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Vážení spoluobčané,
právě držíte v rukou poslední letošní vydání Libických listů. Doufáme, že čtení o dění v obci Vám zpříjemní chvilky odpočinku při
přípravách na Vánoce a konec roku.
Přejeme Vám krásný a klidný advent, radostné Vánoce a ať Vás v
nadcházejícím roce 2017 potkává jen to dobré.
Vaše redakce

Z OBCE

Ing. Miroslav Růžička, místostarosta
Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku a většina z nás ve svém osobním životě bilancuje, co se v uplynulém roce podařilo a co nikoliv. Proto dovolte i mě,
abych se ohlédl a zhodnotil,co se v obci událo během roku 2016.
Na začátku roku se započalo s prodejem stavebních parcel
v Hellichově ulici. Prodat se podařilo všech 11 parcel. V současné
době se potýkáme s dostavbou kanalizačních šachet k těmto parcelám. Nyní byla vybrána firma na konečné zhotovení a doufáme,
že realizace proběhne v co možná nejkratším termínu.
Dále byl schválen prodej posledního bytového domu
v ulici Na sídlišti,koncem měsíce listopadu došlo k realizaci prodeje.
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V kulturním domě po více než třiceti letech dosloužily
židle, obec proto zakoupila 200 ks nových židlí. Budeme rádi,
když oceníte jejich pohodlnost při návštěvě plesů, divadel a jiných
kulturních akcích.
Na podzim minulého roku komise životního prostředí ve
spolupráci s SDH Libice nad Cidlinou a Mysliveckým spolkem
Pod Oškobrhem Opolany provedla výsadbu javorů v Husově
ulici. Do této výsadby se zapojilo i několik občanů – dobrovolníků, za což jim děkujeme. V letošním roce bylo největším úkolem
udržet tyto stromy při životě a v horkém a suchém létě zabezpečit
jejich pravidelné zalévání. Na podzim letošního roku členové komise životního prostředí stromy ošetřili proti poničení při sekání
trávy v jejich okolí a doplnili výsadbu v ulici Husova. Členové
SDH Libice n. C. spolu se členy MS Pod Oškobrhem Opolany
provedli prořez dřevin pod vedením NN u káninského železničního přejezdu.
Další změnou, která proběhla, bylo zvolení nové ředitelky
Mateřské školy. Bývalá ředitelka, paní Ludmila Potočková, ze své
funkce odstoupila a obec, jako zřizovatel MŠ, vypsal výběrové
řízení na pozici nové ředitelky. Vybrána byla paní Kateřina Volšičková. Nové paní ředitelce přejeme v její práci hodně úspěchů
a bývalé ředitelce, která i nadále působí v MŠ jako učitelka, děkujeme za její dlouholetou práci a úspěšné vedení školky.
Paní Volšičková ve své nové funkci iniciovala zhotovení zastřešení vstupu do budovy školky. Toto bylo zhotoveno v jarních
měsících.
Ne vše se podařilo podle našich představ. V době vegetačního období jsme se potýkali s údržbou obce. Nedařilo se nám
zvládat sekání trávy tak, jak bychom si představovali. Nakonec
nám vypomohli pracovníci, kteří v naší obci působili na veřejně
prospěšných pracích.
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V letošním roce proběhla oprava požárního vozidla CAS. Na
tuto opravu jsme získali dotaci od Krajského úřadu Středočeského kraje
ve výši 500.000,- Kč. Oprava byla zrealizována firmou ANZA s.r.o.
Začátkem srpna byla v budově obecního úřadu slavnostně otevřena
nová expozice Pamětní síně Slavníkovské Libice. Autorem expozice je
Mgr. Jan Mařík a celá akce byla financována z části Archeologickým
ústavem v Praze, z části z obecních prostředků a finančně se podíleli i
sponzoři. Na výstavu nově doplněnou o činnost současných místních
spolků vás srdečně zveme.
Několik let byla oddalována rekonstrukce topení v . Obec proto
nechala vypracovat projekt na rekonstrukci topení a zateplení Základní
školy. Tento projekt je finančně velmináročný a proto byl rozdělen do
několika etap. Koncem léta započala první etapa, a to právě potřebnárekonstrukce kotelny. Na konci listopadu proběhla kolaudace, celá akce
stála více než 7.000.000,- Kč.
