Zpravodaj 2/2021
Inspirace z našich obcí

Dostává se k vám zpravodaj, ve kterém tentokrát nepíšeme o činnosti KSP.
Je zaměřen na vaše obce a spolky, na vaše aktivity. Věříme, že zde najdete spoustu inspirace, protože jak se
ukazuje, komunita v obcích funguje, pomáhá, baví se, stará se o obec
i o sebe navzájem. A tak to má být!

Dýňobraní jsme si tentorát užili doma
Dýňobraní už je u nás dlouholetou tradicí. Tentokrát jsme
vymysleli variantu, jak si ho užít i přes nezbytná opatření,
která bohužel zasáhla všechny z nás.
Ze strany obce jsme zajistili dýně. Zájemci si je postupně
vyzvedávali na úřadě. Pro děti jsme připravili balíčky
s maličkostmi jako odměnu. Vydlabané a vyzdobené dýně
pakv určené dny nosili ke zvoničce na náves. Sešlo se opravdu
hodně nadšenců, krásné dýně a my jsme se každý večer mohli
těšit z hezky ozdobené, dýněmi rozsvícené, návsi. Určitě nám
všem chybělo sejít se, posedět u kávy, čaje či svařáku a ochutnat
dobroty, které každoročně napečou šikovné hospodyňky z obce.
A dětem rozhodně chyběla stezka odvahy, která je
v Mokrovousích každoročně velmi oblíbená i mezi dospělými.
Jana Pečenková, starostka obce Mokrovousy

Počítače do rodin
Distanční výuka pokračuje
a v některých domácnostech chybí
potřebná technika. Díky našemu
ajťákovi Lukášovi máme k dispozici
několik starších počítačů, které jsou
plně funkční a na domácí výuku vhodné.
Na základě doporučení starostů a škol
v našem regionu jsme je darovali
do několika rodin.
Víte o dalších dětech, které by
potřebovaly techniku, případně další
pomůcky? Ozvěte se nám!
tým KSP

SDH Urbanice
Stejně jako jinde, ani našemu sdružení se v minulém roce bohužel nevyhnula protipandemická
opatření. Ještě než vše vypuklo, stačili jsme na valentýna uspořádat tradiční již 33. hasičský ples, opět
pod taktovkou kapely Bylo nás pět. Velkým překvapením bylo předtančení s našimi mladými hasiči.
Druhý den se potom jako vždy konal dětský karneval, jehož program zajistil kouzelník Ondřej Soukup.
A potom přišel covid. Náš sbor na žádost obce Urbanice zajistil pro občany rozvoz dezinfekce. V dubnu
nezapomněl na sběr starého šrotu a na konci léta, opět ve spojení s obcí Urbanice a našimi mladými
hasiči, vyčistil část lesa na "Pašátu" od klestí a starých větví.
Volný začátek září jsme potom s našimi dětmi využili na každoroční soustředění. To se konalo na Seči,
kde jsme se připravovali na nadcházející Závod požárnické všestrannosti, tedy základy první pomoci,
topografie, práce s buzolou, uzlování a požární ochrana. Pobyt jsme si navíc zpestřili ukázkou techniky
místní jednotky SDH Seč a exkurzí u vodní záchranné služby právě na přehradě Seč, kde jsme měli
možnost vyzkoušet i jízdu záchranářským člunem.
Bohužel poslední akcí loňského roku byl potom již avizovaný závod požárnické všestrannosti
v Králíkách, kde naše družstvo starších hasičů skončilo po kvalitním výkonu na 8. místě.
Doufáme, že tento rok již bude ve znamení uvolňování veškerých opatření, a my budeme moci opět
zahřát naše požární stříkačky a zúčastnit se hasičských soutěží.
za SDH Alena Nosková a Alena Labská

jízda na přehradě Seč

noční záchranná akce na Seči

na "Pašátě"

