
Libenický Lupen
OBČASNÍK OBCE LIBENICE NEPRODEJNÉ

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.
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LISTOPAD 2013



Citát
„Oč by nám všem bylo lépe,kdyby naši odpůrci byli na nás sice jako čerti a pásli po každém našem kroku,ale činili 
to s respektem ke skutečnosti,kdyby si na nás opravdu hleděli posvítit,místo aby mlátili hubou a  tvrdili věci , o 
kterých je ani nenapadlo se přesně informovat,spoléhajíc  na to,že nedbat pravdy není u nás žádná ostuda.„ (Karel 
Čapek)

Stručný souhrn událostí  

* Listopad 2011 - první dějství

* Odvolání Jaroslava Chudoby z funkce uvolněného starosty, návrh na odvolání ing. Jaroslava Bartuška z funkce 
předsedy finančního výboru - konkrétní důvod – podezření ze zneužití pravomoci veřejného činitele při prodeji 
obecních pozemků -postoupeno orgánům činným v trestním řízení.

* 17.11.2011 zvolení Růženy Versteegové do funkce neuvolněné starostky.

* Obsazení místa úředníka s praxí a odbornou způsobilostí pro výkon státní správy

* Zajištění dlouhodobě nefunkčních webových stránek obce, ve větší míře je také informovanost občanů zajištěna 
na vývěskách a hlášením obecního rozhlasu

* Zahájení výběrového řízení na prodloužení vodovodu na Vápence.

* Zahájení jednání o narovnání smluvních vztahů s kupujícími pozemků na Vápence.

* Výzva majitelům tří pozemků na Vápence k doplacení kupní ceny

* Červen 2012 - druhé dějství

* Odstoupení ing. Jaroslava Bartuška, Lenky Slanařové, Miroslava Doudy, Pavla Nohýnka,Věry Lhotkové, Hany 
Stehlíkové z funkce zastupitele bez udání konkrétních důvodů
a bez vyjádření  o tom, zda tento čin byl přínosem pro obec a občany, nebo  byl prospěšný pouze pro jednotlivce.Při 
zbývajícím počtu členů  neměli zastupitelé rozhodovací pravomoc a zahájené akce musely být  pozastaveny,včetně 
prodloužení vodovodu a podepsání smlouvy k doplacení ceny za pozemky na Vápence.

* Leden 2013 - třetí dějství

* Mimořádné komunální volby do ZO Libenice.

*Do funkce neuvolněného místostarosty zvolen Lubomír Marcin, do funkce neuvolněné starostky obce zvolena 
Růžena Vertseegová.



* Uzavření koaliční dohody mezi Bubáky a Zdravým rozumem, která zároveň obsahuje konkrétní úkoly 
rozdělené mezi členy obou sdružení na rok 2013 a 2014. Prodloužení vodovodu, vyčištění dešťové kanalizace u 
rybníku,zajištění projektu na multifunkční hřiště a zahájení stavebních úprav z rozpočtu obce, podání žádosti 
o dotaci na hřiště,srovnání terénu v rybníku na návsi,předložení vyhlášky o svozu komunálního odpadu na rok  
2013 a vyhlášky o veřejném pořádku,způsob provozování obecního vodovodu,  pokračování stavby na Vápence s 
firmou Dalfos s.r.o Libenice,sepsání dohod o narovnání  smluvního vztahu mezi obcí  a konkrétními nabyvateli 
pozemků na Vápence, dořešení plateb za zasíťování parcel na Vápence a plateb za ampéry,stavební dozor nad 
probíhající stavbou inž. sítí na Vápence,narovnání a revokace nesmyslných usnesení z let minulých,zajištění 
údržbového plánu na roky 2013/2014 a zprávy o stavu budov v majetku obce,zjištění možností vybudování 
domácích čističek,kanalizace a obecní ČOV na základě odborné konzultace,příprava a zpracování  dotazníku na 
zjištění priorit občanů v oblasti investic, spolupráce s MAS a okolními obcemi,zajištění údržby hřbitova a zavedení 
evidence hrobů, zajištění ukládání bio odpadu ze zahrad a obecních ploch, informování o prospěšnosti třídění 
odpadu, zahájení převodu pozemků od Pozemkového fondu,zajištění odborné konzultace ohledně pozemkové 
úpravy,příprava  územního plánu,sestavení návrhu výhledu na 5 let, zajištění údržby obce, zajištění údržby 
veřejného osvětlení a rozhlasu,příprava rekonstrukce veřejného osvětlení,příprava strategického plánu rozvoje 
obce na 10 let.,rozšíření Czech Pointu a pořízení spisové služby,zajištění vydávání občasníku,vytvoření  pravidel 
pro možnost podání žádostí o příspěvky na  kulturní a sportovní akce,předložení návrhů na znak Obce ,  zkvalitnění 
internetových stránek. 
Některé úkoly jsou již splněny,na ostatních se pracuje.

* Získání části naspořených peněz od Raiffaisen banky  - z období výstavby plynovodu.
*Získání finanční částky z akcií.

* Okresní soud v Kolíně vydal Trestní příkaz, v němž viní bývalého starostu Jaroslava Chudobu ze zpronevěry a 
zneužití pravomoci veřejného činitele,  čímž byla obci způsobena škoda ve výši 315.675,- Kč. Obviněný se proti 
rozhodnutí samosoudce odvolal a ve věci bylo nařízeno hlavní líčení, které doposud nebylo uzavřeno.

* Trestní řízení ve věci prodeje obecních pozemků Na Vápence je řešeno samostatně, orgány činné v trestním řízení 
předaly výsledky svého šetření státnímu zástupci, který si vyžádal jejich doplnění.

* Říjen 2013 - čtvrté dějství

* Odvolání starostky Růženy Versteegové – bez udání konkrétního důvodu.

Vážení spoluobčané,
jako občanka, zastupitelka, odvolaná starostka  a  současně členka redakční rady jsem požádala o písemné 

vyjádření a uvedení konkrétních důvodů, které vedly zastupitele k mému odvolání z funkce starostky. O toto 
písemné veřejné vyjádření jsem žádala navrhovatele odvolání ing. Bartuška a zastupitele Milana Růžičku, Pavla 
Nohýnka a Michala Doudu, kteří návrh podpořili. Dále jsem žádala uvedené zastupitele o uvedení konkrétních 
důvodů, které je vedly k zamítnutí návrhu zvolit do funkce starosty obce Janu Buřičovou. Možnost informovat o 
způsobené situaci spoluobčany v obecním zpravodaji, zastupitelé nevyužili.
Ing.Bartušek uvedl ústně, že důvody odvolání uvádět nemusí. Důvodem, pro který nemůže zvolit zastupitelku 

Janu Buřičovou ,je její členství ve sdružení Bubáci,na jejichž webových stránkách komentuje člen sdružení 
David  Buřič postoje, jednání  a pracovní nasazení zastupitelů při řešení konkrétních úkolů. Zastupitel Pavel 
Nohýnek  ústně sdělil, že mu vadí způsob komunikace.Další překážkou je členství nás obou ve sdružení Bubáci 
a členství v Libenickém okrašlovacím spolku, o němž  se domnívá,že je to sekta. Tuto informaci sdělil na veřejné 
schůzi.
Stále  chybí  vysvětlení, proč zástupci občanů  Libenic odvolávali bez předchozího zveřejnění bodu na  programu  

veřejného zasedání a bez promyšlených následujících kroků vedoucích k zajištění chodu obce a obecního úřadu 
a proč neakceptovali postoj starosty Lubomíra Marcina ? Komu jejich rozhodnutí přineslo užitek ?

Veřejně vyřčená vyjádření  zastupitelů i občanů můžete sledovat na zvukovém záznamu na webových  stránkách 
obce, popř. na video nahrávce na youtube. 

R.V.



