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zpracovala: Klára Soukupová

Vážení spoluobčané,
Léto už nám skončilo, děti se po prázdninách vrátily do školy a vše se vrací
do zajetých kolejí. Doufejme, že nám podzim přinese i pár deštivých dnů,
příroda dostane tolik potřebnou vláhu a my si při dešti odpočineme od podzimního úklidu zahrádek. Ke zpříjemnění odpočinku za deště i při sluníčku
Vám přinášíme další číslo Libických listů.
Odpad je to co, nás neustále trápí. Už pan Neruda se ptal „Kam s ním?“. Je
těžké se zorientovat, která část odpadu se může znova využít a recyklovat a
kam ji tedy mohu vyhodit, která se má vyhodit do směsného odpadu a která
je nebezpečná. Pomoci by Vám mohl článek od paní starostky.
Nejen školákům začal nový školní rok. I menší děti už začaly chodit do
mateřské školky. Pro některé to je poprvé a není to pro ně vůbec lehké. Paní
ředitelka Volšičková Vám napsala, jaké pokroky děti za těch pár dní udělaly.
Tělovýchovná jednota Libice nad Cidlinou oslavila letos 95. výročí založení
klubu. Přečtěte si v článku pana Jiránka, jak fotbalisté slavili. Naši dobrovolní hasiči měli úspěšnou sezónu, napsala nám o tom paní Lucie Králová.
Máme pro Vás pár pozvánek za kulturou i sportem. Kulturní komise pro
Vás na podzim připravila několik kulturně společenských akcí. Paní Jiránková Vás pozve do místní knihovny. Paní Novotná Vás pozve do Sokola
protáhnout si tělo a potěšit ducha při pravidelném cvičení. Senioři v Diakonii budou slavit nejen Mezinárodní den seniorů, ale především výročí 25
let Diakonie v Libici nad Cidlinou. Přijměte pozvání na oslavy od paní Evy
Tomanové, manažerky služeb péče. Vojan si pro nás připravil opět krásný
Divadelní podzim. Jaký bude jeho program si přečtěte v našich Libických
listech. A co takhle výlet do naší minulosti? V Pamětní síni Slavníkovské
Libice byla otevřena nová expozice a pan Svoboda nás vezme na Toulky
libickou minulostí.
Příjemné počtení a krásný podzim Vám přeje redakce Libických listů
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Z OBCE
Jaroslava Vojtíšková, starostka
Vážení spoluobčané,
rádi bychom vás informovali o důležitých změnách, které se chystají v legislativě
týkající se odpadového hospodářství. Jelikož se do budoucna bude měnit zákon
o odpadech, který má ovlivnit i ceny likvidace odpadů (zákonné poplatky na
skládce mají vzrůst až na čtyřnásobek do roku 2024) a zároveň se má zakázat nejlevnější způsob likvidace odpadů, tedy skládkování, na úkor spalování (nejdražší
technologie na likvidaci odpadů), je nutné se připravit na to, že se tím prodraží i
odpady nám všem. Je logické, že pokud budou stát víc peněz odpady obec, obec
má 2 možnosti – peníze požadovat po občanech, anebo systém dotovat a peníze
vzít v rozpočtu na úkor jiných investic, údržby atd.
Ještě je tu však jedna možnost a tou je cílené snižování množství odpadů v černých popelnicích, čímž bychom dokázali udržet poplatek za odpady na přibližně
stejné výši jako nyní. Bylo by například možné zajistit svoz tříděného odpadu
přímo z domácností. Každý obyvatel Libice nad Cidlinou by tak měl možnost
třídit odpady doma a nemusel s nimi nikam chodit. Tímto řešením by nám také
vymizel problém s přeplněnými kontejnery na papír nebo plasty, třídil by každý
a do černé popelnice by se vhazoval skutečně už jen zbytkový odpad.
V tuto chvíli je nutné si uvědomit, že černou nádobu většina z nás během vývozového cyklu nenaplní zcela pouze zbytkovým odpadem, ale většinou je nám líto,
aby jí popeláři vyváželi poloprázdnou a tak jí doplňujeme zbytky trávy, která se
nám nevejde do hnědé nádoby, nebo jiným odpadem (s úvahou „proč ne, když
tam mám místo“) – zde je ale ten bod, kdy se musíme sami nad sebou zamyslet a
zeptat se sami sebe – budu chtít za odpady platit až 1000,- Kč ročně a nebudu
řešit co vyhazuji do černé nádoby, nebo budu platit 650,- Kč a budu odpady
třídit – černou nádobu využívat jen v nejvyšší nutnosti?
