KOMUNITNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA VENKOVĚ
Zpravodaj 3/2021
Sociální práce, Čína, Mexiko, příroda?
Zdálo by se, že tato témata spolu vzájemně neladí,
ale v našem zpravodaji si můžete přečíst, že je sladit
lze. Zkusili jsme to nejprve s RNDr. Bártou, který nás
vzal na procházku do přírody v místě, kde žijeme.
Na příkladech nám ukázal, jak pospolité a vypočítavé
dokáže být ptactvo nebo jak se brání proti útokům
nepřátel rostliny. A procházky měly úspěch! Stejně
tak sousedská setkání nad sociálními tématy, která
byla okořeněna cestovatelskou prezentací Mgr.
Slavíkové.
Ale zvládli jsme toho víc. Mohli jste nás potkat v Boharyni na Dětském dnu nebo při vyzvedávání dětí
na letních kempech. Sešli jsme se starosty našich
obcí i s dalšími odborníky při plánování dalších aktivit
pro vás. V několika obcích už půl roku aktivně pracují
komunitní pracovnice. Od března si můžete o radu
napsat nebo zavolat do naší právní poradny.
V podobném duchu budeme pokračovat i na podzim.
Tematická setkání budou vždy doplněna zajímavou
aktivitou, ať už to bude exkurze do Zemědělského
družstva ve Lhotě pod Libčany nebo ve Mžanech,
povídání o bylinkách, či zkouška rehabilitačního
cvičení.
Tak nás dál sledujte, ať se brzy potkáme osobně.
Eva Vašáková - koordinátorka Komunitní sociální
práce na venkově
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A hurá na dovolenou…

Víte, kde spí vlaštovka?

Konečně se daří uskutečnit všechna naplánovaná setkání v rámci projektu Komunitní sociální práce na Hradeckém venkově. Na konci
června jsme pro vás mohli nachystat pát tipů
na dovolenou. Průvodkyní nám byla Mgr. Slavíková se svými cestovatelskými prezentacemi.
Nejprve se cestovalo ve Lhotě pod Libčany
do Mexika, do stejné země o pár dní později
i na Dolním Přímě. Skupina asi dvaceti sousedů
se 29. 6. vydala do Číny, a to z Mokrovous.
Poutavá, dvě hodiny trvající prezentace, zaujala
jak fotografiemi, tak vyprávěním. První cyklus
prezentací jsme uzavřeli v Roudnici, taktéž
výpravou do Číny. Všechny prezentace byly
uvedeny představením aktivit našeho komunitního týmu. Sešli jsme se vždy v prostorách,
které nám zapůjčila obec a za to velmi děkujeme. Nálada byla přátelská, dozvěděli jsme se
něco nového, popovídali si a strávili příjemný
podvečer.

V květnu se už v přírodě všechno probudilo,
rostlinky, bylinky, stromy i keře kvetou, pučí, jsou
zelené. Ptáci zpívají ze všech stran. RNDr. František Bárta očekává skupinky občanů a sousedů,
aby s nimi vyrazil do okolí jejich bydliště a ukázal
jim, co je co, a kdo je kdo. Nechává je zaposlouchat do zvuků přírody, hlavně pak do zpěvu ptáků a pomáhá jim je rozpoznat. Pozorně naslouchají děti, ale i dos-pělí. První se do přírody vydala skupinka souse-dů v Radostově. Po představení aktivit projektu je čekala dvouhodinová
procházka plná zážitků. Další dvě setkání měla
začátek v Probluzském parku. Na druhé setkání
jsme museli pro nepří-zeň počasí vyrazit o týden
později, než bylo v plánu, ale o to početnější byla
účast. Dozvě-děli jsme se mnoho zajímavého
a RNDr. Bárta nám předvedl, jak krásná je fauna
i flóra v místě, kde žijeme.
A pokud se chcete dozvědět více, zve vás
všechny do Komárova, kde má pro pozorování
a poznávání ptactva vytvořeny ideální podmínky.
A jak že je to s tou vlaštovkou? Znáte odpověď?
V Radostově to věděl málokdo. Vlaštovka totiž
nespí na hnízdě, ale v rákosí.
