tak jak bylo zvykem v minulosti.
JB

Krátké zprávy
z obce
OZNÁMENÍ
Výpůjčka obecní techniky
Občané mají možnost si vypůjčit obecní techniku
v případě využití při prospěšných pracích, akcích
pro obec Libenice. Zájemci o pronájem obecní
techniky mají možnost podat žádost v kanceláři
obecního úřadu. Více informací k podmínkám
zápůjčky naleznete na www.libenice.cz v sekci úřad
obce – obecně závazné vyhlášky.
RV

Zvukové záznamy ze zasedání zastupitelstva
Zastupitelstvo na svém zasedání dne 26. 6. 2013
rozhodlo o zveřejňování audio záznamů z jednání.
Nejen zápisy ze zasedání zastupitelstva, ale i zvukové záznamy naleznete na www.libenice.cz v záložce
samospráva – zápisy ze zasedání.
RV

Finanční dary a dotace
Zastupitelstvo obce schválilo dar 500 Kč pro trvale
přihlášené občany Libenic, kteří dosáhnou v roce
2013 věku 1 měsíce, 1 roku, 80 let a více. Finanční
částka bude předána v den narozenin. Dále byla
schválena pravidla pro finanční dotace na kulturní
a sportovní akce konané v Libenicích. V rozpočtu
obce byla pro tento účel vyčleněna částka 5000,Kč. O dotaci může žádat jednotlivec nebo právní
subjekt, při respektování následujících podmínek:
podání písemné žádosti na OÚ s popisem a datem
akce a celkovým rozpočtem projektu. V případě
poskytnutí dotace podá žadatel zprávu o průběhu
akce a vyúčtování dotační částky. Pokud nebudou
splněny podmínky, či jinak použity prostředky,
musí být dotace vrácena příjemcem v plné výši.
JB

Noc s Andersenem
Co se dělo v noci 5. 4. 2013 v Libenické knihovně ?

Krátké zprávy
z obce

To se podařilo odhalit účastníkům noci s Andersenem, kteří přišli do místní knihovny v Libenicích. Sešli jsme se malí i velcí. Na začátku paní
knihovnice povyprávěla nejenom o historii knihovny. Počátky půjčování knih v Libenicích se datují od roku 1904. Také jsme zjistili, že v naší malé
knihovně máme přes čtyři tisíce knih. Prohlédli
jsme si obrázky nejmladších účastníků, přečetli literární
práce, z nichž některé povídky v nejstarší kategorii na téma
“ Tajemství” byly opravdu strašidelné. Hlasování určilo
kam poputují knižní dary, pohlednice a lízátka. Vyprávěli
jsme si o svých oblíbených knížkách a při světle lampy
odhalili tajemnou postavu Andersena. Na jeho počest
jsme slavnostně zakrojili do duhového dortu. U svíček a ve
tmě obecního dvora jsme na promáčené listiny s napětím
odpovídali na 10 záludnách otázek z oboru pohádek. Čaj
na zahřátí, toustíky, bábovka, perníky, ovocná bomba a
další dobroty přišly všem vhod. Se zaujetím jsme si zahráli
deskové hry, zapěli s kytarou filmové i táborové písničky a
pak zalézt do spacáku mezi regály s knížkami. Na dobrou
noc Lubošův Neználek a pro ostatní, kteří usilovně jako
Ondra a Pavlínka přemáhali spánek, ještě jeden tajuplný
detektivní příběh.
Poděkování patří paní Marii Šandové a Janě Buřičové ,
které si celou akci vzaly za svou a zapojily zdárně nejednoho Libenického čtenáře. Díky za všechny připravené
dobroty maminkám, babičkám, paní Šandové. Janě a paní
Součkové za nádherný dort. Díky Zuzce za lízátka, Kristýně
za zapůjčení novinek z Kolínské knihovny, obecnímu úřadu
za židle a Janě za zakoupení knih a veškerého materiálu k
zabezpečení akce. Díky Davidovi, že hrál a že si hrál a dík
všem knihomolům, kteří přišli, četli a užili si Andersenovu
noc stejně jako já.
RV

Fotografie naleznete na: http://okraspol.rajce.idnes.cz/
Libenicka_knihovna_5.4.2013_Noc_s_Andersenem
FOTO: Růžena Versteegová

