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Vážení spoluobčané,
opět Vám přinášíme pár zajímavých informací o dění v naší obci. Tentokrát
si přečtete o tom, co se děje v naší školce, škole i v Diakonii ČCE. Dále Vás
chceme informovat o sportovní činnosti SDH Libice nad Cidlinou a sportovní a kulturní činnosti Sokola Libice nad Cidlinou. K informacím ze světa
libické kultury připojujeme zprávu o úspěších DS Vojan a životním jubileu
jeho dlouholetého předsedy Jaroslava Vondrušky. A na závěr pro Vás pan Petr
Svoboda připravil pokračování Toulek libickou minulostí.
Přejeme Vám hezké léto, příjemnou dovolenou a dětem krásné prázdniny bez
nehod plné zajímavých zážitků.
Vaše redakce

POHLEDNICE Z ROKU 1921
(pohled směrem ke katolickému kostelu od dnešního obecního úřadu)

2.VYDÁNÍ

LIBICKÝ ZPRAVODAJ

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Katka Volšičková a Lída Potočková

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 V ŠIKULCE
Školní rok utekl jako voda. Pomalu se loučíme s předškoláky ( letos poprvé jich odchází
do základní školy 24 !!!) a bilancujeme uplynulé období.
Shlédli jsme 13 divadelních představení ve školce a v kulturním domě, 1x v Poděbradech, 2x v Praze – Divadlo u Hasičů a Divadlo Spejbla a Hurvínka. Tygříci se učili plavat
v Plavecké škole v Nymburku, pro rodiče byly připraveny vánoční a jarní jarmarky s
výrobky dětí, besídka v kulturním domě ke Dni matek. Zajímavé a poučné ukázky předvedla Česká policie a hasiči v Poděbradech.
Velmi úspěšnou novou tradicí se stalo ,,Čtení s babičkou“ v mateřské škole, kdy děti získávají úctu ke stáří i k cizím seniorům ubytovaných v Diakonii. Poznávají tímto způsobem i jim dnes už neznámé pohádky, které si babičky jako mladé rády četly. Na oplátku
jim zase děti zazpívaly u nich v domově před Vánocemi a na jaře, v květnu v kulturním
domě předvedly své taneční vystoupení pro spolek SPCCH.
Na rozšíření vědomostí o vesmíru k nám přijelo pojízdné Planetárium a velmi poutavou
pohádkovou formou přiblížilo střídání ročních dob, zvěrokruh a pohyb planet ve vesmíru.
Nezapomínali jsme ani na polytechnickou výchovu – tradiční Dřevíčkova dílnička zaujala i mladší děti. Činnost probíhala vzhledem k náročnosti na bezpečnost, k seznamování se materiálem, nářadím a vlastnímu opracování dřevěných polotovarů, postupně
ve dvou skupinách po 20 dětech. Svůj vlastnoručně vyrobený předmět si s nadšením
odnášely domů.
Na ukončení školního roku jsme ještě připravili: týdenní oslavy Dne dětí, včetně výletu
za ševcem Rumcajsem do Dobrovice (seznámení se s historií výroby obuvi a dílničkou
pro šikovné dětičky), ve spolupráci s rodiči Pohádkovou cestu, odpolední ,,Zahradní
slavnost“ s rodiči a s Inkou Rybářovou, která společně s Rybičkou bude pasovat naše
školáčky na školáky. Pro Tygříky ještě výlet na kolech do Poděbrad a Poslední spaní ve
školce ( ukázky činností místních hasičů, opékání vuřtů společně s rodiči ap.).
Velmi oceňujeme a děkujeme všem rodičům za vstřícnou spolupráci po celý školní rok
(cukrovinky do balíčků na Mikuláše, materiál na výtvarnou a pracovní činnost, zpestřování jídelníčku a jinou pomoc).
Přejeme všem dětem a rodičům krásné prázdniny, načerpání nových sil a energie do
dalšího školního roku v základní škole i v naší Šikulce.
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DEN MATEK V MŠ LIBICE NAD CIDLINOU
Klára Soukupová

