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Vážení spoluobčané,
všechny Vás po dlouhé době zdravíme a přinášíme Vám zprávy o
dění v naší obci. V novém čísle Libických listů si přečtete nejen
o úspěšném zavedení systému třídění odpadů a získané dotaci na
zateplení Základní školy, ale také o činnosti některých z místních
spolků a organizací. Sbor dobrovolných hasičů Libice nad Cidlinou
toho od letošního jara zažil opravdu hodně, co všechno si můžete
přečíst ve článku Lucie Králové. TJ Sokol Libice nad Cidlinou opět
zahájil pravidelné cvičení. Přečtěte si, kdy si můžete přijít protáhnout tělo. DS Vojan hostoval v Chorvatsku. Jak zájezd libických
ochotníků probíhal? To nám přibližuje článek pana Milana Čejky.
Na jaře proběhl velký jarní úklid v obci. Zmiňují se o něm autoři
hned několika článků, mimo jiné i děti z dětského kroužku rybářů
MO ČRS Libice nad Cidlinou.Jejich komentáře bychom si měli vzít
k srdci a starat se více o své okolí. Naši nejmladší v Mateřské škole
a naši nejstarší v Diakonii mají také stále co dělat. A v neposlední
řadě Vás Kulturní komise a DS Vojan pozvou na kulturní akce v
naší obci. Další pokračování Toulek naší minulostí si pro Vás připravil pan Svoboda.
Libické listy by nemohly vycházet bez stálých přispěvatelů, kteří
část svého volného času věnují nejen samotným aktivitám v obci,
ale také napsání článku o nich. Všem mnohokrát děkujeme. Věříme, že Vás čtení Libických listů potěší v podzimních dnech.
Vaše redakce
.
Vaše redakce
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Z OBCE
Třídění odpadů
Začátkem letošního roku naše obec přistoupila k „novému“
způsobu třídění domovního odpadu, který je zaměřen na třídění
v domácnostech. Obec proto zajistila 350 ks žlutých odpadních
nádob na plasty a 350 ks modrých odpadních nádob na papír o
objemu 240 l. Při rozhodování o tomto počtu se vycházelo z počtu čísel popisných (k dnešnímu dni je v naší obci 517 č. p.).
Velmi mile nás překvapil velký zájem občanů a tuto novinku. Nádoby byly spolu s poučením o třídění a se svozovým kalendářem
pro letošní rok vydávány od poloviny měsíce dubna a byly všechny vydány. Dalších 50 ks nádob muselo být doobjednáno.
V souvislosti s tím je stávající počet odpadních kontejnerů částečně omezován.
Obec děkuje občanům, že přistupují na tento způsob třídění.
V souvislosti se sběrem vytříděného odpadu uvádíme upozornění firmy NYKOS. Firma NYKOS vyzývá občany, aby ten, kdo
nemá nebo nevyužívá žlutou nádobu a plasty dává před dům v
černém pytli, využíval buď nádoby nebo žluté či čiré pytle. Když
je současně svoz směsného komunálního odpadu, tak posádka
nechává pytle ležet v domnění, že se jedná o směsný komunální
odpad.
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Zateplení Základní školy
Obec Libice nad Cidlinou získala z Operačního programu životní prostředí dotaci ve výši 8.704.337,- Kč na zateplení a stavební
úpravy Základní školy v Libici nad Cidlinou. Poté, kdy bude ve
výběrovém řízení znám zhotovitel díla, bude provedena výměna
oken, kompletní zateplení, výměna střechy a budou provedeny
stavební úpravy s tím související. Do úprav bude celkem investováno 21.760.843,- Kč, zbylou částku obec uhradí částečně ze
svých zdrojů a částečně z bankovního úvěru. Již v roce 2017 obec
provedla generální rekonstrukci školní kotelny včetně rozvodů
tepla a regulace v hodnotě více než 6.000.000,- Kč. Po dokončení
všech úprav předpokládáme cca 50% úspory energií, které se v
současné době pohybují okolo 1 milionu Kč ročně.
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AKCE NAŠÍ OBCE