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Sbírka na opravu věžních hodin kostela v Nechanicích
Nechanický kostel potřeboval opravu věžních hodin. Na tuto akci byla vyhlášena sbírka,
v které se do 10. 7. 2021 vybralo 230.431,- Kč. Organizátor sbírky všem dárcům co nejsrdečněji děkuje. Restaurátor, pan Jan Marek, Dis., v průběhu měsíce července namontuje
věžní hodiny zpět a koncem července bude dílo hotové. Z vybraných finančních prostředků je však možné uhradit pouze opravu stroje, která činí 220.000,- Kč. Na moderní elektrické natahování, které přijde na obdobnou částku, se finanční prostředky vybrat nepodařilo. Pokud můžete a chcete přispět, je to možné na účet u České spořitelny
č.: 5930842389/0800.
Při příležitosti uvedení hodinového stroje do provozu si Město Nechanice ve spolupráci
s Farností Nechanice dovoluje pozvat občany na malou oslavu v Kostele Nanebevzetí
Panny Marie. Slavnost se uskuteční 6. 8. 2021. Zahájena bude v 17.00 hod úvodním troubením Souboru lesních rohů, následovat bude krátký proslov starosty Města Nechanice
pana Jiřího Pechara a duchovního správce pana Mariána Benka. Od 18.00 hodin čeká přítomné Barokní představení (Cesta šlechtičny z Vídně do Krakova). Od 16.00 do 20.00
hodin bude navíc volně přístupná věž kostela umožňující prohlídku opravených hodin.
Stanislav Leinveber
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Myslivci osazují historické polní cesty
Myslivecký spolek LOVĚNA Nechanice ve spolupráci
s městem Nechanice, Zemědělským družstvem Nechanice a Českou společností ornitologickou zahájil
v roce 2020 projekt Úprava krajiny v katastru obcí
spadajících pod Nechanice.
Po realizaci biokoridoru v Lubně jsme na jaře 2021
vybudovali biokoridor ve Starých Nechanicích. Jedná
se o vytvoření krajinného prvku v lokalitě „Za rybníky“,
směrem ke skládce Lodín. Na pozemcích v majetku
města Nechanice kat. číslo 326/6 a 326/9 byl vytvořen
biokoridor o ploše cca 3.300 m2/šířka 12 - 4 m, délka
cca 500 m/.

Tento krajinný prvek rozdělil cca 60 ha velký půdní
celek na dvě menší plochy. Úpravy jsou projektovány
tak, aby co nejvíce vyhovovaly hospodaření Zemědělského družstva Nechanice.
Do konce května 2021 se nám podařilo finálně realizovat
celý projekt druhé etapy. Geometrické zaměření a nákup
dřevin uhradilo město Nechanice. Pletivo na oplocení jsme
brigádnicky získali demontáží oplocení od Lesů ČR.
Pozemky jsme zaseli travní směskou a osázeli dřevinami
v počtu cca 250 kusů. Mezi dřevinami jsou zastoupeny Trnka obecná, Jeřáb ptačí, Hloh obecný, Bez černý, Kalina
obecná, Dřín obecný a Vrba srdčitá. Vysazené dřeviny byly
následně oploceny. Další projekty máme zpracované
pro lokality v katastrech Nechanice a Staré Nechanice. Tyto
bychom chtěli realizovat po dohodě s MÚ Nechanice a ZD
Nechanice v příštím období. Tímto článkem chceme
poděkovat všem zúčastněným stranám za spolupráci.
Věříme, že tyto projekty budou mít pozitivní vliv na pestrost přírody a krajiny. V měsíci červnu jsme umístili u silnic
směrem na Suchou, Kobylice a Hrádek na sloupky zařízení
odrazující zvěř od vstupu na komunikaci. Věříme, že v těchto úsecích dojde k výraznému snížení střetu motorových
vozidel se zvěří.
za Myslivecký spolek Nechanice Stanislav Leinveber
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Kamenice žije
Vysloví-li se název vesnice Pšánky, tak generace narozená v 60. letech řekne: "Kamenice? To teda
byly zábavy“. Ale nebyly to pouze zábavy. Historie Kamenice je mnohem starší a zajímavější.
