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Knihovnické okénko
Mám za sebou sedmý rok ve funkci knihovnice a dá se už na něco i někoho vzpomínat. Knihovnou prošlo poměrně dost čtenářů, někteří zůstávají věrni i nadále, kterých je většina a patří mezi ně hlavně dospělí čtenáři, za které
jsem moc ráda a tvoříme takovou „knihovnickou rodinku“.
Další skupinou jsou děti, které se postupem času mění, jak odrůstají. Některé už navštěvovaly knihovnu v batolecím věku v doprovodu rodičů, kteří jim půjčovali knížky odpovídající jejich věku. Následně povyrostly, začaly
chodit do školy a mohly si půjčovat knížky postupně samy. A tak to šlo dál a dál. Někdy jsou to knížky nebo
časopisy, které je zajímají, které se jim líbí, pak to jsou ty, které mají doporučené jako školní četbu, knihy určené
k maturitě apod.
Myslím, že naše knihovna je zásobena knihami poměrně dobře. Náš knižní fond činí 4429 knih. Snažím se „omladit“ především knihy pro děti a mládež. V loňském roce bylo zakoupeno cca 50 nových knížek pro děti (pohádkové příběhy, výtvarné, naučné). Velkým přínosem pro venkovské knihovny je tzv. doplňkový soubor knih z MěK
v Trutnově, kterou již řadu let využívá i naše knihovna. Čtenáři tak mají možnost vypůjčit si úplně nově vydané
knihy, ale i ty, o které je největší zájem, např. konkrétní oblíbený autor či kniha. Soubor obměňuji průběžně během
roku, přibližně tak 4x až 5x do roka, záleží, jak se knihy pročtou mezi čtenáři.
V loňském roce bylo zaregistrováno 110 čtenářů, z toho 38 čtenářů do 15-ti let. Knihovnu navštívilo 2201 návštěvníků, počet výpůjček za rok 2014 činil 5265, z toho knih se vypůjčilo 4531, časopisů 734.
Výpůjčky knih podle tématiky:
Beletrie půjčená dospělým: 3218; naučná literatura dospělým: 247,
beletrie půjčená dětem: 975; naučná literatura dětem: 91
Internetové služby, které jsou zdarma během provozní doby využilo 171 návštěvníků.
Pro malé čtenáře připravuji každý měsíc na dané téma „Knihovnické tvořeníčko“, kde si malí čtenáři mohou něco
vyrobit, nakreslit, vystřihnout, vyplnit různé kvizy, hádanky apod. Snažím se o věci jednoduché, které přizpůsobím pro malé i větší děti, aby je stihly vyrobit během výpůjček, kdy si např. maminka vybírá knížky apod. Vznikají
nám pěkné výtvory, které pak zdobí knihovnu.
Další motivující akcí je čtenářská soutěž „KNIHOMOL“. Na nástěnce máme tabulku, kam zapisuji každý měsíc,
kolik který dětský čtenář přečetl dohromady knih a časopisů. Vyhodnocení proběhne v březnu Měsíci čtenářů.
Knihovna je otevřena každé pondělí a každou středu od 14.00 do 17.00
Webové stránky knihovny: www.knihovnamsvatonovice.wz.cz
knihovnice Hana Kozúbková

Připravované akce
7. 2. 2015 - Za zmrzlým Čepelkou
19. lyžařský přejezd a přechod, pořádá KČT start od 7:00 průběžně - nám. K. Čapka Malé Svatoňovice
14. 2. 2015 - STUDÁNECKÝ MASOPUST
sraz maškar ve 14.00 u Obecního úřadu v Malých Svatoňovicích
Podrobnosti k akcím najdete vždy na výlepových plochách, v osobních pozvánkách a v aktualitách na stránkách obce www.malesvatonovice.cz

Výroční schůze MO ČSZ Vás, všechny členy, zve na výroční schůzi, která se bude konat v neděli 22. 2. 2015
ve 14.00 v malém sále kulturního klubu na náměstí v Malých Svatoňovicích.
Občerstvení zajištěno! Těšíme se na Vás!

Za zahrádkářský výbor Monika Killarová
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Všem našim oslavencům přejeme mnoho životních úspěchů a hlavně zdraví do dalších let.