Bc. Petra Hliněná

Podzim se velice rychle přihlásil o slovo deštivými dny. Jeden z
deštivých dnů bohužel připadl i na sobotu 23.9., kdy se konala tradiční Drakiáda. Ti, kteří se nenechali odradit deštěm a chladnem
a přišli, se dočkali svezení mašinou po Libici a také opékání buřtů.
Velmi nás potěšilo, že ani nepřízeň počasí nám nevzala úsměv z
tváří a dokázali jsme si tuto akci, i když bez pouštění draků, užít.
Další připravovanou akcí bude 5. listopadu od 17:30 lampionový průvod. Tímto srdečně zveme všechny děti spolu s jejich
rodiči na putování za světýlky.
Na prosinec jsme tradičně zařadili společné vytváření a
zdobení adventních věnců a na první adventní neděli 3. 12. pomocí zvonečků rozsvítíme stromeček. Opět se zúčastníme akce „Česko
zpívá koledy“ a budeme už jen krůček od Štědrého dne.
Děkujeme, že podporujete svou účastí naše akce a těšíme se na vás.
Úklid obce
Klára Soukupová
Komise životního prostředí a kulturní komise Rady obce Libice nad
Cidlinou děkuje všem občanům, kteří se zúčastnili úklidu obce,
který proběhl na jaře letošního roku a pomohli tak zvelebit vzhled
naší obce pro nás všechny. Zejména pak děkujeme členům místních
spolků: DS Vojan, Mysliveckému spolku Opolany, SDH Libice nad
Cidlinou, ČRS MO Libice nad Cidlinou a TJ Sokol Libice nad Cidlinou. Společně jsme uklidili náves, prostor okolo nádraží, okolí staré
školy a jezu, okolí Jezera v Lukách a Knitláku a příkopy podél silnice
do Choťánek. Odpadem jsme naplnili celkem 20 pytlů o objemu 240
litrů, sebrali jsme10 pneumatik a naplnili několik vozíků odpadem
větších rozměrů a shrabanou trávou, listím a větvemi.
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Objížďka povede přes naší obec
V souvislosti se stavbou kruhového objezdu u nájezdu na D11 - Exit 42, bude
uzavřeno křížení silnic č. I/32 a II/125. Objížďka pro osobní automobily jedoucí ve směru od Velkého Oseka povede přes obec Libice nad Cidlinou. Termín
uzavírky je od 14.10. do 4.11.2017.
Kotlíkové dotace
Dne 31. 8. 2017 došlo k vyhlášení programu „Výměna zdrojů tepla na pevná
paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2017 – 2019“. Díky ní si
mohou obyvatelé Středočeského kraje zažádat o příspěvek na výměnu kotlů
na tuhá paliva s ručním přikládáním v 1. a 2. emisní třídě dle ČSN EN 303-5.
Podpořena tak bude realizace výměny zdroje tepla na pevná paliva s ručním
přikládáním za tepelné čerpadlo, kotel výhradně určený pro spalování biomasy, automatický kotel na uhlí a biomasu či plynový kondenzační kotel. Dotace
se pak nevztahuje na výměnu kamen, krbových kamen a krbů, a to i v případě,
že slouží k primárnímu vytápění objektu. Finanční podpora může dosáhnout
výše 75 000 Kč až 120 000 Kč, a to podle kategorie nově pořízeného tepelného
zdroje.
Podmínkou k získání podpory je splnění směrnic EU (ekodesign) pro nové
zdroje. K prokázání emisní třídy 1. a 2. je žadatel dále povinen přiložit k žádosti doklad o kontrole technického stavu a provozu kotle. Jedná se o revizní
zprávu, kterou byli všichni majitelé kotlů na tuhá paliva o příkonu 10 – 300
kW napojeného do komína a otopnou soustavu povinni si nechat zpracovat do
konce roku 2016. Pokud fyzická osoba tímto dokumentem nedisponuje, lze jej
u zdrojů nahrazených před 31. 12. 2016 zaměnit za jiný doklad prokazující třídu kotle (fotografie štítku kotle, návod k obsluze či jiné dokumenty), v případě
kotlů, u kterých třída nebyla stanovena lze nahradit čestným prohlášením o
tom, že je třída kotle neznámá.
Výměnu starého kotle na ruční přikládání mohou realizovat fyzické osoby na
území Středočeského kraje, a to pouze ve vybraných objektech, kterými jsou
rodinné domy, objekty k bydlení a zemědělské usedlosti s maximálně třemi
bytovými jednotkami podle listu vlastnictví z Katastru nemovitostí. Dotace
se naopak nevztahuje na rekreační objekty. Zásadní novinkou je také to, že
žádost o podporu se nově podává pouze elektronicky. Příjem žádostí bude
zahájen dne 4. 10. 2017 od 8,00 hod. a ukončen 29. 6. 2018 ve 14,00 hod., nebo
do vyčerpání určených finančních zdrojů. Všechny další informace se můžete
dozvědět na webových stránkách Středočeského kraje.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Kateřina Volšičková