Naučili jsme se třídit BIO odpady, pojďme si proto ještě zopakovat, jaký odpad
můžeme kam vyhodit, abychom měli černou popelnici ideálně prázdnou.
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Odpady vznikající v domácnosti
Nahlédnete-li doma do vašeho koše na odpadky, tak uvidíte velmi různorodou směs, kterou nezbývá než vysypat do popelnice. Pokud se však zamyslíte nad každým odpadem, který do koše nesete, zjistíte, že odpady můžeme
rozlišit na:
Využitelné - tyto odpady je možné dále zpracovat, např.: papír a lepenka,
sklo, plasty (PET lahve, folie, kelímky), kovy (plechovky, hliník), kompostovatelný kuchyňský odpad, tráva, tetrapack, atd.
Všechny tyto odpady se v naší obci třídí, ukládejte je do barevných nádob.
Objemné - to jsou odpady, které se nevejdou do popelnice, např.: starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, elektrotechnika,
drobný stavební odpad atd.
Tyto odpady můžete odvézt na sběrný dvůr. V naší obci je řízen svoz velkoobjemového odpadu pojízdnou sběrnou.
Nebezpečné - tyto odpady mají nebezpečné vlastnosti, proto se nesmí vyhazovat do popelnice, např.: léky, zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické
články (baterky), ledničky - mrazničky, barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi
znečištěné atd.
Nebezpečné odpady odnášejte pouze do pojízdné sběrny nebo na sběrný
dvůr! Léky nevyužívané nebo s prošlou lhůtou spotřeby můžete odevzdat v
každé lékárně.
Ostatní - odpady, které vám zbydou po vytřídění všeho, co je možné dále
využít, např.: znečištěné - mastné obaly od potravin, voskovaný papír, textil,
porcelán, popel, zbytky masa a kostí apod.
To jsou vlastně jediné druhy odpadů, které byste měli vyhazovat do koše na
odpadky a poté do popelnice nebo kontejneru před vaším domem. Uznejte
sami, není toho mnoho, co do černé popelnice vyhodit.
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V Libici nad Cidlinou třídíme:

•
BIO odpady (tráva, listí, ovoce, zelenina, kuchyňský odpad) – hnědé popelnice v domácnostech. Větší množství či větší kusy (např. větve) BIO odpadu
lze po dohodě s pracovníky obecního úřadu odvézt na skládku u kanínského
přejezdu. Prosíme, neukládejte tento odpad do okolí obce, za poty zahrad či pod
stromy či keře v obci a u trati. Všichni přeci chceme mít krásné prostředí pro
život.
•
Plasty (igelitové tašky, sáčky, plastové vaničky, plastové obaly, polystyren,
atd.) – žluté kontejnery
•
Nápojový karton (tetrapack – krabice od mléka, atd.) – žluté kontejnery
na plasty
•
Papír (kartón, letáky, noviny, papírové obaly) – modré kontejnery
•
Sklo (sklo, sklenice, lahve) – zelené zvony na barevné sklo, bílé zvony na
čiré sklo
•
Kovy (plechovky od piva a nápojů, konzervy, drobný kovový odpad) –
šedé zvony na kov
•
Stavební odpady (suť, sanita, cihly, betony) – sběrné místo OÚ
•
Velkoobjemové odpady (skříně, gauče, objemný odpad) – sběrné místo
OÚ
•
Sběr jedlých olejů a tuků (použité oleje a tuky z domácnosti, ztužené
jedlé tuky- hnědá
popelnice- kontejnery parčík u hasičské zbrojnice)
Seznam odpadů - jak s nimi správně naložit
C/PAP - jedná se o kombinované obaly složené z několika různých materiálů
- směsný odpad (kromě nápojových krabic od džusu, mléka, vína – ty patří do
plastů)
CD nosiče - směsný odpad
CD - plastový obal - kontejner na plasty
Elektrotechnika („elektrošrot“) - počítače, televize, kuchyňské spotřebiče, telefony, kabely - prodejce, sběrný dvůr, mobilní svozy nebezpečných odpadů. Nově je
možno odevzdat ve výkupu šrotu Opolanská ulice.