Tříkrálová sbírka 2015 v Malých Svatoňovicích
V sobotu 10. 1. 2015 vyšly v Malých Svatoňovicích, Petrovicích, Strážkovicích a v Odolově stejně jako v minulých
letech skupinky koledníků. Děti v doprovodu dospělé osoby s kasičkou Tříkrálové sbírky koledovaly za dobrou
věc. Za pomoc lidem v nouzi, na pomoc Hospicu Anežky České, na humanitární účely. S kometou a s koledou, za
usilovného deště procházeli obcemi po celé sobotní dopoledne. Vybíralo se do 8 kasiček a výtěžek sbírky byl opět
vyšší než v minulých letech. V Malých Svatoňovicích se vybralo 28 276,- Kč. Poděkování patří všem dárcům,
kterým není osud potřebných lhostejný a kteří dokážou otevřít srdce pro dobrou věc. Největší dík patří 30 dětem
a jejich dospělým průvodcům, bez nichž by se sbírka nemohla uskutečnit.
Eva Hylmarová
zastupitelka obce Malé Svatoňovice pověřená organizací sbírky

Neuskutečněná výstavba nákupního střediska v Malých Svatoňovicích
Ve Státním okresním archivu Trutnov ve fondu Místní národní výbor Malé Svatoňovice se nachází zajímavá studie výtvarného a provozního řešení nákupního střediska, která pochází
z července 1989. Nákupní středisko mělo v Malých Svatoňovicích stát
pod vlakovým nádražím na louce mezi ulicemi Úpická a Zahradní. Studii vyhotovila Architektonická služba ČFVÚ Praha a jejím autorem byl
Ing. Arch. Vladimír Herbst. Investorem měl být Místní národní výbor Malé
Svatoňovice a uživatelem Jednota Dvůr Králové nad Labem. K výstavbě
velkého a celkem moderního komplexu, které mělo sloužit hornickým
a dělnickým rodinám a vylepšit občanskou vybavenost obce, však nedošlo. Zřejmě z důvodů politických změn v listopadu 1989 a uzavření dolů
v roce 1990.
Markéta Pavlisová

z obce

Zpráva o činnosti SDH Malé Svatoňovice za rok 2014
V hasičské zbrojnici se členové SDH a jednotky scházejí každý pátek v podvečer. Průběžně se provádí údržba techniky,
požární zbrojnice i okolí.
V měsíci lednu jsme byli vyzváni na požár kontejneru v Odolově, bylo opraveno svolávací zařízení a provedena výměna
startéru u CAS 25 RTHP. Pomalu se začalo s opravou PS12 ze Strážkovic, demontovali jsme a zároveň provedli opravu
malé sirény pro hasiče z Petrovic. V rámci výcviku jsme umyli areál před hasičárnou a na konci měsíce proběhlo školení
výjezdové jednotky v BOZP.
V měsíci únoru jsme připravili naši techniku na každoroční technickou kontrolu. U DA 12 Avia proběhla výměna
spojky, hlavního brzdového válce, provozních náplní a přidal se externí přívod na kondiční udržovací dobíjení pro delší
životnost autobaterií. Na konci měsíce proběhlo opět školení výjezdové jednotky, tentokrát v radiovém spojení.
V měsíci březnu jsme se tradičně účastnili Studáneckého masopustu, automobily prošly úspěšně technickou kontrolou
a proběhly lékařské prohlídky členů výjezdové jednotky obce. Také jsme vyzkoušeli nové kalové čerpadlo na rybníku
Aman ve Velkých Svatoňovicích.
V měsíci dubnu probíhala oprava čerpadla PS-12 pro Strážkovice, postupně bylo pokračováno na úpravě pozemku za
hasičskou zbrojnicí, proběhlo přeškolení členů jednotky na obsluhu motorových pil z HZS TU. Jako každoročně jsme
uspořádali Memoriál Ivany Valnohové pro mladé hasiče a Pálení čarodějnic.
V měsíci květnu jsme se zúčastnili okrskového kola v Jívce a oslavili svatbu novomanželů Provazníkových. V rámci výcviku jsme umyli koupaliště, podíleli se na technickém zabezpečení a občerstvení Studánecké Čapkiany
a postavili velký stan na okresním kole hry Plamen v Úpici.
V měsíci červnu jsme byli vyzváni na taktické cvičení na letiště v Hradci Králové. Vyčistili požární nadrž u hasičárny, pomáhali s organizací modelářského dne v Červeném Kostelci a oslavili svatby novomanželů Kociánových a Kábrtových.
V měsíci červenci jsme pokračovali v terénních úpravách za hasičárnou. Operačním střediskem jsme byli vyzváni na
požár balíku slámy u Polytexu. Jako každoročně, zajišťovali materiální a technickou pomoc při pořádání tábora mladých hasičů ve Stárkově a na letní škole instruktorů v Malých Svatoňovicích.
V měsíci srpnu jsme byli vyzváni na likvidaci nebezpečného hmyzu do Velkých Svatoňovic. Podíleli se na přípravách,
organizaci a zabezpečení průběhu dne obce. Postavili jsme několikrát velký stan a zúčastnili se jako každý rok soutěže
O Pohár Jestřebích hor ve Strážkovicích.
V měsíci září jsme opět několikrát postavili velký stan (např. ve Vlčicích, Ml. Bukách, Dvoře králové, atd.), uspořádali
posezení ve sportovním areálu v Havlovicích pro členy SDH a naše příznivce. Hlavní události tohoto měsíce bylo, že
jsme přivezli nový přírůstek do hasičárny a to cisternovou automobilovou stříkačku (CAS 32) na podvozku Tatra 815
z podniku ESAB Vamberk, na kterém jsme okamžitě započali repasi.
V měsíci říjnu jsme se zúčastnili soutěže O posvícenský koláč ve Strážkovicích, pomáhali při motokrosu v Radči (bezpečnost a řízení dopravy) a několikrát postavili velký stan.
V měsíci listopadu jsme opravovali naši staronovou CAS-ku. Podíleli se na instalaci nového LED osvětlení vánočního
stromu na náměstí v Malých Svatoňovicích, na setkání s Mikulášem a čerty a rozsvícení vánočního stromku.
V měsíci prosinci jsme vyjeli na dopravní nehodu osobního automobilu, který narazil do sloupu veřejného osvětlení,
intenzivně probíhala rekonstrukce nové cisterny. Ještě před vánočními svátky proběhlo prověřovací cvičení s výjezdem
do Velkých Svatoňovic. Na konci roku jsme díky veřejné sbírce mohli uspořádat, jako každoročně, silvestrovský ohňostroj.
Josef Vokrouhlík
velitel JSDHO Malé Svatoňovice

