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Košťálovské hřiště hostí Bumbác
Košťálov/ Obecní úřad
Košťálov pořádá spor-
tovně zábavné odpo-
ledne se zaměřením
na propagaci silniční
bezpečnosti. Třetí
ročník Košťálovského
Bumbáce se koná
dnes od 13 hodin ve
sportovním areálu a
dopravním hřišti v
Košťálově. Tak, jako v
minulých ročnících,
je připraveno pro dě-
ti, mládež i dospělé
mnoho soutěží, her a
zábavy. Novinkou to-
hoto ročníku jsou ro-
dinné soutěže. Láka-
dlem pro malé i velké

bude trenažér Formule 1. Ukázky práce předvedou
složky policie, hasiči i zdravotníci. Každého zaujme
show modelů buggy, monster truck, rally a trial spe-
cial. Nejen děti využijí velkou trampolínu a starší si
vyzkouší paintball. Odborná firma zajistí prezentaci
kol a cyklo příslušenství. Autoprodejce předvede nové
modely aut a dětské autosedačky. Místní spolky se po-
starají o další zábavu a bohaté občerstvení. (lib)

Tatobitští oslavují tisíciletou lípu
Tatobity/ Hudba, historický šerm či prohlídka místní-
ho kostela doplní dnešní Slavnosti lípy v Tatobitech na
Turnovsku. Slavnost na počest nejstaršího stromu v
regionu začne v 11 hodin přímo u lípy vystoupením že-
leznobrodského pěveckého sboru Eternal Voices. Od
12 hodin se oslavy přesunou do zahrady malíře Dědiny.
Návštěvníky pobaví skupina historického šermu Rytí-
ři turnovského meče, od 15 hodin zahraje turnovská
kapela Pranic a v 16.30 vystoupí Taneční a swingový
orchestr ZUŠ Železný Brod. Již od 11 hodin bude k pro-
hlídce otevřen kostel svatého Vavřince. Slavnosti lípy
v rámci takzvaných Letnic pořádá občanské sdružení
Dědina a Obecní úřad Tatobity. (lib)

Kraj pořádá tábor lidu kvůli dálnici
Kozákov/ Pro příznivce i odpůrce rychlostní komuni-
kace R 35 přes Český ráj bude jistě zajímavé veřejné
představení srovnávací studie všech navrhovaných
tras dálnice, kterou pořádá náměstek hejtmana pro
dopravu Martin Sepp zítra od 13 hodin na parkovišti
pod rozhlednou na Kozákově. Z obcí dotčených stav-
bou silnice budou vypraveny speciální autobusové
linky, které účastníky odvezou zpět v 16.15. (lib)
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BUNKRY
Stachelberg: muzeum v objektu T–S 73
se nachází nedaleko vrcholu silnice mezi
Trutnovem a Žacléřem. Otevřeno Čt – Ne
od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin.

Odolov T–S 26: v objektu je umístěna nej-
rozsáhlejší sbírka válečné pěchotní a dělo-
střelecké munice ve východních Čechách.
Pro veřejnost je otevřen vždy poslední ví-
kend v měsíci, v červenci a v srpnu každý
víkend, vždy od 9.30 do 17 hodin.

Pěchotní srub T–S 27 Nad cestou: veřejně
přístupné muzeum provozované členy
Klubu vojenské historie Brendy. Otevřeno
bude 4. července, 1. srpna, 5., 27. a 28. září.

Pěchotní srub T–S 63: objekt mezi Libčí a
Zlatou Olešnicí bude otevřen o prázdni-
nách každou sobotu, 5., 12. a 13. 9. a 3. 10.

VÝSTAVY

TRUTNOV
Městská galerie:
Quido Kocián – úděl umělce. Výstava so-
chařské tvorby předního českého výtvar-
níka bude otevřena do 23. srpna.

Výstavní prostor městského úřadu:
Fotografie Jany a Josefa Podvalských.
Potrvá do 27. srpna.

Galerie Hippo (Bulharská ul.):
Rostliny známé neznámé – výstava foto-
grafií Vladimíra Černíka. Do 30. června.

VRCHLABÍ
Krkonošské muzeum:
S mouřenínem v erbu – expozice seznamu-
je s hraběcím rodem Morzinů od jejich pří-
chodu do Vrchlabí roku 1635. Otevřena
bude do 4. října.

Po čem taky šlapeme – minerály a drahé
kameny Luďka Běhounka. Do 6. září.

ŽACLÉŘ
Městské muzeum:
10 let Městského muzea – výstava z vlast-
ních sbírek k výročí založení potrvá do
konce srpna.

JILEMNICE
Krkonošské muzeum:
Český šlechtic Jan Nepomuk František
hrabě Harrach – výstava k příležitosti
100. výročí umrtí. Do 13. září.

TURNOV
Muzeum Českého ráje,
Výstavní kabinet:
Jiří Korec – Medaile a plakety – výstava
probíhá do 19. února. 2010.

SEMILY
Galerie XY:
Semily Femily – výstava skupiny mladých
semilských výtvarníků. Do 3. července.

Muzeum a Pojizerská galerie:
Jan Souček – Nejen apokalypsa. Výstava
autorových obrazů, kreseb a grafických
listů. Do 26. července.

Kdo si hraje, nezlobí 4...tentokrát hračka
plastová. Do 6. září.

KONTAKT
Oznámení o pořádání kulturních a spole-
čenských akcí posílejte do Krkonošského
deníku na adresu:
ales.vanicek@denik.cz.

