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ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
Rekonstrukce silnice Studenec–Horka u St. Paky

Od začátku letošního roku proběhlo již několik jednání ohledně této akce. Podle 
tohoto počtu lze tušit, že se blíží již několik let očekávaná rekonstrukce právě této 
silnice.  Během  února  proběhlo  také  zpracování  expertízy,  kterou  si  objednala 
Krajská správa silnic Libereckého kraje u firmy Pragoprojekt, a. s., Praha.

Z posledního  jednání  bylo  zřejmé,  že  proběhnou  jednání  s autodopravci, 
autobusovými přepravci – kde bude nutná i změna jízdních řádů. Podle projektanta 
i investora není možné při této celkové rekonstrukci – v těchto našich podmínkách 
začít jinak než na jaře, aby se vše stihlo bez přerušení (zimní měsíce).

Nejdůležitější objízdná trasa bude odkloněna již v Jičíně, pokračovat po silnici 
II. třídy  směr  Lomnice  nad  Popelkou,  Jilemnice.  Další  objízdné  trasy  budou  po 
silnicích III.  tříd,  jedna z nich bude i Studenec, (Levínská Olešnice),  Žďár (Stará 
Paka). I tady není vše jednoduché, protože se musí co nejvíce využít silnice v našem 
kraji,  aby  si  sousední  Královéhradecký  kraj  nenárokoval  finanční  prostředky  za 
poničení silnic v jejich vlastnictví.

Vše samozřejmě může být jinak a podle doby, ve které žijeme, si myslím, že nás 
to ani tolik nepřekvapí. Podle posledních informací se čeká na vládní finance, které 
by měly být uvolněny v květnu. Osobně počítám ještě s další variantou a tou je, že 
pokud by nedošlo k výše zmíněnému financování ze státních prostředků, tak krajské 
zastupitelstvo by mělo v červnu schválit „čtvrtou“ (poslední) výzvu z Regionálního 
operačního programu NUTS II Severovýchod, oblast dopravní infrastruktura, kam 
by se tento projekt zařadil a ke kterému se mi i takto písemně vyjádřil Martin Sepp, 
náměstek hejtmana LK pověřený vedením resortu  dopravy.  Právě  ze třetí  výzvy 
tohoto programu byla tato akce vyřazena, jelikož je možné dosáhnout financování 
z jiných zdrojů a kraj může tyto prostředky použít na jiné opravy a rekonstrukce.

Důležité je připomenout, že investorem je Krajský úřad Libereckého kraje. Naše 
obec tuto akci vyvolala a z prvopočátku i financovala, jinak by tento záměr nebyl 
v této době uskutečnitelný. V současné době jsme pouze jedním z účastníků, kde se 
snažíme prosadit naše zájmy a připomínky.

Za sebe mohu říci, že až na těchto jednáních člověk vidí, s čím vším se musí 
počítat, čemu se podřídit. Jednou z takových věcí je např. plánovaná rekonstrukce 
křižovatky na Horkách, kde je zase jiný investor (Ředitelství silnic a dálnic) a kde je 
nezodpovězených otázek daleko více.

Pokud bych měl skončit pozitivně, tak je vidět, že další nemalé finanční investice 
této akce hradí Krajský úřad LK a z toho je patrné, že se snad dočkáme.
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V době  uzávěrky  tohoto  čísla  Zpravodaje  nelze  předvídat,  co  může  nastat 
v následujících  dnech  a  měsících,  jelikož  i tento  článek  přepisuji,  protože  se 
podmínky v době uzávěrky opět změnily. Snažím se Vám předat aktuální informace, 
které sám vím, ale které mohou v době vydání být opět jiné.

Jiří Ulvr, starosta

Podání žádosti o dotaci závislé na rekonstrukci OÚ
Všichni  víme,  že  poslední  dva  roky  jsme  byli  neúspěšní  v žádosti  o dotaci 

z Regionálního  operačního  programu  z důvodu  opětovného  pochybení  daného 
úřadu.  Jednalo  se  o poslední  žádost,  jelikož  finanční  prostředky  byly  z tohoto 
programu již vyčerpány.

Na přelomu roku se objevila jedna z posledních výzev z programu Ministerstva 
životního prostředí,  do které se mohla zahrnout i budova OÚ (v minulosti nikoli) 
a tím i případná možnost získání finančních prostředků.

Lednový měsíc byl  náročný ve zpracování tak, aby se veškeré podklady stihly 
během krátké doby připravit a následně podat. Množství podaných žádostí a celková 
výše dostupných finančních prostředků ale ukazuje na to, že to bude veliký boj.

Pokud vše dobře dopadne, musí být i budova OÚ připravena na uskutečnění této 
realizace.

Proto  je  nutné  do  této  doby  uskutečnit  i rekonstrukci,  která  musí  být  do 
stanoveného  dotačního  harmonogramu  hotová.  Z tohoto  důvodu  v těchto  dnech 
probíhá výběrové řízení na dodavatele již zmíněné rekonstrukce.

Jiří Ulvr, starosta

Vypracování Grantu LK na vybavení nové MŠ
Únorový měsíc probíhalo vypracování  „Grantu Libereckého kraje“,  ve kterém 

žádáme  o finanční  prostředky  na  „Vybavení  nové  MŠ“  předškolním  a  školním 
nábytkem, šatními skříňkami, zařízením pro učitelský personál, včetně potřebného 
příslušenství.

Opět  záleží  na  více  kritériích  hodnocení,  dál  se  rozepisovat  je  v tuto  chvíli 
zbytečné, jelikož to z mého psaní u jiných dotačních titulů již znáte. Podstatné je, že 
vypracovaná žádost včetně splnění všech podmínek byla úspěšně podána. Od tohoto 
se dá vycházet dál.

Následně v březnu proběhlo poptání firem k podání nabídek, které by měly dodat 
potřebné vybavení právě pro tuto novou školku.

Březnový měsíc zároveň proběhlo jednání s náměstkem hejtmana LK pro resort 
školství,  mládeže,  tělovýchovy  a  sportu  Radkem  Ciklem,  ohledně  celkové 
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rekonstrukce naší základní školy,  tak i současné přístavby mateřské školy,  kde se 
řešila i otázka finančního zajištění nového vybavení pro naši novou MŠ.

Jiří Ulvr, starosta

Další přípravy jiných dotačních záležitostí
V této  době probíhá výběrové  řízení  na  dodavatele naší  „poslední“  přidělené 

dotace  ohledně  celkové  rekonstrukce  ZŠ,  kterou  se  uskuteční  změna  způsobu 
vytápění školy a zároveň také bude sloužit pro novou MŠ. Tato poslední etapa nese 
název: „Instalace tepelných čerpadel v budově Základní školy a Mateřské školy ve 
Studenci“.

V těchto dnech se také zpracovává žádost  včetně projektů obdržené dotace  ve 
výši  700 000 Kč,  kterou obec  získala  díky loňskému vítězství  v celostátním kole 
„Zelená stuha ČR“. Celkově se připravují čtyři projekty – dva ve Studenci a dva 
v Zálesní Lhotě.

Jiří Ulvr, starosta

Další informace
Po loňském úspěchu se naše obec přihlásí 

i do  letošní  soutěže  „Vesnice  roku  2010“. 
Podání  přihlášky  včetně  potřebných  doku-
mentů je nutné zrealizovat do konce měsíce 
dubna.

Mohu  také  potvrdit  termín  evropské 
soutěžní komise „zelené stuhy“, která naši 
obec  navštíví  ve  dnech  9.–10.  července. 
Zároveň Vás tímto chci poprosit o pomoc 
spočívající  úklidem  prostranství  před 
Vašimi  domky,  Vašich  zahrádek,  ostatně 
sami víte nejlépe co a jak. Toto berte jako 
informaci,  aby  se  dalo  vše  na  potřebný 
datum načasovat. Děkuji.

Důležité je také připomenout, že i v letoš-
ním roce bude naše obec finančně  přispívat 
firmě Pekařství Bohemia, s. r. o., Jablonec nad Nisou, která se zavázala, že se svojí 
pojízdnou  prodejnou  potravin,  drogerie  a  smíšeného  zboží  bude  nejméně  3× 
v každém kalendářním  týdnu,  v předem určených  dnech  a  přesně  určeném  čase, 
zajíždět k uskutečnění prodeje do Zálesní Lhoty.

Jiří Ulvr, starosta
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Připomínáme placení 
poplatků  za  odpady 
na rok 2010
Poplatek  je  splatný  do  30. 6. 
2010 do  pokladny  na  OÚ 
Studenec,  poštovní  poukázkou 
nebo převodem z účtu, pokud si 
na  obecním  úřadu  vyžádáte 
variabilní  symbol.  Poplatek  za 
odpady  je  stejný  jako  v loň-
ském  roce,  tedy  500 Kč  na 
osobu.
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Obec  Studenec,  jako  partner  závodu  si  Vás  dovoluje  pozvat  na  3.  ročník 
soutěže historických vozidel „O pohár starosty obce Studenec“.

Studenecké míle

dovoluji si Vás pozvat na soutěž historických vozidel a velocipedů,
která se uskuteční v Podkrkonoší v obci Studenec v sobotu 29. 5. 2010

Podrobné informace naleznete na: www.studeneckemile.estranky.cz
nebo dotazem na mail: studeneckemile@seznam.cz

Uzávěrka přihlášek do soutěže bude 15. května 2010
Těším se na Vaši účast!

Jindřich Synek

Z jednání zastupitelstva obce
Studenečtí zastupitelé se sešli v letošním roce poprvé 10. března, kromě 13 zastu-

pitelů se na zasedání dostavilo 7 občanů.
Během jednání zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce na rok 2010 a rozpoč-

tové výhledy na roky 2011 a 2012.
Dále  zastupitelé  odsouhlasili  poskytnutí  účelové  dotace  Libereckému  kraji  na 

rekonstrukci silnice v úseku Studenec–Horka, která bude financovaná z evropského 
Regionálního  operačního  programu.  Dotace  je  určena  na  výstavbu  stavebních 
objektů, které jsou neuznatelnými náklady projektu a týkají se infrastruktury obce.

Cena  vodného  a  stočného  byla  na  období  od  1. 11. 2009  do  31. 10. 2010 
stanovena na 20 Kč/m3, a to jak pro vodné, tak pro stočné. Cena tedy byla i přes 
povinné započtení  DPH zvýšena  oproti  loňskému roku pouze o 1 Kč/m3. Stočné 
20 Kč/m3 budou platit i nájemníci obecních bytů. Občané napojení na zkolaudované 
směsné kanalizace budou platit stočné 6 Kč/m3. Při těchto cenách bude obec podle 
schváleného  plánu  obnovy  vodovodů  a  kanalizací  tuto  oblast  dotovat  částkou 
663 tis.  Kč,  bez  tohoto financování  by se  cena  pohybovala  okolo 38 Kč/m3 pro 
vodné i stočné.

Odsouhlasily  se  finanční  příspěvky  osmi  sportovním organizacím,  a  to  podle 
návrhu  finančního  výboru:  Sportovní  klub  Studenec  obdrží  124  tis.  Kč,  Orel 
Studenec 71 tis.  Kč,  Sokol  Studenec 85 tis.  Kč,  Školní  sportovní klub Studenec 
51 tis. Kč, Sokol Zálesní Lhota 24 tis. Kč, Tenisový klub Studenec 18 tis. Kč, SDH 
Studenec 21 tis. Kč a SDH Zálesní Lhota 6 tis. Kč.

OÚ Studenec 5



Ročník 2010 Číslo 2

Schválen byl hospodářský výsledek základní školy, který byl vůči odboru školství 
krajského  úřadu  vyrovnaný  a  vůči  Obci  Studenec  činil  přibližně  156 tis.  Kč. 
Z tohoto přebytku bude 31 tis. Kč (20 %) použito na fond odměn, 100 tis. Kč. bude 
určeno na reprodukci investičního majetku a zbytek (25 tis. Kč) bude převeden do 
rezervního fondu.

Na loňském zářijovém zasedání byl schválen prodej domu čp. 11 v Zálesní Lhotě 
stávající  nájemnici,  která  však ve  stanovené  půlroční  lhůtě prodej  neuskutečnila. 
Byly  proto  schváleny  nové  podmínky prodeje,  a  to  za  stejnou  cenu  800 000 Kč 
(která  byla  už  dříve  ponížena  oproti  znaleckému  posudku),  rozloženou do  dvou 
splátek.  Pokud  k prodeji  nedojde  do  dvou  měsíců,  bude  nemovitost  prodána 
prostřednictvím realitní kanceláře.

Zastupitelé projednali také další body programu jako vyhodnocení hospodaření 
Fondu rozvoje bydlení za rok 2009, prodej pozemku ve Studenci a nákup pozemku 
v Zálesní Lhotě (kvůli připravované opravě místní komunikace) a smlouvy týkající 
se zřízení věcného břemene v souvislosti s rekonstrukcí silnice na Horka a přípravou 
kabelového vedení nízkého napětí.