Hněvčeves
Hněvčevské fotovýzvy
První nápad na uspořádání „virtuální foto-výstavy“ přišel už na jaře 2020, kdy nebylo možné se
setkávat a chyběly nám společné akce a zážitky. Záměrem bylo také povzbudit mládež, aby opustila
vyhřáté židle u tabletů a počítačů a vydala se ven, na zahrady nebo do přírody lovit zajímavé
a nevšední fotky. Postupně nápad dostal podobu „fotovýzvy“ na určená témata.
V listopadu jsme na tuto úspěšnou akci navázali a uspořádali v pořadí druhou fotovýzvu, v únoru
pak proběhla „zimní“ fotovýzva. Soutěžilo se v pěti tématech: zimní, v lese, strašidelná, zákoutí
v Hněvčevsi a hra světla a stínu. Podmínkou byla vlastní fotografická tvorba na dané téma. Fotit
a upravovat snímky bylo možné čímkoliv, ani věk účastníků nebyl omezen. Zúčastnili se děti, mládež
i dospěláci. Přišlo celkem 111 soutěžních fotek.
Fotky byly skvělé, fotografové měli zajímavé, neokoukané nápady. Hlasování o vítězích každého
tématu proběhlo pomocí interaktivního dotazníku na webových stránkách obce. Mladí fotografové
se pak mohli těšit na diplom a sladké překvapení, které jim bylo doručeno do poštovních schránek.
Vítězné fotografie: https://hnevceves.cz/obec/komunitni-centrum/859-hnevcevska-fotovyzva-3.html

Pojďme uklidit Hněvčeves
Jarní tvoření
S ohledem na nepříznivou
situaci bylo pro občany
připraveno domácí tvoření.
Vyráběli se velikonoční
dekorace a zdobily se kraslice.
Přihlášeným zájemcům byl
nachystán do pytlíků potřebný
materiál a popis postupu
výroby. Vše bylo doručeno
do poštovních schránek. Hotové
výtvory si můžete prohlédnout
na webu obce nebo FB.

I naše obce se připojila do dobrovolnické úklidové akce
"Ukliďme Česko". Epidemiologická situace však nedovolila
shromažďování dobrovolníků, proto bylo na terase sokolovny
u hřiště zřízen tzv. pytlomat - místo, kde si v určený termín
mohli vyzvednout pytle na odpadky. Rukavice si zajistil každý
sám. Celá akce proběhla individuálně nebo jako rodinná.

Čarodějné putování
Čarodějnickou stezku si můžete projít od pátka 30. 4. do neděle
2. 5. 2021. Začátek je v Hněvčevsi - na schodech u kostela.
Na stezce budou připraveny úkoly s různou obtížností
(pro menší děti i pro mládež). Putování stezkou je formou
individuální, resp. rodinné procházky.
S sebou foťák nebo mobil.

Nejen tyto akce se v naší obci uspořádaly. Podívejte se na obecní web nebo FB
a dozvíte se více. Denisa Jenčovská, Komunitní centrum Hněvčeves.

Lhota pod Libčany
V listopadu r. 2019 se ve Lhotě pod Libčany podařilo zorganizovat první Svatomartinské setkání,
které se dle názoru mnohých zúčastněných velmi vydařilo. Z tohoto důvodu jsme chtěli na tuto akci
navázat a i na podzim r. 2020 podobné setkání uspořádat, nicméně všeobecně známá situace spojená
s pandemií koronaviru nám bohužel náš záměr uskutečnit nedovolila. Ze stejného důvodu se bohužel
nepodařilo zorganizovat ani několik dalších tradičních obecních akcí, jako je rozsvěcení vánočního
stromu nebo Mikulášská nadílka pro děti.
Pravidelně se v úvodu roku v Obecním hostinci ve Lhotě pod Libčany koná 5 - 6 společenských plesů,
bohužel o letošní plesovou sezónu naši občané ze známých důvodů přišli. Nekonal se ani tradiční
dětský karneval. Alespoň jsme stihli zářijový dětský den.
Od podzimu r. 2020 měly pod záštitou lhoteckého Rodinného a mateřského centra také začít fungovat
kroužky volnočasových aktivit pro školní děti. Naplánován byl Kurz řemeslná dílna, Kurz deskových her,
Kurz dopravní znalosti a zdravovědy a Kurz malý badatel. Rozjet tyto kroužky se samozřejmě díky
situaci také nepodařilo a prozatím je jejich zahájení odloženo.
Na druhou stranu zbylo více času a financí na rekonstrukce obecních budov a shánění dotační
podpory. Poslední dobou se nám poměrně úspěšně daří získávat různé dotace.
Ze získaných dotací lze vyzdvihnout tu na opravu budovy základní školy, dotace na volnočasové aktivity
dětí a obnovu zeleně. Máme také velké množství podaných žádostí na další projekty, kde čekáme
na kladná stanoviska.
Musím také velmi kladně zhodnotit přístup a posun nabídky a spolupráce v oblasti komunitní sociální
péče Hradeckého venkova. Tato oblast byla dlouhodobě neřešena a je poměrně problematickou
záležitostí. Za krátkou dobu se Hradeckému venkovu povedl velký kus práce, a to navzdory nepříznivé
situaci z hlediska nejrůznějších omezení.
Kulturní a společenské dění v obci je tedy, stejně jako pravděpodobně téměř všude, bohužel
utlumeno. V tuto chvíli si můžeme všichni vzájemně přát zejména pevné zdraví a doufat
v co nejrychlejší vrácení se k běžnému životu.
Václav Vyleťal, starosta obce

