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ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
Slovo starosty

Bývá to už takovým nepsaným pravidlem, když se vrátím nazpět, že každý rok 
píšu o zprávách smutnějších, které sice nezasáhly konkrétně naši obec, ale všichni 
jsme je vnímali, jako by se týkaly i nás.

Tentokrát nás překvapily o víkendu 7. a 8. srpna 2010 bleskové povodně, které 
postihly z velké části především Liberecký kraj a právě i obce, kde mnoho z nás má 
své příbuzné, známé, a tím i tuto pohromu nese daleko složitěji.

Naše obec byla v kontaktu s krizovým centrem v Jilemnici, krajským krizovým 
centrem, tak i se samotnými starosty postižených obcí.

Pokud to mám vzít postupně, musím poděkovat Josefu Vanclovi, veliteli SDH 
Studenec,  a  dobrovolným  hasičům:  Marku  Vanclovi,  Vilému  Hákovi,  Cyrilu 
Štefanovi, Josefu Hákovi, Petru Mečířovi, Tomáši Vanclovi, Stanislavu Votočkovi 
(Žďár),  Stanislavu  Horáčkovi  a  Tomáši  Chrtkovi,  kteří  se  zúčastnili  pomocných 
prací  při  odklízení  následků těchto  povodní  hned  následující  týden  v zasažených 
obcích Dětřichov,  Heřmanice,  Hrádek  nad  Nisou,  další  týden  potom v obci  Bílý 
Kostel. Za sebe říkám, že si velice jejich pomoci vážím.

Další pomocí se stala finanční sbírka, kterou naše obec vyhlásila v týdnu od 16. 
do  21. srpna  2010  a  díky  které  se  celkem  vybralo  47 900 Kč.  Tato  částka  byla 
rozdělena na polovinu tak, že 23 950 Kč bylo použito pro obec Dětřichov na nákup 
materiální pomoci, kterou si určil přímo starosta této obce (myčka, vysavač, nůžky 
na plech, …).

Druhá část, ve stejné výši 23 950 Kč, byla použita pro obec Heřmanice, opět na 
nákup materiální pomoci, kterou si rovněž určil starosta této obce (2× míchačka, 
motorová pila).

Třetí pomocí (a ne poslední) se stala finanční podpora, kterou schválilo obecní 
zastupitelstvo ze svého rozpočtu 8. září 2010, konkrétně 50 000 Kč obci Dětřichov 
a 50 000 Kč obci Heřmanice.

Tou poslední pomocí  je uspořádání  Benefičního  koncertu 17. října 2010 v SD 
JILM  v Jilemnici,  kterou  pořádá  Jilemnicko  –  svazek  obcí  (jehož  jsme  členem) 
a Město Jilemnice. Výtěžek z tohoto koncertu bude věnován obci Heřmanice, kterou 
doporučil krizový pracovník ORP Frýdlant.

Za sebe mohu říci, že jsem navštívil tyto obce osobně v pátek 27. srpna 2010, kdy 
jsem předával „druhou část“ naší pomoci. Jsou místa, která vám připomínají měsíční 
krajinu, všude cítíte obrovskou vlhkost, nejistotu, co bude dál… a také věci, které 
ani v televizi nevidíte.
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Do těchto míst jsem se dostával po objízdných trasách a po provizorních mostech, 
cestou spadl i jeden podmáčený strom, takže se předpokládaný čas mojí návštěvy 
prodloužil  o poněkud  delší  dobu.  Všechny  tyto  překážky  jsem  i díky  přístupu 
zdejších lidí bral trochu jinak a zároveň si uvědomoval, jak se máme dobře.

Proto  i letos  musím  říci,  že  můžeme  být  všichni  moc  rádi,  že  se  nám  tyto 
nepříjemné věci opět vyhnuly.

Děkoval  jsem  hasičům,  děkuji  jménem  svým,  tak  i jménem  starostů  obce 
Dětřichov  Jaromíra  Tomana  a  obce  Heřmanice  Vladimíra  Stříbrného  za  Vaši 
finanční pomoc.

Děkuji  firmě  Stihl,  Ottovi  a  Ludmile  Cermanovým,  kteří  vyšli  vstříc  s cenou 
nakupované motorové pily.

Děkuji i firmě Peleva, Petrovi a Lence Vanclovým, kteří nejenom přispěli svojí 
materiální pomocí, ale také za to, že mi bezplatně zapůjčili svoji dodávku, kterou 
jsme mohli naši pomoc do postižených obcí dovézt.

Jiří Ulvr, starosta

Otevření nové mateřské školy
Dne 31. srpna 2010 jsme se všichni dočkali, že jsme po dlouhých letech čekání 

mohli pro naše nejmenší otevřít novou mateřskou školku. Její prostory i vybavení 
jste mohli poznat hned tento den a musím říci, že mě překvapil zájem Vás všech, 
kteří jste právě na toto slavnostní otevření přišli.

Všichni  víme,  že  se  jednalo  o velkou  událost,  které  byli  přítomni:  hejtman 
Libereckého kraje Stanislav Eichler, poslanec a starosta města Semily Jan Farský, 
poslanec a starosta města Železný Brod Václav Horáček, bývalý poslanec Václav 
Exner, ale i řada dalších hostů.

Bylo také vidět, že nej-
víc  nedočkaví  byli  právě 
ti nejmenší, kteří si mohli 
vybrat,  kam  se  půjdou 
podívat nejdříve. Vystou-
pení  Michala  Nesvadby 
podle velkého ohlasu stá-
lo určitě za to.

Můžeme  říci,  že  se 
nám  splnil  jeden  velký 
sen,  který  pro mě někdy 
byl i noční můrou. Jednak 
proto, že hrozilo omezení, 
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nebo  celkové  uzavření 
těchto objektů po stránce 
hygienické,  prostorové 
i kapacitní, ale také z dů-
sledků,  které  přicházely 
v průběhu této stavby.

Velká  část  je  tedy  za 
námi a naše děti tak mají 
jednu  z nejmodernějších 
mateřských  škol  v Libe-
reckém  kraji.  Ta  menší 
část,  v podobě  dotažení 
drobných  vad a nedoděl-
ků, včetně všech papírových záležitostí, ještě před námi.

Přináším  Vám  fotografie,  ke  kterým  není  potřeba  víc  dodávat.  Pouze  chci 
poděkovat za Váš kladný ohlas, který je slyšet i v této době, tedy měsíc po otevření. 
Děkuji  také všem maminkám, které  se ptaly již  s předstihem a přišly pomoci se 
závěrečným úklidem.

Jiří Ulvr, starosta
Tisková zpráva Libereckého kraje 31. 8. 2010
Hejtman se starostou a ředitelem školy slavnostně 
otevřeli novou mateřinku ve Studenci

Hejtman  LK  Stani-
slav  Eichler  spolu  se 
starostou  obce  Jiřím 
Ulvrem  a  ředitelem  ZŠ 
a  MŠ  Petrem  Junkem 
dnes slavnostně přestři-
hli  pásku  před  nově 
vybudovanou  budovou 
mateřské  školy  ve  Stu-
denci .  Slavnost i  se 
zúčastnily  stovky  míst-
ních občanů a také ho-
stů,  mezi  nimiž  byli 
i poslanci  Jan  Farský  a 
Václav Horáček.
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„Studenec  je  jed-
nou  z nejaktivnějších 
obcí  našeho  kraje. 
Připomeňme  jen  loň-
ské  úspěchy  v soutěži  
Vesnice roku LK, kdy  
Studenec  nakonec  vy-
hrál  národní  kolo  a 
postoupil do letošního 
evropského  finále,“ 
připomněl  v úvodním 
slově  hejtman  s tím, 
že kraj na dovybavení školky přispěl částkou 200 tisíc korun.

„Celkové  náklady  této  akce  se  pohybují  okolo  25 miliónů  korun.  Z toho 
15 miliónů šlo ze státního rozpočtu, zbytek jsme dodali z vlastních zdrojů,“ uvedl 
starosta.

Stavba  začala  o letních  prázdninách  roku 
2009 a  trvala  jeden  rok. Kapacita  školky je 
84 dětí, které jsou rozděleny do tří tříd podle 
věku  po  28  dětech.  Děti  s rodiči  byly  také 
prvními  návštěvníky  moderního  školského 
zařízení, když si před představením pohádek 
Michala Nesvadby nové třídy a herny pořád-
ně prohlédly.

„Tímto slavnostním otevřením nové školky  
obec Studenec uzavírá poslední ze čtyř etap 
celkové  rekonstrukce  Základní  školy  a  nyní  
již i mateřské školy ve Studenci, která začala 
v  roce 2008,“ řekl Jiří Ulvr, ale zdůraznil, že 
plánů na zvelebení obce má osobně on i jeho spoluobčané ještě celou řádku.

Mgr. Jiří Langer, tiskový mluvčí LK
Krkonošský deník 2. 9. 2010

Ve Studenci otevřeli novou mateřskou školu
Studenec – Stovky občanů obce i zástupci samosprávy z regionu Jilemnicka se 

sešli v úterý na slavnostním otevření  nové mateřské školy ve Studenci.  Ta,  coby 
přístavba základní školy, již včera začala sloužit dětem. Obci se v posledních letech 
daří získávat dotační peníze a právě na příkladu školy a školky je to dobře vidět.
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„Rekonstrukci jsme 
původně  chtěli  udělat 
najednou. Celková su-
ma  však  byla  dost 
vysoká  a  ze  státního 
rozpočtu se ji v letech 
2006 a  2007 nepoda-
řilo získat. Proto jsme 
akci  rozdělili  na čtyři 
etapy  a  již  o rok  po-
zději  jsme získali  pe-
níze  na  zateplení  školy.  Na  konci  téhož  roku  jsme realizovali  výstavbu  čističky 
odpadních vod a kanalizace. Nyní otevřená školka se začala stavět vloni a závěrečná 
část,  změna způsobu vytápění  na  tepelná  čerpadla,  proběhla  letos,“  nastínil  celý 

průběh  starosta  Studence  Jiří 
Ulvr.

Celkové  náklady  dosáhly 
48 milionů korun, dotace  činily 
32 milionů.

Slavnostního  zahájení  i pro-
hlídky interiéru se vedle početné 
veřejnosti účastnil za doprovodu 
starosty  také  hejtman  Liberec-
kého  kraje  Stanislav  Eichler 
i poslanec  a  starosta  Semil  Jan 
Farský.

Zuberec
Ve  dnech  6.–8. 8. 

2010  jsme  přijali  po-
zvání navštívit naši 
partnerskou  obec  Zu-
berec na Slovensku.

Tak jako v loňském 
roce, tak i v tom letoš-
ním jsme  kromě  pra-
covních  záležitostí 
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měli možnost zúčastnit se již 35. ročníku Podroháčských folklórních slavností, které 
mají  už  podle  pořadového  čísla  v této  oblasti  velkou  tradici.  Počet  návštěvníků 
těchto slavností  se  dal  počítat  opět  na  tisíce.  Proti  předešlému roku  bylo  počasí 
poněkud zamračené, ale dešťové přeháňky se této oblasti naštěstí vyhnuly.

Jiří Ulvr, starosta

Soutěž Vesnice roku 2010
Dne 20. 8. 2010 proběhlo vyhlášení 16. ročníku krajského kola soutěže Vesnice 

roku  2010,  za  účasti  hejtmana  Libereckého  kraje  Stanislava  Eichlera,  náměstka 
hejtmana Víta Příkaského, zástupců vyhlašovatelů soutěže ministerstev pro místní 
rozvoj a zemědělství ČR, Svazu měst a obcí, Spolku pro obnovu venkova, starostů 
zúčastněných obcí a dalších hostů ve vítězné obci – Sloupu v Čechách.

Vedle absolutního krajského vítěze se jako každý rok soutěžilo ještě v kategoriích 
Modrá stuha za společenský život, kterou získala obec Benešov u Semil. Bílou stuhu 
za činnost mládeže si odnesla obec Nový Oldřichov. Zelená stuha za péči o zeleň 
a životní  prostředí  byla  udělena  obci  Nová  Ves  nad  Nisou  (vloni  Studenec) 
a oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu patří obci Křižany.

Naše obec letos získala ocenění  za využití  alternativních zdrojů energií.  Mám 
však zprávy i jiné, které se oficiálně nezveřejňují, ale které určitě stojí za zamyšlení. 
Letos jsme prý byli „ušetřeni“, jelikož u nás probíhalo hodnocení evropské komise 
soutěže Entente Florale Europe, které bylo následně spojeno s dalšími přípravami na 
zářijovou finálovou účast v Itálii.