Dále byly v letošním roce v obci doplněny kontejnery na tříděný
odpad, a to nádobami na kovový odpad a na sběr jedlých tuků a olejů.
Na posledním zasedání Zastupitelstva obce byla schválena strategie
třídění odpadů. V roce 2024 by mělo skončit skládkování a domovní
odpad by se měl likvidovat ve spalovnách. Třídění domovních odpadů
přímo v domácnostech přispěje k tomu, že se sníží cena za odvoz odpadů.
Na základě stížností občanů na nepřehlednost křižovatky u
závor (u opravny aut U Čerta)dala obec vypracovat projekt na dopravní
značení, které by zabránilo parkování vozidel téměř v křižovatce, a tím
se celá křižovatka stala přehlednější a bezpečnější. Z řad spoluobčanů
dostáváme dotazy ohledně toho, zda bude obec pokračovat v budování
vodovodu. Zadali jsme vypracování projektové dokumentace na výstavbu vodovodu pro celý zbytek obce. Jakmile bude vyhlášen dotační titul,
budeme tak připraveni o dotaci požádat a doufáme, že potřebné finanční prostředky k dobudování vodovodu získáme.
Na závěr bych vám všem chtěl popřát krásné Vánoce a v novém roce
2017 především vše nejlepší a hodně zdraví.
Za Radu obce Libice nad Cidlinou Miroslav Růžička
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MO ČRS Libice nad Cidlinou

Lepej Josef – předseda MO ČRS Libice nad Cidlinou

Vážení,
chtěl bych touto cestou oznámit našim členům termíny výdejů
povolenek v roce 2017.
První výdej proběhne 7. ledna, druhý 21. ledna, dále 4. února
a 25. února 2017. Výdej bude probíhat v klubovně MO ČRS v
ulici Odřepeská a to vždy od 9,00 do 11,00 hodin. Cena povolenky na rok 2017 je stejná, jako v letošním roce.
Dále bych rád pozval již i širokou veřejnost na Rybářský
ples, který pořádá naše organizace a který se bude konat 18. února 2017 v sále KD Libice nad Cidlinou od 20,00 hodin. K poslechu i tanci bude hrát taneční orchestr „ Pavly Hodanové a Pavla
Stříbrného„. Je opět připravená bohatá tombola.
Lístky na tento ples si můžete zajistit na telefonu:733 181 179.
Dále bych chtěl za celou naši organizaci poděkovat OÚ v
Libici nad Cidlinou i OÚ Opolany, za poskytnutí finančnípodpory naší organizaci v roce 2016. I díky těmto darům jsme pro děti
v kroužku nakoupili materiál na jejich další zdokonalovánínejen
v rybářském sportu, ale i ve vztahu k přírodě a životnímu prostředí. Do revíru Cidlina 1A, jsme díky podpoře vysadili bílou
(plotice, perlín, cejn, karas) a dravou rybu (candát, štika).
Pohodové vánoční svátky a do nového roku 2017 přeji nejen všem
slušným rybářům, ale i široké veřejnosti hlavně hodně zdraví a
spokojenosti.
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Katka Volšičková a Lída Potočková
… ,, Když je čas Vánoc “ …
Rok uběhl jako voda a my opět vyrábíme, zdobíme, nacvičujeme … To proto, abychom závěr roku oslavili co nejlépe a udělali radost nejen všem našim blízkým.
Výzdobu naší výlohy v masně s tématy ,,Čerti kolem nás, Vánoce, Zima“ vytvářejí s pomocí učitelek všechny děti.
Za doprovodu netradičního hudebního nástroje – harmoniky
– pod vedením nové paní učitelky Oliny Nechanické zazpívaly
děti 27. 11. 2016 na první adventní neděli koledy u vánočního
stromečku.
Již od konce října třída Medvídků tříleťáčků postupně
nacvičovala písně, říkadla, tanečky a pohybové hrátky na mikulášskou besídku. Starší Tygříci se přemění v čerty a v ,,Čertovském řádění“ předvedou své umění. Besídka proběhne tradičně v kulturním domě tentokrát již 1. 12. 2016 od 16 hodin.