Školní rok 2017/2018 v naší mateřské škole začneme s novým
vzdělávacím programem „Jen si děti všimněte, co je krásy na
světě!“, který doplní projekt „Svět kolem nás“. Je zaměřen na
seznamování dětí s živou a neživou přírodou, kdy děti formou hry získávají poznatky o přírodních jevech a dějích. Jsou
vedeny k ochraně životního prostředí, pochopení významu
třídění odpadu, získávání poznatků o koloběhu vody v přírodě, střídání denních i ročních období. Formou hry se budou
učit o zvířatech, pečovat o rostliny a jejich růst, učit se znát, co
je pro zdraví prospěšné a co mu škodí.
Na toto navážeme projektem pořádným MŠMT nazvaným
Cesty potravin – strava lokálně a globálně. Již na jaře v loňském školním roce jezdily paní učitelky na semináře a díky
dobré spolupráci s rodiči nám jeden tatínek vyrobil z palet 3
nadzemní záhony, do kterých jsme společně s dětmi nasázeli
saláty, kedlubny, rajčata a bylinky, které paní kuchařka využívá
v naší školní kuchyni. Děti s nadšením zalévaly a staraly se o
rostlinky.
Hned na začátku nového školního roku k nám přijedou pořadatelé projektu a společně s dětmi si sestavíme kompostér a
ještě jeden nový nadzemní záhon. Vysvětlíme si význam půdy
a kdo všechno v ní žije. Společně vysadíme maliny, ostružiny,
muchovník. Veškeré tyto aktivity provádíme na zahradě MŠ a
na terase, kterou se nám podařilo díky velmi dobré spolupráci
s Obcí přes prázdniny zbourat a postavit novou a hlavně větší.
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Stávající, ač byla stará teprve 3 roky se po sesunu půdy začala
rozpadat a pro děti začala být nebezpečná. Firma, kterou zajistila Obec, nám na zahradě prořezala staré ořešáky a jabloň,
jeden z tatínků nám opravil zahradní mašinku a loď, která by
jinak musela být z bezpečnostních důvodů odstraněna, náš
pan údržbář vyměnil staré ochozy u pískoviště. Za to všem
patří velký dík.
Těšíme se na spolupráci s Diakonii – na babičky a
dědečky, až nám zase přijdou číst staré pohádky a my je na
oplátku přijdeme potěšit pásmem básniček, písniček, tanečků
a vlastnoručně vyrobeným dárečkem.
Do příštího roku bych všem popřála pokračující skvělou spolupráci, protože díky jim může mateřská škola dobře fungovat.
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DS VOJAN