Gumy, zahradní hadice - sběrný dvůr
Hygienické potřeby (kapesníky, pleny a dámské hygienické potřeby) - směsný
odpad
Chemikálie, motorové oleje a barvy - sběrný dvůr nebo speciální automobil pro
mobilní sběr nebezpečných odpadů, jde o NEBEZPEČNÝ ODPAD
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Plasty, plastové sáčky a tašky („igelity“) - kontejner na plasty
Keramika, porcelán, drátěné sklo, zrcadlo - směsný odpad
Kovové obaly, plechovky, hrnce, hliníková víčka, alobal – šedé zvony na kovy
Léky – lékárna či speciální automobil na sběr nebezpečných odpadů
Nábytek, podlahové krytiny, sanita - sběrný dvůr
Nápojové krabice (nápojové kartony) - do kontejneru označeného nálepkou
se sběrem tohoto odpadu, případně do kontejneru na plast
Oblečení - kontejnery charitativních společností nebo charita
Papír mastný a znečistěný, uhlový a voskovaný - směsný odpad
Pneumatiky - prodejce, mobilní svozy odpadu
Polystyren pěnový - kontejner na plasty
Potraviny (ovoce, zelenina), bio odpad - popelnice na sběr bioodpadu
Průklepová páska - směsný odpad
PVC - novodurové trubky, podlahové krytiny, misky, některé hračky - objemnější odpady do sběrného dvora, ostatní do směsného odpadu
Stavební sutě - sběrný dvůr, přistavení a odvoz kontejneru (je nutné vždy zjistit, jaké množství je od občanů odebíráno v konkrétním dvoře)
Zahradní odpad - vlastní zahradní kompost, popelnice na BIO odpady
Železný šrot - výkupny druhotných surovin, kovošroty.
Protože se osvědčily zvony na kov (šedivý) obec pořídila další 3 zvony, které
byly umístěny na stanovištích: U prodejny, Na Sídlišti, Slavníkova ulice.
Dále jsme pořídili hnědou popelnici na Sběr jedlých olejů a tuků (použité
oleje a tuky z domácnosti, ztužené jedlé tuky) ta je umístěna u kontejnerů u
parčíku hasičské zbrojnice. Do této popelnice nepatří technické oleje (převodové, motorové, tlumiče apod.), maziva a kapaliny, zbytky potravin. Tuky a
oleje se vhazují do popelnice v uzavřených PET lahvích či kanystrech.
Závěrem mi dovolte, abych poděkovala všem, kteří třídí odpady a mají
i nadále zájem třídit. DĚKUJI.
(Čerpáno z informací od společnosti NYKOS a.s.)
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

ředitelka MŠ, Katka Volšičková
První měsíc v mateřské škole

První dny v mateřské škole byly pro všechny hodně náročné. Jak pro
nás - učitelky, tak pro maminky a hlavně pro nové, malé děti nastupující do MŠ. Bez slziček dětí, někdy i u maminek,
se to jako každý rok samozřejmě neobešlo. Ale za pomoci rozumných
rodičů, kteří se vždy snažili zkrátit dobu loučení na minimum, jsme
tato plačtivá rána společně velmi dobře zvládli.
Děti chodí tři týdny do školky a už si poznají svoji značku. Vědí, kde
mají svoje pití ve třídě, poznají si svoje místečko v jídelně a mnozí už
začínají chápat, že hračky se nejen rozhazují, ale
i uklízí. Za těchto pár dní, ač si to mnozí neuvědomují, tyto malé děti
udělaly velké pokroky. Musely si zvyknout na nové prostředí, lidi kolem sebe, respektovat pravidla v kolektivu a hlavně být bez maminky.
A starší děti - Tygříci? Ty si brzy zvykly na to, že už jsou ,,mazáci“.
Hned v prvním týdnu začaly jezdit na plavání, kde se jim moc líbí.
Někteří si začínají připravovat program na vítání občánků a všichni
se těší na pohádkové čtení s dědečkem.
První měsíc v mateřské škole rychle uběhl, ale je toho hodně, co nás
ještě čeká.
Přeji tedy všem učitelkám a maminkám moc a moc trpělivosti a dětem spoustu nových pěkných zážitků v naší školičce.
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AKCE NAŠÍ OBCE

Kulturní komise obce Libice nad Cidlinou, Bc. Petra Hliněná

Prázdniny utekly jako voda a podzim jsme přivítali akcí „Libická drakiáda anebo vláčkem za dráčkem“. Akce se konala v
neděli 25. 9. 2016. Všichni přítomní se potěšili při společném
pouštění draků a děti při jízdách vyhlídkovým vláčkem. Pro
účastníky byly připraveny sladké odměny, pro dospělé „ polní
kavárna“. Už se těšíme na příští ročník.
9. 10. 2016 přivítáme do obce naše nejmenší občánky a v
listopadu jsou připraveny tradiční akce - lampionový průvod,
tvoření adventních věnců a zvonečkem opět rozsvítíme stromeček. V prosinci opět podpoříme akci „Česko zpívá koledy“,
která se v loňském roce moc povedla. Termíny těchto akcí
budou včas zveřejněny.