5. 12. navštíví děti ,,naše babičky a dědečky“ v Diakonii a potěší
pásmem koled a předáním vlastnoručně vyrobených dárků.
Polabské muzeum v Poděbradech připravilo předvánoční tvořivou dílničku a ukázku vánoční atmosféry z doby minulé pod
názvem ,,Vánoce naši babiček“. A tak se Tygříci rozjedou 8.12.
na malý výlet do historie.
Každoroční vánoční posezení s rodiči v mateřské škole
dne 12. 12. odpoledne se opět ponese v duchu společného vyrábění svícnů, ochutnávkou maminčina cukroví, zpěvu koled
a zimních písní, vyzkoušení několika starých vánočních tradic
a zvyků.
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Na ukončení školkovského adventního období 15. 12.
2016 ještě děti poputují do Betléma s divadélkem Kůzle, proběhne jarmark dětských výrobků a zároveň Den otevřených
dveří.
A to už si budeme společně užívat opravdovou vánoční
atmosféru, pohodu a klid za doprovodu písní, koled, svíček a
prskavek a sladkého ,,nicnedělání“, které si děti opravdu zaslouží.
A vám všem za děti a celý kolektiv mateřské školy přejeme jen to nejlepší, nejhezčí, především však zdraví a klidné
prožití vánočních svátků.
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DS VOJAN

Milan Čejka

Ochotníci zvou na novou komedii, tři pohádky a poezii
Divadelní soubor Vojan Libice nad Cidlinou připravil pro své diváky premiéru. V autorské režii Jaroslava Vondrušky bude uvedena
komedie s názvem Nevěsta k pohledání, napsaná na motivy francouzských frašek. Z důvodu alternace ve dvou rolích se uskutečnila
v místním kulturním domě v sobotu 10. prosince od 18 hodin první premiéra. Ta druhá je potom na programu v pátek 16. prosince
ale až od 19.30. Diváci se mohou těšit na sympaticky ztřeštěnou
komedii o chudém malíři, jeho milence a chytré služce. Děj nabídne bláznivý kolotoč událostí, výmyslů a hlavně humorných situací.
A do divadla zvou ochotníci i v roce 2017. Pro nejmenší diváky je přichystána na neděli 8. ledna od 15 hodin pohádka
Čarovný kámen. Domácí soubor Vojan uvede příběh o hodném
dědečkovi, zbrklém Matějovi a líné Kristýnce. Do děje vstoupí tři
čarodějnice, které vlastní kouzelný kámen. Matěj chce kámen získat, ale je zaklet do stromu. Kristýnka se vydá Matěje hledat
a díky lásce se jí ho podaří vysvobodit. Oba se šťastně vracejí
domů k dědečkovi, sice bez čarovného kamene, ale s poznáním, že
láska a tolerance jsou důležitější než kouzla. Pohádka je doplněna
melodickými písničkami.
Začátek roku 2017 se v Libici navíc ponese ve znamení klasické poezie. Recitátor Jaroslav Brendl připravil na sobotu 14. ledna
v 18 hodin poetický podvečer nazvaný Za trochu lásky. Komponovaný pořad bude věnován Jaroslavu Vrchlickému a zazní v něm deset jeho básní. Do programu jsou zařazeny i básně Josefa Kainara,
Jaroslava Seiferta a Jiřího Wolkera. Hudební složku obstará dvojice
výtečných mladých houslistů.
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Dále pak v sobotu 28. ledna v 18 hodin bude na programu
první repríza zmiňované komedie Nevěsta k pohledání. Představení se uskuteční v kulturním domě.
V neděli 26. února od 15 hodin nabídnou libičtí ochotníci
dětem pohádku Neohrožený Mikeš. Jedná se o známý příběh Boženy Němcové upravený do dramatické podoby. Kovář Mikeš se vydá
do světa. Na své cestě za štěstím potká dva kamarády a společně
chtějí vysvobodit tři ztracené princezny. Mikeš vzdoruje mnoha
nástrahám. Musí porazit čaroděje Černovouse, ale také si poradit s
proradností svých přátel. „Jak pohádka dopadne? Přijďte se podívat,“ vzkazují pořadatelé.