základní škola

obecní hostinec

Libčany
Loňský rok byl pro nás všechny velmi zvláštní a nemohli jsme se tolik setkávat, proto bych vám všem
ráda připomněla, co se u nás stihlo.
S některými z vás jsme se potkali již na začátku roku na plese a dětském karnevalu, který každoročně
pořádá SDH. Potom se dlouho nic u hasičů nedělo, ale měli příležitost uspořádat hasičským dětem
alespoň zářijové stanování u Brigádníku, jako malou omluvu za to, že nebyly ani hodiny, ani se neuskutečnilo soustředění a další akce, které mají tak rády. U táboráku společně opekli buřty, navštívili
je kolegové z Nechanic s novou Tatrou. Celé stanování provázely různé tematické hry, utužování
kolektivu a zpěv. Ovšem největší výzva byla postavit stany!
Kde jsme se ale téměř všichni potkali, byl Jarmark. Tuto akci zastupitelstvo obce uspořádalo poprvé, byla
spojena s každoroční poutí a vyžití bylo opravdu mnoho. Na horním hřišti byly postaveny stánky s jídlem
a pitím, jinde si děti mohly nechat pomalovat obličej nebo si zaskákat na nafukovacím hradu. V ostatních
stáncích byly k prodeji různé dekorativní předměty. Na dolním hřišti se hrál fotbal a v okolí salaše
se prodávaly koláče, klobásy a opékala se kýta. Během odpoledne byly pro děti připraveny různé soutěže
a divadélko pro nejmenší. Pouťové kolotoče blikaly do pozdních večerních hodin, salaš ovládla kapela
Lyra Club pod vedením Jardy Perného, a to je vždy záruka skvělé zábavy.
Jsem přesvědčena, že právě tato událost si zasluhuje být připomenuta a můžeme jen všem pořadatelům
a pomáhajícím - a že jich nebylo málo! - poděkovat za akci, která měla obrovský úspěch a já doufám,
že se tam za rok opět potkáme.
Kamila Etrychová, kronikářka obce

stanování

Jarmark

Jak se žije v Radostově
Radostov je malá vesnička, která leží v malebném údolí nedaleko Libčan. Je obklopena krásnými
lesy, i když některé z nich jsou nyní těžce poškozeny kůrovcem. I obec Radostov má svůj kousek
lesa, kam místní chodí rádi na houby a na procházky. A když je krásné počasí, rádi se sejdou
v zázemí obecního úřadu, kde se mohou občerstvit, posedět, popovídat. Děti tu mají malé hřiště,
takže i ty mají o zábavu postaráno.
Ale v Radostově nežijeme jenom zábavou. Pravidelně uklízíme obec, pokud je potřeba, pomáháme v
obecním lese, staráme se o zeleň a veřejná prostranství.
Velkou oporou obci a hybnou silou obecního dění jsou místní hasiči. Jsou prakticky u všeho.
Ať už jsou to pravidelné jarní brigády, dohled při pálení čarodějnic nebo organizace podzimních akcí
pro občany. Zářijová setkání začala před osmi lety jako „hasičské odpoledne s hudbou“. Následovalo
vinobraní, jiřinkové slavnosti, dýňobraní, štrúdlobraní nebo v loňském roce oslavy výročí založení
obce a SDH. I při těchto akcích se sejde řada sousedů, sousedky se pochlubí svým kuchařským
nebo pěstitelským uměním a snad se všichni dobře baví.
Na první adventní neděli pak následuje trochu netradiční mikulášská nadílka pro děti i dospělé
s rozsvěcením vánočního stromu. A po Novém roce již několik let koledují místní děti pro dobrou
věc v Tříkrálové sbírce. Sousedé už na ně čekají a jsou opravdu štědří. Kasička je sice každým rokem
lehčí, ale vybraná částka roste. Děti jsou šikovné, krásně zpívají a jsou často odměněny i sladkou
koledou. A že jsou naše děti šikovné, to potvrdily i při letošní velikonoční výzdobě krásnými mega
vajíčky u místního obchodu.
Takže naše malá vesnička „žije“. Některé akce a setkání jsme sice museli omezit nebo zrušit,
ale už svítá na lepší časy a my se těšíme, až se znovu sejdeme k zábavě, k pořádné práci nebo třeba
při pomoci potřebným.
Eva Vašáková, starostka obce
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