Hrátky s vodovodem

    Po problémech s odstoupením minulého zastupitelstva a nepodepsání smlouvy o dílo na prodloužení vodovodu v 
lokalitě „U vápenky“, se nové vedení obce v zastoupení J.Buřičová, R.Versteegová a L.Marcin, po několika schůzkách 
s právníky a dodavatelskou firmou, dohodlo podepsat 27. 3. 2013 dodatek smlouvy o zahájení prací 4. 4. 2013 s maxi-
málním termínem dokončení včetně kolaudace 31. 8. 2013. Při této příležitosti jsme se s dodavatelskou firmou dohodli 
na přeložce uzávěru vody z pozemku pana Peroutky (z důvodu věcného břemene) na pozemek bytovky a přepojení paní 
Lhotkové na větev novou s uzávěrem na pozemku obce. Po této vícepráci pravděpodobně způsobené chybným  zamě-
řením,  jsme se chystali na kolaudaci. Objevily se však další překážky. Nízký tlak v celém vodovodu obce a chybějící 
expertní list ke stavbě od Ústavu archeologické památkové péče Středních Čech. Expertní list chyběl z toho důvodu, 
že ve stavebním řízení inženýrských sítí „U vápenky“ nebylo se stavbou vodovodu vůbec počítáno. Expertní list jsme 
obdrželi dne 24. 9. 2013. Týden po té jsme měli zkolaudováno, ač to mohlo být již o měsíc dříve. I na takto dlouho se 
může protáhnout jednoduché prodloužení vodovodního řadu, zkomplikované o ohnuté uzávěry těžkou technikou, které 
si bude muset pravděpodobně i přes cizí zavinění, uhradit obec sama.  Ale to je teprve v řešení. Také děkuji panu ing. 
Mašínovi za stavební dozor a bezchybnou spolupráci.

Lubomír M|arcin
starosta

Provozovatel vodovodu

Návrh ponechat si vodovod ve vlastnictví obce a zajistit jeho provozování ve výběrovém řízení odbornou firmu  
zastupitelstvo zamítlo a  přijalo  5:2  návrh zastupitele Milana Růžičky zajistit provozování vodovodu obcí.Při 
provozování vodovodu obcí i odbornou firmou, mohou zastupitelé  stanovit částku,kterou bude z  rozpočtu obce voda 
dotována a snížit tak sazbu  pro občany.
Při provozování vodovodu obcí musí  zastupitelé  navíc zavést  funkční systém provozování vodovodu a odsouhlasit 
cenu vodného na další rok, dle řádného výpočtu všech nákladů,jejichž obsahem je částka za  nákup vody,hlášení 
odečtů a poruch,fakturace,odběry, desinfekci vody ,výměnu vodoměrů ,zajištění technické pomoci v  rámci 
provozování vodovodu,zajištění případných oprav a dohled nad jejich provedením,spolupráce s pověřenými úřady 
při kontrole a předkládání povinných dokladů v souvislosti s provozem vodovodu,včetně povolení k provozování 
vodovodu,které vydává Krajský úřad na základě splnění podmínek pro provozování vodohospodářské činnosti.
Neméně důležitou položkou při výpočtu  je  fond rozvoje a obnovy vodovodu .

R.V.



Provozování pohřebiště v Libenicích

   Vlastníkem pohřebiště v Libenicích je Farní sbor českobratrské církve evangelické. Provozování veřejného 
pohřebiště je zajišťováno obcí jako služba ve veřejném zájmu. Provozování veřejného pohřebiště zahrnuje: 
výkopové práce související s pohřbením a exhumací, pohřbívání, provádění exhumací, ukládání, rozptyl a vsyp 
zpopelněných lidských ostatků, správu a údržbu veřejného pohřebiště, včetně komunikací a okolní zeleně, 
pronájem hrobových míst a vedení související evidence. V současné době provádí pan Vašíček zaměřování dle 
objednávky na zhotovení digitální mapy pohřebiště, určení a popis hrobových míst, včetně fotodokumentace, 
evidence údajů z hrobových míst a jejich umístění na portál www.ceskehrbitovy.cz, případně na webové 
stránky provozovatele veřejného pohřebiště, dále zpracování údajů pro účely evidence podle § 21/1 z.č. 
256/2001 Sb., včetně poskytnutí zabezpečené webové aplikace k vedení této evidence. Dalším krokem bude 
zajištění hrobníka a   osoby odpovědné za správu hřbitova a související evidenci. Pro letošní rok schválilo 
zastupitelstvo částku 3,50 Kč/m2 za hrobové místo a 10,- Kč/m2 za služby spojené s nájmem. Nově sepsané 
smlouvy musí obsahovat zmíněné údaje o výpočtu ceny za nájem. Po uvedení evidence do náležitého stavu 
budou nájemci vyzvání ke kontrole nájemního vztahu. V letošním roce patřilo do údržby hřbitova sekání, 
úklid, prořezy náletů, výměna pumpy, odvoz odpadu, údržba příjezdové cesty a okolí hřbitova.

   Poděkování patří všem, kteří se snaží udržovat na místě posledního odpočinku pořádek. Informujte neprodleně 
správce hřbitova v případě pohybu podezřelých osob, konajících na pohřebišti trestnou činnost, jako krádeže, 
výkopové práce či instalace hrobového zařízení bez povolení správce.

R.V.

Oprava místních komunikací

Na opravu  místních komunikací bylo poptáno sedm firem ,které nabízely různé technologické postupy.Na návrh 
zastupitele Milana Růžičky, schválilo zastupitelstvo pěti hlasy firmu Vektra.
Opravu výjezdu z areálu bývalého družstva zabezpečila firma Ave a zafinancovali majitelé firem.
Výtluky v obci se mají opravovat  na  návsi,u dolního rybníku,za mostkem směr Kolín,před obecním úřadem,před 
č.p.65 bývalou školou,v ulici před č.p.137 ,v horní ulici od č.p.131 směrem na Kaňk k odbočce ke hřišti. 

 Nejsou však poškozeny jen místní komunikace. Nejvíce škod zaznamenala páteřní komunikace obcí, na které se 
během posledních dvou let objevily výtluky, rozježděné chodníky, zatlačené obrubníky, atd. Vše bylo způsobeno 
nadměrným dopravním zatížením při dočasném řešení objížďkových tras, nejprve v souvislosti s dokončování 
kolínského obchvatu a také letos, při úpravě křižovatek na silnici I/38 – Libenice a Starý Kolín. V tomto období u nás 
bylo zaznamenáno nejen několikanásobné zvýšení četnosti projíždějících vozidel, ale zejména vozidel těžké nákladní 
dopravy, na kterou není průjezdní komunikace Libenicemi konstrukčně vybavena. Z výše uvedených důvodů podala 
Obec Libenice stížnost k investorovi obou zmiňovaných staveb, tedy k Ředitelství silnic a dálnic ČR, a také správci 
komunikace – Správě a údržbě silnic Kutná Hora, s požadavkem na opravu poškozené komunikace. 

R.V. 

Úprava místa pro komunální a bio odpad.

V letošním roce, bylo upraveno místo pro kontejnery na bio odpad a velkoobjemový komunální odpad. Dále zde 
byl vymezen i prostor pro větve určené ke štěpkování.  Naleznete zde informace jak správně třídit  do přistavených  
kontejnerů . 
Děkujeme všem, kteří pravidla  dodržují.  Obec vydává ze svého rozpočtu každoročně nemalé finanční prostředky na 
likvidaci odpadu. ( V roce 2012 to bylo  1220,03 Kč na každého občana  )
 Dále bychom chtěli požádat občany, kteří využívají k odkládání různého odpadu okolí sběrných nádob na plast a 
sklo, aby tak nečinili. Takto odložený odpad musí vždy někdo uklidit, svozová firma  v žádném případě nenaloží takto 
uložený odpad. 
Dle druhu odpadu je  možno odložit potřebné věci  do kontejneru na komunální odpad, nebo pokud je to odpad, který 
je velkoobjemový  a nebezpečný tak vyčkat na svoz takového to odpadu.  O datu konání vždy informuje obecní úřad 
předem.



Proč se zajímat o rozpočet obce ?

   Právě v těchto dnech probíhá příprava rozpočtu na rok 2014. Samozřejmě i občané mají možnost se k rozpočtu 
vyjádřit. Z rozpočtu lze vyčíst, čím se vlastně chtějí zastupitelé v příštím roce zabývat a kam chtějí peníze obce 
investovat.