Milan Čejka

Divadelní spolek Vojan Libice nad Cidlinou připravil pro diváky v pořadí 16. ročník přehlídky Libický divadelní podzim
2017.
Od konce září do začátku prosince se v místním kulturním
domě představí vedle domácího šest skvělých souborů, které
nabídnou malým i velkým zájemcům devět zajímavých inscenací. Festival otevřel v sobotu 23. září v 19 hodin libický
Vojan francouzskou komedii Nevěsta k pohledání. Publikum
potěšil příběh mladého malíře, který je manipulován do výhodné svatby s „nevěstou k pohledání“. Do děje vstupuje celá
řada dalších postav a všichni zúčastnění se postupně dostávají
do bláznivého kolotoče událostí, pošetilých výmyslů a hlavně
humorných situací.
O den později v 15 hodin se zejména malí diváci pobavili
při pohádce Vlastimila Pešky Měla babka čtyři jabka. Pohádka
je určena nejen dětem (již od 2 let), ale i dospělému publiku.
Čtyři veselé příběhy jsou doplněny melodickými písničkami a
nechybí velké loutky pohádek.
Dále v neděli 22. října v 15 hodin přiveze DS J. K. Tyl České
Budějovice pohádku s prvky černého divadla nazvanou Cirkus.
Na festivalu se představí i velice známé Divadlo DRAK Hradec Králové. Nejprve v úterý 24. října od 9 a 10.30 hodin
uvede pohádku nazvanou Jak si hrají tatínkové. Tento poetický příběh si šikovní tatínkové vyrobí přímo v dílně. A jedná se
přímo o známou Sněhurku. Do pohádky plné pohybu a nápadů bude zapojen i drak, který pomůže Sněhurku vysvobodit.
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Příhodu vypravuje pětice otců a taková činnost se neobejde bez
legrace. Pohádka je určena základním školám a veřejnosti, je vhodná pro děti od šesti let. Potom ve středu 25. října
v 9 hodin nabídne DRAK divadelní adaptaci známé knížky Františka Nepila Makový mužíček. Stařence a stařečkovi se narodí z makovice makový mužíček. Postupně poznává svět, naučí se mnoho
nového a chce být svému okolí užitečný. Pohádka je určena mateřským školám, veřejnosti, především tedy dětem od tří let.
Přehlídka pokračuje v sobotu 11. listopadu v 15 hodin. Divadýlko
Kuba Plzeň uvede pohádku Není drak jako drak. Pro děti budou
vlastně připraveny tři pohádky plné nečekaných zvratů, humoru a
výtvarných nápadů.
Zájem diváků zřejmě vzbudí představení Kočovného divadla AD
HOC. Vloni v Libici slavilo úspěch s komedií Zmrazovač, letos uvede v sobotu 11. listopadu od 18 hodin kabaret nazvaný S úsměvem
nepilota. Jedná se o komponovaný pořad složený z „vědeckých pojednání“, písniček, obskurní poezie, tématicky se tady soubor hlásí
k odkazu Petra Skoumala a Jana Vodňanského.
Pohádky do hajan uvede v sobotu 2. prosince v 15 hodin domácí
soubor Vojan. Dva příběhy s písničkami děti nejen pobaví, ale také
poučí o dobrých i špatných lidských vlastnostech či povahách.
Na závěr přehlídky, rovněž v sobotu 2. prosince, ale v 19.30 se v
kulturním domě představí DS Jirásek Nový Bydžov s operetou Alelujá, svatá Nituš! Slavný příběh o klášterní chovance Denise a učiteli
zpěvu, klášterním varhaníkovi a zároveň operetním autorovi Célestinovi je vtipnou konfrontací tří rozdílných světů: kláštera, divadla
a kasáren. Díky živé hudbě a zpěvu sklízí tato inscenace všude
úspěchy.
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Divadelní spolek Vojan Libice nad Cidlinou přijal pozvání k návštěvě
přátel z České besedy v chorvatském Daruvaru. Právě v tomto městě a
okolí uvedli ochotníci koncem září situační komedii Nevěsta k pohledání. Dětem pak byla určena loutková pohádka s veselými písničkami
nazvaná Měla babka čtyři jabka. Hostování se shodou okolností uskutečnilo v roce, kdy si krajané připomínají 110. výročí založení daruvarské
České besedy.
Pro zajímavost lze doplnit, že Češi osidlovali Slavonii, severovýchodní
oblast dnešního Chorvatska státu, již v devadesátých letech 18. století.
Jednalo se nejprve o vojáky, později o zemědělce a řemeslníky, kteří sem
přicházeli s celými rodinami - lákáni přísliby nejrůznějších úlev a možností levnějšího získání půdy. V 19. století následovaly další přistěhovalecké vlny a hlavním centrem krajanského života se stal Daruvar.
Zájezd libických ochotníků začal ve čtvrtek 28. září ve vesnici Končenice, děti ze zdejší české školy zhlédly zmíněnou pohádku a odměnily
herce dlouhým vděčným potleskem.
Komedie Nevěsta k pohledání byla na programu ve stejný den večer, ale
už v Českém domě v Daruvaru. Dobré dvě stovky diváků se dobře bavily
příběhem málo úspěšného malíře, jeho služky, milenky a dalších aktérů
této veselohry. Spontánní potlesk přišel několikrát na otevřené scéně a
ten závěrečný se změnil v ovace.
V pátek dopoledne se pak děti z daruvarské Mateřské školy Ferdy Mravence a České základní školy Jana Amose Komenského přišly podívat
na pohádkové příběhy ukryté ve čtyřech jablíčkách, které jim zahráli
„babky a dědkové“ společně s velkými, vtipně ušitými loutkami. Sál Českého domu doslova praskal ve švech a závěrečný potlesk na konci nebral
konce.Třetí představení pohádky se ještě uskutečnilo v sobotu 30. září v
prostorách České besedy ve městě Virovitica. Tady sice přišla hrstka dětí
s rodiči, ale představení se opět setkalo s velice příznivou odezvou. Pro
úplnost zbývá doplnit, že zástupce souboru přijal na radnici daruvarský
starosta Damir Lneniček. V srdečné a přátelské atmosféře pak proběhlo
i setkání v prostorách Svazu Čechů v Republice Chorvatsko. Tady se
hostitelkami staly předsedkyně svazu Anna Marie Štrumlová Tučková a
předsedkyně Divadelní rady Mája Resová.
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Člen libického souboru Jaroslav Brendl stačil nabídnout v českém
oddělení Daruvarského gymnázia hodinu klasické poezie. I o tohle
vystoupení projevili studenti velký zájem. Celý soubor se v pátek odpoledne vydal za poznáním nedalekého městečka Lipik. Nepřehlédnutelné
zde byly stopy války, která Chorvatsko postihla v devadesátých letech.
Ochotníci nejprve navštívili hřebčín, který se specializuje na chov
ušlechtilých koní - lipicánů. Město je také proslulé termálními prameny.
A o tom, že voda se používá k léčbě chorob krevního oběhu a pohybového ústrojí jim vyprávěl při prohlídce lázní jejich ředitel Darko Kelemen.
Ke koupání však došlo až v termálních bazénech daruvarského hotelu
Termal. Nutno připomenout i příjemné společenské setkání s místním
souborem Sebranka v Českém domě. Dlouhá léta nejen divadelního
přátelství, ale skvělých mezilidských vztahů zde připomněla výstavka
fotografií a dalších dokumentů. K dobré náladě přispěl i společný zpěv
českých lidových i novějších písniček.
Co dodat závěrem? Libičtí ochotníci zavítali do Daruvaru a okolí během
posledních jednadvaceti let už posedmé. Daruvarský soubor hostoval v
Libici pětkrát. Vždy se tyto návštěvy setkaly se zájmem veřejnosti a lze
předpokládat, že ve vzájemných vztazích se bude pokračovat.
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Fejeton plný optimizmu

