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Ukrajinskou obec Nevickoe spojují s regionem společní předci
Společenský večer v Kulturním domě v Libňatově byl završením programu ukrajinské delegace
v území Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. Dvaceti devíti členná skupina strávila
v regionu celkem dva dny.
Přestože se plánovaný průběh návštěvy od toho reálného lišil, nakonec se všechny nachystané
aktivity podařilo bez problémů absolvovat. Delegace do Úpice dorazila nakonec už po poledni v pátek
1. května, ubytovali se na ubytovně Sportovního a turistického centra Jestřebích hor a poté pro ně
byl připravený program v Havlovicích – ve Všesportovním areálu bylo nachystané zázemí pro
sportovní aktivity – minigolf, fotbal nebo trampolínu a drobné občerstvení po náročné cestě. V
podvečer se zájemci podívali do Základní a mateřské školy Havlovice. Večer sledovali někteří z hostů
v Kulturním klubu Pálenka v Úpici hokejový zápas Česko – Švédsko.
Sobota byla na začátku opět zasvěcená sportu – na hřišti v Libňatově u Mateřské školy byl sehraný
přátelský zápas v malé kopané mezi FC Barchovan – FC Nevickoe, který nakonec hosté vyhráli poměry
4:2 a 4:3. Po fotbalové hře se všichni přesunuli do Havlovic na hrad Vízmburk, kde konala akce
s názvem Devatero řemesel a účastníci měli možnost shlédnout tradiční řemesla a navštívit
prohlídkovou trasu po hradě s výkladem.
Večer byl v Kulturním domě v Libňatově přichystaný ukrajinský večer. Nejdříve všechny pozdravil Jan
Balcar, ředitel MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s., poté starosta Libňatova Jaroslav Tomeš a
starosta obce Jívka Jiří Gangur. „Jsme moc rádi, že dorazil i starosta z Jívky, protože jeho rodina má do
okolí Nevickoe přímé vazby,“ vysvětluje Jan Balcar. „Oba rodiče pana starosty pocházejí z Ukrajiny, a
když jsme se pak bavili s členy delegace, tak vyšlo najevo, že jeho příbuzný je dokonce na Ukrajině
starostou obce.“
Ukrajinský starosta Michail Michailovič Laba poté představil prostřednictvím fotografií a prezentace
obec Nevickoe, seznámil s tamními tradicemi a celkově s chodem obce a mimo jiné také stručně
pohovořil o probíhajícím válečném konfliktu, který se celé Ukrajiny už rok dotýká. Poté následovalo
taneční a pěvecké vystoupení nejen krojovaných ukrajinských žen.
Návštěva regionu pak pro ukrajinskou delegaci končila v neděli v brzkých ranních hodinách, kdy odjeli
směr hlavní město Praha.
„Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří jakkoliv pomohli s organizací celého programu,
například obci Libňatov, FC Barchovanu Libňatov, TJ Sokolu Havlovice nebo Sdružení pro Vízmburk,
o.s., kteří nám pomohli pro všechny zúčastněné zajistit zázemí,“ vyjmenovává zapojené strany Jan
Balcar. „Určitě s obcí Nevickoe zůstaneme v kontaktu a máme zájem o větší prohloubení spolupráce,
květnová návštěva byla první vlaštovkou a tak do budoucna se třeba i my zase na Ukrajinu podíváme
v rámci návštěvy partnerů na Slovensku.“
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