Jiří Ulvr, starosta
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Cesta za stříbrem
Velká  část  z Vás  již  ví,  jak  naše  obec  dopadla  při  závěrečném  vyhodnocení 

soutěže Entente Florale Europe v Itálii, městečku Cervia, kam jsme se dostali díky 
vítězství  v krajském  kole  soutěže 
Vesnice roku 2009 získáním „zelené 
stuhy“  a  následným  vítězstvím 
i v rámci celé České republiky.

Naše  devítičlenná  výprava  se 
vydala  ve  středu  22. září  2010  ve 
večerních  hodinách  na  cestu  vzdá-
lenou  1200 km  s pocitem  velkého 
očekávání,  jelikož  jsme  měli  od 
českých  koordinátorů  této  soutěže 
(po skončení hodnocení všech účast-
níků)  pří jemné  zprávy  v tom 
smyslu,  že  jsme  Českou  republiku 
dokázali  reprezentovat  na  vysoké 
úrovni.

Do  přímořského  městečka  Cervia,  které  je  závislé  především  na  turistickém 
ruchu,  ale  také  na  výrobě  soli,  jsme  dorazili  ve  čtvrtečních poledních  hodinách 
a postupně jsme se začali setkávat s našimi „konkurenty“.

Oficiální část začala probíhat od pátečního dopoledne přivítáním starosty tohoto 
městečka a prohlídkou zdejších pamětihodností. Ta nejdůležitější a nejočekávanější 
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část  přišla  na  řadu  ve  večerních  hodinách,  kdy  se  podle  programu  nejdříve 
vyhlašovaly obce, poté následovala města všech dvanácti zástupců zemí Evropy.

Naše  obec  24. 9. 2010  dosáhla  velkého  úspěchu  v podobě  získání  stříbrné 
plakety,  vážící  osm kilogramů! Danou plaketu podle kritérií  této soutěže může 
vyhrát současně i jiný účastník, pokud splní i další podmínky, jako tomu bylo u nás. 
Ptáte se, kdo vyhrál? Stejně tak jako u stříbrné pozice, tak i u zlaté, bylo vítězů více. 
Tu  nejvyšší  si  odvezli  zástupci  států:  Francie  (Guyencourt-Saulcourt),  Velké 
Británie (Saint Brelade) a Maďarska (Lipót).

Při  slavnostním  vyhlášení  si  však  člověk  teprve  začne  uvědomovat,  jakého 
úspěchu jsme dosáhli, a zaznělo to i v samotné řeči předsedy soutěžní komise Clive 
Addisona z Velké Británie.  V tomto ročníku soutěže se ve všech kolech dvanácti 
zemí  Evropy  přihlásilo  na  24 tisíc  sídel  a  naše  obec  se  najedou  ocitla  mezi 
„dvanácti“  nejlepšími! Bylo  vidět  na jiných  zástupcích těchto zemí,  jak dovedou 
tento úspěch oslavovat, a zároveň, co to pro ně znamená.

Dosažení  jakékoli  plakety  v této  soutěži  znamená  velkou  prestiž  jak  mezi 
účastníky  samotnými,  tak  i prestiž  v mezinárodním  hledisku.  Toto  ocenění  je 
v zahraničí i daleko víc vnímáno. Proto můžeme být na sebe náležitě pyšní, že i my 
od tohoto roku do této skupiny evropských obcí patříme!

Sobotní  den  pokračovala  oficiální  část,  dopolední  presentací  všech  účastníků 
soutěže a odpolední návštěvou památek ve městě Ravena. Tento den byl zakončen 
závěrečným večerním setkáním všech účastníků.

Nedělní  dopoledne bylo ve znamení příprav na odjezd a také loučení s našimi 
spolusoutěžícími. Mohli jsme poznat také zástupce města Havířov, které v kategorii 
měst obsadilo stejnou pozici jako my, tedy stříbrnou.
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Závěrem mohu říci, že máme jednu velkou zkušenost za sebou, ale která určitě 
stála za to. Celý rok jsme se věnovali tomu, abychom neudělali ostudu a dovedli 
reprezentovat  naši  obec  co  nejlépe.  To,  čeho  jsme  dosáhli  a  co  jsme  dokázali, 
začínám vnímat až postupem času. O to víc mě těší, že se o nás ví zase o kus dál 
a píše v různých článcích po celé zemi.

Děkuji všem, kteří mi s touto soutěží pomohli a kteří věnovali celé přípravě velký 
kus  svého  volného  času.  Vím,  že  nejenom já  budu na  tuto  „cestu  za  stříbrem“ 
vzpomínat ještě hodně dlouho. O to víc mě těší, že jsem se o první zážitky z našeho 
velkého úspěchu mohl podělit právě s těmi, kteří mi pomohli nejvíce.

Děkuji Zuzce  Weissové,  Petře  Šedivé,  Evě  Linkové,  Daně  Synkové,  Věrce 
Bekrové, Petru Junkovi, Michalu Kuříkovi a Pepíku Bourovi.

Jiří Ulvr, starosta

Napsali o nás: Tisková zpráva Libereckého kraje
Obec Studenec získala stříbro za péči o zeleň v evropské 
soutěži Entente Florale Europe

Obec  Studenec  na  Semilsku  získala  2. místo  v evropské  soutěži  Entente 
Florale – Evropská kvetoucí sídla.

„.Naše obec obdržela v loňském roce v soutěži Vesnice roku 2009 v Programu 
obnovy venkova Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí. Následně jsme se 
stali také vítězem celostátní Zelené stuhy. Studenci pak byla nabídnuta nominace do  
evropské  soutěže  Entente  Florale  Europe  2010,  kterou  jsme  přijali.  Evropská 
komise  navštívila  obec  9.–10. července  tohoto  roku.  Závěrečné  hodnocení  
a vyhlášení výsledků soutěže Entente Florale Europe 2010 se uskutečnilo 24. září  
v Itálii,“ informoval spokojený starosta Jiří Ulvr.
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„Do  soutěže  se  letos  
zapojilo  12  evropských 
zemí. Česká republika se 
poprvé  přihlásila  v roce 
2002.  Účast  českých 
vesnic a měst  organizuje 
Společnost  pro  zahradní 
a  krajinářskou  tvorbu, 
občanské  sdružení,“ do-
plnil  náměstek  hejtmana 
Vít  Příkaský,  pověřený 
vedením  resortu  hospo-
dářského  a  regionálního 
rozvoje,  evropských  pro-
jektů a rozvoje venkova.

Mezinárodní  soutěž  Entente  Florale  Europe  –  Evropská  kvetoucí  sídla 
vyhlašuje  nevládní  nezisková  organizace  „Association  Européenne  pour  le 
Fleurissement  et  le  Paysage“  (AEFP)  s cílem propagovat  kvalitní  prostředí  sídel 
s důrazem  na  rozvoj  funkční  zeleně  v evropských  městech  a  vesnicích 
a zprostředkovat mezinárodní kontakty založené na síti referenčních měst a vesnic 
z řad účastníků soutěže.

Mgr. Jiří Langer, tiskový mluvčí Libereckého kraje

Krkonošský deník 1. 10. 2010
Za péči o zeleň získali stříbro

V soutěži Evropská kvetoucí sídla se výrazně prosadil Studenec. Z vyhlášení 
v Itálii si obec přivezla druhé místo.

Studenec  –  Velkého  úspěchu  v evropské  soutěži  Entente  Florale  Europe, 
hodnotící  péči  o životní  prostředí,  dosáhl  Studenec.  V konkurenci  účastníků 
z dalších  11  evropských  zemí  obec  obsadila  druhé  místo.  Vyhlášení  výsledků 
proběhlo v Itálii o víkendu.

„Je to obrovský úspěch jak pro obec,  tak i Liberecký kraj, který si toho velmi 
cení,  tak  i pro  samotnou  naši  zemi.  Navázali  jsme  na  úspěchy  českých  obcí 
z minulých ročníků soutěže,“ poznamenal studenecký starosta Jiří  Ulvr. Za druhé 
místo si z Itálie kromě diplomů odvezl osmikilogramovou stříbrnou plaketu.

Životnímu prostředí  se zdejší  radnice věnuje dlouhodobě a do péče o zeleň se 
snaží  zapojit  co  nejvíce  občanů.  „V posledních  třech  letech  na  tyto  účely 
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vyčleňujeme  nemalé  fi-
nanční  prostředky  z roz-
počtu.  Největší  investicí 
pak bylo vytvoření  nauč-
né stezky a arboreta u zá-
kladní  školy,“  vysvětlil 
Jiří Ulvr.

Zelenou  stuhu za péči 
o zeleň a životní prostředí 
získal  Studenec  v loň-
ském  ročníku  krajské 
soutěže  Vesnice  roku. 
Následně  vyhrál  i celo-
státní kolo a využil nabíd-

ky zúčastnit se soutěže Evropská kvetoucí sídla. Evropští komisaři obec navštívili 
a hodnotili  životní  prostředí  v půlce  července.  Nejvíce  je  zaujala  právě  naučná 
stezka a zájem dětí o enviromentální výchovu.

Do soutěže Entente Florale Europe se letos ve všech kolech zapojilo dohromady 
24 tisíc venkovských sídel.

Tomáš Plecháč

Hodnotící zpráva
Milý pane starosto,
dovolte mi, abych Vám blahopřál k Vašemu úspěchu v Entente Florale Europe,  

v naší soutěži.
Rád bych Vám také poděkoval jménem celé poroty za milé přijetí a pohostinství,  

které jsme měli ve Vaší obci, a povzbudil Vás v pokračování vašeho úsilí k rozvoji  
zdravého, nádherného a přívětivého životního prostředí, podporující vysokou kvalitu 
života.

Jako podporu do budoucna, prosím, přijměte přiloženou hodnotící zprávu, která 
byla  zpracována  členem  komise  Vaší  země  a  s asistencí  všech  členů  komise.  
Doufám,  že  naše  závěry  a  rady  budou  pro  Vás  užitečné  a  budou  se  shodovat  
s Vašimi budoucími plány.

Ještě jednou děkuji a přeji vše nejlepší!
S pozdravem

Clive Addison
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Studenec  je  malou obcí  na  severovýchodě 
České  republiky  v Libereckém  kraji.  S 1800 
obyvateli  a  rozlohou  1686 ha  je  Studenec 
typickou  střední  obcí  tohoto  kraje.  Obec 
Studenec  je  tvořena  dvěma  vesnicemi, 
Studencem (katastrální území Rovnáčov a Stu-
denec) a Zálesní Lhotou, které od sebe oddě-
luje nejvyšší bod obou obcí vrch Strážník.

Obec  je  obklopena  nádhernou  přírodou 
a krajinou a nabízí  příjemné životní  prostředí 
s nabídkou vysoké kvality života pro všechny 
obyvatele.

Představitelé  obce  mají  jasnou  strategii 
rozvoje  s jednou  z hlavních  priorit  –  životní 
prostředí, příroda a veřejná zeleň. Pozoruhodná 
je  práce  s dětmi  v oblasti  environmentální 
výchovy a tvůrčích schopností.

1. Plánované / vývojové kroky
Obec v hlavním plánu a strategii rozvoje pokrývá všechny nástroje zaměřené na 

životní  prostředí  a  přírodu.  Negativním  vlivem  na  životní  prostředí  obce  je 
především vysoká frekvence vzhledem k dopravnímu významu hlavní komunikace. 
Naopak tato komunikace podporuje podnikatelské prostředí a má i vliv na nízkou 
úroveň nezaměstnanosti.

2. Životní prostředí
Příroda

Studenec je situován ve velmi čistém a vzácném přírodním prostředí s velkými 
loukami a lesy.  Proto zde nedochází k znečištění ovzduší ani vodních toků, které 
však  nejsou  systematicky  upravovány  a  využívány.  Obec  podporuje  aktivity  ke 
snížení znečištění ovzduší a za vynikající příklad slouží projekt nahrazení topného 
systému  (hnědé  uhlí)  ve  školních  budovách  za  nová  tepelná  čerpadla  příznivá 
k životnímu prostředí.

Výstavba
Studenec  je  obcí  s typickým  urbanistickým  uspořádáním,  s novou  výstavbou 

rodinných  domů  respektující  dané  prostředí.  Můžeme  zde  najít  dobré  příklady 
typické lidové roubené architektury roubenek, pečlivě obnovené a udržované, dále 
nově postavené domy respektující tento starodávný styl. Bohužel se zde nacházejí 
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i domy vystavěné  v šedesátých  a  sedmdesátých  letech,  které  se  svým  vzhledem 
nehodí  k typickému charakteru  vesnice  (i když  jich  je  daleko  méně než  je  v ČR 
obvyklé).  Na  druhé  straně  jsou  na  první  pohled  patrné  investice,  které  obec 
v posledních 10 letech využila na zlepšení životních podmínek místních obyvatel.