Zpráva preventisty obce za rok 2014
V loňském roce jsem absolvovala 2x školení preventistů v Trutnově. Práce preventivně výchovné činnosti byla zaměřena na předškolní a školní mládež. V dubnu proběhla výtvarná a literární soutěž požární ochrana očima dětí. Soutěžily
děti z MŠ, ZŠ a kroužku mladých hasičů. Ceny nejlepším soutěžícím v naší obci byly předány v měsíci červen v hasičské zbrojnici. Pro ZŠ jsem využila služeb instruktorů HZS Jitky Paťavové a Jana Dresslera, kteří prezentují preventivně
výchovný program v oblasti požární výchovy a ochrany obyvatelstva. Jedná se o program HASÍK CZ, který je zaměřen
na děti a mládež. Cílem programu je žáky připravit na řešení různých mimořádných událostí.
V květnu proběhla prezentace ve škole pro 5.–9. třídu, doprovodným programem byla ukázka techniky s odborným
výkladem. V červnu se prezentace konala v hasičské zbrojnici pro 1.-4. třídu a děti z MŠ.
V doprovodném programu bylo dětem ukázáno evakuační zavazadlo, ochranná maska, dětská kazajka a hasičská technika. Děti si vyzkoušely běh na 60 m s překážkami a stříkaly na cíl ze ručních stříkaček.
Ivana Vosyková
preventistka obce

