
LIBČANSKÝ OBČASNÍK
O T O M , C O S E S T A L O I C O S E U N Á S P Ř I P R A V U J E

Česenkovy Libčany
Po loňské pauze pokračoval letos dechovkový festival svým jubilejním 10.
ročníkem. Loučila se na něm s námi kapela Moravanka.
Čtěte na str. 4-5

Hasiči pomáhali postiženým tornádem
Členové SDH Libčany vezli do obcí postižených červnovým tornádem
materiální pomoc. Vedle toho pomáhali i jako dobrovolníci.
Čtěte na str. 6

Zpravodaj obce Libčany Prosinec 2021

Vážení a milí spoluobčané,
rok 2021 je téměř za námi. Těšíme se na
svátky, odpočinek, trochu na zklidnění
životního tempa v současné rozbouřené
době. Rád bych vám stručně připomenul
některé události uplynulého roku a připojil
přání na závěr.
Po ničivém tornádu, které se prohnalo přes
jižní Moravu, naše obec vybrala finanční
částku od občanů v celkové výši 55.505,-
Kč, kterou jsme poslali obci Mikulčice. Do
této oblasti také přijeli na pomoc naši
dobrovolní hasiči, kteří s sebou přivezli
potřebný materiál na opravy domů a budov
(plachty, vybavení, střešní latě).

Kultura v obci:
Na letní prázdniny jsme připravili na
fotbalovém hřišti promítání dvou filmů
Bábovky a Matky.
V polovině srpna se po roce konala jedna z
našich největších akcí ,,Pouťový jarmark“.
Tento ročník probíhal již od pátku, a to
utkáním staré gardy. Sobota patřila
hlavnímu programu. Byl odehrán

charitativní zápas Společností DUHA
Trutnov a společně jsme pomohli vybrat
finanční částku pro dvě děti postižené
mozkovou obrnou. Po zbytek dne si mohli
návštěvníci užít pestrý program, který jsme
pro ně připravili. A závěrečné nedělní
odpoledne bylo pod taktovkou našich
dobrovolných hasičů.
V měsíci září se po roční pauze mohl
uskutečnit 10. ročník festivalu dechových
hudeb – Česenkovy Libčany. Tato akce se
těšila veliké účasti posluchačů. Více o této
akci naleznete v tomto Občasníku ve
zvláštním článku.
Na podzim proběhlo tradiční Uspávání
broučků a 47. ročník loutkářské přehlídky o
cenu Matěje Kopeckého, samozřejmě dle
aktuálních vládních nařízení.
Za všechny uspořádané akce musím
poděkovat všem, kteří se na nich podíleli.
Budeme se snažit opět v příštím roce
připravit zajímavý a bohatý program.
Pokud vše dobře půjde, můžete se těšit na
4. června 2022, kdy by měl proběhnout 11.

ročník Česenkových Libčan, na 25. června
plánujeme sraz rodáků v Želí a 5.-7. srpna
by se měl konat Pouťový jarmark v
Libčanech.

Úklid obce:
Koncem července jsme pořídili
multifunkční traktůrek. V letních měsících
nám pomohl udržovat zeleň v obci a v
zimních měsících ho využíváme na údržbu
komunikací a chodníků v obci.
Na podzim tohoto roku jsme opět pomohli
uklidit Libčany a okolí. Posbíralo se mnoho
odpadu podél cest a v místních lesích.

Novinky v obci:
Před začátkem školního roku jsme
dokončili realizaci nové třídy v naší
základní škole.
Firma Smart wood Czech, s.r.o. provedla
výsadbu dřevin na nově vzniklé cestě v obci
Želí.
Po dlouhých letech se nám podařilo
bezúplatně získat rybník ,,Kočár“ a

Foto na této straně: Michal Tlučhoř
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A
MATEŘSKÁ ŠKOLA
LIBČANY
Jak šel čas
Čas je nezadržitelný a letní prázdniny
utekly jako voda a před námi jsou Vánoce.
V naší škole se v létě pilně pracovalo na
plánovaných úpravách. Ze sborovny jsme

vytvořili novou třídu – nová elektřina,
světla, podlahová krytina, nábytek a
renovované lavice a židle, stejně upravený
kabinet za touto třídou. Proběhly opravy na
topném systému, vodoinstalaci,
elektroinstalaci a malování určitých částí
školy. Největší zásah byl proveden ve
školní kuchyni. Nová multifunkční pánev
vyžadovala nový rozvod elektřiny včetně

