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ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
Ve druhém letošním čísle našeho Zpravodaje jsem Vás informoval, 

jak to vypadá s rekonstrukcí OÚ. I v tomto vydání Vám mohu předat 
příjemnou zprávu, jelikož jsme byli úspěšní v podání žádosti o dotaci, která se týká 
z velké části  zateplení  budovy a výměny oken tohoto úřadu. Množství  podaných 
žádostí  a  celková  (malá)  výše  dostupných  finančních  prostředků  nedávala  velké 
šance na úspěch. Dokázalo se však vše připravit tak, abychom patřili mezi úspěšné. 
Dotační částka je tentokrát ve výši téměř 1 300 000 Kč.

V současné  době  se 
připravuje výběrové říze-
ní  na  dodavatele  této 
stavby  tak,  aby  se  letos 
stihla  alespoň  vyměnit 
okna  a  vnitřní  prostory 
uvést  do  přijatelného 
stavu.  I  tady  Vám  při-
nášíme fotografie, jak re-
konstrukce  této  budovy 
pokračuje.

Další  dotace  se  poda-
řila  získat  z rozpočtu  Li-
bereckého kraje na zajiš-
tění  „Evropské  komise 

Entente Florale Europe“, která naši obec navštívila ve dnech 9.–10. července 2010. 
Zde jsme získali částku ve výši 70 000 Kč.

Jiří Ulvr, starosta

Soutěž Vesnice roku 2010

Dne 7. 6. 2010 navštívila naši obec hodnotitelská komise krajského kola Vesnice 
roku 2010.

Jako  každý rok,  tak  i letos  jsme  měli  90  minut  na  podání  a  obhajobu  svých 
záměrů, které musely být zhotoveny a dodány do konce měsíce dubna.

Děkuji  zástupcům  dobrovolných  spolků  a  organizací,  kteří  přišli  na  schůzku 
s členy  komise.  Výsledky  krajského  kola  budou  známy  20. srpna  2010. 
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Vyhodnocení proběhne ve Sloupu v Čechách (okres Česká Lípa), kde se stává již 
nepsaným pravidlem, že právě pořádající obec je zároveň vítězem krajského kola.

Jiří Ulvr, starosta
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Návštěva a hodnocení obce Studenec mezinárodní 
komisí Entente Florale Europe

Ve  dnech  9.–10. července  2010  nás  navštívila  evropská 
komise soutěže Entente Florale Europe, do které se naše obec 
dostala díky loňskému celostátnímu vítězství v soutěži Vesnice 
roku získáním „zelené stuhy“.

V pátečních  odpoledních  hodinách  jsme  mohli  přivítat 
dvanáct  zástupců evropských  zemí a tři  koordinátory této soutěže z české strany. 

V tento  den  jsme pro  ně 
ještě  připravili  výjezd  na 
rozhlednu Kozákov u Se-
mil, aby se mohli oriento-
vat, v jaké krajině a části 
naší země se nacházejí.

Sobotní  čtyřhodinový 
soutěžní  program,  ve 
kterém je potřeba ukázat, 
vysvětlovat,  zdůrazňovat, 
obhajovat  všechna  krité-
ria  soutěže  a  hlavně 

neustále  mluvit,  začal  v devět  hodin  ráno  úvodní  presentací  obce  ve  školicích 
prostorách penzionu Trautenberk. Poté následovala další venkovní místa po naších 
obcích, kde se odpovídalo na otázky komisařů, a hlavně se musel hlídat stanovený 
čas  tak,  aby se stihla navštívit  všechna  naplánovaná zastavení  a ve třináct  hodin 
presentace ukončit.

Poté se komisaři na 
šedesát minut omluvi-
l i ,  aby  mohl i  vše  
zhodnotit  a  uzavřít. 
V tento čas již přichá-
zeli  zástupci  místních 
spolků  a  organizací, 
aby se i oni mohli set-
kat a promluvit s naší 
návštěvou. Pozvání 
přijalo i krajské vede-
ní v čele s hejtmanem 
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Libereckého  kraje 
Stanislavem  Eichle-
rem. Také se dostavil 
náměstek  hejtmana 
LK  Vít  Příkaský  a 
radní  LK  Jaroslav 
Podzimek.

Řada  z Vás,  které 
potkávám,  se  mě 
ptá… a jak naše obec 
dopadla?  Závěrečné 
hodnocení  naší  obce 
předsedou této komise 

Clive  Addisona  z Velké  Británie  bylo  velmi  pozitivní.  Pochvala  zazněla  i za  to, 
jakého  přijetí  se  jim  dostalo,  tak  i nečekaná  přítomnost  dětí  a  učitelů  ve  škole 
samotné, jelikož jsou prázdniny. Nedá se však nic víc říci, protože hodnocení všech 
dvanácti evropských účastníků probíhá až do poloviny srpna a slavnostní vyhlášení 
výsledků proběhne poslední zářijový víkend v italské Cervii.

Závěrem chci moc poděkovat všem, kteří se se mnou podíleli na přípravách této 
celé akce (přípravy trvaly téměř osm měsíců), vyjmenovat všechny je velmi složité, 
jelikož  v posledních  dnech  před  příjezdem  komisařů  přípravné  práce  vrcholily 
i s počtem nasazených 
lidí.  Největší  zásluha 
určitě  patří  vedení 
základní  školy Stude-
nec  v čele  s ředitelem 
Petrem  Junkem,  tak 
i jejím zaměstnancům, 
kteří pomohli i po ce-
lý sobotní den. Děkuji 
také  všem,  kteří  měli 
na  daných  stanoviš-
tích  připravený  pro-
gram, občerstvení, vy-
šli  vstříc  hodnotící  komisi,  tak i Vám, kteří  pomohli  s úklidem prostranství  před 
Vašimi  domky  a  Vašich  zahrádek.  Vše  tak  mohlo  do  sebe  náležitě  zapadat 
a umocňovat celkovou atmosféru naší obce.

Jiří Ulvr, starosta
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Tisková zpráva Libereckého kraje ze dne 12. 7. 2010

Hejtman a členové Rady LK si vyslechli hodnocení obce 
Studenec evropskou komisí Entente Florale Europe

Hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler,  náměstek hejtmana LK Vít 
Příkaský  a  radní  LK  Jaroslav  Podzimek  (všichni  ČSSD)  si  v sobotu 
10. července  vyslechli  hodnocení obce Studenec evropskými komisaři  soutěže 
Entente Florale Europe (Evropská kvetoucí sídla).

Po  zisku  Zelené 
stuhy v soutěži Vesni-
ce  roku  2009  byla 
Studenci  nabídnuta 
nominace do evropské 
soutěže Entente Flora-
le  Europe  2010,  kte-
rou  přijal.  Členové 
hodnotící  komise  ev-
ropské  soutěže  při-
cestovali do obce Stu-
denec  v pátek  (9. 7.) 
odpoledne, ale samot-

né hodnocení proběhlo až po sobotní (10. 7.) čtyřhodinové prezentaci obce,  která 
proběhla v penzionu Trautenberk ve Studenci.

„Komisaři hodnotili téměř vše, co je spojené s životním prostředím. Komise je  
složená z dvanácti  členů z různých zemí Evropské unie.  Každý také posuzuje jiné  
kritérium,  jako  je  například  architektura  staveb,  začlenění  obce  do  krajiny,  
zachování  původní  architektury  budov při  rekonstrukcích,  dlouhodobé plánování  
obnovy a údržby zeleně a podobně. Velký důraz kladli na enviromentální výchovu  
dětí, ale také na zasvěcenost obyvatel do soutěže,“ vysvětluje starosta Studence Jiří 
Ulvr.

Po prezentaci  obce jednali  komisaři  ještě  hodinu za zavřenými  dveřmi.  Jejich 
práce spočívá v hodnocení přihlášených obcí, a to konkrétně jejich návštěvou v dané 
obci  a  poznáním obyvatel  a  prostředí,  ve kterém žijí.  Do soutěže se každoročně 
přihlašuje  několik  obcí  a  měst  z celé  EU.  V letošním roce  je  přihlášeno  celkem 
dvacet čtyři vesnic a měst z dvanácti zemí EU. Z každé země mohou být přihlášeny 
pouze  jedno  město  a  jedna  obec.  Českou  republiku  letos  reprezentuje  za  města 
Havířov a za obce právě Studenec.
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„Pro  Liberecký  
kraj  je  to  velká  
pocta.  Těší  mě,  že  
mnoholetá  práce 
vedení  obce  Stude-
nec  a  s ní  spojené 
finanční  náklady 
přinesly  své  ovoce.  
Proto také Liberecký  
kraj  poskytl  obci  
Studenec  dotaci  ve  
výši  sedmdesáti tisíc korun na zajištění návštěvy hodnotící komise,“ říká hejtman 
Libereckého kraje, který si vyslechl hodnocení obce a prohlédl si část prezentace.

„Studenec  je  dobře  situován  do  rázu  krajiny,  má  dobré  zemědělství  a  lesy,  
zahrádky u obydlí zapadají do celkové vize obce. Nejvíce nás zaujala naučná stezka  
u základní  školy  a  zájem  dětí  o enviromentální  výchovu.  V době  prázdnin  jsme 
čekali, že moc dětí neuvidíme, ale opak byl pravdou. Chtěli jsme vidět, jak vedení  
obce a i samotní obyvatelé rozvijí svou obec, aby z ní udělali lepší místo pro život.  
Byli jsme překvapení milým a vřelým přijetím všech ve Studenci.  Pokud se takto  
chovají i k turistům, jsou jistě jedním z nejoblíbenějších turistických míst,“ chválil 
obec v závěrečné hodnotící řeči předseda komise Clive Addison z Velké Británie.

Závěrečné  hodnocení  soutěže  Entente  Florale  Europe  2010  proběhne  24. září 
v Itálii.

Květa Šírová, oddělení tiskové a vnějších vztahů Libereckého kraje

Napsali o nás v Krkonošském deníku:
Evropští komisaři míří do Studence

Studenec – Po získání Zelené stuhy v krajském kole soutěže Vesnice roku 2009 a 
Zelené  stuhy  ČR za  rok  2009  bojuje  Studenec  také  v evropské  soutěži  Entente 
Florale Europe 2010 (Evropská kvetoucí sídla). Členové evropské hodnotící komise 
do  obce  na  Jilemnicku  dorazí  dnes  a  zítra,  aby  posoudili  péči  obce  o životní 
prostředí. Vytipována jsou místa jak ve Studenci, tak v Zálesní Lhotě, která je částí 
rozlehlé vesnice. „Během dvoudenní návštěvy si komisaři prohlédnou naši obec a na 
základě této prohlídky ji budou posuzovat v evropském měřítku,“ uvedl starosta Jiří 
Ulvr. Se členy komise se zítra ve Studenci setkají i představitelé Libereckého kraje 
včetně hejtmana Stanislava Eichlera.

Tomáš Plecháč, 10. července 2010

8 OÚ Studenec
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Evropská komise ocenila nejen naučnou stezku
Studenec  –  Naučná  stezka  u základní  školy  a  zájem  dětí  o enviromentální 

výchovu  nejvíce  zaujaly  evropské  komisaře  soutěže  Entente  Florale  Europe 
(Evropská  kvetoucí 
sídla), kteří o víkendu 
zavítali  do  Studence, 
aby  posoudili  péči 
obce  o životní  pro-
středí.

Studenec  se  totiž, 
stejně jako dalších 23 
měst a obcí z 12 států 
Evropské unie, uchází 
o letošní  titul  v pres-
tižní soutěži. Účast ve 
finále obci na Jilemnicku umožnil zisk Zelené stuhy v domácí soutěži Vesnice roku 
2009.

Komisaři  v sobotu  posuzovali  vše,  co  je  spojené  se  životním  prostředím. 
Samotnému  hodnocení  předcházela  s čtyřhodinová  prezentace  obce  v penzionu 
Trautenberk. „Studenec je dobře situován do rázu krajiny, má dobré zemědělství a 
lesy, zahrádky u obydlí zapadají do celkové vize obce. Nejvíce nás zaujala naučná 
stezka u základní  školy a  zájem dětí  o enviromentální  výchovu.  V době prázdnin 
jsme čekali, že moc dětí neuvidíme, ale opak byl pravdou,“ vyjádřil se v závěrečné 
řeči  předseda  komise  Clive  Addison  z Velké  Británie.  Předseda  si  rovněž 

pochvaloval  vřelé  přijetí, 
které  se  komisi  v obci 
dostalo.

Dvanáctičlenná  komi-
se,  složená  ze  zástupců 
různých  zemí  Evropské 
unie, před vynesením ho-
dnocení  ješ tě  hodinu 
jednala  za  zavřenými 
dveřmi. „Každý posuzuje 
jiné kritérium, jako je na-
příklad  architektura  sta-
veb,  začlenění  obce  do 
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krajiny,  zachování 
původní  architek-
tury  budov  při 
rekonstrukcích, 
dlouhodobé pláno-
vání  obnovy  a 
údržby  zeleně 
a podobně.  Velký 
důraz  kladli  na 
environmentální 
výchovu  dětí,  ale 
také  na  zasvěce-
nost  obyvatel  do 

soutěže,“ upřesnil starosta Studence Jiří Ulvr.
Účast obce v evropské soutěži ocenil také liberecký hejtman Stanislav Eichler. 

„Pro Liberecký kraj  je to velká pocta.  Těší  mě, že mnohaletá práce vedení obce 
Studenec a s ní spojené finanční náklady přinesly své ovoce.“

O tom,  jak  Studenec  v soutěži  Entente  Florale  Europe  dopadne,  se  rozhodne 
24. září v Itálii, kdy je na programu závěrečné hodnocení.

Tomáš Plecháč, 13. července 2010
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Rekonstrukce silnice Studenec – Horka u Staré Paky
V letošním  druhém  čísle  našeho  Zpravodaje  jsem  se  zmínil,  jak  to  vypadá  

s rekonstrukcí silnice Studenec – Horka u Staré Paky. Tato situace nás nenechává  
v klidu, a tak byl opět zaslán dopis na Liberecký kraj jménem předsedy Krkonoš –  
svazku měst  a  obcí,  ing.  Jana Sobotky,  který  měl  znovu  připomenout  a  zároveň  
přinést větší váhu k prosazení společných zájmů dotčených obcí a regionu.

Vyjádření  Martina  Seppa,  náměstka  hejtmana,  pověřeného  vedením  resortu 
dopravy, Vám přinášíme:

Vážený pane předsedo,
obdržel jsem Vaši žádost ve věci aktuálního stavu opravy silnice II/293 v úseku 

Horka u Staré Paky – Studenec.
V předchozím vyjádření ze dne 17. 7. 2009 jsem Vám sdělil, že Liberecký kraj 

připravuje  podání  žádosti  na  akci  „Rekonstrukce  silnice  II/293  v úseku  Horka 
u Staré  Paky  –  Studenec“  v celkové  hodnotě  cca  80  mil.  Kč,  do  3.  výzvy 
Regionálního  operačního  programu,  s předpokladem podání  žádosti  v lednu roku 
2010 a v případě úspěchu podání žádosti se začátkem realizace rekonstrukce na jaře 
roku 2010.

Liberecký kraj počátkem letošního roku dokončil přípravu žádostí na projektové 
záměry Libereckého kraje, jakožto žadatele podpory 1.1. Regionálního operačního 
programu NUTS II Severovýchod pro období 2007–2013 – 3. kolo, oblast dopravní 
infrastruktura. V původním seznamu byl navržen k realizaci i projekt „Silnice II/293 
Studenec – Horka u Staré Paky“. Vzhledem k tomu, že Vláda ČR usnesením č. 641 
ze dne 28. 5. 2008 souhlasila se zařazením projektu „Rekonstrukce silnice Horka 
u Staré Paky – Dolní Branná“ mezi priority Ministerstva dopravy a Státního fondu 
dopravní infrastruktury, a tedy Vláda ČR souhlasila s použitím prostředků státu na 
realizaci  tohoto  projektu,  a  to  do  výše  75 %  celkových  investičních  nákladů, 
rozhodlo  Zastupitelstvo  Libereckého  kraje  nepřihlašovat  projekt  „Silnice  II/293 
Studenec – Horka u Staré Paky“ do Regionálního operačního programu NUTS II 
Severovýchod pro období 2007–2013, 3. kolo, oblast dopravní infrastruktura. Takto 
rozhodnuto bylo zejména na základě jednání se zástupci Státního fondu dopravní 
infrastruktury,  kteří  potvrdili  reálnou  možnost  provedení  rekonstrukce  úseku 
v nejbližší době.

Vzhledem k tomu, že do současné doby nemá Liberecký kraj informaci, že by byl 
projekt  zařazen do seznamu akcí  financovaných  ze státních prostředků,  rozhodlo 
v červnu  letošního  roku  Zastupitelstvo  Libereckého  kraje  zařadit  projekt  do 
posledního kola výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod 
pro období 2007–2013, které bude vypsáno počátkem roku 2011.

Martin Sepp, náměstek hejtmana pověřený vedením resortu dopravy, 23. 7. 2010
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Fotografie nové mateřské školky
Přinášíme poslední fotografie nové školky před jejím dokončením, kolaudací a 

uvedením do provozu.
Závěrečná fotografie (ze začátku srpna 2010) je zobrazena na titulní straně.
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Sběr nebezpečného a komunálního odpadu
Sběr nebezpečného odpadu a elektrozařízení

provede firma „Marius Pedersen, a. s.“
v sobotu 25. září 2010

Studenec Zálesní Lhota
U Lípy 8.00 u Svatých 10.50
u pošty 8.30 u Kynčlů 11.00
u sokolovny 9.00 u samoobsluhy 11.15
u samoobsluhy 9.30 u hospody 11.30
u Špice 10.00 u továrny 11.45
u pensionu Trautenberk 10.30 na křižovatce 12.00

Se svým odpadem si každý musí přijít osobně.
Sběr je zdarma pouze pro občany našich vesnic a pro majitele nemovitostí na 
území našich vesnic!
Sběr nemohou použít právnické osoby a osoby fyzické oprávněné k podnikání.
Pozor! Pneumatiky jsou sbírány pouze bez ráfků!
Elektrozařízení = všechno, co je na elektrický proud nebo na baterie.

Kontejnery na komunální odpad budou umístěny
od 30. září do 4. října 2010

Studenec: u Lípy, u školy, v Kruhovce Rovnáčov: u Chládků
Zálesní Lhota: u hřbitova

NEBEZPEČNÝ ODPAD NEPATŘÍ DO KOMUNÁLNÍHO ODPADU.
Není důvod jej dávat jinam, protože je sbírán bez poplatku!

Vážení! Pneumatiky, autobaterie, železný šrot, televize apod. opravdu nepatří 
do kontejnerů!!! Při každém sběru se najdou jedinci, kteří toto nedodržují, a tím 
porušují zákon o odpadech!

Do kontejnerů nepatří  také stavební odpad – ten si  každý stavebník musí 
odstranit  na  své  náklady.  V opačném  případě  budou  náklady  na  odvoz 
a skládkovné přeúčtovány stavebníkovi.

Děkujeme
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Volby do zastupitelstva obce 15. a 16. října 2010
Hledáme zájemce jako členy volební komise pro volby do zastupitelstva obce. 

Jedná se o termín 15. a 16. října 2010. Podmínkou je věk nad 18 let. Termín pro 
přihlášení zájemců je do 15. září 2010. Bližší informace podá pí Šírová na OÚ ve 
Studenci.

Poslední etapa celkové rekonstrukce základní školy
Dne 8. 6. 2010 byla zahájena investiční akce Instalace TČ v budově ZŠ a MŠ ve 

Studenci.  Předmětem  projektu  je  instalace  tepelných  čerpadel  typu  země-voda, 
která  nahradí  stávající  kotle  na  koks.  Projekt  je  financován  z Fondu soudržnosti 
a Evropského  fondu  pro  regionální  rozvoj.  Způsobilé  náklady  projektu  jsou  na 
úrovni  7,6 mil. Kč,  dotace  z ERDF  6,4 mil. Kč  a  dotace  ze  SFŽP  0,4 mil. Kč. 
Spolupodíl  obce  je  na  úrovni  2,4 mil. Kč.  Realizací  dojde  nejen  ke  znatelnému 
zlepšení ovzduší v obci, ale také k roční úspoře emisí CO2 na úrovni 119 tun.

Jiří Ulvr, starosta

Z jednání zastupitelstva obce
V pořadí druhé zasedání studeneckých zastupitelů v roce 2010 proběhlo 9. června 

za účasti 14 zastupitelů a 5 občanů.
Zastupitelé schválili celoroční hospodaření a závěrečný účet obce za rok 2009, 

a to včetně zprávy auditora Krajského úřadu Libereckého kraje, který účet shledal 
bez výhrad.