z obce

Zpráva vedoucí mládeže mladých hasičů za rok 2014
Na začátku roku jsem absolvovala společně s Miroslavou Mikešovou školení vedoucích mládeže v Radvanicích.
V současné době máme v kroužku mladých hasičů 16 členů (8 mladších a 8 starších). Scházíme se pravidelně
každé pondělí. S vedením a organizací mi velmi pomáhá Jaroslava Bábíková a Miroslava Mikešová, která je ze
základny SDH Petrovice.
V loňském roce se mladí hasiči účastnili závodů vyhlášených odbornou radou mládeže a závodu požárního útoků
ve Stolíně. Závodními úspěchy bylo 3. místo v kategorii mladších ve Stolíně (požární útok) a 2. místo v kategorii
starších v Libňatově (závod požární všestrannosti).
Mladí hasiči a jejich kamarádi se zúčastnili letního tábora ve Stárkově, který je organizován za pomoci místních
dobrovolných hasičů.
Ve dnech 12.–14. září proběhla víkendová akce se spaním v hasičské zbrojnici. Cílem této akce byla příprava na
blížící se branný závod (závod požární všestrannosti). Mladí hasiči trénovali střelbu ze vzduchovky, topografii,
uzlování, značky, překonávání lana aj. Nechyběly však ani zábavné hry a noční výjezd k požáru.
V prosinci byla pro děti z kroužku mladých hasičů uspořádána mikulášská nadílka.
Ivana Vosyková
vedoucí mladých hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Malé Svatoňovice DĚKUJE všem, kteří přispěli na Silvestrovský ohňostroj
2014 jmenovitě těmto organizacím, firmám a občanům:
Obec Malé Svatoňovice, MALOSVATOŇOVICKÁ, s.r.o. – daňové poradenství, Kapela Proradost,
SDH Petrovice, Kuba Kopecký, Herzigovi, p. Hronešová, Kociánovi - ul. Na Vyhlídku, Davidovi, Vosykovi,
Kostelečtí, Švrčinovi, Maruška Müllerová, Hájkovi - Holubáky, Juklíčkovi, p. Řehák, Prokopovi - Stodoly,
Hájkovi - Stodoly, Zdena Šretrová, Badalcovi, Jindřiška Zezulová, Standa Beneš, Švejdovi, Švandová,
Nesládkovi, p. Herzigová, Havlíkovi, Dagmar a Miroslav Novotní, David Řezníček, Kamil David st.,
Hylmarovi, Jiří Orsák, Josef Dvořák, Jörkovi, Pavel Nosek s rodinou, Karel Turek ml., Jiří Šedivec,
Provazníkovi - Zahradní ul., Josef Jiránek, Roman Winter ml., Hana Kačerová, Jiran
Celkem bylo vybráno 16 313 Kč. Ohňostroj stál 15 000 Kč. Za zbylé finanční prostředky byla zakoupena
pyrotechnika na Pálení čarodějnic.

Nově osazená střílna pro protitankový kanon
Pěchotní srub T-S 26 v Odolově spolu s vojenským muzeem v Malých Svatoňovicích letošního roku navštívilo
téměř 2000 návštěvníků, kteří mohli zhlédnout jedinečnou expozici věnovanou vojenské regionální historii od
roku 1866 po současnost. Expozice v současné době čítá kolem 2.500 ks exponátů. V roce 2014 se podařilo ve
vojenském muzeu vytvořit rozsáhlou expozici novodobé vojenské historie.
V pravé části pěchotním srubu se pak podařilo instalovat světelnou signalizaci a předělat elektroinstalaci. Na základě poskytnuté dotace z Královéhradeckého kraje a finanční podpory dalších partnerů (OK stavební Červený
Kostelec a MEKR´S Úpice) byla vyrobena replika střílny pro protitankový kanon (zbraň L1), která bude v roce
2015 umístěna na původní místo, odkud byla během okupace vytržena. Celková hmotnost střílny je kolem 2 tun
a skládá se ze třech dílů. Po zabetonování střílny se stane pěchotní srub v Odolově jediným objektem na Trutnovsku, který bude mít osazeny všechny funkční střílny. Ve střílně pak bude instalována replika části původní zbraně.
Členové klubu ve svých řadách uvítají další spolehlivé zájemce ochotné se podílet na rekonstrukci a provozu muzeí. Během zimy pak členové klubu budou připravovat v obou muzeích nové expozice. Začátek muzejní sezóny
je plánován na 25. dubna 2015, kdy bude přístupný jak pěchotní srub, tak vojenské muzeum. Tímto jste všichni
vřele zváni na prohlídku.
KVH Odolov