Jako každý rok paní učitelky s dětmi z mateřské školky připravily krásnou jarní besídku. Letošní besídka se stala nejen milou oslavou Dne
matek, ale zároveň důstojným rozloučením se stávající paní ředitelkou,
která ve školce zůstává jako paní učitelka.
Pro maminky, tatínky, babičky a dědečky, kteří se přišli do sálu
kulturního domu podívat na svoje děti a vnoučata, to bylo příjemné
odpoledne.
Ti nejmladší i předškoláčci brali svoje vystoupení opravdu zodpovědně. Zároveň také pyšně, ale i s úsměvem, který k jejich dovádivým
scénkám a hrám bezesporu patří. Po každém čísle programu se sálem
ozval zasloužený potlesk všech diváků.
Z některých maminek a tatínků se na chvíli stali fotografové a
kameramani. Vždyť je třeba pochlubit se těm, kteří na besídku nemohli
přijít! A pak také, kdo by si nechtěl za čas připomenout, jak to té jejich
holčičce nebo klukovi tenkrát šlo? Děti měly kostýmy a masky, které
pořad dotvářely. Na jejich výrobě se podílely zaměstnankyně školky i
maminky dětí.
Na závěr slavnostního odpoledne rodiče poděkovali za péči a
starostlivost, kterou pracovnice školky věnují jejich dětem. Rozloučili se
s odcházející paní ředitelkou, která se dlouhá léta starala o naší mateřskou školku a nastupující ředitelce MŠ popřáli mnoho sil a zdaru v nové
funkci. Celá besídka byla rovněž netradičním rozloučením s končícím
školním rokem.
Poděkování za vydařenou akci patří učitelkám, které s dětmi
připravily program a všem účinkujícím dětem.
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DS VOJAN

Milan Čejka

Ochotníci uspěli na čtyřech přehlídkách
Podobně jako v minulých letech, tak i letos se DS Vojan Libice
nad Cidlinou zúčastnil několika soutěžních oblastních postupových přehlídek. Divadelní soubor zavítal postupně během března a dubna do Lomnice nad Popelkou, Sadské a Rakovníka. Nakonec se hrálo i
v jihočeském městečku Trhové Sviny. Ze všech festivalů si divadelní spolek
odvezl nějaká ocenění.
Přehlídka ochotnických souborů Jizerské oblasti v Lomnici nad Popelkou
(3. až 6. března 2016)
hra „Mistr Jan aneb Naše kaše“
•
Jaroslav Vondruška – cena za režii
•
DS Vojan – cena za kolektivní herectví
Regionální přehlídka Wintrův Rakovník
(18. a 19. března 2016)
komedie „Zelňačka“
•
František Svoboda – čestné uznání za scénu k inscenaci
•
Jiří Hlávka – cena za herectví
•
Jiří Pošepný – cena za herectví
Regionální přehlídka Klicperovy divadelní dny Sadská
(6. až 10. dubna 2016)
komedie „Zelňačka“
•
František Svoboda – hlavní cena za nejlepší realizaci scény
•
Jiří Hlávka – čestné uznání za roli Kastlíka
•
Jitka Svobodová, Jitka Svobodová ml., Ilona Holobradová – čestné uznání za
návrh a realizaci kostýmů
Regionální přehlídka ochotnických souborů v Trhových Svinech
(15. až 17. dubna 2016)
hra „Mistr Jan aneb Naše kaše“
•
Jaroslav Vondruška – čestné uznání za režii
•
Olga Grunclová a Helena Vondrušková – čestné uznání za kostýmy
•
Ondřej Růžička – čestné uznání za herecký výkon
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Životní jubileum Jaroslava Vondrušky