V závěrečném účtu činily skutečné příjmy 39 036 tis. Kč, výdaje pak 32 463 tis. 
Kč. Údaje o plnění jednotlivých položek příjmů a výdajů podle rozpočtové skladby 
jsou k nahlédnutí na obecním úřadě a na internetových stránkách obce (sekce Info). 
Hospodářským výsledkem obce je  za rok  2009 přebytek  5 807 tis.  Kč.  Hodnota 
majetku obce vzrostla o 19 380 tis. Kč na stav 115 683 tis. Kč – jedná se především 
o novou  ČOV u školy,  kanalizaci  na  pozemcích  na  Nouzově  a  novou  přístavbu 
školky k budově ZŠ.

Co se týče účelových fondů, ve Fondu rozvoje bydlení je 1 279 522 Kč, v roce 
2009  z něj  byla  poskytnuta  jedna  půjčka  ve  výši  50 000 Kč,  všichni  dlužníci 
pravidelně  splácejí.  Sociální  fond  obsahuje  879 Kč.  Hospodaření  příspěvkové 
organizace Základní škola a Mateřská škola Studenec (výsledek 156 tis. Kč a jeho 
rozdělení) bylo schváleno na minulém zasedání ZO. Základní školu navštěvovalo 
229 dětí, mateřské školy celkem 90 dětí.
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Součástí závěrečného účtu za rok 2009 je také vyúčtování finančních vztahů ke 
státnímu rozpočtu a k ostatním rozpočtům veřejné úrovně. Obec obdržela dotace do 
rozpočtu  v celkové  výši  18 314 tis.  Kč.  Tyto  dotace  byly  určeny  na  snížení 
energetické náročnosti ZŠ ve Studenci (2 973 tis. Kč z MŽP a 175 tis. Kč ze SFŽP), 
na  vybudování  přístavby  MŠ  (15 000 tis.  Kč  ze  státního  rozpočtu),  pro  SDH 
Studenec (72 tis. Kč) a na vybavení pracoviště Czech POINT (57 tis. Kč). Dále se 
jednalo o dotace dle dotačního vztahu ve výši  496 580 Kč. Okolní  obce přispěly 
282 tis.  Kč  na  úhradu  nákladů  za  žáky  dojíždějící  do  studenecké  školy.  Obec 
Studenec poskytla  místním sportovním organizacím celkem 400 tis.  Kč. Všechny 
dotace byly vyčerpány a výdaje řádně doloženy.

Dále zastupitelé schválili bezúročnou půjčku Sokolu Studenec ve výši 1 mil. Kč. 
Na vědomí vzali závěrečný účet sdružení „Jilemnicko – svazek obcí“ za rok 2009 
a stanovili, že počet členů zastupitelstva obce zůstane 15 i pro následující volební 
období 2010–2014.

Během  jednání  byly  také  schváleny  rozpočtové  změny  za  rok  2010,  půjčky 
z Fondu rozvoje bydlení, prodej pozemků v Zálesní Lhotě, koupě a prodej pozemků 
přilehlých k opravené místní komunikaci a smlouvy týkající se věcných břemen na 
kabelové vedení a vyústění přechodu pro chodce.

V diskusi pan starosta informoval o několika záležitostech:
– Loňská bezúročná půjčka Svazku obcí Jilemnicko (200 tis. Kč) již byla splacena.
– K podpisu je připravena kupní smlouva na odkup domu čp. 11 v Zálesní Lhotě 

včetně přilehlých pozemků paní Salfickou.
– Obec  Studenec  získala  dotaci  na  zateplení  obecního  úřadu  převyšující 

1,3 mil. Kč.
– Komise krajského kola Vesnice roku 2010 navštívila Studenec 7. června.

Tisková zpráva

Na Liberecku startuje projekt pro nezaměstnané pod 
patronátem Přemysla Sobotky

Semily – Projekt „Finanční gramotnost“ je cyklem seminářů, pořádaných úřady 
práce  Libereckého  kraje  pod  záštitou  Přemysla  Sobotky,  předsedy  Senátu 
Parlamentu České republiky. První setkání se uskutečnilo 2. 8. 2010 na náměstí ve 
Frýdlantu od 10.00, další  budou probíhat  během srpna a září  v řadě obcí  a měst 
Libereckého kraje.
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„V semilském okrese  odstartuje  projekt  16. 8.  v Bělé  u St. Paky  pod  obecním 
úřadem v 10  hodin a  bude  pokračovat  17. 8.  v Mírové  pod  Kozákovem v areálu 
fotbalového hřiště Sekerkovy Loučky,“  informuje ředitel  Úřadu práce v Semilech 
Jan Rychlík. „Jsem rád, že občané i nezaměstnaní našeho okresu mají možnost se 
dozvědět mnoho užitečných informací přímo ve svém bydlišti, bez nutnosti někam 
dojíždět,“ pokračuje Jan Rychlík.

Vzhledem  k současné  situaci,  kdy  bohužel  stále  dochází  k nárůstu  procenta 
nezaměstnanosti, a tím ke snížení ekonomických možností obyvatelstva, nabízí tento 
projekt pomocnou ruku lidem postiženým důsledky ekonomické krize. Často se totiž 
dostávají do bludného kruhu půjček, dluhů a exekucí, z nějž je těžké vystoupit.

Úřady práce v Libereckém kraji ve spolupráci s občanským sdružením Most ke 
vzdělání proto připravily pro následující dva měsíce projekt, díky němuž lidé mohou 
získat základní znalosti finanční gramotnosti, a to přímo v místě svého bydliště. Na 
vybraném  prostranství  v téměř  šedesátce  obcí  bude  uchazečům  a  zájemcům 
o zaměstnání, ale i široké veřejnosti, k dispozici mobilní učebna, veškeré technické 
zázemí včetně PC a přístupu na internet, a především tým kvalifikovaných lektorů, 
který je v zhruba pětihodinovém bloku seznámí se základy orientace na finančním 
trhu.

Bezesporu  nejdůležitějším bodem seminářů  je  již  několikrát  zmíněná  finanční 
gramotnost  –  a  to  s veškerými  aspekty  psychologickými,  sociálními  i ekono-
mickými.  Účastníci  projektu  ale  získají  také  orientaci  v základních  daňových 
podmínkách,  nutných  pro  běžnou  potřebu,  seznámí  se  se  zákonitostmi  exekuce, 
s tím, jak se jí vyhnout, a co dělat, pokud už probíhá, naučí se vyhledávat informace 
na Portálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a na dalších pracovních portálech 
a také budou informováni o právech a povinnostech spotřebitele.

„Doufám, že tento projekt bude alespoň v něčem navazovat na úspěšný projekt 
„S Krakonošem  u počítače“,  ve  kterém  se  nám  podařilo  velmi  úspěšně 
spolupracovat s obyvateli obcí i jejich starosty a naučit je mnoho užitečných věcí,“ 
vzpomíná ředitel ÚP v Semilech.

16. 8. 2010 Bělá u Staré Paky (pod obecním úřadem)
17. 8. 2010 Mírová pod Kozákovem (areál fotbalového hřiště Sekerkovy Loučky)
18. 8. 2010 Studenec (před základní školou)
19. 8. 2010 Poniklá (před základní školou)
20. 8. 2010 Košťálov (Centrum volného času)
23. 8. 2010 Vysoké nad Jizerou (náměstí Dr. Karla Kramáře)
24. 8. 2010 Libštát (před kulturním domem)

Začátek akce je vždy od 10.00 dopoledne a vítána je účast široké veřejnosti.
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Zveme starší občany na Jilemnicku k účasti na 
jedinečném projektu s názvem

Bezpečné stáří
Co všechno na vás čeká během jednoho odpoledne?
– autobus, který pro vás zdarma přijede do vaší obce
– cesta do budovy Okresního ředitelství Policie ČR v Semilech
– zajímavá  interaktivní  přednáška,  praktický  nácvik  komunikace  a  chování 

v ohrožujících situacích
– překvapení
– občerstvení zdarma
– prohlídka pracoviště Policie ČR
– autobus, který vás opět zdarma doveze zpět do vaší obce

Termíny konání:
27. 10. 2010 (Rokytnice nad Jizerou, Jablonec nad Jizerou, Paseky nad Jizerou)
3. 11. 2010 (Jestřabí v Krkonoších, Poniklá, Víchová nad Jizerou, Peřimov, Mříčná)
9. 11. 2010 (Jilemnice)
10. 11. 2010 (Vítkovice v Krkonoších, Benecko, Horní Branná, Martinice v Krk.)
18. 11. 2010 (Čistá u Horek, Horka u Staré Paky, Bukovina u Čisté, Studenec)
24. 11. 2010 (Levínská Olešnice, Svojek, Roztoky u Jilemnice, Kruh)

POZOR!
Kapacita míst je omezena na počet míst v autobuse.
Přihlásit se můžete do 1. 10. 2010 na vašem obecním úřadě.
Nástupní  místa:  zastávky  autobusu  ČSAD v obcích  (dle  nahlášených  nástupních 
míst při registraci účasti na obecním úřadě)
Čas odjezdu: od 12.45 hod postupně od horních částí obce
Samotný program akce bude probíhat od 14.00 do 17.00 hodin v budově Policie ČR 
v Semilech.
Čas  návratu:  v 17.00  ze  Semil  postupně  dle  nahlášených  výstupních  míst 
v obcích
Další informace na telefonech: 731 506 047, 605 759 389
Těšíme se na setkání s vámi!

K účasti na pestrém odpoledni plném zajímavostí Vás srdečně zve
Město Jilemnice jako nositel projektu a jeho partneři – Jilemnicko – svazek obcí 

a Policie ČR, Preventivně informační skupina
Tento projekt je spolufinancován z Grantového fondu Libereckého kraje 2010
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IDOL a Opuscard – www.iidol.cz
Již  přes  rok  úspěšně  funguje  v Libereckém  kraji 

integrovaný dopravní systém IDOL. Vzhledem k tomu, 
že  stále  většina  obyvatel  menších  měst  a obcí  nemá 
základní informace o tomto systému a o bezkontaktních 
čipových  kartách  Opuscard,  přinášíme  Vám  následující  shrnutí  nejdůležitějších 
informací.

Tarif IDOL, který vyhlašuje Liberecký kraj, je zónově-relační. Liberecký kraj je 
rozdělen  do  279 zón,  přičemž  každá  obec  v kraji  je  reprezentována  minimálně 
jednou tarifní  zónou a  všechny jízdenky i předplatní  časové  kupóny platí  pouze 
v rozsahu zakoupené zónové, resp. relační a časové platnosti. Cestující si tedy může 
zakoupit buď jízdenku pro jednotlivou jízdu (resp. kupón) pro danou zónu, který 
platí pouze pro tuto zónu (například zóna Liberec, zóna Jablonec nad Nisou atd.), 
nebo si může zakoupit relační jízdenku pro jednotlivou jízdu (resp. časový kupón) 
mezi 2 relacemi (například relace Liberec – Jablonec nad Nisou). U obou variant 
cestující může využívat všech dopravních prostředků zahrnutých v systému IDOL 
(osobní a spěšné vlaky, příměstské autobusy a prostředky MHD).

Zavedení tarifu IDOL přináší cestujícím řadu nesporných výhod. Pro využívání 
všech  těchto  výhod  integrovaného  systému  IDOL  je  nutné  použití  bezkontaktní 
čipové  karty  Opuscard,  která  existuje  ve  2  variantách,  a  to  osobní  a  anonymní. 
Opuscard  jsou  výhodné  i pro  ty  cestující,  kteří  veřejnou  dopravu  nevyužívají 
pravidelně. Právě těm IDOL nabízí výhodnou anonymní Opuscard.

Hlavní výhody IDOL:
– možnost  cestovat  osobními  a  spěšnými  vlaky,  příměstskými  autobusy 

i prostředky  MHD  na  jednu  elektronickou  jízdenku,  nebo  předplatní  časový 
kupón,

– možnost využití výhodných předplatních časových kupónů, které při pravidelném 
dojíždění  zajišťují  úsporu  cca  28 %*  oproti  nákupu  jízdenek  pro  jednotlivou 
jízdu.

Osobní Opuscard:
– pořizovací cena 140 Kč
– nutno vyplnit potřebné formuláře a dodat fotografii průkazového formátu
– při  ztrátě  nebo  poškození  karty  lze  kartu  zablokovat  či  vrátit  zůstatek  peněz 

uložený na kartě, případně proplatit nevyužitou část předplatního kupónu
– vhodná pro pravidelné cestující
– je nepřenosná
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– lze  na  ni  nahrávat  nepřenosné  časové  kupóny,  například  sedmidenní  či 
třicetidenní

– slouží jako tzv. elektronická peněženka.

Anonymní Opuscard:
– pořizovací cena 95 Kč
– bez nutnosti vyplňovat formuláře, při zaplacení ihned předána karta
– při ztrátě však nelze kartu zablokovat, či vrátit zůstatek peněz uložený na kartě
– vhodná pro nepravidelné cestující, turisty či rodiny
– je přenosná
– lze nahrávat pouze jízdenky pro jednotlivou jízdu
– slouží jako tzv. elektronická peněženka.

Kontaktní místa opuscard:
Česká Lípa  (městské  centrum opuscard  a  autobusové nádraží  (AN)),  Frýdlant 

(AN), Jablonec n. N. (AN), Jilemnice (AN), Liberec (Klientské centrum opuscard, 
AN),  Nový  Bor  (turistické  informační  centrum),  Rokytnice  n. J.  (informační 
středisko ČSAD SM), Semily (AN). Více na www.opuscard.cz.

* Zmíněných 28 % ušetří pravidelný cestující například na trase Jablonec nad  
Nisou – Liberec, pokud si pořídí například třicetidenní předplatní kupón. Jízdenka  
pro jednotlivou jízdu by na této relaci stála cestujícího 20 Kč. Třicetidenní kupón  
cestujícího vyjde na 600 Kč. Pakliže cestující pravidelně dojíždí, například denně do  
zaměstnání, uskuteční tedy přibližně 42 jízd v měsíci a cesta ho vyjde na cca 14 Kč. 
Navíc  může  využívat  MHD  v obou  zónách.  Při  vyšší  frekvenci  cestování,  např.  
odpoledne za kulturou lze ušetřit ještě víc.

Zprávičky z činnosti MŠ Studenec
– Hned  po  Vánocích  se  předškolní 
děti  začaly  připravovat  na  zápis  do 
1. třídy.  Budoucí  prvňáčci  si  pak  2× 
vyzkoušeli, jaké to je být opravdovým 
školákem.
– V polovině  února  děti  ukončily 
kurzy plavání, na které již několik let 
pravidelně  jezdíme  do  jilemnického 
bazénu spolu s dětmi ze ZŠ. Dětem se 
zde  10  lekcí  věnuje  proškolený 

20 OÚ Studenec



Číslo 4 Ročník 2010

instruktor,  který  je 
hravou  a  zábavnou 
formou  naučí  zákla-
dům plavání. Není vý-
jimkou, že někteří  při 
závěrečné  lekci  pře-
plavou  i velký  bazén. 
Na  závěr  kurzu  pak 
všichni obdrželi „Mo-
kré vysvědčení“.
– Březen byl pro MŠ 
ve znamení kulturních 
představení.

24. 3. jsme nejdříve 
vystoupili  s pásmem 

na téma „Jaro“ pro Svaz diabetiků v jilemnickém Eurestu. Děkujeme touto cestou za 
pěkné přivítání a balíčky, které děti za přednášení a zpívání dostaly.

29. 3. jsme do Jilemnice zavítali znovu, tentokrát do společenského domu, kde 
nás čekala divadelní pohádka „O chytré princezně“ a

31. 3.  jsme  byli  již  tradičně  pozváni  žáky  deváté  třídy  na  jejich  představení 
pohádky, kterou dobře znají i naši nejmenší, „Princezna ze mlejna“. Všem se nám 
moc jejich originální představení líbilo! Ještě jednou všem „deváťákům“ děkujeme 
a přejeme jim šťastný start do středoškolských let.
– Začátek dubna patřil velikonočním svátkům, jarnímu tvoření papírových zajíčků, 
slepiček, jarních kytiček, zpívání koled… vítání jara po dlouhé zimě.

28. 4.  děti  vystoupily 
s pásmem  na  obecním 
úřadě  při  vítání  nových 
občánků do naší vesnice.
– V květnu jsme pamato-
vali  na  svátek  našich 
maminek  výrobou  přání-
ček,  malých  dárečků  a 
básničkou.

25. 5.  jsme  jeli  na 
výlet  do  ZOO  ve  Dvoře 
Králové.  Připravili  jsme 
se na déšť, ale nakonec se 
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počasí umoudřilo, v zahradě všechno krásně kvetlo, vonělo a zvířata se nám ukázala 
v celé své kráse. Děkujeme OÚ za zajištění finančních prostředků na dopravu. Pan 
řidič s námi jel tak, jak se vozí děti, a tak jsem si celý výlet užili.
– Naše  „děkujeme“  patří  též  panu  Marku  Šulcovi  za  drobné  opravy  hraček 
a vybavení v MŠ.
– Červnový den dětí oslavíme sportovními hrami, ještě nás čeká rozloučení s našimi 
předškoláky a závěrečný tajný výlet za pohádkou s překvapením.

Pak  už  přejeme  všem  hodně  sluníčka  a  po  prázdninách  NA  SHLEDANOU 
V NOVÉ ŠKOLCE.

kolektiv učitelek z MŠ

ZPRÁVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY STUDENEC
Často se říkává,  že čas  letí  různým povoláním různou rychlostí,  pochopitelně 

pouze  relativně.  Většinou  se  jedná  o povolání,  která  odměřují  čas  na  pravidelné 
úseky, ve škole to jsou školní roky a ten další 2009/2010 je opět za námi. Žáci školy 
jsou o rok dospělejší a my dospělí o rok zkušenější a při pohledu do školních lavic, 
kde někteří z nás vidí již děti a ve výjimečných případech i vnuky svých žáků, si 
chtě nechtě musíme říci, že o rok starší.

Uplynulý školní rok přinesl vedle běžných činnosti a povinností spoustu nového. 
Hned na začátku školního roku se škola zapojila do mezinárodní spolupráce s žáky 
z jiných  zemí.  Sportovní  výprava  studenecké  školy  navštívila  obec  Zuberec  na 
Slovensku  a  reprezentovala  Studenec  i Českou  republiku  se  ctí.  Společně 
s jilemnickou školou jsme se zapojili do projektu vzájemné výměny žáků s dětmi 
z Nizozemí. A do třetice nás navštívili v rámci projektu „Žili jsme kdysi v jednom 
státě“  děti  z Podkarpatské  Rusi.  Vedle  vzájemného  poznání  dětí  je  cílem těchto 
projektů poznat i prostředí, ve kterém žijí jejich vrstevníci v jiných zemích.

Velká  pozornost  byla  dále  věnována  další  úpravě  areálu  v okolí  školy  a  tím 
i zapojení  školy  do  soutěže  měst  a  obcí  o Zelenou  stuhu.  V průběhu  roku  byla 
rozšířena naučná  stezka o další  stanoviště  a  byly  upraveny další  prostory v okolí 
školy  (oprava  dětského  hřiště,  přístřešek  na  dřevo  pro  krboviště,  nové  travnaté 
plochy).

Občané naší obce však největší změny mohli pozorovat při výstavbě mateřské 
školy, která v době vydání tohoto čísla Studeneckého zpravodaje již bude otevřena. 
Souběžně  s její  výstavbou  byla  ještě  na  konci  školního  roku  zahájena  výměna 
topného systému školy,  která po padesátiletém využívání hnědého uhlí  přejde na 
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vytápění  pomocí tepelných  čerpadel.  Po dokončení  těchto prací  čeká okolí  školy 
poslední etapa úprav celého areálu po prováděných stavebních pracích tak, aby mohl 
sloužit nejen škole, ale i veřejnosti. Převažující část úprav bude prováděna na jaře 
2011.

Nemalá  pozornost  je  věnována  i dalšímu  vybavení  školy,  postupně  dochází 
k modernizaci  jednotlivých  tříd,  k doplnění  výuky  moderními  pomůckami 
a kompletnímu  datovému  propojení  veškerých  prostorů  školy.  To  vše  souvisí 
s hlavním posláním školy, a to vzděláváním žáků. Podnětné a příjemné prostředí je 
rozhodně i výrazným výchovným prostředkem. A s novým školním rokem se žáci 
již nesetkají s posledním nevyhovujícím prostorem školy, kterým byly školní šatny. 
Žáci druhého stupně se přestěhují do moderních šaten, které vznikly místo uhelny 
a části kotelny.