V diskusi  pan starosta  informoval o jednáních o rekonstrukci  silnice Studenec–
Horka a o tom, že proběhly kontroly ze strany Finančního úřadu a Státního fondu 
životního prostředí ohledně vyúčtování dotace na hasičárnu ve Studenci. Dále zmínil 
podání žádosti o dotaci na zateplení OÚ a aktuální výběrová řízení: na zateplení OÚ 
(probíhající),  na  dodavatele  vybavení  pro  novou  MŠ  a  na  dodavatele  změny 
vytápění ZŠ a nové MŠ (připravované).

Oznámil také, že se zpracovává žádost týkající se dotace 700 tis. Kč získané díky 
celostátnímu ocenění  „Zelená  stuha ČR“,  v rámci  této  žádosti  se  připravují  čtyři 
projekty, dva pro Studenec a dva pro Zálesní Lhotu. Do letošního ročníku „Vesnice 
roku 2010“ se naše obec opět přihlásí.

Na závěr se diskutovalo o poštovní schránce umístěné na objektu restaurace Na 
Špici, kterou jilemnická pošta bez informování odstranila a o jejíž navrácení bude 
obec usilovat.

Rozpočet Obce Studenec na rok 2010
Příjmy rozpočtu v tis. Kč Rozpočet 2009 Skutečnost 2009 Rozpočet 2010
Daňové příjmy 13 982 12 134 12 470
Poplatky 1 950 1 667 2 248
Prodej – voda, lesy, knihy 1 763 1 772 1 921
Ostatní činnost místní správy 5 141 4 070 4 586
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Dotace, mimorozpočtové prostředky 19 582 19 279 1 453
Příjmy celkem 42 418 38 922 22 678

Výdaje rozpočtu v tis. Kč Rozpočet 2009 Skutečnost 2009 Rozpočet 2010
Lesy 118 122 87
Komunikace (silnice) 511 415 552
Ostatní záležitosti pozemních komunikací 4 375 2 485 1 015
Doprava 163 163 165
Pitná voda 2 050 1 352 2 120
Odvádění a čištění odpadních vod 183 82 174 
MŠ Studenec 279 279 279
MŠ Zálesní Lhota 241 241 241
Základní škola Studenec 22 949 17 641 4 352
Knihovny 29 26 29
Kulturní zařízení – bývalá škola Zál. Lhota 49 46 49
Kultura 170 169 181
Obnova místních kulturních památek 70 35 35
Tělovýchovná činnost 405 400 433
Využití volného času mládeže 25 11 15
Zájmová činnost – Klub důchodců 24 22 24
Ambulantní péče 68 58 43
Bytové hospodářství 89 70 85
Veřejné osvětlení 1 259 504 1 039
Pohřebnictví 143 118 143
Územní plánování 24 24 0
Územní rozvoj a komunální služby 921 878 188
Sběr a svoz nebezpečných odpadů 42 18 42
Sběr a svoz komunálních odpadů 1 320 1 045 1 320
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 365 363 234
Pečovatelská služba 385 380 386
Požární ochrana Studenec 444 432 291
Požární ochrana Zálesní Lhota 20 17 20
Zastupitelstva obcí 987 980 1 036
Volby – parlament 0 0 31
Volby do zastupitelstva obcí 0 0 31
Činnost místní správy 3 692 3 393 7 230
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20 17 18
Pojištění funkčně nespecifikované 100 91 110
Finanční operace 230 34 30
Finanční vypořádání minulých let 352 352 350
FRB – půjčky 300 50 300
Výdaje celkem 42 402 32 313 22 678
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Zpráva o stavu veřejného pořádku v obci 
Studenec

Na základě §3 Nařízení vlády České republiky č. 397 ze dne 10. 6. 1992 podávám 
informační zprávu o stavu veřejného pořádku v obcích Studenec a Zálesní  Lhota, 
Liberecký kraj, a to za období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009.

Za uplynulý kalendářní  rok došlo dle statistických  údajů Policie ČR na území 
obce Studenec ke spáchání celkem 29 trestných činů, kdy v 9 případech se jednalo 
o trestné činy proti  majetku,  v ostatních případech  se jednalo o trestné činy proti 
veřejnému  zájmu  a  proti  životu  a  zdraví.  Část  obce,  Zálesní  Lhota,  neměla  na 
statistický počet výraznější vliv.

Dále je v daném období na území obcí evidováno celkem 74 přestupků, z toho 18 
proti  majetku,  12  proti  občanskému soužití.  Dalších  44  přestupků  bylo  zdejším 
oddělením PČR řešeno na úseku dopravy.  Ostatní dopravní přestupky a dopravní 
nehody  byly  řešeny  dalšími  složkami  Policie  ČR,  zejména  službou  dopravního 
inspektorátu a Skupinou dopravních nehod.

Na  území  obce  není  vážnějších  problémů,  co  se  týče  kulturních  a  jiných 
obdobných akcí v obci.

Závěrem lze konstatovat, že trestnou činnost se daří udržet na srovnatelné výši 
jako v předchozím období, přesto je třeba dále rozvíjet spolupráci Policie s Obecním 
úřadem a případnou problematiku tak s předstihem řešit.

Pro lepší  možnost  kontaktu s Policií  byla  zavedena  e-mailová pošta,  kdy naše 
adresa je: smopjil@mvcr.cz.

Zde mohou všichni občané sdělovat své poznatky, dotazy a činit oznámení.
Tato zpráva je podána pouze jako stručný přehled o stavu veřejného pořádku na 

území Vaší obce ze strany Policie ČR.
npor. Jaroslav Brož, Policie ČR, vedoucí Obvodního oddělení Jilemnice

12. studenecké putování: Za živnostmi v roce 1947
Studenecké putování za živnostmi v r. 1947 je již dvanácté v pořadí a uskuteční 

se v sobotu 1. května 2010.
Putování připravil Sokol Studenec a Základní škola Studenec.
Naučný slovník říká, že živnosti jsou drobné podniky, které se zabývají řemeslem 

nebo službou pro veřejnost. V obsáhlé knize Povídání o Studenci a Zálesní  Lhotě 
jsou  na  straně  72  a  74  uvedeni  studenečtí  živnostníci  na  přelomu  let  dvacátých 
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a třicátých. Tento seznam 
je vodítkem i pro živnosti 
v r.  1947.  Rok  1947  je 
zvolený záměrně, protože 
to  bylo  dva  roky  po 
skončení  druhé  světové 
války a živnosti fungující 
za  první  republiky  v na-
prosté většině pokračova-
ly i během druhé světové 
války  a  teprve  pozdější 
vývoj  po roce  1948 zna-
menal jejich veliké počet-
ní  zmenšení.  Připomenutím  množství  živností  v r. 1947  si  uvědomíme  pěknou 
vybavenost  obce a  budeme moci  srovnávat  se  současností,  kdy vybavenost  obce 
zajišťuje občanům dobrou dostupnost řemesel a služeb.

Začneme obchody, ale pokud ve stejném domě byla i další živnost, tak ji také při-
pomeneme. Budeme postupovat umístěním živnosti v obci, a to ze směru od Horek.

František Erben, Studenec 163. Erbenovi měli řeznictví s krámem ve starší části 
domu a hostinec s pěkným menším sálem v novější části domu. Třeba myslivci zde 
měli krásné prostředí pro pořádání poslední leče. I nyní nás o restauraci informuje 
nápis na omítce. Manželé Erbenovi byli velmi obětaví a vstřícní. Byly to vlastnosti, 
které je možné jmenovat u naprosté většiny všech dalších živnostníků.

Miroslav Slavík,  Studenec 283. Slavíkovo krejčovství  bylo v roubené chalupě 
těsně u silnice. Pan Slavík byl i významných ochotníkem spolku Lidumil jako herec 
a zpěvák. Nezapomenutelná byla píseň Vltava.

Antonín Horčička, Studenec 300. Horčičkovi měli pekařství a obchod s uhlím 
směrem  k Bukovině.  Pan  Horčička  sám  nepekařil.  Zaměstnával  tovaryše.  Byl 
mecenášem divadelní spolkové činnosti.

Miloslav  Hák,  Studenec  166.  Po  výrobě  rolet  do  oken  se  přeorientovali  na 
výrobu záclonoviny. Na zavedení této výroby se významně podílel Jaromír Klouček. 
V mysli se mi zachovala průpovídka: Panna večer líčíc tváře velebí Háka roletáře. 
S paní  Jaroslavou  Hákovou  jsem  celé  vyprávění  o živnostnících  ve  Studenci 
prohovořil a za mnohé doplňující poznatky moc děkuji.

Jan Kudr, Studenec 350. Zaměstnával domácí tkalce.
František  Bartuška,  Studenec  162.  Bartuškova chalupa  patřila  zámku a  byla 

u rybníka.  Nyní  již  není.  Zahradnictví  bylo  v zahradě  zámku  a  mělo  i vytápěné 
skleníky a záhony květin a zeleniny.
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Josef  Višňák,  Studenec 6.  Višňákova restaurace  měla výčep  a lokál,  ale  také 
největší  sál  v obci  využívaný  místními  spolky  pro  pořádání  plesů  a  zábav, 
ochotnických představení a pro provoz kina. Sál byl i místem pro cvičení tělocvičné 
jednoty Sokol.

Jan  Uhlíř,  Studenec  329,  ve  svém  obuvnictví  opravoval  obuv,  a  to  třeba 
sešlapané podpatky nebo roztržené pásky u bot. Dělal i nové boty,  a to v tehdejší 
době oblíbené filcové válenky nebo i kožené kozačky.

Jaroslav Míč, Studenec 6. Míčovi měli krejčovství u Višňáků. Jeho žena Marie 
byla dámskou krejčovou.

Karel Boukal, Studenec 255. Boukalovo pekařství bylo u hlavní silnice v místě 
odbočení vedlejší silnice do vsi. Jeho pekařství bylo vedlejší oproti zemědělskému 
hospodaření.

Josef Bartoň, Studenec 305. Klempíř pan Bartoň se nebál výšek a třeba vynesl 
a opravoval báň na vrcholu věže kostela. Dělal i okapové žlábky a letoval poškozené 
hrnce.

Antonín Bukovský, Studenec 118, měl obchod s látkami a galanterii. V obchodě 
jsem obdivoval registrační pokladnu s tlačítky, ovládací klikou, zvoněním a místem, 
kde  naskakovala  čísla  hodnoty  nákupu.  Tato  pokladna  byla  v té  době  něčím 
jedinečným a mimořádným. Bylo mi smutno, když jsem tuto parádní pokladnu viděl 
na skládce při sběru železného šrotu. Neexistující muzeum ve Studenci by takový 
exponát jistě uvítalo. Od řemeslníků by těch exponátů bylo víc.

Karel Makovička, Studenec 83. Kolář musel umět udělat z tvrdého dřeva kola 
vozu a ta okovat. V hospodářství bylo několik druhů vozů s různě robustními koly. 
Navštívil jsem skanzen Přerov nad Labem a viděl mnoho druhů povozů s dřevěnými 
koly  a  připomněl  si  pana  Makovičku.  Jeho  výrobky  byly  i hrábě,  kosišťata,  ale 
i různé vozíky žebřiňáčky. Vyráběl i sáňky. Spravoval lyže. Byl všeuměl.

Bohuslav Sedláček, Studenec 295. U Sedláčků měli železářství. Prodávali jízdní 
kola,  řetězy  ke  kolům a  další  věci  na  vybavení  kola.  Vedli  i petrolejové  lampy, 
knoty  a  petrolku,  ale  i kosy,  kosišťata  a  brousky,  hřebíky,  tabák  a  fajfky.  Pan 
Sedláček vlastnil jedinečný motocykl žlutočervené barvy značky Čechia neobvyklé 
délky, na který se za sebou vešly až čtyři osoby. Provozoval i benzinovou pumpu. 
Druhou pumpu provozovala paní Vitvarová na Špici.

Jaroslav Zlatník, Studenec 333. Krejčovství musela ušít obleky, protože prodej 
hotových obleků nebyl rozvinutý. Bylo třeba vzít míru na oblek, přijít na zkoušky 
a pak být spokojený nebo i nespokojený s novým oblekem.