Rovnou sedmdesátku oslavil v březnu Jaroslav Vondruška, dlouholetý předseda libického divadelního spolku Vojan. Nutno podotknout, že před sedmačtyřiceti lety stál u jeho založení. Díky jeho snahám a odbornému vedení
se dnes libičtí divadelníci řadí k vyspělým souborům českého ochotnického
divadla. Inscenace uváděné ve Vondruškově režii, určené jak velkým i malým
divákům, šíří dobré jméno obce i spolku nejen po vlastech českých, ale i v
zahraničí. Hry se dočkaly úspěchů na mnoha prestižních i mezinárodních
přehlídkách a festivalech nebo při hostování u českých krajanů v Chorvatsku a Rakousku. Zároveň však Jaroslav Vondruška vychovává už dlouhou
řadu let další divadelnické generace. Od roku 1995 soustavně a systematicky
pracuje v dramatickém oboru se školními dětmi a mládeží. Pod jeho metodickým a režijním vedením vznikla řada divadelních inscenací, které byly
uvedeny před veřejností. Tímto způsobem a přes různé obtíže získávají nejmladší adepti amatérského divadla zkušenosti a rozšiřuje se jejich všeobecný
obzor. Zbývá dodat, že některé z nich jsou nyní platnými členy libického
spolku. Jubilant patřil k čelním organizátorům okresních a krajských přehlídek a také  národní přehlídky FEMAD, která patřila 14 let do Libice
nad Cidlinou. Dále je dlouholetým funkcionářem orgánů Svazu českých
divadelních ochotníků,
v současné době zastává funkci místopředsedy. Jaroslav Vondruška pracuje
jako člen odborné rady ARTAMA, člen redakční rady časopisu Amatérská
scéna a tajemník odborné poroty Národní přehlídky venkovských divadelních souborů Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou.
Dlouholetá práce Jaroslava Vondrušky na poli kultury byla v minulých letech
několikrát po zásluze oceněna. A není divu, protože veškerou práci pro divadlo dělá svým srdcem. V roce 2012 například obdržel za dlouholetou aktivní
činnost v ochotnickém divadle a zásluhy o jeho rozvoj Zlatý odznak
J. K. Tyla. Nelze také zapomenout, že patří mezi nositele titulu Dobrovolník
Středočeského kraje.
Ke kulatinám mu jeho přátelé a celá redakce Zpravodaje přeje do dalších sil
pevné zdraví, hodně nápadů a tvůrčích sil. (čej)