•	 Peníze jsou nástroj, stejně jako sekyra. Je tedy třeba se s nimi učit zacházet. Znamená to: 

a. snažit se porozumět obecnímu rozpočtu,

b. získat vlastní představu, jak by rozpočet měl vypadat,

c. vést aktivní dialog se zastupiteli o jeho tvorbě.

Na co se peníze z rozpočtu utrácí 
Výdaje se rozlišují dle druhu na:

•	 Běžné výdaje - prostředky použité hlavně na každodenní provoz obce, v následujících letech už z nich nebude 
žádný (přímý) užitek 

•	 Kapitálové výdaje - investice do majetku obce, z kterého bude, resp. měl by být užitek i v následujících letech

Zdaleka ne všechny výdaje obce mohou zastupitelé ovlivnit.

•	 Některé činnosti obce se týkají bezprostředně záležitostí obce (tzv. samostatná působnost). Jiné činnosti 
vykonává obec za stát (tzv. přenesená působnost)

•	 Další část rozpočtů jsou povinné výdaje, jejichž vynaložení je striktně předepsáno zákony a rozpočtem obce 
pouze “protečou“.

•	 Část činností obce musí zajistit ze zákona, například zajistit odvoz odpadu. Je ale možné hledat různé cesty, jak 
tyto povinnosti zajistit.

Postup tvorby rozpočtu obce je předepsán zákonem. Pro občana jsou klíčové zejména dva okamžiky:

•	 když je připraven, projednán a zveřejněn návrh rozpočtu na příští rok a zastupitelstvo ho má schválit,

•	 když je připraven a zveřejněn tzv. závěrečný účet za předchozí rok a zastupitelstvo ho má schválit.

Před schválením rozpočtu musí být rozpočet vyvěšen 15 dní na úřední desce. Nemusíte však čekat až na vyvěšení 
návrhu a můžete se již nyní informovat na plány zastupitelů na rok 2014. Svoje podněty k rozpočtu můžete zasílat 
na obec@libenice.cz nebo vhodit do schránky na obecním úřadu.

Pro srovnání jak obec hospodařila v minulých letech je nejlépe využít stránky www.rozpocetobce.cz, kde naleznete 
rozpočet naší obce nejen za minulá období, ale můžete zde i porovnávat kolik a za co utrácí obce stejné velikosti.

čerpáno z www.rozpocetobce.cz  J.B.

Kácení dřevin – nová legislativa

   Kácení dřevin rostoucích mimo les upravuje zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen 
„zákon o ochraně přírody“), a jeho prováděcí vyhláška č. 395/1992 Sb. 
Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku, nebo 
stromořadí, se nevyžaduje:

a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,
c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž 
dřevin,
d) pro dřeviny rostoucí v zahradách.



   Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo 
hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany 
přírody do 15 dnů od provedení kácení. Dále je třeba zdokumentovat daný stav a oznámit její pokácení do 
15 dnů příslušnému úřadu. Posouzení oprávněnosti tohoto postupu je věcí shromážděných důkazů, kromě 
fotodokumentace je možné získat případně názor odborníka na dendrologii.

   Náležitosti žádosti o povolení kácení dřevin a náležitosti oznámení o kácení dřevin

(1) Žádost o povolení ke kácení dřevin musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat:
a) označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin a situační 
zákres,
b) doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k příslušným pozemkům, 
nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně písemného souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li 
žadatelem vlastník pozemku,
c) specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druhy dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 
cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené 
plochy s uvedením druhového zastoupení dřevin 
d) zdůvodnění žádosti.

   Kácení dřevin se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. Obdobím vegetačního klidu se rozumí 
období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny.
O povolení ke kácení nikdy nerozhodují orgány vykonávající samosprávu .

R.V.

Změna jízdního řádu

   Změna odjezdu autobusů v ranních a odpoledních hodinách. Na základě žádostí rodičů školních dětí dojíždějících 
do Kutné Hory, požádal Obecní úřad v Libenicích autodopravce, který zajišťuje autobusové spojení, o úpravu jízdního 
řádu -  jednalo se o posunutí času odjezdu „školních“ autobusů v ranních a odpoledních hodinách. Autodopravce  
návrh na úpravu akceptoval a v současné době již jezdíme dle upraveného jízdního řádu.

240016 (F16) Kutná Hora-Kolín Platí od 1.10.2013 do 14.12.2013

Přepravu zajišťuje: ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim, provozovna Čáslav, tel. 327 315 070
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X jede v pracovních dnech
J spoj příslušnou zastávkou projíždí

spoj jede po jiné trase
MHD možnost přestupu na městskou hromadnou dopravu

63 nejede od 29.10.13 do 30.10.13
p spoj projíždí v úseku Kutná Hora-Kolín, kromě zobrazených, také zónu G47
A spoj 15 vyčká v zastávce Kutná Hora,aut.st. příjezdu spoje 10 linky 240013 nejvýše 5 minut

A spoj 31 vyčká v zastávce Kutná Hora,aut.st. příjezdu spoje 20 linky 240013,spoje 6 linky 240013,spoje 45 
linky 240052 nejvýše 5 minut

NA LINCE PLATÍ TARIF A SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY VYHLÁŠENÉ DOPRAVCEM ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. PRO JÍZDU MEZI ZASTÁVKAMI OZNAČENÝMI ČÍSLEM ZÓNY JSOU TARIF A SMLUVNÍ 
PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY VYHLÁŠENÉ DOPRAVCEM SHODNÉ S TARIFEM A PŘEPRAVNÍMI PODMÍNKAMI STŘEDOČESKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY. INFORMACE JSOU ZVEŘEJNĚNY VE VOZIDLECH NA LINCE.

CIS JŘ © CHAPS spol. s r.o., 2.2.4812.14489 30.9.2013



Paměť obce 

A neb,co lze vyšíst v kronikách a jejích přílohách.
Nejprve pár slov úvodem.V roce 1996 zastupitelé obce schválili pokračování vedení obecní kroniky.Více než 20 let 
nebyla doplňována.
V této době také vznkla myšlenka sledovat osudy jednotlivých domů podle popisných čísel.Povinost uvádět č.p. na 
domech vznkla již v roce 1771.
Obec Libenice společně s Gruntou  měly  v roce
•	 1777 -48 čp.
•	 1786 – 54 č.p.
•	 1843 – 67 č.p.
•	 1857 – 70 č.p.
•	 1900 – 111 č.p.
•	 1910 – 115 č.p.
Obec Libenice,údaj již veden samostatně
•	 2001 – 119 č.p.
•	 2012 – 138 č.p.
Osudy některých domů jsou zvláště zajímavé.Ovšem ne u všech se podařilo zjistit údaje o majitelích.Proto uvádíme 
pouze to,co se podařilo dohledat v dostupných materiálech a lze doložit.Při této příležitosti žádáme občany  o 
spolupráci.Pokud vlastníte  doklady ,které by mohly pomoci upřesnit záznamy o historii domů v Libenicích,prosíme o 
jejich zapůjčení.Rovněž informace a případné připomínky rádi vyslechneme a uvedeme do záznamů kroniky.

Dům č.p. 2.

V roce
•	 1837 byl vrchnostenským úřadem prodán p.Janu 

Dobiášovi
•	 1881 přešlo právo vlastnické na Annu Dobiášovou
•	 1882 dům vlastnil Karel a Marie Vokálovi
•	 1886 vlastníci Václav a Aloisie Dobiášovi
•	 1890 patří dům Albertu Markusovi
•	 1906 dům vlastní Josef a Aloisie Vančurovi
•	 1939 se stala majitelkou Anna a Pavla Vančurová
•	 až do roku 1990 jsou majiteli Anna a Josef Zůzovi
•	 1994 jsou majitelé Tomáš a Věra Jílkovi,dům je 

využíván jako letní sídlo. Paní Jílková v roce 2008 
nalezla na zahrádce odznak DTJ z 1.veřejného 
cvičení z roku 1930. Ptáte se jak dlouho tam ležel. 
Nevíme, ale máme jej ve své sbírce díky p. Jílkové, 
která nám jej darovala.