Názorným příkladem jsou některé místní komunikace s rodinnou zástavbou nebo 
lipová  alej  v Zálesní  Lhotě.  Velkou  pozornost  je  třeba  v budoucnu  vzhledem 
k silničnímu ruchu věnovat budování chodníků podél hlavní silnice.

Čistota a pořádek
Obec je velmi čistou a uklizenou vesnicí. Potěšující je ta skutečnost, že dosud 

není zasažena žádnými špatnými vlivy typickými pro města a městská společenství 
(např. grafity).

3. Krajina
Obklopen  nádhernou  přírodní  krajinou  s harmonickým  kulturním  vyžitím  je 

Studenec místem vysokého významu.
Jak obyvatelé,  tak turisté se rádi  procházejí  v této krajině.  Během návštěvy si 

komisaři mohli prohlédnout jedno zajímavé místo pro procházky – Roubenku. Další 
místo – lom, je místem zajímavým pro sběratele minerálů a při charakteru lomu jako 
značného zásahu do přírody je místní lom částečně ukryt v krajině a do budoucna 
skýtá  spoustu  možností  pro  jeho  využití  pro  volný  čas  včetně  rozvoje  nových 
rostlinných i živočišných systémů.

4. Otevřená prostranství
V obci  můžeme  najít  mnoho  dobrých  ukázek  pěkných  nezastavěných  ploch 

s přiměřenou údržbou. Porota viděla například nově rekonstruované okolí zastávky 
cyklotrasy,  dobře  udržovaný hřbitov  vedle  kostela,  lipovou alej  ve  Lhotě.  Škola 
obklopena  veřejným  dětským  hřištěm  a  nově  založeným  arboretem  je  něco 
výjimečného a v ČR unikátního.

V urbanistické oblasti bylo k vidění mnoho ovocných stromů, původních starých 
stromů  a  keřů  na  dobře  využitých  veřejných  prostranstvích.  Některé  detaily  by 
mohly  být  zlepšeny  (například  v okolí  kostela),  ale  všeobecná  úroveň  je  velmi 
vysoká  a neustále  se na ní  pracuje.  Je  zde  spousta  dobrých  ukázek  soukromých 
zahrad respektujících charakter obce.

5. Trvalá výsadba
Stromy  a  keře  jsou  přírodní  částí  veřejného  prostranství  v obci.  K vidění  je 

mnoho starých ovocných stromů, typických pro tuto krajinu. Pozoruhodná je lipová 
alej  vedoucí  ke  kostelu  v Zálesní  Lhotě.  Všeobecně  je  zde  dobrý  výběr  druhů 
stromů, ale také mnoho jehličnatých  druhů vysazených  v sedmdesátých  a osmde-
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sátých letech, což je typický problém takových obcí v ČR. Co je důležité, to je nová 
výsadba, která je tvořena využitím velkého výběru různých druhů stromů.

6. Sezónní výsadba
V obci se nenachází mnoho sezónní výsadby, což je pro české vesnice typické. 

Vysazování barevných květin na záhonech v této krajině není obvyklé. Někde jsou 
k vidění růže na veřejných místech, ale květinová dekorace růží a jednoletých rostlin 
je spíše okrasou soukromých zahrad.

Sezónní výsadba by mohla být více využívána, zvláště na nejdůležitějších a nej-
zajímavějších místech, jako u vstupu do kostela a malé kaple a u veřejných budov 
atd.

7. Environmentální výchova
Vzdělávání  a  práce  s dětmi je jedním z nejsilnějších bodů Studence.  Obec má 

krásnou,  nově  rekonstruovanou  základní  školu  s personálem,  který  vede  děti 
přátelsky k životnímu prostředí  a  hrdosti  na jejich místo bydliště.  Nově založené 
arboretum má  v úmyslu  nejen  vzdělávat  žáky  školy,  ale  je  přístupné  veřejnosti, 
turistům  a  návštěvníkům.  Arboretum  zaměřené  na  místní  druhy  stromů,  pěkně 
zařízeným mobiliářem a altánem je velmi dobrý příklad pro další místní komunity.

8. Snaha a spoluodpovědnost
Ve Studenci pracuje mnoho klubů a společenství zaměřených na sport, volný čas, 

řemesla atd. Pozoruhodné je množství aktivit pro děti. Během návštěvy se komisaři 
potkali s mnoha lidmi angažovanými v těchto aktivitách. Snaha a spoluodpovědnost 
je zde na mimořádně vysoké úrovni a mohly by být  dobrým příkladem pro další 
komunity.

9. Turismus a volný čas
Region Studenec není typický region vyhledávaný turisty. Ale můžeme zde najít 

možnosti pro „mírný turistický ruch“ – cyklistiku. Studenec je místo pro ty,  kteří 
hledají  klidné  a  neobvyklé  místo.  Pro  návštěvníky  je  tu  malý  penzion,  několik 
restaurací  a  další  nutná  infrastruktura.  Zastupitelstvo  také  realizovalo  některé 
projekty ke zlepšení materiálních možností pro turisty – jako je odpočinkové místo 
cyklotrasy, orientační cedule, nápisy, informační tabule s mapami atd.

10. Prezentace
Prezentace byla dobře připravena a pokryla všechny požadované oblasti zájmu. 

Obec připravila velmi dobré materiály pro porotu, informující o zajímavých místech. 
Mnoho lidí  z obce  se angažovalo na prezentaci  a  odpovídali  na všechny otázky. 
V místním tisku vyšly tři články na téma EFE soutěž.
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Změna územního plánu Studenec
Výpis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 8. 9. 2010:
31/10 změna ÚP Studenec č. 1 – Do roku 2012 je potřeba zredukovat pozemky 

určené  k zástavbě  a  současně  zpracovat  požadavky  občanů  na  změny  v ÚP 
Studenec.

Nyní  je potřeba začít  s přípravou a přijímáním požadavků na změny v ÚP od 
občanů.

31/10  ZO  souhlasí  s přípravami  změny  ÚP  Studenec  č. 1  a  přijímáním 
požadavků na změny ÚP Studenec v termínu od 15. 9. 2010.

Termín ukončení příjímání žádostí bude zveřejněn.

Z jednání zastupitelstva obce
Poslední jednání zastupitelstva obce v tomto volebním období proběhlo ve středu 

8. září 2010, konalo se v zasedací místnosti hasičské zbrojnice ve Studenci. Kromě 
12 zastupitelů se dostavilo také 12 občanů.

Zastupitelé  schválili  finanční  podporu  obcím  na  Frýdlantsku  postiženým 
povodněmi  –  obci  Dětřichov  ve  výši  50 000 Kč  a  obci  Heřmanice  ve  výši 
50 000 Kč. Zároveň požádali starosty příslušných obcí o předložení vyúčtování.

Dále se zabývali  změnou územního plánu Studence.  Do roku 2012 je potřeba 
zredukovat pozemky určené k zástavbě a současně zpracovat požadavky občanů na 
změny.  Proto  byla  schválena  příprava  změny  ÚP  Studenec  č. 1  s tím,  že  od 
15. 9. 2010  budou  přijímány  požadavky  na  změny.  Termín  ukončení  příjímání 
žádostí bude zveřejněn.

18 OÚ Studenec

„Pohoštění obecní polévkou“
Na  tomto  místě  oslovujeme  místní,  ale  i vzdálenější,  kdo  by  měl  zájem 

předvést své umění, ukázky či prodej určitého zboží v sobotu 4. prosince 2010 
na této akci. Zájemci ať se přihlásí na OÚ ve Studenci do pátku 26. listopadu. 
Zajistíme bezplatný pronájem místa i zapůjčeného stánku.

Další informace
Charita  Studenec  upozorňuje,  že  je  opět  otevřena  v přízemí  budovy 

Pečovatelského domu, vchod do bývalé mateřské školy. Provozní doba: čtvrtek 
15.00–17.00 hodin.
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Projednáno  bylo  majetkoprávní  vypořádání  s panem  Věroslavem  Dědečkem, 
který vznesl nové návrhy a připomínky. Zastupitelé navrhli, aby zaslal nový návrh 
písemně,  a  odsouhlasili  majetkoprávní  vypořádání,  pokud  bude  provedeno  za 
určitých podmínek.

Během jednání bylo také schváleno navýšení kapacity Základní školy Studenec 
na  260  žáků  a  změna  zápisu  umístění  Mateřské  školy  Studenec  v rejstříku  škol 
(přesun  z čp. 5  do  čp. 367).  Schváleny  byly  rozpočtové  změny  za  rok  2010 
a smlouva týkající se věcného břemene kvůli vedení nízkého napětí.

V diskusi pan starosta Jiří Ulvr informoval o následujících záležitostech:
– Nová mateřská škola byla otevřena 31. srpna 2010. Zároveň poděkoval všem 
zúčastněným za pomoc.
– V krajském kole soutěže Vesnice roku 2010 obdržela obec Studenec ocenění 
za využití alternativních zdrojů energií.
– Vyhlášení  výsledků  soutěže  Entente  Florale  Europe  proběhne  24.–26.  září 
v italské Cervii.
– Bylo vypsáno výběrové řízení na zateplení budovy obecního úřadu, na které 
obec obdržela dotaci 1 300 000 Kč.
– Dokončují se podklady ohledně dotace 700 000 Kč, kterou obec získala díky 
loňskému vítězství v celostátním kole „Zelené stuhy“.
– O dalším  využití  prostor  bývalé  školky  v budově  pečovatelského  domu by 
mělo rozhodovat nové zastupitelstvo. Zatím prostory šaten znovu využila Charita.
– Poděkoval  Josefu  Vanclovi,  veliteli  SDH  Studenec,  a  všem  dobrovolným 
hasičům,  kteří  se  zúčastnili  prací  při  odklízení  následků  bleskových  povodní 
v zasažených obcích Libereckého kraje.
Pan Pavel Jiran poděkoval panu starostovi za veliké úsilí, které věnoval výstavbě 

nové mateřské školky.
Pan  starosta  na  závěr  poděkoval  všem  zastupitelům  za  spolupráci  a  ukončil 

poslední zasedání zastupitelstva v tomto složení.

Vychází zajímavá knížka
Josef Bušák napsal knihu s názvem „Sto padesát let“. Knížka pojednává o třetím 

odboji v Roztokách u Jilemnice a popisuje 15 příběhů roztockých občanů, kteří byli 
za své přesvědčení vězněni. Jak název sám naznačuje, jedná se o příběhy lidí, kteří 
se narodili jako demokraté, žili jako demokraté a svůj život této myšlence zasvětili 
a někdy  i za  ni  zemřeli.  Tak  se  dá  stručně  vyjádřit  patnáct  příběhů  roztockých 
občanů v kapitole „Sto padesát let žaláře“.
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Knížka bude vydána  v podzimních měsících v rámci  oslav 650 let  trvání  obce 
Roztoky  u Jilemnice  a  bude  k dostání  v knihkupectvích  v Jilemnici,  Nové  Pace 
a OÚ v Roztokách. Knížka je svědectvím o době nástupu komunistů k moci a jejich 
metodách,  které  tehdy používali  k svému udržení.  Vzhledem k tomu,  že v tomto 
podhorském či horském kraji byla jen malá zemědělská hospodářství, kolektivizace 
vesnice probíhala mírněji, ale i tato doba je v knížce zmapována.

Věřím,  že tato  knížka dobře dokumentuje dobu,  ve které  se příběhy odehrály, 
a přispěje k osvěžení paměti těch, kteří v té době žili, a k ponaučení těm mladším, 
kterým historie jejich regionu a občanů, kteří bojovali za svobodu, není lhostejná.

František Vejr, Knovíz

Základní škola a Mateřská škola Studenec
Psí návštěva ve školkách

„Můj přítel pes“ byl program, který děti zažily v Mateřské škole ve Studenci. Dva 
hafani nám přišli ukázat a představit svůj život, vzorně vycvičeni svojí paničkou. 
Uměli na povel vrčet,  štěkat, dokonce i počítat. Předvedli dětem, proč se cizí psi 
nemají  hladit,  že  se  máme  po  hlazení  a  případném  oblízání  i vlastním  psím 
miláčkem umýt. Proč jim nemáme brát jejich hračky, rušit při odpočinku a mnoho 
dalších důležitých poučení,  aby pejsci  zůstali našimi kamarády.  Z návštěvy psích 
slečen jsme měli radost, celé vystoupení 
se nám všem moc líbilo.

