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Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vám do roku 2016 popřáli především pevné zdraví, mnoho radosti
ze života a samé krásné zážitky.
Po delší odmlce se Vám do rukou opět dostává zpravodaj naší obce. V tomto
vydání si přečtete o tom, co se podařilo v naší obci v uplynulém roce zrealizovat,
kdy a kde budete moci zaplatit poplatky za svoz odpadu, ze zahrádek a ze psů.
Dostane se Vám pozvání na plánované kulturní akce. Dále si přečtete o činnosti
našich nejmladších v Šikulce i těch poněkud odrostlejších v Klubu důchodců a
činnosti místní rybářské organizace. Přinášíme Vám i vzpomínku na čestného
občana naší obce pana Zdeňka Souška, který nás na konci minulého roku navždy
opustil. Pan Svoboda pro Vás připravil další toulání libickou minulostí, tentokrát
o tom, co jedli naši předci.
Doufáme, že Vás toto číslo zpravodaje potěší zajímavým čtením a přejeme Vám
krásné jarní dny.
Vaše redakce

K RÁTCE Z OBCE

Jaroslava Vojtíšková, starostka
Dovolte mi, abych Vám úvodem prvního čísla obecního zpravodaje v roce
2016 popřála nejprve mnoho sil a pevné zdraví. Ráda bych se s vámi
podělila o to, co bylo provedeno v loňském roce.
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K RÁTCE Z OBCE

Jaroslava Vojtíšková, starostka
V roce 2015 se nám podařilo zrealizovat:
1) byla dokončena I. etapa vodovodu
2) byly upraveny páteřní cesty na evangelickém hřbitově
3) podařilo se nám vydláždit stání pod kontejnery
4) uskutečnil se prodej 11 stavebních pozemků v Hellichově ulici
5) byla dokončena výměna oken v č. p. 183 - vila Vesmír
6) provedena oprava střechy na kuchyni mateřské školy
7) na podzim byla zahájena revitalizace zeleně na Husově ulici výsadbou 10ks nových javorů
8) byly pořízeny lavičky na hřbitovy
9) na Hradiště bylo umístěno nové posezení
V roce 2016 bychom rádi pokračovali další etapou vodovodu a nemalý úkol je i postupná
oprava a revitalizace základní školy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Placení poplatku za odpady:
Zastupitelstvo obce na svém zasedání 16. 12. 2015 schválilo stejnou výši poplatku
za odpady na rok 2016 tj. 650,- Kč na rok a poplatníka.
Poplatky za tuhý komunální odpad, ze zahrádek a ze psů je možné uhradit
na OÚ od 15. 2. 2016 do 14. 3. 2016, (včetně) každé pondělí a
středu 8:00-11:00 a 12:00- 17:00.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Poruchy kanalizací
Vodovody a kanalizace upozorňují na zvýšený počet poruch kanalizačních přípojek z
důvodu vhazování vlhčených kapesníčků do WC. Tyto kapesníčky jsou pevné a ve vodě
nerozpustné. Žádáme občany, aby vlhčené kapesníčky nevhazovali do splaškových vod.
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AKCE NAŠÍ OBCE

Bc. Petra Hliněná

Vážení spoluobčané,
chtěla bych vám popřát za kulturní komisi úspěšný vstup do
nového roku 2016.
Opět jsme si pro vás připravili na tento rok spoustu akcí, na
které bychom vás chtěli pozvat.
Začneme 20. března tradičními velikonočními dílničkami pro
děti, při kterých opět vyneseme Moranu ze vsi.
Dne 30. dubna bude tradiční průvod s čarodějnicemi, opékání
buřtů a pálení čarodějnic na hřišti.
V červnu pro děti připravujeme ke dni dětí překvapení.
Na všechny připravované akce vás srdečně zveme a těšíme se
na vás.
Za všechny Bc. Petra Hliněná
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DS VOJAN - POZVÁNÍ DO DIVADLA