2.VYDÁNÍ

LIBICKÝ ZPRAVODAJ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

PaedDr. Zdeněk Souček, ředitel
Základní škola Libice nad Cidlinou má nyní 195 žáků rozdělených do deseti
tříd (dvě druhé třídy). Problém s nedostatkem žáků škola nemá. V tomto školním roce odejde málo početná devátá třída a v září 2016 nastoupí 26 nových
žáků do prvního ročníku, což způsobí zvýšení počtu žáků přes 200.
Všichni pedagogové mají požadovanou odbornou kvalifikaci. Škola je moderně vybavená. Ve všech učebnách jsou místo zastaralých tabulí na křídu moderní elektronické interaktivní tabule Smart Board připojené na internet. Ve škole
funguje vlastní intranet. Internetové připojení školy má rychlost 10,5 GHz. Ve
škole jsou dvě počítačové učebny, které žáci využívají pro přípravu vlastních
materiálů na výuku. V tomto školním roce jsme modernizovali školní dílnu
pomocí finančních prostředků z evropských fondů ve výši 204 112,- Kč. To
umožňuje zkvalitnit technickou výuku.
Pro komunikaci s rodiči žáků jsme zavedli internetový systém Škola on-line,
který umožňuje každodenní kontrolu prospěchu žáků a též autorizovanou
komunikaci rodičů se školou. V důsledku tohoto opatření už od příštího školního roku žáci nebudou mít papírové žákovské knížky, protože elektronická
komunikace se osvědčila a rodiče ji hojně využívají.
Pro žáky 8. třídy jsme v lednu 2016 uspořádali týdenní lyžařský zájezd do Krkonoš. V květnu a v červnu se uskuteční dvě školy v přírodě pro žáky prvního
stupně. Jedna bude v Dolním Maxově v Jizerských horách a druhá v penzionu
Bílá Voda v Harrachově. 19. května pořádáme pro naše žáky ve spolupráci s
CK Matoušek exkurzi do Drážďan. Ve středu 8. června proběhnou veřejné
obhajoby závěrečných prací žáků deváté třídy.
Uvědomujeme si, že jsme jednou z nejvýznamnějších kulturních institucích
v obci a snažíme se přispět k obohacení společenského života. Mnozí si jistě
pamatujete na úspěšné vánoční vystoupení v evangelickém kostele. Školní rok
plánujeme zakončit školní akademií, která se uskuteční ve školním atriu ve
středu 29. června od 16,00 hodin. Na tuto akci zveme všechny rodiče a příznivce naší školy. Rádi Vás uvítáme i při jiných příležitostech, neboť si vážíme
přízně všech občanů Libice a okolních obcí.
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Ředitel školy PaedDr. Zdeněk Souček obdržel u příležitosti Dne učitelů
od ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové nejvyšší rezortní vyznamenání medaili MŠMT druhého stupně za vynikající
pedagogickou činnost. Slavnostní předání proběhlo 29. 3. 2016 v Hlavním sále Valdštejnského paláce v Praze.
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D IAKONIE ČCE
Co se u nás děje
Diakonie ČCE – středisko Střední Čechy se od 1.1.2016 rozšířilo o Domov pro seniory v Kostelci nad Černými lesy. Kapacita tohoto domova je 27
obyvatel.
V Domovech rodinného typu v Opolanech a Pátku proběhly v březnu
před Velikonocemi dny otevřených dveří. Příchozí jsme přivítali nejen dobrým
slovem, ale bylo pro ně připraveno i pohoštění. V Opolanech hrála pro dobrou
náladu harmonika.
Obyvatelé Evangelického domova pro seniory čtou i nadále dětem v
Mateřské škole v Libici pohádky.
Od května máme v Libici novou sociální pracovnici a vedoucí pobytových služeb pro seniory:
•
Pavlína Tonarová, DiS., sociální pracovnice
tel: 721 211 676, e-mail: socialni-libice.stred@diakonie.cz
•
Mgr. Eva Provazníková, vedoucí
tel: 734 410 995, e-mail: vedouci-libice.stred@diakonie.cz
V Kolíně, v Kouřimské ulici č. p. 15 funguje vždy v pátek od 9:00 do
13:00 Občanská poradna, kde vám pracovnice poradny poradí zejména v sociálně-právních otázkách, v oblasti finanční problematiky, jednání s úřady a
dalších oblastech. Nejvíce se zde v současné době řeší oddlužení soudní cestou.
Tato služba je bezplatná, nezávislá a diskrétní. Na poradnu se můžete obrátit
osobně, telefonicky na tel: 739 385 545 (pouze v pátek), písemně nebo elektronicky, e-mail: poradnakolin.stred@diakonie.cz. Doporučujeme se předem
objednat.

2.VYDÁNÍ

LIBICKÝ ZPRAVODAJ

Obec Libice nad Cidlinou schválila poskytnutí dotace Diakonii
ČCE – středisku Střední Čechy ve výši 90 tis. na rekonstrukci terasy pro obyvatele Evangelického domova pro seniory v Libici. Za poskytnutí dotace moc
děkujeme a těšíme se na příjemné posezení na nově opravené terase. Nyní také
žádáme o poskytnutí grantu od Komerční banky na zahradní terapii, kterou
bychom rádi realizovali na této terase. Prakticky to znamená, že bychom na
nově opravenou terasu rádi pořídili mobilní truhlíky, které by byly osázeny
nejen květinami, ale i bylinkami či zeleninou a sloužily by našim obyvatelům,
kteří byli většinu života zvyklí zahradničit.
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T OULKY LIBICKOU MINULOSTÍ 4
Petr Svoboda