z obce

Poděkování za útulkové psy
Chci moc poděkovat všem, kteří reagovali na mou výzvu a darovali něco pro psí útulek ve Dvoře Králové nad Labem. Sbírka probíhala od 15. 12. do 19. 12. 2014, o této akci jsem informovala okolí pomocí Facebooku a tištěných
letáčků, které byly vyvěšeny u obchodů v Malých Svatoňovicích a ve vývěsce před Obecním úřadem. Díky Vám
se podařilo nashromáždit velké množství starých dek, ručníků, hraček,
pamlsků, granulí i konzerv, které jsou pro psí útulky obzvlášť v zimním
období velmi potřebné. Všechny tyto věci jsme společně s Vladimírou
Odrobiňákovou odvezly 20. 12. 2014 do útulku, kde jsme je předaly pracovníkům útulku a zároveň jsme se zúčastnily akce nazvané: “Adventní
venčení“. Zvláštní poděkování tedy patří Vlaďce Odrobiňákové, která mi
s celou akcí pomáhala a dále Zdeňce Prouzové z Velkých Svatoňovic, která se také zúčastnila Adventního venčení psů z útulku. Společně jsme
tedy vzaly na procházku několik psů, kteří zkrátka nemají to štěstí mít
svůj vlastní domov a milujícího pána. Pokud máte čas a chuť udělat dobrý skutek, můžete pejsky vyvenčit kdykoliv během roku při návštěvních
hodinách: pondělí – pátek: 8.00–12.00, 14.00–17.00, sobota, neděle: po telefonické domluvě.
O celé akci vyšel článek v Krkonošském deníku, který naleznete na těchto webových stránkách:
www.krkonosskydenik.cz
Děkuji, že Vám není osud osamělých němých tváří lhostejný a přeji vše nejlepší do nového roku.
Andrea Pelcová

Zimní běžeckou ligu odstartoval Mikulášský běh v Úpici
V sobotu 6. 12. 2014 odstartoval 21. ročník oblíbeného běžeckého seriálu “Zimní běžecká liga o krále Jestřebích
hor”. Seriál má 8 závodů, pokračoval Silvestrovským během Havlovicemi a potom již vždy ve středu na tradičních
tratích, Rtyňské okruhy sídlištěm 14. 1. 2015, Běh Ratibořickým údolím 21. 1. 2015, Běh přes Vartu 4. 2. 2015,
Kaménka - Malé Svatoňovice 11. 2. 2015, Havlovice 18. 2. 2015 a končí 1. 3. 2015 v neděli tradičním závodem
“Úpická desítka”, po kterém budou odměněni všichni nejlepší v jednotlivých kategoriích. Startují všechny kategorie od předškolních dětí až po veterány nad 60 let. Cenu obdrží všichni, kteří absolvují minimálně 5 závodů.
Rozpis celého seriálu najdete na www.maratonstav.cz

Zimní běžecká liga zahájena
V sobotu 6. 12. 2014 se sešlo početné pole běžců na zahajovacím závodu 21. ročníku Zimní běžecké ligy o krále Jestřebích hor. Minulý rok začínala ZBL na terénu pokrytém velkou vrstvou
sněhu, letos celé dopoledne silně pršelo, proto organizátoři Mikulášského běhu v Úpici zvolili
tratě na asfaltovém povrchu mimo terén. Mládežnické kategorie absolvovaly okruhy na náměstí, dospělí běželi 5km na dvou okruzích kolem hvězdárny. Tratě se líbily, takže byla dána nová
tradice Mikulášských běhů. Na startu se sešlo ve všech kategoriích početné pole závodníků,
nejlépe byly obsazeny kategorie mladšího žactva.
Mezi dospělými zvítězil Miroslav Duch z AK LVK v čase 18:40 před Robertem Hurdálkem
z LOKO Trutnov 18:46, na třetím místě skončil Marek Kync z TJ Maratonstav Úpice.
V kategorii žen zvítězila Táňa Metelková ze Sokola Hradec Králové v čase 18:44 před domácími běžkyněmi
Renatou Hájkovou 20:52 a Blankou Paulů 21:21.
Kompletní výsledky naleznete na www.maratonstav.cz.
Karel Šklíba

z historie

Studánce k narozeninám

125. výročí narození Karla Čapka

Rok 2015 je rokem 300. výročí Malých Svatoňovic
jako počátku věhlasného poutního místa s vystavenou soškou Panny Marie, pozdějším kostelem Panny
Marie Sedmiradostné (s Madonou Svatoňovickou
uvnitř na oltáři), které se dokonce zapsalo do kapitol
české literární klasiky, díky emotivním zmínkám v dílech spisovatelů našeho kraje, především B. Němcové
a K. Čapka.
Právě v roce 1715 se podle dochované pověsti začínají
odvíjet příběhy zázračných uzdravení vodou ze zdejší sedmipramenné mariánské studánky, která ostatně
dala svatoňovické lokalitě i lidové uctivé pojmenování
Studánka.

