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Foto: Michaela Stránská

Povodně zasáhly přibližně od 31. května
nejprve jihozápad a severovýchod Čech, kvůli
postupu vody po Vltavě a Labi také severní a
střední Čechy. První povodňová vlna si vyžádala
nejméně 8 mrtvých a přes 19 tisíc lidí muselo být
za pomoci hasičů evakuováno.
Vzhledem k vydatným dešťům a nasycených
povodí přišla mezi 9. a 12. červnem méně
intenzivní druhá povodňová vlna.
15. června byl v posledních postižených
oblastech v České republice odvolán 2. stupeň
povodňové aktivity.
Hlavní příčinou bylo především zatažené a
deštivé jaro 2013, při kterém byla velká část
území České republiky nasycena vodou právě
z častých dešťů a jarního tání.
Český hydrometeorologický ústav vydal
28. května 2013 vážné varování před bouřkami s
průtržemi mračen a krupobitím na následující
dva dny, tedy na 29. a 30. května.
Právě 29. května přišlo varování před
povodněmi a to zejména pro povodí Lužické
Nisy, na přítocích Berounky a horního toku Labe.
(pokračování na následující straně)
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Cerven
Název měsíce červen je odvozován
rozmanitě, například od červenání ovoce a
jahod nebo od červů, kteří v tomto období
dělají škody zvláště na ovoci.
zdroj: wikipedia
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Pro město Dvůr Králové nad Labem byl 2. června
vyhlášen 3. povodňový stupeň – stav ohrožení. Obyvatelé
města byli vyzváni k zabezpečení svého majetku a
přeparkování vozidel mimo ohroženou zónu.
Před 16. hodinou, téhož dne, přišla zpráva, že hladina je
v současné době 20 cm pod bočními přelivy. Průtok a odtok
byly vyrovnány a pokud nedojde k silnějším srážkám na
horním toku Labe, situace ve městě by se neměla zhoršit.
Naštěstí přehrada Les Království dokázala zadržet stoletou
povodeň!

Přehrada Les Království

Foto: M. Stránská

Povodně nadělaly velkou škodu také na řece Úpě.
Na majetcích KRNAPu jsou škody za desítky milionů
korun. Přívaly vody poškodily zejména lesní cesty a
turistické stezky.
Řeka nadělala největší škody ve Svobodě nad Úpou.
Voda tu zaplavila desítky domů a zcela odřízla hlavní tah
z Trutnova do Pece pod Sněžkou. Silnice do Janských
Lázní se proměnila doslova v koryto řeky.
Svoboda nad Úpou

Foto: zpravy.idnes.cz

V Rudníku se změnil potok v řeku a zahrady místních
obyvatel v jezera vody, která se později změnila
v bahnité smetiště. Voda strhala mosty, tím byli místní
obyvatelé často odříznuti od okolního světa. Hned
několik aut bylo doslova utopených.
Na okraji Hostinného ve směru od Rudníku smetla
voda celou chatovou oblast. Dále se voda dostala do
jídelny místního gymnázia a také do tamního kina.
Obec Rudník
Foto: robaamater.rajce.idnes.cz
Největší škody napáchaly záplavy ve Školní ulici.
Škodu napáchal i Brusnický potok. Svědirohovi
(č.p. 73) odřízl od příjezdové cesty. Mezi Mikulkovými
(č.p. 105) a hlavní silnicí strhl potok stráň, čímž se
narušila pevnost vozovky a silnice tak musela být na
delší dobu zúžená. U Novákových (č.p. 76) voda
podemlela a vyvrátila strom, který musel být za pomocí
hasičů pokácen.

Vyvrácený strom u Novákových

Foto: M. Stránská

Zdroje:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Povode%C5%88_v_%C4%8Cech%C3%A1ch_2013#Oblast_horn.C3.ADho_Labe
http://www.kralovedvorsko.cz/cs/pro-mesto-dvur-kralove-nad-labem-byl-vyhlaseni-iii-stupen-povodnoveaktivity
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/230185-krkonose-co-vsechno-dokaze-cernohorsky-potok/
http://www.trutnovinky.cz/index.php?gid=61904
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Podemletá vozovka

Foto: M. Stránská
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Obec a okolí v obrazech

Svědirohovi (č.p. 73).

Dům Hlouškových (č.p. 34)

Foto: Jan Suchý

Most u Mikulkových (č.p. 105).