Pejsek – kamarád!?
Také k nám do MŠ v Zálesní  Lhotě 

zavítala paní se cvičenými pejsky.
Děti poznaly, co má pejsek rád a co 

naopak  nerad,  že  pes  myslí  jinak  než 
ony  a  může  zaútočit,  i když  to  vůbec 
nečekají, učily se, jak se mají zachovat 
při jeho útoku.

Celého  programu  se  děti  aktivně 
účastnily  a  jistě  si  odnesly  mnoho 
nových poznatků. Již teď se těšíme na 
jarní pokračování.

kolektiv učitelek MŠ
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Pro rytíře a princezny z prvních tříd
Milí školáci, naši prvňáci, kamarádi, máme vás rádi a chceme Vás na naší škole 

pěkně uvítat a rozhodli jsme se kluky na rytíře pasovat.
Meč je suvenýr věčný a nebojte se, nezapomněli jsme ani na naše malé slečny. 

Jelikož na korunky ve vlasech je pohled líbezný, uděláme z vás školní princezny.
A ptáte  se proč?  Protože v této krásné  škole Vás čeká  devět  pohádkových  let 

a i když  ztropíte  nějaké  hlouposti,  budete sem patřit  jako žáci  i jako pohádkové 
bytosti.

Já z deváté třídy KRÁL, bych si s vámi klidně hrál. Rytíři by ale měli vědět, že 
při hodinách v lavici se musí sedět a že odvaha, ušlechtilost a meč naleštěný, okouzlí 
všechny učitelky i jiné ženy a že s princeznami… mezi námi… nevedeme souboje, 
musíme  je  spíše  chránit,  je  to  ohrožený  druh,  něco  jako  v potocích  pstruh 
a vzpomeňme si taky… na hladové draky.

Takže platí pro každého rytíře, s princeznami – žádné potíže!!!
Já, jako královna, když dovolíš, bych něco poradila princeznám, protože jak je 

znám, o draky nemají velký zájem, ale šaty a paráda jsou jejich rájem. Nejen krása, 
úsměv a nové šaty lepí úspěch na tvé paty, také vlídnost, pochopení, pečlivost a ještě 
by toho vyjmenovat šlo dost, ale hlavně chytrá hlava korunce princezny zvláštní 
třpyt dává.

Jako  princezny  si  zkuste  pamatovat,  že  i rytíře  je  někdy  dobré  rozmazlovat 
a hýčkat a trpělivě si vyčkat, až vaše „Pomóc!“ uslyší a se záchranou si pospíší.

Tak to totiž dělají i kamarádi, protože nejen v pohádkách se mají lidi rádi a rádi 
spolu tráví čas. Pro vás je to hlavně ten školní a myslím, že teď už jsou všichni 
svolní, abychom představili blíže naše princezny a rytíře.

Všichni rytíři se přesunou ke kulatému stolu a něco slíbíme si spolu:
SLIB: My, rytíři kulatého stolu, nebudeme nikdy bojovat proti sobě, ale vždy jen 

spolu.
„Slibujeme!“
SLIB:  My,  princezny,  slibujeme,  že  budeme jedno zrcadlo  společně  používat 

a zvesela si stejnou píseň zpívat!
„Slibujeme!“
Na  závěr  nám  dovolte  připomenout,  že  statečné  a  krásné  jsou  i obě  paní 

učitelky Iva Exnerová a Zdeňka Erbenová. Navíc jsou odhodlané vás naučit číst 
a psát a ještě mnoho dalších věcí, o kterých jste si dosud mohli nechat jenom zdát.

Rodičům přejeme, aby si se svými „pohádkovými ratolestmi“ užili hodně legrace 
a  často  se  zajímali… na  co,  že jste  si  to  vlastně  hráli?  Společným zážitkům se 
nevyrovná nic a to ještě není všechno, co jsme chtěli říct…
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Všem  ostatním  přeje-
me hodně zdaru, raději do 
štrúdlu  schovejte  jablko 
sváru  a  abyste  věděli… 
říkal  jeden  místní  kmet, 
že  ve Studenci se učí už 
300  let, a  to  je  důvod 
k radosti, poněvadž vzdě-
lání  vítězí  nad  hlou-
postí!!!

A ještě foto na památ-
ku,  ať  historici  vědí,  na 
kterou stranu si princezny 
česaly patku.

A které prvňáčky letos 
uvítaly 9. třídy?

Žáčky 1.A byli pasováni
Bušáková Magdaléna Borovnice Jandura Tomáš Zálesní Lhota
Dědeček Ondřej Zálesní Lhota Janhuba Josef Bukovina u Čisté
Falta Martin Studenec Jebavá Sabina Studenec
Fejfar Martin Studenec Kaválková Simona Studenec
Gottvaldová Denisa Studenec Košťál Ondřej Bukovina u Čisté
Hamáčková Nikola Studenec
Macháček Kryštof

Jilemnice
Hofmanová Vanesa

Zálesní Lhota
Pauček Jan

Zálesní Lhota
Jandura Daniel

Zálesní Lhota
Žáčky 1.B byli pasováni
Machovec Marek

Nedaříž
Tušiaková Kateřina

Studenec
Mühlbach Ivo

Studenec
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Podzimek Tomáš Studenec Ulvr Šimon Studenec
Šabata Denis Čistá u Horek Urban Šimon Studenec
Šimáček Jakub Studenec Urbancová Klaudie Studenec
Šimůnek Matěj Bukovina u Čisté Vancl Adam Studenec
Šulc Michal Studenec Vancl Josef Studenec
Trejbal Lukáš Studenec Zvěřina Filip Studenec

Míč je náš kamarád
Pro současné prvňáčky se staly nedílnou součástí vyučování gymnastické míče. 

Jsou výbornou pomůckou pro zvýšení fyzické aktivity dětí. Mají vliv nejen na svaly 
samotné, ale pozitivně ovlivňují dýchání a nervovou soustavu. Příznivě působí na 

psychickou únavu a zabraňují bolestem v zádech. Žáci míče používají ve třídách při 
cvičení s hudbou, na sezení v lavicích, při hodinách tělesné výchovy a o přestávkách 
si s nimi hrají. Míč se tak stává dětem blízkým přítelem a hravým kamarádem.
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Děti, pozor silnice!
Město Jilemnice a Jilemnicko – svazek obcí nás již čtvrtým rokem pozvalo na 

projekt „Děti, pozor silnice!“ Pro děti z 1.A přijel autobus 23. září, žáčci z 1. B jeli 
o týden později. V budově policie v Semilech děti čekalo bleděmodré tričko a velký 
barevný sešit  plný úkolů.  Pod vedením Petra Kmínka si  děti  procvičily semafor, 
dopravní  značky,  vybavení  kola.  Nadšeně si  vyzkoušely ochranné vesty,  obušky, 
dýchaly  do  balónku.  Největším  zážitkem  byla  samotná  střelnice  a  v tělocvičně 
ukázka bojového umění.

Po teoretické části nás autobus převezl do Košťálova na dopravní hřiště, kde si 
děti vyzkoušely dopravní situace naostro – na koloběžkách pod dozorem policisty 
Péti,  který  uděloval  za  přestupky  černé  puntíky.  Druhá  skupina  závodila  s paní 
Radkou Paulů – děti  prolézaly látkovým tunelem na čas,  běhaly slalom, skákaly 
v pytlích. I na trampolínu došlo. Za spokojené děti a efektivně strávený čas děkují 
třídní učitelky 1. tříd Zdeňka Erbenová a Iva Exnerová.

Podzimní čtvrťácké putování

Úterý 21. září

Prázdniny jsou za námi, začátek školy jsme úspěšně zvládli a navíc v Krkonoších 
zavládlo „babí léto“. Nastal ideální čas na klidnou podzimní procházku po horách.

Naše  trasa  vedla  ze 
Zlatého  návrší  podél 
Labského  dolu,  kolem 
Labské  boudy  a  na 
Sněžné  jámy.  Tady jsme 
se  vydatně  naobědvali 
z vlastních  zásob,  poko-
chali  se  nádherným  vý-
hledem a vydali se přes 
Violík  a  pramen  Labe 
zpět  na  Vrbatovu  boudu. 
Celá cesta byla ukončena 
bez úrazu, pouze s jednou 
odřenou patou.

Tato  túra  byla  první 
částí poznávání okolí našeho domova. Všechno, co jsme po cestě viděli, jsme pak 
mohli použít při druhé části „poznávačky“ v pátek.
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Pátek 24. září
Ještě plni dojmů z našeho putování jsme se vypravili na exkurzi do vrchlabského 

muzea na výstavu „Kámen a život“. Zde jsme slyšeli  a hlavně viděli, jak vlastně 
Krkonoše  vznikly,  které  rostliny  zde  rostou,  kteří  živočichové  se  zde  vyskytují, 
mohli jsme pozorovat naše nejvyšší hory s horstvy celého světa. Nakoukli jsme i do 
historie této oblasti. Naše zvídavé otázky ochotně zodpovídala paní průvodkyně. Ta 
naše znalosti velice pochválila a hlavně je bohatě rozšířila. Opět víme o svém okolí 
více.

žáci 4. třídy

Promítání o České republice
Dne 29. 9. 2010 jsme my, 9.A i 9.B, vyrazili do Jilemnice na promítání o České 

republice.  Jakmile  v sále  zhasla  světla,  začali  jsme  prozkoumávat  krásy  české 
krajiny. Dozvěděli jsme se také nějaké informace o rozdělení státní moci v Česku 
a kulturní akci ve Vlčnově, kde se pravidelně každý rok pořádá Jízda králů. Vybere 
se chlapec, asi třináctiletý a jmenuje se králem. V průvodu sedí na koni zahalen do 
dámského kroje  a  v ústech  má květinu,  která  ho  má umlčet,  aby  se  neprozradil 
hlasem.

Zavítali  jsme  taky  na  samé  dno  českých  řek  a  rybníků  a  prozkoumali  jsme 
tajuplný domov sladkovodních ryb. „Rybičky“ však nebyla jediná zvířata, o kterých 
dokument povídal,  ukazoval  nám i zvířata,  která se v českých  lesích objevují  jen 
zřídka, například rys  ostrovid a vlk. Nahlédli jsme i do rodinky divočáků, o které 
natočili  kameramani  vtipné video. Myslím si,  že jsme z promítání  dostali  mnoho 
zajímavých informací. Dík patří paní učitelce Adolfové, která vše zajednala.

Simča Hamáčková, žákyně 9.A

Vědomostní soutěže ve školním roce 2010/2011
Vzhledem k tomu, že minulý rok byl  velký zájem o vědomostní soutěže, které 

jsme pravidelně připravovaly pro žáky naší školy, jsme se rozhodly uspořádat každý 
měsíc soutěže z předmětů dějepis, přírodopis a zeměpis. Celý harmonogram všech 
soutěží je vyvěšen na nástěnce na chodbě školy. Tudíž se žáci mohou dopředu těšit 
nebo připravit na dané soutěže. Všechny soutěže jsou odměněny body do aktivity, 
které žáci sbírají celý školní rok. Na konci školního roku je vždy vyhlášeno deset 
nejaktivnějších žáků a počet bodů jim je převeden na peněžní poukázku, za kterou si 
mohou vybrat zboží v papírnictví nebo v knihkupectví v Jilemnici.

Mgr. Veronika Adolfová a Mgr. Michaela Kuříková Chrtková
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Poznávání obratlovců
Téma  této  první  přírodopisné  soutěže  bylo  poznávání  obratlovců.  Úkolem 

soutěžících bylo poznat  co nejvíce ze dvaceti  známých obratlovců. Na obrázcích 
mohli  žáci  poznat  třeba  rysa,  krysu,  orangutana,  vlaštovku,  poštolku nebo štiku. 
Největší  problém  byl  poznat  čolka,  mnoho  soutěžících  ho  zaměnilo  s mlokem 
a v jednom  případě  dokonce  i s leguánem.  Seznam  obratlovců,  které  pak  žáci 
poznávali, visel víc jak dva týdny na stěně vedle mého kabinetu.

Soutěže se zúčastnilo celkem 24 žáků od šesté do deváté třídy. Nejlépe se umístili 
tito žáci:
1. místo Markéta Jiřičková 9.A
2. místo Markéta Trejbalová 9.A
3. místo Martin Kuřík 8.B

Vítězům gratuluji a všem účastníkům děkuji za účast na soutěži a těším se na 
další setkání při říjnové poznávačce bezobratlých.

Mgr. Veronika Adolfová, vyučující přírodopisu

Čeští králové a knížata
První dějepisná soutěž byla zaměřena na znalosti historie českých králů a knížat. 

