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Na dort hasiči chodí ke zpuchřelé savici
Mladí hasiči v Chuchelně na
Semilsku patří k těm, kteří
mají zajímavou činnost. S dětmi pracuje hned několik vedoucích, hlavní je Veronika
Hajná. Aktivně pomáhají Monika Kroupová, Andrea Klučková, Lukáš Babka a David
Hošek.
Prioritou je pilování disciplín hry Plamen s cílem vylepšit schopnosti a dosáhnout
na medaile. Kromě soutěží
jezdí mladí hasiči na výlety,
například na oblíbenou Riegrovu stezku kolem řeky Ji-

zery. Těší se na hasičské soustředění v Jizerských horách ,
pomáhají s obecními spolky
při pořádání dětského dne u
nich v obci.
„Dětské dny jsou u nás ve
velkém
stylu,
nechybějí
atrakce, jízda na čtyřkolkách,
malování na obličej a samozřejmě ukázka hasičských
disciplín a nejrůznější soutěže,“ připomíná Veronika Hajná.
Podle slov vedoucího a náměstka starosty sboru Davida
Hoška jim v práci pomáhá

hasičský sbor. „Zpočátku
jsme neměli pro děti soutěžní
vybavení. A tak jsme si na činnost mládeže vydělali. Například sběrem železa, které pro
hasiče shromažďují lidé z obce, pořádáme ples a dětský
karneval. Také u obecního
úřadu máme citelnou podporu, vloni finančně podpořil
několikadenní
soustředění
mladých hasičů.“
Hasiči také mají příležitostnou „cukrárnu u zpuchřelé savice“. Pokud je nějaká
oslava, výročí apod., hasičky a

ženy z vesnice napečou nejrůznější dobroty včetně perníčků. Dobroty zmizí závratnou rychlostí , chutnají nejen
dětem, ale každému, kdo přijde. Jako bonus je přidáno vzájemné popovídání, posezení,
zkrátka pohoda.V Chuchelně
díky podpoře obecního úřadu
opravují hasiči zbrojnici, pracují na ní ve svém volném čase. Snižují podlahy, osadí nová vrata. Mají totiž dostat novou cisternu a do stávajících
podmínek by se zkrátka nevešla.
Věra Nutilová
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Roadshow v úterý zamíří také
do Dvora Králové nad Labem

POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ S OTAKAREM KRÁMSKÝM
Severovýchodní Čechy – Odpoledne plné zábavy, ale také
řada informací o místech, kolem nichž chodí lidé každý
den, avšak možná ani netuší,
že k jejich proměně pomohly
evropské peníze.

evropské peníze více než 700
projektů, které mohou využít
více než 18 miliard korun, což
je celková částka, kterou má
program k dispozici.
Můžete pomoci rozhodnout, který projekt postoupí
do velkého finále, a navíc můžete vyhrát zajímavé ceny. A to
hned dvakrát.
Nejprve přímo na místě a
poté, když se zúčastníte velkého finálového hlasování na
webu www.hvezdyseverovychodu.cz .

Hvězdy
Severovýchodu

V ZÁVODECH DO VRCHU byl Otakar Krámský mnohonásobným českým šampionem, mistrovství Evropy vyhrál v letech 1995, 1997 a
1998, tehdy v divizi cestovních vozů. Od roku 1999 dodnes startoval v královské divizi sportovních a formulových vozů. Po tragické
nehodě ale zahynul v rakouském Rechbergu v tréninku na druhý podnik mistrovství Evrop. Včera se v Jilemnici konalo poslední rozloučení s výraznou postavou českého automobilového sportu. Foto: Jiří Tomáš

Tak ve dvaceti městech probíhá program velké letní
roadshow Regionální rady Severovýchod, příznačně nazvané Hvězdy Severovýchodu. První se uskutečnila v
Hradci Králové. Krajská metropole se tak stala symbolicky
startovním místem akce.
Dalším
místem,
kam
Hvězdy Severovýchodu zamíří, bude příští týden v úterý
Dvůr Králové nad Labem. Tady se akce uskuteční na náměstí T. G. Masaryka od 13 do
16 hodin.
ROP Severovýchod patří k
nejlepším operačním programům v republice a čerpá z něj

Účastníci mohou
vyhrát ceny
Ve hře je například herní konzole, stan pro celou rodinu, koloběžka nebo vodě odolná kamera. Velké hlasování se následně uskuteční až po skončení roadshow na stránkách
www.hvezdyseverovychodu.cz. Po celé léto tady budou
přibývat finalisté, podle toho,
jak vzejdou z jednotlivých zastávek roadshow.

Tvořte noviny!

vyhlašuje výběrové řízení na nájemce čerpací stanice
pohonných hmot EuroOil v obci:

Žacléř
Požadujeme:
kvalitní inanční zázemí a bezúhonnost kandidátů.
Zajištění provozu čerpací stanice od 1.8.2015
Své písemné nabídky s motivačním dopisem,
profesním životopisem a výpisem rejstříku trestů pošlete
nejpozději do 12.6.2015 na e-mail
petra.steigerova@ceproas.cz
nebo doručte na adresu
ČEPRO, a. s., Odbor čerpacích stanic,
Dělnická 12, 170 04 Praha 7.
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PRONÁJEM OBECNÍHO HOSTINCE S BYTEM

Jsme i na internetu!
Najdete nás na stránkách:

www.krkonossky.denik.cz
Jsme i na Facebooku!

Staňte se našimi fanoušky a nic
vám neuteče. Stačí zadat do vyhledávače Krkonošský deník.

INZERCE

Obec Ho ičky vyhlašuje výb rové ízení
na pronájem nebytových prostor a bytu
za účelem provozování hostinské činnosti
od 1. 7. 2015.
Bližší informace na www.horicky.cz
nebo telefonu 608 403 067.
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Buďte on-line s vaším
regionálním Deníkem
- na www.denik.cz
- v iPadu
- v iPhonu
- také jako e-paper
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NOVĚ

Strana U nás doma
Posílejte příspěvky, zajímavé fotografie a odkazy na
fotogalerie, postřehy, názory i
různé zajímavosti. Tvořte s
námi noviny, stranu našich
čtenářů, U nás doma!
Staň se reportérem!
Koná se ve vašem regionu
zajímavá akce a vy se jí zúčastníte? Sepište o ní pár vět,
udělejte pár fotografií a vše
nám pošlete na e-mail!
Čekáme na váš tip!
Znáte někoho zajímavého,
něčím zvláštního? Umí někdo
ve vašem okolí věci jako nikdo jiný, anebo má koníčka,
jež se stal jeho vášní?
Fotky, tipy, zajímavosti, posílejte na email:
jana.mudrova@denik.cz