Milan Čejka

Divadelní spolek Vojan Libice nad Cidlinou zve na komediální operní parodii Jana Duchka Il Congelatore (Zmrazovač), která bude uvedena v pátek
26. února od 20 hodin. Hraje Kočovné divadlo Ad hoc Příbram. „Il Congelatore“ vtáhne publikum do USA za podivných časů prohibice. Ve třech
jednáních vypráví o osudech jednoho dobře etablovaného mafiánského
klanu. Tato komediální operní parodie plná napětí a morálních dilemat je
prošpikována nejznámějšími áriemi Verdiho, Pucciniho, Leoncavala, Bizeta a dalších mistrů, ovšem s vlastnímivtipnými texty. Romance a akce, živý
orchestr, mrtvé mrtvoly... Přežijte v časech kmotrů a možná přijde i happy
end. Zaručujeme dobrou zábavu a smích. Nebojte se slova „opera“. V sále je
přísně zakázána konzumace zmrzliny!!! Představení vyvolalo značný ohlas
nejen na festivalu Jiráskův Hronov, ale i na mezinárodním festivalu Spots op
West v Belgii. Zaujalo rovněž profesionální operní kritiku a po předvedení
na festivalu Opera 2015 získalo v recenzi hodnocení 95%. Hudba: G. Bizet,
L. Janáček, W. A. Mozart, G. Puccini, B. Smetana, G. Verdi, R .Leoncavallo,
E. di Capua, E. De Curtis, L. Habanec, G. Rossini, J. Offenbach.
Dále Vás DS Vojan zve na francouzskou konverzační komedii Marca Camolettiho Dva na kanapi. Úspěšnou francouskou konverzační komedii sehrají
ochotníci z moravských Čejkovic. Hra odhaluje řadu zábavných komplikací
rozvedených manželů, které vznikají s dělením společného majetku na stejné poloviny. Komedie bude uvedena v sobotu 12. března od 18 hodin.
Prodej vstupenek začíná v kulturním domě vždy půl hodiny před představením. Dopředu je možné rezervovat si místo v sále u paní Vondruškové na
tel. čísle: 604 283 433 nebo napsat na dsvojan@gmail.com.

Více na www.vojanlibice.cz
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ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ

Lepej Josef, předseda MO ČRS Libice nad Cidlinou

Vážení,
chtěl bych touto cestou poděkovat našemu OÚ za finanční příspěvek pro naši místní organizaci ČRS z kterého
jsme v roce 2015 uhradili povolenky k rybolovu, veškeré akce a celoroční vlastní činnost rybářského kroužku.
Dokončila se venkovní oprava klubovny a zajistili jsme
i nákup ryb, hlavně nad jez, jelikož tento úsek našeho revíru hodně utrpěl díky povodním únikem ryb v roce
2013. Členům místní organizace chci připomenout poslední termín výdeje povolenek, který bude 27. února od
9,00 do 12,00 hodin v klubovně MO, ulice Odřepeská.
A jelikož je začátek nového roku dodatečně chci popřát všem
pevného zdraví.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA - NOVOROČNÍ OHLÉDNUTÍ
Lída Potočková

S příchodem nového roku bývá zvykem zhodnotit ten uplynulý. Já se
chci ohlédnout jen za obdobím od září do prosince 2015.
V září nastoupilo do mateřské školy ŠIKULKA 13 ,tříleťáčků“, zůstalo 25 ,,čistých“ předškoláků, ostatní jsou podle našeho dělení ,,prostředňáčci.
Za čtyři měsíce museli mrňouskové zvládnout neskutečné množství
pro ně nových, dosud neznámých úkolů, pokynů, pravidel, odloučit
se od celodenní péče maminky, přijmout fakt, že již nejsou středobodem dění, jedna paní učitelka se musí věnovat i ostatním kamarádům. A to nebylo všechno – ve školce je nutné dodržovat režim, pravidla, hračky patří všem, jídlo musí konzumovat každý sám, poznat
si své oblečení, uklízet hračky …..
A toto vše a další úkoly zvládali a zvládli. Na ,,Vánočním posezení“ s
elánem a chutí zazpívali mnoho písniček, koled, přednesli básničky a
bylo vidět, že se jim ve školce líbí a jsou spokojené.
,,Prostředňáčci“ si zdokonalovali své vědomosti a dovednosti, podle
svých možností pomáhali mladším, předávali ,,své zkušenosti a dovednosti“.
Školáci se připravovali a připravují na velkou životní změnu – odchod do ,,velké školy“, na nich byla hlavní tíha příprav výzdoby školy,
výroba přáníček pro seniory, pro zaměstnance obchodů, pošty, obecního úřadu, výlohy, společně s ,,Medvíďatyˇ“ vyrobit dárky do
našeho ,,Vánočního jarmarku“.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Lída Potočková