Dům č.p. 3

V roce 
•	 1930 – 65 jsou uváděni jako majitelé Josef a Marie 

Hofmanovi
•	 1962 vzhledem k č.p.dům patří k nejstarším v obci.

Jedná se domek po pravé straně.,dům po levé straně 
byl zřízen rekonstrukcí zemědělského objektu ,až 
v roce 1962. Do této doby žili majitelé pouze ve 
starším domě.

•	 1966 je jako majitel uváděn Josef Hofman ml.
•	 2000 se stal majitelem Luděk Vejnoska
•	 2007 kupuje celý objekt p. Miroslav Hlubuček



Nový nájemce pivnice

   Od začátku října tohoto roku je novým nájemcem a 
provozovatelem obecní pivnice a sálu  pan  Marek Dvořák 
z Kolína. Dle jeho vyjádření, chce nejen zachovat zvyklosti 
bývalých nájemců, ale navíc zpestřit o nabídku pochutin i 
společenských akce pořádaných pro veřejnost.

Mnoho úspěchů v podnikání.
R.V.

Rekonstrukce  křižovatky u Libenic

Jak popsala mluvčí investora stavby, Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD), Nina Ledvinová, předmětem rekonstrukce 
křižovatky silnic č. I/38, III/33355 a III/3277 u Libenic je snížení rizikovosti nehodového místa na silnici I. třídy č. 
38 přestavbou odsazené křižovatky za městem Kolín ve směru na Čáslav se silnicemi III. třídy do Libenic a Starého 
Kolína. “Jedná se o rekonstrukci obou stávajících připojení silnic tvaru T napojením do jedné úplné odsazené 
křižovatky a rozšíření stávající vozovky I/38 o jeden pruh mezi oběma paprsky tak, aby se tak vytvořily pruhy pro levé 
odbočení. Stavba nezasahuje do šířkového uspořádání pravé strany vozovky po směru staničení. Paprsek křižovatky 
III/33355 do obce Libenice vzhledem k vyhovujícím směrovým obloukům kraje vozovky je bez úprav. V napojení 
paprsku III/3277 do obce Starý Kolín je navržen zkrácený odbočovací a připojovací pruh na silnici I/38.
Převzato z deníku PRES.

Od roku 2006 jednala obec Starý Kolín o úpravě tohoto nebezpečného úseku.K jednání byla přizvána i obec Libenice.
Při odkupování pozemků zjistilo ŘSD,že u 2 pozemků je 53 vlastníků,19 vlastníků je známých a 16 z nich odprodalo 
své podíly ŘSD za stanovený  odhad 210,- Kč/m2,který ŘSD nemůže překročit.
Vlastníci tří pozemků  požadovali 1000Kč/m2. Zastupitelé obce Starý Kolín schválili  požadovanou částku  57 320 
Kč doplatit  z rozpočtu obce a umožnit tak zahájení prací. Návrh Versteegové, spolupodílet se částkou 13 000 Kč  
na doplacení těchto  pozemků majitelům a zároveň občanům Libenic, ani v tomto roce neprošel.Zastupitelé obce 
Libenice podpořili návrh pouze dvěma hlasy.

R.V.

Libenický plácek – Multifunkční dětské hřiště

Vážení spoluobčané,
již několik let nám schází v naší obci místo, které by bylo možné použít ke sportování a využití volného času občanů 
a zvláště dětí. Již několik zastupitelstev se neúspěšně pokoušelo o vyjednání dotací z mnoha nejrůznějších grantů. I 
současné zastupitelstvo si vzalo hned od začátku svého funkčního období za cíl, dosáhnout na dotaci, zejména z důvodů 
finanční náročnosti celého projektu. Myslím si, že jsme tomu o dost blíže. Vzhledem k tomu, že jsme funkční teprve od 
30. 1. 2013, tedy od konání komunálních voleb, zatím jsme toho příliš stihnout ani nemohli, ale jsme na dobré cestě: 

1) Provedeno zaměření polohopisu a výškopisu st.p.  č.57/1 geodetickou kanceláří
2) Vypracována  projektová dokumentace odbornou firmou
3) Podána žádost o vydání stavebního povolení na Stavebním úřadě MěÚ Kolín
4) Realizována schůzka starosty a J. Buřičové se zástupcem firmy zajišťující vyřízení aktuální nabídky dotačních  
příležitostí  Středočeského kraje

Krátký popis Libenického plácku:
Prostor je rozdělen na tři části – sportoviště, dětské hřiště s certifikovanými prvky a odpočinková zóna. Sportoviště a 
dětské hřiště budou od sebe odděleny bezpečnostní sítí. V prostoru nebudou chybět lavičky, odpadkové koše či stojany 
na kola. Po dokončení této etapy bychom chtěli ještě vytvořit v budově knihovny sociální a technickou zázemí. To je v 
krátkosti asi vše k jednomu z bodů, na kterém pracujeme.

starosta Lubomír Marcin



Stromy pro naši obec

  To je název akce Libenického okrašlovacího spolku, jejíž smyslem je nahradit staré pokácené stromy novými, anebo 
osadit nová vhodnější místa tak, aby se z nádherných velikánů mohli v budoucnu radovat i naše děti stejně, jako nás 
těší zelená klenba na letitých kmenech, sázených před desítkami let. Začali jsme před rokem, nahrazením asi 110 let 
staré dvojice lip před kostelem, jejichž zdravotní stav již nebyl dobrý a navíc svou nebezpečnou blízkostí stavbě kostela, 
bezprostředně ohrožovaly štít objektu. Po dohodě s Farním sborem českobratrské církve evangelické bylo proto zvoleno 
vhodnější umístění nových stromů. Stromky zakoupili členové spolku.

   Druhá etapa proběhla na jaře tohoto roku. Přípravy započaly vlastně už 
v průběhu zimy, neboť na výzvu spolku reagovalo dostatek dárců, ochotných 
investovat přibližně jeden tisíc korun na stromek, ať už samostatně nebo 
spolupodílnictvím. Zakoupeno tak mohlo být šest krásných stromků: 
jírovec, dub, lípa, vše dvakrát. O jedné dubnové neděli, kdy už bylo znát, 
že jaro vítězí nad zimou, jsme se s dárci sešli na hřbitově, a společnými 
silami jsme stromy zasadili, opatřili kůly i ochranou proti okusu. Tečkou 
bylo upevnění štítku se jménem dárce. Přes léto sice mnohé štítky zmizely, 
také některé kůly, stromy byly ale vandalství ušetřeny a zatím prosperují.
   Třetí etapa proběhla na rozhraní měsíce října a listopadu tohoto roku. 
Vděčíme za ní především panu Zvolánkovi z Libenic, který stromky 
pro výsadbu obci daroval. Jde celkem o dvacet stromků, z velké části 
javory, dále lípa, dub, buk, olše, střemcha, hloh, bříza, umístěné tentokrát 
především v centru obce.
   Z komunikace s obyvateli usuzujeme, že zájem o nové stromy v obci 
je, a tak doufáme, že se nám podaří připravit v dohledné době další etapu 
sázení, tentokrát třeba nějaké ovocné druhy. Uvítáme vaše nápady či tipy 
na vhodná místa.

D.B.



Zpráva o dění na tvrzi.