Žáci si poměřili své znalosti ve třech cvičeních: vybrání správné odpovědi; přiřazení 
panovníka  k události,  kterou  prožil;  vyluštění  křížovky.  Žáci  si  nejlépe  poradili 
s otázkami,  které  se  týkaly  posledních  Přemyslovců  a  Lucemburků.  Řešitelským 
oříškem byly úkoly vztahující se k panovníkům z rodu Habsburků.

Protože  šlo  o úplně  první  soutěž  letošního  školního  roku,  účast  žáků  byla 
poměrně  nízká.  Soutěže se zúčastnilo  9 žáků z celého  druhého stupně.  Nejúspěš-
nějším řešitelem byl Jenda Kuřík z 9.B, který získal 30 bodů z maximálních 35. Na 
druhém místě  se  umístila  Simča Hamáčková  z 9.A.  Na třetí  místo dosáhla Míša 
Dubská z 8.B.

Mgr. Michaela Kuříková Chrtková, vyučující dějepisu

Ohlédnutí za putováním
Třinácté Studenecké putování pod názvem Nová MŠ a ZŠ a nové Zemědělské 

muzeum  se  uskutečnilo  28. září  2010.  Na  úvod  putování  jsme  nejprve  obešli 
rozsáhlou ZŠ a MŠ a zvenčí  si  ukázali  její  tři  části.  Nejstarší  část  z roku 1960, 
přistavěnou stravovací část z roku 1983 a poslední nejnovější část z roku 2010.

Vstoupili  jsme  původním hlavním vchodem a  zde  se  nás  průvodcovsky  ujali 
ředitel  školy  PaedDr. Petr  Junek  a  zástupkyně  ředitele  PaedDr. Dana  Synková. 
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Následovala  obsáhlá  a  velmi  zajímavá  prohlídka.  Účastníci  byli  neskutečně 
překvapeni rozsáhlostí a vybavením MŠ a ZŠ.

O Zemědělském  muzeu  byla  již  předběžná  podrobná  informace  v předchozím 
Zpravodaji.  Při  vlastní  prohlídce  nám  Radek  Lukeš  řekl,  že  za  halou  má  již 
připraven stabilní žentour, který tvoří soukolí ozubených kol a stroj dává do pohybu 
zapřažený kůň u boční voje. Síla žentouru bude využita u mlátičky obilí. Na závěr 
nám  náš  průvodce  a  majitel  muzea  za  pomoci  syna  natočil  dva  staré,  krásně 
naleštěné stabilní motory. Následoval společný přípitek na zdar tohoto zajímavého 
a krásného muzea.

Naučná stezka s arboretem a Zemědělské muzeum představují turistické možnosti 
a zvýšení atraktivnosti Studence jako turistického cíle.

Mgr. Pavel Zajíc

Podzimní Studenecké putování:
Nová MŠ a ZŠ a nové Zemědělské muzeum
Informační list pro účastníky 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.

Nepovinná školní  docházka byla 
zahájena  v naší  obci  v roce  1710 
zásluhou hraběte Chorinského, který 
pověřil výukou válečného veterána a 
kováře  Šorma.  Vyučoval  v místno-
sti,  která  byla  zároveň  bydlištěm 
jeho manželky, jež zde vařila, a dětí, 
které  si  zde  hrály.  V některých 
učebnách  se  mezi  dětmi  dokonce 
proháněla drůbež. V tehdejších svět-
nicích  byla  většinou  neotvíratelná 
malá okna, na zemi pouze udusaná 
hlína,  v místnostech  bylo  přítmí  a 
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neobyčejný  zápach.  Není  ale  jisté,  že  toto  platilo  i o světnici  podkováře  Šorma. 
Když  tento  člověk  ze  Studence  zmizel,  dali  Studenečtí  podnět  k tomu,  aby  byl 
opatřen řádný učitel, alespoň jeden vyučující pro všechny děti z vesnice.

Řádný  učitel  byl  kolem  roku  1720  dosazen  majitelem  panství  hrabětem 
Chorinským. Byl jím Jiří Šorm, který učil v tzv. „staré škole“. Tuto školu postavila 
obec  na  svém pozemku,  dříví  k stavbě  bylo  poskytnuto  majitelem studeneckého 
velkostatku.

Za  majitele  panství 
Ignáce  Bergera,  rytíře 
z Bergentalu,  byla  ke 
Studenci  přiškolena  obec 
Bukovina a osada Rovná-
čov. Z těchto důvodů ne-
stačila  dosavadní  školní 
budova a učitel Šorm byl 
nucen  vyučovat  i ve  sto-
dole. Aby byly tyto nedo-

statky odstraněny,  bylo  započato roku 1829 se  stavbou nové školy.  Ruční  práce 
a potahy dodaly  obce  Studenec  a Bukovina  a  materiál  na  stavbu majitel  panství 
Ignác Berger. Škola byla dostavěna roku 1830 a stála 16 000 zlatých, které zaplatil 
velkostatek. V nové škole byly zřízeny 2 třídy,  2 byty pro učitele, 1 malý byt  pro 
pomocníka,  kuchyně  a  spižírna.  Dole  pod třídami byl  chlév,  dřevník a  2 sklepy. 
Budova byla přízemní, střecha vysoká, dvakrát lomená a krytá šindelem. Od panství 
byly škole dána 2 pole a 2 louky. V zimě se učilo po několik let jen v jedné třídě, 
poněvadž obec opatřovala 
škole málo dříví. Budova 
byla postavena na záduš-
ním pozemku.

Počátkem  roku  1929 
nastupuje na inspektorské 
místo státních menšino-
vých  škol  v Trutnově 
nový  inspektor  Karel  
Kouba, který velmi dobře 
znal  národnostní  poměry 
ve  Studenci ,  Zálesní  
Lhotě,  Levínské  Olešnici 
a  na  Horkách,  a  proto 
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hned od počátku svého služebního působení usiluje o zřízení státní měšťanské školy 
ve Lhotě Zálesní – Studenci. Měla být určena pro posílení české menšiny v Zálesní 
Lhotě a měli ji navštěvovat žáci ze Studence, Rovnáčova, Horek, Bukoviny, Čisté, 
Nedaříže a Vidochova. Jeho úsilí bylo záhy korunováno úspěchem a již v červenci 
1929  obdrželo  obecní  zastupitelstvo  ve  Studenci  rozhodnutí  o zřízení  veřejné 
měšťanské  školy  s československým  jazykem  vyučovacím  ve  Lhotě  Zálesní  se 
sídlem ve Studenci.

Prvním  ředitelem  této  měšťanské  školy  byl 
jmenován odborný učitel z Vrchlabí Josef Mesten-
hauser (pocházel ze Skřivan u Nového Bydžova), 
který již  v červenci  1929 provedl první zápis do 
nové  měšťanské  školy.  Počet  zapsaných  žáků 
převýšil  očekávaní,  a  tak oproti  původnímu roz-
hodnutí  bylo  povoleno zřízení  dvou tříd.  Zvlášt-
ností  této  školy  nepochybně  bylo,  že  neměla 
vlastní  budovu.  Pro  první  školní  rok  propůjčila 
jednu místnost  pro  první  ročník  bezplatně  firma 
Fejfar  Mládek  v administrativní  budově  Rov-
náčově čp. 13, druhý ročník byl umístěn ve volné 
třídě  obecné  školy  u kostela.  Ředitelna  byla 
umístěna  uprostřed  mezi  oběma  třídami  v domě 
Václava Háka (čp. 322), kde se nacházel i služební 
byt  ředitele  školy.  Do  školy  bylo  zapsáno 

v prvním školním roce 1929/1930 34 žáků a vyučoval je čtyřčlenný učitelský sbor. 
Vedle ředitele školy Josefa Mestenhausera byla oporou sboru dlouholetá studenecká 
učitelka Františka Portíková (působila ve Studenci až do roku 1959), dalšími členy 
byl gymnaziální profesor Jindřich Pilař a Ludmila Morávková-Urbanová. Nově byl 
zvolen i školní výbor pro měšťanskou školu, jehož předsedou se stal Josef Borůvka 
a dalšími členy Jan Klazar, Josef Štefan a Václav Kobrle.

V říjnu 1940 zahájila vyučování také první mateřská škola ve Studenci, která byla 
zřízena z podnětu ředitele měšťanské školy Josefa Mestenhausera. Byla umístěna ve 
vile  Jana  Fejfara  čp. 293,  který také  bezplatně  dodal  veškeré  vybavení  mateřské 
školy. Do školy bylo v prvním roce její existence zapsáno 36 dětí a jejich učitelkou 
byla Augusta Pospíšilová z Přerova. Mateřská škola se těšila velké přízni továrníka 
Jana Fejfara,  který každoročně doplňoval její  vybavení  hračkami a stavebnicemi, 
značnými  částkami  přispíval  na  mikulášské  a  vánoční  nadílky a  pro  děti  nechal 
zhotovit šortky. Do školy v průběhu celé války docházelo více než 30 dětí.
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Posledním kulatým 
výročím  je  otevření 
tzv. staré budovy dne-
šní  školy,  ke kterému 
došlo  v  l i s topadu 
1960.  Dnešní  škola 
byla  postupně  rozší-
řena o stravovací část 
(1983)  a  mateřskou 
školu (2010).

Dlouholeté  úsi l í 
o vybudování  nové 

školní  budovy  často  naráželo  na  „politikaření“  v obci  mezi  jednotlivými  členy 
obecního zastupitelstva.  Předmětem sporu bylo  jednak umístění  budovy (U Lípy, 
U Trojice),  jednak  i priority  starosty  (pomník  TGM  nebo  škola).  Novou  naději 
vneslo období po druhé světové válce, kdy již byla zpracována studie s umístěním 
školy pod dnešním fotbalovým hřištěm. Únorové události  v roce  1948 však opět 
realizaci výstavby budovy odložily.  Od roku 1955 byla zahájena další jednání na 
Krajském úřadu v Liberci a po dvouletém úsilí byla stavba nové školy ve Studenci 
zařazena do plánu výstavby s podmínkou aktivní spoluúčasti studeneckých občanů 
(vybudování  vodovodní  přípojky).  Projektovou  dokumentaci  dodaly  liberecké 
Pozemní  stavby  a  projekt  vznikl  pod  vedením autora  vysílače  na  Ještědu  Karla 
Hubáčka.  Samotný  projekt  vedle  nejstarší  části  dnešních  budov  obsahoval  ještě 
stravovnu a tělocvičnu. Vzhledem k reorganizaci státní správy a přechodu obce pod 
Východočeský kraj již k realizaci těchto části nedošlo.

Nová  budova  byla  vzhledem  k určitým  problémům  při  stavbě  (zřícení  části 
stropů)  otevřena  26. 
listopadu 1960 a urči-
té  problémy  se  sta-
tikou budovy přetrvá-
valy i v dalších letech. 
Proto  došlo  v polovi-
ně 70. let ke zpevnění 
budovy  ocelovými 
konstrukcemi  a  dru-
hou  střešní  vazbou. 
Absence  stravovny 
byla řešena náhradním 
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stravováním v bývalé stavební 
budově,  která  byla  postavena 
nedaleko původní orlovny.

Problém  stravovny  byl  ře-
šen na počátku 80. let výstav-
bou  stravovny  s dalším  záze-
mím.  Tato  část  byla  otevřena 
v roce  1983 a  byly  v ní  umí-
stěny  třídy,  kabinety,  školní 
dílny a školní družina.

K dalším  výrazným  změ-
nám došlo po roce 1990. Nej-
prve  byly  dořešeny  majetko-
právní vztahy, neboť školní budovy byly postaveny na cizích pozemcích a původní 
budova  z roku  1960  nebyla  vůbec  zkolaudována.  V rámci  těchto  jednání  byl 
vykoupen pozemek původního školního sadu a vybudovány na něm tenisové kurty. 
V roce  1997  byly  nevyhovující  půdní  prostory  přeměněny  v moderní  podkroví 
s učebnami,  školní  družinou,  výtvarným  ateliérem  s hrnčířským  kruhem  a kera-
mickou pecí.  K nejvýraznějším změnám dochází  po sloučení  školy s mateřskými 
školami.  Vzhledem ke  zcela  nevyhovujícímu  stavu  budov  mateřských  škol  byla 
nejefektivnějším řešením výstavba nové budovy. Studii zpracovala firma Projektis 
ze Dvora Králové a po určitých snahách umístit přístavbu na jiné místo se budova 
budoucí školky přesunula opět na místo školní zahrady. Další dva roky se hledaly 
prostředky a cestičky k získání finančních prostředků, které byly nakonec získány 
jednak  rozdělením stavby na  jednotlivé  etapy,  jednak  získáním tolik  potřebných 
kontaktů.