Milan Čejka

Také jste se letos nemohli dočkat velké letní dovolené. Kdo by
se netěšil na nádherné dny volna, prázdnin a rekreace. Optimisticky naladění lidé vždy vidí všechno pozitivně a nevadí
jim třeba deštivé nebo chladnější počasí, i když takové letos
opravdu nehrozilo. Pesimisté se také snad těší, ale přitom
tvrdí, že dovolená na zotavenou je příliš krátká. Někteří lidé
přicházejí s názorem, že čím déle volno trvá, tím méně si dovedeme představit, že budeme muset ještě někdy pracovat. U
někoho potom po dovolené nastává takzvaný „podovolenkový“ syndrom. Dotyčný si těžko zvyká na pravidelný pracovní
režim. Zkrátka řada lidí bývá pěkných pár dnů téměř nepoužitelná. Dalším aspektem dovolené je, že člověk uvyklý každodennímu stresu se na dovolené pravděpodobně zhroutí. Změn
je najednou tolik, že průměrně vybavený jedinec je nedokáže
zvládnout. Takto postižení dovolenkáři potřebují po dovolené
ihned nastoupit na nemocenskou. Patříme-li k té hrstce šťastlivců a nástup na dovolenou jsme ve zdraví přežili, pak rozhodně nezáleží na tom, kde se odehrávala. Hlavně, že je, právě
probíhá nebo bohužel už byla! Vězte, že mnozí z nás jsou
přesvědčeni, že dovolenou můžeme docela dobře prožít stejně
kvalitně doma, jako tisíce kilometrů od domova. Stačí k tomu,
respektive je naprostou nezbytností, vypnout mobilní telefon
a opravdu zapomenout na počítač. A bez dlouhého počítání je
také zřejmé, že dovolená doma bývá nejlevnější. Někdo jenom
tak lenoší, ale mnoho jiných využívá volné dny k praktickým
činnostem.
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O dovolených se mnohde vymalují a vygruntují byty, různých
oprav se dočkají rodinné domky. Jestli pracujete rukama celý
rok, můžete pár dní odpočívat u knížek, u křížovek, sudoku, u
karet, jindy u přátel nebo u vody. Pro hodně lidí stále platí, že
je věčná škoda, když nestráví slunečný letní den někde u vody.
Zkrátka slunění, koupaní, plavání a další vodní radovánky
patří k dovolené. Přitom se ani nemusí jezdit k moři. Jenom
si prosím vás teď k samému konci léta, nespalte kůži, ale to
nejspíše zase až o příští dovolené. Do té doby krásný barevný
podzim, bílou zimu a opravdu dochvilné jaro!

Cyril Höschl přiblíží osudy hudebních skladatelů
V salonku poděbradské restaurace Srdeční záležitost se uskuteční přednáška prof. MUDr. Cyrila Höschla DrSc., nazvaná
Osobnost a tvorba v hudbě s podtextem zda souvisí umění a
duševní nemoci. „Vyprávění známého psychiatra a popularizátora vědy se zaměří na osudy několika světových hudebních
skladatelů. Lze uvést Mozarta, Smetanu Chopina nebo Mahlera,“ vysvětlil organizátor akce Roman Vlasák. Přednášku,
která je na programu v pondělí 23. října od 18 hodin doplní
několik hudebních ukázek.
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D IAKONIE ČCE středisko Střední Čechy
Již třetím rokem funguje mezi naším Domovem pro seniory
a místní Mateřskou školou projekt „Setkávání generací“ a přináší
oběma stranám mnoho pozitivních zážitků. Vzájemně se navštěvujeme, trávíme pohromadě chvilky na Den matek či o svátcích, čteme
dětem pohádky, vypravujeme, společně tvoříme a děti našim seniorům přináší radost svým smíchem a bezprostředností.
Před prázdninami jsme se s dětmi setkali ve výtvarné dílně.
Vytvářené koláže měly letní téma: „Co skrývá mořská hladina“. Rukou společnou tu vznikala dílka opravdu zdařilá a naše díky a uznání
patří všem zúčastněným – jak dětem, tak našim seniorům. Výsledek
společného snažení jste mohli posoudit také sami, část naší společné práce byla ve výstavní skříňce mateřské školy na zdejší návsi.
Také, díky velkorysému daru obce Libice nad Cidlinou, jsme mohli
nechat nově zastřešit terasu, kterou naši klienti velice oceňují a kde
rádi v létě trávili svůj čas a i do budoucna to bude místem, kde se
budou uživatelé scházet nejen na posezení, ale i na společné akce.
Ve středu 16. srpna jsme se vydali do Spolkového domu v
Kutné Hoře na výstavu „V retro stylu,, - k vidění tu byly dobové
předměty ze 60. – 90. let, věci nám důvěrně známé . Každá z nich
vzbuzovala vzpomínky, z každé z nich vyzařovala atmosféra minulých let. Celá výstava byla doplněná fotografiemi Otakara Matouška,
a tak se bylo opravdu na co dívat i o čem debatovat.Cestu jsme si ještě zpříjemnili zastávkami na historických místech Kutné Hory, mezi
kterými pochopitelně nemohl chybět ani Chrám Svaté Barbory.
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Ale ani po prázdninách nezahálíme, již 4.9. proběhl Den školního
vzpomínání, kdy si naši senioři připomněli svá školní léta a s ostatními se podělili o své vzpomínky a zážitky. Dále se ještě chystáme na
výlet do divadla Na kovárně. Na přání našich uživatelů také pořádáme tematické dny, v nejbližší době to bude na téma „Slovensko a my“.
Také nás čeká „Zpívání pro radost“ - společně s klienty STD Kolín.
Pro procvičení paměti máme reminiscenční soutěž ke Dni
seniorů –„Česko pro pamětníky“. A protože 43. týden je Týden české
historie, máme připravenou přednášku„Výlet v čase – středověk“, kdy
nám 23.10. bude přednášet pan Václav Šmejkal o středověku a můžeme se těšit i na šermíře a ukázku zbroje a bojů. Naši uživatelé se také
účastní šachové soutěže o Putovní pohár a vydáme se do Peček na
výlet na akci Junioři seniorům.
A pak už se pomalu bude blížit adventní čas, kdy se budeme těšit na přicházející Vánoce, rozsvícení stromku a Adventní koncerty. A
Adventní koncert bude nejen v Domově pro seniory, který udělá radost všem našim uživatelům, i těm, kteří nemohou vycházet, ale také
doufáme, že udělá radost druhý koncert, který bude v Evangelickém
kostele a bude volně přístupný všem obyvatelům Libice nad Cidlinou
a všem, kteří s námi budou chtít sdílet předvánoční čas
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S DH LIBICE NAD CIDLINOU