Konečně v neděli 12. března v 15 hodin sehraje opět DS
Vojan nejmenším divákům pohádku Měla babka čtyři jabka. Jedná
se vlastně čtyři pohádky O koblížkovi, O dědečkovi a kožíšku, O
zlé koze a O velké řepě. Příběhy tvoří díky vtipné propojovací lince,
tedy hře na babky a dědky, hravý celek, který malé diváky vtáhne
do pohádkového děje. Nechybí oblíbené dětské písničky a na scéně
se objeví i velké loutky zvířátek.
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DOCELA MALÉ ADVENTNÍ ZAMYŠLENÍ
Milan Čejka
Začal advent a Vánoce jsou opravdu za dveřmi. Nejenom z rádia
se už ozývají vánočně laděné melodie a snad v každé obci mají
ozdobený nějaký jehličnan. Ostatně i mnozí lidé si svoje příbytky
také slavnostně vyzdobili. Zkrátka většina z nás má ráda kouzelnou
předvánoční atmosféru. Někdy se říká, že advent je příležitostí,
kdy by lidé měli alespoň trochu přemýšlet nad otázkami, které si
běžně nepřipouští. Možná bychom se měli ptát: „Proč tu vlastně
jsem? Jdu po té správné cestě? Patřím sem, na toto místo, do této
doby?“ Čím je člověk vnímavější, tím více by na něho takové a podobné otázky měly doléhat. Možná si řada lidí řekne, že na takovéhle uvažování a rozjímání není čas ani o adventu. Lidé v tuto roční
dobu pořád jen spěchají, stále něco nakupují, balí dárky nebo uklízejí. Většina z nás podléhá tomu nekonečnému koloběhu starostí
a povinností, mohlo by se někdy hovořit i o vánočním stresu. Měli
bychom si však také dokázat položit otázku jestli chceme něco
pro někoho, ale i pro sebe udělat. Je dost důležité uložit si do mysli,
jestli máme někoho rádi, jestli chceme někoho obdarovat a potěšit,
překvapit nebo někoho navštívit. Většina z nás to snad dokáže.
Ale umíme si odpovědět jestli nám naše životy stojí za to, abychom
se alespoň jednou v roce zastavili a ohlédli se za sebou? A je už
jenom naší volbou jestli se nad adventem a Vánocemi více zamyslíme.
Přeji všem radostné Vánoce a vskutku dobrý rok 2017.
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MALÉ VÁNOČNÍ PEČENÍ
Jana Čejková
Višně v kakaovém krému
Potřebujeme asi 15 dkg moučkového cukru, 25 dkg ztuženého tuku,
6 kakaových pudinků, 4 lžíce kakaového prášku, 1 vanilkový cukr, 1 litr mléka a 4 lžíce rumu, lískové oříšky, kompotované višně, papírové košíčky.
Z mléka, pudinkových prášků a cukru uvaříme pudink, do horké směsi
vmícháme tuk, kakao a rum. Promícháme a necháme vychladnout.
Do papírových košíčků nastříkáme zdobítkem nebo pomocí sáčku s ustřihnutým rohem trochu pudinku. Vložíme kompotovanou višni, košíček
vyplníme pudinkem a ozdobíme oříškem.
Oříškové rohlíčky
Potřebujeme 15 dkg hladké mouky, 10 dkg másla, 1 žloutek, 5 dkg mletých
vlašských nebo lískových ořechů, moučkový cukr.
Vypracujeme těsto, necháme odpočinout, potom vyválíme a tvarujeme rohlíčky. Upečeme a obalujeme v moučkovém cukru.
Oříškové dezertky
Potřebujeme 15 dkg hladké mouky, 12 dkg moučkového cukru, 14 dkg tuku
Hera, 2 žloutky, 15 dkg mletých vlašských ořechů, na špičku nože jedlé sody,
marmeládu, čokoládovou polevu, mandle.