125. výročí narození světového humanisty a spisovatele Karla Čapka (9. 1. 1890–25. 12. 1938) na pozadí
stále bolavého světa je velkou příležitostí znovu si připomenout jeden ze základních pilířů humanity, tolerance a lidské solidarity 20. století. Rodinné prostředí
i okruh přátel, ve kterých empatie a naslouchání druhým často vévodily jak profesnímu, tak i přirozenému
a nezištnému zájmu o člověka, jeho radosti i strasti,
spoluutvářely nezaměnitelné nadčasové Čapkovo lidství. To rámováno působivými uměleckými formami
a druhy ovlivňuje nejen u nás, ale i daleko za hranicemi již pátou čtenářskou, posluchačskou a diváckou
generaci...
Zdá se, že nikdy nebude dost odborných i popularizovaných studií z pera některého z renomovaných literárních historiků či přímo čapkologů, právem znovu
a znovu připomínajících každému z nás - včetně lídrů
globálního „rozvoje“ našeho světa 21. století - stále
aktuální poselství života a díla Karla Čapka.

Studánce k narozeninám
Žlutá loď Panny Marie
na vysoké vlně náměstí
a na literách pověsti
o květech suché třešně
Tady u mysu Sedmi radostí
od východu omývá lodní příď
léčivý mariánský pramen
Oltářní stěžeň
se pohupuje v rytmu
nedělní úterní a čtvrteční liturgie
a poutníkům z daleka i blízka
kýve na pozdrav
Pevně ukotvena na pilotech
svých selských i knížecích počátků
mateřsky neúnavně odkazuje
k laskavým přístavům srdce:
k Mariánskému poutnímu sadu
(a v něm ke dvěma příběhům
Sebe Sedmiradostné
a ukřižovaného leč vítězného Syna)
jakož i ke kolébce
našeho světového humanisty

Narozeninový strom
(Pro Karla Čapka)
Tvůj svatoňovický bod zrodu
obepíná již sto dvacet pět soustředných letokruhů
Národní kořeny dosud vyživují
majestátní literární kmen
korunní houšť větvoví
s přesahem
do zahrady
Evropy a světa
Účinek je znám
Čapek – větrolam

Malé Svatoňovice
Sluneční loď Panny Marie Sedmiradostné
nad vysokou vlnou náměstí
Karla Čapka
Pod ní u naší studánky
scházíme se se džbánky

Mgr. Jaroslav Dvorský

ze školy

Tři poháry pro naši školu ve florbale
Ve středu 26. listopadu se konalo okrskové kolo Úpicka ve florbale. V historii naší školy se ještě nepodařilo na jedné akci získat 3 tituly zároveň. Postup do okresního kola si vybojovalo družstvo mladších a starších žákyň a mladší
žáci. Mladší žáci a žákyně skončili mezi nejlepšími školami okresu Trutnov na pěkném 5. místě, starší žákyně byly
celkově 7.
Mladší žákyně:
Kroulíková K., Burkoňová A., Jiránková K., Zálišová J., Vavřinová N., Hendrychová A., Hanušová M., Špetlová Z.,
Šmídová S., (Volhejnová K., Petrusová T., Suchánková Š.)
Mladší žáci:
Nyklíček F., Weinelt M., Beneš J., Hájek O., Bednář A., Romanec A., Franze J., Nývlt J., Dobiáš J.
Starší žákyně:
Špetlová J., Sedláčková S., Sedláčková B., Nosková A., Jiránková E., Králíčková P., Petráčková L., Šálená M.,
(Prouzová O., Hanušová P., Hepnarová T.)