Lucie Králová

K tradičním jarním akcím pořádaných Sborem dobrovolných
hasičů v Libici nad Cidlinou patří dětský karneval, který se i
letos vydařil, a sběr železného šrotu. Tímto děkujeme všem
občanům obce, kteří přispěli v rámci Železné soboty. Členové
sboru se zúčastnili akce Jarní úklid Libice dne 1.4.2017 a o
týden později při jarní brigádě děti sesbíraly odpadky z okolí
zbrojnice, návsi a „starého hřiště“, kde pravidelně trénují.
Do jarní sezony vstoupila dětská družstva požárními
útoky dne 6.5.2017 v Úmyslovicích a hned se mladší A umístili na 3. místě a družstvo B se blýsklo svým zatím nejlepším
časem. Další kolo v Sadské dne 27.5.2017 již tolik úspěšné
nebylo, ale věříme, že děti po prázdninách v dalších kolech
Polabské ligy na své úspěchy naváží.
SDH se podílelo na organizačním zajištění průvodu
čarodějnic i dětského dne 4.6.2017. Obě akce byly bohužel poznamenány nepříznivým počasím. Dětský den se tak
uskutečnil na podruhé v parku před hasičskou zbrojnicí dne
24.6.2017, kde jsme pokračovali v soutěžích a závěr odpoledne patřil pěně, zkoušce práce s ruční stříkačkou a koupání v
hasičské kádi.
Sportovní družstva mužů a žen jako každoročně vytvořila početnou posádku na Želviádě při odemykání Cidliny a v
červenci svou jízdu zopakovala na řece Ohři.
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Napilno měla i výjezdová jednotka SDH, která k 15.7.2017 byla
vyslána k devatenácti výjezdům. Jednalo se mimo jiné o požár
skladové budovy u nádraží v Libici nad Cidlinou, rodinných
domů v Pátku a Pňově-Předhradí a v posledních týdnech školního roku odstraňovala jednotka spadlé stromy na cyklostezce a
ulici Opolanská.
V srpnu každoročně děti vyrazily na letní soustředění,
letos jsme opět vybrali Dědov a areál Klučanka. Loňský program
(výlet do skalního bludiště na Ostaši, Kočičího hradu, robotické
farmy atd.) jsme rozšířili o návštěvu hasičské stanice v Trutnově, kde místní hasiči dětem předvedli mimo jiné fixaci zraněné
osoby ve vakuovém lehátku a ukázali protiplynový polygon. Také
jsme navštívili dělostřeleckou tvrz Stachelberg, která byla v letech
1937 a 1938 vybudována jako součást stálého československého
opevnění. Z nedaleké rozhledny Eliška jsme se mohli pokochat
výhledem na vrcholky Krkonoš.
Po načerpání nových sil se děti na začátku září vrhly do
trénování na poslední dvě kola Polabské ligy, která se uskutečnily
9. 9. 2017 v Pískové Lhotě a 16.9.2017 ve Slovči, kde též proběhlo
závěrečné vyhodnocení celoroční soutěže.
Přejeme všem příjemné nadcházející podzimní dny.
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T OULKY LIBICKOU MINULOSTÍ
Petr Svoboda