Pavel Zajíc, Studenec 304. V našem domě bylo pekařství, pro které je potřeba 
mít  skladiště  mouky,  dílnu  a  pekařskou  pec,  ale  i vodorovná  pekařská  prkna  na 
dvoustojanech  (hrabích)  pro  upečený  chléb.  Součástí  muselo  být  skladiště  na 
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pekařské uhlí, které je drobné a má dlouhý plamen a krátké hoření. Na zátop drobné 
dřevo dračky.  Kromě pečeného chleba a rohlíků bylo i pečení svatebních koláčů, 
vánočního cukroví, vánoček,  martinů, preclíků, ale i sušení šišek pro vykrmování 
hus. Na vánoční vánočky si hospodyňky přinesly hotové těsto, vánočky si upletly 
a v peci je otec upekl. Byla to i určitá soutěž o nejlepší vánočky. Z tučnějšího těsta 
byla vánočka chutná, ale vzhledové horší než z chudšího těsta. Tušíte asi výsledek 
soutěže bohatších a chudších hospodyněk.

Druhou živností  v domě byl  krám.  Musel  mít  také  sklad,  kde  třeba  byl  i sud 
s octem a dřevěnou pípou pro naplnění donesené lahve. Cukr byl dodáván v zašitých 
metrákových  žocích  a  ne  v zavázaných  lehčích  pytlích.  Cukr  se  pak vážil  podle 
přání zákazníka do kornoutu. Podobně se vážily mouky, krupice atd. Maminka měla 
v místě před pultem tři židle (štokrlata) a na nich si někteří  zákazníci odpočinuli 
a také pohodlně srovnali nákup. K dnešnímu domyšlení dávám prodávání petrolky. 
Z robustního sudu po odšroubování uzávěru napumpovat plechovou pumpou a po-
mocí trychtýře naplnit plechovou nádobu zákazníka plnícím otvorem. Tato nádoba 
měla úzké nalévací  hrdlo k petrolejové lampě. Povozy za tmy musely mít svítící 
lucernu. Petrolejové lampy byly časté i v domácnostech.

Třetí  živností  v našem  domě  byl  holič  pan  Jaroslav  Kudrnáč. Jeho  živnost 
označoval zlacený kruhový terč a nápis holič. Měl dvě místnosti. Jednu pro svoji 
čtyřčlennou  rodinu  a  druhou  jako  holírnu  se  dvěma  holícími  křesly  a  vysokou 
židličku na stříhání dětí. Když jsem na ní seděl, maminka koukla z náspi oknem do 
holírny a doporučila krátké ostříhání.

OÚ Studenec 11
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Karel  Mašek,  Studenec  255,  měl  cukrářství  v domu  pana  Boukala  blízko 
Višňákových. Bylo to šikovné místo blízko obecné školy.

Antonín Kulhánek, Studenec 176. Hostinec u Kulhánků měl výčep a menší sál, 
ve kterém byly i oblíbené odpolední taneční zábavy, tzv. čaje. Jde o velmi rozlehlou 
budovu, a tak zde byla i živnost řeznická pana Josefa Štafla.

Josef Kalenský, Studenec 168, měl pekařství blízko od Kulhánků. Pan Kalenský 
nosil  krásnou bílou pekařskou čepici  válcovitého tvaru  s podkasanou širší  hoření 
částí. Jeho velkou zálibou byly včely.

V sousedství měla krejčovství Zdena Machová. Byla vynikající švadlena.
Josef Jebavý, Studenec 296, měl obchod na křižovatce dolení silnice se silnicí ke 

Žďáru. V sousedství měla obchod Františka Vanclová.
Arnošt Fencl, Studenec 140, měl obchod blízko křižovatky, ale již při silnici na 

Žďár.
Rudolf  Hendrych,  Studenec  94,  měl  pohřební  službu  a  bydlel  blízko 

Fenclových.
František Čech, Studenec 344, byl velmi šikovný švec. Dělal i lyžařské boty.
Josef Šorm, Studenec 232, měl obchod a pekařství. Dělal i dopravní autoslužbu. 

Odtud přes potok pod Strání bylo mlynářství Josefa Štefana, Studenec 280. Na dvůr 
před mlýnem zajížděli sedláci s obilím na semletí na mouku. Mlýn využíval i síly 
vody. Měl velký náhon pod Strání, tam se zadržela voda a ta pak roztočila mlecí 
stolici. Pekl se zde i výborný chléb z mouky, kterou si dovedl pan mlynář vybrat.

Josef Duška, Studenec 
24.  Jeho  ševcovství  bylo 
v domě nad silnicí.

Josef Dědeček, Stude-
nec  225,  měl  řeznictví 
přímo u silnice.

Otakar Nosek, Stude-
nec  230,  měl  krejčovství 
naproti Dědečkovým.

Marie  Bucharová , 
Studenec  57,  měla  krej-
čovství při spojovací ces-
tě  mezi  dolení  a  hoření 

silnicí.  Toto  krejčovství  bylo  asi  největším  salonem.  Zmínka  o krásné  stavbě 
velkého krejčovství byla při Studeneckém putování za významnými stavbami.

Další živností při této spojovací cestě bylo truhlářství Jana Krůfy, Studenec 323. 
Jím vkusný a precizně vyrobený nábytek mají někteří starší lidé dodnes.
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Nad  Dědečkovými  při  hoření  cestě  byl  obchod  s uhlím  Františka  Kuříka, 
Studenec 284.

Josef Boura, Studenec 315. Měl velkou textilní živnost. Podobně velkou živnost 
měl  Jan Kudr, Studenec 350, u Kulhánkových, a také  Jan Šorfa vedle nás. Tito 
živnostníci  dávali  práci  domácím tkalcům tím,  že jim poskytli  nitě,  a  od tkalců 
získali utkanou látku na ubrusy, prostěradla, kapesníky, ručníky apod. Také  Josef 
Lukeš, Studenec 320 u Chocholky.

Josef Erben, Studenec 138. Dům s obchodem a pekařstvím je u silnice. O něco 
dále nad silnicí je zahradnictví včetně vytápěných skleníků  Františka Albrechta, 
Studenec 224.

Dolení  silnice  vyúsťuje  na  silnici  hoření,  ale  dříve  ještě  mineme  kolářství 
a výrobu  lyží  Rudolfa Štefana,  Studenec  75.  Na tomto  domě je  v omítce  nápis 
„výroba  lyží“.  Tři  bratři  Štefanovi  byli  výborní  závodníci  na  lyžích  a  později 
lyžařskými  činovníky.  Naproti  bylo  kovářství  Václava  Černého,  Studenec  355. 
Byla to podívaná, když pan Černý koval koně a hospodář koni držel okovávanou 
nohu.  Rozžhavená  podkova  udělala  dým  a  charakteristický  zápach  po  přiložení 
k rohovině kopyta.  Podkova optimálně dosedla a následně byla přibita zvláštními 
hřebíky se čtyřhrannou hlavičkou. Znáte jejich tvar?

Při  vyústění  dolení  silnice do hoření  byl  obchod a pekařství  Josefa Karáska, 
Studenec  306.  Pan  Karásek  byl  velkého  vzrůstu,  silného  hlasu  a  optimistické 
povahy. Jeho herecká a pěvecká ochotnická vystoupení s Mirkem Slavíkem, Mílou 
Machem a Jaroslavem Rozkovcem byla jedinečná.

Vrátíme se  k hoření  silnici.  O velkém domě vedle  nás,  kde  bydlel  Jan  Šorfa, 
Studenec 309, byla zmínka. V tomto domě bydlel autodopravce  Josef Makovička. 
Měl  garáž  naproti  dnešnímu  Plasteku  a  provozoval  osobní  auto  Mercedes  170 
a nákladní  Opel.  Na Pateru  měl obchod s obuví firmy Baťa pan  Vojtěch Šubrt, 
Studenec  339.  Původně  byl  tento  dům menší,  měl  tvar  krychle  a  šlo  o typovou 
stavbu firmy Baťa.  Prodejna byla vybavena  i typovými  kovovými  regály,  pultem 
a židlemi. Stále jednu z nich mám doma a krásně se na ní pohupuje. Maminka tam 
také prodávala.

Josef  Kovařík,  Studenec  279.  Hostinec  je  těsně  u silnice.  Při  cestě  na  kole 
z měšťanské  školy  Na  Špici  jsme  se  zde  stavovali,  koupili  si  limonádu  a  hráli 
kulečník s otvory ve stole a dvěma figurkami.

Josef Erben, Studenec 346. Jeho řeznictví bylo v domě Jarých u Špice.
Ludmila Vitvarová, Studenec 122. Jde o velký dům Na Špici, kde měla obchod. 

Druhou živností byl hostinec. Pan Oldřich Remsa zde měl živnost holičskou.
Od připomínaného roku 1947 uplynulo již 63 let. Většina jmenovaných živností 

už není a zmíněné domy jsou upraveny ze skromného bydlení omezeného živností 
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na dnešní pohodlné bydlení. Změnila se i skladba živností. Třeba ze 7 pekařství je 
jen jedno. V roce 1947 měli auto ve Studenci: František Erben (čp. 163) Tatru 12, 
Josef  Lukeš  (čp.  320)  Pragu  Picolo,  Pavel  Zajíc  (čp.  304)  Opel  P4,  Jan  Šorfa 
(čp. 309)  Praga  Alfa,  Josef  Makovička  (čp.  309)  Mercedes  170,  Josef  Šorm 
(čp. 232)  2 auta  a  Slávek  Štefan  (čp.  75)  1  auto,  celkem  9  aut.  Dnes  v mnoha 
domech jsou dvě auta a živnosti spojené s prodejem a spravováním aut zaměstnávají 
hodně spoluobčanů. Živnost U Višňáků nese jméno zakladatele. Zahradnictví paní 
Albrechtové má původní, ale již vylepšenou podobu.

Studenec je výstavnou, přívětivou a pohodlnou obcí a na tom mají nemalý podíl 
dnešní obětaví, vstřícní a poctiví živnostníci.

Zapsal Mgr. Pavel Zajíc

Základní škola a Mateřská škola Studenec
A je nás zapsáno…

22. leden 2010 byl  pro některé  děti  z MŠ Studenec,  Zálesní  Lhota,  Martinice, 
Nedaříž  a Jilemnice vyplněný očekáváním návštěvy v ZŠ Studenec.  Probíhal  zde 
totiž od 11 hodin zápis do 1. třídy pro školní rok 2010/2011.

Některé děti trošku nesměle, jiné odvážně vstupovaly do školy, kterou již mnohé 
několikrát navštívily s učitelkami z mateřské školy, když jim hráli deváťáci divadlo 
nebo v létě připravili sportovní dopoledne.

39  dětí  v doprovodu svých 
rodičů  vítali  maňásci  či  různí 
plyšáci  v rukou  princezen 
z 8. ročníku.  Jitka  Bajerová, 
Andrea Čapková, Simona Ha-
máčková,  Magda  Horáčková, 
Jana Šimáčková a Danek Hák 
se  vzorně  starali  o budoucí 
prvňáčky a jejich rodiče.

Ve 3. třídě byl  pro čekající 
rodiče  i děti  připraven  bohatý 
program.  Děti  vybarvovaly 
trpaslíky,  které  jim  připravili 
jejich budoucí starší spolužáci 
ze  školní  družiny,  v trpasličí 
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chaloupce  hledaly  odměnu  za  svoji  námahu.  V lavicích  i na  koberci  malovaly, 
stavěly hrady z kostek,  testovaly autíčka,  nebo skládaly puzzle na obrazovce PC, 
občas mrkly i na Bolka a Lolka. Mezitím si „odskočily“ do 1. či 2. třídy k paním 
učitelkám Ivě Exnerové a Petře Drahoňovské nebo Ivaně Kučerové a Ivetě Šenol-
dové, které pro ně měly připraveny další činnosti a drobné odměny za jejich snažení. 
Dále děti obdržely pozvánku pro všechny nebojácné předškoláky k dalším dvěma 
návštěvám „Do školy nanečisto“, a to Z pohádky do pohádky a Na chvíli školákem.

A opět  návrat  do  3. třídy  ke  kamarádům  a  jejich  rodičům,  kteří  si  měli  čas 
v příjemné atmosféře také popovídat a zpříjemnit si chvíle zápisu třeba posezením 
u dobré kávy.

Zápis probíhal v klidné atmosféře a pro příští školní rok je v seznamu žáků první 
třídy dosud zapsáno 31 žáků. O odklad školní docházky požádali rodiče 8 žáků.