Foto: Jan Suchý

Foto: M. Stránská

Lávka u Hlouškových (č.p. 34)

Foto: M. Stránská

Mistrovství Evropy veteránů v silničním běhu, chůzi, krosu
V kategorii mužů 65 narození od 24.5.1943 do 23.5.1948 v disciplíně 10 km silniční běh muži,
ženy nás reprezentoval pan Petr Krejcar, který si přivezl stříbrnou medaili.
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Vážení spoluobčané,
po velice dlouhé zimě, krátkém a nepříznivém jaru, nastal letní čas, doufejme že se slunečnými
dny, na které jsme všichni tak nedočkavě a dlouho čekali. Je to čas, který je spojen s řadou nutných a
potřebných činností, ale také s odpočíváním, pohodou a čerpáním nových sil.
Víte, že nás v obci žije 352 a o víkendech ještě více? Že zde nikdo z nás nežije sám, žádný z nás
není jedinec? Každý máme blízkého či vzdáleného souseda. A proto nezapomínejme v tomto nastalém,
krásném čase na jednu z mnoha dobrých lidských vlastností, a tou jsou ohledy. Ohledy jednoho k
druhému. Jsem přesvědčen, že právě to dokáže život v naší obci učinit příjemnějším a hodnotnějším.
Vždy se však najde jedinec, který nerespektuje nic a nikoho. A určitě je i někde ve Vašem okolí.
Postavme se mu společně a vystupme proti tomu, kdo svůj osobní zájem, své hulvátství a sobeckost,
bezohlednost a ubohost staví nad zájmy Vás všech, kteří na mnohde celý týden těžce pracujete a
chvíle odpočinku jsou pro Vás vzácností.
Dopřejme si ji třeba jen tím, že nedělní posezení s rodinou nebo přáteli před domem nebude
doprovázeno hlukem cirkulárek, motorových kos, sekaček a pil, nebo jinou hlučnou činností. Chovejme
se k sobě dle zásady – nečiň druhému, co sám nemáš rád.
V návaznosti na výše uvedené chci ještě poukázat na jeden nešvar, který se více, než jindy v obci
objevil. A tato poznámka patří nejen všem občanům, ale především těm zmiňovaným bezohledným
sobcům, nikoho a nic nerespektujících. Zde však důsledek může být daleko tvrdší (a bude), ne jen
vynadání sousedů.
Je to porušování zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb., a to spalováním usušeného, nebo
špatně usušeného, rostlinného odpadu. Někde dokonce plastů. To způsobuje zamoření řady
domácností a venkovních prostor okolních nemovitostí kouřem a nesnesitelným zápachem. Takové
nemravné porušování občanského soužití je zcela nepřípustné. Pokud nemá obec vlastní kompostárnu,
má každý za povinnost biologický odpad soustředit na svém pozemku a kompostovat. Ne pálit.
Kdo tak činí, dopouští se porušování zákona č. 40/1964 Sb. § 127 a zákona o odpadech č.
185/2001 Sb. § 22, odst. 1, kde se uvádí podmínky, za nichž lze odpady spalovat.
Zákon č.86/2002 Sb. – o ochranně ovzduší v § 40, odst. 10 stanovuje peněžní sankce za vědomé,
či nevědomé porušování těchto zákonů. Pokuty za znečišťování ovzduší jsou dosti vysoké a snadno
vymahatelné.
Rovněž je přísně zakázáno ukládat biologický odpad ( tráva, seno, větve aj.) na břehu potoka.
Uvědomte si, že právě Vaše kupka sena může být v době povodně příčinou značných škod na majetku
vlastním, nebo souseda.
Jak jsem již výše uvedl, chovejme se k sobě jako lidé. Chovejme navzájem k sobě a svému
prostředí maximální ohleduplnost a úctu.Vše se nám vrátí v kvalitě našeho života, v ohledech ze strany
druhých. Nikdo z nás nežije na samotě, (i když se třeba někdy cítíme osaměle). Respektujme jeden
druhého. Hledejme ve svých srdcích raději dobro a laskavé slovo, než zlobu, schválnost a zášť.
Děkuji Vám všem za pochopení a vstřícnost. Jsem přesvědčen, že slušnost a vzájemné
respektování soužití a osoby druhého je víc, než všechny vyhlášky. A těm jedincům, kterým má slova a
pojem slušnost nic neříká, snad jen tolik: Na každého jednou dojde!
Krásné léto Vám všem přeje
Suchý Jan - starosta obce.

Poděkování za pořádání dětského dne
Poděkování patří všem organizátorům dětského
dne, který se pro nepřízeň počasí konal v kulturním
domě v Dolní Brusnici.
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Okénko do historie
Historická fotografie objektu, který se
nachází v naší obci. Uhodnete, o který
objekt se jedná?

Breuerová Libuše

Tip na recept:
Ledové frappé se zmrzlinou
Současnou podobu Vám přineseme
v příštím čísle zpravodaje.

Z minulého čísla
Na fotografii byl zobrazen dům rodiny
Frýzlových.
Pro
srovnání
Vám
přinášíme současnou podobu domu.

3 lžíce vanilkové zmrzliny
1 dl vody
2 lžička cukru
1 lžička instantní kávy
na ozdobu:
čokoláda
kakao
karamelová poleva
podle potřeby:
studené mléko

Příprava:

Foto: Jan Suchý

Veškeré suroviny nechte vychladit.
Do vysoké sklenice dáme kávu, cukr a vodu.
Ručním šlehačem vyšleháme suroviny do
husté pěny.
Do ledového frappé se přidá zmrzlina a
sklenice se dolije mlékem.
Ledové frappé se zmrzlinou se doporučuje
posypat kakaem, ozdobit čokoládou či
karamelovou polevou.
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