Soutěž v Předlékařské první pomoci žáků ZŠ
Dne 28. listopadu 2014 se na Střední zdravotnické škole v Trutnově konal již 18. ročník soutěže
v Předlékařské první pomoci pro ZŠ. Tříčlenné hlídky musely zvládnout praktické úkoly (např. ošetřit
otevřenou zlomeninu, pneumotorax nebo rozsáhlá krvácení). Dále byly formou testu prověřovány
z teoretických znalostí. Z naší školy se zúčastnily dvě hlídky ve starší kategorii a jedna hlídka v mladší
kategorii. Snažily jsme se přistupovat k úkolům zodpovědně, protože při příchodu ke zraněnému je
důležitá kvalita, rychlost ošetření, souhra v našem týmu, komunikace se zraněným a správný postup
při ošetření zranění. Po splnění všech úkolů jsme dostali občerstvení a poté jsme si mohli nechat
namaskovat jakékoliv zranění. Všichni jsme si to náramně užili a poučili se z chyb při soutěži.
Nakonec byly vyhlášeny výsledky a naše hlídky uspěly dobře.
Kategorie mladší:
2. místo získala hlídka ve složení: Nikola Brejtrová, Eliška Hájková, Libuše Danišová
Kategorie starší:
3. místo získala hlídka ve složení: Lucie Petráčková, Natálie Vavřinová, Antonín Šrejber
13. místo získala hlídka ve složení:Samantha Šmídová, Tereza Petrusová, Monika Hanušová

Soutěž v Předlékařské první pomoci žáků ZŠ
Terka Petrusová, Monča Hanušová, 6. tř.

Dne 28. listopadu 2014 se na Střední zdravotnické škole v Trutnově konal již 18. ročník soutěže v Předlékařské první pomoci pro ZŠ. Tříčlenné
hlídky musely zvládnout praktické úkoly (např. ošetřit otevřenou zlomeninu, pneumotorax nebo rozsáhlá krvácení). Dále byly formou testu
prověřovány z teoretických znalostí. Z naší školy se zúčastnily dvě hlídky
ve starší kategorii a jedna hlídka v mladší kategorii. Snažily jsme se přistupovat k úkolům zodpovědně, protože při příchodu ke zraněnému je
důležitá kvalita, rychlost ošetření, souhra v našem týmu, komunikace se
zraněným a správný postup při ošetření zranění.
Po splnění všech úkolů jsme dostali občerstvení a poté jsme si mohli nechat namaskovat jakékoliv zranění. Všichni jsme si to náramně užili a poučili se z chyb při soutěži. Nakonec byly
vyhlášeny výsledky a naše hlídky uspěly dobře.
Kategorie mladší:
2. místo získala hlídka ve složení: Nikola Brejtrová, Eliška Hájková, Libuše Danišová
Kategorie starší:
3. místo získala hlídka ve složení: Lucie Petráčková, Natálie Vavřinová, Antonín Šrejber
13. místo získala hlídka ve složení:Samantha Šmídová, Tereza Petrusová, Monika Hanušová
Terka Petrusová, Monča Hanušová, 6. tř.

Honební společenství Rtyně v Podkrkonoší
pořádá

VALNOU HROMADU HS
v pátek 30. ledna 2015 v 18.00 hodin
v hostinci na Bohdašíně

Domov
A
Rodin a

Centrum náhradní
rodinné péče

Centrum náhradní rodinné péče Domov a rodina se sídlem v
Trutnově, ul. Pražská 59 bylo založeno v roce 2009. V současné
době spolupracuje v Libereckém a Královéhradeckém kraji s
více než 70 rodinami a své služby nabízí i zájemcům o náhradní
rodinnou péči a široké veřejnosti. Centrum Domov a rodina
(DAR) zajišťuje poradenskou činnost, rozvoj v oblasti vzdělávání, umožňuje setkávání a sdílení prožitých zkušeností.
Na pracovníky centra se mohou tedy obrátit všichni ti, kdo
mají zájem se do procesu náhradní rodinné péče zapojit,
chtějí se o tomto tématu dozvědět více a samozřejmě ti,
kteří už svěřené dítě vychovávají.
Centrum poskytuje také vzdělávací semináře, které jsou koncipovány v souladu se zvyšováním znalostí a dovedností pro osobu
pečující. Významnou úlohu plní při setkávání dítěte, pěstounů a
biologických rodičů. Vzdělávání a setkávání probíhá nejen přímo v trutnovském centru, klienti jsou zváni také na víkendové
pobyty. Zde na ně čeká plno nových zážitků i vědomostí.
Centrum DAR se snaží pomoci, doufáme, že jeho snaha je a
bude přeměňována v lepší životní situaci všech těch, kteří se na
nás obrátí.

www.centrumdar.cz
Své příspěvky zasílejte na adresu: studanka.ms@seznam.cz (uzávěrka 13. 3. 2015)
Archiv časopisu Studánka naleznete na www.malesvatonovice.cz
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