PaedDr. Dana Synková, ZŠ a MŠ Studenec

„Z pohádky do pohádky“
Zápis do prvního ročníku již proběhl. Aby se budoucí školáci nového prostředí 

nebáli, zorganizovali pro ně žáci šestého ročníku program pod názvem „Z pohádky 
do  pohádky“.  Akce  proběhla  17. 2. 2010  a  měla  za  cíl  seznámit  předškoláky 
s budovou školy.  Žáci  šestého  ročníku  si  připravili  šest  stanovišť,  u kterých  děti 
plnily záludné úkoly. Každé stanoviště bylo označeno pohádkovou postavou (např. 
Maková  panenka,  Večerníček,  Sněhurka  atd.).  Anděl  s Karkulkou  dal  dětem  na 
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startu  kartičky,  do  kte-
rých  jim  pohádkové  po-
stavy  potvrdily  razítkem 
splnění  úkolů.  První  sta-
noviště  bylo  v jídelně. 
V této  místnosti  sultán  a 
kuchtík  učili  děti,  jak  to 
u oběda chodí. Další pro-
story, které děti poznáva-
ly,  byly družina,  kde jim 
pomáhal  Zorro  a  pohád-
kový  dědeček,  výtvarný 
ateliér,  kde  na  ně  čekal 
Bořek  stavitel  a  vodník, 
a poté se předškoláčci do-
stali do třídy s interaktiv-
ní  tabulí,  kde  je  s touto 
pomůckou  seznámil  pan 

Tau a myslivec. Ve vestibulu na děti číhal indián s rytířem. Poslední část školy byla 
šatna,  kde  se  o ně  postarali  Sněhurka  s trpaslíkem.  Když  děti  doběhly  do  cíle 
s kartičkou splněných úkolů, byly jim předány drobné ceny. Všichni poctivě zvládli 
dané úkoly a mohli být odměněni diplomy.

Všichni  dětem  přejeme,  aby  ten  důležitý  krok,  který  je  čeká,  byl  pro  ně  co 
nejhezčí.

Ing. Petra Šedivá a Mgr. Jitka Pěničková, vyučující ZŠ

„Na chvíli školákem“
Vzpomínáme si na ty chvíle jistě téměř všichni. Chvíle plné očekávání a pocitu 

„být velkým.“ Chvíle, kdy jsme se těšili, až usedneme do školních lavic a budou 
z nás  opravdoví  školáci.  Chvíle  velkých  plánů  a  snů,  co  všechno  se  ve  škole 
naučíme a čím třeba pak jednou budeme…

A právě takové chvíle prožívají naši „předškoláci.“ Když jsem se jich ptala, téměř 
všichni už mají doma připravenou školní tašku a většina už i „pořádnou výbavu“ do 
ní. Do školy se těší úplně všichni… (to je krása). V jejich očích byla vidět veliká 
touha a chuť poznávat vše nové… a tak jsme poznávali…

V pondělí  8. 3. 2010 jsme  se  všichni  sešli  ve  škole,  usedli  do  školních  lavic, 
vyzkoušeli si, jaký je to pocit hlásit se, slyšeli jsme školní zvonek, viděli jsme třídu 
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a objevovali,  co  všechno  se  v ní  skrývá…  a  všichni  jsme  také  předvedli  svou 
šikovnost.

Musím říct, že budoucí prvňáčci opravdu šikovní jsou. Rozděleni na dvě „party“ 
(protože budoucích prvňáčků je opravdu hodně) jsme se pustili do práce. Jedné partě 
pomáhala  paní  učitelka  Ivetka  Šenoldová (velké  díky za  pomoc)  a  druhé  Zuzka 
Weissová.  Vyráběli  jsme super  kouzelné  parádní  „boty“.  To proto,  že ve  škole, 
kromě jiného, bychom měli umět také zavázat si tkaničku. Tak to abychom ji mohli 
pořádně trénovat. A tak jsme kreslili a malovali, stříhali a lepili, provlékali tkaničky 
a vytvořili botičky… Někteří už onu „kličku“ zavázat uměli, jiní musí ještě trošku 
trénovat, ale všem se výrobek moc povedl a zaslouží si velikou pochvalu. Všichni už 
také dostali drobnou odměnu (včetně té vděčné sladké) a některým se to povedlo tak 
moc,  že  dostali  dokonce 
velikánskou  jedničku 
(první v životě, to je přeci 
krásný zážitek).

Mým  velkým  přáním 
je,  aby  v budoucích  ško-
láčcích zůstala ona touha 
v očích  a  krásná  čistá 
chuť  poznávat.  A v září 
se  těším,  uvidíme  se  ve 
škole…

Mgr. Zuzka Weissová,  
Mgr. Iveta Šenoldová
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Dravci
28. leden byl pro většinu žáků naší školy dnem plným 

nervozity  a  napětí  z výsledků  půlročního  snažení. 
K dobré pohodě přispěl  i člen spolku Falker.  Poutavým 
vyprávěním  o své  práci  i představováním  některých 
svých svěřenců – dravců a sov – zaujal snad každého. Že 
to  byla  hodinka  dobré  pohody  i poučení,  dotvrzují 
postřehy některých žáků 4. a 5. třídy:

„Na přednášce byli tito dravci:
Sokol stěhovavý,  kterého pán nemohl pustit,  protože 

by narazil do stropu sokolovny. Je totiž zvyklý vystoupat 
několik  metrů  nad  zem  a  spustit  se  střemhlav  dolů 
rychlostí až 300 km/hod.

Potom  nám  ukázal  raroha  velkého.  Tohoto  dravce 
můžeme  najít  v Ústí  nad  Labem,  kde  ho  sokolníci 
vysazují. Na ocase měl fialový polštářek, který slouží pro 
zasunutí vysílačky. Ta slouží pro případ, kdyby mu ulétl.

Orla stepního koupil za velké peníze. Sice věděl, že z něho nic kalýho nebude, 
protože byl týrán. Jeho původní majitel měl orla přivázaného ke kůlu po celý rok. To 
způsobilo, že mu narostlo malé srdce. Když uletí 100 metrů, tak je zcela vyčerpán.

Káně Harrisova se jmenovalo Agáta.
Sova pálená má peří okolo obličeje do srdcovitého tvaru, který když rozpůlíme, 

vznikne tvar ucha a také tak slouží. Další sova výr velký je velká a robustní. Má 
takzvaná ouška, která neslouží jako ouška, ale slouží jako ozdoba.

Výreček malý je malá sovička, která měří 17–19 cm. Živí se většinou hmyzem, 
pavouky a larvami.“

Jan Tomáš (5. třída)

„Například tam byla  poštolka obecná,  jediná z volné přírody.  Létala  volně po 
sokolovně. Asi 15 minut seděla na basketbalovém koši, potom přeletěla na okno a 
na železný trám u švihadel.“

Martin Fifka (5. třída)

„Zaujalo mě tam hodně věcí, ale nejvíce čepička pro dravce. Vymysleli ji už ve 
středověku. A také ten výreček malý, prý je nejdravější a nejdrzejší z dravců, které 
ten pán má doma.“

Sára Tomášová (4. třída)
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„Pán nám ukázal dravce, první byl sokol. Druhá poštolka, kterou pustil, aby si 
tam létala, a když letěla, tak při tom Alešovi Kalenskému vytrhla pár vlasů. A tak to 
šlo dál. Celkem to bylo úplně fantastické vystoupení.“

Štěpánka Dubská (5. třída)

 Ve čtvrtek se mi u dravců nejvíce líbil výr. Přeletěl nad mou hlavou. Bylo to  
úžasné. Měli tam orla, poštolku a výra. Jenom škoda, že nechtěli létat. Ten výr měl  
červené oči a žlutý zobák a žluté nohy. Ta poštolka létala, kam chtěla.

Mirka Mattauchová

Olympiáda v anglickém jazyce
18. 2. 2010 se konalo v Základní škole Dr. F. L. Riegra v Semilech okresní kolo 

Olympiády v anglickém jazyce.
Tato soutěž má 2 kategorie.  I.A je pro 6. a 7. ročník a II.A pro 8. a 9. ročník. 

Letos se školního kola v ZŠ Studenec účastnilo 14 žáků v kategorii I.A a 23 žáků 
v II.A.  První  kategorii  ve  školním  kole  vyhrála  Simona  Tryznová,  druhá  byla 
Michaela Dubská. V druhé kategorii  ve školním kole zvítězil  Mojmír Křížek, na 
druhém  místě  se  umí-
stila Markéta Jiřičková. 
Abychom  se  nejeli 
pouze  účastnit,  bylo 
zapotřebí  pilné  přípra-
vy,  a  to  především 
v mluveném  projevu. 
Všichni  čtyři  žáci  se 
poctivě  připravovali  a 
výsledek  se  dostavil. 
V I.A kategorii  soutě-
žilo  17  žáků a  druhé 
místo obsadila Simona 
Tryznová.  Michaela 
Dubská se umístila na 
5. místě.

1. Michal Chlum ZŠ Vysoké nad Jizerou 71,5
2. Simona Tryznová ZŠ a MŠ Studenec 66
3. Jiří Hoffmann II. ZŠ Turnov 65,5
4. Rick Nijssen ZŠ Žižkova Turnov 64,5
5. Michaela Dubská ZŠ a MŠ Studenec 63
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V II.A kategorii  soutěžilo  18  žáků a  ZŠ 
Studenec  získala  1.  místo,  které  vybojoval 
Mojmír  Křížek.  Markéta  Jiřičková se 
umístila  na  pěkném  5.  místě.  Tato  kategorie 
absolvovala  jak  písemnou  část,  která  se 
skládala  z poslechu,  gramatiky  a  reálií 
anglicky  mluvících  zemí,  tak  ústní  část,  ve 
které  žáci  popisovali  vybraný  obrázek  a 
diskutovali  na  vybrané  téma  s tříčlennou 
porotou.

1. Mojmír Křížek ZŠ a MŠ Stud. 72,5
2. Monika Bártová ZŠ Lomnice n. P. 70,5
3. Klára Machová ZŠ Žižkova Tur. 70
4. Jan Hubáček ZŠ Žižkova Tur. 69
5. Markéta Jiřičková ZŠ a MŠ Stud. 69

Do  krajského  kola  postupuje  pouze  kate-
gorie II.A, a to pouze první dva.

25. 3. 2010 se  uskutečnilo  krajské  kolo  v Liberci,  kde  Mojmír  Křížek  obsadil 
6. místo.

Výše  jmenovaní  si  vedli  velice  dobře,  přistupovali  zodpovědně  ke  všem 
přípravám, a tím bychom jim chtěly moc a moc poděkovat za výborné výsledky, 
které předvedli na této soutěži.

Ing. Petra Šedivá a Mgr. Jitka Pěničková, vyučující AJ

Otestuj si všeobecné znalosti!
Jelikož  se  dnes  klade  velký  důraz  na  všeobecné  znalosti  žáků,  není  špatné 

prověřit,  jak jsou na tom ti  „naši“.  Proto byla v úterý 23. 3. 2010 připravena pro 
zájemce ze 2. stupně ZŠ Studenec soutěž všeobecných znalostí.

Žáci vyplňovali test, který byl složen z křížovky, která byla zaměřena na znalosti 
historie,  spojovačky,  v níž  měli  spojit  současně  působící  politickou  osobnost 
s evropskou  zemí,  osmisměrky,  kde  hledali  hlavní  města  některých  evropských 
států,  doplňovačky,  do  které  dopisovali  chybějící  údaje  o rozdělení  státní  moci 
a volbách  v České  republice.  Poslední  úkol  byl  vyřešit  tzv.  criss-cross,  v níž 
doplňovali profese významných českých osobností.

Soutěžit  přišlo  25  žáků  z celého  2. stupně.  Nejzdatnějšími  řešiteli  byli  žáci 
osmého ročníku. Z maximálního počtu 71 bodů jich získali ti nejúspěšnější 61.
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Na prvních třech místech se umístili tito žáci:

1. místo Jan Kuřík 8. B
2. místo Markéta Jiřičková 8. A
3. místo Mojmír Křížek 8. B

Mgr. Michaela Kuříková Chrtková

Expedice osmáků do Prahy
Hned na úvod naší exkurze jsme byli  průvodčím informováni o půlhodinovém 

zpoždění vlaku, které znamenalo čekat ještě půlhodiny na další rychlík v Chlumci 
nad Cidlinou.  To nám to začíná hezky,  pomysleli  jsme si  s kolegyní.  Cestou do 
Prahy jsme nabrali (v rychlíku!) ještě čtvrthodinu zpoždění, takže jsme do hlavního 
města dorazili o 75 minut déle. Protože alespoň počasí nám opravdu přálo, vyrazili 
jsme nejdříve na procházku po barokních památkách Prahy. Z Václavského náměstí 
jsme  se  uličkami  Starého  Města  propletli  až  ke  kostelu  svatého  Salvátora  před 
Karlovým mostem, kde začali  žáci vyplňovat  své pracovní listy.  Naše cesta  dále 
směřovala  přes  Karlův  most  k Nerudově  ulici.  Na této  trase  leží  krásný  barokní 
kostel svatého Mikuláše, který byl naším hlavním cílem. Žáci si mohli prohlédnout 
pěkné barokní tvary na sochách i malbách, kterými byl kostel bohatě vyzdoben. Poté 
jsme  využili  hezkého  počasí  a  z boční  strany  kostela  jsme  po  215  schodech 
vystoupali  na  vyhlídkovou věž  kostela.  Odtud žáci  pozorovali  mnoho pražských 
památek, které mohli poznat sami z vlastních znalostí nebo jim pomohly popisky na 
zábradlí. Dominantou výhledu byl určitě žižkovský vysílač, Petřín, chrám svatého 
Víta, Karlův most a řeka Vltava.