Aby všichni všechno s chutí a bezproblémově zvládali, na 4
měsíce připravily učitelky řadu zajímavých a
oblíbených aktivit:
plavecký výcvik předškoláků, návštěvu dopravního hřiště v
Kolíně, výlet do ZOO Chleby, šest divadel ve školce, v kulturním domě a v Poděbradech, vánoční zpívání u stromečku v
obci, vystoupení u seniorů v Diakonii, návštěvu Mikuláše ve
školce, podzimní a vánoční posezení ve školce společně s rodiči a s výrobou prostírání a svícínků, návštěvu muzea v Poděbradech, čtení pohádek s babičkou z Diakonie.
Pro další zkvalitňování své práce se všechny učitelky zúčastňovaly školení z různých oblastí – hudebních, výtvarných, literárních, stravovacích, ale i z méně populárních oblastí řízení
školy a s tím nezbytné §, vyhlášky, novelizace, bezpečnosti,
účetnictví.
Tak to bylo čtyřměsíční úsilí dětí a učitelek v naší ŠIKULCE.
Do roku 2016 přeji dětem, celému personálu školy i vám všem
především zdraví, klid a pohodu, víc úsměvů, méně spěchu,
vůli a chuť na chvilku se zastavit a vychutnávat radost a krásu
života.
V Libici nad Cidlinou 1.1.2016
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T OULKY LIBICKOU MINULOSTÍ (3)
Petr Svoboda