Všem lidem, kteří nás podpoří svou účastí na jakékoliv akci,
předem děkujeme.
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DS VOJAN

Milan Čejka

Divadelní přehlídka Libický divadelní podzim 2016
Sobota 1. října 2016, 18 hodin, kulturní dům
Námluvy, Medvěd
Anton Pavlovič Čechov
Divadlo Václav ze Zábřehu-Václavova uvede dvě aktovky klasika ruského dramatu.
Diváci se mohou těšit na komediální příběhy,
ve kterých autor skvěle zachytil celou řadu lidských vlastností.
Neděle 2. října 2016, 15 hodin, kulturní dům
O perníkové chaloupce
Božena Němcová
Divadlo Duha Polná nabídne dětem zajímavé ztvárnění klasické pohádky.
Představení doprovází scénická hudba a veselé písničky.
Úterý 18. října 2016, 9 hodin a 10.30 hodin, kulturní dům
Dlouhý, Široký a Bystrozraký
Karel Jaromír Erben
Studio Damúza Praha sehraje známou klasickou pohádku K. J. Erbena
v provedení čtyř herců a sedmi marionet.
Sobota 22. října 2016, 18 hodin, kulturní dům
Strašidlo canterwillské
Oscar Wilde a Roman Vencl
DS Právě začínáme Horní Počernice uvede úsměvný horor
i romantickou komedií, plnou laskavého humoru.
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Neděle 23. října, 15 hodin, kulturní dům
O třech čunících
Zdeněk Turek
Loutkářský spolek Před branou Rakovník sehraje dětem od tří let známou
pohádku s půvabnými písničkami
Sobota 5. listopadu 2016, 18 hodin, kulturní dům
Noc na Karlštejně
Jaroslav Vrchlický
Divadelní soubor NA TAHU Červený Kostelec nabídne divákům známou a
oblíbenou komedii s populárními písničkami
Neděle 6. listopadu 2016, 15 hodin, kulturní dům
Jak jsem se ztratil aneb Malá vánoční povídka
Ludvík Aškenazy, dramatizace Luděk Korbel
Česká beseda Daruvar, Chorvatsko
Čeští krajané přivezou poeticky laděný pohádkový příběh pro děti
od 5 let. Hraje se v českém jazyce
Sobota 3. prosince 2016, 18 hodin, kulturní dům
Mátový nebo citron?
Patrick Haudcoeur
Dobřichovická divadelní společnost Dobřichovice
Divácky úspěšná francouzská komedie z divadelního prostředí
Neděle 4. prosince 2016, 15 hodin, kulturní dům
Pohádky do kapsy
Luděk Horký
Divadelní soubor Ty-já-tr Praha
Dětem od čtyř let bude určen hudební kapesní atlas pohádek.
Přehlídka Libický divadelní podzim 2016 se uskutečňuje za finanční podpory
Obce Libice nad Cidlinou a Středočeského kraje
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NOVÁ STÁLÁ VÝSTAVA O LIBICKÉ HISTORII
Milan Čejka
V Pamětní síni Slavníkovské Libice byla otevřena nová expozice
přibližující více než tisícileté dějiny historii obce. Výstava s titulem
Libice - historie na soutoku prezentuje především výsledky mnohaletých archeologických výzkumů na slavníkovském hradisku a v
předhradí. Připomenuta je zde rovněž historie soustavných archeologických výzkumů, které vedl Jan Hellich, Rudolf Turek a Jarmila
Princová. Mezi unikátní exponáty patří zlomky pískovcových desek
s vyrytými písmeny, které byly nalezeny v prostoru otonského
kostela. Návštěvníci si mohou prohlížet starou slovanskou keramiku, nástroje, mince, šperky a ozdoby. Zajímavé jsou i výsledky
moderních archeologických výzkumů jako je prospekce za pomoci
detektorů kovů, geofyzikální metody výzkumu nebo paleobotanika.
Na výstavě jsou také představeny některé instituce a spolky, které
spoluutvářely kulturní a společenský život moderní Libice nad Cidlinou. Expozice je otevřena v přízemí místního obecního úřadu ve
všední dny v úředních hodinách. Návštěvy o víkendech a svátcích
nutno domluvit předem telefonicky na čísle 325637141.