Zpracujeme těsto a necháme odpočinout v chladnu. Potom vyválíme, tvořítkem vykrajujeme kolečka a upečeme. Promažeme marmeládou a slepujeme,
polijeme čokoládovou polevou a nakonec zdobíme půlkou mandle.
Dobrou chuť přeje
Jana Čejková
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JIŘÍ ČEJKA OBDRŽEL VYSOKÉ OCENĚNÍ ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE

Milan Čejka
Klub dárců krve při Oblastním spolku Českého červeného kříže
Nymburk se sídlem v Poděbradech připravil pro dárce krve slavnostní odpoledne. V pátek 2. prosince se v poděbradské restauraci
Srdeční záležitost sešli bezpříspěvkoví dárci krve, aby převzali vysoká ocenění. Zlatou medaili Prof. MUDr. Jana Janského za čtyřicet odběrů obdrželo dvaatřicet dárců ze širokého poděbradského
regionu.
Dále pak byl čtyřem dárcům předán za osmdesát odběrů
Zlatý kříž ČČK třetí třídy. Konečně libický občan Jiří Čejka je nyní
nositelem Zlatého kříže druhé třídy, a to za 120 bezplatných odběrů
krve. „S dárcovstvím krve jsem začal už někdy před čtyřiceti lety,
protože věřím, že pomáhat lidem má smysl a mám z toho dobrý
pocit,“ uvedl Jiří Čejka. Setkání obohatilo vystoupení žáků poděbradské Základní umělecké školy a svoje slova o smyslu lidské existence připojila známá herečka Naďa Konvalinková. Poděbradský
starosta Ladislav Langr všem dárcům krve poděkoval a ocenil jejich
záslužnou činnost. Účastníky slavnosti rovněž pozdravili představitelé města Nymburka, tedy starosta Pavel Fojtík a místostarostka
Adriena Gabrielová.
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EKOCENTRUM HUSLÍK ZVE NA OSLAVU ZIMNÍHO SLUNOVRATU

Milan Čejka
Rituál spojený s koncem odcházejícího roku a přivítání
nově zrozeného slunce je zde připraven na středu 21. prosince od 17 hodin.
„Všichni společně si rozděláme oheň, který bude
symbolem slavnosti. Potom si rozdáme dárky. Prosíme
každého, aby si připravil asi dvě malé drobnosti. Mohou to
být například čaje, maličkosti domácí výroby, marmelády,
oříšky a podobně. Dále prosíme o jídlo a pití na hostinu.
Každý by si měl vzít vhodný oděv na ven i dovnitř, tedy
teplé oblečení a přezůvky,“ vysvětlila organizátorka Marta
Bryndová.
Účastníci mohou zůstat v ekocentru až do rána, ale
nutný je spacák. Při ranním rozbřesku vytrvalci přivítají
dle tradice dávných předků návrat slunce.
„Prosím přihlaste se na e-mail: ekocentrum.huslik@
seznam.cz nebo na telefon 734616098,“ doplnila Marta
Bryndová.
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D IAKONIE ČCE středisko Střední Čechy
Diakonie žila nejen oslavami
Diakonie v Libici a její zaměstnanci zorganizovali v tomto roce dvě
velké oslavy. První z nich se uskutečnila 10. srpna 2016, kdy jsme
oslavili výročí 10ti let Domova rodinného typu v Opolanech. Na této
oslavě jsme se sešli za pěkného počasí přímo v Domově. Kolegové
připravili chutné občerstvení a na grilu se opékaly buřty. Všichni si
připili nealkoholickým šampaňským a dokonce se i tančilo. Duo CIDLINKA nám zpříjemnilo celý den. Hodně se povídalo. Přítomen
byl i bývalý starosta obce Opolany, pan Konyvka. Pro vzpomínku na
toto výročí byly na zahradě Domova vysazeny dva ovocné stromky.