Minule jste se na těchto stránkách dověděli něco o krojích a o oblečení vůbec. Dnes se poohlédneme, jak se u nás před sto lety vařívalo. F. J. Čečetka
(poděbradský učitel) v r. 1903 píše:
U převážné většiny našeho lidu se vaří jenom dvakráte denně: ráno a večer.
V létě není na polední vaření kdy pro důležité práce polní (hlavně v čase
žní a řepy, v zimě, kdy je den krátký, nestojí za to třikráte vařit. V poledne
odbudou se kusem chleba, obyčejně sádlem namazaného, také tvarohem, ať
již čerstvým, nebo uleželým).
Snídá se v létě o 5., v zimě kol 7. hodiny. Nejobyčejnějším pokrmem k snídani je káva, do které se nakrájí chleba, anebo se k ní přikusují brambory.
Mimo kávu snídají lidé polévku “česínkovou“, méně praženku a “z mlíka“.
Lidé k práci najatí (řemeslníci, dělníci) v 8 hodin mají druhou snídani:
chléb, obyčejně s tvarohem nebo s homolkami, a kořalku. Tento nápoj jest
obligátním, a najímá-li hospodář pracovníky, ať muže či ženy, ujedná s nimi
mimo mzdu také množství “kořauky“ denně. Bůh to naprav!
Kde se vaří oběd, jídá se v poledne. Bývá to polévka různých druhů: z mlíka
zvaná “hladká ančka“ (nakrájený na sousta chléb, politý svařeným a osoleným mlékem), ze syrovátky, česínková (česnečka), praženka, žebrácká (z
chleba), vodouka kapaná, se strouháním, krupicová, rejžová, nudlová a “s
flekama“. Tu a tam také vaří zelnici nebo zelnou polévku, na kterou však
naše kuchařky, věrné svému kraji, s opovržením pohlížejíc, říkajíce, že je to
“horácký jídlo“. Kde pak mají zabíječky, vepřové hody, pochutnávají si také
na polévce “trdlové“, v níž se vařil ovar a na polévce jitrnicové. Z uzeného
masa je polévka uzená. Po polévce se jí (ovšem ne všude) maso. Nejvíce se v
naší krajině jí vepřové. Již proto, že mnoho vepřů padne za oběť posvícení,
svátkům a masopustu, ale i ten, kdo vepře nezabíjí koupí vždy raději vepřové maso než jakékoliv jiné, protože “dává taky mastidlo“. Nedivme se, slyšíme-li u řezníka: „Libru masa vepřovýho, ale tlustý!“ Připravuje se různým
způsobem: vaří se s omáčkou křenovou (polívkovej křen) nebo se peče jen
tak se zelím a knedlíkem. Uzené se pak vaří se zelím, s křenovou omáčkou,
s karlatovou omáčkou.
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Koupí-li se maso hovězí, uvaří se s omáčkou. Z omáček vévodí “rajská“.
Telecího masa se sní velmi málo, neboť “je to samá mázdra a žádná
síla“. v chudších domácnostech se chovají k zabití kozy. Od jara do
podzimu. Obyčejně se kozy zabíjí k posvícení. Kozí maso se ponejvíc
peče. Masa z drůbeže velmi málo sní náš lid. Je prý to škoda. Lépe je
prý drůbež zpeněžiti. Ještě nějaká ta husa a pak stará slepice, která nechce nésti a prodati se nemůže, vezmou za své. Zručnější kuchařka také
dělává “kulajš“. Kde masa nemají, vaří brambory: “s mundurem“ (na
loupačku), s kmínem, šťouchané nebo klofané (tyto jsou zvlášť dobré
se škarkami), se zelím a bramborové kaše. Také je pečou v troubě.
Moučná jídla: knedlíky (maštěné, s omáčkou, na mléce, se zelím, nadívané povidly nebo tvarohem), kucmouch (škubánky), cezené nudle,
fleky, dolky, lité dolky (lívance). V neděli pak pečou placky (buchty),
v zimě zelníky (dolky nadívané kyselým zelím), řepance (řepníky)
nadívané strouhanou řepou. V teplé peci se po vytažení bochníků
pečou podplamenice. V masopustě se smaží koblihy, nadívané mákem
nebo povidly, šišky a boží milosti. Z jiných jídel jmenujme především
kaši (krupicová, rýžová, bramborová a nastavovaná), jáhly, jahelník,
krupky se smaženou cibulkou, čočku, hrách, svarba (hrách a kroupy),
krakus (brambory a škubánky maštěné škvarky), kočičí tanec (čočka a
kroupy), peciválky nebo kutelky (spařené buchtičky mákem nadívané
se omastí a posypou perníkem – jídlo štědrovečerní), šrtudl (štrudle),
topinky. O vánocích se peče vánočka, o velikonocích mazance, o pouti
a posvícení koláče.
V létě o 4. hod. odpolední je svačina. Svačí se chléb s tvarohem čerstvým i uleženým nebo s homolkami. Zapíjí se mlékem a kořalkou.
Večeře jest „až je všechno uděláno“, tj. veškeré práce denní i s večerním
obsloužením dobytka. Večeří se kafe s chlebem nebo s brambory, polévka s brambory. Kde oběda nevaří, večeří dříve, kolem 5. hod. odpolední. Tu jest večeře jako oběd.
Chléb mazaný máslem považuje se za nedostatečný, slabý pokrm, neboť: „Chleba s máslem aby člověk jed, jen dyž celej den neměl v hubě a
má staženej žaludek. Na to je máslo dobrý. Ináč radši suchej chleba“.
Příště si povíme jak na vsi probíhaly vepřové hody.
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Z DENĚK SOUŠEK
Milan Čejka

Za Zdeňkem Souškem, čestným občanem Libice nad Cidlinou
ThDr. Zdeněk Soušek se narodil 23. srpna 1925 v Bučovicích. První
rok života strávil v Hlohovci na Slovensku, pak žil šest let v Křinci
na Nymbursku, další období dětství a mládí prožil v Pelhřimově.
Zde vystudoval klasické gymnázium. Vysokoškolská studia poté absolvoval v Praze. Rozhodl se stát farářem. Po ukončení studia
na teologické fakultě pracoval od října roku 1950 jako vikář ve sboru
na Kladně. Velmi ho oslovoval a zajímal život Alberta Schweitzera,
pozdějšího držitele Nobelovy ceny, který dal před zajištěnou kariérou učitele teologie přednost pomoci nemocným leprou v Africe.
Kromě toho také chtěl odjet provádět archeologické výzkumy na
místech důležitých biblických událostí, především v dnešním Iráku.
Kvůli tomu také studoval orientalistiku, ale přišel „Vítězný únor“ a
všechny plány se zcela změnily…
Zdeněk Soušek se stal libickým farářem v roce 1953, ale těsně před
nástupem byl povolán na 26 měsíců (a jak se potom ukázalo omylem) k výkonu vojenské služby. Jeho manželka ho v libickém sboru
ve funkci zastupovala. Později se stal doktorem teologie a po určitou
dobu byl i seniorem Českobratrské církve evangelické. Jeho vzdělání
(byl autorem první české monografie o apokalyptice) i neodbytná
vytrvalost a houževnatost umožnily ještě za starého režimu rozvinout a po sametové revoluci dokončit projekt českého překladu pseudepigrafů Starého zákona. Jednalo se o projekt, na němž pracovala
řada předních odborníků a který v novém rozsahu měl obdobu jen v
Německu a ve Spojených státech amerických. K tomu přísluší připočíst všechnu osvětovou a vlastivědnou práci, kterou konal ve sboru
ve prospěch svých farníků i spoluobčanů.