V úterý 9. srpna přijel do Libice štáb České televize. Zpravodajské
Studio 6 na programu ČT 1 připravilo v 8.50 krátký přímý vstup,
živé vysílání z libické Pamětní síně Slavníkovské Libice. Zhruba
pětiminutový vstup nabídla divákům redaktorka Lada Kolovratová
a o nové expozici hovořil její autor, Mgr. Jan Mařík Ph.D. z pražského Archeologického ústavu AV ČR. Jednalo se patrně o historicky
první přímý přenos z naší obce do televizního vysílání.
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OBECNÍ KNIHOVNA LIBICE NAD CIDLINOU
Eva Jiránková
Knihovna se nachází v budově obecního úřadu v přízemí. V posledních letech
prošla výraznými změnami. Jednak získala dotace z rozpočtu Středočeského
kraje, a proto mohly být zakoupeny nové regály, stoly, židle i počítač. Dále
byl celý knihovní fond zanesen do regionálního knihovního systému. Vlastní
fond čítá přibližně 4 200 knižních svazků z oblasti beletrie, naučné literatury a
knih pro děti a mládež. Kromě toho je k dispozici také výměnný soubor knih
z Městské knihovny v Kutné Hoře, která vykonává funkci pověřené knihovny
pro náš region.
V naší knihovně jsou hojně zastoupeny společenské romány, detektivky, historické romány i biografie. Knihovna se pravidelně každoročně rozšiřuje o nové
přírůstky. Mezi žádané autory stále patří Sandra Brownová, Nora Robertsová,
Danielle Steelová, Barbara Woodová a Joy Fieldingová, ale objevují se zde i romány Jojo Moyesové, Barbary Erskinové, Nicholase Sparkse, Kate Mortonové a
dalších současných spisovatelů. Mezi detektivkami najdeme jména jako Agatha
Christie, Patricia Cornwellová, Dick Francis, Jeffery Deaver, James Patterson a
Tess Gerritsenová, ale i Jo Nesbo, Stephen King nebo Sophie Hannah. Z českých autorů historických románů je nejčtenější Vlastimil Vondruška. Jsou zde
samozřejmě i romány od jiných autorů, jako je například Wilbur Smith, Ken
Follett a Iny Lorentzová.
V naučné literatuře je velký výběr knih v oblasti zahradničení, cestování a
historie, hojně jsou zastoupeny i kuchařky. Pěkně vybavené je oddělení dětské
literatury, a to nejen knižními tituly, ale i novým nábytkem pro malé čtenáře.
Mohou si vybrat, zda se posadí s knížkou na židličku nebo si udělají pohodlí
na koberci s polštářky.
Odebíráme také časopisy Burdu a Květy, jsou zde k výběru i starší čísla různých jiných časopisů.
Když nastane situace, že požadovanou knihu nenajdete v našem fondu, je možné ji objednat z knihovny v Nymburce nebo v Kutné Hoře.
Zbývá doplnit, že knihovna je běžně otevřena každou středu od 15,30h do 18
hodin.
Pro nastávající roční období s dlouhými večery by mohla přijít knížka vhod.
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D IAKONIE ČCE
Přijďte 6. října 2016 slavit s námi
Diakonie ČCE – středisko střední Čechy chystá v Diakonii v Libici nad Cidlinou na čtvrtek 6. října oslavy. Jednak bychom tento
den chtěli zpětně oslavit Mezinárodní den seniorů, který připadá
na 1. října, což je letos sobota. Tento svátek si svět připomíná od
roku 1998, kdy právě toho dne byl Organizací spojených národů a
jejím tehdejším generálním tajemníkem Kofi Annanem vyhlášen
rok 1999 Mezinárodním rokem seniorů. Den seniorů by měl být
oslavou všeho, co společnosti přináší staří. Měli bychom pamatovat
nejen na problémy, se kterými se staří lidé potýkají, ale i na to, co
pro nás naši rodiče a prarodiče jsou.
Dále v tomto týdnu od 3. do 9.10.2016 probíhá v ČR pod záštitou
Asociace poskytovatelů služeb ČR a Ministerstva práce a sociálních
věcí ČR Týden sociálních služeb. Tato kampaň má široké české veřejnosti ukázat, že sociální služby v České republice jsou kvalitní,
že pomáhají statisícům lidí a že zachovávají lidskou důstojnost a
soběstačnost. I my jako Diakonie ČCE – střední Čechy se do této
kampaně rádi zapojíme a pokud v tomto týdnu přijdete do našich
zařízení, můžete se s našimi službami, které poskytujeme blíže seznámit.