posílení přívodu, změny v přívodu vody a
odpadech. Došlo k přeskupení spotřebičů a
v závislosti na tom i k dalším úpravám a
změnám na rozvodech v kuchyni. Koupil se
nový mixér, pořídilo se další nádobí.
Kapacita kuchyně je na své hranici, neboť
počet žáků naší školy je 300, dětí v MŠ přes
60 a vaření pro okolní mateřské školy
zahrnuje dalších více než 70 strávníků. Na

odkoupit pozemky pod stavbami v areálu
fotbalového hřiště od ÚZSVM. Aktuálně
řešíme bezúplatný převod obou
fotbalových hřišť do majetku obce. Nadále
probíhají projekční práce na výstavbu
kiosku, klubovny, toalet a dětského hřiště.
V druhé polovině roku probíhala oprava
kanalizace od č.p. 36 po č.p. 215 a zároveň
kolem řadových domů směrem k
,,Bažantnici“.
V měsíci říjnu došlo k opravě cesty k
Továrnímu parku.
Zastupitelstvo obce Libčany a Hvozdnic
schválilo uzavření cesty lesem z Libčan do
Hvozdnic pro motorová vozidla. Tato cesta
bude sloužit pro cyklisty a pěší turistiku. Ze
strany obce Libčany proběhne v
následujících dnech montáž závory.
Pro tento rok byl vybrán jiný vánoční
strom, a to u Hasičské zbrojnice, který byl
nově ozdoben a osvětlen.

Projekční práce:
Aktuálně probíhají projekční práce na
projektech:
- oprava komunikací v obci Libčany
- rekonstrukce 2.NP obchodního střediska
,,Hruška“

- výstavba kiosku, klubovny, toalet a
dětského hřiště v areálu fotbalového hřiště

Finalizujeme projektovou dokumentaci
,,Chodník podél silnice III/32329“.

Dotace v obci:
Pro tento rok jsme obdrželi rozhodnutí o
přidělení dotací. První dotace byla na
vypracování PD na rybník Kočár. Další
dotace se týkala výsadby necelých 60 kusů
dřevin v obci Libčany a Želí. Výsadba

proběhla za pomoci místních
dobrovolníků. Poslední dotace se týká
opravy kapličky v Želí – Údržba a obnova
stávajících kulturních prvků venkovské
krajiny z Ministerstva zemědělství.
Aktuálně probíhá její rekonstrukce.
Pro rok 2022 máme podané žádosti s
podporou dotačních titulů. Jedná se o
žádosti na opravy komunikací, na
workoutové hřiště, na výměnu povrchů
víceúčelového sportoviště a podlahy v
tělocvičně a také na zahradu MŠ. Po novém
roce budeme podávat žádost na výměnu
veřejného osvětlení v obci Libčany a Želí.
Rád bych touto cestou poděkoval všem,
jednotlivcům a spolkům, kteří nám
pomáhali po celý rok organizovat
zmiňované akce, jejich práce si velice
vážím. Díky tomu je i život u nás v
Libčanech pestřejší.
Milí čtenáři rád bych vám popřál šťastné
prožití vánočních svátků a do nového roku
2022 mnoho štěstí, lásky a hlavně zdraví,
které je tím největším bohatstvím každého
z nás.
Bc. Petr Veselka, starosta obce
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tomto místě bychom rádi poděkovali
zřizovateli Obci Libčany a dalším obcím,
které se na pořízení nového zařízení
kuchyně podílely (Roudnice, Hvozdnice,
Lhota pod Libčany, Těchlovice, Radostov).

Začátek nového školního roku
1. září 2021 se opět vrátila většina žáků
základních škol do lavic a zdálo se, že vše
bude v normálu. Nejinak tomu bylo i v
Libčanech. Žádné zbytečné odklady a vrhli
jsme se společně do práce. Nastavili
doučování, kroužky a celý kolotoč školní
práce. Tradiční slavnostní zahájení
školního roku pro naše nejmenší jsme si
samozřejmě neodpustili, Maková panenka a
motýl Emanuel si přivedli do školy 25
nových žáků a hlídají si je tady po celý rok,
to aby se jim „vylíhli“ a „rozkvetli“ ti správní
čtenáři. Tak uvidíme, jestli se vše podaří,
zatím to vypadá velice dobře.
I když se chceme maximálně věnovat výuce
a omezujeme doplňkové programy ve škole
na minimum, v prevenci rizikového
chování je třeba žáky i rodiče dále
informovat o možném nebezpečí. V září
proběhla přednáška na téma Kyberšikana
ve všech třídách 2.stupně. Také jedno
odpoledne PhDr. Jaroslav Matoušek,
podporučík České policie a odborník na
tato témata, předal mnoho informací
zákonným zástupcům, kteří měli zájem se o
této problematice dozvědět více. Uvedl
nespočet příkladů z praxe, aby upozornil na
tento závažný společenský problém, který
může potkat každého z nás.