   V naší obci stojí opevněné šlechtické sídlo, založené pravděpodobně po roce 1396 králem Václavem IV. V roce 1401 
je na tvrzi uváděn první “nájemník“, královský purkrabí Martin ze Soutic. Tato stavba se tedy stářím může rovnat 

např. chrámu svaté Barbory (zal. 1388) nebo Karlovu mostu v Praze (dost. 1402).
   Tvrz je od osmdesátých let minulého století využívána jen minimálně a viditelně chátrá. Libenický okrašlovací 
spolek si vzal ochranu tvrze jako jednu ze svých priorit a v roce 2012 vyhlásil dlouhodobou akci “Pojďte s námi na 
tvrz“, která má za cíl tuto památku chránit, renovovat, oživit, zviditelnit. Důležitým dodatkem ovšem je: se souhlasem 
a ve spolupráci s majiteli, to jest s obcí Libenice za budovu a s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
za příkop. Jsme si také vědomi, že tvrz je zapsána do ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR, a podle 
toho je nutné se k ní chovat.
   Spolek se rozhodl připojit ke Dnům 
evropského dědictví EHD  v září roku 2012 
a nabídnout veřejnosti návštěvu objektu. 
Bylo nutné vyčistit příkop. To znamenalo 
odstranit plevelné byliny dosahující 
výšky přes 2m, prorůstající skrz vrstvu 
starých pořezaných větví. Po té jsme do 
přistaveného velkého kontejneru uložili 
hromadu stavební sutě, zde na černo 
uložené, nepocházející z budovy tvrze. 
Byla to památka, spolu s jiným odpadem 
v interiéru, na posledního nájemníka, který 
zde provozoval truhlárnu. Dále bylo třeba 
vyřezat náletové dřeviny a spálit hromady 
starých větví, důkladně propletených pevnou 
liánou přísavníku. Vzalo nám to celé léto, 
je ale nutné říci, že se v obci našly spřízněné osoby, ochotné pomoci, a rovněž od Heřmanů na sousedním pozemku 
se nám dostalo podpory. Mrzel nás jen přístup souseda L. J. z druhé strany, který nás slovně napadal, a bylo cítit, 
že si prostor nárokuje, ačkoli k němu nemá právní vztah, pouze zvykový. To jsme v rámci nekonfliktních vztahů 
respektovali a toho roku upustili od čištění zadní části příkopu s ohledem na jeho chovatelství drůbeže a včel, byť 

ho provozoval ze značné části na cizích 
pozemcích včetně budovy tvrze.

   Nicméně akce EHD 2012 se nad očekávání 
podařila a spokojených návštěvníků tvrze 
bylo na 250. Jako zastávku po historických 
klenotech Kolínska si nás se svou družinou 
vybrali i manželé Miroslava a Ladislav 
Jouzovi, známí Kolínští popularizátoři 
historie. 

   Rozhodli jsme se pokračovat i v roce 
2013. V plánu jsme měli, vyčištění dalšího 
kusu příkopu. Po zkušenostech s ručním 
odnášením sutě si tentokrát spolek zaplatil 
malý nakladač, který rozhrnul záhadnou 
hromadu hlíny u jižní hradební zdi. 

Nemilým překvapením ale bylo, že hromada je plná drátů a skleněných střepů. Tento materiál jsme z hlíny vybírali asi 
měsíc a vážil celkem asi 250 kg. Plot ze starého pletiva, který příkop předěloval, ačkoli tam neleží hranice pozemků, 
jsme posunuli o 5 metrů a vystavěli znovu v nesnížené kvalitě, s ohledem na chovatelství pana L.J., který se nám 
odvděčil slovními útoky, přestože nadále spočívá z velké části na cizích pozemcích.
   Dále jsme se zaměřili na vyčištění sálu s divadelním jevištěm, který kromě vrstvy prachu ukrýval opět stavební suť, 
zanechanou zde po stavbě komína pro truhlárnu. To nám zabralo téměř všechny letní víkendy. Ze tvrze také po letech 
odešlo i hejno husí a kachen, “šikovně“ vyříznutým otvorem v barokních dveřích a usadilo se kdesi za bariérou ze 
zinkovaného plechu.
   Stala se však jedna nepříjemná událost. Počátkem léta po vydatných deštích se sesunula část obvodové zdi u vchodu 
k sálu, vinou poškozené střešní krytiny. Díky úřednici obce bylo ale nutné řízení se statikem, památkáři a stavebním 
úřadem zkráceno na přijatelně krátký čas a pan Klatka mohl rekonstrukcí zdiva zabránit větším možným škodám.
  



   Návštěvníci o prvním zářiovém víkendu tak mohli neohroženě vstoupit do areálu a hlavně do vyčištěného, po 
desítkách let zpřístupněného sálu a shlédnout divadelní představení nebo promítání filmů. Tato událost byla laděná 
do časů prvorepublikových a přilákala více než 300 návštěvníků. I díky krásnému počasí pozdního léta bylo vidět na 
tvářích všech spokojený úsměv. Ostatně i pořadatelský tým se opět rozšířil o další dobráky, a těm patří největší dík.
   Doufáme, že i příští rok nám bude vedení obce nakloněné a umožní další ročník “Otevřené brány tvrze“, konané 
doposud bez jediné koruny dotace z veřejných prostředků. Rýsuje se spolupráce se spřáteleným sdružením 
Nebovidská tvrz, s možností propojení obou tvrzí autovláčkem.
   Prosíme však zastupitelstvo obce, aby v rozpočtu pro rok 2014 pamatovalo na děravou střechu a rozvírající se krov. 
Ještě máme šanci za nevelkých nákladů zachránit velké hodnoty.
Za kolektiv okrašlovacího spolku, David Buřič

Dny  evropského historického dědictví – Den na libenické tvrzi

Na začátku září proběhl krásný den na libenické tvrzi. Bylo to již podruhé, co se tvrz otevřela veřejnosti na akci, 
kterou se Libenický okrašlovací spolek připojil k celostátně pořádaným Dnům evropského historického dědictví. Je 
to vždy vzácná příležitost se na tvrz podívat, prohlédnout si ji od sklepů až ke střeše, nasát ducha místa a třeba se i 
zamyslet nad dlouhou historií budovy. V souvislosti s tím, že to je jediná tak stará a vzácná památka naší obce je mi 
vždy líto v jakém je stavu a bez života. Umím si představit na kolik různých způsobů by mohla být využita a jak by 
bylo krásné, kdyby se do ní mohl vrátit život, kdyby tvrz znovu žila spolu s občany obce. Vzhledem k rozlehlosti by se 
opravdu mohla stát zázemím pro různé aktivity nebo i služby, stát se novým živým centrem naší obce. Překvapilo mne 
kolik návštěvníků tvrzí za nedělní odpoledne prošlo, kolik přespolních vážilo i dalekou cestu, aby měli možnost se do 
jinak nepřístupné tvrze podívat.

Nedělní den měl tentokrát téma „Divadlo“, s poukazem na zajímavou historii libenického ochotnického divadla a 
na vyzdvižení toho, jaký krásný divadelní sál tady v Libenicích stále máme, včetně starých dřevěných divadelních 
sedadel a zajímavého jeviště. Právě jeviště bylo vlastně nejdůležitějším bodem celého dne. Nejdříve nám děti 
z kolínské základní školy pod vedením paní učitelky Moniky Novotné zahrály divadelní hru Dlouhý, široký a 
bystrozraký Byla krásná, veselá a zábavná, děti hrály, zpívaly a tančily na jevišti i pod jevištěm, svými silami si 
zajistily i techniku a hudební doprovod. Patří jim veliký dík a uznání za to, že tak krásně oživily tvrz, otevřely celé 
odpoledne a na všechny diváky přenesly příjemnou a veselou náladu. Sklidily veliký aplaus a je opravdu hodná obdivu 
ochota paní učitelky, dětí i jejich rodičů věnovat část nedělního odpoledne obci, ve které ani nebydlí. Jistě nejen za 
sebe děkuji.



Čarodějka Chvějka
Halloween se přiblížil!
A organizátoři adventního ladění se nám ho pokusili, tak jako v minulých letech, zpestřit. Připravili si pro nás 
tajemnou stezku, kde jsme museli dokázat naši odvahu. Naším úkolem bylo projít okolo zlé čarodějky Chvějky.
Zlá čarodějka, která bydlí v jeskyních s hady a netopýry, si z myších kožíšků dělá botky. Po večer sbírá lidské životy. 
Ten kdo chce projít lesem bez poskvrny, musí sníst její kaši z myších hovínek a vypít nápoj z netopýří krve, čarodějka 
ho pak nechá projít. Ale ten kdo to nesplnil, byl chycen a už byl slyšen jenom výkřik oběti:,, áaa“ a smích vítězný 
čarodějky: ,,jůů chechechecheche“
Letos byli všichni krásně vystrašení, až na některé odvážlivce, kteří se nebáli jít sami. Do ruky každý dostal kelímek 
na nápoj z „netopýří krve“ a špetku odvahy. Po vycházení prvních odvážlivců, jsme netrpělivě očekávali, zda uslyšíme 
výkřik a ďábelský smích čarodějky. Nakonec se všichni po skupinkách vydali na tajuplnou cestu plnou nečekaných 
překážek a splnili úkoly. Naštěstí  jsme se pak všichni v pořádku setkali a dostali sladkou odměnu.
Všem moc děkujeme za uspořádání této tajné stezky, kterou jsme si moc užili a těšíme se na příště.