Především bychom ale 6. října chtěli oslavit Výročí 25 let Diakonie v
Libici nad Cidlinou. V Evangelickém domově v Libici nad Cidlinou
na adrese Husova 2 bude připraven bohatý program. Pozváni jsou
nejen Pavel Pistor , bývalý ředitel původní Diakonie ČCE – střediska v Libici nad Cidlinou a Tomáš Matějovský, farář ČCE, kteří stáli
u zrodu Diakonie v Libici, ale především vy všichni. Připraven je
zajímavý program.
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Slavnostní zahájení bude v 9:00. Dopoledne od 10:00 proběhne přednáška na téma Kompenzační pomůcky nejen pro seniory, kdy se budete moci
seznámit s pomůckami, které mohou nejen seniorům usnadnit život.
Odpoledne od 14:00 popovídá o své tvorbě spisovatel Jan Řehounek. Po roce
1989 pracoval jako novinář v regionálních novinách. Kromě psaní se zabývá
fotografováním a regionální historií. Je zakládajícím členem Společnosti přátel
starého Nymburka a Klubu čtenářů Bohumila Hrabala. Z jeho tvorby možná
znáte knihy: Bohumil Hrabal a jeho městečko, kde se (bohužel) nezastavil čas;
Lidové Vánoce v Polabí; Pravda pravďoucí - pohádky ze středního Polabí; Šlápněte do pedálů - na kole do Svatojiřského lesa; Dějiny kostela sv. Jiljí v Nymburce „jak kameny o nich mluví“, ale i možná některé další.
A v 15:30 pro vás připravíme promítání. Budete moci shlédnout španělský animovaný film Vrásky, který vypráví o jednom domově pro seniory, jenž se stává
dějištěm velikého množství nejrůznějších vztahů, příběhů, problémů, zápletek
i šťastných konců. Vypráví o přátelství dvou seniorů. Jde o citlivý příběh s kouzelným (byť i smutným) koncem.
V průběhu dne bude připraveno pohoštění, a pokud bude pěkné počasí, bude
možnost posedět i na nově opravené terase.
A co jiného se v Diakonii ČCE – středisku Střední Čechy děje?
Od 19. do 25. září proběhl Týden paměti: sbírková a informační kampaň na pomoc lidem s demencí. Výtěžek ze sbírky, kterou pořádala naše Diakonie ve spolupráci s Českou alzheimerovskou společností, bude použit na nákup
drobného vybavení pro Domovy rodinného typu v Opolanech a Pátku
4. října bude Řepánkový den v Diakonii v Kolíně na adrese Kouřimská
15: pokud budete mít cestu do Kolína, navštivte Diakonii v Kolíně a naši kavárnu v Zahrádce pod věží, kde se můžete pokochat krásným výhledem na kostel
sv. Bartoloměje
5. října od 18:00 vystoupí žáci ZUŠ Poděbrady v Divadle Na Kovárně,
půjde již o 18. ročník benefičního „Koncertu pro Vážku“, tedy pro Domovy v
Opolanech a v Pátku
Co jiného se u nás děje můžete sledovat na našich webových stránkách
či na facebooku: vše o dění v Diakonii ČCE – středisku Střední Čechy se dozvíte na www.diakonie-stred.cz či na www.facebook.com/diakonie.stred
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T OULKY LIBICKOU MINULOSTÍ
Petr Svoboda

Tajemný Oškobrh (podle A. Vlčka, Poděbradsko r. 1905)
Fantazie lidu – mocná kouzelnice, tvůrkyně poezie národní! Ty’s
nítila na venkově vědomí slavné minulosti i útrap v českých v dobách
nejtěžších!
Kde jasnosti dějinné se nedostávalo, nanesla jsi svých nádherných
barev, vyzdobila staré zvěsti vším, co nejlepšího v duši prostého lidu
vykvetlo.
Při večerních besedách, při přástkách u krbu – víru, naději tvůj
vonný dech v srdce lil, dávné doby v život jsi zavolala, zkazky z pokolení na pokolení dodávala.
Pro tebe zas ožily staroslavná Libice, Havraň, Mydlovar, Oldříš…,
kněžně Libuši v kraji našem, v srdci Čech, druhý domov jsi vyvolila.
Znáš místa v Polabí, kde pod věkovitými stromy na Chotuci, Oškobrhu otcové bohům žertvy přinášeli, v paměti zachováváš Vojtěcha,
Prokopa, umíš rozehřáti srdce pro ty, kdož
za českou slávu životy kladli, vzpomínáš na slavné hrdiny, zlatou
předeš nit o nejčeštějším králi Jiřím z Poděbrad…
S utajeným dechem naslouchali staří, mladí tvým pohádkám o
temných doubravinách polabských,
sídle lesních žen, rusalek, o tůních a rybnících s vodníky, o studánkách, zaniklých osadách, o pokladech, strašidlech…
Buď žehnána!