Školní samospráva
Aby byl školní život trochu pestřejší,
vymyslela školní samospráva několik
novinek na oživení školního života. Kromě
pravidelných akcí, jako je např.
DRAKIÁDA, kterou doplnil tentokrát náš
školní dron, pořízený ze sponzorského daru
od firmy AUTO MAX CZECH, a.s., to byly
další dvě novinky. Den ve společenském, to
bylo téma jedné z nich. Žáci i učitelé ve
společenském, obleky, košile, kravaty,
krásné šaty – to vše vneslo slavnostní
náladu do obyčejného všedního školního
dne. Některým tento trend vydržel i do
dalších dní. No a proč ne? Bylo to příjemné.
Školní dny utíkaly a čekala nás další výzva,
Den netradičních účesů. A to bylo něco!
Žáci i učitelé v ten den překvapovali a
nápady byly opravdu různé. Od vrabčího
hnízda přes barevného kohouta až k
zákusku na talířku. To vše bylo možné vidět
na hlavách více než tří set lidí. Ustáli to
všichni a „normálně“ se učilo. A tak to
chodí v naší škole!

A co se dělo dál?
Naše 4.třída vyhrála se svým ztvárněním
pravěku celostátní soutěž (video na našem
webu).
Naši účastníci Přírodovědného klokana
(přírodovědná soutěž) patří mezi nejlepší v
kraji (1.místo) a v okrese (1., 3., a 6.místo).
Zájemci o biologii vyjeli na exkurzi do
Dvora Králové nad Labem v rámci přípravy
na biologickou olympiádu. Dále jsme
uspořádali školní přírodovědnou soutěž pro
žáky 1.- 5.ročníku v poznávání zvířat
našeho zeměpisného pásma. Nejlepšími
znalci v tomto oboru jsou Jakub Lorenz,

Vladislav Halva, Lucie Gaberlová a Eliška
Houdková
Soutěžili jsme také s vyrobenými
hudebními nástroji v soutěži, kterou jsme
samozřejmě vyhráli. Naše vozembouchy
určitě doplní některá školní vystoupení, a
tak budete mít příležitost je vidět a slyšet.
Dále proběhlo čtení s panem starostou a
těšíme se na červen, kdy naši prvňáčci
budou sami číst panu starostovi. Žáci
5.ročníku byli na exkurzi v truhlárně u pana
Miroslava Nováka ve Hvozdnicích, aby se
seznámili s další profesí, která je důležitá
pro náš spokojený život. Ve školních
dílnách si v rámci pracovní výchovy zkusí
nějaký výrobek ze dřeva sami vytvořit.
Uspořádali jsme za podpory obce Libčany
akci „S čerty cestou necestou“, která byla
vlastně hádankovou procházkou po okolí
Libčan. Čerti s Mikulášem nadělovali i u nás
ve škole a ve školce, tuto akci má také pod
svojí záštitou školní samospráva. Ta se letos
na podzim zúčastnila jednání školních
parlamentů v Hradci Králové, kde si tato
uskupení vyměňovala své zkušenosti mezi
sebou.
Zájemci o kulturu mají i v letošním roce
možnost jezdit do pardubického divadla a
vidět čtyři kvalitníh představení. Tuto
možnost nabízíme každoročně i dalším
zájemcům z řad občanů, kteří projeví zájem
o toto předplatné.

Co plánujeme?
V současné době připravujeme vánoční
program – besídku, která letos poběží na
našem školním webu.
Učíme, doučujeme a snažíme se tak, aby
všechno předepsané učivo bylo zvládnuto.