Minule jsem na těchto stránkách psal o tom, jak se vařívalo před
sto lety. Dnes ještě o jídle pokračujeme slovy F. J. Čečetky, bývalého
poděbradského učitele:
Vepřové hody. Všeobecně se jim říká „masopust“ nebo „švajnfest“.
Počínají hned po ukončení prací polních na podzim a opakují se do
jara. Nejvíce vepřů padne kol svátků vánočních. Den „masopustu“
je rodinným svátkem, děti nejdou do školy, vše se točí jen kolem
pašíka. Před zabíjením napeče se několik pekáčů placek (buchet) do
jitrnic. Večer dají se do vody namočit, aby se ráno lépe rozdělaly s
prejtem.
Zabíjení a veškeré práce s tím spojené provádí tu a tam řezník z
povolání, většinou však jest v každé obci několik občanů „v paření
prasat“ dostatečné zběhlých a ti pak um svůj zkoušejí na vepřích
celé vsi.
Ráno řezník přijde, přinese „nádobí“, totiž nože, ocilku, trdlo (dřevo, jímž vepře omráčí), rozporku, kolíbku (kosíře, jimiž maso na
drobno se seká kolébavým způsobem) a plechovou nabíječku jitrnic. Posílí se několika doušky kořalky a nastane zabíječka. Po vypaření dá se ihned vařiti podkrčí a hlava, maso do jitrnic. Mezitím se
vepř vyvrhuje, perou se střeva, připravuje se prejt. Hned také dává
se vyškvařiti tuk z vnitřností, kterým se pak mastí prejt. Vyškvařené
masité zbytky nazývají se „křivani“. Na těch pochutnává si zabíjející, když před tím pojedl trochu dušené krve, připraveného mozku a
„krapet trdlový políuky“. Protože „ty páry ze všeho jsou na člověka
jako jed a zrouna by žaludek zvrátily“, každý je „jako pitomej“, musí
se každou chvíli žaludek posíliti.
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Z počátku děje se to kořalkou, později pivem. Mimo to pro
změnu také dopoledne pívá se čaj s rumem, odpůldne černá
káva.
Když je prejt připraven, nabíjí se jitrnice, jelita žemlouky a
specialita – uzené jitrnice či komínovky. Řezník pro sebe
vymiňuje si jaternici nejtlustší, jejíž lidové pojmenování na
tomto místě nelze uvésti. Po jaternicích nabíjí se bachoř či
presbuřt, někde také dělá se huspenina či rosol (sulc). Pak
nastane čtvrcení vepře a vyškvaření sádla. Při tom zvláště
jsou „ty páry jako jed“.
Po vsi se roznáší výslužka. Každá rodina z příbuzenstva i ze
sousedstva se podělí. Roznášívají obyčejně děti: „vzkázali
vás naši pozdravovat a posílají vám tuhle krapet políuky“.
Polévka je ve džbáně, jaternice s kouskem ovaru na talířku.
Rozumí se, že obdaření musí při své zabíječce oplatit. Protože mnohde mají těch výslužek příliš mnoho, bývá „políuka
jen jako dyž tam řezník zástěru vymách‘, a ty jitrničky by se
mohly jíst o Velký pátek. Samá placka“. Dělej, jak dělej, všem
se nezachováš!
Mnozí z nás si takové zabíječky pamatují. Jako kluk jsem
se na zabíječku také těšíval; ne snad kvůli dobrému jídlu,
ale hlavně na veselé historky, které nám řezník (většinou to
byl můj strýc, maminky bratr) vyprávěl. Docela rád jsem
také vejslužku roznášel, protože nějaká ta pětikoruna do mé
plechové pokladničky přibyla a tradiční libická pouť se tak
rychle blížila!
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S DH LIBICE NAD CIDLINOU