CO SE UDÁLO
Setkání jubilantů
v Libenicích

Dovolte

mi, abych se podělila o dojmy
ze slavnostního setkání jubilantů, kteří
v polovině roku 2013 oslavili významné
životní jubileum.
Setkání se konalo 30. 6. 2013 od 15 hod a
bylo opravdu slavnostní. Ve vkusně vyzdobené Knihovně nás čekalo milé přivítání a
přání všeho nejlepšího, bylo zde připraveno
posezení a bohaté pohoštění.
Díky paní starostce Růženě Versteegové, paní
Janě Buřičové a paní Marii Šandové jsme
prožili hezké odpoledne, setkání a posezení
při prohlížení kronik obce a vzpomínání na
doby minulé. Odcházeli jsme s kytičkou a
dárečkem a dobrým pocitem, že na nás obec
myslí.
Přála bych i dalším jubilantům, aby nejen
toto první setkání, ale i ta další se vydařila.
Jubilanti, kteří se zúčastnili:
Paní Marie Šandová
Paní Ludmila Marcinová s manželem
Pan Souček s manželkou paní Marta Hlavatá
MH

Zpráva o Maškarním bále

30.3.2013
Maškarní bál se uskutečnil v sále libenické pivnice, v počtu 19 malých dětí v maskách, osmi dětí středního
věku a 25 dospělých.
Na začátku bálu se děti rozehřáli hrou s nafukovacími balonky, dále se děti představili a informovali účastníky
bálu za jakou masku jsou přestrojeni, aby mohli na připravený letáčky napsat tři nejlepší masky podle svého
uvážení.
Před vyhlášením nejlepších masek si děti zatancovali za přítomnosti dvou maminek, které jim tancování
zpestřovali, poté si zahráli židličkovanou .
Přišlo vyhlášení nejlepších masek ,kde na 3. místě skončila velká beruška, na 2. kočka a na 1 malá beruška.
Každý z umístněných si za své ocenění vybral dáreček z připravených cen do tomboly a k dárečku za 1 místo
beruška získala dort.
Nyní už byla na řadě tombola kde každá maska získala cenu .
Všem děkujeme za jejich účast a těšíme se opět za rok.
Kulturní komise

Koncert v evangelickém kostele
Libenický evangelický sbor uspořádal 23. června tohoto roku koncert pěveckého sboru PRIVATISSIMA

v libenickém kostele. Komorní pěvecký sbor nabídl repertoár složený z lidových písní, děl starých mistrů
i skladby současné, včetně jazzu. Kromě češtiny zazněl například i ruský nebo anglický jazyk. Privatissima
využívala pouze široký rejstřík hlasů, bez použití hudebních nástrojů. Zvláště v lidovkách z východu se ukázala
síla a barevnost hlasů. Atmosféra koncertu byla příjemně intimní a škoda jen, že si nenašlo více lidí cestu na
živou kulturu, která smysly neotupuje jako elektronická média, nýbrž povznáší.
DB
30.4.2013

Čarodějnice

V úterý 30.4.2013 proběhlo pálení čarodějnic na hřišti, avšak před samotným pálením maminky uspořádaly

soutěže pro naše malé ratolesti, ve kterých za své výkony získaly různé ceny v podobě hraček a bonbónů. Na
posilněnou dostali limonádu a buřta, kterého si opekli na menším ohni a kdo měl chut´na sladkost tak si mohl
dát zákusek od tety ze zálabské cukrárny.
Po 19hodině jsme zapálili oheň s čarodějnicemi, tento velký oheň byl připraven převážně z prořezů v Obci.
Koho ze starších rozpálil oheň přespříliš tak se mohl zchladit pivkem značky kozel 11. Odhad návštěvníků je
asi 40 dospělých a 30 dětí. Z bezpečnostních důvodů zůstala hrstka tatínků hlídat oheň do druhého dne. Byli
bychom velmi rádi, kdyby se všem zůčastněným tato akce zamlouvala. Na závěr bychom chtěli poděkovat všem
kdo se podílel na přípravě akce čarodějnice.
PN
FOTO: Kulturní komise