10. ROČNÍK FESTIVALU
ČESENKOVY LIBČANY
Po loňském koronavirovém výpadku se
letos 11.září konal jubilejní 10.ročník
dechovkového festivalu. Tentokrát se
milovníci tohoto žánru sešli v září, kdy se
epidemiologická situace uklidnila, a mohli
si užít trochu kulturního dění. Krásný
prosluněný den, zahajovací fanfára v
podání Jana Perného a Tomáše Klazara a
tři dechovky, které nepotřebovaly nic
jiného než věrné posluchače. A že jich bylo!
Přes čtyři sta návštěvníků z různých koutů
našeho kraje a okolí si přijelo užít sobotu s
Veselkou, Májovankou a Moravankou.
Jako první se na pódiu předvedla domácí
Májovanka s kapelníkem Jaroslavem

Perným mladším. Jejich repertoár byl opět
zvolen výborně, a tak jak to má být na
koncertu dechovky, diváci se připojili se
svým zpěvem a užívali si to. Výborný zpěv
Petry Perné, Petry Šípové a Jaroslava
Perného a diváků se nesl po celé obci.
Přestávky mezi jednotlivými kapelami
tentokrát nevyplňovaly mažoretky svými
výstupy, ale zvolili jsme jiný program. Naše
pozvání přijal zpěvák a lidový vypravěč z
Lanžhota pan František Uher. Svým
moravským dialektem, milým humorem a
melodickým hlasem bavil všechny diváky a
vnesl do této podivné doby zase kousek
optimismu a lidskosti.
Druhou kapelou na pódiu byla kapela
Veselka, která dostála svému jménu. Hrála

vesele a názvem připomínala i příjmení
libčanského starosty :-) I ona
vyprovokovala diváky ke zpěvu a výborná
nálada se držela dál i díky panu kapelníkovi
Ladislavu Kubešovi.
„To nejlepší z Moravy“ – tak by se nechala
také popsat kapela, kterou v Libčanech
nemusel ani nikdo představovat.
Moravanka je tady jako doma a na našem
festivalu vystupovala již potřetí a
pravděpodobně naposled. Letošní jubilant,
pan Jan Slabák, oslavil na jaře krásné 80.
narozeniny a zároveň ohlásil ukončení své
kariéry a činnosti této světoznámé
dechovky na konci letošního roku.
Samozřejmě jsme nezapomněli na malý
dárek a velké přání, kterým je to

MATEŘSKÁ ŠKOLA
V září se v naší školce opět zaplnily třídy
dětmi. Sovičky, Krtečkové a nejstarší
Sluníčka. Konec září a říjen byly letos ve
znamení velké nemocnosti jak dětí, tak
personálu. Třídy se spojovaly a některé
akce jsme museli rušit. První společnou
akcí bylo dlabání dýní na školní zahradě.
Strašidelně vyřezané dýně jsme pak s dětmi
vystavili kolem mateřské školy. Poslední
listopadové týdny jsme s dětmi věnovali
přípravám na rozsvícení vánočního stromu
v Libčanech. Měli jsme spoustu výrobků,
které bohužel musí počkat na příští rok.
Připravili jsme se i na příchod Mikulášské
družiny. Zdobili jsme šatny a třídy a
najednou bylo všude plno pekelníků.
Mikuláš a andělé odměnili děti bohatou
nadílkou, na kterou přispěli i někteří z
našich rodičů. V prosinci se školka
ozdobila do vánočního. Hned druhý den po
odchodu čertů jsme postupně ve všech
třídách napekli a nazdobili cukroví a
perníčky. Ozdobili jsme také vánoční
stromky, protože ve školce chodí Ježíšek
dřív než doma. Pondělí 13.12. byl den, na

který se děti těšily nejvíce. Přišel Ježíšek a
přinesl bohatou vánoční nadílku. Ještě nás
čeká natáčení vánoční besídky, kterou jsme
od listopadu nacvičovali a kterou i letos
rodiče uvidí jen na videu. Pak nás čekají
vánoční prázdniny, po jejichž skončení to
už bude jen chvilička, kdy vyndáme lyže a

celý týden budeme jezdit na hory lyžovat.

Přejeme Vám ze srdce,
hezké, šťastné Vánoce.
Pohodu a klid,
tak jak to má být!

Za kolektiv MŠ Lada Klazarová

Vzhledem k tomu, že zima už je tady,
máme opět v plánu vyrazit na hory na
lyžařské výcviky, a to jak se žáky 7.tříd na
celý týden, tak i s těmi ze 4.-6.třídy. Snad
vše vyjde tak, jak si představujeme a
užijeme si sportování do sytosti.

Pomalu se připravujeme na školní kolo
recitační soutěže, která bude už v lednu. V
únoru bychom rádi uskutečnili řemeslnou
soutěž ve školních dílnách, snad se nám to
podaří.