První etapou byla výměna oken a zateplení stávajících budov v roce 2008, poté 
čistička odpadních vod, výstavba samotné školy a v poslední etapě výměna topného 
média, tedy hnědého uhlí za tepelná čerpadla. Místo uhelny vznikly nové moderní 
šatny se skříňkovým systémem. Škola tak zcela naplnila projekt Škola pro udržitelný 
rozvoj, do kterého je zapojena. Tento projekt je zaměřen na citlivý přístup provozu 
školy  k životnímu prostředí  a  na  ekologickou  výchovu  žáků.  I k této  části  škola 
postupně vytváří ideální podmínky, bylo vybudováno dětské hřiště (Tomovy parky), 
naučná stezka a arboretum, přírodní učebna, krboviště a kompostoviště.

Živá škola je však taková, která se neustále rozvíjí.  Po krátkém odpočinku po 
náročném  úsilí  čeká  školu  další  naplnění  bodů  Strategického  rozvoje  školního 
areálu,  který  byl  zpracován  v roce  2007  (venkovní  úpravy,  dobudování  stezky, 
přírodní jeviště, víceúčelový sportovní areál).
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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  vystou-

páme 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.

Návštěva muzea nám připomene stroje a zařízení, které dříve sloužily k obdě-
lávání polí a zahrad, a tak zajišťovaly obživu obyvatel a hospodářských zvířat.

Zapsali PaedDr. Petr Junek a Mgr. Pavel Zajíc
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Soused roku 2010
13. ročník – 21. 8. 2010

Sobota 21. 8. 2010 by-
la  dnem  dalšího,  již 
13. ročníku  malého  sou-
sedského posezení. Poča-
sí  nám  přálo,  jako  na 
objednávku  nastal  jeden 
z posledních  pěkných 
letních slunečných víken-
dů.  A tak  mohl  začít  již 
od 18 hodin program pro 
děti, jízda na koni, usku-
tečněná  v nedalekém  vý-
běhu  u Karásků.  O tuto 
část  programu  se  posta-
rali, jako už po několikáté, Petr Baudyš a Mirek Karásek. Uspokojit velký zájem dětí 
o tuto  projížďku  znamenalo  pro  oba  mnoho  nachozených  desítek  metrů  (možná 
spíše kilometrů).

Letošní ráz večera byl opět „Country“. Nejenom proto, že se to k místu konání 
akce,  našemu  tábořišti  Pod  Chocholkou,  asi  nejvíc  hodí,  ale  i proto,  že  hudba 

FIGURY  zde  měla  již  minule  velký  úspěch, 
a proto jsme ji pozvali opět i letos. Celý večer 
hrála  příjemné  písničky  k poslechu  i tanci. 
Tento  večer  ale  ještě  doplněné  o reprodukci 
country skladeb z CD přehrávače.

Co se týká samotné soutěže, o titul „Soused 
roku  2010“  letos  „bojovalo“  6 mužů.  Po 
skončení třech soutěží (laťka, hřebík a country 
tanec), bylo konečné pořadí následující:
1. Luděk Boura (Studenec) Soused roku 2010
2. Jindra Braborec (Semily)
3. Franta Poláček (Studenec)

Martin Mühlbach (Studenec)
Bohuš Václavík (Semily)
Luboš Stránský (Studenec)
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O vyhodnocení  se  postarala  pečlivá 
porotkyně,  loňská  vítězka  soutěží,  paní 
Dáša  Beyerová  ze  Semil  se  svými 
poradci.  Uskutečnila  se  také  soutěž  pro 
příchozí  o nejlepší  oblečení  v country 
stylu.  Přestože  se  letos  „oblečení“  tolik 
nesešlo,  porota  přeci  jenom  ocenila 
několik osob a dvojic krásnými dárky.

Bez  sponzorů  a  pomoci  sousedů 
a kamarádů není možno tuto akci udělat. 
Děkuji  tímto  hudbě  FIGURY,  Petru 
Vanclovi  (PELEVA),  Josefu  Hamáčkovi 
(Pekařství),  OÚ  Studenec,  Dáše  a  Bo-
houšovi ze Semil, kteří přivezli dárky od 
firmy Staropramen… Dále děkuji Petrovi 
a Mirkovi za péči, s jakou se starali o děti 
při  jízdě na koni, a také třem Jirkům za 

zprovoznění  elektriky  a  zapůjčení 
chladicího  zařízení.  Dále  děkuji  i sou-
sedkám z Prahy za pomoc při přípravě 
prodejního stánku s občerstvením a také 
Filipovi a Monice za výdrž při prodeji. 
Na  dárky  pro  oceněné  také  přispěl 
Privat LUMIRO.

Vyhlášení

 Rozhovor s vítězem
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Broušený  putovní  pohár  se  po  roce 
vrátil ze Semil opět do Studence a byl na 
celý  jeden  rok  předán  do  opatrování 
Luďku Bourovi.

To je pro letošní rok vše. Věřím, že se 
přítomným tento večer líbil, no a kdo to 
nestihl,  za  rok  bude  jistě  možné  to 
napravit.

Mirek Jezdinský jr.

V Klubu důchodců to 
opět žije

Začal nový-další rok společných setkávání. Někteří z nás se už viděli při té velké 
slávě Studence – otevření mateřské školy. Nevycházeli jsme z údivu. Přejme si jen, 
aby  i z těchto  prostor  vyšli  další  pokračovatelé  a  schopní  občané,  jaké  má 
v současné době vedení školy a obce.

Následující  den  jsme  se  opět  sešli,  abychom  si  řekli  vše  potřebné  ohledně 
připravovaného výletu. Zavzpomínali jsme si, jak my jsme prožívali svá školní léta. 
Navečer jsme si své načerpané znalosti mohli ověřit při diktátu Z. Svěráka v České 
televizi. Jak jste dopadli? Kolik pravopisných chyb jste udělali? Možná, že některým 
z nás v mysli vytanula slova básníka: „Jde život, letí, ani nevíme to, jak rychle sami 
pospícháme  s ním,  jak  zítřkem dnešek  promění  se  v dým,  jak  prchá  zima,  jaro, 
podzim, léto. Svět kolem se mění v každém kroku a divné změny dějí se i v nás – 
kde ráno květ byl, najdem večer mráz, dnes máme smích a zítra slzy v oku…“

V polovině září jsme si zajeli do Poniklé, Vysokého n. J., Roprachtic. Viděli jsme 
výrobu  perličkových  ozdob ve  firmě Rautis.  Tato  navazuje  na  více  než  staletou 
tradici. Dnes už jako jediná na světě vyrábí perličkové vánoční ozdoby. Viděli jsme 
celý proces od skleněné trubičky k hotovému výrobku.

První  firma  byla  v Poniklé  založena  r. 1902  faktorem  Hornou  a  v jejích 
původních  prostorách  sídlí  dodnes.  Největší  rozmach  zažívaly  ozdoby  ve  20. 
a 30. letech  20. století,  před  2. světovou  válkou.  Firma  Rautis  je  po  privatizaci 
samostatná od r. 1990. V dnešní době pouze 10 lidí pracuje přímo v provoze. Je to 
převážně stříbření a barvení. Další jsou domácí foukači, montážníci a řezači. Těch je 
rovněž  pouze deset.  Jinak je  to  tradiční  domácí  práce  a  přijímáni  jsou i sezónní 
brigádníci.  V současnosti  mají  přibližně  1000  různých  forem  pro  foukání  perel 
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a přes 20 000 vzorů. Na vlastní oči jsme viděli, jak náročný je postup výroby třeba 
jedné  ozdoby na  vánoční  stromeček.  Z literatury  víme,  že  lidé  v Podkrkonoší  si 
v minulosti obtížně vydělávali na živobytí. Tam jsme si ale uvědomili, že totéž platí 
i v dnešní  době.  Odměna  převážně  pro  ženy,  které  jsou  v tomto  oboru  šikovné 
a zručné, je skutečně velmi malá. 50 % těchto výrobků jde na vývoz.

Další kroky nás zavedly do soukromého Muzea krkonošských řemesel manželů 
Pičmanových.  První expozice hospodářských  strojů a  zobrazení  dřívějšího života 
v Podkrkonoší byla otevřena koncem r. 1999 v původní roubené stodole. Nová část 
v přístavbě  zahájila  provoz  v r. 2004.  Nalezli  jsme  zde  několik  dalších  řemesel, 
dětský  koutek,  módní  salón,  hospůdku  a  další  zajímavosti.  Na  své  si  přišli 
i milovníci  ručních  prací.  Jsou  zde  vystaveny  různé  techniky  zdobení  textilu. 
Prohlídkou jsme byli nadšeni.

Naše putování pokračovalo směrem na Roprachtice. Počasí nám však nedovolilo, 
abychom vystoupli  na nedávno zbudovanou rozhlednu a mohli  z tak velké dálky 
vidět i věž studeneckého kostela.

Poslední  zastávka  již  tradičně  je  na  neznámém místě.  Tentokrát  to  byl  hotel 
Cedron. Tam jsme si pochutnali na dobré večeři  a hlavně popovídali a zazpívali. 
O hudbu se postaral Luděk Boura a Jiří Fišera. Poděkování za příjemně prožitý den 
patří  především  předsedkyni  Libuši  Ježkové  a  pánům  muzikantům.  Rádi  si 
zazpíváme.  Vždyť  jak  říká  Jitka  Molavcová:  „Kdo  si  nechce  zazpívat  lidovou 
písničku, není šťastný na světě.“

Opatrujte se, ať se příště opět všichni setkáme.
Za Klub důchodců Vlasta Jechová

Mladí hasiči ze Studence
Hasičský tábor 2010

26.,  27.  a  28. 7. 2010 jsme si  s mladými  hasiči  uspořádali  třídenní  táboreček. 
Zúčastnilo se ho 19 dětí, z čehož jich 13 s námi i přespávalo v hasičské klubovně. 
Tábor  jsme nazvali  „Hrajeme si  na indiány“ a  v duchu tohoto hesla  se konala 
veškerá naše činnost.

První  den  jsme  se  seznámili  s pravidly  tábora  a  děti  si  vyrobily  indiánské 
průkazy,  do kterých  se zaznamenávaly většinou hlavně jejich úspěchy.  Za  každý 
výrobek,  nebo  splněnou  činnost  dostaly  do  průkazu  nálepku.  Naopak  porušení 
pravidel se trestalo černým puntíkem. Těch se ale moc nerozdalo. Děti se rozdělily 
do  dvou  družstev  –  kmenů,  jejichž  názvy  si  samy vymyslely.  Holčičí  kmen  se 
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jmenoval  Rudé tváře 
a  kluci  volili  kmen 
Apačů .  Potom  si 
namalovaly a  ozdobi-
ly jmenovky. Každý si 
na  jmenovku  napsal 
své  nové  indiánské 
jméno,  neboť  správní 
indiáni mají přece jiná 
jména  než  my  oby-
čejní  lidé.  Odpoledne 
se  sportovalo  a  vý-
sledky  jsou  k nahléd-

nutí na fotkách. Za výhru v soutěžích dostávaly bonbón všechny děti z kmenu, který 
vyhrál. Vše si pak ukládaly do svého pokladu. Na konci tábora dostaly dvojnásobek 
bonbónů, které měly. (Sama jsem se divila, že je hned nesnědly.)

Druhý  den  ráno  se  vyrábělo  indiánské  oblečení foukacími  fixy  na  textil  a 
odpoledne byl naplánován výlet do přírody. Cestou indiáni hráli nálety a lištičky. Do 
tábora přišli dost hladoví a unavení. Ještě večer si uvařili lektvary ze surovin, které 
nasbírali  cestou.  Tančili  s rachtáním  kolem  ohně  a  čarovali.  Potom  nám  každý 
indián vyprávěl,  z čeho jeho nápoj je, na co se dá použít a jak se jeho kouzla dá 
zbavit. Je úžasné, jakou mají fantazii.

Třetí den se šlo na lov. Výroba zbraní z klacků indiánské děti moc bavila. Cestou 
jsme se všichni stavěli na zmrzlině a na trampolíně u Bartoňů. Indiáni zde nakrmili 
kozy a po návratu v tábo-
ře připravovali představe-
ní  pro  rodiče,  které  celé 
odpoledne  pečlivě  nacvi-
čovali. Jezdili na vlastno-
ručně vyrobených  koních 
a vylepšovali detaily.

Protože celotáborová 
hra nám vyšla  nerozhod-
ně,  musely  se  ceny  roz-
dělit všem najednou. A to 
tak,  že  byly  schované  a 
každý  si  tu  svoji  musel 
najít.  K večeru  dostaly 
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děti diplomy a zbytek bonbónů a už přicházeli rodiče. Vystoupení obou kmenů se 
líbila. Poseděli jsme všichni u opékání párků až do večera. A na další zábavu s nimi 
se budeme těšit po prázdninách, až nám zase začne hasičák.