Prvotní zmínka o vysázení porostu a záložení divadla začíná zhruba kolem roku 1945. V té době
k sobě lidé měli vlivem poválečné doby velice blízko, společně pořádali divadelní představení
a utužovali pošramocené mezilidské vztahy. V roce 1954 se občané Pšánek rozhodli vystavět
v Kamenici pódium pro kapelu s tanečním parketem a zázemí pro občerstvení. Toto vše sloužilo
přibližně až do roku 1996, kdy se zde vystřídaly divadelní spolky se svými představeními, rockové
kapely s koncerty, diskotéky, taneční zábavy, ale i samostatné soukromé akce. Jak šel čas a budovy se přestaly využívat a opravovat, muselo se vše z bezpečnostních důvodů v roce 2018 zbourat.
Radka Kubečková přišla s nápadem, že by ráda vše uvedla do původní podoby. Jakmile tento
nápad vyslovila ihned se přidali další Pšánští nadšenci, kteří tuto myšlenku také vzali za svou
a bez sebemenších pochybností nabídli pomoc při organizaci a závěrečné výstavbě dřevěného
pódia. Budou i týmem pro společnou organizaci pořádaných akcí.
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Abychom vše dokázali správně uchopit, museli jsme si určit priority tak, aby naše vize měla
správný směr. Naším hlavním cílem je zapojení veřejnosti do stejného prostředí, které naši
předci budovali do roku 1954. Tento hezký kout Pšánek si přejeme znovu vybudovat z úcty
k našim spoluobčanům a k těm, kteří se před mnoha lety podíleli na výstavbě. Bude to i znovuoživení tradice, které vdechli život lidé z širokého okolí, účinkující v divadelních spolcích. Také
nám v Pšánkách chybí příroda, ke které můžeme vést naši mladší generaci, především děti
předško-lního věku. Divadelní představení v přírodě nejen pro mateřské školky, ale i pro děti
a rodiče, ať z bližšího okolí nebo větší vzdálenosti, by jistě bylo zpestřením. Další využití vidíme
v pořádání různých tvořivých dílniček, workshopů, dětských dnů, tradičních svátků nebo třeba
jenom opéká-ní buřtů. Kamenici jistě rádi využijí k odpočinku cyklisté i důchodci. Jako dobrý
nápad vidíme i možnou výstavu fotografií z historie a současnosti tohoto krásného místa.
Prvním krokem pro obnovení Kamenice bylo povolení obecního zastupitelstva k výstavbě a tímto děkujeme za souhlasné stanovisko všech přítomných zastupitelů. Nyní již máme také zažádáno o dotaci na tento projekt od nadace Via s názvem „Živá komunita“. Jednou z hlavních podmínek pro její získání je zapojení občanů do výstavby tak, jak už název titulu napovídá. Společným
úsilím postavíme pódium a při práci si užijeme bohatý program.
Touto cestou jsme se rozhodli informovat a oslovit širokou veřejnost. Rádi bychom s Vámi sdíleli
Vaše zkušenosti, příběhy, historky, fotografie, video rozhovory, podněty k dalšímu pátrání o Kamenici. Pozvěte nás k Vám a my rádi přijedeme. Také nás můžete sledovat na FaceBook stránkách "Pšánky" nebo "Kamenice Pšánky". Pravidelně tam budeme přidávat články o dalším vývoji
našeho projektu "Kamenice žije". Budeme velmi rádi za každou maličkost, na kterou si vzpomenete. Své příspěvky můžete zasílat také na email: kamenice.psanky@seznam.cz, FaceBook
"Kamenice Pšánky" nebo poštou na adresu: Pšánky čp. 41, 503 15 Nechanice.
Přiložené fotografie jistě vdechnou nostalgii z tohoto krásného místa do Vašich srdcí.
Soňa Žižková
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A co říci na závěr?
Podařilo se nám navázat spolupráci s Dětským domovem v Nechanicích, kde se pro dospívající chystá
cyklus přednášek s praktickými nácviky vyřizování
běžných záležitostí například na úřadech, při hledání
práce a podobně. Cílem je jim trochu usnadnit vstup
do samostatného života. S mladšími dětmi z domova
se v září vypravíme za včelařem do Stěžírek.
Po prázdninách budou pokračovat cestovatelské
prezentace, besedy na různá témata nebo aktivizační
setkávání v rámci hesla „ve zdravém těle zdravý duch“.
Sledujte proto aktuality na našich facebookových
stránkách nebo na webu, kde naj-dete i kontakt
na jednotlivé pracovnice a koordiná-torku projektu.