Hlavním  výstupem  školy  by  měla  být  úspěšnost  žáků  v přijímacím  řízení 
a skutečnost,  že  všichni  žáci  byli  přijati  na  zvolené  typy  škol,  by měla  být  tím 
nejlepším  hodnocením.  V současné  době  však  ještě  vycházejí  populačně  slabší 
ročníky,  a  tak  toto  hodnocení  nabude  na  významu  až  v dalších  školních  letech. 
Úroda samých jedniček a prospěchu s vyznamenáním sice také nemusí objektivně 
vypovídat  o kvalitě  výuky,  ale  určitě  učiní  radost  nejen  žákům  samotným,  ale 
i rodičům.

Nabyté  vědomosti  si  mohou  žáci  ověřit  v různých  soutěžích  a  olympiádách. 
K největším úspěchům školy patří opět výsledky v olympiádě z anglického jazyka, 
kde  jsme  opět  získali  medaile  v okresním  kole  a  Mojmír  Křížek  si  vybojoval 
i postup  do  krajského  kola,  kde  obsadil  v silné  konkurenci  6. místo.  K dalším 
významným  úspěchům  školy  patřily  výsledky  Markéty  Urbanové  v poměrně 
odlišných  předmětech,  a  to  matematické  olympiádě  (vítězství  v krajském  kole 
matematické soutěže Klokánek) a v soutěži v recitaci, v níž si úspěšně vedl i Patrik 
Pekárek.

Ve  sportovních  soutěžích  rozhodně  patří  k největším  úspěchům  titul  mistra 
republiky  školních  družstev  v orientačním  běhu,  který  získali  žáci  školy  na 
celostátním finále v pražské oboře Hvězda a vybojovali si postup do italského Udine 
na jaře příštího roku.

Školní rok letos výjimečně neskončil posledním červnovým dnem, ale škola se 
zapojila  do  prezentace  obce  v rámci  evropského  pokračování  Zelené  stuhy. 
Odměnou za toto úsilí (příprava bulletinu a vlastní prezentace obce včetně zajištění 
moderátorů,  účast  dětí  a  dalších  pracovníků  školy)  bylo  vyzdvižení  školy 
v celkovém hodnocení této komise.

Každoročně  se také škola loučí  s nejstaršími  žáky,  kteří  odcházejí  na  zvolené 
střední  školy,  a  tradičně  věnujeme  devítce  i několik  řádků  ve  Studeneckém 
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zpravodaji.  Podobně  jako  o každém člověku,  tak  o každé  devítce  platí  neměnná 
skutečnost,  že  každá  devítka  je  prostě  jiná.  Té  letošní  nechybělo  především 
sebevědomí  jednotlivých  žáků,  a  pokud  by  se  mělo  hodnotit  školní  známkou, 
rozhodně by dopadlo na výbornou. Až další působení mimo naši školu ukáže, zda 
ono  sebevědomí  bylo  na  místě  a  bylo  podloženo  patřičnými  znalostmi 
a dovednostmi.  Ruku  v ruce  je  třeba  ocenit  i kritický  přístup  některých  žáků 
k věcem se školou spojených, což úzce s oním sebevědomím souvisí. Pokud je tento 
kritický názor podán slušnou formou, je třeba ho ocenit, vyslechnout  a poučit se 
z něj,  jinak  vše  ustrne  v setrvačnosti  a  šedé  neměnnosti.  Za  to  i za  vzornou 
reprezentaci školy ve vědomostních a sportovních soutěžích patří této devítce naše 
poděkování a s ním i upřímné přání, aby je jejich sebevědomí neopustilo.

PaedDr. Petr Junek

Soutěž O nejaktivnějšího žáka a O nejlepšího sportovce školy
Jako  již  tradičně, 

ukončili  jsme  školní  rok 
2009/2010  sportovním 
dnem. Disciplíny připravili 
žáci  9. třídy  spolu  s uči-
telkou  Zdenou  Plesníko-
vou. Každý žák naší školy 
musel  projít  všech  10 
stanovišť.  Na každém sta-
novišti  byl  připraven  jiný 
úkol,  jako  třeba  skákání 
v  pyt l i ,  s lalom  na  ko-
loběžce,  přetahování  se 
lanem,  střelba  ze  vzdu-
chovky,  malování poslepu. 
Děti  sportovaly  s nadše-

ním, sluníčko nám pěkně hřálo a na každého, kdo úspěšně splnil všechny disciplíny, 
čekalo překvapení  v podobě nanuku. Také přijel  pan Novák s barvami na obličej 
a vyzdobil naše prvňáky. A tak mezi námi pobíhali tygři, kočky, čarodějnice, želví 
ninjové a jiné bytosti.

Sportovní  den  byl  zakončen  slavnostním  vyhlášením  celoročních  soutěží 
O nejaktivnějšího  žáka  školy  a  O nejlepšího  sportovce  školy.  Na  prvních  deseti 
místech se v kategoriích I. a II. stupeň umístili tito žáci:
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Aktivita I. stupeň: Sportovec I. stupeň:
1. Urbanová Markéta (5.A) 330 b 1. Urbanová Markéta (5.A) 319 b
2. Kalenská Dominika (5.A) 159 b 2. Jezdinská Natálie (5.A) 315 b
3. Pekárek Patrik ( 3.A) 154 b 3. Kalenský Aleš (5.A) 287 b
4. Tomášová Sára (4.A) 152 b 4. Korotvička Václav (5.A) 247 b
5. Chrástová Tereza (2.A) 142 b 5. Jezdinský Petr (2.A) 193 b
6. Dubská Terezie (3.A) 132 b 6. Chrástová Tereza (2.A) 166 b
7. Dubská Štěpánka (5.A) 120 b 7. Exner Tomáš (3.A) 157 b
8. Kuříková Klára (1.A) 107 b 8. Kalenská Dominika (5.A) 154 b
9.–10. Šimková Nela (1.A) 105 b 9. Kadlec Jan (5.A) 150 b
9.–10. Hrnčířová Magda (3.A) 105 b 10. Pekárek Patrik (3.A) 145 b

Aktivita II. stupeň Sportovec II. stupeň
1. Jiřičková Markéta (8.A) 531 b 1. Šemberová Kristýna (7.A) 378 b
2. Křížek Mojmír (8.B) 452 b 2. Šimáčková Jana (8.B) 377 b
3. Hamáčková Simona (8.A) 420 b 3. Kučera Štěpán (9.A) 372 b
4. Bajerová Jitka (8.A) 391 b 4. Klíma Zdeněk (8.B) 361 b
5. Tryznová Simona (7.B) 342 b 5. Kučera Tomáš (9.A) 355 b
6. Kučera Štěpán (9.A) 263 b 6. Tauchmanová Karolína (8.B) 352 b
7. Šimáčková Jana (8.B) 255 b 7. Pacholíková Lucie (8.B) 340 b
8. Šimon Pichl (6.B) 235 b 8. Kuřík Martin (7.B) 217 b
9. Vydrová Lenka (8.B) 230 b 9. Čejka Michal (8.A) 203 b
10. Dubská Michaela (7.B) 229 b 10. Hájek Sebastian (8.A) 194 b
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Nejvýraznější úspěchy ve školním roce 2010/2011
Vědomostní soutěže:
Okresní soutěže:
Mojmír Křížek 1. místo olympiáda anglický jazyk
Simona Tryznová 2. místo olympiáda anglický jazyk
Markéta Urbanová 2. místo matematická olympiáda
Patrik Pekárek 1. místo recitační soutěž
starší žáci 2. místo dopravní soutěž

Krajské soutěže:
Markéta Urbanová 2 .místo Matematický klokan
Mojmír Křížek 6. místo olympiáda anglický jazyk

Sport:
Přeborníci okresu:
Markéta Urbanová orientační běh Kristýna Šemberová hod míčkem
mladší žáci orientační běh Jana Šimáčková lehkoatletický trojboj
mladší žákyně Pohár Rozhlasu (vesnické školy)
starší žáci Pohár Rozhlasu (vesnické školy)

Přeborníci Libereckého kraje:
Petr Jezdinský lehká atletika (Kinderiáda)
Markéta Urbanová orientační běh
Karolína Tauchmanová orientační běh mladší žáci orientační běh
Tomáš Kučera orientační běh starší žáci orientační běh

Přeborníci České republiky:
starší žáci orientační běh

Medailová umístění v krajských soutěžích:
Renata Trejbalová lehká atletika (Kinderiáda)
Lenka Vydrová lehká atletika
Jana Šimáčková lehká atletika Natálie Jezdinská orientační běh
Kristýna Šemberová lehká atletika Dominika Kalenská orientační běh
Sebastián Hájek lehká atletika Lucie Pacholíková orientační běh
Zdeněk Klíma lehká atletika Michaela Dubská orientační běh
Medailová umístění v republikových soutěžích:
Lucie Pacholíková orientační běh
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A slovo na závěr?
Jako každoročně, tak i letos utekl školní rok ještě rychleji než voda. Na začátku 

školního roku vítali deváťáci nové prvňáčky kytičkou a krátkým programem a na 
konci školního roku se již zkušení prvňáčci loučili se svými nejstaršími spolužáky 
stejně  zdařile.  Závěrečného  slavnostního  rozloučení  s 19 žáky  9. ročníku  za 
přítomnosti  pedagogického sboru se  zúčastnili  i starosta  Jiří  Ulvr  a  místostarosta 
Josef Boura.

Od našich žáků jsme se dozvěděli něco o jejich životních plánech vtipnou formou 
fiktivního srazu po 5 letech. Je dobře, že mají spoustu odvahy a sebevědomí a my 
jim přejeme, aby se jim jejich přání alespoň z větší části dokázala vyplnit. A buzola 
od pana ředitele ať jim pomáhá najít ten nejlepší životní azimut.

Takže v těch dalších krůčcích přejeme HODNĚ ŠTĚSTÍ.
PaedDr. Dana Synková

Pasování na čtenáře
V úterý 22. června 2010 měli prvňáci slavností náladu. Čekala je velká událost, 

která  byla  tolik  významná,  že  si  pozvali  jako  diváky  svoje  maminky,  tatínky, 
babičky, dědečky… a přišlo jich opravdu hodně. Za to všem veliké díky.

Prvňáci jsou šikulkové a měli co divákům ukázat. Všichni se těšili, vyhlíželi, zda 
přišli  jejich  blízcí  a  někteří  měli  trému (to  víte,  veřejné  vystoupení,  to  je  velká 
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zodpovědnost). Než jsme vyrazili ze třídy, vše jsme si znovu upřesnili a bezvadnej 
Vítek prohlásil, že je to paráda, protože všichni prvňáci budou „slavní“. A tak jsme 
s úsměvem vyrazili slávě vstříc.

Venku svítilo sluníčko, diváci nás podporovali úsměvem i potleskem a nám bylo 
hezky.  Mohli  jsme začít,  program byl  plný ukázek  toho,  jak  jsou  naši  prvňáčci 
šikovní a co všechno se stačili naučit.

Jako první bylo naplánované čtení. Čtení, to je totiž velká věc a prvňáci to dobře 
vědí. Když přišli v září do školy, někteří znali pár písmenek, dokázali se podepsat…, 
ale teď už znají písmenka úplně všechna. A z písmenek skládají  celá slova,  věty, 
příběhy…  A tak  své  umění  hrdě  předvedli,  všichni  krásně  přečetli  jednu  větu 
a začali tak pohádku, která na prvních stránkách knížky začíná… „A jak to bude 
dál?“ „To vám přečtem doma!“ zvolali radostně prvňáčci a běželi si schovat knížky 
do té nejlepší úschovny, do rukou maminek. A pak přišla chvíle, na kterou se děti 
obzvlášť  těšily.  Všichni  prvňáčci  totiž  právě  splnili  podmínky  a  stali  se  tak 
„opravdovými čtenáři“.  A to děti dobře věděly,  a tak už si jen vychutnávaly ty 
„chvíle  slávy“.  Každý  dostal  průkazku  do  školní  knihovny  a  nechal  si  uvázat 
tradiční „čtenářský“ šátek na hlavu. Odměnou navíc byla i samotná knížka, ze které 
prvňáci  četli.  Ale  velkou  hodnotu  měl  i potlesk,  uznání,  pochvala  a  především 
samotná  radost,  jak  se  nám  to  povedlo.  Teď  nás  ještě  čeká  společná  návštěva 
knihovny, kam se všichni těšíme… ale to až zítra, teď pokračujeme v programu…

Prvňáčci jsou totiž šikovní i v jiných věcech. Hned to všem ukázali, jsou bezva 
zpěváci a tanečníci. V doprovodu paní učitelky Lánské tančili a zpívali s takovým 
nadšením,  že  dokázali  vykouzlit  úsměv  na  tvářích  všech  diváků.  A to  je  velké 
umění. Tím to ovšem stále nekončilo. Na začátku školního roku prvňáky vítali  ti 
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nejstarší  –  žáci  devátého  ročníku.  A protože  deváťáci  za  pár  dní  školu  opustí, 
připravili  si  pro  ně  prvňáci  pod  vedením  své  paní  učitelky  Kučerové  krásné 
vystoupení plné vtipných a veselých básniček, které teď s nadšením a roztomilostí 
sobě  vlastní  předvedli  spokojeným  divákům.  Na  závěr  ještě  zazněla  společná 
melodie na flétničky. Pásmo se líbilo určitě všem.

Jsem moc ráda za takové akce a děkuji všem, kteří právě tuto podpořili. Ať již to 
byla  pomoc  finanční,  nebo  velká  práce  s přípravou  pásma.  Velký  dík  patří  také 
rodičům, protože bez nich by děti nebyly tak nadšené a hrdé, díky, že jste přišli své 
děti  podpořit.  Největší  dík  a  pochvala  patří  samozřejmě  především  samotným 
bezvadným aktérům, našim prvňákům. Jsem moc ráda, že naše škola byla v úterní 
odpoledne místem příjemného setkání.  Místem, kde se potkaly úspěch,  pochvala, 
uznání, nadšení, úsměv, spokojenost… i tak může vypadat setkání ve škole, díky.

Z. Weissová

Třeťácké odpoledne s rodiči
Celý  rok  se  děti  ve  škole  učí,  poznávají  nové  kamarády,  dozvídají  se  hodně 

potřebného  i méně  potřebného,  potom  doma  vyprávějí.  Letos  jsme  se  rozhodli 
zprostředkovat vzájemné poznání i rodičům a od nápadu nebylo daleko k realizaci 
„Odpoledne s rodiči“.

Děti nachystaly dvě divadelní představení, soutěže pro rodinné týmy a spoustu 
občerstvení.  Pohotový  pan  školník  pak  připravil  vše  pro  opékání  na  místním 
krbovišti.  Akce mohla tedy ve čtvrtek 3. června vypuknout.  Protože máme v naší 
třídě  pohodové rodiče  a  nejsou  to  žádní  peciválové,  účast  byla  přímo rekordní. 
Napočítali jsme celkem 67 lidí od mrňavých sourozenců až po duší i tělem mladé 
babičky.
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Po divadelní produkci následovaly soutěže rodinných týmů na devíti stanovištích. 
Komu docházely síly,  mohl během klání navštívit naši  občerstvovací  stanici, aby 
mohl zdárně splnit všechny úkoly.

Vzhledem k tomu, že všem zúčastněným nechyběl sportovní duch, změřili svoje 
síly ještě při fotbalovém utkání rodiče versus děti, vyzkoušeli stolní tenis i kvality 
dětského hřiště. Celé odpoledne bylo zakončeno opékáním špekáčků.

Jsme moc rádi, že jsme se mohli setkat jinde než na tradiční schůzce rodičů ve 
škole  a  děkujeme  všem,  kteří  naše  pozvání  nejen  přijali,  ale  navíc  se  i aktivně 
podíleli.

PaedDr. Miloslava Jindrová, třídní učitelka 3. tř.

Dílny 2010
Každoročně  koncem  června  se 

v naší  škole  pořádá  celoškolní 
výtvarná  výstava.  Letos  jsme  se 
snažili  připravit  i jiná  zpestření 
tohoto týdne.

První  novinkou  byla  „Prvňácká 
dílna“, tedy účast nejmladších dětí – 
budoucích  výtvarníků.  Od  pololetí 
měli  každé  první  pondělí  v měsíci 
„přípravku“,  kde  zkoušeli  práci 
s novými  materiály  a  experimen-
tovali  s různými  technikami.  Jejich 
práce jsou součástí výstavy a moc se těšíme, že některé z nich uvidíme ve výtvarném 
kroužku v příštím roce.

Další změnou byla „Papírová dílna“ pro děti z výtvarných kroužků pod vedením 
paní Petry Valentové z Vrchlabí. Zde vznikala krásná papírová přání a účastníci si 
mohli vyzkoušet velké množství netradičních materiálů.

Příjemnou  tečkou  nakonec  byla  „Floristická  dílna“,  která  se  uskutečnila  díky 
vstřícnému přístupu vedení školy a byla určena zájemcům z řad pedagogů ZŠ a MŠ 
Studenec.  Vedla  ji  paní  Kateřina  Fišerová,  mistr  florista,  která  je  absolventkou 
floristické  školy  v Hradci  Králové.  Pod  její  dohledem a  s její  radou  i pomocí  si 
zúčastnění vyzkoušeli různé techniky aranžování.

Letošní výstava má letos netradičně své pokračování i v červenci, kdy ji zhlédne 
delegace komisařů z Evropské unie, která v této době navštíví Studenec.

PaedDr. Miloslava Jindrová, vyučující ZŠ

30 OÚ Studenec



Číslo 4 Ročník 2010

Zelená stuha ve škole
Přípravy  na  návštěvu  komise 

probíhaly  na  různých  místech  již 
dávno  před  samotným  příjezdem 
komisařů.  A škola  si  tuto  vzácnou 
příležitost  samozřejmě  nemohla 
nechat  ujít.  Vznikl  tady  „projekt 
Zelená stuha“, který si kladl nejeden 
cíl.  Prvořadým  záměrem  bylo 
seznámení  všech  žáků  s báječným 
výsledkem obce,  tedy postoupením 
do  mezinárodní  soutěže.  Snažili 
jsme  se,  aby  povědomí  o úspěchu 
Studence  vyvolalo  v dětech  pocit 
nadšení a snad i hrdosti na místo, ve 

kterém žijeme.
Dalším  cílem  bylo  seznámení  se  všemi  soutěžícími  zeměmi.  Celkem  je  jich 

v soutěži dvanáct. A toto číslo nám samo nabídlo jak na projektu pracovat, protože 
ve škole je právě dvanáct tříd. Tak se tedy stalo, že se každá třída v rámci projektu 
více  věnovala  jedné  zemi.  Žáci  se  tak  netradiční  formou  dozvěděli  mnoho 
zajímavostí o dané zemi, způsobu života… a na základě získaných informací tuto 
zemi „výtvarně zpracovali“.  Vzniklo tak dvanáct  originálních prezentací  dvanácti 
zemí. Tyto byly poté instalovány do 
krásných  půdních prostor  a  občané 
je mohli zhlédnout v rámci výtvarné 
výstavy „Dílna 2010“. Ohlasy byly 
moc  hezké,  to  nás  moc  těšilo,  ale 
pomyslný vrchol akce byl stále před 
námi. Desátého července nás čekala 
návštěva samotných komisařů,  moc 
jsme  si  přáli,  aby  i je  prezentace 
zaujala  a  našli  tady každý „kousek 
svého“ – tedy prezentaci své země. 
Jako  třešnička  na  dortu  byly 
pochopitelně  děti.  U prezentace 
jednotlivých  zemí stála  vždy jedna 
„postava“  typická  pro  danou zemi. 
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Troufám si  říct,  že se nám to moc 
povedlo.  Komisaři  byli  velice 
příjemní  a  milí  lidé  s úsměvem na 
tváři,  ale  snad  každému  z nich  se 
úsměv  rozšířil  mnohem více,  když 
spatřil  „svou  zemi“,  ve  které  ho 
vítala zajímavá postava.

Můj  osobní  dojem  lze  popsat 
z tohoto dne velice snadno i jedním 
slovem – „nadšení.“ A za to veliký 
dík. Díky všem, kteří na projektu se 
třídou pracovali, konkrétně:

Tř. Vedoucí projektu Dílčí projekt
1. Mgr. Z. Weissová Czech Rep. 7.A Mgr. R. Macháčová France
2. Mgr. I. Exnerová Croatia 7.B Mgr. P. Faistaverová Belgium
3. PaedDr. M. Jindrová U. Kingdom 8.A Mgr. V. Adolfová Germany
4. Mgr. P. Drahoňovská Italy 8.B Mgr. A. Brožová Netherlands
5. Mgr. I. Šenoldová Austria 9. Mgr. Z. Plesníková Slovenia
6.A Mgr. P. Pohořalá Hungary ŠD Mgr. Z. Weissová vlajky všech zemí
6.B Mgr. J. Pěničková Ireland

Další  díky  za  pomoc  při  instalaci  jednotlivých  výtvorů,  díky  za  režii  při 
prezentaci s dětmi, díky všem žákům, kteří pracovali a hlavně těm, kteří se 10. 7. 
proměnili  v postavy  daných  zemí….  A díky  také  všem,  kteří  projevili  zájem 
a přispěli svým kouskem ochoty, uznání a nadšení… díky všem, kteří si (stejně jako 
já) v tyto dny znovu tak moc uvědomovali, že jsou šťastní, že mohou žít právě tady.