U VÁS NA NÁVŠTĚVĚ

Hasičský sbor v Benešově slaví 125. výročí
ZUZANA KOULOVÁ

Luděk Václavík, člen SDH

Benešov u Semil/ Když někde
začne hořet, první, kdo se ve
většině případů u požáru ob-
jeví, nejsou hasiči profesio-
nální, ale hasiči dobrovolní.
Skládají se z místních lidí,
kteří jsou ochotni v jakouko-
liv denní i noční dobu zane-
chat své činnosti a jít chránit
majetek a životy, často sou-
sedské nebo příbuzenské.

Ti benešovští letos slaví 125
let vzniku a nejen, že pomáha-
jí při problémech s ohněm, ale
také v obci zajišťují kulturní
akce, jako jsou karnevaly,
návštěvy divadel, pálení ča-
rodějnic, ale i zájezdy pro do-
spělé. 15. června 1883 se ně-
kteří tehdejší obyvatelé sešli,

aby dali vzniknout hasičům v
Benešově. Jejich existenci si
vyžádala četnost požárů a ta-
ké rozsáhlost obce. Tehdy zde
bylo 135 obytných budov.
Sbor dobrovolných hasičů
Benešov u Semil byl schválen
Místodržitelstvím v Praze 30.
června 1884. Letos je to 125 let.

Při založení sbor čítal 62
členů. Zpočátku měli hasiči k
dispozici jen leziště a dřevě-
nou kolnu a jednotlivé části
hasící výbavy byly rozesety u
členů sboru v jejich domo-
vech. Až v roku 1920 byla proti
kampeličce postavena první
hasičská zbrojnice. Současný
areál tak, jak ho znají zdejší
lidé nyní, byl kompletně do-
končen v roce 2002 a práce po-
kračují zřízením autokempu,
budováním sprch a podobně.Ukázka z hasičské soutěže. Foto: archiv OÚ Benešov u Semil

NA STATKU VLÁDNOU ŘEZBÁŘI, BUDE I HUDBA
ŘEZBÁŘSKÁ SOBOTA. Kdo
má rád vůni a dotek dřeva,
neměl by dnes vynechat ná-
vštěvu Dlaskova statku v Do-
lánkách u Turnova. V roubené
usedlosti z 18. století se na pár
dnů zabydleli řezbáři a dře-
vosochaři, kteří zde společně
tvoří v rámci 14. ročníku řez-
bářského sympozia. Během
dneška od 9 hodin mají lidé
možnost nejenom nahlédnout
kumštýřům pod ruce, ale ti
odvážnější si mohou práci s
dlátem na místě vyzkoušet. V
doprovodném programu vy-
stoupí liberecké Divadlo na
cestě s pohádkami O Plaváč-
kovi v 10.30 a O Honzovi ve 14
hodin. Od 16 hodin návštěvní-
kům statku zahraje turnovská
kapela Funk Corporation.
Foto: Deník/Libor Jakubec
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Vaše Hana Orgoníková, 
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Třídíme odpad - 3. díl

Vážení a milí čtenáři,
v polovině června se v Hradci Krá-
lové konala každoroční konference 
o nakládání s odpady v obcích. To 
by samo o sobě nestálo příliš za 
zmínku až na to, že se na ní prezen-
tovaly firmy, které se zabývají re-
cyklací odpadů a představily nové 
výrobky. Tou první byla společnost 
Kronospan CR, která se zabývá 
výrobou OSB desek, dřevotřísek 
a překližek. Co je z našeho pohle-
du zajímavé, že právě OSB desky, 
tak populární ve stavebnictví, jsou 
vlastně recyklátem dřevěných 
obalů, zejména dřevěných palet 
a beden. Tyto obaly se v obrov-
ských mlýnech nadrtí na potřeb-
nou velikost, zbaví se nežádoucích 
příměsí, zejména pak hřebíků a s 
pomocí pojiva lisují do zmíněných 
desek. Jihlavská firma je jedním 
z největších závodů na „recyklaci 
dřeva“ v Evropě. Druhou zajíma-
vou společností byla firma CIUR 

z Brandýsa nad Labem, která se za-
měřuje na výrobu tepelných izolací 
ze sběrového papíru. Již více než 15 
let na základě kanadského paten-
tu a licence vyrábí vysoce účinné 
tepelné izoloace s všestranným 
použitím tak, že sběrový papír po-
mocí speciálního mlýna rozvlákní 
až na jednotlivá celulózová vlákna, 
které jsou v podobě tepelné izolace 
vysoce hygienické a odolávají celé 
řadě nepříznivých vlivů. Navzdory 
krizi firma neustále zvyšuje svojí 
produkci. Mimo zmíněné společ-
nosti byla k vidění i mobilní výstav-
ka z recyklátů, která již v minulosti 
putovala po městech Libereckého 
kraje, a která je praktickou ukázkou 
použití výrobků z recyklátů v praxi. 

Tento článek můžete mimo jiné 
najít i na www.jatridim.cz, kde se 
můžete o třídění odpadů dozvědět 
ještě mnohem více a kde můžete 
uplatnit vaše náměty, postřehy, 
připomínky a zkušenosti.

INZERCE
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SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

PŘÍLEŽITOST
PRO TEBE

Jste mladí do 20 let věku?
Jste v evidenci úřadu práce Liberecké-
ho kraje a máte chuť rozšířit si svoji kva-
lifikaci? Pak právě pro Vás je tu projekt
„Příležitost pro Tebe“.

V rámci projektu jsme pro Vás připravili:

a skupinové poradenství, osobnostní
a pracovní diagnostiku)

Zaměstnavatelé mají možnost získání
-
-

jektu nastoupí do zaměstnání.

na úřadu práce nebo na 488 577 684.

www.denik.cz

Informace 
pro všechny
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