Hospoda u Beranů
„Tak nám zbourali hospodu!“ Ano, je to podobné tomu zvolání
paní Mülerové ze známé knihy Jaroslava Haška, ale tohle je jen
suché konstatování, že před 36 lety, téměř po 300 letech provozu
přišli libičtí o jednu hospodu. Stalo se tak v sobotu 28. března 1981.
Odešla tím jedna legenda – nejznámější hospoda v Libici – Hospoda u Beranů. Samozřejmě budova zůstala celá, jen vnitřní část byla
přestavěna k jinému účelu. Libice měla sice několik jiných hospod,
některé fungovaly i souběžně, ale konkurovat typické Hospodě u
Beranů z určitého důvodu nemohly ….
Ale nejprve se vraťme trochu do historie. Podle zachovaného
snímku ze zač. 20. století (viz má publikace Pozdrav z Libice z r.
2003) víme, že dávno před tím tam již stála nemovitost č. p. 3, rodný dům architekta Čeňka Křičky (*1858), mimo jiné i pozdějšího
stavitele zdejšího evangelického kostela. Vývěsní cedule na budově
hlásá, že je to Hospoda u Křičků. Pan Josef Křička, sedlák a Čeňkův
otec, měl kromě hospody i obchod se smíšeným zbožím a vínem.
Obchod později vedl druhý Křičkův syn Josef, ale ten ve svých 30
letech zemřel.
Původní průjezd do dvora se nacházel zhruba uprostřed stavení.
Vlevo od něho byl krám, napravo hostinec. Z původního stavení se
do dnešních dnů nezachovalo už vůbec nic. Snad jen z části obvodové zdi. V r. 1902 byla pravá polovina domu přestavěna na sál a o
deset let později nechal Čeněk Křička přestavět celé stavení na novou, na Libici jistě tehdy honosnou, patrovou budovu. Dostala nové
popisné číslo 137. Dole zůstala hospoda, nahoře se bydlelo.
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V Křičkově domě měl své zázemí i první sbor dobrovolných hasičů. Hospoda sestávala z větší hostinské místnosti, formanky, sálu,
kuželny, spolkové místnosti a samozřejmě kuchyně a WC. Průjezd
do dvora veden levou části budovy. Do hospody se vcházelo z ulice
přímo do formanky. Hned za vchodem bylo ještě postaveno malé
dřevěné zádveří se dveřmi z části prosklené barevným sklem. Odtud se mohlo vcházet přímo do sálu. Další dveře do sálu byly naproti výčepu. Podél stěn stály řady lavic.
Budovu si později pronajali Líbalovi a v r. 1947 ji koupili Beranovi.
V r. 1950 byla hospoda vyvlastněna a až v r. 1990 opět Beranům
vrácena do vlastnictví.

Tak pánové, poslední panák! (Foto zapůjčila paní Buřilová)
Vzpomínám si, že jsem v Hospodě U Beranů byl poprvé asi
tak ve svých čtyřech- pěti letech (dost možná, že i dříve) s tátou na
limonádě. Táta občas chodíval po práci na točené pivo a přinášel
si s sebou z domova kousek domácího suchého salámu či slaniny,
kterou pak u piva krájel na prkénku. To mu ochotně paní Beranová
zapůjčila a ještě přinesla i nakrájený chléb. Tehdy to asi nebylo nic
neobvyklého, kdy si host něco k snědku přinesl z domova. Alespoň
mně to tak připadalo.

