
SERVIS www.krkonosskydenik.cz

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

NÁKUPNÍ KOŠÍK
Kaufland
Trutnov
mletý pepř 3,90
brambory rané 1 kg 15,90
květák 29,90
vejce 10 ks 16,90
Vysočina 1 kg 87
Rama 500g 35,90
CELKEM 189,50

Hypernova
Trutnov
mletý pepř 3,90
brambory rané 1 kg 14,90
květák 37,90
vejce 10 ks 24,90
Vysočina 1 kg 125
Rama 500g 36,90
CELKEM 243,50

Lidl
Turnov
mletý pepř 3,90
brambory rané 1 kg 27,90
květák 18,90
vejce 10 ks 24,90
Vysočina 1 kg 112,70
Rama 500g 35,90
CELKEM 224,20

Penny
Turnov
mletý pepř 4,90
brambory rané 1 kg 16,90
květák 19,90
vejce 10 ks 18,90
Vysočina 1 kg 85,50
Rama 500g 36,90
CELKEM 183

Billa
Dvůr Králové
mletý pepř 11,90
brambory rané 1 kg 14,90
květák 29,90
vejce 10 ks 24,90
Vysočina 1 kg 99,90
Rama 500g 34,90
CELKEM 216,40

Tesco
Dvůr Králové
mletý pepř 12,40
brambory rané 1 kg 19,90
květák –
vejce 10 ks 24,90
Vysočina 1 kg 105
Rama 500g 35,90
CELKEM 198,10

ZDRAVÝ POHYB
Trutnov
Letní koupaliště: otevřeno denně, v
červnu od 9 do 19 hodin, o prázdninách od
9 do 20 hodin. www.lokotrutnov.cz.

Jilemnice
Krytý bazén: do 20. července probíhá
plánovaná letní odstávka. Od 21. července
do 31. srpna bude platit upravená provoz-
ní doba bazénu i sauny.

Špindlerův Mlýn
Aquapark: bazén, výřivky, tobogán, ote-
vřeno denně od 11 do 20 hodin.

KINO
Trutnov
Když se muž vrací domů – Art film, dánská
nekonvenční komedie. 19.00

POZVÁNKY
Trutnov
Prase v kufru – Ďyvadlo Neklid Voletiny
představí ve středu 24. června v Národ-
ním domě od 19 hodin svou novou hru.
Společenské drama o negativních rysech
lidských charakterů Prase v kufru je dílem
autora a režiséra Petra Vanžury.

Keramická světýlka a lampiony do zahrad,
na balkony i interiérů si mohou dnes od 17
hodin přijít vyrobit zájemci v Domě pod ja-
sanem ve Voletinách.

Série koncertů Trutnovského hudebního
léta pokračuje na Krakonošově náměstí
středečním vystoupením skupiny PPP.
Kapela zahraje od 16 do 17 hodin.

Úpice
Pozorovací víkend pro mládež do 15 let
pořádá ve dnech 26. – 28.6 Hvězdárna v
Úpici. Účastníky čeká pozorování, před-
náška a doprovodný program.

Pořad Hurá prázdniny s Ewou Farnou se
uskuteční na Dlouhých záhonech v pátek
26.6.

Turnov
Jaroslav Dušek – zábavný večer s Jarosla-
vem Duškem a klavíristou Martinem
Hyblerem, který pořad doprovází hudeb-
ními vstupy. Městské divadlo 24. června
od 19.30 hodin.

Funkin´Turnov 5 – festival funkové hudby.
Vystoupí zde, mimo jiné, kapely Funk Cor-
poration, Prague Ska Conspiracy a vrcho-
lem večera bude vystoupení Dana Bárty. V
Atriu Muzea Českého ráje 26. června od
19.00 hodin.

Semily
Koncert v archivu - Lucia Kopsová (hous-
le) a Tomáš Honěk (kytara). Státní okresní
archiv Semily dnes od 19.00 hodin.

Hovory nad otevřenou Biblí - beseda s ka-
zatelem Janem Valešem na téma „Izrael,
církev“. Muzeum a Pojizerská galerie zítra
od 17.00 hodin.

Lomnice nad Popelkou
Záviš – koncert se uskuteční 26.června od
20.00 hodin v Aion Music Clubu.

Ve Studenci otevřeli naučnou stezku
Studenec/ Naučnou stezku s altánem, jezírkem a in-
formačními panely otevřela minulý čtvrtek Základní a
Mateřská škola Studenec. Na vytvoření naučné stezky
obdržela škola finanční příspěvek ve výši 50 000 korun
od Nadace Partnerství, s jeho koordinací pomáhalo
škole Středisko Divizna. Ve spolupráci se Sborem dob-
rovolných hasičů Studenec, místní stavební firmou a
truhlářstvím zahájili žáci a učitelé práci na naučné
stezce již minulý rok. „Na trase naučné stezky jsme
umístili altán, který zároveň slouží jako přírodní
učebna a 35 dřevěných ptačích budek, na jejichž výro-
bě se podíleli samotní žáci. Vyhloubili jsme také
mokřadní jezírko,“ uvádí ředitel školy Petr Junek. Na
jednotlivá stanoviště stezky umístili dřevěné infor-
mační tabule, které se staly součástí nově instalované-
ho obecního informačního systému. (lib)

