Ve dnech 29.9.2016 – 2.10.2016 navštívili naši obec přátelé z partnerského
polského města Kamienná Góra. Setkání se uskutečnilo v rámci projektu
„Aktivní v každém věku“.
Program návštěvy odpovídal názvu projektu a byl opravdu pestrý a různorodý.
Provedli jsme naše polské přátele celou obcí. První den jsme jim ukázali
Krčkovice, Bohuslav i naše krásné rybníky Věžák, Vidlák a Rokytňák. Měli
možnost prohlédnout si Motomuzeum v Borku a obdivovat historické motorky
české i zahraniční výroby. V hasičárně ve Hnanicích jsme tento náročný pěší
výlet zakončili večeří a společnou zábavou. Druhý den jsme je pozvali do Skaláku
a na zámek Hrubá Skála. Odpoledne se neslo ve sportovním duchu, na
tenisových kurtech jsme připravili tenisový turnaj i ukázky horolezeckých
technik.
Zlatým hřebem programu byl 1. ročník Hruboskalských slavností. Dopoledne si
všichni zájemci mohli prohlédnout Řezníčkovu vilu, kde byly vystavené i kroniky
obce a zpřístupněny všechny prostory včetně věže. Ke dni otevřených dveří se
připojila i naše Základní a mateřská škola a hasiči ze SHD Hrubá Skála, kteří pro
zájemce otevřeli dveře hasičské zbrojnice v Doubravici.
Slavnosti se konaly na louce u Libuňky. Cílem všech organizátorů, kterým tímto
děkujeme, bylo především pobavit všechny návštěvníky. Pro děti byla
připravena řada soutěží. Hasiči se pochlubily současnou i historickou technikou
a předvedli přihlížejícím své umění a dokonce i ostrý neplánovaný výjezd ke
skutečnému požáru. Soutěže byly připraveny nejen pro děti, ale i pro dospělé.
Naši polští přátelé se aktivně zapojovali a tak jsme mohli sledovat mezinárodní
souboj v přetahování lanem, lyžování i stavění věže z marshmallownů.
Mezinárodní týmy soutěžily i ve skládání puzzlí vytvořených ze znaků obou obcí.
V rámci hruboskalských slavností jsme vyhlásili i prvního Masterchefa v historii
Hrubé Skály. Taneční zábava a světelná show završila tento krásný sluneční den.
Věříme, že se všem zúčastněným akce líbila a podařilo se nám založit novou
tradici a Hruboskalské slavnosti nám zpříjemní i podzim 2017.