Z. Weissová, vedoucí projektu „Zelená stuha“ ve škole

Sudoku
Školní  kolo téhle hry  s čísly  se  na  naší  škole  pořádalo  ve  středu  26. 5. 2010. 

Zasoutěžit si přišlo 23 žáků z druhého stupně.

Nejúspěšnějšími řešiteli byli:
Kategorie 6. a 7. třída: Kategorie 8. a 9. třída:
1. místo – Kristýna Korotvičková 1. místo – Jitka Bajerová
2. místo – Veronika Mašková 2. místo – Štěpán Kučera
3. místo – Denisa Kadavá 3. místo – Monika Lulková

Nejaktivnějším  „sudokářem“  byla  Veronika  Mašková,  která  správně  vyřešila 
sudoku v obou kategoriích.
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Poznávání rostlin
Ve středu 9. 6. 2010 byla pro dobrovolníky od čtvrté do deváté třídy připravena 

soutěž  v poznávání  rostlin  našich  luk,  polí,  příkopů  a  lesů.  Žáci  měli  možnost 
připravit se na poznávačku podle seznamu, který byl vylepen na chodbě, aby byl 
přístupný všem zájemcům. Poznávat rostlinky přišlo celkem 21 žáků z devíti tříd! Ti 
nejmenší  poznávali  z 10  rostlin,  šesťáci  a  sedmáci  z 15 rostlin  a  ti  nejstarší 
z 20 rostlin. Byly to rostliny,  které každý den potkáváme na cestě  do školy a ze 
školy,  a  ovocné  stromy,  které  mají  skoro  všichni  doma  na  zahradě.  Absolutně 
nejlepším znalcem rostlinek byl Lukáš Kuřík, který poznal 18 rostlin z 20.

Umístění v jednotlivých kategoriích:
4. a 5. třída: 6. a 7. třída:
1. místo – Lukáš Kuřík 1. místo – Šimon Pichl
2. místo – Sára Tomášová 2. místo – Kristýna Korotvičková
3. místo – Bětka Bušáková 3. místo – Lucka Nosková
8. a 9. třída:
1. místo – Magda Horáčková 3. místo – Monika Lulková
2. místo – Kristýna Šabatová

Soutěž o titul Mistr znalostí o České republice
Ve středu 16. 6. 2010 se sešli dobrovolníci z druhého stupně, aby poměřili své 

znalosti o naší zemi. V testu byly otázky týkající  se polohy,  vodstva, průmyslové 
výroby naší republiky,  také úkol zaměřený na znalost Krkonoš a ještě poznávání 
architektonických slohů známých staveb v ČR, které dalo žákům zabrat. Perličkou 
byla otázka – jaký je náš nejhlubší rybník, kterou ani jeden ze soutěžících nedokázal 
zodpovědět, ani při výběru ze třech možností. Účastníků soutěže bylo celkem 11. To 
je hodně málo, když na druhém stupni je 119 žáků!

Během roku mají  žáci  spoustu možností  zasoutěžit  si  a  získat  pro sebe cenné 
body do aktivity. Ti nejaktivnější pak mají body proměněné za poukazy k nákupu 
zboží v papírnictví či knihkupectví.

Bohužel jsou žáci čím dál míň ochotni ve svém volném čase udělat pro sebe něco 
navíc.

Nejlépe znají Českou republiku tito žáci:
1. místo – Simona Hamáčková z 8.A 3. místo – Magda Horáčková z 8.A
2. místo – Jitka Bajerová z 8.A

Vítězům  gratuluji  a  všem  děkuji  za  účast  na  soutěži  a  přeji  mnoho  dalších 
úspěchů.

zapsala a soutěže připravila Mgr. Veronika Adolfová, učitelka 2. stupně
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Soutěž ve znalosti českých dějin
Další soutěží, které se mohli zúčastnit žáci 2. stupně naší školy, byla soutěž ve 

znalosti  českých  dějin.  Soutěž  byla  zaměřena  nejen na historii  panovníků z rodu 
Přemyslovců, Lucemburků, Habsburků, ale i dějiny Čech v období 20. století. Žáci 
se s většinou úkolů dokázali „poprat“, ale seřadit všechny naše prezidenty, to zvládli 
jen umístění na prvních dvou místech.

Školního  kola  se  zúčastnilo  pouze  15 žáků  z celého  2. stupně.  Nejvíce  byly 
zastoupeny 8.A a 9. třída, ze kterých také vzešli i vítězové.

1.místo – Simona Hamáčková z 8.A
2.místo – Magda Horáčková z 8.A
3.místo – Kristýna Ulvrová a Tomáš Kučera

Mgr. Michaela Kuříková, učitelka 2. stupně

Projekt Finanční gramotnost = finanční svoboda
Finance jsou důležitou součástí každodenního života. Na začátku nového tisíciletí 

jsme svědky nebývale rychlého rozvoje finančních služeb a paralelně s tím zažíváme 
i poměrně  významnou  změnu  chování  české  populace.  Tradičně  konzervativní 
postoj k úsporám a zadlužování se postupně mění, rostou tendence k rychlé spotřebě 
i ochota občanů k zadlužování. Tyto tendence nejsou však zcela bez rizik a vyvo-
lávají naléhavou potřebu alespoň základní orientace občanů ve světě financí.

Proto  jsme  v pátek  28. 5.  pro 
žáky  9. ročníku  připravili  projekt 
Finanční  svoboda,  který měl za cíl 
osvojit si základní znalosti a doved-
nosti  finanční  gramotnosti.  V 8.00 
do školy dorazili 2 lektoři, p. J. Jan-
dová  a  p. J. Tabara,  kteří  žáky 
seznámili  s produktem  Finanční 
svoboda,  což  je  něco  mezi  hrou 
a výukovým kurzem zároveň.  Je to 
simulace  reálného  života  běžné 

české  rodiny.  Žáci  se  u ní  dobře  bavili,  ale  zároveň  získali  spoustu teoretických 
znalostí na praktických příkladech. Nenásilnou formou se učili hospodařit se svými 
penězi. Zjistili, co se stane s jejich penězi za 5, 10, 15 až 30 let. Uvědomili si, jakou 
roli  v životě  hraje  pojištění,  naučili  se  rozlišovat  dobré  a  špatné  investiční 
příležitosti,  ale  především  se  učili  strategicky,  s nadhledem  přemýšlet  o svých 
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osobních financích. Hra je založena na reálných datech. Zkušenosti, které získali ve 
hře, mohou jednoduše promítnout do praxe.

Mgr. Petra Faistaverová

Hodnocení samotných žáků:
Bylo to zajímavé pojetí pátečního dopoledne. Akorát mnohem zábavnější a zají-

mavější. Mé znalosti o financích a všem, co se toho týká, se zlepšily.
Dominik Paulů

28. 5.  se  celá  naše  třída  přestě-
hovala do 8.B.  Po příjezdu dvou 
finančních  poradců  jsme  začali  hrát 
hru,  která  se  jmenovala  „Finanční 
svoboda“.  Hra  spočívala  v tom,  že 
každé  dvojici  byla  přidělena  rodina, 
která měla finanční problémy. Cílem 
hry bylo  splnit  tři  úkoly a  uložit  na 
konto co nejvíc peněz. Tento den byl 
pro  mě  velice  poučný  a  hra  byla 
suprová.

Vojta Nedomlel

V pátek 28. 5. 2010 k nám do školy přijeli pan a paní z finančního úřadu. Nejprve 
se nám představili a řekli nám, co budeme dělat, a po chvíli nás rozsadili do 2 skupin 
a rozdali nám hry Finanční svoboda. Hra byla o tom, jak se máme chovat s penězi – 
hráli jsme celé dopoledne a bylo to fajn. Pro mě to bylo docela poučné, jak zacházet 
s penězi  a  kam je  ukládat  a 
investovat.

Jan Prokop

Sama za sebe musím říct, 
že jsem se hodně divila, když 
jsem viděla zájem ostatních. 
Čekala  jsem  menší  ignoro-
vání  našich dnešních  „učite-
lů“. Jinak mi hra přišla velmi 
zajímavá. Zkusit si nanečisto 
naši  finanční  budoucnost? 
Proč  ne,  může  se  to  hodit. 
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Líbilo se mi, jak se nám snažili vše vysvětlit a poradili, jaký tah by se nám mohl 
nebo  nemusel  vyplatit.  Takže  tento  „tah“  (projektový  den)  se  mi  nezdál  vůbec 
špatný.

Nela Suchánková

Mně osobně se celý pátek líbil hodně. Skoro celou třídu to bavilo a myslím si, že 
se  nad  hrou  všichni  zamýšleli.  I když  tolik  akcií?  Dle  mého  názoru  přehnané. 
Každopádně nám to určitě přineslo „něco málo“ do života. Třeba, že bychom měli 
pojistit sebe i domov…

Verča Zvěřinová

Projektový den s Červeným křížem v ZŠ Studenec
První pomoc… víme všichni, co to vlastně znamená?
Dokázali bychom se správně zachovat v situaci, kdy půjde někomu o život?

Žáci ze 6.–8. ročníku naší školy si měli možnost 8. června 2010 vše vyzkoušet 
přímo v terénu  a „naživo“.  Pracovalo se maximálně v 6členných  skupinkách,  dle 
přesného časového harmonogramu.

Profesionální pracovníci ČČK Liberec předávali praktické rady celkem na sedmi 
stanovištích. Figuranty (zraněné) zde „zahráli“ žáci 9. ročníku, kteří byli věrohodně 
nalíčeni  a  dostali  předem  instrukce,  jak  se  chovat,  aby  situace  připomínala 
skutečnost. Každý zde měl možnost získat cenné rady.

A žáci prvního stupně naší ZŠ? Ti vše sledovali sice jen jako diváci, ale určitě 
i pro ně to byl zajímavý zážitek.

Pod vedením odborníků jsme si vyzkoušeli stanoviště s těmito situacemi:
– bezvědomí (otřes mozku, stabilizovaná poloha)
– resuscitace 
– zlomenina bérce
– pokousání 
– popáleniny 
– poranění břicha
– pneumotorax (poranění hrudníku)

Žáci  se  též  zúčastnili  přednášky 
pod  vedením  MUDr. Karáska,  na 
téma  úrazy  v letních  měsících  a 
jejich  prevence.  Dále  zhlédli  na 
interaktivní  tabuli  film  o záchraně 
tonoucího  a  poskytování  první 
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pomoci.  Prakticky  si  vyzkoušeli 
obvazové techniky (kotník,  koleno, 
zápěstí,  loket).  V  terénu  potom 
přenos  raněného.  V mimořádných 
situacích  přijde  vhod  například 
znalost  dopravních  značek,  orien-
tace v terénu, překonávání překážek, 
hašení  vodou  na  cíl,  střelba  i poz-
návání  rostlin.  Tyto  činnosti  byly 
pro  žáky  připraveny  na  Strážníku, 
většinou pod vedením učitelů ZŠ.

Celou akci považujeme za velice 
povedenou, vše proběhlo za pěkného počasí a bez komplikací. I hodnocení našimi 
žáky  je  také  veskrze  kladné.  Vedení  školy  proto  nelituje  ani  vynaložených 
finančních  prostředků  na  zajištění  programu  po  odborné  stránce.  Den  plný 
praktických činností, hodících se do běžného života, pro žáky připravila Mgr. Jitka 
Pěničková.  Děkujeme  také  za  pomoc  ostatním  vyučujícím  a  za  podporu  vedení 
školy.

zapsala Mgr. Romana Macháčová, učitelka ZŠ

Společně proti drogám
O závislostech  jsme  toho  na  půdě  školy,  ale  i v různých  médiích  slyšeli  již 

mnoho… Zúčastnili jsme se již nejednoho interaktivního programu a naše povědomí 
v této  oblasti  je  myslím  poměrně  rozsáhlé.  Často  však  pod  pojmem  „závislost“ 
vidíme  především  (a  někteří  stále  bohužel  jedině)  ony  pověstné  „drogy“.  Ale 
„drogou“ může být pro člověka vlastně cokoli… každý z nás je na něčem či někom 
více  či  méně  závislý.  Co  je  to  vlastně  závislost,  jak  se  projevuje  a  jak  se  k ní 
„postavit“, to bylo jen něco málo z toho, co nás v následujících dvou dnech čekalo.

Ze  zkušeností  víme,  že  informace  nám  přijdou  mnohem  „zajímavější“ 
a „přijatelnější“, nedostávají-li se k nám ve školních lavicích. A tak jsme vyrazili do 
terénu, tedy konkrétně do Drhlen. A aby bylo pojetí ještě zajímavější a pro osmáky 
„lákavější“, nejeli pouze naši žáci osmých tříd, ale také osmáci z Libštátu a Horní 
Branné.  A tak se nás  cestou ve vlaku sešlo opravdu hodně.  (Mimochodem cesta 
vlakem byla  pro někoho opravdu velice  napínavá,  bylo  totiž  „vedro“  a vlak byl 
doslova „nacpaný“.) Ale náročnou cestu se všemi přestupy a přesuny jsme zvládli 
a mohli začít „pracovat“.
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Program byl pestrý a časově velice „našlapaný“. Nejdříve jsme se rozdělili do tří 
pracovních skupin (a to náhodně losem, aby se nám žáci škol hezky promíchali). 
Všechny  tři  skupiny  pak  čekala  ve  stínu  jídelny  přednáška  a  diskuse  na  téma 
závislosti z pohledu Policie ČR. Nutno přiznat, že když došlo na popis konkrétních 
případů,  mnohým  z nás  pěkně  „zatrnulo“.  Po  rozloučení  s panem  Kmínkem nás 
čekal  hlavní  program  prvního  dne.  Pracovali  jsme  ve  třech  skupinách  ve  třech 
interaktivních programech – téma 1. „závislosti a drogy“, 2. „kouření“, 3. „alkohol“. 
Každý blok běžel daný časový úsek a skupina se poté posunula na další stanoviště. 
A tak každý žák během několika hodin prošel všechny tři programy. Informací bylo 
opravdu hodně a teplota vzduchu stále příjemně vysoká… a tak jsme si jako odměnu 
dopřáli pobyt u vody, na vodě i ve vodě.

Po noci plné dojmů nás čekal další program. Při „hře“ jsme ideálně spojili pohyb 
(jakou  součást  zdravého  životního  stylu)  a  taky  trochu  rozum  a  paměť  (jako 
nezbytnou součást naší osobnosti). Musím říct, že výsledek klání byl pro mě osobně 
velice krásný, neboť na prvních třech místech se umístili závodníci ze studenecké 
školy. V testu jsme si vyzkoušeli, co všechno jsme si za ty dva dny zapamatovali, 
prodiskutovali vše potřebné, zhodnotili akci a pomalu se balili na cestu domů.

Je mi jasné, že mnohé informace a vědomosti jsou už v tuto chvíli pro některé 
účastníky minulostí. Pevně však věřím, že celkový dojem z akce jen tak nezmizí… 
ten můj je jasný. Snad jsme si uvědomili, že život toho nabízí opravdu hodně… a je 
jen na nás, co si z té pestré nabídky vybereme. Tak ať jsou vaše volby správné a 
příjemné nejen pro vás samotné, ale i pro vaše okolí.

Z. Weissová, metodik prevence
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Bajaja ve skalách
„Sláva  nazdar  výletu, 

nezmokli  jsme  a  jsme 
tu…“  S touto  písní  na 
rtech  jsme  se  vraceli 
15. června  2010 ze  škol-
ního  výletu,  což  bylo 
téměř neuvěřitelné v tom-
to  deštivém  období.  Ale 
začněme  pěkně  od  za-
čátku.

S vylézajícím  sluníč-
kem jsme ráno nastoupili 
u sokolovny do  autobusu 
a  vydali  se  do  Českého 

ráje.  Hrubou  Skálu,  začátek  naší  trasy,  jsme  viděli  již  ze  silnice  s pozadím 
dominantního hradu Trosky.  Na Hrubé Skále jsme si připomněli pohádku Bajaja, 
kterou jsme viděli ve škole, vylezli na rozhlednu a u kiosku nezapomněli nakoupit 
důležité suvenýry pro sebe i své blízké.

Červená turistická značka nás vedla dál „Myší dírou“, okolo skalnatého lože, kde 
ve  známé  české  pohádce  odpočíval  Bajaja.  Protože  jsme  chtěli  vidět  rytiny  ve 
skalách, odbočili jsme na Kopicův statek. Oběd jsme měli na Valdštejně. Vytáhli 
jsme připravené dobroty z baťůžků a přitom se těšili na prohlídku skalního hradu 
s panem  kastelánem.  V podzemí  nás  zaujaly  papírové  modely  okolních  hradů 
a v kapli vzácné sochy. V hladomorně se někteří i trochu báli.
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Cesta ve skalách byla pro mnohé dost náročná, nahoru, dolů, po schodech i přes 
kořeny. Často jsme se osvěžovali v místních pramenech a po dlouhé pouti všichni 
dorazili zpět k autobusu, který nás čekal v Sedmihorkách, s více než 10 kilometry 
v nohách.

Příjemně unavení, ale s dobrým pocitem jsme se usadili na svá místa a nechali se 
odvézt zpátky domů.

turisté z 1. a 2. třídy

Červnové putování třeťáků
Každý rok se děti těší na konec školního roku, který je sice spojen se zvýšeným 

počtem písemek, ale také s věcmi mnohem příjemnějšími. Mezi ty pak patří opuštění 
školních lavic za účelem poznávání blízkého i vzdáleného okolí.

Vzhledem k letošnímu nestálému počasí jsme byli nuceni odložit výlety a exkur-
ze na začátek června,  kdy se příroda konečně umoudřila a nehrozilo,  že budeme 
mokří od hlavy k patě.

Třeťáky tedy čekalo období doslova nabité povinnostmi i zábavou. První červen 
jsme strávili výšlapem na Žalý. Přírodovědná exkurze začala mlhavým ránem, které 

připomínalo spíše dny podzimní. 
Během  cesty  se  však  počasí 
zázračně proměnilo a na vrcholu 
rozhledny  jsme  byli  odměněni 
krásným  výhledem  do  okolí. 
V nově  otevřené  restauraci  byl 
připraven  teplý  čaj  na  zahřátí. 
Ten,  kdo  potřeboval  tepla  ještě 
trochu víc, mohl využít přepychu 
roztopené pece. Protože zde mají 
i piáno, Dominik a Patrik Pekár-
kovi  nám pobyt  zpříjemnili  hu-
dební produkcí.

Náplní exkurze bylo poznávání přírody, rostlin a živočichů a orientace v přírodě. 
Neplánovaným překvapením bylo setkání s ochočenou srnkou Lízinkou, která má 
domovská práva na chatě Karolínka.

Závěr  měsíce  pak  patřil  výletu  na Kněžickou chalupu,  abychom prošli  místa, 
která  jsme  z vrcholu  Žalého  viděli.  Počasí  nám  tentokrát  přálo,  a  tak  bundy 
a pláštěnky  zůstaly  hluboko  v batohu.  Z Vrchlabí  nás  čekala  cesta  do  kopce  se 
svačinovou  zastávkou  u místní  kapličky.  Někteří  měli  i po  šlapání  vzhůru  dost 
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energie  na stavění  domečků v lese.  Na Kněžicích se odvážlivci  svezli  na koních 
a ostatní využili kolotoče, houpaček a pískoviště. Zpáteční cesta z kopce trvala jen 
chviličku a zbyla nám i chvilka na krmení kačen v zámecké zahradě. Protože máme 
ve  třídě  i kluky  „koumáky  a  výzkumníky“,  jeden  z nich  okusil  teplotu  vody 
v místním jezírku na vlastní kůži. Naštěstí vše nesl hrdinně a s úsměvem. Zvlášť pak 
když  ho  spolužačka  zachránila  zapůjčením  náhradních  tepláků.  Nakonec  tedy 
všechno dobře dopadlo jako v pohádce, jen s tím rozdílem, že nám tentokrát prince 
zachránila princezna.

Miloslava Jindrová

Školní cyklistický výlet šesťáků na Pecku
22. 6. 2010 jsme vyjeli v 8.00 od 

studenecké  školy.  Cesta  na  Pecku 
nás  stála  mnoho úsilí.  Nejvíce  nás 
trápily  neustálé  kopce  –  nahoru 
a nahoru. Někteří to hned vzdali, ale 
někteří bojovali až do posledních sil, 
a  to  hlavně  v nejtěžším  kopci  ke 
hradu.  Pro  první  skupinu  byla 
vyhlášena  soutěž,  kdo  dojede  ke 
hradu  bez  zastávky,  ten  dostane 
cyklo láhev. Našlo se šest zdatných 
sportovců, kterým se to podařilo.