V centru Turnova hořela pila
Turnov/ Celkem šest jednotek hasičů zasahovalo u so-
botního požáru pily na Koňském trhu u centra Turno-
va. Požár pilin v sušárně dřeva v patře objektu dostali
hasiči nahlášen v půl osmé večer. Na místo přijely pro-
fesionální hasičské jednotky z Turnova, Liberce, jim
asistovaly jednotky dobrovolných hasičů z Turnova a
okolních obcí. Podle krajské hasičské mluvčí Ivy Mi-
chalíčkové se požár podařilo uhasit kolem desáté ve-
čer. Při zásahu se zranil jeden hasič, když se nadýchal
kouře. Škoda se odhaduje na 750 tisíc korun. (lib)

Obec chce další bezpečnostní kamery
Dokončení ze str. 1:
Kamerový systém za zhruba čtvrt milionu korun poří-
dila obec v loňském roce. Ve zvyšování bezpečnostních
opatření na území Malé Skály chtějí zástupci města i
nadále pokračovat, a to nejen instalací dalších kamer.
„Pro zvýšení bezpečnosti ještě chceme jednat s Měst-
skou policií Turnov, aby fungovala také u nás, protože
státní policie se na našem území pohybuje málo,“ po-
znamenal starosta Malé Skály Jiří Nejedlo. (vra)

U VÁS NA NÁVŠTĚVĚ

Myslivecké sdružení Jizera hlídá 2000 hektarů
ZUZANA KOULOVÁ

František Buránek, myslivecký
hospodář

Benešov u Semil/ Myslivost už
dávno není střílení nebo za-
bíjení pro maso. Dnešní mys-
livec je většinou daleko lepší
ochrance přírody než ti, kteří
o nás myslivcích mluví pouze
hanlivě. Tak mluví František
Buriánek, jeden z myslivců,
kteří obhospodařují více jak
dva tisíce hektarů od Helko-
vic přes Příkrý, Spálov a Se-
mily až do Benešova.

I když Benešov kdysi býval
vyhlášen výbornými stavy
drobné zvěře, situace je na
začátku 21. století jiná. Mo-
hou za to lidé. Velkoplošné

hospodaření, chemikálie, to
všechno na zvířata působí.

Myslivci v dnešní době

hlavně krmí zvěř, léčí ji,
chovají cvičené psy, loví
škodnou zvěř, opravují mys-

livecká zařízení a také shání
peníze na existenci sdružení
například vysazováním
stromků.

Zdejší myslivci se pokouše-
jí také zvýšit stav bažanta, to
se ale nepodařilo kvůli drav-
cům a zemědělství. Špatně je
na tom i srnčí zvěř, protože
při tvrdé zimě v roce 2005/6
jich uhynulo 75%. Také se v
okolí Benešova pohybují
druhy, které unikly z farmo-
vých lovů, například norek
americký, který je nebezpeč-
ným zabijákem všeho živého
ve vodě i okolí.

Myslivecké sdružení Jize-
ra podporuje obecní úřad z
rozpočtu především částkami
na krmivo a léčivo.

Myslivecké sdružení přibližuje jednou za čas svoji činnost veřejnosti,
která si může vyzkoušet například střílení. Foto: archiv OÚ

Pro a proti R 35 na Kozákově
Liberecký kraj pořádal veřejné představení studie tras komunikace R 35, přišly stovky lidí

Kozákov/ Téma trasování
rychlostní komunikace R 35
Libereckým krajem spolehli-
vě vyvolává zájem a emoce.
Ukázalo se to při včerejší ve-
řejné prezentaci srovnávací
studie navrhovaných tras,
kterou zástupci Libereckého
kraje uspořádali na 744 metrů
vysokém vrcholu Kozákova v
Českém ráji. Mezi zhruba
třemi stovkami účastníků by-
li nejvíc vidět odpůrci tak-
zvané severní varianty (na
snímku). Podle náměstka
hejtmana pro dopravu Marti-
na Seppa proběhne další
představení studie 30. června
v Turnově a poté ještě na Se-
milsku. Kraj chce o trase dál-
nice rozhodnout do konce
roku. Foto: Deník/Libor Jakubec

Archiv chystá koncert a výstavu
Semily/ Na konec školního roku a prázdniny chystá
Státní okresní archiv Semily několik důvodů, proč jej
navštívit. Nejbližší je aktuální právě dnes. Ve foyer ar-
chivu se od 19 hodin koná koncert semilského kytaris-
ty Tomáše Hoňka a bratislavské houslistky Lucie Kop-
sové. Zároveň je možné v archivu navštívit výstavu
obrazů a grafiky k nedožitým 95. narozeninám Václava
Pokorného, která potrvá do 7. srpna. Na ni pak od 14.
srpna, výjimečně bez vernisáže, naváže výstava Plane-
ta Země, mocná a zranitelná, kterou připraví Muzeum
Českého ráje Turnov. (lib)
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KOBERCE TREND®

Největší maloobchodní prodejce 
podlahovin ve střední Evropě

přijme do HPP zaměstnance na pozici

PRODAVAČ / ka
pro prodejnu v Trutnově

Požadujeme: bezúhonnost, flexibilitu, 
fyzickou zdatnost a seriózní přístup, 

alespoň částečnou znalost práce na PC.
NABÍZÍME DOBRÉ PRACOVNÍ 

A MZDOVÉ PODMÍNKY, JISTOTU, 
ROČNÍ ODMĚNY, STRAVENKY.

Kontakt:
jana.matoulkova@kobercetrend.cz

nebo mobil 602 707 585, po-pá 9-17 hod.

Každé ráno 
začněte den 
s čerstvými 
zprávami 
od nás
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