EHD na tvrzi v Libenicích

Krátké zprávy
z obce
CO NÁS ČEKÁ

Okrašlovací spolek zpřístupní podruhé tvrz
veřejnosti v rámci dnů Evropského dědictví. Loňská
premiéra ukázala, že nejstarší libenická stavba ještě
má co nabídnout a vyplatí se jí chránit před zubem
času. Návštěvníci litovali jen, že si nemohli prohlédnout sál v patře s dochovaným divadelním jevištěm.
Tentokrát tomu bude jinak, divadlo se totiž stane ústředním motivem setkání. V nabídce bude pohádkové představení připravené dětmi ze základní školy v Kolíně, a na své si přijdou i větší diváci. Pro ně bude
uvedena hra zkušených ochotníků z Kutné Hory. I doprovodný program se bude týkat světa divadelního
nebo filmového herectví.
Hlavně však půjde o příjemné nedělní setkání a proto přijďte

první neděli po prázdninách 8. 9. 2013 na tvrz, mezi 10. a 18. hodinou.
DB

„Loučení s prázdninami“
se bude konat

31. 8. 2013
na place za knihovnou (budoucí dětské hřiště).

17.00 hod. – 20.00 hod.
soutěže pro děti
vystoupení tanečnic
ukázky bojového umění

od 20. hod.

K tanci i poslechu hraje:

MONTI JACK
a
vystoupí

RASPUTIN
Všichni jste srdečně zváni!!!
Kulturní komise Libenic

Mikulášská besídka
Kulturní komise Obce Libenice
připravuje pro děti na předvánoční
čas ( 7. 12. 2013) tradiční
Mikulášskou besídku. Program a
čas bude upřesněn v příštím čísle a
na plakátech.

Kulturní akce v obci na rok
2013
finančně podporované obcí.
Seznam akcí:
		

dotace:

Maškarní ples, dětský 30. 3. 2013

2000,- Kč

Čarodějnice 30. 4. 2013

4000,- Kč

Dětský den 1. 6. 2013

2000,- Kč

Posvícenská zábava,
rozloučení s prázdninami 31. 8. 2013 			

4000,- Kč

Dětská mikulášská 7. 12. 2013

4000,- Kč

Menhir opět v Libenicích
„…neboť tam je stavba z kamene, jakou by nikdo v našich časech nedovedl
zbudovat. V těchto kamenech je tajemství a uzdravující síla. Obři dávných
dob je přinesli z dalekých končin. Není mezi nimi jediného kamene, který by
neměl kouzelnou moc…“

Vneděli 14. dubna se v parčíku na návsi odehrá-

la informativní schůzka o návrhu na instalaci dvou
menhirů v naší obci. Sešli jsme se přímo na místě, kde
mají být menhiry umístěny. Bylo krásné, skoro letní odpoledne, schůzka byla krátká a velmi zajímavá.
Kdo chtěl, mohl se dozvědět od pánů Martina Starého
a Slávka Beneše podrobnosti o těchto kamenech, historii menhirů u nás, a o tom, proč bylo vybráno právě
místo v Libenicích.
Menhiry jsou jednolité neopracované kameny různé velikosti , vybrané a určené k přenosu energie ze
Země. Tato zemská energii se pak skrze kámen šíří dál
a má blahodárný vliv na celé okolí..
Jeden takovýto významný menhir na území, které je
nyní v katastru Libenic, již stával. Nalezen byl koncem
padesátých let minulého století. Tyčil se tady a měl tu
svůj energetický význam pro celou okolní krajinu.
Tam, kde stojí dnes, si ho sice můžeme alespoň pro-

Kameny byly napevno usazeny do betonového lůžka, na usazení a vykopání díry
se podílel Josef Hampl a samotné usazení
kamenů provedl Martin Starý z Kutnohorského sdružení Denemark. Věříme,
že menhiry připomenou dávnou historii
našeho území a více zviditelní obec. Libenické menhiry se stanou zajímavým turistickým zastavením a třeba i místem pro
příjemné setkání nás místních. Více informací o menhireh v okolí nejdete
http://denemark.jidol.cz/

FOTO: Martin Souček

hlédnout, ale energetické spojení se svým původním
místem už nejspíš mít nemůže. Tento menhir se na
místo svého původního působiště sem k nám již nikdy nevrátí, ale my jsme dostali výjimečnou nabídku
umístit na náves menhiry dva. Ne snad jako náhradu
původního, ale jako propojení s dávnou minulostí tohoto území a připomínku toho, kam sahají naše kořeny. Zároveň můžeme svůj životní prostor obohatit
o nový unikátní prvek, který rozhodně není k vidění kdekoliv. Kdo je otevřený věcem „mezi nebem a
zemí“, může přijmout myšlenku novodobých „umisťovatelů“ menhirů, že tyto kameny očišťují a ozdravují
své okolí. Kdo z nás by si to nepřál a kdo by si myslel,
že toho není třeba, ať už tomu věříme či nikoliv?
Kameny jsou z červené žuly a pocházejí z lomu
v podhůří Železných hor. Kameny Libenice dostaly
zdarma a jejich instalace proběhla 26. 5. 2013. Doprava z Neškaredic a zajišťovací beton stál 1100,-Kč.