Na  hradě  nás  nejvíce  zaujala  kadibudka  se  srdcem  na  dveřích  a  hladomorna 
i s vězněm, který se nesměl krmit.  Ze starobylých hradeb byly hezké výhledy na 

krajinu  kolem  hradu 
Pecka.  Celá třetí  skupina 
jela rovnou na koupaliště 
a  nekonečnému  kopci  se 
vyhnula. Všichni jsme se 
sešli  u bazénu,  dlouho 
jsme neváhali a naskákali 
do vody. Někomu se moc 
nechtělo,  protože  voda 
byla  studená,  ale  odvá-
žlivců  se  našlo  hodně. 
Později jsme přišli na to, 
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že v areálu je i trampolína (nafukovací 
bublina) a bez výjimky jsme si všichni 
zaskákali.

Byl  to  moc  pěkný  a  docela  
namáhavý výlet. Myslíme, že to stálo za 
to.

Žáci 6.A a 6.B, Mgr. Petra Pohořalá a 
Mgr. Jitka Pěničková, tř. učitelka 6. tř.

Není to jen fór – sedmé 
A povedl se výlet do 
Jizerských hor…
24. 6.–25. 6. 2010

Do Jizerek je to cesty kus, přijel si pro nás malý zelený bus.
Počkal, až si vyložíme v Černé Říčce stany, a pokračoval s námi směr Kořenov.
Odtud vedla cesta  roubená chaloupkama,  výhledy do kraje  byly krásné,  jeden 

žasne,  kam  až  oko  dohlédne  –  jezero  Souš,  Ještěd,  měli  jsme  mapu  –  bylo  to 
přehledné.

Rozhledna Štěpánka není moc vysoká a přerůstá jí les, ale nahoře na mapě našli 
jsme směr, kterým se rozprostírá náš Studenec.

Cesta zpět vedla zkratkou delší a méně schůdnou, ale ne nudnou…
Péťa poznával kostely a zajímaly ho bunkry – válečné betonové, zachovalé jako 

nové,  na  průzkum dovnitř  lezl  s kámoškama a  nebál  se  ani  omylem…  svítili  si 
mobilem.

Poznávat kytky nás 
paní  učitelka  v příro-
dopisu  učila  a  Bára 
nás tím taky mučila… 
Bylo  to  na  mašli  – 
sivý  bělomech  jsme 
nenašli.

Postavit  si  stan  se 
řekne lehce, ale občas 
se  kolíkům  do  země 
nechce.
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My jsme k tomu stihli ještě fotbálek, v potoce chladit si Energy Drink – upravit 
se  – vypadat  jako zpěvačka  Pink a velký King,  ze vzduchovky střílet,  na střeše 
u kytary  kvílet,  špekáček  do  černa  upéci,  před  vatrou  ohně  utéci,  dát  si  saunu 
a ochladit se ve skruži, to všechno je pravda – nikdo „nemlží“.

Noční bojovka ve smíšené dvojici se lehce zvládla, stejně se nejvíc bála Bára, 
když opuštěná v lese na nás čekala a otázky nám dávala. Hvězdy a měsíc kulatý, toť 
romantika, to vím já i ty, spát se nikomu nechtělo, a tak ještě o půlnoci bylo v sauně 
veselo. I když jsme nesnídali petržel, každý vycházku k jezeru vydržel,  a protože 
jsme měli čerstvé housky, na balvanech u potoka předvedli jsme pěkné kousky – 
něco jako v hokeji Rolinek, Kikyna se vrátila bez svých hodinek. Podnikla výpravu 
s Denčou  a  Kájou,  možná  se  potkaly  se  včelkou  Májou  a  hodinky  čekaly 
v borůvčí… tik tak tik… na ruce Šemberky jsou nejvíce šik.

To musel vymyslet nějaký „Pražák“, že k obědu byl dobrý buřtguláš a oblíbený 
smažák.

Chýlili se ke konci výletní dnové, zakončily to diplomy a dorty polárkové.
Všechno se povedlo, kdekdo se diví, že jako parta nemáme chyby.
Nepotřebovali jsme ani PC, ani telku a krásně jsme unavili naší pančelku – stále 

nás nabádala, jak se lidsky chovat, a hlavně není zvyklá ponocovat… je ale ráda, že 
hluboko do noci nepotřebovala použít zásady první pomoci, ani hlas nezvýšila, jen 
když písně pěla.

Na  památku  na  náš  dvoudenní  tábor,  vztyčili  jsme  obří  fábor,  který  vlaje 
krajem…

Jizerky se pro nás staly rájem…
Končíme a přepínáme…

žáci 7.A

Vlastivědné cyklotoulání 7.B
Na letošní rok si žáci naplánovali školní výlet na kolech, a protože Studenec leží 

na hranici Geoparku Český ráj (od 5. října 2005 člen evropské sítě geoparků), nic 
nám nebránilo v jeho hlubším prozkoumání.

Počasí jsme si naplánovali víc než dobré, a tak jsme se po krátké instruktáži, jak 
se chovat v silničním provozu, mohli vydat přes Smítecko, Žďár a Karlov do Staré 
Paky, odkud jsme si po polní cestě (po zelené) namířili na Kumburk. Zde byla naše 
první plánovaná zastávka, prohlédli jsme si zbytky bývalého hradu postaveného na 
počátku  14. století,  který  byl  r. 1658  z císařova  rozkazu  zbořen  a  zničen.  Další 
zastávkou v našem cyklotoulání byla rozhledna Tábor. Cesta vedoucí přes Klepandu 
na Ploužnici byla velmi oddychová, zlom pro mnohé nastal při dvoukilometrovém 
stoupání  na  Tábor,  kdy většina sesedla z kola,  někteří  pro únavu,  jiní  se  zřejmě 
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kochali okolní krajinou. Konečně jsem všichni nějak dosáhli vrcholu kopce, z něhož 
jsme si chtěli zpříjemnit pohled z rozhledny, ale pro majitele byla jakási soukromá 
akce lukrativnější.

Po  menší  pauze  jsme  pokračovali  po  cyklostezce,  mimochodem  jedné 
z nejhorších, po které jsem kdy jela, na Košov. Po tomto náročnějším sjezdu přišlo 
na řadu lepení děr. Zde se jako velmi zručný servisman ukázal p. uč. Baudyš a za 
chvíli už jsme opět pokračovali,  tentokrát do lyžařského areálu v Popelkách. Kdo 
měl chuť a odvahu, tak vystoupal na nájezdovou věž skokanského můstku K–70. Už 
při  zdolávání  prvních  schodů  jsme  si  uvědomili,  jakou  dřinu  absolvují  skokani 
během  tréninku  či  závodu,  když  musejí  stoupat  v kombinézách  a  s lyžemi  na 
ramenou.  Dalším adrenalinovým zážitkem pro  nás  bylo  zdolání  schodů samotné 
věže. Pohled dolů pro slabší jedince nebyl až tak příjemný, přesto jsme překonali 
počáteční strach a po vzoru p. učitele vystoupali až na vrchol, kde je z ochozu ve 
výšce 30 m vidět celé okolí.

Po tomto nevšedním zážitku jsme sjeli do Lomnice nad Popelkou, kde jsme si 
dali  rozchod  na  oběd.  Ve  14.00  vyrážíme  do  Nové  Vsi  nad  Popelkou,  kde 
u fotbalového  hřiště  mají  koupaliště.  Bohužel  pro  nás,  bylo  vypuštěné,  a  tak  se 
vydáváme po cyklostezce přes Kněžsko do Bělé u Staré Paky a odsud přes Tampli 
do Roztok, kde nás čeká poslední náročné stoupání zpět na Karlov, odkud se po 
stejné cestě vracíme do Studence. Výlet  jsme zakončili  v 16.00 společným fotem 
U Lípy.

Najeli jsme 50 km (děti z Čisté 60 km), jsme unaveni, ale moc spokojeni. Snad 
i příští  výlet  se podaří  jako tento.  A pokud se Vám náš výlet  líbil,  vezměte kolo 
a zkuste si naši trasu projet. Poznáte, anebo si připomenete spoustu krásných míst, 
která skrývá naše okolí.

Mgr. Petra Faistaverová, tř, uč. 7.B
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Školní výlet 8.A
22.–24. 6. 2010  vyrazila 

8.A na školní výlet. Všichni 
ze  třídy  se  shodli  na  cíli 
výletu  – Jinolicích.  Proto 
jsem  zajistila  ubytování 
v chatičkách a po hlasování 
ve  třídě  i polopenzi.  Na 
výlet  jsme  jeli  vlakem 
z Martinic, cesta nám utekla 
rychle,  protože bylo  krásné 
počasí,  tak se všichni  těšili 
na koupání.

Bydleli  jsme v chatič-
kách  po  pěti  –  dvě  byly 
dámské, jedna pánská a jed-
na učitelská. Chatičky se nám líbily a polopenze, až na středeční hnusné rohlíky 
k snídani, byla také jedlá. Přes oběd se každý posilnil buď z vlastních zásob nebo 
langoši, hranolkami a jinými smaženými dobrotami z místních stánků.

Každé odpoledne soutěžili účastníci výletu ve tříčlenných družstvech v různých 
soutěžích – sportovních i vědomostních. Vítězné družstvo si mohlo po večeři vybrat 
v kiosku nanuk, aby měli soutěžící větší motivaci.

Ve středu jsme po snídani vyrazili do blízkých Prachovských skal, abychom se 
z místních vyhlídek mohli  rozhlédnout po krásách Českého ráje.  Turistický výlet 
všechny  příjemně  unavil,  ale  po  obědě  nabrali  všichni  nové  síly  a  těšili  se  na 
koupání a další odpolední soutěžení a hraní.

Ve čtvrtek jsme uklidili chatičky, batohy a spacáky nám správce nechal v garáži, 
abychom je  nemuseli  mít  u sebe.  Šli  jsme na  pláž,  kde  jsme  si  hraním fotbalu, 
házením s frisbee a ochutnáváním všemožných příchutí ledové tříště krátili čekání 
na odchod na vlakovou zastávku. Cesta k vlaku nám trvala asi 20 minut a ani nás 
nepřekvapilo, když „Čekej Dlouho“ měly opět zpoždění. Naštěstí nám žádný další 
přípoj  neujel,  takže  jsme  do  Martinic  dojeli  téměř  na  čas  a  natěšení  rodiče  si 
rozebrali své výletníky.

Všichni se vrátili v pořádku a nadšeni a poděkování několika žáků bylo důkazem, 
že se výlet líbil.

Děkuji pedagogickému dozoru Michaele Kuříkové-Chrtkové a nepedagogickému 
dozoru Zuzaně Adolfové a Vítu Kuříkovi za pomoc v průběhu školního výletu.

třídní 8.A – Mgr. Veronika Adolfová
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Cestování 8.B

Máchovo jezero
Ke konci školního roku neodmyslitelně patří  výlety.  My,  žáci  8.B,  si ten svůj 

naplánovali na Máchovo jezero, kde kromě plavání, kdy jsme se koupali všichni, 
nikdo  nenechal  plavky  doma,  nám paní  učitelka  vyjednala  náš  dlouho  vysněný 

paintball.  Ale z paint-
ballu  pár  lidí  vycou-
valo. Tvrdili, že se jim 
nechce,  ale  podle nás 
se  spíš  báli  velice 
tvrdých  kuliček.  Do 
hry  jsme  se  hned 
doslova  „zažral i“ 
a nechtělo  se  nám 
končit. Ale peněženky 
slábly,  tak  nic  jiného 

nezbývalo  a  hru na vojáky ukončit.  Byli  jsme náramně spokojeni,  neboť takový 
akční výlet není vůbec k zahození. Proložili jsme to i túrami Staré Splavy – Doksy, 
šlapadly  s různými  atrakcemi,  sportovními  hrami.  Všichni  si  výlet  užili  a  určitě 
k tomu přispělo i krásné počasí.

Něco pro sebe – cyklovýlet 8.B
Jako každý den, i dnes, vstávám v 5.45 h. Jenomže dnešní den není jako všechny 

ostatní, dnes totiž jedem se třídou na kola. Sraz máme na zadním parkovišti v 7.45 h. 
Jako doprovod s námi jede třídní paní učitelka Brožová, jež nás vždy mile překvapí 
nějakou  sportovní  akcí,  abychom  zbytečně  nezlenivěli,  a  k sobě  si  jako  druhý 
doprovod vzala paní učitelku Plesníkovou.

Naše cesty směřují na Horka u Staré Paky přes méně frekventovanou silnici na 
Levínskou Olešnici. Mezi všemi panuje zatím pohodová nálada, protože to nejhorší 
nás teprve čeká. Směřujeme k přehradě v Bílé Třemešné. Je tu nádherně. Kupodivu 
nám svítí sluníčko, a to hlásili, že bude pršet. Proto tu máme jedno malé ponaučení – 
nikdy nevěřit meteorologům! Další zastávka je na posilněnou v cukrárně. Každý si 
dává  ledovou  tříšť  s příchutí  maliny.  A zase  vyjíždíme!  Jedeme  na  rozhlednu 
Zvičina (671 m n. m.). Je to krpál! Ti zdatnější z nás, i paní učitelky, první kopec 
vyšlapali. Jenomže když už se zdálo, že prudké stoupání končí, za horizontem nás 
překvapí další, a tak to šlo pořád dokola. Naštěstí ti zdatní to vyjeli na první zátah 
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s paní učitelkou Brožovou, ostatní s malými přestávkami také dosáhli vrcholu. Tak 
a první hrozná část je za námi. Nahoře nás uvítal úžasný výhled.

Konečně zahajujeme poslední etapu našeho výletu – směr Pecka další zastávka. 
Cestou  tam míjíme  hrad  Pecku.  Zastavujeme  se  kratince  na  náměstí  a  záhy  již 
sjíždíme ke koupališti.  Za koupákem to už bylo horší. Ten kopec! Oh, my God! 
Nejhorší  noční  můra  na  světě!  Někteří  jedinci  ho  vyjeli  tak  rychle,  že  by  jim 
samotná  F1  nestačila.  Na  vrcholu  se  začala  naše  roztrhaná  skupina  naposled 
formovat.  Sjížděli  jsme  pomalu  na  Horka  a  pak  do  Studence.  Ani  jednou  jsem 
neslyšela žádné velké stížnosti, i když nohy trochu bolely, ale to k tomu patří. Když 
jsem přijela  domů,  první  věc,  kterou  jsem udělala,  byl  skok  z posledních  sil  na 
postel. Za celý den jsme ujeli 75 km za 6 hodin. Slušný výkon, nebo ne? Díky naší 
třídní  si  alespoň protáhneme svá těla  a  poznáme okolí  nejen z auta.  Vždyť  je to 
paráda, doporučujeme všem. Už se těšíme, až Brožka zase něco naplánuje.

Roubenka
A do třetice všeho dobrého, jak se říká, jsme vyrazili předposlední den na túru po 

Studenci  s cílem opékání  vuřtů  či  něčeho jiného  u Roubenky.  Počasí  opět  velice 
přálo, tak jsme dorazili na místo činu uřícení a vyhladovělí. Opekli jsme si vuřty 
a poté jsme pokračovali  okruhem po Studenci  do školy.  Bylo to velmi příjemné, 
i když dosti sluncem prohřáté dopoledne. My jsme byli  však velice rádi, že jsme 
takto ukončili naše výletování v 8.B – Mácháč, cyklovýlet, Roubenka a už se zase 
těšíme  na  další  dobrodružné  výlety,  co  společně  s naší  třídní  paní  učitelkou 
Brožovou naplánujeme.

Pavlína Budínová, žákyně 8.B

Exkurze v Nové Pace
O hodinách  chemie  jsme  si  často  povídali 

o výrobě piva, nikdo z nás to však nikdy neviděl 
na vlastní oči. Ale 17. června se to změnilo. Ráno 
jsme se sjeli ke škole a mohli se vydat na cestu. 
V pivovaru  jsme  se  dozvěděli,  jakými  změnami 
pivo  projde,  než  se  dostane  do  lahví,  v jejichž 
podobě ho známe my. Po velice naučném výkladu 
jsme se vydali na zasloužený oběd a pak na cestu 
zpět.  Den jsme si moc užili  a děkujeme našemu 
doprovodu za to, že se s námi vydali na cestu.

9. třída
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Podzimní pozvánka na Studenecké putování
Další díl Studeneckého putování v úterý 28. září 2010 se bude věnovat historii 

i nejaktuálnější současnosti. První zastávkou bude studenecká škola, která dostala ve 
svém  jubilejním  roce  nádherný  dárek  v podobě  nové  mateřské  školy  a  dalších 
stavebních úprav.  Proč jubilejní?  Hned několikrát.  V roce 1710 byla  ve Studenci 
zahájena  první  školní  výuka,  v roce  1830  byla  slavnostně  otevřena  nová  školní 
budova proti kostelu, v roce 1930 byla zřízena tzv. měšťanská škola (dnešní druhý 
stupeň) a v roce 1940 první mateřská škola. Kulaté jubileum má i škola v dnešním 
areálu, byla otevřena v listopadu 1960.

Druhou  zastávkou  bude  Muzeum  zemědělské  techniky,  které  vybudoval  pan 
Radek Lukeš (35) v nově postavené hale u usedlosti Josefa Grosmana ve Studenci 
č. 149. Hala rozměrů 16 × 9 m má v přízemí umístěné hlavně traktory. Nejstarší je 
značky  Fordson  z r. 1917.  Dále  je  vystaveno  dalších  sedm  traktorů  z Čech 
a Německa.  Dalšími  exponáty  jsou  stabilní  motory  (stabiláky),  které  sloužily 
například k pohonu mlátiček na obilí. K čištění vymláceného obilí je další stroj, a to 
čistička na obilí nazývaná „fofr“. Pěkná těžká zrna proud vzduchu nedonesl daleko. 
Zlomená a nevyvinutá zrna a semena plevelů odfoukl daleko a vznikla takzvaná 
zadina. Součástí muzea je i travní sekačka se žací lištou. Další sekačka je na obilí 
a nazývá  se  hrsťovačka  nebo  také  flákačka,  kdy  lištou  posekané  obilí  padá  na 
půlkruhový vál a podle nastavení stroje je z válu smeteno jedním ze čtyř hrabí jako 
takzvaný  snopek.  Snopky  se  zavázaly  a  stavěly  se  z nich  panáky  obilí.  Je  zde 
i čerpací stojan na výdej benzínu, který sloužil pro zemědělské družstvo v Libštátu a 
byl nahrazen modernějším výdejním stojanem v roce 1960.

Po prohlídce přízemní části pohodlným schodištěm vystoupáme o patro výš do 
podkroví. Zde jsou drobnější exponáty,  a to pluhy,  které odkrojí část ornice a tu 
obrátí. Jednodušší práci vykonávají rádla, která půdu rozhrnou na dvě strany. Rádlo 
tak při  rádlování brambořiště vytváří  podélné hrobečky a současně zahrne plevel 
z meziřádku.  Ruční  kosení  obilí  umožnila  kosa  doplněná  zahnutými  pruty  do 
půlkruhu a ty usměrňovaly kosené obilí do pěkných řádků. Tato kosa se nazývala 
hrabice.

Vystavená zemědělská technika musela zvládnout obdělání polí, kterých bylo na 
plochu víc, než je nyní vzhledem k rozrůstající se zástavbě. Musela zvládnout to, co 
nyní zastanou moderní mohutné zemědělské stroje. Třeba záběr obilního kombajnu 
je 4, 2 nebo i 6 metrů. Kombajn obilí pokosí a současně i vymlátí na rozloze třeba 
20 hektarů za den. Srovnejte si to s plochou pokoseného obilí člověkem ruční kosou 
hrabicí se záběrem kolem 1 metru.
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Návštěva  muzea  nám  připomene  stroje  a  zařízení,  které  dříve  sloužily 
k obdělávání  polí  a  zahrad,  a  tak  zajišťovaly  obživu  obyvatel  a  hospodářských 
zvířat.

zapsal Pavel Zajíc, 4. srpna 2010

Návštěva z Ameriky
V jarních měsících jsem byl jednou pražskou agenturou, zabývající se návštěvami 

Čechů  ze  zahraničí  v naší  republice,  požádán  o pomoc  pro  manžele  Benjamina 
a Nancy  Eisensteinovy  z USA  –  Chicaga.  Paní  Nancy,  rozená  Fišerová,  toužila 
poznat rodné místo svého pradědečka na severovýchodě Čech. Začal jsem hledat ve 
svých  výpisech  ze  starých  matrik  a  zjistil,  že  ve  Studenci  žil  rod  Fišerů  již  na 
přelomu  18. a 19. století.  Z tohoto  rodu  pocházel  František  Fišera,  pradědeček 
Nancy, který se narodil 28. 3. 1864 v čísle 23. Měl dva bratry,  Josefa a Jindřicha, 
a sestru. Dále jsem našel, že bratr Josef měl dvě dcery a syna Josefa, který se svou 
manželkou bydlel a do své smrti v roce 1960 žil v domku na Pateru. Bratr Josef měl 
sedm dětí.  Prvorozená Vilemína, narozená roku 1879, se provdala za roztockého 
Jana Čermáka,  bydleli  ve Studenci  a jsou to prarodiče mého spolužáka ze školy 
a přítele  Zdeňka  Čermáka,  žijícího  nyní  v důchodu  s manželkou  Drahuškou 
v domku  v Rovnáčově.  Když  jsem  jim  svůj  objev  oznámil,  měli  z připravované 
návštěvy svých vzdálených příbuzných radost.