Po představení se v divadelním sále promítaly němé grotesky a na závěr odpoledne film Jiřího Menzela „Báječní muži 
s klikou“, který skvěle dokreslil atmosféru začátku století, ve které se celé odpoledne neslo. Bylo krásné sledovat 
tento film na promítacím plátně na starém jevišti, posadit se do starého pamětnického sedadla, ponořit se do historie a 
zavzpomínat na to, že ještě v době nedávno minulé to leckde v kině či divadle mohlo vypadat podobně jako v našem 
sále…

V průběhu celého odpoledne pan Buřič provázel po tvrzi jednu skupinu za druhou a zprostředkoval tak návštěvníkům 
setkání s vzdálenou historií. K vyznění celého dne velmi přispěla pozvaná historická vozidla, která povozila 
návštěvníky po celých Libenicích. 

V bývalém příkopu vedle tvrze probíhal doprovodný program a setkávání místních i návštěvníků. Díky přispění a 
obětavé práci členů okrašlovacího spolku, jejich příznivců a místních dětí bylo zajištěno skvělé občerstvení a různé 
aktivity a dílničky pro děti. Návštěvníci měli možnost vyfotit se v historických kostýmech, zdarma ochutnat meltu 
vařenou přímo na místě zástupkyní firmy Kávoviny…., vyrobit si loutku dle vlastního nápadu, čelenku do vlasů, 
nechat si vytvořit účes a líčení ve stylu dvacátých let či namalovat na obličej různé masky, nebo na tělo tetování.
Libenické děti za kytarového doprovodu Davida Buřiče zazpívaly kuplet o Karlu Havlíčkovi Borovském, který musel 
být pro velký úspěch několikrát opakován.  Celé odpoledne příjemně plynulo díky slunečnému počasí, u občerstvení 
bylo stále obsazeno, bylo neustále o čem povídat a co sledovat a k tomu ochutnat všechny dobroty, které byly 
v nabídce.

Ráda bych vyjádřila poděkování všem, kdo den na tvrzi připravili, a všem, kteří svou návštěvou podpořili nejen toto 
úsilí, ale symbolicky i naši tvrz. Myslím, že každý, kdo přišel, připravil sám sobě nevšední, veselý a nezapomenutelný 
zážitek. Nejen sobě, ale vlastně nám všem. Těším se na další setkání na tvrzi a nezbývá než si přát, aby bylo stejně 
krásné jako to letošní.

Ludmila Dynková



Předvánoční období nazýváme dobou 
adventní. “Advent” znamená “příchod”. Křesťané 
věří, že přichází očekávaný Mesiáš, Spasitel, Kristus, 
tedy zachránce. Civilněji vyjádřeno to znamená, že 
s Adventem a dobou Vánoc přichází možnost uvědomit 
si, že naše životy mohou být přes všechnu svou 
všednost naplněny hlubším smyslem. Pro všechny lidi, 
všelijak soužené životními peripetiemi, se tak nabízí 
naděje na usmíření, na utišení bouří, možnost dojít 
pokoje. Důležité je, že tato proměňující síla není z nás, 
nezařídíme si je sami, ale přichází odkudsi zvenku, 
nezávisle na nás a je nám nabízena jako dar. Vánoce 
jsou pak obdobím, kdy si díky symbolu zrození božího 
dítěte můžeme tuto nevšední životní dimenzi připomínat 
a společně ji prožívat.

S Adventem je tedy spojena naděje a vyhlížení 
nového. Vyhlížíme, očekáváme, připravujeme se a 
těšíme se na to, co přijde. Někdy skoro až dětsky, a 
to i my dospělí. A není na tom nic špatného. Naopak. 
Vždyť život bez očekávání a těšení se by byl pustý, smutný a prázdný. Pokud člověk zapomene na to, že se může jako 
dítě těšit na nové věci, na zážitky, na události, na nová setkání, ztratí tím ze svého života něco velmi podstatného. 
Nedokáže mít pak ani radost z toho, že je obdarován. Důležitou součástí Vánoc je dávání dárků. Někdy si tento 
zvyk kazíme tím, že k dávání dárků přistupujeme jako k povinnosti či jako k přehlídce svých finančních možností a 
očekáváme to samé od druhých. Reklamní masáž a nákupní běsnění kolem nás tento přístup bohužel jen umocňují. 
Záleží však jenom na nás, jestli budeme mít na paměti původní symbolickou rovinu tohoto zvyku. Ta leží právě ve 
skutečnosti, že je nám lidem darována záchrana, Zachránce. Dostáváme do života novou sílu a možnost proměny. A 
tuto velkou událost přejeme i svým blízkým. 

Anděl jim řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil 
Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do 
jeslí.“ To jsou slova z Lukášova evangelia, která si křesťané ve vánočním čase připomínají. Lidem se rodí záchrana, 
jejímž znamením je narození dítěte v chudobě a strádání. V křesťanské víře jde hlavně o tuto naději. V samotě, 
bezvýchodnosti, smutku, ale i v naší každodenní všednosti stále ještě existuje hlas anděla, který vyřizuje dobrou 
zprávu o nové šanci spojené s naplněním života, s odpuštěním starých vin, s odkrýváním nových cest. S touto nadějí 
se můžeme, podobně jako malé děti, těšit na Vánoce.

„ A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů a takto chválili Boha: „Sláva na výsosti Bohu a na 
zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení.“

Magdaléna Ondrová

Adventní čas

Doba přípravy na Vánoce se nazývá ADVENT. Letos začíná toto období nedělí 1. prosince. 

Označení pochází z latinského „adventus“, což znamená příchod. Myslí se tím příchod Ježíše Krista – našeho Zachránce.
Prvopočátky slavení adventu se objevují v jižní Galii /Francii/ a ve Španělsku koncem 4. století. Od 12. do 13. století se 
stal advent začátkem nového liturgického /církevního/ roku. Kostel se v tomto období zdobí pouze střídmě, liturgickou 
barvou je barva fialová /kněžské oblečení, používaná plátna na oltářích, svíčky na advetním věnci/.
Každoročním prožíváním adventu a slavením adventní liturgie církev zpřítomňuje očekávání starozákonních proroků 
/např. Izaiáš, Jeremiáš/, kteří připravovali lidstvo /nejdříve však židovský národ/ na příchod Vykupitele, Zachránce /
hebrejsky Mesiáše/. Křesťané se vžívají do atmosféry této dlouhé přípravy na první příchod Vykupitele, oživují touhu 



Návštěvy z Ameriky, Austrálie a Uničova

   Mezi příjemnější povinnosti starosty patří nejen komunikace s místními občany, ale také navazování přátelských 
vztahů za hranicemi obce. V mém případě shodou okolností, v nedávné minulosti dokonce až za hranicemi kontinentů.

   Do Libenic se vracejí potomci rodičů a prarodičů, místních rodáků, a hledají své kořeny. Jednou z prvních návštěvnic 
byla paní Dorothy Drahovzal, která přece jen trochu štěstí při hledání příbuzných měla. Rodina Drahovzalova tu 
stále žije a pro paní Dorothy bylo velkým překvapením, že Martinka Drahovzalová je tolik podobná jejím vnučkám.
Velmi příjemné setkání s touto energickou ženou a jejím mužem, při hledání na evangelickém hřbitově, nás zavedlo 
do kostela a evangelické školy, kam její tatínek docházel, k domku paní Lhotkové a ke tvrzi, které si spojovala paní 
Dorothy zase se svou maminkou. Další pátrání vedlo do Starého Kolína. Srdečný pozdrav a milé poděkování za přijetí 
a ukázku starých fotografií, poskytnutých panem Součkem, jsem obdržela jak v klasické písemné podobě, tak mailem a 
dokonce i na facebooku. Navázání takových kontaktů dále umožňuje sledovat dění v Libenicích dokonce i v Americe.     