Po  procházce  jsme  na  přání  snad  většiny  žáků  navštívili  rychlé  občerstvení 
McDonald's.  Na každém žákovi byla v tuhle chvíli  vidět  maximální  spokojenost. 
Největší úspěch sklidil chicken roll a hranolky, ti nejodvážnější si dokonce koupili 
zmrzlinu. Po vydatném posilnění se naše cesta ubírala zpět na Václavské náměstí do 
Národního  muzea.  Hned  po  vstupu  do  budovy  jsme  poznali,  že  Pražané  jsou 
opravdu  dychtiví  po poznání,  muzeum bylo  plné,  možná to  bylo  i tím,  že  první 
pondělí v měsíci je vstup zdarma.

V muzeu jsme prošli stálou expozici prvního a druhého patra. Žáci dostali další 
pracovní  listy s mapou muzea,  které  jim pomohly orientovat  se mezi  sály.  První 
zastávka byla mezi sochami slavných lidí naší minulosti a pak už se naše prohlídka 
věnovala  přírodopisně-zeměpisným  expozicím.  Velký  úspěch  sklidila  kostra 
plejtváka myšoka zavěšená na strop velkého sálu se savci, která měřila 22,5 metru 
a musela být zkrácena ještě o 7 ocasních obratlů, aby se do sálu vešla. Muzeum ji 
dle popisků zakoupilo za 2500 zlatých z Norska. Pozornosti neunikl ani velký model 
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mamuta  nebo  největší  vejce 
z živočišné  říše,  které  patří 
ptáku  moa  z Nového  Zélan-
du.  Udivující  byla  ryba 
jménem  pakambala,  kterou 
příroda  obdařila  dvěma  oky 
na  jedné  straně  hlavy  a  na 
druhé  žádným,  nebo  rozče-
pýřená hlava potápky roháče.

Nejzajímavější  byla  aktu-
ální  výstava  Příběh  planety 
Země,  kde  si  všichni  mohli 
zblízka  prohlédnout  sopku, 
vyzkoušet  na  vlastní  nohy 
zemětřesení,  změřit sílu své-
ho  dupnutí  na  seismografu 
nebo  s i  vyzkoušet  práci 
archeologa.  Nejkurióznějším 
exponátem byli takzvaní čer-
ní a bílí kuřáci. Všichni si asi 

představili bělocha a černocha, jak spolu vychutnávají cigaretku, a proto byli velmi 
překvapeni, když uviděli obyčejný kámen, který je vlastně jednu a půl miliardy starý 
mořský průduch.

Z Prahy jsme odjížděli všichni plni dojmů a chytřejší o mnoho nových informací. 
I přes  zpoždění,  které  se  během  dne  nasčítalo  na  90  minut,  přijeli  do  Martinic 
všichni s úsměvem a mnohé poděkování za krásný výlet nám bylo důkazem, že se 
nám výlet povedl.

Vědecké expedici ze Studence velely paní učitelky Veronika Adolfová a Michae-
la Kuříková Chrtková. Za doprovod děkujeme i panu Vítu Kuříkovi a slečně Zuzaně 
Adolfové.

Mgr. Veronika Adolfová, třídní učitelka 8. třídy

A co naši osmáci?

Je pondělí ráno a my se pomalu scházíme na vlakovém nádraží v Martinicích. Na 
programu  máme  návštěvu  Národního  muzea  a  procházku  Prahou  za  barokními 
památkami. Dozvěděli jsme se o Karlově mostě a vystoupali jsme na věž chrámu 
sv. Mikuláše, který byl vystavěn v barokním stylu.
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Poté jsme na přání všech navštívili McDonalda a posilnili se. Pak jsme se vydali 
na  Václavské  náměstí,  kde  stojí  Národní  muzeum.  Stejně  jako  na  dějepisné 
prohlídce, tak i na té zeměpisně-biologické jsme dostali pracovní listy, které jsme 
vypracovali. V Národním muzeu jsme mohli vidět stálou expozici živočichů, hornin 
a  minerálů,  známých  osobností  našich  dějin  a  mnoho dalšího.  Mohli  jsme vidět 
i aktuální výstavu o planetě Zemi, dozvědět se informace o naší sluneční soustavě, 
sopkách, dinosaurech a mnoho dalšího.

Výlet  se  mi  moc  líbil.  Sice  jsme  neměli  moc  času,  abychom  si  prošli  celé 
muzeum, ale i tak se mi tam moc líbilo.

Markéta Jiřičková, žákyně 8. třídy

Vše to začalo v pondělí 1. 2. v 6.50, kdy jsme měli sraz v Martinicích na nádraží. 
Když jsme čekali na vlak, přišel nám objemnější průvodčí oznámit, že vlak bude mít 
30 minut zpoždění. Když vlak přijel, šťastně jsme nasedli a jeli do Chlumce nad 
Cidlinou, kde jsme přestoupili na rychlík do Prahy. Ve vlaku jsme dostali pracovní 
listy, které jsme postupně při procházce po památkách vyplňovali. První památkou 
byl kostel sv. Salvátora a Klementinum. Poté jsme přešli Karlův most a prohlédli si 
zevnitř  kostel  sv. Mikuláše.  Kdo  chtěl,  mohl  si  vyjít  na  věž  kostela,  odkud byl 
krásný výhled. Po dopoledním chození po památkách jsme všichni dostali hlad, tak 
jsme se stavili v McDonaldu. Po dobrém, ale drahém obědě jsme navštívili Národní 
muzeum, kde jsme si prohlíželi krásné exponáty. Poté, co jsme si všechno prohlídli, 
jsme šli zpět na vlakové nádraží a vydali se na cestu domů. Ve vlaku byla „sranda“, 
i když  se na nás mračila stará průvodčí.  Když  jsme dorazili  do cíle,  tak jsme se 
rozloučili a rodiče nás rozvezli domů.

Sebik Hájek, Vojta Horáček, Jenda Kuřík, žáci 8. třídy

Tessitura Monti Cekia, s. r. o.
O jednom čtvrtečním odpoledním vyučování se naše devátá třída vydala s paní 

učitelkou Brožovou do pobočky firmy Tessitura. Slova se ujal pan Korotvička a my 
jsme se mohli vydat na prohlídku.

Během hodiny jsme stihli projít  celý podnik. Již při prvních krocích do areálu 
jsme  se  zalekli  velkého  rámusu,  i když  nás  paní  učitelka  předem  informovala 
o celém  dění  továrny,  za  jakých  podmínek  se  zde  pracuje.  Pohybovali  jsme  se 
nejprve mezi nespočetnými cívkami s různobarevnými látkami, které se přemotávaly 
na mnohem větší, aby se daly použít na tkalcovských stavech. Viděli jsme, jak se 
látka musí upravovat (rozmotat, změkčit), ale především zkontrolovat, neboť někdy 
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se stane, že daný materiál je poškozený a nedá se použít. Skoro na každém kroku 
nám připadalo, že lidé tam téměř manuálně nepracují, ale jen kontrolují, zda stroje 
provádějí  vše,  jak  mají.  Při  procházení  jednotlivými  odděleními  nám  vždy 
minimálně jeden pracovník řekl s varovně zvednutým prstem: „Koukejte se pořádně 
učit, ať neskončíte tady!“

Poté, co jsme viděli, že téměř všichni zaměstnanci musejí v takovém rámusu „jen 
stát“ u strojů, snad každý z nás si v duchu pomyslel, že o osm hodin takovéto práce 
by opravdu nestál. Proto je to další motivace pro nás, že opravdu učení je třeba. 
Přesto,  že jsme již  téměř  všichni  rozhodnuti  rozeběhnout  se do světa za dalšími 
zkušenostmi, ve fabrice bychom prozatím skončit nechtěli.

Kristýna Ulvrová, žákyně 9. třídy ZŠ

„Jak se nestat závislákem“
V úterý  16. března  se  žáci  deváté  a  osmých  tříd  zúčastnili  preventivního 

programu  „Jak  se  nestat  závislákem“.  Program  pro  nás  připravila  Pedagogicko 
psychologická poradna v Semilech ve spolupráci se studenty jilemnického gymnázia 
a  Policií  ČR.  Poradna  sestavila  koncept,  zajistila  pomůcky  a  v neposlední  řadě 
proškolila studenty gymnázia, kteří se trpělivě a odvážně ujali rolí „vedoucích“ na 
jednotlivých  stanovištích.  Tuto interaktivní  hru si  již  v našem okrese  vyzkoušelo 
několik stovek žáků. Hra probíhá vždy stejně – žáci se rozdělí do skupinek, každá 
pak dostane kartu s pořadím jednotlivých stanovišť. Na každé stanoviště je přidělený 
čas 15 minut, pak se skupinky mění… a za dvě hodiny projde každá skupinka všech 
osm stanovišť.

Každé  stanoviště  má  daný  program  či  téma,  nad  kterým  se  žáci  společně 
s vedoucím stanoviště zamýšlí, diskutují… Vedoucí předávají žákům ty nejnutnější 
informace  k danému  problému.  Nejde  o to,  že  by  se  žáci  dozvídali  něco  zcela 
nového,  ale  především  o zpřesnění  vědomostí,  jejich  „oprášení“  či  případné 
doplnění.  Také  o to,  že  se  informace  dostávají  k žákům  „přirozenou“  cestou  – 
diskuse či prožitku, ale především také jinou formou, v jiném prostředí a od někoho 
jiného, „neokoukaného“.

A teď několik slov k jednotlivým stanovištím…
Prvním stanovištěm byly „závislosti“. Tady jsme přemýšleli, na co všechno může 

mít člověk vytvořenou závislost. A je toho opravdu hodně. Jde asi o to, že některé 
závislosti škodí hodně a jiné méně, že některé jsou omezující jen pro jedince, jiné 
pro širší okolí, některé jsou legální, jiné protizákonné… Zkrátka není závislost jako 
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závislost.  Ale  co  je  to  vlastně  závislost?  Jak  vzniká?  Jaké  má „kroky“?  To vše 
a mnohé další byly otázky a úkoly k zamyšlení na tomto stanovišti.

Druhé a třetí stanoviště si rozdělilo hodně široké téma – a sice to, které se většině 
vybaví v souvislosti se závislostmi – tedy drogy. Tady jsme pracovali na rozdělení 
drog – jaké jsou skupiny, co do které skupiny patří, jaké jsou účinky jednotlivých 
drog.  Také  jsme  přemýšleli  nad  tím,  zda  máme  drogy  legální,  nebo  jen  ty 
nelegální… Otázek a námětů byla celá řada.

Čtvrtým  stanovištěm  bylo  kouření  (to  musíme  přiznat,  že  se  některých  žáků 
dotýká  dost  osobně).  Vypisovali  jsme  klady  a  zápory,  počítali,  kolik  kuřák 
„prokouří“ peněz za týden, měsíc, rok, vymýšleli jsme i sociální dopady kouření… 
a v mnohých případech i kriticky hovořili o tom, zda kouří lidé v našem okolí (třeba 
i rodiče).

Páté  a  šesté  stanoviště  spolu  opět  velice  úzce  souvisela.  Šlo  o téma  alkohol. 
Nejdříve jsme diskutovali, co to vlastně je alkohol, kolik ho jaký nápoj obsahuje 
a co  je  „bezpečná  dávka“.  Uvažovali  jsme  na  téma  opilosti,  důsledků  požívání 
alkoholu na naše tělo a pak s Policií ČR probírali alkohol za volantem. Na tomto 
stanovišti měl velký úspěch test na alkohol v krvi, který ve všech případech potvrdil, 
že žádný z žáků naší školy si před programem nedal alkoholický nápoj :-)

Sedmým stanovištěm bylo velice důležité téma, a sice poruchy příjmu potravy. 
Zde jsme zařazovali potraviny do pyramidy, diskutovali o procentuálním zastoupení 
jednotlivých složek… a také o hubnutí. Především o různých „pravdách“ a zaruče-
ných „receptech na hubnutí“.

Poslední stanoviště nabízelo téma asertivita. Podalo hravou formou a názornými 
příklady  asertivní  chování,  představilo  různé  formy  a  metody  asertivity.  A proč 
zrovna asertivita jako téma při závislostech? Odpověď je velice snadná. Snad nikdo 
si  dnes  nemyslí,  že se nikdy nesetká s nějakou „nabídkou“ a některé  nabídky je 
opravdu  nejlepší  nevyužít,  ve  slušnosti  odmítnout,  umět  říci  jasné  NE!  Ostatně 
stejně vždycky záleží  na nás,  na našem rozhodnutí… Takže nezbývá než popřát 
všem jen ta správná a šťastná rozhodnutí.