Setkání se uskutečnilo v krásný slunný pátek 28. května. Manžele Eisensteinovy 
přivezla  mladá  pražská  řidička  a  současně  zdatná  tlumočnice.  Před  „Špicí“  byli 
hosté přivítáni, při posezení u hezky připravené tabule jsme poobědvali, pak první 
rozprávění a poznávání. Odpoledne jsme věnovali prohlídce Studence. Často jsme 
zastavovali.  Manželé  byli  uneseni  krásou  starých  roubených  chaloupek,  ptali  se 
a fotografovali.  U křížku  nad  Nouzovem pohlíželi  k horám i ke  kostelu.  Vyndali 
přes sto let starou pohlednici a podle ní hledali statek u Kobrů, hostinec u Jónů a 
hospodu Na Bahně. Přáli si a pan Kuřík jim umožnil prohlídku kostela. S posvátnou 
úctou jej prošli, paní Nancy pohladila starou křtitelnici i Straníkův zvon ve věži.

Pozdní  odpoledne  a  podvečer  byl  časem  přátelského  posezení  u Čermáků. 
Pokračovala vzájemná beseda, porovnání rodokmenů studenecké a americké větve, 
prohlídky fotografií. Paní Nancy vyprávěla o svém pradědovi. Mladý František se 
oženil  v obci  Hořešovice  na  Kladensku  a  záhy  ve  svých  čtyřiadvaceti  létech 
i s manželkou  odešli  do  Ameriky.  Jejich  novým  domovem  a  celoživotním 
působištěm bylo Chicago. Hned po příjezdu se František zapojil do práce v početné 
chicagské  menšině  amerických  Čechů.  Stal  se  členem  Spolku  svatého  Václava, 
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postupně byl redaktorem česky vydávaných novin a časopisů (Čechoslovan, Osvěta, 
Národ, Jednota, Lidové Noviny, Svornost), později byl vydavatelem časopisu Česká 
lípa, který si sám redigoval. Tamními Čechy byl uznáván i jako spisovatel menších 
literárních  děl.  Po  celý  svůj  život  byl  aktivním  členem  místního  českého 
ochotnického  divadelního  spolku.  Při  své  mnohostranné  bohaté  práci  starostlivě 
pečoval o svou rodinu se synem Oldřichem a dcerou Boženou.

Studenecký rodák, Čechoameričan František Fišera,  zemřel mlád dne 9. března 
1911.  Hned  druhý  den  bylo  v tamních  českých  novinách  zveřejněno  smuteční 
oznámení  s obsáhlým životopisem na titulní  straně.  Kopii  této  titulní  strany nám 
manželé Eisensteinovi přivezli.

Úvaha  závěrem  –  František  Fišera  přišel  do  Ameriky  mlád  a  po  celou  dobu 
dvaceti tří let až do své smrti se věnoval redaktorské, spisovatelské a osvětové práci. 
Lze  se  tedy  domýšlet,  že  k této  záslužné  a  již  tenkráte  vysoce  ceněné  práci  si 
z rodných  Čech  přinesl  potřebné  předpoklady.  Neměl  středoškolské  nebo  i vyšší 
vzdělání?  –  Desetiletí,  v němž  se  František  narodil,  se  ve  Studenci  vyznačovalo 
vysokým  počtem rodáků,  kteří  studovali  gymnázium,  případně  dále vyšší  stupně 
převážně teologického směru – Josef Pršala (*1858), Antonín Tomáš (*1860), Josef 
Etrich  (*1862),  Josef  Stejskal  (*1865),  Jan  Karásek  (*1866),  Engelbert  Stejskal 
(*1869).  Každý  z nich  na  různých  místech  v Čechách  nebo  jinde  ve  světě 
prohluboval vědomí o tehdy chudé horské vesnici tkalců, o Studenci.

O Františku  Fišerovi,  o kterém  jsme  nikdy  nevěděli,  možno  říci,  že  patří  do 
předních řad v galerii významných studeneckých rodáků.

Jan Hák

Vzpomínáme na Jana Mládka
U příležitosti  stoletého  výročí  založení  textilní  firmy  Fejfar & Mládek 

vzpomínáme na studeneckého občana, Sokola a nejmladšího společníka firmy Jana 
Mládka.

Těsně před druhou světovou válkou odjel obchodně jako zástupce firmy do USA, 
ale zpět do vlasti se nemohl vrátit, neboť hranice byly uzavřeny, Čechy a Morava 
byly  obsazeny německou armádou.  Jan chtěl  bojovat  proti  německému nepříteli, 
a proto vstoupil dobrovolně do americké armády a tím počíná jeho válečná sága.

První vojenský výcvik proběhl v kempu Barkley v Texasu, po několika měsících 
byly armádní divize přesunuty do státu Washington – Tacoma, kde pod nejvyšší 
horou Mt. Rainier trénoval s lyžařským oddílem na válečné boje v zimních terénech. 
V té  době  byla  v Tacomě  sestavena  74. divize,  do  které  byl  Jan  připojen  jako 
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zdravotník  a  odjíždí  vlakovým 
transportem  ze  západního  na  vý-
chodní  pobřeží  Ameriky  do  New-
port News Virginia. Odtud vojenské 
posádky vypluly v konvoji přes At-
lantický oceán na Gibraltarský prů-
liv a pod vedením generála Pattona 
směřují  na  africké  pobřeží  (Oran, 
Alžír, Tunis). V Alžíru se 3. armáda 
generála  Pattona  již  odpojuje  na 
sever  Francie  a  do střední  Evropy. 
Jan s 5. armádou pod vedením gene-
rála  Marka  W. Clarka  směřuje  na 
italskou pevninu do Palerma a Me-
ssiny, kde v těžkých bitvách o Saler-
no a o Monte Cassino, které trvaly 
660 dnů,  zahynulo  přes  100  tisíc  amerických  vojáků  (včetně  bojů  o Řím a  jeho 
osvobození v roce 1944).  Krvavé boje pokračovaly na sever podél  řeky Arno do 
Bologni, kde byla založena polní nemocnice. Jan zde jako zdravotník a technický 
seržant zaváděl komunikační spojení v prvních bojových liniích a jeho znalost řečí 
umožnila penetraci  do nepřátelských  linií.  Těžké válčení  pokračovalo směrem na 
Milán,  kde  nepřátelské  posádky  byly  poraženy  za  velkého  amerického  vítězství 
v Evropě. I když válka v Evropě skončila, nebyl čas na oslavy, svobodní a bezdětní 
vojáci byli vysláni na válečné lodi Sea Fiddler do Pacifiku do bojů proti Japoncům. 
Po svržení atomové bomby na Hirošimu konečně skončila válka i v Pacifiku, loď 
Sea Fiddler se vrací do amerického přístavu Fort Dix New Jersey.

Tím se život vojáka vrací zpět do „civilu“. Jan během několika měsíců odjíždí do 
rodného Studence, kde se jako spolumajitel fy Fejfar & Mládek zapojuje s bratrem 
Josefem Mládkem a Janem Fejfarem do běhu továrny. Brzy zahájí obchodní cesty 
do  Anglie,  kde  v Leedsu  uzavřel  velké  obchody  v objednávkách  hlavně  plátna 
a tuženek. Výroba továrny běžela na tři  směny k radosti zaměstnanců. Poválečný 
stav  výroby  byl  opět  obnoven,  ne  však  na  dlouho.  Janovy  plány  ke zlepšení 
životního  standardu  zaměstnanců  se  neuskutečnily.  Nastal  nový  režim,  Jan  byl 
vyhoštěn ze své rodné země v r. 1949. Opustil svou vlast se ženou Milenou.

Jan byl  vzácný muž, dobrého charakteru  a s dobrými  úmysly.  Jeho konečným 
úspěchem bylo založení rodiny, kde syn Jan a dcera Debby se čtyřmi vnoučaty žijí 
jeho příkladem.

Milena Mládková (rozená Honzáková), New York, USA
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Setkání harmonikářů 2010
V pátek 2. 7. 2010 se uskutečnilo 

již  druhé  Setkání  harmonikářů. 
Tentokrát  se  tato  akce  uskutečnila 
v klubovně  „orlovna“,  v areálu  Zá-
kladní školy ve Studenci. Důvodem 
bylo značně nejisté počasí letošního 
jara a začátku léta a nutnost určitého 
zázemí  v případě  nepříznivého  po-
časí.  Naštěstí  tento  páteční  den 
nastalo krásné teplé slunečné počasí, 
a  tak  jsme  mohli  přivítat  celkem 
deset  harmonikářů.  Aničku  Schů-
tovou  (Rychnov  nad  Kněžnou),  Jiřího  Budinu  (Kruh  u Jilemnice),  Miloše  Šulce 
(Rovensko pod Troskami), Vladimíra Junka (Horní  Sytová),  Jana Junka (Vlčice), 
Josefa Háka, Petra Háka, Jiřího Prokopa, Mirka Jezdinského jr. (Studenec) a Jiřího 
Fišeru (Žďár u St. Paky). V okénku do historie bylo připomenuto loňské setkání. Na 
nástěnce  bylo  možné  prohlédnout  fotografie  nejenom  z tohoto  setkání,  ale 
i fotografie našich letošních hostů. Dále si zde mohl každý přečíst i další informace, 
například,  že  první  akordeony  začal  v roce  1822  stavět  Friedrich  Buschmann 
v Berlíně. Své nástroje označoval jménem Handäoline. Patent na nástroj s názvem 
akordeon  získal  v roce  1829  vídeňský  nástrojář  Cyrill  Demian.  Od  patentování 
akordeonu tedy uplynulo již 181 let. Malou výstavku historických harmonik uvnitř 
orlovny připravil Josef Hák.

V dalším  průběhu  večera  zazněly  vynikající  koncertní  skladby  Jiřího  Budiny, 
Míla Šulc potvrdil, že ani harmonika mu není cizí, zvláště pak, když jej podpořily 

i tři svůdné cikánky. Nebyla to náhoda, 
protože  skladba  „Cikánka“  byla  ofici-
ální  písní  večera  a  každý  si  ji  mohl 
zahrát.  V roce  1931 slavila  „Cikánka“ 
od Karla Vacka na deskách Ultraphonu 
nesmírné  úspěchy,  v roce  1999  byla 
zvolena  mnoha svými  příznivci  v sou-
těži Hit století hitem třicátých let.

Velký  ohlas  a  sympatie  si  získala 
paní Anička z Rychnova nad Kněžnou. 
Její láska k písničkám, harmonice a její 
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energické  a  pěkné  vystoupení  nenechalo  klidným  snad  nikoho.  Dobrá  nálada 
provázela  i další  vystoupení  bratrů  Junkových,  Josefa  a  Heleny Hákových,  Petra 
Háka a ostatních.

Síň  slávy.  Tento  rok  byl  tento  bod  programu  velmi  slavnostní,  protože  toto 
ocenění získal Jiří Fišera za více než 25 let hry na harmoniku a radost, kterou tím 
lidem ve Studenci a okolí přináší. Jak ale řekl, nedělá to sám, ale také s kamarády 
z hudební  skupiny  FIJEPI  (ev.  FIJEPINO).  Překvapením  nejenom pro  něho,  ale 
i ostatní,  bylo  ocenění  v podobě řezbářské  práce  „Harmonikář  2010“ od Tomáše 
Brejši.

Večer  rychle  ubíhal  ve  velmi  příjemném rytmu  a  náladě.  Nad  Studencem  se 
dlouho do noci  rozléhal  zvuk harmonik a  zpěv. Postupně se loučící  harmonikáři 
a ostatní hosté jistě nelitovali, že se této 
akce  zúčastnili.  Všem  patří  naše 
poděkování.

Na závěr bych chtěl dále poděkovat 
sponzorům:  Pekařství  Josef  Hamáček 
a řezbáři Tomáši Brejšovi ze Studence. 
Další  poděkování  patří  Petru Mečířovi 
za zapůjčení a přípravu orlovny, Karlu 
Faltovi za fotografování, Daně Synkové 
za  pomoc  při  zhotovení  nástěnky 
a mnoha dalším, kteří pomohli s přípra-
vou a realizací této akce. Děkuji také za 
podporu a pomoc naší rodině.

Mirek Jezdinský jr.
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Mladí hasiči ze Studence
Okresní soutěž Plamen

V sobotu 22. 5. 2010 se konala v Nedaříži  soutěžní  hra Plamen (jarní  kolo). 
Zúčastnilo se i naše družstvo mladších ve složení: Matýsek Kolář, Radimek Link, 
Lukášek  Link,  Josífek  Vancl,  Barunka  Vanclová,  Barunka  Pušová,  Filípek 
Ulman,  Nikolka  Hamáčková,  Valinka  Jiroutová,  Renatka  Trejbalová 
a Petruška Bachtíková.

Hned po nástupu jsme si udělali  požární útok. Pak následoval párek v rohlíku 
a poté jsme se přesunuli na Horka na štafetu dvojic, štafetu 4 × 60 a štafetový běh 
CTIF. Všechny disciplíny se dětem povedly. Musím je opravdu pochválit. Moc se 
snažily a nic už nepopletly. Pak už padaly žízní, tak jsme se šli k autu napít. Sebrali 
jsme si ešusy a hurá na oběd. Museli jsme chvíli počkat na sekanou, ale stálo to za 
to.  Svíčková se  jim povedla.  Posilnění  jsme došli  zpět.  Děti  si  koupily  nanuky, 
zahráli jsme si fotbal a už byl zase nástup.

Náš výkon ohodnotili  na 
13. místo.  Jen  připomínám, 
že na podzimním kole jsme 
obsadili 9. místo ze 14 druž-
stev  mladší  kategorie.  Obě 
soutěžní  kola  se  sčítají. 
A nesmíme  taky  zapome-
nout, že půlku našeho druž-
stva  tvoří  děti  školkové  a 
zbytek děti od 1. do 3. třídy.

Každý  dostal  pohárek 
s nápisem  OKRESNÍ  SOU-
TĚŽ  PLAMEN  NEDAŘÍŽ 
22. 5. 2010  a  na  hasičskou 
nástěnku  nám  přibyl  další 

diplom. Od Evičky dostali  ještě  šampáňo,  ale  to  už  jsme si  nechali  na pondělní 
hasičák.

Pondělní cvičení mladých hasičů

Každé pondělí se schází mladí hasiči ze Studence od 16 h. Tentokrát jsme se ale 
sešli již ve 14.30. V pondělí 7. 6. 2010 k nám do Studence přijela komise ,,Vesnice 
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roku“ a mladí hasiči byli požádáni, aby jí předvedli požární útok. A děti se na to 
velice těšily.

Komise  do  Studence  přijela  po  14 h.  A tak  jsme  s netrpělivostí  čekali  za 
hasičárnou, kdy si udělá čas i na nás. Abychom byli dostatečně připraveni, vybrali 
jsme 7 dětí  a  ty si  před  příjezdem komise požární  útok 2× vyzkoušely.  Komise 
přijela  po  15 h.  Mladí  hasiči  již  byli  nastoupeni  na  startovní  čáře  v hasičském 
oblečení a čekali na povel vedoucích. Pan starosta Jiří Ulvr naše hasičské družstvo 
představil a mohli jsme odstartovat. Požární útok dopadl na jedničku. Komise jim za 
jejich úspěch zatleskala a děti obdržely malou sladkost.

Do konce cvičení zbýval ještě čas, a tak požární útok trénovali i ostatní. Mezitím 
si děti vylezly na hasičská auta. Tak jako každé pondělí i dnes jsme trénovali i další 
disciplíny  požárního  sportu  –  první  pomoc,  uzle,  lezení  po  laně  a  střelbu  ze 
vzduchovek…

Soutěž v Dolní Kalné – naše první zlatá medaile
26. 6. 2010 vyrazili malí hasiči na poslední soutěž v tomto školním roce. Konala 

se  v Dolní  Kalné.  Dětí  bylo  11,  což  nám dalo pouze  na  jedno družstvo,  ale  po 
dohodě  s rozhodčím  nakonec  běželi  i malí  (3  děti  šly  dvakrát).  Na  nástupu  se 
rozlosovalo pořadí. Dostali jsme číslo 10 a 11. Proto bylo dost času dát si nejdříve 
občerstvení. Potom jsme sedli na trávu u tratě a pozorovali ostatní družstva. Docela 
rychle nám to uteklo. Vedoucí Eva jim jen tak pro legraci slíbila dort. Ale jen jestli 
vyhrajou.

Za chvíli jsme se šli chystat. Studenci A se útok  opravdu podařil a všichni jim 
nadšeně tleskali. Malí (Studenec B) předvedli také skvělý výkon a už se čekalo na 
výsledky.  Naši  zkušenější si vyčetli  z tabulek, že jejich čas je zatím nejlepší,  tak 
s napětím sledovali útok dvanáctého družstva, které bylo velice rychlé. Ale náhoda 
tomu  chtěla,  že  se  jim  zamotaly  hadice,  což  je  malinko  zdrželo.  A tak  jsme 
s obrovským jásotem dětí oslavili naši první zlatou medaili.

Když stály děti nastoupené s medailemi na krku, byli jsme na ně moc pyšní a moc 
jsme jim to přáli. Mladší družstvo bylo deváté, za což jsme je také moc pochválili, 
protože i oni se pomalu posouvají ze zadních míst. Je vidět, že už se také hodně 
naučili. Cestou domů si celou dobu zpívali. Myslím, že to bylo skvělé zakončení 
školního roku.

A protože  je  to  výkon  mimořádně  zdařilý,  myslím,  že  bychom  je  měli 
i vyjmenovat. Takže vítězné družstvo: Studenec A – mladší kategorie běželi: koš – 
Matěj  Kolář,  Lukáš Link, hadice C spojila Eliška Hamáčková, rozdělovač – 
Barunka Pušová,  Valinka Jiroutová,  pravý proud Barunka Vanclová a levý 
proud Petruška Bachtíková.
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Za  Studenec  B –  mladší 
kategorie běželi: koš – Filip Ulman, 
Matěj  Kolář,  hadici  C  spojila 
Eliška  Hamáčková,  rozdělovač  – 
Radimek Link, Valinka Jiroutová, 
pravý proud Josífek Vancl a levý 
proud Nikolka Hamáčková.

Ještě  nesmíme  zapomenou  na 
pomocníky:  na  soutěž  nás  odvezl 
Josef  Hamáček,  strojníka  dětem 
dělal  Jirka  Vancl  a  pomáhal  jim 
Luboš Link.

Poslední hasičák
V pondělí  28. 6. 2010  se  konal 

poslední hasičák našich nejmenších 
hasičů. Sešli jsme se v 16.00 u hasičárny skoro všichni. Naše společná hodina a půl 
se rozdělila do 3 částí, a to: výlet na slíbenou zmrzlinu, odměna za sobotní soutěž 
(dort) a opékání na dětském hřišti.

Mladí  hasiči,  rádi  Vás  všechny uvidíme  v září,  kdy si  budeme opět  hrát, 
soutěžit a připravovat se na další hasičské soutěže. A budeme moc rádi, když se 
k nám připojí i další děti. Vítáme každého. Moc se na všechny těšíme.

Více fotografií z našich akcí na www.hasici.studenec.cz.
vedoucí mladých hasičů: Eva Linková, Mirka Vanclová a Veronika Vanclová

Pozvánka

Sbor dobrovolných hasičů ze Studence Vás srdečně zve na

Hasičské odpoledne zakončené stezkou odvahy

Kdy: v pátek 17. 9. 2010 od 17.00 h

Kde: za hasičskou zbrojnicí ve Studenci

„Možná přijdou i strašidla…“ Moc se na všechny těšíme.
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Zprávičky Klubu důchodců Studenec 2009–10
Zdravím přátele,  členy Klubu důchodců,  užívající  si  letní  prázdniny.  Zdravím 

i všechny spoluobčany, kteří zpovzdálí sledují činnosti našeho Klubu a dosud váhají, 
nebo  jsou  již  rozhodnuti  mezi  nás  v září  zavítat.  K jejich  rozhodnutí  může  být 
nápomocen pravidelný přehled pestrého programu v uplynulém ročním období.