Druhá návštěva, ze země za mořem, se týkala rodiny pana Čábelky, který odcestoval jako malý chlapec s rodiči do 
Ameriky. Průvodkyně manželů Roberta Russella a Lahee Chaloupka- Russell nebyla v naší obci poprvé a společně 
s paní Šandovou, panem Janem Součkem a Martinem Součkem jsme strávili krásné chvíle vzpomínáním a vyprávěním 
nad kronikami, kde se s dojetím dočetla paní Chaloupková- Russellová o životě svých předků. Díky pánům Součkovým 
máme vzpomínku na tato setkání zaznamenánu na fotografiích, které „studnice vědomostí z historie naší obce“ - paní 
Šandová, umístí na další stránky kroniky.

   Protože obecní úřad je v současné době téměř nepřetržitě k dispozici občanům, našel zde  jednoho letního dopoledne 
radu i pomoc další krajan žijící na opačném konci světa - Jaroslav Marcin z Melbourne, který s upřímnou radostí přivítal 
mou nabídku doprovázet jej při prohlídce obce i evangelického hřbitova, a já jsem tak měla možnost seznámit se s 
příběhem člověka, který ačkoliv žije tak daleko od své domoviny, nezapomíná, vrací se a touží zachovat alespoň místo 
posledního spočinutí předků. 

    S poutníky z Uničova, které zcela náhodně dovedla cesta po stopách minulosti až ke dveřím našeho domku, bylo 
další milé setkání. Dvě dcery doprovázely svého otce v letech se srdcem a tělem zdatného turisty a horala, a snažili se 
nalézt alespoň nějakou stopu po svých předcích.                Ačkoliv starý pán o svém hledaném otci panu Pešíkovi příliš 
mnoho nevěděl, podařilo se nám za vydatné pomoci paní Šandové, dopátrat se až k paní Závorkové, která snad by jistou 
spojitost s hledanou minulostí této rodiny mohla mít.

     A zatím poslední návštěvou z daleké ciziny, opět z Ameriky, byla před několika týdny paní Apolena Prášilová, která 
se snažila pomoci svému známému vypátrat jakékoli informace o jeho pra-pradědečkovi – Henrym Václavu Wyborney 
z Libenic. A i tady nabídla pomoc naše nenahraditelná paní kronikářka, paní Šandová.  Dle jejích informací a na základě 
předchozího pátrání i dalších členů velmi rozvětvené rodiny Wyborney se všechny nitky pátrání sbíhají k naší tvrzi, tedy 
k č.p. 1, a dále k č.p. 45, toho času hospodářská usedlost, kde je právě Václav Wyborney také zmiňován.
R.V.



Znovuodhalení pomníku padlým

   Dne 15. září 2013 proběhla u Pomníku obětem 
1. světové války malá slavnost s uctěním památky 
mužů z Libenic, kteří v této válce padli.  Pomník 
byl obnoven za finanční podpory nejen obce, ale 
i jednotlivých obyvatel, kteří svou prací zdarma 
přispěli k tomu, aby oprava a úprava pomníku a 
jeho okolí mohla být vůbec uskutečněna. Hodnota 
zdarma odpracovaných hodin a provedení různých 
prací v režii zúčastněných tak vlastně dosáhla 
dvojnásobku investice z Obce.

   Od 15. hodiny proběhla u pomníku malá slavnost, 
děti položily květiny a zapálené svíčky. Poté jsme 
se přesunuli do knihovny, kde byla připravena 
tématická výstava ze zdrojů místních kronik, malé 
občerstvení a velmi zajímavá přednáška pana Jiřího 
Dibelky, který se do podrobna zabývá obdobím 
válek, jak první, tak druhou světovou, a například 
mapuje a dokumentuje pomníky padlým po celé 
republice. Přednáška byla velmi zajímavá, jiná než 
jaké jsme většinou znali. Pan Dibelka se mimo faktů 
zaměřil na válku z hlediska obyčejných lidí, vojínů, 
kteří jí nedobrovolně prošli. Měli jsme možnost 
alespoň se pokusit představit si utrpení, kterému byli 
vystaveni a procítit, jaké by to bylo třeba pro nás, 
kdybychom se ocitli ve stejný čas na stejném místě…  

Přednáška nás všechny velmi zaujala 
a ještě dlouho po jejím skončení 
jsme s panem Dibelkou diskutovali a 
slíbili si další pokračování, tentokrát 
na téma 2. Světová válka. O jejím 
konání budeme všechny zájemce 
včas informovat.

L.D.



Krátké zprávy
z obce

CO SE UDÁLO
Rozloučení s prázdninami 

Dne 31.8.2013 proběhlo na Libenickém plácku za knihovnou 
rozloučení  s prázdninami.  

Program začal v 17hodin pro nejmenší ukázkou tance malých 
tanečníků na nově vybudovaném venkovním tanečním parketu.     
Následovali  soutěže pro nejmenší ve  kterých za své výkony  dostali 
sladkost, diplom a kdo radši maso získal buřta s malinovkou. Když se 
děti   vyskotačily  na připravených žíněnkách  nastoupili na ně mistři 
bojového umění combat sambo a MMA (Mixed Martial Arts - smíšená 
bojová umění) z klubu MMA Pdy Poděbrady, kteří jsou držiteli titulu 
mistra ČR a vicemistr světa v combat sambu. Předvedli ukázku tohoto 
boje za doprovodu hudby. Po důkladném úklidu parketu na něj 
nastoupila domácí tanečnice Michaela Pešková ( Hrázná )  ze svým  
tanečním  partnerem, kde zatančili tance sambu, čaču a jive. Velcí i 
malí tanečníci jsou z  tanečního  klubu linie Poděbrady.  Večer  
zahájila  skupina Monty Jack  a  svým repertoárem zvala hosty k tanci. 
Pro zasmání vystoupila v průběhu večera taneční skupina Rasputin. 
Návštěvníci se bavili do pozdních hodin, škoda jen, že účast domácích 
nebyla dostatečně silná, tak snad příští rok . 

 

Za kulturní komisi P.N.  

 

Prázdninová výprava

Dne 27. července jsme vyrazili na slibovaný letní čundr. 
Náš cíl byla 27.neckyáda v Polních Chrčicích . Když jsme 
přijeli do jmenované vesničky, nejprve jsme šli  obhlédnou 
zahradu na které jsme si měli postavit stany. Zahrada byla 
velká a stejně tak velký, slintavý pes, který se ubytoval 
zrovna u stanu nás starších holek. Po přípravě noclehárny 
jsme se přesunuli k Chrčické nádrži, kde se „ Neckiáda“ 
konala. Hráli jsme hry jak ve vodě tak i na suchu, 
ochlazovali jsme se, protože velké vedro nás neminulo a 
večer jsme leželi na velké kašpárkovské posteli. Taky se 
k nám během večera připojily holky Versteegovy, které 
si užily noc pod širákem. Následující den jsme se vydali 
okružní cestou domů. Zastavili jsme se na vynikající 
zmrzlině ve Chlumci nad Cidlinou, navštívili kladrubské 
koně a jako poslední zastávku jsme zvolili krásné jezero, 
ve kterém jsme si užily mnoho plaveckých výkonů.
Byl to skvělý výlet a všichni se těšíme na další.
 Iveta Fantová