Závěrem chci poděkovat – p. uč. Petře Faistaverové za doprovod na akci, vedení 
školy za podporu a finanční pomoc za dopravu na akci a především všem osmákům 
a  deváťákům  za  aktivní  účast.  Slova  chvály  na  ně  zazněla  již  na  samotném 
programu, uznání a díky jsem se snažila „říct“ i v autobuse cestou zpět, ale protože 
chvály není nikdy dost – opravdu moc děkuji a chválím…

Mgr. Zuzka Weissová, školní metodik prevence
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Školní závody v běhu na lyžích
Místo konání: lyžařské tratě ve Studenci 3. 2. 2010
Počasí: 0° C, tzv. „mýdlo“, zpočátku nevlídno, od 10 hodin vykukovalo sluníčko
Start: pí uč. Brožová
Cíl: pí uč. Pěničková, Štefanová, Baudyš
Komentátor: pí uč. Macháčová
Předávání diplomů a cen: pan ředitel P. Junek
Předjezdec pro I. stupeň: Eliška Plecháčová
Trať: upravená díky J. Bourovi, který si kvůli nám přivstal a vše nachystal, délka 
dle kategorií
Výkony: v některých případech vzhledem k běžeckému stylu a způsobu oblečení…
obdivuhodné!

Letos naše závody odstartovali žáci 6. tříd, tedy II. stupeň, protože sluníčko bylo 
objednáno pro naše nejmenší na již zmíněnou 10. hodinu dopolední.

Závodníků  a  závodnic  jsme  měli  dost.  Ti,  kteří  z nějakého  důvodu  na  trať 
nemohli, se učili s pí uč. Kuříkovou Chrtkovou.

Ze zúčastněných  závodníků nikdo nepodváděl,  trať si  nikdo nekrátil,  ani  jsme 
nezaznamenali nesportovní chování k ostatním, nikdo tedy nebyl diskvalifikován.

Za snahu zaslouží pochvalu všichni, neboť sníh byl zrádný, a tak někteří svedli 
souboj nejen s vlastní vůlí, ale i s klouzáním, případně nalepeným sněhem na lyžích. 
Zde je vhodné upozornit na to, že lyže vyžadují určitou péči, abychom si jízdu na 
nich opravdu užili.

Po  dokončení  závodu  bylo  možné  se  občerstvit  a  zahřát  čajem  z naší  školní 
kuchyně – děkujeme.

Přioblečení a zahřátí závodníci se přeměnili ve fanoušky a postupně vyráželi na 
trať nebo k cíli fandit svým mladším spolužákům. Dívky ze 7.A se postaraly o čísla, 
8. třída zase o občerstvení a někteří se starali hlavně o to, jak druhého zahrabat do 
sněhu nebo ho trefit kouličkou…

Za  celé  závodní  dopoledne  jsme  nezaznamenali  žádné  úrazy,  slzičky,  nikdo 
neomdléval  únavou,  ba naopak,  radost  a  úsměvy zdobily tváře našich dětí.  Také 
měly důvod k radosti, protože na ně čekaly pěkné diplomy, ceny a vyhlášení hned 
po závodě.

Předávání  se ujal  náš  pan ředitel,  jako vždy byla legrace a  kromě vzpomínky 
zůstanou také pěkné fotky.

Také  nám  ani  Vám  jistě  neuniklo,  že  v naší  škole  roste  mnoho  talentů  pro 
běžecké  lyžování  jako  Honza  Boura  –  letošní  vítěz  dětské  zimní  olympiády 
(klasickou technikou),  Eliška Plecháčová,  Renátka  Trejbalová,  Magda  Bergerová 
a další.
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Běžecké lyžování je navíc velice zdravé a turisticky ho může provozovat každý 
(od nejmenších až po seniory). Nemůžeme opomenout ani úžasné podmínky, které 
se v blízkosti naší školy nacházejí právě pro tento sport. To jsou všechno ty správné 
důvody,  proč  běh  na  lyžích  v hodinách  tělocviku  podporovat,  a  pokud  se  nám 
„globálně neoteplí“, budeme opět s radostí v příštím školním roce pořádat lyžařské 
závody.

Tak trénujte, protože „světový rychlík na nikoho nečeká“….
SKOL

Mgr. Romana Macháčová, učitelka ZŠ

„Sjezd na čemkoliv“
V pátek 26. 2. 2010 soutěžila 5. třída v jízdě na čemkoliv. Pokud někdo čeká, že 

se  jezdilo  na  lyžích,  bobech  nebo  sáňkách,  nedočká  se.  V naší  soutěži  porota 
hodnotila originalitu a celkový dojem závodníků. Na trati se proto objevily například 
čertice  na  nafukovacím  člunu,  dívky  v plavkách  na  lehátku,  čarodějnice  s ne-
obvyklými  jezdícími botami  nebo  nestvůry  na 
minisnowboardu. Pro porotu bylo velice těžké ur-
čit vítěze. Po složitém rozhodování porota rozhod-
la následovně:

1. Mirka Mattauchová (čarodějnice)
2. Markéta Urbanová a Domča Kalenská

(dívky v plavkách)
3. Lucka Lejdarová, Markéta Hamáčková, Štěpka

Dubská a Eliška Ulvrová (čertice)
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I když  ono  ani  tak  nešlo  o vítěze!  Šlo  hlavně  o to  se  pořádně  vyblbnout 
a rozloučit se se zimou!

Takže ahóóój, zimo!

Sportovní den v ZŠ Studenec
„Je libo sjezdovky, běžky, anebo pěšky…“

Na Horních Mísečkách (1000–1235 m n. m) napadne sníh už v říjnu a většinou 
zde vydrží do konce dubna. Z tohoto důvodu jsou vyhledávaným lyžařským rájem 
v oblasti Krkonoš.

Pro  sportovce  i turisty  jsou  zde  každý  den  nachystané  upravené  sjezdovky, 
běžecké tratě a po silnici můžete procházkou dojít na Vrbatovu boudu. Dominantou 
této  oblasti  jsou  Kotelní  jámy,  na  které  je  vidět  například  až  od  nás  ze  školy 
z kabinetu tělocvikářů.

Motivováni loňským slunečným dnem jsme se tedy vydali 18. března rozloučit se 
se zimou a přivítat blížící se první jarní den na stejné místo a doufali, že nám vyjde 
počasí… a vyšlo!

Lyžovali jsme za mimosezónní ceny, což ani tak není zrovna málo peněz, ale kdo 
by nechtěl „slevu zadarmo“… Výhodou pro nás také bylo, že jarní prázdniny má už 
Praha  za  sebou,  tudíž  jsou  hory  poloprázdné.  Ranní  teplota  v horách  se  asi  do 
9 hodin pohybovala okolo −2 ˚C, takže sníh byl nádherný.

Naši žáci si předem určili, jaké lyže zvolí, a kdo byl po nemoci, zranění nebo 
maličko línější, šel pěšky na „zdravotní procházku“. Celkem 50 žáků sjezdovalo, 
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6 se učilo na snowboardu, 40 vyrazilo na běžky a asi 16 žáků šlo po svých. Naši 
vyučující se podělili o družstva přibližně po deseti žácích, určili si pravidla pohybu 
po horách, aby se někdo nezranil či neztratil.

Ani tak ale není vždy vyhráno, protože za ostatní člověk neručí a současný trend 
na sjezdovce je nebezpečný. Všichni se totiž řítí dolů bez ohledu na své schopnosti 
i na druhé lyžaře a málokdo umí opravdu lyžovat. Proto ohlídat družstvo na kopci 
i na lanovce  není  zase  taková „pohoda“,  jak  by se mohlo zdát.  Kdo má ale  rád 
lyžování  a  hory,  je  schopen  většinou  rizika  podstoupit.  Výhrou  je  vždy  pěkné 
počasí, které samo o sobě některá rizika snižuje a celá akce je rázem radostnější, dá 
se říci, že je jistou odměnou.

Za  zmínku  stojí  i fakt,  že  naše  „sborovna“  má  poměrně  věkově  i fyzicky 
zachovalé učitelky (i učitele,  ale  je  nás  víc),  což není  chvástání,  ale  jistě  budete 
souhlasit,  že není  na všech školách samozřejmostí,  aby kromě tělocvikářů mohli 
s dětmi sportovat i ostatní vyučující. Tak se tímto chválíme, protože…, protože to za 
nás nikdo neudělá.

Chválíme ale především naše (Vaše) děti, protože vše zvládly bez úrazu, nikdo se 
nikde nezapomněl a až na malé ztráty drobností, jako iluze, čepice, rukavice a mobil, 
se už nic nestalo.

Doufejme, že děti jsou alespoň poznamenány krásou našich hor a sportovními 
výkony, které zde podaly, a doufejme také, že příští rok se budou na tento den opět 
těšit.

Mgr. Romana Macháčová, učitelka ZŠ Studenec

Klub důchodců 
Studenec

V únoru  bylo  masopustní  posezení 
při  muzice,  zahrála  nám  vynikající 
kapela Retroakustic. Byly to skladby a 
písničky, které jsme všichni dobře znali, 
z let  našeho  mládí.  V kapele  hraje  na 
klarinet  a  saxofon nadaný student uči-
tele  Horáčka  z jilemnické  LŠU Franti-
šek Horáček ze Studence.
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Nechybělo ani občerstvení a masopustní koblihy. Tlačenku a jitrnice nám dodal 
pan Nosek z řeznictví.

Všichni se dobře bavili a těší se opět na příští setkání. Chtěli bychom mezi nás 
pozvat důchodce, kteří na setkání ještě nebyli, aby rozšířili naše řady.

Vlasta Jechová, členka Klubu důchodců

Činnost mladých hasičů v zimě
Naši mladí hasiči nezahálejí ani v zimě. Na každé naší schůzce se učí spoustu 

důležitých  poznatků,  které  některé  děti  opakují  z minulé zimy a naši  nováčci  se 
s nimi  seznamují  a  procvičují  je,  aby 
mohli na jaře začít také soutěžit.

Každé  pondělí  pro  ně  připravujeme 
spoustu  her,  v kterých  procvičujeme 
stále  dokola  hasičské  dovednosti.  Vy-
právíme si o tom, co musí hasiči udělat 
po vzniku a ohlášení požáru, jak před-
cházet požárům atd.

Odpočinkovou činností jsou pro děti 
činnosti  výtvarné  a  pracovní.  Vyráběli 
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papírové  rybičky,  které 
chytali  na  prut,  želvičky 
z  ořechů,  chobotnice  
z plastové  lahve,  řetěz 
z popcornu,  modelování 
kytiček,  stavby  v plasto-
vých víček, hasičské auta 
na hasičskou valnou hro-
madu,  čertíky  a  anděla 
před  vánočním obdobím, 
zimní vločky z papíru do 
oken  a  další  krásné  vý-
tvory.

Protože jsou děti velice 
výtvarně  nadané,  zúčast-
nili jsme se hasičské soutěže ,,Požární ochrana očima dětí“. Vyhlašovatelem soutěže 
je  Sdružení  hasičů  Čech,  Moravy  a  Slezska.  Soutěž  má  dvě  části:  literární 
a výtvarnou a probíhá v několika věkových kategoriích. Naši mladí hasiči se účastní 
části  výtvarné.  Jejich  kresby  si  můžete  prohlédnout  na  www.hasici.studenec.cz. 
Neboť se všem obrázky velice povedly,  bylo obtížné vybrat  z každé kategorie tři 
nejlepší (do odborné poroty zasedli i dobrovolní hasiči). Obrázky jsme poslali do 
Semil, kde vyhodnotí tři nejkrásnější práce z celého našeho okresu a pošlou to dál na 
kraj. Soutěž je celostátní a minulý rok se jí zúčastnilo přes 724 dětí. Konkurence je 
tedy  veliká  a  nezbývá  než  držet  našim  mladým  hasičům  palce,  aby  uspěli. 

Vyhodnocení celé soutěže se 
uskuteční  v červnu  tohoto 
roku  a  o jejích  výsledcích 
Vás budeme informovat.

Do  soutěže  jsme  bohužel  
nemohl i  poslat  všechny 
obrázky,  a  proto  chceme 
dětem udělat radost  alespoň 
tím,  že jejich podařené vý-
tvory ukážeme Vám.

vedoucí mladých hasičů  
Mirka Vanclová

a Veronika Vanclová
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T. J. Sokol Studenec
Činnost lyžařského oddílu T. J. Sokol 
Studenec 2009–10

Nosnou činností lyžařského oddílu je závodní činnost a po-
řádání běžeckých závodů, a to jak v přespolním běhu, tak i v běhu na lyžích.