Soutěž v Nedaříži – děti a veteráni
V sobotu  11. září  2010  jsme  se  zúčastnili  podzimního  kola  Podkrkonošského 

poháru v Nedaříži. Soutěžní družstvo bylo: Valinka Jiroutová, Renatka Trejbalová,  
Lukášek Link, Barunka Vanclová a Barunka Pušová, Eliška Hamáčková a Filípek  
Ulman. Podpořit je přišli Radimek Link a Josífek Vancl. Útok se jim celkem povedl, 
jen byla vyšší káď s vodou, tak jim dalo dost práce hodit tam koš. Ve volném čase si 

děti  hrály  a  ani  se  jim 
nechtělo domů. Proto nás 
přemluvily,  že  se  budou 
dívat na chlapy, jak cvičí 
se  starou  mašinou.  Tak 
jsme si všichni dali párek 
v rohlíku a čekali  na vy-
hlášení.  Bylo  až  po  od-
cvičení kategorie starších. 
Naše družstvo se umístilo 
na  5. místě z jedenácti  a 

zároveň na  6. místě Podkrkonošského poháru (po zhodnocení jarního i podzim-
ního kola). Děti dostaly krabici zákusků, diplomy a tašku cen, které jsme jim rovnou 
rozdělili.  Na  soutěž  veteránů  přijeli  za  nás:  Lukáš  Kalenský  (který  dělal  dětem 
řidiče),Vláďa Hamáček,  Jirka Vacek,  Marcel  Nosek,  Honza Kolář, Luboš Link a  
Petr  Fejfar. Celkem  se  jim  dařilo,  i když  to  byla  asi  dost  dřina,  a  získali  pro 
Studenec stříbrnou cenu, diplom a flašku rumu.

Vedoucí mladých hasičů: Eva Linková, Mirka Vanclová a Veronika Vanclová

Hasičské odpoledne zakončené stezkou odvahy
SDH Studenec připravil pro děti a jejich rodiče Hasičské odpoledne zakončené 

stezkou  odvahy (třetí  ročník)  s malým  občerstvením.  Sešli  jsme  se  17. 9. 2010 
v 17.00 na louce za hasičskou zbrojnicí.

Mladí  hasiči  se  sešli  již  v 16.30,  aby  se  připravili  na  úvodní  část  hasičského 
odpoledne. Převlékli se do stejnokroje a těšili se na příchod ostatních dětí a rodičů. 
Po  krátkém  přivítání  jim  předvedli  ukázku  ze  svých  soutěží  –  štafetu  dvojic 
a požární útok. Vše se jim velice povedlo. Když už tekla voda proudnicemi, ostatní 
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děti  nezahálely  a  šly  si  také  za-
stříkat.

Dále  byly  pro  děti  připraveny 
různé hasičské disciplíny – určová-
ní  topografických  značek,  vázání 
uzlů,  stříkání s ruční  dvoukolovou 
stříkačkou a  rozbalování  hasič-
ských  hadic.  Za  splnění  úkolů  na 
jednotlivých  stanovištích  byly  děti 
odměňovány  sladkostmi.  Největší 
fronta byla u prohlídky hasičských 
vozidel ve  výbavě  JSDH  obce 
Studenec.

Když se začalo pomalu stmívat, začala pro děti dlouho očekávaná stezka odvahy, 
která  probíhala  po  cestě  od  hasičárny  přes  studeneckou  Bosnu.  Menší  děti  šly 
v doprovodu rodičů a starší ve dvojicích. Na trase stezky bylo schováno i několik 
strašidel, ale i přesto se všichni dostali do cíle, kde dostali za statečnost diplom se 
strašidlem  a  sladkou  odměnu.  Stezky  odvahy  se  zúčastnilo  52 dětí.  Všem  moc 
děkujeme za účast a těšíme se, že se opět za rok sejdeme.

Mirka Vanclová

T. J. Sokol Studenec
Posvícenský koláč – velká a kvalitní účast

Závod v přespolním běhu Posvícenský koláč a Memoriál Mirka 
Háka  si  za  více  jak  čtyřicetiletou  tradici  získal  pevné  místo 
v závodním  kalendáři  lyžařů  i atletů.  Letošní  ročník  byl  navíc 

i součásti poháru svazu lyžařů – Salomon Cupu v mládežnických kategoriích. Muži 
a ženy již tradičně bojovali o body do poháru východních Čech.

Závod se konal 11. září za pěkného slunečného počasí (v letošním podzimu snad 
jediná pěkná sobota), počet startujících po mnoha letech byl vyšší než 500.

Statistika závodu:
počet pořadatelů 72 nejlepší studenecký závodník Jan Boura
počet startujících 582 kategorií bylo 24
studeneckých závodníků 82 rozdaných a prodaných koláčů 1200
spokojených diváků plná louka za hasičárnou
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Zajímavý  je  přehled  studenec-
kých  běžců  v Memoriálu  Mirka 
Háka od roku 1976:

Celkem  startovalo  42  mužů 
v barvách studeneckých oddílů.

Nejrychlejší je Josef Martinec, na 
2. a 3. místě jsou Bronislav a Robert 
Kuříkovi.  Z ryzích  Studenečáků  je 
pátý  Jiří  Kuřík,  sedmý  Vladimír 
Junek, desátý Petr Janda (1937).

Nejvíce  účasti  má  Petr  Janda  – 
běžel  19×,  Jirka  Kuřík  18×, 
Vladimír Junek a Michal Hák 13×.

34. ročník Memoriálu Mirka Háka byl ve znamení očekávaného souboje lyžařů 
a atletů. Hvězdou startovního pole byl Martin Koukal z Dukly Liberec – mistr světa 
v běhu  na  lyžích  na  50 km  a  člen  stříbrné  štafety  z OH,  vedle  startoval  další 
reprezentant  a vítěz závodu z roku 2006 Ondřej Horyna. Atlety zastupoval mladý 
Radek Groh z Vrchlabí – výborný běžec na 3 km překážek, jeho běžecká příprava 
ukázala v přímém souboji s lyžaři své kvality a pomohla mu k jasnému vítězství.

Pozoruhodné bylo i obsazení veteránských stupňů vítězů – všichni vítězové patří 
ke špičce své věkové kategorie.

Výborně obsazený byl i závod žen na 3 km, startovala atletka Táňa Metelková – 
účastnice  MS  v běhu  do  vrchu,  reprezentantka  a  účastnice  OH  lyžařka  Iva 
Janečková, výborné orientační běžkyně Randáková a Kynčlová, veteránka Blanka 

Paulů.  Nejrychlejší  byla 
opět  atletka  –  Táňa 
Metelková.

Studeneckých závod-
níků  sice  startovalo  více 
jak  vloni,  ale  žádný  si 
nevybojoval  stupně  vítě-
zů.  Tradiční  cenu  Květy 
Jeriové  pro  nejlepšího 
studeneckého  závodníka 
získal  starší  žák  Jan 
Boura za osmé místo.

Jaroslav Hák
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Podzimní přespolní běhy
Nejmenší  studenečtí  lyžaři  reprezentují 

velmi úspěšně Sokol Studenec téměř na všech 
přespolních bězích po celém Libereckém kraji. 
Jejich výsledky si zaslouží zveřejnění a veli-
kou pochvalu!

První  poprázdninové  srovnání  s ostatními 
závodníky byl Běh okolo Petruškových vrchů 
ve Vysokém nad Jizerou.  Právě zde nás  naši 
malí  závodníci  nejvíce  překvapili:  Ondřej 
Vaníček  1. místem v kategorii  dětí  předškol-
ních,  Ondřej  Berger  1. místem na  trati 
předžáků  dlouhé  již  500 metrů  a  Linda 
Zahradníková  2. místem na  stejně  dlouhé 
trati.  I další  Studenečáci  se  poprali  o přední 
umístění…  Terka a Magda Chrástovy,  Daví-
dek Zahradník,  Verča  Bergerová,  Denisa Za-
hradníková,  která  se  statečně  poprala  s tratí 
dlouhou 800 metrů. Jan Boura obsadil v kategorii starších žáků krásné 5. místo.

Některé z přespolních běhů jsou zařazeny do „Salomon cross cupu 2010“, což je 
krajský pohár svazu lyžařů. O tento pohár se rozhodla bojovat Renata Trejbalová, 
proto  statečně  objíždí  s celou  rodinou  i vzdálenější  místa  našeho  kraje.  První 
pohárový  závod  se  uskutečnil  v neděli  5. 9.  v Harrachově.  V kategorii  žákyně 
nejmladší  narozené  v roce  2001  zde  obsadila  Renata  3. místo  na  trati  dlouhé 
1000 metrů.  Kristýna Jánská skončila ve stejném závodě čtvrtá.  Lukáš Trejbal  si 
doběhl pro 2. místo mezi chlapci.

Druhým pohárovým závodem byl  místní  Posvícenský koláč.  Konkurence  byla 
veliká, ale děti se neztratily a opět jsme si jejich jména mohli přečíst na předních 
řádcích.

V sobotu  18. 9.  si  naše  parta  jela  zazávodit,  ale  také  i trochu  poblbnout  na 
Lízátkové závody do Jilemnice, kde bylo pro ty nejmenší děti připraveno několik 
doplňkových atrakcí. Pro malé závodníky to byl lízátkový běh na náměstí a v jeho 
okolí, pro velké běh z Jilemnice na Žalý! Zde bych chtěla vyzvednout výkon Honzy 
Boury,  který  si  lehce  vyběhl  pro  3. místo  na  Křížovky,  kde  byl  cíl  pro  mladší 
dorostence,  ačkoliv patří stále do kategorie žáků… ti měli svoji trať v zámeckém 
parku,  kde  se  Honzovi  nechtělo  „kroužit“.  Dařilo  se  i dalším:  Ondra  Berger 
vystoupil na stříbrný stupínek mezi minižáky, Linda Zahradníková doběhla devátá, 
Verča  Bergerová  na  14. místě,  Magdaléna  Bergerová  dobojovala  svůj  běh  na 
700 metrů na pěkném devátém místě.
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Trejbalovi  si  s chutí  zazávodili  na  motokrosových  tratích  v Tanvaldu,  kde  se 
konal třetí závod Salomon cross cupu. Renata zvítězila a Lukáš obsadil druhé místo.

Poslední  neděle  v září  patří  již  tradičně  přespolnímu  běhu  Po  stopách  první 
hornobranské lyže. Do velmi nepříznivého počasí se odvážili tito stateční: Veronika 
Bergerová  –  4. místo,  Renata  Trejbalová  2. místo,  Kristýna  Jánská  3. místo, 
Magdaléna Bergerová 12. místo ve svých věkových kategoriích.

Po čtyřech pohárových závodech patří první místo v kategorii žákyně nejmladší 
2001  naší  Renatce  Trejbalové.  Jelikož  závody  pokračují  celý  podzim,  výsledky 
celého seriálu napíšeme do příštího Zpravodaje.

Za TJ Sokol Studenec oddíl lyžování Marie Bergerová

Zahájení cvičebního roku
O první  říjnové  sobotě  zahájili  sokolové  nový 

cvičební  rok.  Odbor  všestrannosti  připravil  pro  děti 
zábavné sportovní odpoledne, které bylo pozváním na 
pravidelné cvičení. Na hřišti u školy se sešlo více jak 
padesát dětí, které si na deseti stanovištích vyzkoušely 
své  pohybové  dovednosti,  ukázaly  rodičům  radost 
z pohybu a nakonec i získaly drobné odměny.

Cvičení  pro  děti  nejmladší  je  vždy  v úterý  od 
14.30 hod. v sokolovně. Děti s rodiči začínají o hodi-
nu později v 15.30 hodin. Na setkání se těší cvičitelky 
Marie Bergerová a Zdena Mačková.

Sportovní klub Studenec – fotbal
Sezóna 2010/2011 je již v plném proudu a blíží se závěrečné zápasy podzimu 

s celou řadou dohrávek, neboť si počasí s fotbalovými terény opravdu zalaškovalo. 
A to  můžeme  být  ještě  rádi,  neboť  některé  oddíly  přišly  zcela  o hřiště  včetně 
fotbalového zázemí.