2.VYDÁNÍ

LIBICKÝ ZPRAVODAJ

Formanka mi vždy připadala taková tmavá, protože měla jen jedno
okno, což na plochu 5 x 8 m bylo docela málo. Hlavně byla neustále
zakouřená. Za mého mládí stával většinou za výčepem pan Kycler, bratr paní Beranové, který neustále kouřil lípy, popílek občas
padal i do točeného piva a někdy se při vymývání sklenic dostal i
do půllitru nedopalek. Pan Kycler měl dřevěnou nohu a byl skoro
hluchý. A protože se sám dobře neslyšel, pokud mluvil, bylo mu
špatně rozumět. O nohu prý přišel při roznášení piva na nádraží v
Nymburce. Když jsem později, ještě malý, chodil tátovi pro pivo do
džbánku, u výčepu jsem vždy ukázal dva zvednuté prsty a připadal
si hrozně důležitý. Pamatuji, že za výčepem na regále byl vystaven
asi půlmetrový Krakonoš s dlouhou fajfkou. V regále kromě cigaret
byly slané kroucené preclíky. Na výčepním stole pod skleněným
poklopem byl vždy talířek s vystavenými zrajícími olomouckými
tvarůžky. Po zdech formanky visely karikatury štamgastů, které
kreslil zdejší pan Konrád. Byl tam i obraz pana Červinky, který
visel u stolu poblíž výčepu. (Mně se obraz moc líbil, zobrazoval tři
kluky na schodech, mezi nimi byl prý jeho syn.) U výčepu za přepážkou stával Stůl důchodců – hlásala tak cedule na zdi nad stolem.
Každou neděli byla otevřena i místnost vlevo od vchodu do formanky, kde se hrály většinou karty. Ve všední dny se hrálo i ve formance. Obdivoval jsem vždy karetní stolky. Čtverhranný stůl, pod
deskou u každé trnože přihrádka na pivní sklenici, aby nepřekážela
při hraní, a uprostřed stolu otvor pro vhazování mincí - takový
malý poplatek za užívání karet. Stolek byl opatřen i malými šuplíčky na drobné. Ve výše uvedené místnosti byl tehdy nainstalovaný
i první televizor v Libici. Televizní kysinka měla malou obrazovku
s reproduktorem. Tou dobou byla na nálepkách zápalek zobrazena
tato televize s nápisem malé kino doma.
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S kamarádem Láďou jsme s údivem koukali před vysíláním nedělní pohádky na blikající namodralý monoskop, jakmile nám
televizor někdo z dospělých zapnul. Žel, je tomu už více jak šedesát
pět let! Alespoň já si takto hospodu pamatuji z mládí. Jak vypadala
později, to už nevím, málokdy jsem tam jako starší chodíval.
Již tradičně přidávám zajímavý článek z časopisu Poděbradsko ze
zač. 20. století.
U nás v hospodě – kde je to “u nás?“ Inu všude. Jak na březích
Labe, Mrliny i Cidliny, tak mezi lesy kerskými, loučenskými,
dymokurskými a chlumeckými – všude si můžete přisvojiti tuto
kapitolku a všude to bude “u nás“. Vždyť život lidu všude stejný.
Hospoda! – jakou máme hospodu? Takovou máme, jakou máte
vy, jakou ti tam, jakou mají všude na vsi.
Šenkovna, někde také již lokál, je zároveň kuchyní, často též ložnicí, prádelnou, dílnou a kdoví čím ještě!
Tam si malé děti hrají po celý den, hašteří se, smějí a pláčí, když se
na nich někdy bolestivá exekuce provede, větší tu do knihy se dívají, tu ruční prací, či jinak se zaměstnávají, vždy však horlivě hovoru
hostů naslouchají, aby ani slůvko jim neušlo.
Na stěnách obrazy: Hněv a smíření, Na Lov, Kristus a Maria,
Hus, Žižka. Obrazy velmi laciné, nevkusné. Mimo ně pokrývají
stěny reklamní oznámení závodů všech druhů. Vše nahodile po
zdech rozvěšeno, bez ladu, bez souměrnosti. Ale vždyť je to hospoda! Tím se rozumí, že hospoda je, nebo má býti vzorem nepořádku
ve všem.
Mimo to zdobí stěny hostince známé průpovědi, z nichž nečeskost
zrovna křičí, nehledě ani k strašným figurám a barvám. Ubohá řeči
česká! Kde kdo dělá si na sebe právo, komolí a hanobí tě, jak jen
umí a může…
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Zimní nedělní odpůldne. Šenkovna nabita. Pro kouř není možno
téměř dýchati, kouř pálí v oči, škrábe v hrdle, proniká oděvem i
prádlem.
Průduchy ve stropě jsou pečlivě uzavřeny a ucpány, aby vzácné
teplo neunikalo.
U stolů několik skupin hráčů hrají v karty. Kolik skupin, tolik
různých her, jak patrno z ojedinělých výkřiků: “Fro, krajc“, ti hrají solo; “jas, minelka, touš, to je v dardě; “flek, re, bettel, durch“,
ti zas hrají mariáš; “viso, pas, und, cu“ – tedy i nevinného ferbla,
“nejpoctivější hru pod sluncem“. A co ti v koutě? “Rabuju! Na dva
štychy!“ To je tedy panská hra – capáry.
Jak viděti, nepotrpí si hráči na české výrazy. A jak by také, když
snad jich vlastně ani nemáme!
Na hosty, kteří nehrají, málo místa zbývá. Jedni sedí stlačeni na
lavici podél zdi hned u dveří a před sebou na úzkém stole v malých
sklínkách mají kořalku, čili “tu rasovinu“, jak říká starý Pecháček,
ač sám nic jiného nepije.
Ostatní nehráči pak sedí roztroušeni tu i tam a buď hráčům “kibicují“, či jeden s druhým hovoří. Předmět rozhovorů? I bože, všude
zajisté týž: počasí, řepa, dobytek, válka. O politice málo jen se hovoří, protože většinou lid náš ví z ní jen to, že “rolník a dělník živí
celej národ, bez nich se tedy nemá o ničem rozhodovat, ale tihle
doktoři se do všeho pletou a všude jsou první.“…
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T J SOKOL LIBICE NAD CIDLINOU
Eva Novotná, jednatelka

Tělocvičná jednota Sokol Libice nad Cidlinou zahájila 11. 9.
2017 své pravidelné cvičení. Pondělí od 16 do 17 hod probíhá
zdravotní cvičení s cvičitelkou Evou Volejníkovou. Zálesák
od 17 do19 hod s cvičitelkou Miladou Plačkovou a od 20 do
21 hod muži hrají florbal. Úterky a pátky od 18 do 20 hod
patří stolnímu tenisu. Ve středu od 17 do 19 hod cvičí mladší
žactvo s cvičitelkou Jolanou Šimákovou a od19do 21hod cvičí
starší ženy s cvičitelkou Evou Novotnou. Ve čtvrtek od 17 do
18 hod cvičí nejmladší předškolní žactvo s cvičitelkou Lídou
Horynovou, od 18 do 20 hod cvičí mladší ženy s cvičitelkou
Věrou Zdražilovou a od 20 do 21 hod muži hrají florbal. Letošní rok začínáme s nácvikem skladeb na XVI. všesokolský
slet 2018.
Nacvičují: rodiče a děti
mladší žactvo
starší žactvo
mladší ženy
starší ženy

skladbu
skladbu
skladbu
skladbu
skladbu
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