Druhá oslava se konala 6. října 2016 v Evangelickém domově
pro seniory v Libici nad Cidlinou. Jednak jsme zpětně slavili Mezinárodní den seniorů, který připadá každoročně na 1. října.Dále
v tomto týdnu od 3. do 9. října 2016 proběhl Týden sociálních služeb. Ale především jsme6. října chtěli oslavit Výročí 25ti let Diakonie v Libici nad Cidlinou. Pozváni byli významní hosté včetně
bývalého pana ředitele Pavla Pistora. Pozvání přijal také spisovatel
Jan Řehounek, kterýpohovořil o svých knihách. Přijeli i studenti,
budoucí kosmetičky a kadeřnice,ze SOU řemesel z Kutné Hory
a během dne zkrášlovali naše seniory. O vynikající občerstvení se
postarali pracovníci kuchyně a nechyběl ani narozeninový dort.
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 a Střední zdravotnickou školou Nymburk, byl použit na
nákup drobného vybavení pro Domovy rodinného typu v Opolanech a Pátku ve výši 2 537 Kč.A 5. října se pro tyto Domovy vybrala
na vstupném částka 4 535 Kč.
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Šlo již o 18. ročník benefičního „Koncertu pro Vážku“, kdy vystoupili žáci ZUŠ Poděbrady v Divadle Na Kovárně.
Úspěch slavila Diakonie ČCE – středisko střední Čechy také
v celostátní soutěži:„Národní ceně sociálních služeb – Pečovatelka
roku“. V kategorii „Ambulantní služby“ se zařadila mezi čtyři nominované Pečovatelky roku 2016 paní Alena Al Sharua z Diakonie
Kolín. Alena Al Sharua získala ocenění za svou dlouholetou práci
s lidmi s mentálním a kombinovaným postižením.Ocenění převzala z rukou herečky Hany Maciuchové, která je již tradičně patronkou a dobrou duší celé akce. Slavnostní předávání se uskutečnilo
v reprezentativních prostorách Novoměstské radnice. Národní cena
sociálních služeb každoročně vyzdvihuje mimořádně kvalitní, obětavé a zodpovědné pracovníky, zkrátka ty nejlepší pečovatele a pečovatelky z celé České republiky. Jejím cílem je nejen ocenit a motivovat konkrétní pracovníky, ale také zvýšit povědomí veřejnosti
o tak náročném povolání jako je práce v sociálních službách.
Další úspěch měla Diakonie na Šachovém turnaji v ceně
o putovní pohár. Letos se Šachový turnaj konal pod záštitou Pečovatelské služby města Pečky a v kategorii sociálních služeb se umístil na krásném 2. místě pan Vladimír Ulihrach z Evangelického domova pro seniory v Libici nad Cidlinou. Šlo již o 18tý ročník této
soutěže.
Na první adventní neděli jsme spolu s obyvateli Libice nad
Cidlinou rozsvítili vánoční strom vedle Diakonie. Ozdoby v podobě perníčků vyrobili v Diakonii v Kolíně. A naladili jsme se tak na
předvánoční atmosféru. Nechyběl vánoční punč či jablečný závin.
Další adventní neděli navštívily naše seniory v Diakonii v Libici děti
z Masarykovy základní školy ve Velkém Oseku v podobě čertíků
a andělů a připomněli jsme si tak svátek svatého Mikuláše, ale nezapomněli jsme ani na svatou Barboru.
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Jménem Diakonie ČCE – střediska Střední Čechy bychom Vám,
všem čtenářům Libického zpravodaje, chtěli popřát požehnané
Vánoce a šťastný rok 2017. Přejeme Vám, abyste svátky mohli
trávit společně se svými blízkými a mohli si připomenout smysl a poselství Vánoc. „ 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.‘“ (L 2,10-11)
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T OULKY LIBICKOU MINULOSTÍ
Petr Svoboda

Už více jak 10 let nemusí mladí muži v České republice plnit svou brannou povinnost. Tomu tak samozřejmě dříve nebylo.
Z historie víme, že v r. 1802 za panování Františka I. byla zrušena doživotní služba. Zkrátila se na 10 – 14 let podle druhu vojska. Postupně se
délka vojenské služby snižovala a před sto lety byla zkrácena na dva roky
(mimo speciálních vojsk). Od r. 1945 branná povinnost vznikala v 17 letech, k odvodu se chodilo v 19, na dvouletou službu se nastupovalo ve 20.
roce.