Je vždy milé přečíst si něco, co se týká Libenic, tak vám nabízíme citaci z článku
„Za tajemstvím českých menhirů II“, autor Jiří Bílek (uveřejněno na www.nase-rodina.cz)
„Zatím se podařilo rámcově datovat pouze dva z nich. První byl nalezen v roce 1959 povalený a zakopaný poblíž Libenic u
Kutné Hory. Můžeme si ho prohlédnout na nádvoří budovy Archeologického ústavu v Praze na Malé Straně. Jde o lidskou
rukou hrubě tvarovaný balvan ze světle šedé ruly vysoký necelé dva metry a vážící zhruba 1,5 tuny, který byl odborně určen
jako menhirovitá či kamenná stéla. Vzhledem k tomu, že ležel v keltském kultovním objektu, byl datován do mladší doby
železné, tj. zhruba do 4. či 3. století př. n. l. V poslední době dospěli archeologové k závěru, že Keltové svatyni pouze využívali
či obnovili a ta že pochází již z mladší doby halštatské. Není tedy vyloučeno, že i stéla je starší.“

LD

Česká televize a České století v Libenicích
V

pondělí 25. března v naší vsi natáčela Česká televize! O projektu, jehož malá část byla natočena v našem
evangelickém kostele, nám vstřícně povyprávěl vedoucí produkce, pan Martin Lubomírský. Česká televize
připravuje do vysílání cyklus hraných kusů o důležitých událostech dějin naší republiky. Celé dílo nese název
České století a scénář napsal významný český historik Pavel Kosatík, režíruje Robert Sedláček.
Každý z dílů je věnován jednomu období, které mělo následně zásadní vliv na další vývoj v naší zemi.
Částí bude celkem osm, možná devět, a budou se věnovat například mnichovské zradě, přípravě atentátu na
Heydricha, nástupu Gottwalda a
spol. k moci, i roku 1968. Cyklus
ukončí téma sametové revoluce,
případně ještě rozpadu republiky.
Práci na celém cyklu má Česká
televize rozloženou na tři roky.
Scény z libenického kostela
jsou součástí úvodního dílu,
který se jmenuje Velké bourání.
Odehrává se v průběhu první
světové války, v letech 1914-1918
a přibližuje úsilí T.G. Masaryka,
se kterým přesvědčoval vlády
evropských mocností o tom,
že soužití národů v Rakouskouherské monarchii již není dál
možné a je třeba těmto národům
otevřít možnost k sebeurčení a
samostatnosti. T. G. Masaryka
hraje známý slovenský herec
FOTO: Jan Souček
Martin Huba. Libenický kostelík
nahrazuje ve filmu evangelický kostel ve Švýcarsku, kde T. G. M vystoupil s projevem na podporu myšlenky
české státnosti. Věřící v kostele představovalo 65 komparsistů včetně dětí, oblečených v dobových kostýmech.
Připomínku tohoto natáčení máme i v naší kronice, kam se nám za celý štáb podepsali pánové Martin Huba
a Martin Lubomírský.
Pokračování na další straně.
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Bylo zajímavým zážitkem vidět průběh natáčení a práci celého štábu. Obdivovala jsem výkon pana Huby.
Přestože v kostele bylo tolik lidí a ruchu, zůstal hluboce soustředěný na postavu TGM a jeho proslov. A ještě
dokázal být i milý a vtipný a v přestávce pobavil malé holčičky z komparsu sedící v první kostelní lavici.
Venku mrzlo, v kostele bylo také lezavo, o to víc jsem ocenila, jak štábu vše klapalo. Ráda jsem se asi po dvou
hodinách vrátila domů do tepla, zatímco ve vymrzlém kostele se pilně pracovalo dál…
Základnu měla Česká televize na dvoře Obecního úřadu. I když v ono mrazivé předvelikonoční pondělí
přibylo v naší obci asi 100 osob, spousta techniky a zázemí pro herce, i mnoho aut, vše měli výborně zorganizované a zajištěné, nic nevázlo, nic to v naší obci nekomplikovalo, ani jsme o nich vlastně nevěděli – a ještě
díky tomu můžeme vidět náš kostelík v televizním filmu!
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Nezapomeňte se podívat jak se dílo zdařilo, tento „náš“ díl se bude vysílat v České Televizi 27. října t.r.
LD
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Pomník padlých v první světové válce