V hodnoceném  období  od  1. 4. 2009  do  31. 3. 2010  reprezentovalo  náš  oddíl 
celkem  13 závodníků,  z nichž  bylo  11 žáků,  1 dorostenec  a  1 muž,  všichni  jsou 
současně registrovaní ve Svazu lyžařů České republiky.  Tito závodníci se rovněž 
systematicky celoročně  připravují  na  zimní  lyžařskou závodní  sezónu.  Závodníci 
našeho oddílu,  který se řadí  jak počtem závodníků a členů, tak i zázemím, mezi 
menší lyžařské kluby v rámci kraje, ale i České republiky, dosáhli na výsledky, za 
které se nemusíme stydět. Mezi ně patří například:

– 10. místo družstva v poháru žactva v běhu na lyžích Libereckého svazu lyžařů 
mezi 15 hodnocenými družstvy.

– 16. místo  družstva  starších  žáků  ve  složení  Eliška  Plecháčová  a  Jan  Boura 
v Mistrovství České republiky v běhu na lyžích mezi 35 hodnocenými družstvy.

– 1. místo Jana Boury na Zimní olympiádě dětí a mládeže.
– titul Mistr České republiky, který získal Jan Boura se štafetou Libereckého kraje.
– 4.  a  6. místo Jana  Boury  v individuálních  závodech  na  Mistrovství  České 

republiky.
– 7. a 8. místo Elišky Plecháčové v individuálních závodech na Mistrovství České 

republiky.
– 1. místo  Renaty  Trejbalové  a  Jana  Boury  v celkovém  hodnocení  jednotlivců 

Poháru  Libereckého  svazu  lyžařů,  když  Renata  Trejbalová  vyhrála  všechny 
hodnocené závody.

Poděkování za vzornou reprezentaci oddílu lyžování a tím i celé naší Tělocvičné 
jednoty patří samozřejmě i všem dalším našim závodníkům.

Lyžařský  oddíl  za  významné  pomoci  členů  Tělocvičné  jednoty  a  dalších 
příznivců  sportu  pořádal  pod  hlavičkou  Tělocvičné  jednoty  Sokol  Studenec 
následující závody: Běh vítězství, Posvícenský koláč, což jsou závody v přespolním 
běhu,  v zimním období pak to byl  Přebor České obce sokolské v běhu na lyžích 
spojený  s pohárem  Libereckého  kraje  v žákovských  kategoriích  a  krajským 
přeborem Libereckého kraje dorostenců a mužů. Pro příznivce lyžování byla,  tak 
jako v jiných letech, uspořádána tradiční Studenecká štafeta.
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Pro chod lyžařského oddílu je významná i další činnost, která spočívá v jarním 
sběru  železného  šrotu,  podzimní  přípravě  tratí  a  v zimním  období  pak  ve 
strojové úpravě lyžařských stop v okolí Studence.

Za  oddíl  lyžování  chci  při  této příležitosti  poděkovat  všem těm, kteří  nám ve 
svém volném čase a bez nároku na odměnu neváhají pomoci a mají tak také svůj 
podíl  na  tom,  že  se naší  Tělocvičné  jednotě  daří  udržet  chod  lyžařského  oddílu 
a ještě dosahovat dobrých výsledků.

za oddíl lyžování T. J. Sokol Studenec Petr Plecháč

Lyžaři a lyžařská přípravka
Lyžařskou  příprav-

ku,  která  již  třetím 
rokem funguje  při  TJ 
Sokol Studenec, oddí-
lu lyžování, navštěvo-
valo  v letošní  zimní 
sezóně  2009–2010 
pravidelně 5 předškol-
ních  a  10 dětí  mlad-
šího  školního  věku  – 
tzn. 1. a 2.třída. Celou 
zimu  se  děti  zdoko-
nalovaly  v základních 

lyžařských  dovednostech.  Své  schopnosti  si  mohly  odzkoušet  i při  několika 
lyžařských závodech. Mezi první měření sil patřily  školní závody a poté i závody 
O pohár benecké školy.

Nejmenší studenečtí závodníci se neztratili při bojích ve Žďárské stopě, která se 
konala 6. února ve Žďáru u Staré Paky. Rádi bychom všechny zúčastněné závodníky 
pochválili zveřejněním jejich výsledků.

Děti předškolní mladší: 1. místo Pekárková Lucie, 2. místo Berger Ondřej.
Děti předškolní starší: 1. místo Trejbal Lukáš.
V kategorii  mladší  školáci  se  umístila  na 1. místě  Trejbalová  Renata,  2. místo 

Jánská  Kristýna,  3. místo  Pekárek  Dominik,  4. místo  Zahradníková  Denisa, 
o 5. místo se podělili dva studenečtí závodníci ve stejném čase, Bergerová Magda-
léna a Pekárek Patrik, 7. místo obsadila Chrástová Tereza.

Na trati pro starší školáky vybojovala Aneta Pekárková 2. místo.
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V neděli 21. 2. závodi-
ly děti za hustého sněžení 
na  Lízátkových  závo-
dech v Jilemnici.

Za  předškoláky  na-
stoupili:  Lucka  Pekárko-
vá,  Markétka  Štefanová, 
Anetka  Bourová,  Honzík 
Štefan  a  Ondra  Berger, 
jejich trať měřila pouhých 
80 metrů,  což malí  borci 
zvládli  jak  se  říká  levou 
zadní…

1.třída  dívky  500  me-
trů:  2. místo  Veronika 
Bergerová, 13. místo Markéta Štefanová, která bude první třídu navštěvovat až za 
dva roky!!!

1.třída chlapci 500 metrů: 10. místo Vítek Štefan.
2.třída  dívky  500  metrů:  4. místo  Magdaléna  Bergerová,  10. místo  Eliška 

Hamáčková.
3.třída chlapci 700 metrů: 4. místo Dominik Pekárek, 5. místo Patrik Pekárek.
4.třída dívky 700 metrů: 4. místo Denisa Zahradníková.

Jak  vidíte ,  byl i  j sme 
velkými  sběrateli  bramboro-
vých medailí, jak se říká umí-
stění na 4. místě.

Přiložené fotografie jsou 
z posledního  lyžařského  tré-
ninku na studeneckém sněhu, 
kterého  se  účastnily  i závod-
nice Renata Trejbalová, Deni-
sa  Zahradníková,  Kristýna 
Jánská  a  Magdaléna  Berge-
rová,  které  navštěvují  již 
pokročilejší  skupinu  lyžařů 
pod  vedením  Petra  Plecháče 
a Josefa Boury.
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Mají-li  i další  děti  zájem docházet  do lyžařské  přípravky,  nemusí čekat  až  do 
příští zimy! Scházíme se každý pátek ve 14.30 hodin u sokolovny. Tréninky jsou 
formou sportovních her. Účast na závodech je pouze dobrovolná. Těšíme se na nové 
kamarády!!!

Marie Bergerová, Jaroslav Hák

Sokolské pozvánky
T. J. Sokol Studenec připravuje v jarním období následující  akce,  na které zve  
celou studeneckou veřejnost:

Sběr železného šrotu – přelom dubna a května
šrot je možno připravit na obvyklých skládkách (budou označeny)

Běh vítězství – 28.ročník
8. května pod Strážníkem u velbloudu, zahájení v 10.00 hod.

přespolní běh pro všechny dětské kategorie
(od dětí předškolních po mladší dorost)

drobné ceny pro všechny účastníky

Prázdninový tábor
Třídenní prázdninový tábor s denní docházkou se připravuje na druhou 

polovinu srpna.
Informace budou ve skříňkách na obecních tabulích a ve škole.

Sokol Zálesní Lhota
Z historie: Při pátrání po hřišti v Zálesní Lhotě jsem objevil kroniku z roku 1901, 

v které je zmínka o hřišti ,které bylo vůbec první v Zálesní Lhotě a bylo na Novém 
Světě  na  hranici  Zálesní  Lhoty  a  Horní  Kalné  na  rovince  a  jmenovalo  se  na 
Klubovce.

Sokol  v Zálesní  Lhotě  pořádal  20. 2. 2010 tradiční  fotbalový  ples.  Účast  byla 
hojná,  tombola  bohatá,  výherci  spokojeni.  Tímto  chci  poděkovat  největšímu 
sponzorovi p. Františku Žákovi a dalším, kteří nám přispěli.

Zima končí a od dubna začínáme s fotbalovými zápasy a tím vás všechny zvu na 
fotbalový  turnaj  „Memoriál  Honzy  Krejčího“,  který  se  bude  konat  v sobotu 
26. června 2010 od 9.00 rovněž s bohatou kuchyní,  taneční zábavou a posezením 
s přáteli z Třeboně, kterým jejich návštěvu oplatíme začátkem srpna.
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Rád bych požádal občany v Zálesní Lhotě, kdo by nám chtěl pomoci s údržbou 
hřiště, do toho vkládáme největší úsilí jak finanční, tak pracovní, rádi vás přivítáme. 
Sportu zdar

J. Palivoda

Sportovní klub Studenec
Fotbal

Po několika sezónách se letošní zima více podobala zimnímu spánku než zimní 
přípravě. Zájem o aktivní a pravidelný sport klesá především mezi mladými. Není to 
jen problém studeneckého sportu, je to problém celorepublikový.  K jeho hlavním 
příčinám určitě patří  převis nabídky nad poptávkou, nadbytek čehokoliv a pokles 
sounáležitosti  s klubem  nebo  týmem,  do  kterého  patřím.  Sportovní  terminologií 
jednoznačně vítězí „konzum“ nad vším ostatním.

V těchto problémech nepomohou ani rodiče, kteří svou sportující ratolest často 
nepodpoří a je pro ně pohodlnější ji  nechat  růst volně. Důslednost v docházce na 
tréninky a  na  zápasy  je  také  jejich  záležitostí.  Možná jednou z variant  řešení  je 
ukončení  bezplatného  poskytování  sportovních  příležitostí  ve  studeneckých 
sportovních organizacích a zavedení vyšších oddílových příspěvků, jak je to zcela 
běžné ve světě i v řadě míst České republiky. Rodiče si možná potom uvědomí, že 
za tuto poskytovanou službu platí a že ji nenechají „propadnout“ Nejnižší cena za 
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hodinu  hlídání  dětí  (nikoli  výchovu  a  sportovní  přípravu)  v nabídce  agentur  je 
100 Kč.

Z bohaté nabídky zimních halových  turnajů se těchto turnajů zúčastnila  pouze 
mladší  přípravka  v Nové  Pace  a  dorost  v Jilemnici,  obě  mužstva  se  shodně 
probojovala do finále a svá finálová utkání o jediný gól prohrála.

V zimním  období  došlo  i dalšímu  zeštíhlení  kádru  dospělých,  neboť  skončilo 
hostování L. Bartoňovi, Hradeckému, Skálovi (SK Jilemnice) a Dlabolovi (Kruh), 
naopak na hostování do Milíčevsi odešel Brett.  Bylo rozhodnuto, že sezóna bude 
odehrána se svými vlastními hráči.

Orientační běh
Orientační  běžci  se  připravovali  v průběhu  zimy  na  lyžích,  na  trénincích 

v sokolovně a na dvou soustředěních (Špindlerův Mlýn, Malé Svatoňovice). Dlouhá 
zima způsobila  zrušení  některých  přípravných  závodů, a tak se nastoupilo přímo 
naostro.  Hned  druhým  závodem  bylo  Mistrovství  Východočeské  oblasti 
(nejpočetnější  oblast  ČR)  na  krátké  trati  a  ve  sprintu  ve  Zdechovicích  nedaleko 
chvaletické  elektrárny.  V obou  závodech  dosáhli  studenečtí  závodníci  na  řadu 
medailí.  Přebornicí  Východočeské oblasti  na krátké trati  se v kategorii  D16 stala 
Lucka  Pacholíková,  stříbrnou  medaili  vybojovali  Štěpán  Kučera  a  Honza  Exner 
a pro  bronz  si  doběhli  Tereza  Chrástová  a Michal  Kučera.  Ve sprintu byla  naše 
bilance  ještě  úspěšnější,  neboť  jsme  získali  tři  přebornické  tituly.  Prvenství 
zopakovala  Lucka  Pacholíková  v D16,  na  nejvyšší  stupínek  vystoupili  Tereza 
Chrástová v D10N a Honza Exner v H20. Druhé místo získal Adam Chloupek a třetí 
místo  patřilo  Štěpánu  Kučerovi.  Lucka  Pacholíková  a  Štěpán  Kučera  si  tak 
vybojovali postup na mistrovství ČR ve sprintu do Zlína.

V pořadí  družstev  v žákovských  kategoriích  je  A družstvo  zatím  na  6. místě 
s minimální ztrátou na vedoucí družstvo 
z Pardubic.  Na  „reprezentační  sraz“ 
Východočeské oblasti byli  nominováni 
Natálie  Jezdinská,  Markéta  Urbanová, 
Aleš Kalenský, Karolína Tauchmanová, 
Kristýna Šemberová a Míša Dubská.