Září  2009: Přednáška Ing. V. Urba-
na  „Spoření  s Liškou“,  výhody,  státní 
příspěvek.

V tomtéž měsíci  autobusový zájezd: 
Prohlídka  barokního  zámku  v Děteni-
cích,  přilehlého  pivovaru,  netradiční 
krčmy s netradiční  obsluhou.  Následo-
vala  prohlídka  výstavy  Z pravěku  po 
současnost – muzeum Jičín. V Ježkově 
statku večeře, občerstvení, hudba, zpěv. 
Spokojenost účastníků.

Říjen: Beseda  s rybářem  p. Pokor-
ným  z Jilemnice  –  poutavé  vyprávění 
rybářských  zážitků,  ukázka  super. 
rybářské výbavy.

Listopad:  Přednáška  a  video 
MUDr. J.  Gottwalda  –  Zdravotní  pro-
blémy  seniorů,  úrazy,  kolapsy,  infor-
mace pro záchrannou službu.

Prosinec: Vánoční pásmo – vystoupení dětí MŠ, p. uč. Stránská – sladká odměna 
účastníkům Klubu a pohoštění. Zpívání koled.

Leden 2010: Vítání nového roku 2010, vystoupení žáků ZŠ Studenec, hudební 
pásmo, přednes, za doprovodu zástupkyně ředitele p. uč. D. Synkové.

Únor: Masopustní odpoledne. Zahrála hudební skupina Retro Akustic z Vrchlabí.
Březen: Video Cestování časem – studenecké stavby na přelomu 18.–19. století, 

střípky historických událostí připravil p. J. Prokop, záznam p. M. Jezdinský, slovem 
doprovázela  p. V.  Bekrová  (Nedomlelová).  Závěrem  zpívání  při  harmonice 
p. Fišery.

Duben:  Beseda  se  sociální  pracovnicí  se  nekonala.  Náhradní  program 
Mgr. P. Zajíc,  nástin  programu  Putování  Studencem,  budovy-provozovny 
s živnostenskou činností v minulém století až do současnosti.
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Květen: Oslava  Dne  matek 
v areálu  ZŠ.  Zhlédnutí  pohádky 
„Princezna ze mlejna“. Zahráli žáci 
ZŠ, nastudovali pod vedením p. uč. 
Plesníkové.  Náležité  ocenění.  Po-
chvala  též  žákyním  7.  třídy  pod 
vedením  p. uč.  S.  Brožové,  pěkně 
nachystané obložené talířky a mouč-
ník.  Ženy  obdržely  po  kytičce. 
Následovala  zprávička  PaedDr. 
P. Junka  o činnosti  v areálu  školy, 
vyzdvihl úspěchy žáků. Zástupkyně 
ředitele školy p. uč. D. Synková za-
jistila  úspěšný  a  slavnostní  průběh 
oslav.  Pan  J.  Fišera  se  svou  har-
monikou přispěl ke zpestření zábavy 
pěknými melodiemi písní.

Červen: Zakončení našich setká-
ní proběhlo v Penzionu Trautenberk. Na pozvání přišel p. starosta J. Ulvr. Pronesl 
několik  vět  k dění  ve Studenci,  popřál  všem pohodu a zdraví.  Po chutné večeři, 
zákusku a kávě nám k družné zábavě zahráli p. M. Drábek a p. L. Boura.

Co dodat? Dík všem přátelům z Klubu důchodců, kronikářce, pisatelce plakátů, 
fotografovi,  doručovatel-
ce  občerstvení,  skupině 
žen  servírujících  a  zajiš-
ťujících  mytí  nádobí  a 
uvádění kuchyňky do po-
řádku,  OÚ,  všem,  kteří 
přispěli  svým  progra-
mem.  Dík  za  uznání 
mého snažení, za krásnou 
kytičku  a  bonbonierku. 
Všem pevné zdraví, aby-
chom se mohli v září v co 
největším počtu opět sejít 
v našem Klubu důchodců.

Zdraví Libuše Ježková
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TJ Sokol Zálesní Lhota
Z historie: Při mnoha a mnoha večerech, ať na hřišti nebo v restauraci, jsme často 

diskutovali,  jak je  to  s  tou naší  vesnicí  a  zda jsme někdy měli  svůj  znak obce, 
abychom  nepoužívali  znak  obce  Studence.  Po  hledání  jsme  s panem  Janem 
Tauchmanem  našli  kroniku,  v  které  je  přesně  zapsán  vznik  Zálesní  Lhoty 

(Huttendorf),  a  to  byl  rok  1404,  s výměrou  703 ha, 
57 arů.  V roce  1931  byla  založena  nová  kronika 
panem Ferdinandem Leederem (ředitel školy) a v té je 
i znak  obce  Zálesní  Lhoty  (Huttendorf),  znak 
existoval  a  snad  i bude.  Také  se  zde  těžila  horníky 
z Kutné Hory měď a malé množství zlata.

Sport:  Skončila  sezóna 2009–2010,  skončili  jsme 
na  11. místě,  když  se  nám  v posledních  zápasech 
nepovedlo zvítězit tak, jak jsme chtěli, ale od 7. místa 
nás  dělily  pouze  3  body.  Byla  to  první  zkouška 
v okresním přeboru, kde jsme si jako nováčci snad tak 
špatně  nevedli.  Na  konec  sezóny  jsme  uspořádali 
tradiční  Memoriál  Honzy  Krejčího,  který  byl 
vydařenou tečkou za naší sezónou. Také 24. 7. 2010 
proběhl první ročník turnaje mladší přípravky,  který 
byl  zdárnou  akcí  v Zálesní  Lhotě.  Novou  sezónu 

2010–2011 začínáme 7. 8. 2010, těšíme se na zachování přízně fanoušků a sponzorů 
jako v minulých sezonách. Závěrem bych vás chtěl pozvat na posvícenské vepřové 
hody,  které  se  budou  konat  16. 10. 2010.  Přijďte  ochutnat  kouzla  zabijačkové 
kuchyně našeho řezníka Luboše Doubka. Dobrou chuť přejí sokolové.

Sportu zdar J. Palivoda
Redakční poznámka

V jednotlivých  dokumentech  i kronikách  obcí  Studenec  i Zálesní  Lhota  se 
objevují znaky jednotlivých obcí. Při tvorbě nového znaku obcí Studenec a Zálesní 
Lhota  bylo  Obci  Studenec  sděleno  heraldickou  komisí,  že  se  v tomto  případě 
nejedná  o obecní  znaky,  ale  o rychtářská  pečetidla,  která  symbolizovala  práva 
rychtáře.  Proto  oba  znaky  z kronik  obou  obcí  mají  shodně  vyobrazenu  postavu 
spravedlnosti s váhami a mečem. Tento společný prvek je také výchozím motivem 
společného  znaku  obou  obcí,  zlaté  váhy  a  bílý  meč  v modrém  poli  (barvy 
symbolizují  jediné  společné  majitele  obou  obcí,  kterými  byli  Valdštejnové). 
Stávající znak Obce Studenec je tedy společným znakem obou obcí, tedy Studence 
i Zálesní Lhoty.
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Sportovní klub Studenec

Fotbal
Fotbalová sezóna 2009/2010 je definitivně uzavřena a v době vydání dalšího čísla 

Studeneckého zpravodaje už bude v plném proudu sezóna nová. Uplynulá sezóna se 
opět příjemněji hodnotí u mládežnických družstev, neboť týmy zapojené v okresních 
soutěžích si  rozdělily kompletní  sbírku medailových  umístění.  Zde  určitě  panuje 
spokojenost, neboť především v mladších mládežnických kategoriích zde startovala 
všechna  mužstva  semilského  okresu  kromě  turnovské  mladší  přípravky.  Asi 
s nejhorší mistrovskou bilancí v historii klubu v rámci jara skončilo áčko dospělých 
na posledním místě I.B třídy se ziskem jediného jarního bodu. Béčko dohrálo svou 
soutěž se ctí a především bilance na domácím hřišti  byla alespoň trochu hojivou 
náplastí na výsledky áčka.

Mladší přípravka
Nejlepších oddílových výsledků dosáhla mladší přípravka pod vedením Martina 

Hrubého,  Honzy Paučka  a  Vaška  Vancla.  Velice  početný  kádr  je  trenéry  veden 
i k zodpovědnému vztahu ke svému týmu a klubu, což možná právě těm starším 
nejvíc chybí.  S velkým náskokem si již několik kol před koncem soutěže zajistili 
titul okresního přeborníka.

Vedení mužstva pro své svěřence připravilo i víkendové soustředění a do celého 
dění  zapojuje  i rodiče  a  prarodiče.  Nádhernou  atmosféru  měly  oslavy  zisku 
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okresního přeborníka,  každý hráč včetně trenérů obdržel  triko s nápisem „Mistři“ 
a poté se všichni pustili do fotbalového dortu.

Výsledky:
Stružinec 5:1 Šír 3, Exner 2
Martinice 7:3 Šír 3, Exner a Mejvald 2
Semily 2:1 Šír, Exner
Libštát 2:3 Exner 2
Vysoké 13:1 Exner 4, Šír 3, Hrubý a Mejvald 2, Reiner, Polák
Bozkov 13:0 Exner 4, Hrubý 3, Šír a Mühlbach 2, Pauček, Jandura
Nová Ves 8:1 Exner 4, Šír 2, Pauček, Mejvald
Stružinec 4:1 Pauček 2, Efenberk, Hrubý
Rovensko 4:4 Exner, Reiner, Mejvald, vlastní

Tabulka:
1. SK Studenec 16 14 1 1 124:24 43 (19)
2. SK Semily 16 12 0 4 56:26 36 (12)
3. Jiskra Libštát 16 11 1 4 88:32 34 (10)
4. Sokol Rovensko 16 10 2 4 99:25 32 (8)
5. Sokol Stružinec 16 6 2 8 45:32 20 (-4)
6. Sokol Martinice 16 6 2 8 37:51 20 (-4)
7. Sokol Nová Ves 16 4 3 9 36:61 15 (-9)
8. TJ Vysoké 16 1 2 13 9:120 5 (-19)
9. Sokol Bozkov 16 1 1 14 4:127 4 (-20)

Střelci branek:
43 – Exner Tomáš 5 – Mühlbach Aleš a Pauček Jan
35 – Šír Pavel 3 – Polák David
15 – Mejvald Patrik 2 – Jandura Daniel a Reiner Vojta
11 – Hrubý Matyáš 1 – Exner Jonáš a Efenberk Josef

Mladší žáci
Tým  mladších  žáků  (systém  7+1)  vedl  rovněž  Václav  Vancl,  v soutěži  bylo 

zapojeno  pouze  5 mužstev  a  celá  soutěž  trpěla  řadou odkládaných  a v některých 
případech  nakonec  nesehraných  a  kontumovaných  zápasů  (Nová  Ves).  Tým  byl 
doplněn na hostování hráči z Martinic, kteří se po sezóně vracejí do nově založeného 
týmu mladších žáků v Martinicích.
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Výsledky:
Rovensko 2:2 Korotvička, M. Vancl
Sedmihorky 4:2 Korotvička 3, Drbohlav
Mírová 7:1 Korotvička 3, Exner 2, Drbohlav, Jezdinský
Nová Ves 3:0 kontumačně
Rovensko 0:3
Sedmihorky 3:2 Korotvička, Němeček, Horáček
Mírová 14:0 Korotvička, Exner a Němeček 3, Brož 2, Drbohlav, M. Vancl
Nová Ves 10:1 M. Vancl a Korotvička 4, Šír 2

Tabulka:
1. Sokol Rovensko 16 12 4 0 77:13 40 (16)
2. SK Studenec 16 11 2 3 80:18 35 (11)
3. FK Sedmihorky 16 9 2 5 73:29 29 (5)
4. SK Mírová 16 2 2 12 24:116 8 (-16)
5. Sokol Nová Ves 16 0 2 14 13:91 2 (-22)

Střelci branek:
22 – Korotvička Václav 4 – Drbohlav Václav
14 – Vancl Michal 3 – Jezdinský Adam a Brož Tomáš
10 – Horáček Petr 2 – Šír Tomáš
9 – Exner Tomáš 1 – Vancl Jakub a Mitrus Ivan
8 – Němeček Petr

Starší žáci
Starší žáci vybojovali třetí příčku v okresním přeboru pod vedením Ríši Noska a 

Radka Mejvalda. Mužstvo na jaře postihla nejen některá zranění, ale i disciplinární 
trest Michala Noska a nepravidelná docházka na tréninky (další sportovní akce a 
aktivity),  takže jarní  výsledky zůstaly za těmi podzimními.  V řadě utkání museli 
zaskočit i mladší žáci, kteří se ale stali platnými oporami mužstva.

Výsledky:
Poniklá 2:3 Z. Klíma, Nosek
Vysoké 7:0 M. Vancl a Z. Klíma 3, Nosek
Roztoky 4:0 Z. Klíma 2, Čapková, Hylmar
Víchová 11:0 Z. Klíma 6, Korotvička 3, Čapková, Mitrus
Rokytnice 1:3 Z. Klíma
Jablonec 3:5 Drbohlav 2, Nosek
Horní Branná 3:0 kontumačně
Jablonec 0:5
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Tabulka:
1. TJ Poniklá 14 14 0 0 122:6 42 (21)
2. Sokol Jablonec 14 12 0 2 97:16 36 (15)
3. SK Studenec 14 9 0 5 63:27 27 (6)
4. Spartak Rokytnice 14 8 0 6 51:21 24 (3)
5. Sokol Roztoky 14 5 0 9 25:61 15 (-6)
6. Sokol Horní Branná 14 4 1 9 20:66 13 (-5)
7. TJ Vysoké 14 2 0 12 15:96 6 (-18)
8. FC Víchová 14 1 1 12 14:114 4 (-17)

Střelci branek:
21 – Zdeněk Klíma 2 – Petr Horáček, Vašek Drbohlav a Honza Kuřík
9 – Michal Vancl 1 – Tomáš Exner, Jakub Vancl, Ivan Mitrus, Kuba Hylmar
8 – Andrea Čapková a Michal Nosek 
5 – Vašek Korotvička

Dorost
Dorost  byl  v oblastní  soutěži  po  podzimu  na  3. místě,  ale  jaro  se  mu  tolik 

nevydařilo, neboť někteří hráči nastupovali mezi dospělými, přišla i zranění a řada 
osobních důvodů, takže vedoucím Vladovi Letkovskému a Tondovi Pacholíkovi se 
sešlo často pouze 12 hráčů. Dorostenecký fotbal prochází všeobecně velkou krizí, 
neboť  velká  většina  okresů  v rámci  České  republiky  není  schopna  vyhlásit 
dorostenecký okresní přebor a nejčastěji je krajská soutěž nejnižší třídou v daném 
regionu.

Výsledky:
Mírová 0:1 Horní Branná 0:6
Rychnov 2:2 Vratislavice 3:2
Lučany 2:2 Jablonec 3:4
Jilemnice 0:1 Zásada 8:2
Víchová 3:3 Košťálov B 0:6
Mšeno B 0:3

Střelci:
13 – Kuba Šmíd 3 – Petr Kupkár a Martin Havlíček
8 – Jirka Šír 2 – Jirka Kučera
6 – Leoš Kopáček 1 – David Bartoň a Pavel Grof
5 – Tomáš Hampl a Kuba Stránský
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Tabulka:
1. Jilemnice 22 18 1 3 84: 21 55 (22)
2. Horní Branná 22 14 2 6 75: 37 44 (11)
3. Mšeno B 22 11 3 8 54: 40 36 (3)
4. Lučany 22 10 5 7 55: 37 35 (2)
5. Košťálov B 22 11 0 11 56: 60 33 (0)
6. Studenec 22 9 4 9 47: 52 31 (-2)
7. Vratislavice 22 10 1 11 54: 66 31 (-2)
8. Víchová 22 8 5 9 52: 58 29 (-4)
9. Zásada 22 7 5 10 39: 54 26 (-7)
10. Rychnov 22 6 5 11 49: 57 23 (-10)
11. Jablonec n. Jizerou 22 6 2 14 38: 67 20 (-13)
12. Mírová 22 3 5 14 21: 75 14 (-19)

Béčko
Vedoucímu béčka  Petru  Bartoňovi  pomáhal  na  jaře  Martin  Kuřík  a  oba  měli 

velmi těžkou situaci, neboť jedenáctka se dávala jen těžko dohromady. Přesto však 
béčko všechny zápasy odehrálo a vyválčilo ze tří nejstarších mužstev na jaře nejvíce 
bodů.

Navíc v závěru sezóny vrátilo na studenecké hřiště i řadu diváků, neboť příznivci 
byli  zvědavi na výkony Romana Koudelky a studeneckých internacionálů v dresu 
béčka (bývalý kanonýr Luboš Plecháč se po více než desetileté přestávce zapsal opět 
mezi střelce).

Výsledky:
Bozkov B 2:2 L. Stránský 2
Benecko 4:2 Kopáček 3, Čech
Vysoké B 1:2 T. Synek
Košťálov C 2:4 T. Synek, Letkovský
Rovensko B 2:1 L. Stránský 2
Mírová B 0:3
Malá Skála B 2:2 Tvrdý 2
Poniklá 1:5 L. Plecháč
Horka 3:1 J. Synek, Klazar
Tatobity 1:2 Čech
Víchová B 4:1 Koudelka, Kuřík, Albrecht, L. Stránský
Rokytnice B 0:0
Nová Ves B 7:1 Koudelka 3, L. Stránský a Albrecht 2
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Tabulka:
1. FK Košťálov C 26 18 4 4 109:37 58 (16)
2. TJ Poniklá 26 16 4 6 75:46 52 (10)
3. FC Víchová B 26 16 3 7 60:44 51 (9)
4. SK Malá Skála B 26 14 6 6 80:67 48 (9)
5. Sokol Horka 26 15 3 8 72:54 48 (6)
6. SK Mírová B 26 13 2 11 46:48 41 (2)
7. Sokol Bozkov B 26 11 7 8 47:48 40 (0)
8. Spartak Rokytnice B 26 11 4 11 66:51 37 (-5)
9. Sokol Nová Ves B 26 11 3 12 55:63 36 (-6)
10. SK Studenec B 26 9 6 11 50:48 33 (-9)
11. 1. FC Tatobity 26 9 4 13 50:72 31 (-17)
12. Sokol Rovensko B 26 5 4 17 44:61 19 (-23)
13. TJ Vysoké B 26 4 1 21 26:84 13 (-29)
14. HSK Benecko 26 3 3 20 54:111 12 (-30)

Střelci branek:
9 – Lukáš Stránský
5 – Vlado Letkovský, Tomáš Synek a Leoš Kopáček
4 – Roman Koudelka
3 – Filip Jezdinský, Dušan Albrecht
2 – Vasyl Kampov, Honza Bartoň, Láďa Klazar, Sváťa Čech,

Honza Synek, Jirka Tvrdý
1 – Zdeněk Hanzlík, Petr Exner, Martin Kuřík, Luboš Plecháč

Áčko

Po opadnutí zájmu některých hráčů nejen o tréninky, ale i zápasy samotné bylo 
rozhodnuto, že áčko dohraje letošní ročník s vlastními hráči bez jakýchkoliv hráčů 
na hostování. Petr Vancl a Pavel Bartoň byli každý víkend postaveni před obtížný 
úkol dát  dohromady jedenáctku hráčů  a při  souběhu všech tří  mužstev se někdy 
jednalo o zázrak.  Přitom na počátku jara byl  herní  projev mužstva i v provizorní 
sestavě na dobré úrovni a v některých zápasech zabránila lepším výsledkům letitá 
nemoc,  která  spočívá  v proměňování  vyložených  šancí.  V závěrech  zápasů  měl 
navrch vždy soupeř, neboť absence zimní přípravy se musela někde projevit. Závěr 
jara již odehráli hráči, kteří prostě byli k dispozici a sestavu neurčovala výkonnost, 
ale pouhá přítomnost.
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Výsledky:
Horní Branná 2:6 J. Bartoň, Kopáček
Doubí 2:4 Brož, V. Korotvička
Malá Skála 0:1
Víchová 0:1
Jenišovice 0:2
Rovensko 1:2 J. Stránský
Mšeno B 0:6
Maršovice 2:6 Kočárek, Povr
Držkov 1:3 Brož
Rokytnice 1:2 Povr
Zásada 1:1 Hanzlík
Plavy 0:3
Mírová 0:6

Tabulka:
1. Maršovice 26 20 4 2 86: 33 64 (25)
2. Doubí 26 20 1 5 72: 31 61 (22)
3. Malá Skála 26 13 6 7 77: 48 45 (6)
4. Mírová 26 12 7 7 38: 31 43 (4)
5. Mšeno B 26 13 2 11 65: 51 41 (2)
6. Držkov 26 10 5 11 36: 42 35 (-4)
7. Zásada 26 9 7 10 36: 35 34 (-5)
8. Plavy 26 9 6 11 50: 62 33 (-6)
9. Rovensko 26 9 6 11 46: 58 33 (-6)
10. Horní Branná 26 10 3 13 56: 56 33 (-6)
11. Jenišovice 26 8 6 12 43: 55 30 (-9)
12. Víchová 26 6 7 13 36: 63 25 (-14)
13. Rokytnice 26 5 8 13 32: 57 23 (-16)
14. Studenec 26 2 4 20 30: 81 10 (-29)

Střelci branek:
8 – Luboš Brož
4 – Lukáš Stránský
3 – Jaromír Skála, Tomáš Povr
2 – Aleš Jodas, Jára Kočárek, Vojta Korotvička
1 – Kuba Tauchman, Michael Hradecký, Leoš Kopáček, Honza Bartoň,

Zdeněk Hanzlík, Kuba Stránský
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Studenecká fotbalová pouť
Zdařilou  tečkou za 

sezónou  byla  stude-
necká fotbalová pouť. 
Hlavním  bodem  pro-
gramu  byl  zápas  stu-
deneckých  mladších 
dorostenců  s výběrem 
osobností, který tvoři-
li  naši  reprezentanti 
ve  skoku  na  lyžích 
Antonín  Hájek  a  Ro-
man  Koudelka,  juni-
orští  reprezentanti  v alpském lyžování  a  fotbalistky pražské  Sparty a  FC Hradec 
Králové.