Pověsti naše, jež první učily jste náš lid historii národní, jež
první sílily jste v lásce k rodné hroudě, v kytičku
vás chudou váži, snad mnohá z vás znovu rozkvete, jiná pro památku
se uchová!
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Z Libice za dobrou hodinu dojdeme na blízký vrch Oškobrh, jenž vyšším svým vrcholem (285 m nad mořem) Polabskou nížinu skoro o 100
m převyšuje a krásným rozhledem do širokého kraje nás odmění. Za
jasného dne spatříme v dáli Bezděz a obrysy nejmocnější hradby Čech,
Krkonoš. Na jihu lemují horizont výběžky Železných hor a návrší od
Kolína k Lipanským výšinám. Četné dědiny, po rovinách a úbočích
rozseté, pěkně se vyjímající rámci obdělaných polí, na pokraji lesů, v
širokém pruhu luk kolem Labe a Cidliny.
Oškobrh je nejen výbornou rozhlednou, ale také zajímavým památníkem a hledaným místem jak pro turistu, tak pro archeologa a
dějepisce i milovníka přírody. Toho vábí v době květů nádherné kytice
ovocného stromoví na svazích, jež poskytují útulku nesčetným opeřenců, pak netušená podívaná do Polabí. Přírodopisec má vděčnou látku
ke studiu vzácných bylin, a k historiku mluví tajemnou mluvou památná minulost vrchu. Byl svědkem událostí radostných i pohnutých
v našem kraji. Pamatuje zkázu Libice i nedalekého hradu Oldříše, viděl
boží bojovníky v boji s odpůrci náboženskými a národními, hleděl na
zničené tvrze a vypálené osady, přihlížel bratrovražednému boji na
pláni Lipanské r. 1434, patřil na řádění Švédů a různých dobrodruhů
v naší krajině, otřásal se hřměním děl a pušek za bitevní vřavy r. 1757,
viděl porážku Bedřicha II. i útěk jeho armády, vítal jitřenku svobody v
našem kraji.
Z dávných dob mluví k nám i zachovalé zbytky opevnění na obou
vrcholech. V tradici našeho lidu je Oškobrh jako Blaník zdrojem pověstí; vojsko sv. Vojtěcha čeká ve vrchu, aby v nejtěžší chvíli vlasti na
pomoc přispělo. O pouti libické je v hradišti slyšeti dunění – to rytíři
v Oškobrhu se cvičí. Pověst vypráví, že z libického hradu v podzemí
vede na Oškobrh zlatá chodba a též Libici s Oškobrhem spojoval kdysi
kožený most. Jiná chodba jde do zámku poděbradského. Pod prahem
východní brány je Libuše pochována i se zlatými žabkami, jichž při
věštbách užívala. Také poklad tu skryt – tři zlaté cihly. V Libušině
jezírku žil král hadů se zlatou korunkou. Na levém břehu Cidliny proti
hradišti je homole „Kuchyňka“. Odtud o půlnoci vídal lid choditi „bílou paní“, Libuši. Ta se o půlnoci změnila v zlatou kachnu a zmizela v
rákosí. U chrámu stávala lípa sv. Vojtěcha, které vyrostla z hole světcovy. Květu a kůru stromu užíval lid k léčení.
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S DH LIBICE NAD CIDLINOU

Lucie Králová

Jarní část Polabské ligy v požárním útoku zakončila závodní mužstva dne
11.6.2016 ve Vestci. Zde družstvo mladších A obsadilo krásné 2. místo s vůbec
nejrychlejším časem dne ve své kategorii 18,34s. Stejné místo obsadili mladší již
o týden dříve na hasičském klání v Budiměřicích. S koncem školního roku čekal
děti zasloužený odpočinek, dospělí mezitím nabírali nové síly na soustředění na
řece Berounce. V srpnu byl jako každý rok pro děti připraven tábor. Letos jsme
zavítali do okolí Adršpašsko-teplických skal a stolové hory Ostaš. Kromě výletů
a her si děti vyzkoušely i hasičskou evakuační lanovku, alchymistickou dílnu či
jízdu „vejtřaskou“. Nemohla chybět ani návštěva zmiňovaných skal. Jak pro děti,
tak pro vedoucí, se jednalo o nefalšovaný zážitkový pobyt.
Dne 20.8.2016 byl pro dospělé týmy náročným dnem – absolvovaly nejen pohár O káninského klokana, ale i noční útoky ve Vestci. Ženy v Opolanech
vybojovaly 2. místo, ve Vestci skončily šesté.