Alpské lyžování
Dlouhou zimní sezónu mají téměř za 

sebou závodníci  oddílu  alpského lyžo-
vání. Velice úspěšně si vede především 
Adam Zika,  který  získal  stříbrnou 
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a bronzovou medaili na Mistrovství ČR dospělých ve Špindlerově Mlýně a zařadil 
se  hned  za  Ondřeje  Banka.  I dalšími  vynikajícím  výsledky  v Itálii  (2. místo 
v Evropském poháru) a v Německu získal kvalitní bodové hodnocení a ve světovém 
žebříčku  stoupá  stále  výš.  Pochopitelně  si  tím  otevřel  cestu  k  A týmu  české 
reprezentace dospělých.

Kvalitní  závody  odjel  i Matyáš  Mleziva,  který  studuje  ve  Spojených  státech, 
a svými bodovými zisky se rovněž blíží reprezentačním kritériím.

Řadu náročných závodů včetně dalšího startu ve Světovém poháru absolvovala 
Daniela Marková. Na Mistrovství ČR získala bronzovou medaili a k tomu přidala 
další medailová umístění na FIS závodech a národních šampionátech Velké Británie 
a Norska. I jejím cílem je reprezentační dres dospělých.

Lehká atletika
Zájemci o lehkou atletiku se mohli zúčastňovat nepravidelných tréninků v budově 

bývalé jilemnické textilní školy a tradičních závodů Zimní běžecké ligy pořádané 
Maratonstavem Úpice.

Celkové pořadí po 11 závodech: Mladší dorostenci:
Mladší žákyně: 1. Michal Kopecký SK Hvězda Pardubice
1. Kristýna Šemberová SK Studenec 4. Štěpán Kučera SK Studenec
Starší žáci: 5. Tomáš Kučera SK Studenec
1. Jan Pavel LOKO Trutnov Junioři:
3. Zdeněk Klíma SK Studenec 1. Ladislav Kubeček Maratonstav Úpice
Starší žákyně: 2. Marek Uvizl SK Studenec
1. Denisa Čerenkovová Atletika Rtyně Muži do 60 let (1951–1960)
2. Jana Šimáčková SK Studenec 1. František Pechek Maratonstav Úpice
4. Lucie Pacholíková SK Studenec 5. Ivan Uvizl SK Studenec

PaedDr. Petr Junek

Orel – volejbal
V letošní  sezóně  máme  vůbec  nejpočetnější  zastoupení  v krajských  soutěžích. 

Celkem v nich startuje 5 našich volejbalových týmů (minižákyně ve spolupráci se ZŠ).

Minižákyně
Nejmladší hráčky stále sbírají zkušenosti, nicméně už letos podávají o poznání 

lepší výkony než v loňské sezóně. Kdyby nám ze sestavy nevypadly kvůli zranění 
a nemoci  klíčové  hráčky,  bojovali  jsme letos  určitě  o finálovou  šestku.  Nakonec 
bude A-tým hrát na jaře ve skupině o 7.–11. místo a B-tým o 12.–15. místo.
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Juniorky
Juniorky  hrají  ve  společné  soutěži  s kadetkami.  Většina  našich  hráček  začala 

s volejbalem  až  v pozdějším  věku,  a  tak  v porovnání  se  služebně  staršími 
soupeřkami děvčata stále sbírají zkušenosti.

Krajský přebor – kadetky
1. Sokol Třebechovice juniorky 24 19 5 61:26 43
2. Réma Rychnov n/K kadetky 22 19 3 59:18 41
3. Sokol Malšovice kadetky 24 11 13 44:49 35
4. Červený Kostelec kadetky 22 11 11 43:40 33
5. Sokol Jilemnice juniorky 24 13 11 48:41 37
6. Slavia Hr. Králové „B“ juniorky 22 6 16 29:54 28
7. Orel Studenec juniorky 22 1 21 7:63 23

Ženy
Ženský A-tým skvěle rozjel sezónu a po 4. kole byl v čele tabulky. Hodně nás to 

namlsalo,  a  tak  další  průběh  byl  pro  nás  trochu  zklamáním.  Ne však  herně,  ale 
výsledkově. Vše začalo zraněními klíčových hráček. V oslabené sestavě následovaly 
porážky se sousedy v tabulce a zásadní posun už nenastal ani v jarní části. V závěru 
mistrovské  soutěže  se  A-týmu  nepodařilo  udržet  8. místo  v tabulce,  a  tak  není 
v současné době vůbec jisté, jak to bude s příští sezónou. Nějaké šance na udržení 
soutěže  existují,  ale  nepředbíhejme.  Nutno  však  říci,  že  je  to  nejlepší  výsledek 
našeho  týmu  v celé  historii  a  za  něj  patří  dík  hráčkám,  trenérce  a  všem,  kteří 
napomohli zdárnému průběhu soutěže.

Tým má stále perspektivu, neboť věkový průměr stále patří k nejnižším v soutěži. 
Jenom bychom potřebovali širší hráčský kádr.

Krajský přebor 1. třídy – ženy – konečná tabulka
1. SK Rubena Náchod 36 27 9 91:41 63
2. Lokomotiva Trutnov 36 24 12 84:57 60
3. Slavia Hradec Králové „B“ 36 21 15 80:59 57
4. Sokol Staré Město Náchod 36 21 15 80:64 57
5. TJ Sokol Jilemnice 36 21 15 73:62 57
6. VK Hronov 36 19 17 72:70 55
7. Sokol Hradec Králové 36 18 18 73:71 54
8. TJ Červený Kostelec 36 12 24 56:84 48
9. Orel Studenec „A“ 36 9 27 45:93 45
10. Sokol Zbečník 36 8 28 38:91 44
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Nyní se již naše zraky upírají k jarní části 2. třídy, kde bude o titul bojovat náš B-
tým. Ženy „B“ jsou po podzimní části na skvělé 2. příčce a jsme na jaro tedy moc 
zvědaví.
Krajský přebor 2. třídy – ženy – po podzimní části
1. Baník Žacléř 12 10 2 30:8 22
2. Orel Studenec „B“ 12 8 4 27:17 20
3. TJ Lánov 12 8 4 28:18 20
4. TJ Jičín 12 7 5 25:19 19
5. TJ Harant Pecka 12 6 6 21:25 18
6. Sokol Dřevěnice 12 3 9 13:29 15
7. Jiskra Hořice 12 0 12 8:36 12

Turnaj smíšených družstev počtrnácté
14.  ročník  turnaje  smíšených  družstev  sliboval  dle  přihlášených  družstev 

vynikající  kvalitu.  Přihlášeno  bylo  9  družstev,  z nichž  však  2  týmy bez  omluvy 
nepřijely. Dodatečně se však přihlásil ještě tým HSK Benecko.

Hrálo se ve dvou skupinách každý s každým a následně play-off podle pořadí ve 
skupině. Suverénně turnajem tentokrát prokráčel Fiš Team, jehož hráči na vítězství 
čekali již několik let a postupným zlepšováním se konečně propracovali na stupeň 
nejvyšší. A jak to všechno dopadlo:

Čtvrtfinále:
Harlej – Benecko 2:0 (25:10, 25:18) Figury – Rudník 2:0 (25:14, 25:17)
STS Chvojkovice – Kruhovka 1:2 (25:20, 23:25, 12:15)
Fiš Team – Poniklá 2:0 (25:19, 25:19)
Semifinále: Fiš Team – Kruhovka 2:0 (25:13, 25:12)

Harlej – Figury 2:1 (25:17, 24:26, 16:14)
Finále: Fiš Team – Harlej 2:0 (25:12, 25:14)

Konečné pořadí:
1. Fiš Team (ze studeneckých Saša Brožová, Aneta Hájková, Lenka Nosková)
2. Harlej (Jilemnice)
3.  Figury (Jana Dubová, Martina Ulvrová,  Josef  Janík (Jebavý),  Vít  Kuřík, 
Pavel Mečíř, Pavel Urban, Václav Urban)
4. Kruhovka (Lenka Chrtková, Jana Horáčková, Petr Kuřík, Jan Vancl)
5. STS Chvojkovice Brod (Vrchlabí), 6. Rudník, 7. Poniklá, 8. HSK Benecko

Cenu pro nejužitečnější hráčku a hráče získali dle hodnocení všech týmů:
Lenka Nosková a Ondřej Fišar – oba z vítězného Fiš Teamu
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Program naší jednoty
1. 5. 10.00 ženy TJ Sokol Dřevěnice – Orel Studenec „B“
15. 5. 10.00 ženy TJ Lánov – Orel Studenec „B“
16. 5. 9.00 minižkyně mistrovský turnaj ve Vamberku
22. 5. 10.00 ženy Orel Studenec „B“ – TJ Harant Pecka
29. 5. 10.00 ženy TJ Baník Žacléř – Orel Studenec „B“
30. 5. 9.00 minižkyně mistrovský turnaj ve Rtyni
5. 6. 10.00 ženy Orel Studenec „B“ – TJ Jičín
6. 6. 9.00 minižákyně mistrovský turnaj v Červeném Kostelci
12. 6. 10.00 ženy TJ Jiskra Hořice – Orel Studenec „B“
28. 8. 8.00 mixy turnaj smíšených družstev (4 + 2)

Zabíjačka u orlovny
Jako každoročně si vás dovolujeme pozvat 
k orlovně na zabíjačku.

Letos v sobotu 8. května od 10.00.

Mýty o diabetu
Mýtus  2:  Diabetik  si  vždy  musí  píchat 
inzulín.

To platí  u diabetiků  1.  typu,  kteří  jsou 
zcela  závislí  na  doživotní  substituci 
inzulínem.  Jejich  tělo  totiž  inzulín  neumí 
produkovat.  Naopak  u pacientů  s cukrov-
kou 2. typu přistupujeme k léčbě inzulínem 
až  v případě,  kdy  se  nedaří  kompenzovat 
hladiny cukru úpravou životního stylu, dietou ani antidiabetiky ve formě tablet. Jen 
asi 20 % diabetiků si musí píchat inzulín.
Mýtus 3: Diabetik už nikdy nesmí jíst sladké a musí dodržovat přísnou dietu.

Dieta  patří  bezesporu  k základním  léčebným  prostředkům  v terapii  cukrovky. 
Úprava stravy však rozhodně nevede k úplnému vyloučení sacharidů. Snažíme se 
pacienty převést na racionální zdravou stravu, která se neliší od doporučení platných 
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pro  prevenci  a  léčbu  ostatních  civilizačních  chorob.  Pacientům  s cukrovkou 
doporučujeme  orientovat  se  při  přípravě  pokrmu  dle  tzv.  výměnných  jednotek. 
V případě cukrovky 2.  typu  nabízíme pacientům rámcové jídelní  lístky pro diety 
s obsahem  sacharidů  175 g,  225 g,  275 g  nebo  325 g.  Při  dobré  kompenzaci 
a důsledném  monitorování  hladin  krevního  cukru  povolujeme  i občasné  dietní 
prohřešky.  Lze  je  dobře  vykompenzovat  zvýšenou  fyzickou  aktivitou.  Velkou 
pomocí diabetikům je,  pokud je z obalu výrobku jasné,  kolik sacharidů obsahuje 
100 g,  protože  lze  jednoduše  spočítat,  kolik  denní  dávky  sacharidů  se  danou 
potravinou vyčerpá.

zdroj: www.diadesatero.cz

Recept nejen pro diabetiky – sojové maso po čínsku (4 osoby)
Suroviny: 1 krabička (80 g)  sojových  nudliček,  2 vejce,  30 g škrobové moučky, 
150 g  cibule,  80 g  oleje,  sůl,  špetka  mletého  zázvoru,  3  lžičky  sojové  omáčky, 
špetka cukru, špetka tymiánu, 1 stroužek česneku, 1 dcl vody se lžičkou vegety
Příprava:  Sojové  maso  přelijeme  půl  litrem  vařící  vody  a  necháme  20  minut 
bobtnat.  Pak je ocedíme,  lehce vymačkáme,  promícháme s vejci  rozšlehanými se 
škrobovou moučkou, zázvorem, rozetřeným česnekem a necháme stát asi 20 minut.

Na velké pánvi rozehřejeme olej, vložíme připravené maso a za stálého míchání 
je opékáme, přičemž jednotlivé kousky od sebe oddělujeme dvěma vidličkami. Po 
5 minutách  přidáme  cibule  nakrájené  na  tenké  nudličky,  sojovou  omáčku,  cukr, 
tymián a dusíme 2 minuty. Pak vše zalijeme vodou s vegetou, osolíme a dusíme až 
maso  změkne.  Sojové  maso  má  být  na  pánvi  jen  v jedné  vrstvě,  aby  se  rychle 
opékalo. Nemáme-li pánev dostatečně velkou, připravujeme pokrm na dvakrát.
Doporučená příloha: Podáváme s rýží.

zdroj: recepty.labuznik.com
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