Mladší přípravka jaro 2010
Tým mladší  přípravky chtěl  navázat  na vynikající  podzimní výsledky i v jarní 

části  soutěže.  Pod  vedením  Vaška  Vancla,  Honzy  Paučka  a  Martina  Hrubého 
zahájila přípravu již v polovině ledna pravidelnými tréninky v sokolovně a scházela 
se v pěkném počtu 12 až 15 hráčů. V přípravě jsme odehráli halový turnaj v Nové 
Pace  pořádaný  Sokolem  Dolní  Kalná,  kde  jsme  ve  vypjatém  finálovém  zápase 
nakonec prohráli s Dolní Kalnou a obsadili vynikající 2. místo.

Pro další zlepšení týmové herní činnosti a upevnění kolektivu jsme uspořádali 
první „profesionální soustředění“ mladších přípravek. V pátek 16. 4. byl odjezd od 
sokolovny na tajné místo pobytu. Kluci se v autech uvelebili, připoutali a asi za tři 
minuty  překvapeně  vystupovali  v Pensionu  Trautenberk,  kde  jsme  soustředění 
naplánovali. Po nezbytných dotazech – jestli přijedou roztleskávačky, jestli si můžou 
dát pííívko, co bude k večeři a jestli se musí chodit spát – jsme zahájili tréninkovou 
přípravu. V sobotu jsme v přátelském utkání porazili Martinice 2:5 a kluci si pak 
dali  první  letošní  koupání.  Nedělní  dopolední  trénink  proběhl  pod  vedením 
reprezentanta  ve  skoku na lyžích  Romana Koudelky.  Učil  kluky,  jak se  správně 
protáhnout  a  rozcvičit  před  sportovním  výkonem  a  tak  minimalizovat  případná 
zranění. Když kluci přestali kňourat od bolestí šlach a svalů, přišla na řadu debata 
a autogramiáda s Romanem (máš už holku? atd.). Po pátečních obavách rodičů, jak 
my „tři chlapi v chalupě“ zvládneme ukočírovat naše malé fotbalisty, nezbývá než 
říci,  že  byli  naprosto  super!  Než  jsme  odjeli  kluky  vrátit,  ovázali  jsme  některé 
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obvazy,  dali  jim  berle 
a sehráli  pěkné  divadlo 
pro překvapené rodiče.

Na  konci  dubna  jsme 
přivítali  nové  kluky 
ročníku  2004  a  mladší, 
kteří  trénují  společně 
s námi  vždy  v pátek  od 
16.30 h  na  hřišti  ve 
Studenci.  Na  začátku 
května  jsme  odehráli 
první mistrovské utkání 
s Martinicemi a na vítěz-

né vlně doklouzali až do konce sezóny, kterou jsme vyhráli! Po skoro již zavedené 
tradici,  že nepřijede  soupeř na  poslední  domácí  zápas  (tentokrát  řádně  omluven) 
jsme byli  nuceni sehrát  simulovaný zápas  mezi sebou. Po skončení  zápasu hráči 
dostali  své  (i když  trochu  větší)  tričko  s nápisem  MISTŘI.  Již  tradiční  výborná 
spolupráce  s rodiči  klukům  přinesla  ještě  sladkou  odměnu  v podobě  dortu 
s fotbalovými brankami, o které se strhnul boj… Potom ještě několik tréninků a hurá 
prázdniny!

Fotbalový turnaj mladších přípravek Zálesní Lhota
Na „nultý“ ročník turnaje mladších přípravek se za velmi nepříjemného počasí na 

hřiště Sokola Zálesní Lhota sjelo celkem 6 týmů. Turnaj byl zahájen v 9 h a hrálo se 
po  rozlosování  systémem „každý s každým“.  Naše  mužstvo  se  rozdělilo  na  dvě 
samostatná mužstva A a B. Musíme říci,  že odehraná hra byla velice kvalitní již 
vzhledem k tomu,  že v každém týmu jsme měli  pouze  jednoho až  dva  hráče  na 
střídání a postupná únava v utkáních byla znatelná. Dalším minusem pro naše kluky 
byla rovněž skutečnost, že týmy z Hradeckého kraje hrají pravidelně systémem 4+1 
a jsou na něj fotbalově navyklí. Z této nezkušenosti pramenily chyby v propadlých 
balonech  dozadu,  po  kterých  jsme  inkasovali  celkem  hloupě…  Příjemným 
překvapením bylo vítězství našeho B týmu nad mužstvem Jablonce nad Jizerou.

Pro všechny týmy bylo připraveno občerstvení, dobré zázemí, perfektní travnatý 
povrch a mnoho sladkostí a individuálních cen. Děkujeme tímto všem zúčastněným 
sponzorům a pořadatelům ze Sokola Zálesní Lhota, rovněž taky všem hráčům, že 
snad nic nezničili. Děkujeme našim partnerům-rodičům, že kluky přišli povzbudit 
v hojném počtu a dělali na turnaji výtečnou atmosféru!
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Mezinárodní přátelský zápas
Úsměvný příběh s dobrým koncem

Fotbalové mistrovství světa bylo rozjeté v plném tempu, děti vyhlížely poslední 
minuty a hodiny do prázdnin a mně zavolal pán s prosbičkou… „Máme na Benecku 
fotbalový tým z Německa a rádi bychom s vámi sehráli 1. července přátelské utkání 
žáků.“ Po velkém zvažování a problémech se hřištěm (ve Studenci zahájena oprava) 
jsme  nakonec  po  poradě  s Vaškem  Vanclem  nabídku  přijali.  Pán  tedy  nakonec 
telefonicky upřesnil podmínky…

„Čekejte  před  sokolovnou,  vyzvedne  vás  autobus,  odehrajeme  zápas  na 
fotbalovém hřišti Benecka a pak Vás zase přivezem.“ Kluci tedy první den prázdnin 
strávili „fotbalově“. Již v autobuse se začaly rojit pochybnosti o herních podmínkách 
zápasu.  Na  hlavním  parkovišti  Benecka  jsme  odbočili  na  úzkou  lesní  cestu 
a pokračovali do míst, kde dávají lišky dobrou noc… Najednou krásné panorama, 
zaoblená louka s tmavou a světlou trávou (v podstatě lajny hřiště) a oznámení, že 
toto je místo utkání!

„Tady hrálo Benecko mistráky!“ odpoví pán našim překvapeným očím. (No jo, 
ale v době, kdy ještě baráky neměly čísla…)

Rozdělili jsme se tedy na dvě naše mužstva a stejně soupeř. Při nástupu obdržel 
každý  náš  hráč  od  soupeřových  fanynek  plyšového  medvídka  na  památku 
a miniturnaj mohl začít. Hra se přelévala ze strany na stranu, stejně tak balón z lesa 
na  louku.  Nakonec  jsme  urvali  vítězství  v turnaji,  kluky  „domácí“  obdarovali 
pohárem a kvalitním balónem.

Prázdniny  začínají  pokaždé  trochu  jinak.  Myslím  si  ale,  že  podle  nálady 
a atmosféry  v našem mužstvu tyto  začaly docela  vtipně  a  pohodově.  Nevím,  ale 
padaly  i skryté  návrhy  k vedení  SK  Studenec,  zda  by  nemohl  pořídit  luxusní 
klimatizovaný autobus k venkovním zápasům. Myslíte si, že je to dobrý nápad?

Martin Hrubý

Víte, co je to trikick?
Dorostenci  SK  Studenec  vyhověli  žádosti  Města  Špindlerův  Mlýn  a repre-

zentovali  město  a  region  na  setkání  tří  obcí  v rámci  přeshraniční  spolupráce 
v saském Kirschau. Jedním z hlavních bodů programu byla prezentace nové odrůdy 
fotbalu zvané trikick, jejímž autorem je německý architekt Sandro Porcu. Heslo hry 
tři  góly,  tři  týmy,  jeden  zápas  naznačuje  systém  hry.  Hraje  se  na  speciálně 
tvarovaném hřišti se třemi brankami a třemi týmy.
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Této  akci  byla  věnována  velká  pozornost 
a zúčastnil se i ministr zahraničí Spolkové republi-
ky  Německo.  Vlastní  zápas  byl  pro  Studenecké 
úplnou novinkou a hráči  byli  trochu v nevýhodě 
před  německými  a  polskými  mužstvy,  která  již 
s touto  hrou  měla  více  zkušenosti.  Na  výsledku 
však  příliš  nezáleželo,  jednalo  se  především 
o prezentaci nové odrůdy fotbalu.

Školní sportovní klub

Lehká atletika

Lehkoatletický trojboj všestrannosti
Dvanáct  studeneckých  atletů si  vybojovalo postup do okresního kola,  a tak se 

vypravilo soutěžit s postupujícími z ostatních okrsků do Turnova. Počasí nám přálo 
a za hezkého teplého dne studenečtí sportovci dosáhli pěkných úspěchů. Nejlépe si 
vedli  chlapci  Petr  Jezdinský a  Václav  Korotvička,  kteří  shodně obsadili  3. místo 
a dovezli si pěknou bronzovou medaili. Péťa závodil za druháky a Venda za páťáky. 
Nejlepšího  umístění  z děvčat  dosáhla  Markéta  Urbanová  z páté  třídy,  která  byla 
čtvrtá.  Ani  další  děti  se  v konkurenci  ostatních  škol  z okresu  Semily  neztratily. 
Navíc pro nemoc chyběla další naděje a výborná atletka Renata Trejbalová.
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Další výsledky:
1. tř.: David Polák 8. místo

Linda Zahradníková 13. místo
Natálie Kadavá 16. místo

2. tř.: Jana Kejmarová 5. místo
Magda Bergerová 7. místo
Barbora Vanclová 14. místo

3. tř.: Patrik Pekárek 7. místo
Jan Šimůnek 10. místo

5. tř.: Natálie Jezdinská 7. místo

Krajské kolo atletického trojboje 
proběhlo  opět  v Turnově.  Z naší 
školy  vyrazili  na  tuto  akci  tři 
zástupci,  kteří  si  vybojovali  účast 
umístěním  do  čtvrtého  místa  na 
okresním kole. Václav Korotvička z páté třídy a Petr Jezdinský s Janou Kejmarovou 
ze druhé třídy si hezky zazávodili v příjemné soutěžní atmosféře. Naši závodníci se 
snažili a dosáhli pěkných výsledků.

Petr Jezdinský: 7. místo
Jana Kejmarová: 
11. místo
Václav Korotvička: 
13. místo

Běh  olympijského 
dne v Jilemnici

Více než padesát běžců 
z naší  školy se vypravilo 
na  poslední  lehkoatle-
tický závod školního roku 
2009/2010,  kterým  byl 

Běh  olympijského  dne  v Jilemnici  na  atletickém  stadionu.  Přijeli  jsme  podpořit 
olympijskou myšlenku, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Všichni závodníci si 
zasloužili balónek, tiskátko, bloček, diplom a juice. Na některé se usmálo štěstí a 
vylosovali si tričko s emblémem závodu. Šest nejlepších studeneckých atletů z naší 
výpravy stálo na stupních vítězů:
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1. místo Tomáš Kučera
2. místo Renata Trejbalová

Eliška Plecháčová
3. místo Linda Zahradníková

Magda Bergerová
Štěpán Kučera

Lehkoatletický čtyřboj
V lehkoatletickém čtyřboji  si  vý-

borně  vedly  starší  dívky,  které 
postoupily do krajského kola, a Jana 
Šimáčková zvítězila v celkovém 
hodnocení jednotlivců. Další medai-

lové umístění získali Zdeněk Klíma ve sprintu na 60 m a Sebastián Hájek v dálce.

Pohár Rozhlasu
V okresním  kole  si  postup  do  krajského  finále  (mezi  vesnickými  školami) 

vybojovali  mladší  žákyně  a  starší  žáci.  Určitým  zklamáním je  umístění  starších 
žákyň, kterým však chyběly body za výšku a štafetu. Toto družstvo má šanci bojovat 
o umístění  i v celostátním  měřítku,  ale  tomu  by  měla  odpovídat  i kvalitnější 
příprava. Takové družstvo se neschází každý školní rok.

Dětské olympijské hry
Z přeboru  jednotlivců  v lehké  atletice  přivezli  studenečtí  atleti  čtyři  medaile. 

Kristýna  Šemberová  se  stala  okresním  přeborníkem  v hodu  míčkem,  Eliška 
Plecháčová vybojovala stříbro v běhu na 600 m a dvě bronzové získali Pavel Roháč 
v dálce  a  štafeta  mladších  žákyň  (Šemberová,  Plecháčová,  Korotvičková, 
Stehlíková).  Bilance  mohla  být  bohatší,  ale  žáci  osmého  ročníku  dali  přednost 
„protidrogovému“ pobytu v Drhlenách a žáci devátého ročníku předčasně ukončili 
svou sportovní kariéru.

Orientační běh
Cesta školního družstva orientačních běžců za titulem Mistra České republiky 

začala na okresním kole v Turnově. Kategorii mladších žákyň zcela ovládla čtveřice 
studeneckých  závodnic,  která  si  v pořadí  Markéta  Urbanová,  Natálie  Jezdinská, 
Dominika Kalenská a Tereza Chrástová pronajala první čtyři místa. Aleš Kalenský 
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potom přidal druhé místo mezi chlapci, a tak první místo mezi mladšími žáky bylo 
zcela  suverénní.  Staršímu  družstvu  chyběli  bratři  Kučerovi,  které  sice  výborně 
zastoupil druhým místem Zdeněk Klíma, ale celkovým vítězem se stalo Gymnázium 
Turnov před studeneckým družstvem.

V krajském  kole  v Liberci  opět  pokračovala  nadvláda  studeneckých  mladších 
žákyň a první čtyři místa ve stejném pořadí. Další důležité body přidal třetím místem 
Aleš Kalenský, což stačilo na těsné krajské prvenství před ZŠ Sokolovská Liberec. 
Starší družstvo bojovalo mezi 13 školami o postup do celostátního finále a většině 
závodníků se závod mimořádně vydařil. Bratři Kučerovi ovládli starší žáky a Kája 
Tauchmanová s Lucií Pacholíkovou starší žákyně, k tomu se přidali mezi mladšími 
třetími místy Michaela Dubská a Petr Jezdinský, což v součtu znamenalo suverénní 
vítězství a postup do Prahy.

Celostátní  finále  se  konalo v orientačně  náročných  terénech  Obory  letohrádku 
Hvězda.  Ze  zdravotních  důvodů  nemohla  do  Prahy  odjet  Míša  Dubská,  a  tak 
zaskočili mladší závodníci. Celý průběh závodu byl velice napínavý, neboť se zde 
sešlo  31 škol  s řadou  českých  mládežnických  reprezentantů  v orientačním  běhu 
(včetně pozdějšího mistra světa Pavla Kubáta z Hradce Králové).

Výsledky:
D7 (59 závodnic):
1. Denisa Schvachová Gymnázium Pardubice
5. Kristýna Šemberová ZŠ a MŠ Studenec
10. Markéta Urbanová ZŠ a MŠ Studenec
14. Denisa Kadavá ZŠ a MŠ Studenec
19. Natálie Jezdinská ZŠ a MŠ Studenec
24. Barbora Šimůnková ZŠ a MŠ Studenec

D9 (43 závodnic):
1. Petra Lněničková Gymnázium Pardubice
3. Lucie Pacholíková ZŠ a MŠ Studenec
6. Karolína Tauchmanová ZŠ a MŠ Studenec
25. Simona Hamáčková ZŠ a MŠ Studenec

H7 (52 závodníků):
1. Vojtěch Novotný Gymnázium Pardubice
18. Vojtěch Klůz ZŠ a MŠ Studenec
20. Aleš Kalenský ZŠ a MŠ Studenec
31. Petr Jezdinský ZŠ a MŠ Studenec
33. David Postolka ZŠ a MŠ Studenec
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H9 (79 závodníků):
1. Marek Minář ZŠ Zábřeh
5. Štěpán Kučera ZŠ a MŠ Studenec
6. Tomáš Kučera ZŠ a MŠ Studenec
10. Zdeněk Klíma ZŠ a MŠ Studenec
39. Michal Čejka ZŠ a MŠ Studenec

Celkové pořadí:
1. ZŠ a MŠ Studenec 191 bodů
2. Gymnázium Pardubice 175 bodů
3. Gymnázium Turnov 165 bodů

Mýty o diabetu pokračování
Mýtus 6: Ovoce je zdravé, můžu ho jíst, kolik chci.

I když  ovoce obsahuje látky pro naše tělo zdravé,  není možné ho konzumovat 
v jakémkoliv  množství.  Vždy  má  totiž  určité  množství  sacharidů,  které  pacient 
s diabetem musí započítat  do svého jídelníčku. Ovoce je  zdrojem fruktózy,  která 
zvyšuje  hladinu  krevních  lipidů.  To  je  důvod,  proč  po  ovoci  příliš  nehubneme. 
Pokud chceme zvýšit objem potravy, je vhodné sáhnout raději po zelenině, která má 
minimální energetickou nálož, a navíc obsahuje vlákninu důležitou pro zažívání.
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Mýtus 7: Diabetik musí jíst pořád, hlavně musí mít druhou večeři.
Zde je důležité rozlišit, zda se jedná o diabetika léčeného inzulínem, či ne. Pokud 

jde o obézního pacienta  s cukrovkou 2. typu,  měl by jíst  častěji  přiměřené dávky 
a především se stravovat podle zásad racionální stravy, aby dosáhl žádoucí tělesné 
hmotnosti.  Dieta  pacienta  bez  inzulínu nemusí zahrnovat  druhou večeři.  Jinak je 
tomu u pacientů  léčených  injekcemi  inzulínu,  kteří  nemají  přirozenou rovnováhu 
mezi hladinou krevního cukru a hladinou inzulínu, a proto musí být příjem sacharidů 
rovnoměrný v určitých časových intervalech. Tady je druhá večeře nutná k pokrytí 
nočního inzulínu.

zdroj: www.diadesatero.cz

Recept nejen pro diabetiky

Karbanátky z tuňáka
Suroviny:  konzerva  tuňáka,  cibule,  strouhanka,  mléko,  sůl,  mletý  pepř,  hladká  
mouka, olej

Postup  přípravy: Tuňáka  rozetřeme  a  vmícháme  do  něj  cibuli  a  strouhanku, 
okořeníme, dobře promícháme a přilijeme trochu mléka,  aby se směs spojila.  Ze 
směsi  utvoříme  bochánek,  který  nožem  rozdělíme  na  několik  porcí,  ze  kterých 
vytvarujeme větší karbanátky. Ty potom obalíme v mouce. Tyto karbanátky vložíme 
na chvíli pod gril, potom zlehka potřeme olejem a dalších několik minut grilujeme 
až se jejich kůrka zbarví dozlatova. Grilujeme z obou stran.

zdroj: www.recepty.eu
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ovoce zelenina vína OK, Harantova 274, 509 01 Nová Paka, mob.: 777 608 841, www.okurik.cz
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