Přejeme všem do dalších dní pevné zdraví a
dobrou náladu, krásné a veselé Vánoce a
klidný rok 2022.

Za děti, žáky a zaměstnance ZŠ a MŠ Libčany
Mgr. Lenka Šlechtová, ředitelka školy
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nejdůležitější, pevné zdraví do dalších let.
Je to PAN KAPELNÍK a my jsme měli tu
čest vidět jeho umění, které předváděl se
svými muzikanty a zpěváky po celém světě,
výborný muzikant, skladatel a učitel. Tak
uvidíme, jestli se ještě nenechá přesvědčit a
neodloží toto rozhodnutí alespoň o nějaký
ten rok.
Moravanka vyhrávala a nálada se
stupňovala. Zpívalo se, tančilo a na
spokojených tvářích bylo vidět, že se zase
na chvilku vrátil život do normálních
kolejí. „Kéž by nám to už tak zůstalo“,
říkala jsem si, když jsem slyšela od
návštěvníků poděkování za uspořádání této
zdařilé akce a pozdravy: „Tak zase za rok na
shledanou, budeme se těšit.“
Na závěr je třeba říci, že na této akci se
podílelo mnoho sponzorů včetně

Mikroregionu urbanická brázda a místních
a okolních podnikatelů. Všichni doufáme,
že elán a nadšení pro kulturu a dechovku v
Libčanech všem vydrží, a tak se snad za rok

opět uvidíme na téhle akci, která je určena
nejen milovníkům dechovky, ale všem
příznivcům dobré zábavy.

SK LIBČANY –MLÁDEŽ
V současné době klub eviduje zhruba 35
dětí ve věku do 10 let, které se aktivně
zapojují do tréninků a zápasů. Děti jsou
rozděleny dle věku do tří kategorií, kterými
jsou momentálně starší přípravka, mladší
přípravka a mini přípravka. Pevně věříme,
že naši základnu malých fotbalistů
rozšíříme o další děti z Libčan, Želí,
Hvozdnic a dalších okolních obcí.
V srpnu jsme se aktivně zúčastnili
doprovodné fotbalové akce na libčanském
jarmarku. Naše družstvo mini přípravky a
mladší přípravky v rámci této akce
odehrály přátelská utkání proti shodně

starým dětem z Kunčic. Tak jak to v těchto
věkových kategorií bývá, nešlo o výsledek,
ale o radost v dětských očích, což se
náramně povedlo.
Na podzim sehrála družstva mladší i starší
přípravky několik soutěžních utkání a tým
mini přípravky sehrál pár přátelských
turnajů. Velkou odměnou pro děti, rodiče a
trenéry byla předvedená hra, ve které děti
ukázaly, co se za dobu svého aktivního

působení v klubu naučily.
Velice si vážíme, jak naše obec podporuje
místní spolky. Alespoň malé poděkovaní
jsme učinili při hojné účasti na podzimním
sázení stromů u rybníka Brigádník.
Na závěr chceme popřát vše dobré do
nového roku, mnoho osobních i
sportovních úspěchů a hlavně chuť do hry!

Za kolektiv trenérů Luboš Brambora

ROK 2021 U RYBÁŘŮ
Ač letošní rok společenským aktivitám
příliš nepřál, alespoň část našich plánu se
uskutečnit podařilo a na ty další se těšíme o
to více.
Poprvé jsme broďáky natáhli koncem října

při výlovu rybníka Turyň v bývalém
pivovaru, který je sice soukromý, ale
spolupráce s majiteli je oboustranně
přínosná a zážitky, pro které to děláme,
nezapomenutelné.
Výlov Kočáru již byl tradiční libčanskou

společenskou událostí, kde šly nejvíce na
odbyt kapří hranolky, uzení kapři i tradiční
rybí polévka. Počasí bylo nad očekávání
hezké, účast hojná a spotřeba nejen
svařeného vína tomu odpovídající.
Jako poslední akce v tomto roce nás čeká
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ještě tradiční prodej vánočních kaprů, který
je naplánován na 22. prosince odpoledne
(13:00 - 18:00) a 23. prosince dopoledne
(9:00 - 13:00). Takto nadvakrát je to
výjimečně proto, že 22. prosince se jde ještě
do školy a do práce a 23. se i my chceme
odpoledne již věnovat rodinám. Kromě
čerstvých kaprů budou v nabídce i uzení a
pokud to epidemická situace dovolí, i
drobné občerstvení.
Letos jsme také získali důvěru obce a získali
ke správě a užívání objekt bývalé
bažantnice, který si při brigádách
zvelebujeme a rádi bychom z něho