 „ Neckiáda „v Polních Chrčících

V sobotu 27. 7. 2013 proběhla „Neckiáda“ v Polních 
Chrčících nedaleko Kolína. Polní Chrčice jako 
každoročně v polovině prázdnin uskutečnily  pravou 
tradiční polnochričickou „neckiádu“, tentokrát již dvacátá 
sedmá a tam jsme nesměli chybět! 
Jedná se o ojedinělou akci svého druhu na Kolínsku s 
dlouholetou tradicí. V tento den se tato obec stane vždy 
nejrušnějším místem kolínského okresu. Původně se 
jednalo o akci určenou prioritně pro děti a mládež, kdy 
se na místní požární nádrž situovanou na návsi, umístí 
speciální prkno podepřené traktorovými dušemi. Soutěžící 
mají za úkol se dostat přes vodní nádrž a to například pomocí trakaře, koulením pivního sudu či chůzí pozpátku. Což 
se nám moc nedařilo, protože nás shazovali žabomuži. Do této akce se zapojili i dospělí, kteří přicházejí na řadu po 
ukončení dětských soutěží. Letos byl odpolední koncert v podání KAŠPÁRKA V ROHLÍKU, který se těšil na veliké 
dětské publikum a také se mu to splnilo. Děti tancovali a řádili jak na souši, tak i ve vodě a pořádně si to užívali. Skončili 
jsme nakonec v menším kadeřnickém salónku, kde jsme si všichni nechali udělat barevné překvapení na hlavě (všem 
to slušelo). Večer byla připravená zábava, jako každý rok, tentokrát nám zahrála k tanci a poslechu skupina PEKLO. 
Nesměla tu chybět i soutěž o nejnápaditější klobouk pro dospělé, kterou samozřejmě vyhrála Jana Buřičová. Pro děti 
pak soutěž o nejlepší masku, kde se zapojily i naše malé dětičky z Libenic. Pro všechny účastníky „Neckiády“ také bylo 
připraveno bohaté občerstvení v hasičské zbrojnici. Počasí jim minulý rok moc nepřálo, ale naštěstí tento rok se nám to 
vydařilo, a tak jsme si to pořádně užili. Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kdo se podílel na tomto krásným výletu, 
účastníkům a zvlášť panu Cvrčkovi, který nás nechal přespat na jeho zahradě pod stanem.
Děkujeme za zážitky, na které budeme vzpomínat.

                                                                            Martina Drahovzalová



Adventní věnec

Od nepaměti je věnec symbolem vítězství a královské důstojnosti. I Písmo svaté /bible/ mluví o věnci jako o projevu 
úcty, radosti a vítězství. Adventní věnec je holdem tomu, kdo je očekáván, a kdo zároveň již přichází jako vítěz, král 
a osvoboditel: Ježíš Kristus. Světlo z hořících svící vyjadřuje přicházejícího Krista, který rozptyluje temnotu, chaos, 
strach a tíseň, neboť on je „Světlo světa“ (Jan 8,12). Každému, kdo věrně a s láskou vyhlíží příchod Páně, bude předán 
věnec spravedlnosti, vítězný věnec života. Do domácností našeho prostředí se rozšířil až v posledních 20-30 letech. 
V kostelech se používá kolem 150 let, zvyk přišel původně z Německa. Neboj se. Buď věrný a dám ti vítězný věnec 
života. ( Zj. 2,10)

Adventní zpěvy – tzv. roráty

Obsah adventní doby výstižně vyjadřují staré české adventní písně - „roráty“ /některé již ze 14. století z antifonáře 
arcibiskupa Arnošta z Pardubic/, sestavené podle biblických textů, převážně prorockých. (Roráty - název pochází z 
nejznámější latinské adventní písně pocházející z 16. stol z Francie: „Rorate coeli de super...“ - „Rosu nám dejte nebesa, 
dejte nám Spasitele...). Připomínají očekávání spásy, vyvedení ze zajetí a uvedení do Boží blízkosti. Přinášejí ujištění o 
Boží věrnosti v příslibu spásy.

Tyto staré písně nás spojují s vírou našich předků. Byla to víra hluboká, poučená Božím slovem. Nápěvy i slova písní 
překlenují celé generace. Dávají nám zakusit společenství církve, které je rozprostřeno přes celá století. Pro zájemce 
doporučujeme zpěvníček Rorate nebo katolický zpěvník-kancionál.

Letošní základní biblická čtení /evangelia/ 4 adventních nedělí nalezneme v evangeliu podle Matouše:

1. neděle /1.12./ - Mat. 24. kapitola, verše 37-44 /Výzva k připravenosti/

2. neděle /8.12./ - Mt, 3, 1-12 /Kázání Jana Křtitele/

3. neděle /15.12./ - Mt. 11, 2-11 /Poselství Jana Křtitele/

4. neděle /22.12./ - Mt. 1, 16-24 /Tajemství Ježíšova původu/

použito materiálů z www.vira.cz  zpracoval Lubomír Krátký



Zpívání na Železnou neděli
   Libenické adventní Ladění, tedy předvánoční koncert 
v libenickém kostele (evangelické modlitebně), 
můžete navštívit o první adventní neděli, 1.12. 2013 
v 15.00 hodin. Již čtvrtým rokem Vás zve k setkání 
Libenický okrašlovací spolek o.s. s podporou místního 
Farního sboru českobratrské církve evangelické. 
   Program je založený na vystoupení místních i 
přespolních dětí. Nejdříve předvedou v drobných 
skladbách, kam už dospěly v umění hry na hudební 
nástroj, některé pak zvolily zpěv nebo četbu 
krátkého příběhu. Poté laskavým slovem přispěje i 
evangelická farářka Magdalena Ondrová. Na scénu 
se pak opět vrátí děti, společně pak všichni vytvoří 
pěvecký sbor a za doprovodu kytary zazpívají pásmo 
koled, spirituálů nebo folkových písní s vánoční 
tématikou. Zkoušení již od poloviny října zatím 
vždy přineslo své ovoce, a obecenstvo obvykle 
odchází spokojené s výkonem malých umělců a ve 
slavnostní náladě. Když dozní poslední píseň, zdrží 
se všichni ještě před kostelem na teplý punč, kornout 
cukroví a také na pár slov v příjemné atmosféře, 
to už první chladné hvězdy mrkají přes staré lípy. 
   Již v minulém roce jsme byli s naším 
adventním programem žádáni i za humny, a 
tak i letos jsme rádi přijali pozvání, abychom 
v slavnostním čase adventním vystoupili se svým 
programem v Nebovidech, Konárovicích, Starém 
Kolíně a Kaňku. Přijďte i Vy, budete vítáni.
D.B.

Krátké zprávy 
z obce

CO NÁS ČEKÁ

V sobotu 7. 12. od 18. 00 
hod. v sále místní hospody.

Vystoupení s Klemprdou.



Zpravodaj Libenický lupen - občasník - vydává: Obec Libenice, Libenice 115, 280 02 Kolín, IČ: 00235539, tel.:321 
724 405, e-mail: obec@libenice.cz, zpravodaj@libenice.cz
Redakční rada: Kristýna Šultová, Jarmila Pletková, Ludmila Dynková, Růžena Versteegová. Grafická úprava
 © Martin Souček. Časopis je zaregistrován na MK ČR, kód registrace MK ČR E 213 10.

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 a setkání v kostele Panny Marie v Gruntě v adventu:

NE 1.12. v 11 hodin – MŠE SV. s požehnáním přinesených adventních věnců do domácností

ÚT 3.12. v 16.30 – SETKÁNÍ SE SV. MIKULÁŠEM, mikulášská nadílka /zvány všechny děti s rodiči a přáteli z okolí, 
připravte doma dáreček se jmenovkou svého dítěte, odevzdejte do koše před zahájením na místě/

NE 15.12. v 15 hodin – ADVENTNÍ KONCERT skupin FREETET a TRAMPOTY /vánoční písně a koledy/ - benefice 
pro kostel, dobrovolné vstupné věnováno na opravu místních varhan

SO 21.12. ve 14 hodin – ADVENTNÍ SETKÁNÍ – zdobení stromečků, stavění betlému, společné muzicírování – zváni 
všichni, komu setkání přinese radost

Další setkání:
Vánoční a novoroční bohoslužby, tradiční Tříkrálová sbírka po vsích v okolí – zahájení s požehnáním skupinek v kostele, 
termíny budou zpřesněny a vyvěšeny také na obecních nástěnkách a obvyklých místech.

Redakční rada neručí za kvalitu, pravopis ani obsah jednotlivých příspěvků.