Po sestupu áčka  z I.B třídy nejvíce rozčeřila  pomyslnou hladinu studeneckého 
fotbalu otázka bytí či nebytí béčka. Pro jeho zachování vedle divácké podpory byli 
především někteří starší hráči, a tak jejich zásluhou byl kádr doplněn o řadu dalších 
fotbalistů,  takže  béčko  přestalo  trpět  problémy  se  sestavou,  a  to  se  odrazilo 
i v postavení  v tabulce  včetně  stoprocentního  bodového zisku  na  domácím hřišti. 
Z Nové Vsi přišel  na přestup Roman Koudelka st.  a  doplnil  tak v sestavě  svého 
syna, ze Stružince byl získán na hostování Zbyněk Berger a nově zaregistrováni byli 
Petr Holda, Stanislav Kubíček, Vojtěch Mikule a Jaromír Dědeček. Pro A tým se 
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z hostování  v Martinicích  vrátil  Tomáš Hermon,  naopak  do Dolní  Branné  odešel 
Lukáš  Stránský,  na hostování  do Nemyčevsi  Ondra  Brett  a  do Dolní  Kalné  Petr 
Přiklopil.  Velký  hráčský  pohyb  nastal  i v dorostu,  hostování  bylo  prodlouženo 
Tomáši  Hamplovi  z Dolní  Kalné,  Leoši  Kopáčkovi  z Roztok  a  Pavlu  Grofovi 
z Horek, naopak na Horka se vrátil Kuba Šmíd a na hostování byli uvolněni Vojta 
Nedomlel, Dominik Paulů a Filip Souček, na hostování v Semilech pokračuje Marek 
Čivrný.  V žákovském  týmu  bylo  obnoveno  hostování  Pavlu  Roháčovi  z Dolní 
Kalné,  z hostování v Jilemnici se vrátil  Martin Kuřík a nově na střídavý start  do 
Vrchlabí byl uvolněn Danda Mejvald, jen dívčí kopané se v Hradci Králové bude 
věnovat Andrea Čapková. Vzhledem k tomu, že pro starší přípravku nebyl dostatek 
hráčů, odešli na hostování Tomáš Exner do Vrchlabí a Patrik Mejvald do Martinic.

Mladší přípravka
Mladší  přípravku  nadále  vede  osvědčená  trojice  Martin  Hrubý,  Jan  Pauček 

a Václav Vancl, kteří se systematicky věnují přípravě těch nejmenších. Jejich úsilí 
již přináší své ovoce. Z loňského vítězného týmu odešly dvě výrazné opory Tomáš 
Exner a Patrik Mejvald, ale i letošní výsledky řadí tým do čela tabulky okresního 
přeboru  v mnohem kvalitnější  konkurenci  oproti  loňskému ročníku.  Navíc  vedle 
mistrovských zápasů mužstvo sehrálo celou řadu přípravných utkání, kde dostávají 
příležitosti i další hráči širokého kádru.
Vysoké 9:0 Turnov 19:0 Sedmihorky 8:1
Semily 4:3 Jilemnice 1:3 Bozkov 5:1
Jablonec 8:3

Starší žáci
Mužstvo  starších  žáků  bylo  doplněno  mladšími  žáky  a  po  odchodu  Radka 

Mejvalda pomáhá Ríšovi Noskovi Vítek Kuřík. Konkurence se zkvalitnila zrušením 
krajské soutěže starších žáků, odkud byly zařazeny celky Košťálova a Sedmihorek.

Velkou posilou mužstva je především Martin Kuřík, který se vrátil z hostování 
v Jilemnici, ale přínosem jsou i výkony loňských mladších žáků.
Víchová 5:1 Rokytnice 2:0 Jablonec 6:0
Košťálov 1:2 Sedmihorky 7:0

Dorost
Dorostence  opustil  Vlado  Letkovský,  který  přijal  nabídku trénovat  vrchlabské 

áčko a na vedení dorostu se s Tondou Pacholíkem podílí Luboš Stránský. Dorostu 
nejvíce chybí střelecká bilance Kuby Stránského (přechod do dospělých) a Kuby 
Šmída  (ukončení  hostování).  Přesto  si  v tabulce  krajské  soutěže  vedou  poměrně 
dobře a navíc řada hráčů vypomáhá i mužstvům dospělých.
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Mírová 4:1 Lomnice 2:5 Mírová 2:2
Lučany 2:3 Mšeno B 2:1 Lučany 2:2
Jablonec 1:4 Víchová 2:1

Béčko
Nejvíce  diskutovaná  letní  otázka  o přihlášení  béčka  má  zatím  jednoznačnou 

odpověď. Béčko pod vedením Petra Bartoně a Ládi Klazara podává kvalitní výkony, 
nemá problémy s kádrem a se stoprocentní domácí bilancí je i hřejivým osvěžením 
studeneckých fanoušků.
Rokytnice B 1:5 Košťálov C 3:2 Bozkov B 2:0
Benecko 7:0 Rovensko B 3:1 Malá Skála B 3:0
Vysoké B 2:1 Víchová B 0:1 Horka 3:2
Nová Ves B 2:0 Bělá 4:1

Áčko
Vzhledem k jarní výkonnosti se měl kádr áčka stabilizovat a hrát o klidný střed 

tabulky  okresního  přeboru.  Úzký kádr,  neproměňování  brankových  příležitostí  a 
častá vyloučení však zavedly áčko do spodních částí tabulky. V posledních zápasech 
podzimu je třeba bodovat a získat si klidnější pozici pro jarní část sezóny
Roztoky 3:2 Vysoké 2:0 Stružinec 1:1
Mříčná 0:0 Kruh 2:3 Lomnice B 0:2
Martinice 2:3 Rokytnice 1:2
Libštát 1:3 Zálesní Lhota 0:1

Podrobné  výsledky  ze  všech  oddílů  přineseme  v posledním  letošním  čísle 
Studeneckého zpravodaje.

PaedDr. Petr Junek
Mladší přípravka

Do podzimní části soutěže jsme opět vykročili „pravou nohou“ (i když fotbalista 
by měl mít  obě…).  Po odehraném sedmém kole soutěže jsme opět  poskočili  na 
1. místo průběžného pořadí. Všechny zápasy jsme dotáhli do vítězného konce kromě 
ztráty na domácím zápase s mužstvem Jilemnice. Myslíme si, že diváci, kteří nás 
chodí  pravidelně  podporovat  na  naše  domácí  utkání,  vidí  pohledný  fotbal 
s množstvím krásných  akcí,  ale  někdy i „minel  alá Standa Vlček“.  Na klucích je 
vidět, jak postupně získávají herní zkušenosti a přehled. Stále dobrá docházka na 
naše tréninky v úterý ve Lhotě  a  v pátek ve Studenci  je příslibem do dalších let 
i díky perfektní spolupráci s rodiči…

V podzimní části se náš tým začal rozrůstat také o mladší ročníky 2004 a 2005. 
Na našich trénincích se tak v pátek sejde až ke třiceti malých fotbalistů. Ti nejmladší 
se  zatím seznamují  s balonem a základními pravidly fotbalu,  ale  taky už aktivně 
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ochutnali  atmosféru  při  přátelských  zápasech.  Máme  z toho  velkou  radost 
a doufáme,  že  v hráčích  zůstane  nadšení  pro  fotbal  i v pozdějším  věku 
a nezapomenou na společné zážitky s fotbalem a budou i nadále platnými členy SK 
Studenec nebo Sokola Zálesní Lhota.

V příštím roce se bude měnit herní systém soutěže na 4 + 1. Jak jste si mnozí 
všimli, vedle hlavního hřiště se buduje další trávník, na kterém by měli kluci hrát 
svá utkání. Jestli se na trénink sejdou i starší týmy SK, mohou ho samozřejmě využít 
taky… Na vybudování hřiště se již tradičně podíleli aktivní sponzoři a tvrdé jádro 
srdcařů  klubu.  Chtěl  bych  navíc  poděkovat  stavební  firmě J + J  Josefa  Junka  za 
vyvrtání děr pro sloupky oplocení, neboť na stávající navážce bychom hloubili díry 
ještě dnes jako horníci v Chile.

V návaznosti na měnící se herní systém jsme se přihlásili k ostrému testu. Jedeme 
13. 11. 2010 na zastřešenou umělou trávu do Milovic, kde po celou zimu pořádají 
fotbalové turnaje. Jsme opravdu zvědaví, jak se popereme s následujícími soupeři: 
AFK Milovice 2003, Spartak Příbram, Spartak Hrdlořezy, Dukla Praha, FC Hradec 
Králové a samozřejmě kandidát na vítězství SK Studenec! Pokud máte zájem se jet 
podívat,  stačí  kontaktovat  trenéry  a  dle  zájmu  případně  zorganizujeme  nějakou 
společnou dopravu.

Veškeré informace pro fanoušky a rodiče najdete na našem hojně navštěvovaném 
webu: www.ministudenec.webnode.cz.

Martin Hrubý

Mýty o diabetu – pokračování
Mýtus 8: Nemám rád sladké, nemůžu mít cukrovku.

Obliba sladkého není podmínkou rozvoje diabetu. Sacharidy, které jsou nedílnou 
součástí naší stravy, obsahují i nesladké pokrmy. Je důležité nepodceňovat diabetes 
a „objevit“ nemoc co nejdříve. Klinický obraz diabetu je pestrým souborem různou 
měrou vyjádřených příznaků. Zpočátku se pacient cítí unavenější, méně výkonný. 
Protože se cukr dostává do moče, objevuje se časté močení, a tím zvýšená potřeba 
příjmu tekutin. Dalšími příznaky jsou hubnutí, přechodné poruchy zrakové ostrosti, 
dech páchnoucí acetonem. S dalším rozvojem nemoci přichází porucha vědomí až 
koma.

zdroj: www.diadesatero.cz
Ovocné pochoutky nejen pro diabetiky
Jablečný kysel
1 porce: 80 kcal – 335 kJ, 0,3 g bílkovin, 0,4 g tuku, 19 g sacharidů, 2,2 g vlákniny
Potřebujete: 200 g jablek, 10 g Solamylu
Postup: Oloupaná jablka nakrájíme na kousky a uvaříme z nich kompot. Umixuje-
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me  a  přidáme  Solamyl  rozmíchaný  v 1 dl  vody.  Následně  směs  ještě  krátce 
povaříme, nalijeme do misek a necháme vychladnout.
Pohár s broskvemi
1 porce: 225 kcal – 940 kJ, 19 g bílkovin, 6 g tuku, 24 g sacharidů, 1,4 g vlákniny
Potřebujete: 1/4 l  mléka,  20 g  vanilkového  pudinkového  prášku,  125 g  tučného 
tvarohu,  1  lžičku  tekutého  sladidla,  2  bílky,  100 g  broskví  (asi  2  ks),  lžíce 
strouhaných ořechů
Postup: V části mléka rozmícháme pudinkový prášek, zbytek mléka přivedeme do 
varu,  přilijeme mléko s pudinkem a povaříme. Pak pudink necháme vychladnout. 
Tvaroh  osladíme  sladidlem  a  postupně  do  něho  přidáváme  pudink,  až  vznikne 
hladký krém. Z bílků ušleháme tuhý sníh a lehce jej vmícháme do krému. Pak do 
pohárů dáváme střídavě broskve a krém, povrch posypeme ořechy.
Plněný grapefruit
1 porce: 140 kcal –585 kJ, 9 g bílkovin, 12 g sacharidů, 1,8 g vlákniny, 6 g tuku
Potřebujete: 200 g grapefruitu,  80 g netučného tvarohu, 1 lžíce kysané smetany, 
1 lžička strouhaných ořechů, 1 lžička citrónové šťávy, sladidlo podle chuti
Postup: Z grepu vydlabeme dužinu, nakrájíme ji na kostičky, smícháme s ostatními 
přísadami a pak grep touto směsí vyplníme. Podáváme vychlazený.

zdroj: www.diabetesaja.cz

Houby, houby, houby
Letošní houbařské léto se vydařilo! Houby se nemusely hledat, stačilo procházet 

se v lese a sbírat. Za hodinovou procházku byl košík plný. Sbíraly se různé druhy 
hřibů – hřib borový, kovář, hnědý (slaďák), žlutomasý (babka), dubový. Občas se 

objevil i křemeňák a různé druhy kozáků.
Zkušenější houbaři byli spokojeni s muchomůrkou 

růžovou  (masák,  růžovka).  Rostlo  však  i nebývalé 
množství  pravých  hřibů  –  správný  název  je  hřib 
smrkový.  Zde  si  můžeme  jen  přát,  že  se  nenaplní 
známá věta ze Smrti krásných srnců Oty Pavla –„když 
roste hodně bílých hřibů, tak bude…“.

Houby však nerostly jenom v lese. Dobré podmín-
ky  nalezly  v závěru  prázdnin  i v blízkosti  školy  na 
okraji  dětského  hřiště.  V okruhu  kolem  stříbrného 
smrku a jeřabiny bylo spočítáno 126 pěkných mucho-
můrek růžových.

Jaroslav Hák
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