Starosta obce Bělá je i Zasloužilým hasičem
Semilsko – V Centru hasičského hnutí SH ČMS v Přibyslavi byly před několika dny
uděleny tituly Zasloužilý
hasič. Zástupce tu měl i okres
Semily, když ocenění převzal
Vladimír Svoboda z Bělé.
Titul přijal z rukou starosty SH ČMS Karla Richtera
a dalších vysokých představitelů sdružení společně se čtyřiceti hasiči z celé republiky.
Vladimír Svoboda je zřejmě
jediným člověkem v kraji, který věnoval více jak šedesát let
aktivní činnosti v obci Bělá.
Od roku 1964 byl tajemníkem obce, v roce 1992 byl zvolen starostou, tuto funkci vykonává dodnes. Téměř šedesát let je aktivním hasičem.
Začínal jako vedoucí mládeže,
stal se také velitelem požární
jednotky. Měl výrazný podíl
na stavbě hasičské zbrojnice.
Vždy odváděl kvalitní práci,
přestože pracoval v textilním
průmyslu, kromě jiného v pozici ekonoma nebo ředitele závodu Kolora.
Obětovat se je pro něj typické, nikdy nevyhýbal žádné
práci. Prosazoval a podporo-

Nenechte si ujít
Dnes přijíždí svatý Martin na koni

Trutnov/Turnov – Tradiční oslava svátku Martina začíná dnes
v 17 hodin v Trutnově před Uffem. Po příjezdu sv. Martina se v
lampionovém průvodu účastníci vydají společně na Krakonošovo náměstí. Jako každoročně čeká děti sladká odměna a Sněhultéka s DJ Pepsonem, při které si mohou pěkně zaskotačit. Vítání sv. Martina si na dnešek naplánovala například také Základní škola Skálova v Turnově. Těšit se můžete na lampionový původ, program s vystoupením Flétniček a samotný příjezd
sv. Martina. Akce se uskuteční od 17 hodin na školní zahradě v
Alešově ulici. Pořadatelé vyzývají k bílému oblečení.
(jm)

Jsme i na internetu!
Najdete nás na stránkách: www.krkonossky.denik.cz

Jsme i na Facebooku!
val zájmy hasičů, dokázal
stmelit jejich kolektiv stejně,
jako lidi v obci. V roce 2013 obdržel poctu hejtmana Libereckého kraje za celoživotní
přínos v oblasti rozvoje obce a
regionu. „Při udělování ti-

tulu Zasloužilý hasič se mi
promítl ve vzpomínkách celý
hasičský život. Nebránil jsem
se dojetí, jsou to neopakovatelně krásné pocity. Ocenění si
velice vážím,“ uvedl.
Vladimír Svoboda je člově-

kem, kterému by jeho elán,
pracovitost,
obětavost
a
vstřícnost mohl mnohý závidět. Je člověkem, který má rád
lidi a otevírá pro ně dokořán
své srdce.

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

Text a foto: Věra Nutilová

Kvalitní med se dá sehnat přímo od včelaře. Je to záruka?
Kde v dnešní „době jedové“
koupit kvalitní med, za který
jeho producent může ručit?
Nejsnazší to bude přímo od
včel, s malou oklikou, tedy od
včelaře.
Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ od
roku 2004 zaštiťuje projekt
Med přímo od včelaře, kde se
mohou zákazníci a poctiví
včelaři potkávat bez prostředníků.
Na webových stránkách
společnosti si mohou zájemci
o koupi kvalitního medu najít
včelaře ve svém okolí a snadno ho kontaktovat na uvedeném e-mailu nebo telefonním
čísle.
V čem je to výhodnější?
Konkrétní včelař si své klienty chce udržet, a proto si nemůže dovolit nabízet nekvalitní med. Dobrá pověst se
dlouho buduje, ale rychle ztrácí. Většina chovatelů je dokonce ochotná ukázat svá
včelstva a včelařský provoz a

zákazník si tak kromě zdravé
pochoutky odnese i zajímavý
zážitek.
Nákup místního medu je zároveň podporou včelařů a s nimi i okolní krajiny. Včely jsou
zárukou dobrého opylení
okolních ovocných stromů a
plodin. I když jsou částečně zastupitelné dalšími opylovateli, významně přispívají k zachování biodiverzity.
Zejména jarní květové medy obsahují pylová zrna z květů, které včely navštěvují. Jejich konzumace v medu zvyšuje odolnost proti pylovým
alergiím, zejména v medu
místním, pocházejícím z lokality, kde žijeme.
Proto odborníci na včelařskou problematiku upozorňují, že je samozřejmě lepší zásobit se medem z okolního
prostředí místo sladké směsi
ze zemí EU a mimo EU, u níž
vyskytující se pylová zrna mohou být pro náš organismus
velkou neznámou.

Zpráva pro Vrchlabáky: Posádku Štolfa –
Hawel na poslední soutěži postihla smůla
Smůla se přilepila na převodovku posádky Jindřich Štolfa – Zdeněk Hawel, pocházející z Vrchlabí, při závěrečné
soutěži ve Vsetíně. Bojovali o
celkové prvenství třídy 17
zejména s posádkou Jiří Perník – Lukáš Votava (vůz Škoda 130 LR). Na náročných a
uklouzaných
rychlostních
zkouškách v okolí Vsetína
uplatnil Štolfa své jezdecké
schopnosti a po dvou erzetách
vedla posádka třídu o více jak
sedm sekund, další posádky
ztrácely už více jak pětačtyřicet sekund a ve skupině 14-18
byli na skvělém třetím místě.
„Jindra byl rozhodnutý jet
především na jistotu, ale podle dosažených časů, to byl opět
špičkový výkon a krásné sve-

zení,“ přibližuje úvodní část
soutěže Zdeněk Hawel. Bohužel však na třetím měřeném

úseku posádku opustilo štěstí
a po závadě na převodovce byla nucena předčasně ze soutě-

že odstoupit. „Šla zařadit pouze jednička. A s tím se závodit
nedá. Je to pro nás velké zklamání, krásný výsledek a celkové vítězství bylo na dosah.
Bohužel se s tím v tomto sportu musí počítat,“ řekl po odstoupení z vedoucí pozice Jindřich Štolfa.V konečném hodnocení Rally sprint série to pro
posádku Jindřich Štolfa – Zdeněk Hawel a jejich vůz Škoda
130 RS znamená druhou příčka ve třídě 17 za zmiňovanou
posádkou Perník – Votava.
Velice lichotivé umístění –
čtvrté místo, patří dvojici v
celkovém pořadí skupiny 14 –
18.Posádka opět děkuje svému
doprovodnému týmu a sponzorům.
Pavel Vydra

Foto: archiv posádky