Lucie Králová

Před začátkem sportovních soutěží SDH Libice nad Cidlinou spolupořádal
Okresní ples hasičů a dětský karneval v duchu Superhrdinů. Dne 9. 4. 2016 pak v
rámci akce Železná sobota provedli především členové jednotky požární ochrany v obci sběr kovového odpadu. Tímto děkujeme všem občanům obce, kteří
sbor podpořili. Výtěžek byl věnován na zakoupení a renovaci výzbroje mladých
hasičů. Následující sobotu 16. 4. 2016 pak SDH zajišťoval v Libici nad Cidlinou
u jezu občerstvení na jedné ze zastávek při tzv. Želviádě – odemykání Cidliny a
sportovní týmy mužů a žen se sjíždění řeky aktivně účastnily. Jednotka požární
ochrany pak již tradičně provedla dozor při pálení čarodějnic na stadionu TJ
Libice nad Cidlinou.
V současné době je již zahájen nový ročník soutěží, a to jednak Polabská
liga v požárním útoku, jednak pokračuje celoroční hra Plamen mladých hasičů. Dne 24. 4. 2016 absolvovala dvě dětská družstva v Nymburce na hřišti HZS
štafety dvojic, CTIF a 4x60m, svými výsledky se před závěrečnými disciplínami
řadí z 30 startujících na 9. a 16. místo.
Velká radost však na děti i dospělé čekala za dva týdny na 1. kole Polabské ligy, kde týmy žen a mladších A vybojovaly ve svých kategoriích 2. místa.
Mladší dětí s druhým nejlepším časem dne a svým rekordem - 19,84 s. Víkend
21. - 22. 5. 2016 uzavřel celoroční soutěž Plamen, kde se umístilo družstvo mladších A na 12. místě a B na 16. místě. Dospělé týmy čekalo druhé kolo Polabské
ligy v požárním útoku a po dvou kolech jsou ženy na 2. místě a muži na 4. místě.
Jarní část této soutěže se pak uzavře dne 11. 6. 2016 ve Vestci.
Závěrem Vás mladí hasiči se svými vedoucími zvou na své tréninky na Starém
hřišti – MH mladší trénují ve čtvrtek od 17:30 hodin a starší v neděli od 15:00
hodin. Přijímáme děti od 4 do 14 let. Zájemci se mohou přihlásit na
email: hasiči.libice@seznam.cz, popř. na
www.facebook.com/sdhlibicenadcidlinou.
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T J SOKOL LIBICE NAD CIDLINOU
Eva Novotná, jednatelka

V březnu jsme uspořádali tradiční sportovní ples, který se konal v místním
kulturním domě. Letošní téma plesu bylo Krotitelé duchů,, Máme radost,
že na náš ples stále přichází poměrně dost zájemců. Za stylové lze pokládat i plesové předtančení našich cvičenek v choreografii A. Steklé. K tanci i
poslechu hrála skupina Pavla Stříbrného. Vydařila se bohatá tombola. Dne
8. - 9. května 2016 mladší žactvo s cvičitelkou J. Šimákovou se zúčastnilo
sokolských závodů zdatnosti v plavání a atletice v Kutné Hoře a Kolíně.
Tyto závody byly pro nás úspěšné. Š. Kulich přivezl třetí místo v plavání a
F. Šimák první místo v atletice v kategorii mladšího žactva.
Moc gratulujeme.
Děti oddílu Zálesák mají zájem o přírodu a o hry. Většinou se zdá, že hodina a půl výuky je příliš krátká. Tyto děti vytvořily celkem prima partu. Rádi
navštěvují lužní les , záchranou stanici pro zraněné živočichy Huslík. Zálesáci se také účastní závodu zdatnosti. Všichni musí prokázat nejen dobrou
fyzickou kondici , ale také musí předvést spoustu dovedností a vědomostí .
Družstvo dorostu zálesáku nám udělalo radost druhým místem.
Od října r. 2015 funguje při oddíle stolního tenisu i přípravka mladšího
žactva kde se dětem převážně věnuje trenér M. Paroulek. Tomto roce se
oddílu stolního tenisu sportovně dařilo a doufáme že i dál vtom budeme
úspěšně pokračovat.
Děkujeme zastupitelstvu Obecního úřadu v Libici n. C. za finanční příspěvek na provoz a údržbu sokolovny.
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