J

„Krev vaše zvlažila klíčící sémě naší svobody“

istě jste zaznamenali, že se okolo
pomníku začalo něco dít. Zastupitelstvo obce rozhodlo o opravení pomníku a úpravě celého prostoru okolo.
Práce započaly vysekáním tují, členové
Okrašlovacího spolku dále pomník
vyčistí a opraví špatně čitelné písmo, doplní scházející tabulku s nápisem a úchyty na desce. Zároveň bude nově provedena výsadba rostlin v zahrádce okolo
pomníku a natřen plot.
Na tyto opravy byla určena částka 10
tisíc Kč, což zahrnuje pouze materiál
na vyčištění a opravu, všechny práce
budou provedeny členy Okrašlovacího
spolku a občany obce zdarma. Práce
na opravách budou hotové do konce
srpna. Slavnostní znovuodhalení pom-

níku proběhne 15.9. 2013 u příležitosti
92. výročí odhalení pomníku. K této
příležitosti bude také uspořádána výstava s přednáškou, abychom si přiblížili
život i umírání vojáků v první světové
válce. Obracíme se na vás s prosbou:
pokud vlastníte fotografie nebo jakékoliv předměty, které se váží k tomuto období, prosíme o laskavé zapůjčení pro
tuto výstavku. Předměty zdokumentujeme pro potřeby výstavy i archivaci
a v pořádku vrátíme. Garantem této
akce je paní Jana Buřičová, předměty,
které nám můžete zapůjčit, prosím,
předejte na OÚ. Děkujeme předem za
ochotu podělit se s ostatními o dávné
vzpomínky.

Střípek ze školní kroniky
Pomník na návsi byl odhalen 9. 10. 1921.
Byl pořízen ze sbírek a z výtěžku divadelního představení spolku „Tyl“ z K. Hory
nákladem 8.500 Kč. a je dílem kamenického mistra Semlera z Uhlířských Janovic.
Pomník je 3,4m vysoký jehlan s kamennou
urnou na vrcholu a dvěma nižšími jehlany
na nichž vyryta jsou v labradovitových
deskách jména těch, kteří stali se obětmi I.
světové války.

Václav Wokál
Jan Vokál
František Čábelka
Jaroslav Vokál
Jan Černík
Josef Vokál
Alois Flígr

Oldřich Vokál
Jan Karafiát
Bohuslav Výborný
Jaroslav Mikšovský
Josef Zelený
Rudolf Perout
Josef Mach

Jan Souček
Antonín Drnovec
Jaroslav Slavík
Václav Čábelka
František Špajber
Karel Výborný