vybudovali klubovnu i důstojné zázemí pro
přípravu a pořádání společenských akcí. I

díky těmto brigádám se k nám přidalo
několik dalších členů, a rádi uvítáme i další,

které baví práce v partě.
Příští rok bychom rádi uspořádali rybářské
závody, které nám nyní po dva roky
nevyšly a chtěli bychom se začít věnovat
více dětem - jednak nám dorůstají ty naše a
druhak při výlovech vidíme, že se jich řada
kolem nás motá a naše práce je zajímá. Láká
nás i přespání s dětmi u vody a pod
pokličkou držíme i nějaké další nápady.
Přejeme všem klidné nejen Vánoce a
dostatek času stráveného s rodinou, ten je
ze všech nejcennější.

Záviš Jirásek

SDH LIBČANY
V roce 2021 se naše činnost nejvíce
soustředila na kroužek mladých hasičů. Na
jaře jsme s dětmi byli na hasičském
soustředění na myslivecké chalupě v
Radostově, následně jsme obnovili
pravidelné páteční schůzky a hodně s dětmi
trénovali požární útok. K dispozici jsme
měli kromě stávajících technických
prostředků i novou sportovní nádrž, novou
sadu hadic a dětské ochranné přilby, které
jsme pořídili z prostředků dotace z
dotačního programu Královéhradeckého
kraje „Podpora Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska v Královéhradeckém
kraji“. Účel dotace byl směřován na
celoroční činnost kroužku hasičů. Během
roku jsme dětem připravili různé soutěže s
hasičskou tematikou. Na pouťovém
jarmarku v Libčanech a na ukončení
prázdnin v Těchlovicích předvedli, jak
skvěle natrénovali požární útok pro
soutěže. Nevynechali jsme také stanování u
rybníka Brigádník a celé září opět trénovali
na závody. „Dřina“ se jim vyplatila, na
závodech v Roudnici v říjnu obsadili 1. a 3.

místo. Stihli jsem také jednodenní pěší
výlet s dětmi „Putování za topografickými
značkami“ z Libčan na Hrádek.
Spolek hasičů i letos pomáhal obci při
organizaci pouťového jarmarku a festivalu
Česenkovy Libčany, společně s obcí a
dobrovolníky jsme „Uklidili Česko“ a
pomohli zasadit stromy na stezce u
Brigádníku.
Jednotka JSDHO Libčany se v září
zúčastnila taktického cvičení požáru
hospodářské budovy Zámku Hrádek u
Nechanic, společně s dalšími
profesionálními a dobrovolnými
jednotkami z Hradce Králové a okolí. Dále
byli hasiči v letošním roce několikrát
likvidovat nebezpečné vosy a sršně.
Nemůžu bohužel vynechat čtvrtek
24.6.2021, kdy večer udeřilo na jihu
Moravy ničivé tornádo. Mezi lidmi z celého
Česka se okamžitě zvedla vlna solidarity na
pomoc postiženým obcím Hrušky,
Mikulčice, Moravská Nová Ves a Lužice.
Začaly vznikat výzvy a sbírky na pomoc
zasaženým obcím. Členové naší JSDHO
Libčany zaregistrovali jednotku pro

případnou dobrovolnou pomoc postiženým
obcím s úklidem. Starosta obce obdržel
žádost o materiální pomoc na jih Moravy a
už v pátek byl darovaný materiál dopraven
do Mikulčic. Po konzultaci s místními
jednotkami v Mikulčicích naši hasiči
vypomohli s rozvozem materiálu ze skladů
k zasahujícím jednotkám do všech
postižených obcí. Další členové jednotky
byli následně vysláni jako dobrovolníci na
úklid do postižených obcí.
Závěrem bych ráda poděkovala všem
aktivním členům za jejich práci v letošním
nelehkém roce a za hasiče bych popřála
všem krásné Vánoce a hodně pohody, klidu
a zdraví do nového roku.
Olga Jerjeová

Myslivecké sdružení Libčanská dubina
přeje všem přátelům myslivosti a přírody
šťastné a pohodové vánoční svátky a do
nového roku 2022 mnoho vitality a
pevného zdraví!
www.mslibcanskadubina.cz