Po prázdninách se konala závěrečná dvě kola Polabské ligy. V Pískové
Lhotě skončily ženy na 4. místě, v Odřepsích pak na 5. místě a stejné umístění
je čekalo v celkovém pořadí Polabské ligy. Letošní sezona se příliš nevyvedla
družstvu mužů z hlediska dílčích pohárových umístění, ale v konečném pořadí
i jim patřilo pěkné 5. místo. Navíc čtyři z nich – Jan Dvořák, Ondřej Technik,
Lukáš Petráň a Patrik Židlický se zapojili do náročné soutěže o železného hasiče.
Vstup do druhé části soutěže se povedl družstvům mladých hasičů a to zejména
družstvu A, které i v Pískové Lhotě zapsalo nadějný čas do celkového součtu,
který dával naději na stříbrnou pozici. O týden později v Odřepsích pak děti
svůj čas ještě o pár desítek setin vteřiny vylepšily a získaly pohár za 2. místo v
Polabské lize. Družstvo mladších B se takřka celou sezonu pohybovalo v pohárových soutěžích mezi prvními deseti týmy, přesto v závěrečném hodnocení jim
v konkurenci 26 zúčastněných výsledné časy stačily jen na 16. místo. Obnovy se
dočkal tým starších, který prozatím na okresní špičku nestačí, ale přístup dětí k
tréninkům a soutěžní nadšení je velkým příslibem do budoucna.
.
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Po pohárových oslavách čeká děti vstup do nového ročníku, a to 8.10.2016 ve
Velence na Závodě požárnické všestrannosti, takže pro ně ještě sezona nekončí,
pouze se vyměnily tréninkové disciplíny. Dospělí mají před sebou již jen příjemné povinnosti, a to především sjezd Cidliny na jejím uzamykání.
Závěrem Sbor dobrovolných hasičů zve všechny spoluobčany na již 10.
hasičskou zábavu, která se koná dne 12.11.2016 od 20 hodin v Kulturním domě
se skupinou Eso z Kolína. Přijďte si zatančit a pobavit se, těšíme se na viděnou!
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TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LIBICE
Bořivoj Jiránek, TJ Libice nad Cidlinou
Tělovýchovná jednota Libice n. C. oslavila letos 95.
výročí založení klubu.
Oslavy pořádané ve spolupráci s obcí proběhly o posledním červnovém víkendu na místním fotbalovém
hřišti. V pátek se uskutečnilo slavnostní setkání bývalých i současných hráčů, kde byli někteří za svůj přínos libickému fotbalu oceněni upomínkovými předměty. Dále večer pokračoval kulturním programem.
Od 19 hodin vystoupila skupina Lokálka z Hradce
Králové, která byla po 21. hodině vystřídána skupinou TOX. V sobotu oslavy pokračovaly na fotbalovém
hřišti zápasy všech mužstev TJ Libice n. C. včetně
staré gardy. Milým překvapením sobotního dopoledne bylo utkání libických žáků se staršími žákyněmi
SK Slavie Praha. Tímto se loučila naše hráčka Valérie
Soóky, neboť přestoupila do pražské Slavie. Přejeme jí
hodně štěstí, zdraví a sportovních úspěchů!
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T J SOKOL LIBICE NAD CIDLINOU
Eva Novotná, jednatelka

Přijďte se protáhnout
TJ Sokol Libice nad Cidlinou zahájil 5. září své pravidelné cvičení v místní sokolovně podle vyvěšeného rozvrhu.
V pondělí od 16 do17hod. probíhá zdravotní cvičení pod vedením cvičitelky Evy Volejníkové, od 17 do 19 hod. probíhá kroužek Zálesák, který vede cvičitelka Milada Plačková. Od 20hod.
muži trénují florbal.
Úterky a pátky od 18 do 20 hod. patří oddílu stolního tenisu.
V úterý od 17 do 18 hod. probíhá trénink žactva, vede trenér
Milan Paroulek a Petr Kaipr.
Ve středu od 17 do 18 hod. cvičí mladší žactvo, které vede cvičitelka Jolana Šimáková. Od 19 do 20 hod. cvičí starší ženy pod
vedením cvičitelky Evy Novotné.
Ve čtvrtek od 17 do 18 hod. cvičí nejmladší žactvo pod vedením
cvičitelky Lídy Horynové a Evy Novotné. Od 19 do 20 hod. cvičí
mladší ženy, které vede cvičitelka Věra Zdražilová. Od 20 hod.
muži trénují floorbal.
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