„Krev vaše zvlažila klíčící sémě naší svobody“
Tento nápis byl vytesán na pomník v době odhalení. V době II. svět. války musel být odstraněn. V kronice o
tom není zmínka, ale v pomocných papírech p. řídícího Svobody ano.
KŠ
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JÓGA V LIBENICÍCH
Indický dar lidstvu - jóga – je stále ještě opředen mnoha mýty a někdy bohužel i předsudky.
Je na místě říci, že smyslem jógy nejsou krkolomné pozice, ale sjednocení těla, mysli a ducha za účelem zdraví.
Původní jóga je životní cestou, a proto se také ve starých jógových spisech zdůrazňuje význam etiky, něco ve
smyslu křesťanského desatera. Pokud máme zdravou mysl,
funguje lépe i naše tělo. Samotné fyzické cvičení mělo až druhořadý význam, ale pro nás, moderní lidi, je asi
jedinou cestou, jak do tohoto prastarého systému proniknout. A tak
pomocí ásan – speciálních pozic, posilujeme naše fyzické zdraví a následně i tělesnou a duševní pohodu.
Jednou z nejlépe propracovaných metod je Iyengar jóga, která byla vyvinuta speciálně pro ztuhlé a neohebné
Evropany. Při cvičení se využívá různých pomůcek, jako jsou válce s pohankovými slupkami, bločky, cihly a
popruhy, které usnadňují správně zaujmout jednotlivé
ásany, prodloužit výdrže v pozicích a tím zvýšit jejich účinek. Není bez zajímavosti, že autor tohoto systému,
uznávaný indický učitel B.K.S. Iyengar, se ve svých 95 letech těší dobrému zdraví a dosud aktivně cvičí.
Samotné ásány nejsou náhodné pozice, ale působí velmi cíleně na vnitřní orgány a náš pohybový aparát. Díky
cvičení se naše tělo stává pevnější a pružnější, zlepšuje se
držení těla i dýchání. Jóga může pomoci při bolestech zad, při problémech s páteří a klouby, při migrénách a
dalších potížích.
A nyní k samotnému cvičení, kterému se v libenické knihovně ( hospodě) věnujeme jednou týdně, a to ve
ctvrtek od 18 do 19 hodin. Po krátkém protažení a zklidnění následují aktivní ásány, při nichž využíváme
pomůcky. Během hodiny se střídají pozice ve stoji, sedu, lehu i obrácené polohy. V závěru přecházíme k pasivním ásánám a k relaxaci.

Cvičení jógy má i svá specifika – jedním z nich je nesoutěžení. Jógu bychom měli cvičit bez ohledu na úspěch
nebo neúspěch. Hodiny jsou otevřené všem a snažím se v nich o individuální přístup ke každému cvičenci. Po
správně sestavené jógové hodině bychom se
neměli cítit unavení, ale naopak příjemně osvěženi, napřímeni a připraveni čelit okolním stresům.
Šárka Krombholzová, cvičitelka jógy

Bohoslužby Českobratrské církve evangelické
Bohoslužby v libenickém kostele se konají každou 1. a 3. neděli, po dobu letního období.
Bohoslužby vede farářka Magdalena Ondrová. Informace naleznete na vývěsce u evangelické
fary.

Bohoslužby v katolickém kostele Panny Marie v Gruntě
NE 11.8. poutní mše sv. v 11 hod. /na ČT 15.8. připadá totiž slavnost Nanebevzetí Panny
Marie – patronky kostela/
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NE 1.9. mše sv. v 11 hod. /požehnání dětem do školek a škol v novém školním roce a
a přivítání nového kutnohorského kaplana/

NE 6.10. mše sv. v 11 hod. /poděkování za úrodu polí, zahrad, lesa, vinohradů, požehnání
přinesených plodů/
V rámci Dnů evropského kulturního dědictví /EKD/ bude kostel otevřen o SO 7. a 14. září od 14 – 17 hod.
V SO 14.9. od 17 hod. – komponovaný pořad o putování po Rusku /významná poutní místa, kláštery a města/
- povídání Libora Drahoňovského s promítáním obrázků a hudbou na kytaru vyučujících ZUŠ Kutná Hora.
V NE 29.9. v 15 hod. – Svatováclavský koncert, koncert k 99. výročí místního kostela –
- pořad starých lidových a duchovních písní s ukázkou a doprovodem starobylých nástrojů /vystupují Markéta Dvořáková a Petr Matuszek/.
Srdečné pozvání ke všem setkáním.
Obvod kostela v Gruntě tvoří obce Libenice, Grunta, Čertovka, Dolany a Hořany, patří do většího celku farnosti Kutná Hora, odkud je také spravován. Bližší údaje a kontakty např. na:
www.khfarnost.cz

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

Inzerce s nabídkou zaměstnání
50% sleva z vypočtené ceny

Vkládání letáků do zpravodaje
Cena za vložení letáku – 1,- Kč/ kus
Sleva pro osoby a firmy se sídlem v Libenicích: až 50% z vypočtené ceny

CENÍK ZA VYSÍLÁNÍ KOMERČNÍCH ZPRÁV V OBECNÍM ROZHLASE
Poplatek ve výši 10,- Kč, - za jedno hlášení komerční zprávy je splatný před odvysíláním
v pokladně Obecního úřadu.
Pokuď potřebujete pomoci s grafikou či fotografiemi pro Váš inzerát kontaktujte p. Součka č. p. 37
na mob. tel: 775440833
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