Mnozí z nás si pamatují, jak v Libici odvody probíhaly. Branci se
v určený den dostavili na Okresní vojenskou správu do Nymburka, kde byli
za přítomnosti lékaře prohlédnuti, zjištěn zdravotní stav a branci se vlakem
vraceli domů … Dále již nechám vzpomínat pana Jaroslava Vávru (*1943):
Nás branců bylo tenkrát jedenáct. Do Nymburka na Okresní vojenskou správu jel tenkrát s námi i předseda MNV. Při návratu na zdejším nádraží na nás
čekala hudba, rodiče a někteří zástupci obce s kyticemi a státní vlajkou.
Té se hned ujal Bohoušek Hrušků a už ji nikomu nechtěl dát z ruky. Slavnostně jsme pak za hudebního doprovodu prošli obcí a u pamětních desek MNV
jsme zavěsili kytice. Hudba nám pak hrála tehdy oblíbenou písničku Je nás jedenáct, proto si na to tak dobře pamatuji. A každého brance pak doprovodila
až domů. Moc se nám to líbilo! Večer se v hospodě U Beranů konala branecká
zábava. Tam jsme se pořádně rozšoupli!
Po Sametové revoluci odvody branců v Libici byly už méně slavnostní. Vlastně vůbec. Průvod obcí se již nekonal, natož pak branecká zábava!
Libický starosta zasedal v obvodové komisi a sám zajišťoval dopravu branců
do Nymburka. V r. 1993 novela branného zákona zkrátila délku základní
vojenské služby na 12 měsíců a k 31. 12. 1994 byla tato zcela zrušena.
Od 1. ledna 2005 je Česká armáda plně profesionální. Branná povinnost
bude vyžadována pouze při ohrožení státu nebo za válečného stavu.
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Libičtí branci 17. září 1957
(Foto zapůjčil p. Václav Vinduška, na snímku první zleva)

Odvodům se dříve říkalo rekrutýrka. A jak taková rekrutýrka
probíhala? Nechme již mluvit učitelstvo v časopisu Poděbradsko,které
v r. 1903 píše:
				Rekrutýrka
Časy, kdy odvedený mladík nastupujíc vojenskou službu nevěděl, zda za 7 či za 14 let, nebo vrátí-li se vůbec, dávno minuly, ale
příznaky dob oněch pamatují a objevují se podnes.
Podnes hudby, řevu, zpěvu, pití, pláče, výskotu, uši rvoucí a duši smutkem nad touto ubohostí naplňující, jest hojnost. Rozdíl mezi starými
a nynějšími časy jest v tom, že dříve veškeré požitky platili “páni, kteří
asentýrovali“, kdežto nyní platí vše rekruti sami – a vyhazují plnýma
rukama.
Ráno v den odvodu se obce vyjde s hudbou. Rekruti dvojstupem nebo i čtyřstupem, nejvzácnější vpředu; jsou to ti, kteří “jsou ve
světě a něco znají“. Takoví na druhy své, kteří se “doma za pecí válejí“,
pohlížejí téměř pohrdavě. Za rekruty kráčí starosta obce, obklopen
truchlivými tatíky. Z vrat vykukují maminky i mnohý pohled dívčí
úzkostně provází hrdiny dne. Cesta jeden zpěv, výskot a hudba. Cestou
k domovu pak ještě v míře větší. Pozoruhodné jest, že nejvíce křiku
nadělají vždy “ti mrzáci“, totiž neodvedení. Každý rekrut, ať odvedený
či ne, ozdoben jest “kytkou“ větší i menší, v níž bývá obrázek, zrcátko.
Odvedení mimo to mají za kloboukem “cedulku“ a na kabátě “jablíčko“. Když přijde z města domů, je taneční zábava. A mnohý výská,
zpívá, dupe, skáče – a po straně, kde nikým není pozorován, si zapláče.
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S DH LIBICE NAD CIDLINOU

Lucie Králová

V podzimních měsících jsou již ukončeny sportovní
soutěže, a tak se členové sboru věnují údržbě vybavení požární
zbrojnice, členové výjezdové jednotky se zúčastňují pravidelných odborných školení a praktického výcviku. SDH vypomohl
při organizaci lampionového průvodu a zajistil občerstvení při
vodáckém zamykání Cidliny či první adventní neděli při rozsvěcení vánočního stromu. Dne 12. 11. 2016 pořádal SDH již
10. hasičskou taneční zábavu. Byť byla bohužel chudá na účast,
přesto panovala v sále výborná nálada a věříme, že dorazivší
hosté se dobře bavili.