1.VYDÁNÍ

LIBICKÝ ZPRAVODAJ

Zdeněk Soušek byl také autorem, publicistou překladatelem a
editorem publikací z oboru biblistiky. Patřil k odborníkům na
Starý zákon a byl vědeckým sekretářem starozákonní skupiny pro
ekumenický překlad Starého zákona. Některé své literární práce
publikoval pod pseudonymem Zdeněk Špinar, podle rodného
jména své manželky, aby v době normalizace mohly být vydány.
Stál u založení Vlastivědného kroužku Slavníkovské Libice a byl
po řadu let jeho předsedou. Aktivně pracoval i v místní organizaci Československého červeného kříže. Přes mnohé ideologické
problémy se stal všeobecně uznávanou, výraznou a respektovanou osobností obce. Lze také dodat, že patřil k přátelům známého spisovatele Bohumila Hrabala. Ostatně díky této skutečnosti
tento autor několikrát do Libice v osmdesátých letech do Libice
zavítal. Duchovní služba Zdeňka Souška v Libici
nad Cidlinou skončila v roce 1989. Odešel na odpočinek
do Pelhřimova, ale nakonec až do roku 1994 působil jako kazatel
sboru v Pelhřimově – Strměchách. Čestné občanství obce Libice
nad Cidlinou bylo Zdeňku Souškovi uděleno v roce 1995 u příležitosti připomínky tisícího výročí pádu Slavníkovské Libice.
Patřil i mezi významné osobnosti města Pelhřimova, v roce 2005
obdržel nejvyšší městskou cenu.
ThDr. Zdeněk Soušek zemřel 27. prosince 2015 v Pelhřimově.
				
Milan Čejka s přispěním Petra Svobody
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KLUB DŮCHODCŮ LIBICE
p.TESLÍKOVÁ

Náš klub důchodců byl založen v roce 1992.
Za podpory Obce můžeme ke spokojenosti důchodců uskutečňovat zájezdy na hrady, zámky, poznávat města, navštěvovat divadla a výstavy.
V roce 2015 jsme 10. září navštívili ruiny nedostavěného velkolepého chrámu ze 14. století v Panenském Týnci, kde jsme se snažili načerpat
uzdravující energii. Uvidíme…
Naše cesta pokračovala do Loun, které leží v Českém středohoří na řece
Ohře. Dominantou je chrám sv. Mikuláše s nádherným oltářem ze dřeva.
I prohlídka města byla zajímavá. Dalším cílem bylo město Žatec, které patří
mezi nejstarší města ve střední Evropě. Střed města na nás neudělal dobrý
dojem. Památka města „ Chrám chmele a piva“ byl tento den uzavřen.
Další zájezd byl v říjnu do východočeského kraje na zámek Kuks, který
je otevřen po velké rekonstrukci a má nově založenou bylinkovou zahradu.
Dále jsme navštívili přehradu na Labi „Les Králové“, která byla postavena
v letech 1914 – 1918. Pokračovali jsme do pevnosti Josefov a prohlédli si i
rozsáhlé podzemí. Dále jsme si letmo prohlédli lázně Velichovky, které jsou
opět v provozu.
Naše členky spolupracují s OÚ a chodí gratulovat spoluobčanům ke
kulatým jubileím. Scházíme se každý čtvrtek od 15 hod v klubovně v KD a
zveme tímto všechny důchodce.
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