Ráda bych poděkovala představitelům obce za podporu
činnosti SDH a taktéž ostatním organizacím z naší obce za dosavadní spolupráci.
Všem spoluobčanům jménem SDH přeji krásné prožití
vánočních svátků a do nového roku 2017 pevné zdraví, mnoho
štěstí a spokojenosti. Těšíme se na viděnou v roce 2017 na dětském karnevalu!
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TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LIBICE
Bořivoj Jiránek, TJ Libice nad Cidlinou
Rok 2016 v Tělovýchovné jednotě Libice nad Cidlinou
Na začátku roku opustili vedení TJ Miroslav Tomáš a Zdeněk
Novák, od vedení A mužstva odešel trenér Vladimír Malinovský i jeho
asistent Miroslav Dolejš. S nimi skončilo šest hráčů A mužstva.
Do pozice trenéra nastoupil Luboš Vondra a asistentem se
stal Petr Čepek. Prvořadým úkolem A mužstva pro jarní část soutěže
2015/2016 bylo udržet se v 1. A třídě krajské soutěže, což se podařilo.
Od 1. 6. 2016 vstoupil v platnost nový přestupní řád, podle
kterého má hráč možnost v termínu od 1. 6. do 20. 6. podat přestup do
kteréhokoliv mužstva a i přes nesouhlas mateřského oddílu je přestup
uskutečněn. Tohoto nového opatření využilo dalších šest hráčů. Nastalá
situace způsobila nedostatek hráčů v našem fotbalovém oddíle, a proto
muselo být zrušeno B mužstvo a A mužstvo jsme přihlásili do okresního přeboru Nymburk. Novým trenérem se stal František Hovorka
a vedoucím mužstva Petr Čepek.
V současné době máme v mistrovských soutěžích mužstvo dospělých,
starší a mladší přípravku, o které se starají Karel Fráňa, Václav Novotný,
Luděk Paďour a Radek Holub. Na dohodu mezi oddíly hraje osm našich
žáků a sedm dorostenců ve sloučených mužstvech v Sánech.
Rok 2016 neznamenal jenom změny v TJ, ale také jsme oslavili
95. výročí založení fotbalového klubu v Libici nad Cidlinou. Dlouhodobým problémem stále zůstává nevyřešená situace ohledně místního
fotbalového hřiště.
Výbor TJ oceňuje a děkuje všem, kteří se starají nejen o naše
mužstva, ale i o chod celé jednoty.
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T J SOKOL LIBICE NAD CIDLINOU
Eva Novotná, jednatelka

Od září 2016 dochází do oddílu Zálesák 18 dětí od 2. do 7. třídy. Vždy v pondělí od 17 hod do 18,30 si zlepšují své vědomosti a také dělají něco pro své tělo. Učí se morseovku, poznávají
souhvězdí, turistické značky a kulturní památky. Většina dokáže uvázat tábornické uzly a pracovat s buzolou. Nejoblíbenější
jsou ale samozřejmě hry, hlavně ty sportovní.
22. října se 12 dětí zúčastnilo župního přeboru Zálesáckých závodů zdatnosti. Pro nováčky to bylo sbírání zkušeností.
V kategorii dorostu nás naposledy zastupovala Lenka
a Radim, kteří již od září do oddílu nechodí. Získali spolu
s Markétou třetí místo.
Ostatní 3 hlídky v kategorii žactva se neumístily, ale děti
si vyzkoušely, že nic není zadarmo a mají se v čem zlepšovat.
Jako každoročně, začátkem prosince pořádáme v naší tělocvičně mikulášskou cvičební hodinu. Za pěkné cvičení, písničku či básničku děti dostanou od Mikuláše odměnou balíček
s malým mlsem.
Přejeme příjemné prožití vánočních svátků a v novém
roce 2017 pevné zdraví.
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