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Vážení spoluobčané,
je tu opět konec roku a s ním spojené hodnocení,  nad kterým se většina z nás 

alespoň na chvíli pozastaví.
Řada z nás  si  v letošním roce musela zvyknout  na omezenější  prostředky,  než 

tomu bylo v době předešlé, mnoho z nás také muselo přehodnotit svoje potřeby.
Z tohoto důvodu mám o to větší  radost,  že se nám podařilo to nejpodstatnější 

a splnil  se  velký sen v podobě dokončení  a  slavnostního otevření  nové mateřské 
školky. Jak postupuje čas kupředu, tak stále více a více je zřejmé, že pokud bychom 
nedosáhli finančních prostředků ze státního rozpočtu na tuto stavbu, tak další šance 
by tu prostě nebyla.  Co se jistě zapíše do historie naší  obce,  je i letošní stříbrné 
umístění v mezinárodní soutěži Entente Florale Europe. Při letním hodnocení naší 
obce evropskými komisaři  jsem si moc dobře uvědomoval, kolik našich obyvatel 
touto soutěží „žilo“ a zároveň kolik lidí mi vyšlo vstříc s jakoukoli pomocí.

Ještě jednou Vám všem děkuji.
Každým  rokem se nám daří  přivítat  téměř  stejný počet  nových  občánků a  to 

svědčí o tom, že naše obec dokáže připravovat takové podmínky, aby zde mladí lidé 
zůstávali a naopak neodcházeli, jako tomu je v obcích jiných. Je proto nutné, aby 
tímto směrem naše obec i nadále pokračovala a pro další čtyři roky připravila takové 
záměry, které půjdou tímto směrem a budou v obou našich obcích viditelné.

Vždy je  třeba  hledat  něco  pozitivního,  stačí  si  jenom vzpomenout  na  letošní 
povodně v našem kraji.  Tito  postižení  lidé  se mají  daleko  hůře  než  my všichni, 
a proto je dobré si říci, že jsme je v tom nenechali a pomohli jsme, jak jsme mohli.

Vím, že nikdy nedokážu splnit sny každého z Vás, všichni víme, že vše je závislé 
na finančních prostředcích. Mohu ale říci, že udělám vše pro to, aby se tu většině 
z Vás  žilo  i nadále  dobře  a  já  to  poznal  z Vaší  spokojenosti,  kterou  cítím  ze 
společného setkání či vyjádření podpory.

Tím se dostávám i k letošním komunálním volbám, proto mi dovolte, abych Vám 
všem ještě jednou poděkoval za Vaši podporu, kterou jste mi prostřednictvím vašich 
hlasů dali. Za sebe říkám, že s tak vysokým ohodnocením své osoby i naší strany 
jsem opravdu nepočítal. Cítím velkou zodpovědnost i závazek vůči Vám všem, kde 
práce převládá nad nějakou radostí.

Je třeba také poděkovat Vám všem za jakoukoli pomoc, kterou pomáháte všem 
ostatním  i mně  samotnému.  Čím  je  člověk  starší,  tak  ví,  že  tím  nejkrásnějším 
dárkem k Vánocům není, co se zlatem třpytí, ale třeba to, že pokud potřebujete podat 
pomocnou ruku, můžete se spolehnout na někoho, kdo Vás za ni chytí.

Přeji Vám krásné Vánoce, do nového roku 2011 hodně štěstí, zdraví, odvahy, síly 
a naděje.

Jiří Ulvr, Váš starosta
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ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
Ve čtvrtém letošním čísle našeho Zpravodaje jsem Vás informoval, 

jak to vypadá s rekonstrukcí OÚ. V současné době se dokončila první 
etapa  ze  získané  dotace  ve  výši  téměř  1 300 000 Kč.  Během  listopadu  se  stihl 
zateplit strop budovy a vyměnit okna. Tím by měly být vnitřní prostory dokončeny. 
Na jaře příštího roku bude pokračovat druhá etapa v podobě zateplení venkovní části 
budovy.

Jiří Ulvr, starosta

V listopadu  se  prováděla  prořezávka  lipové  aleje  v Zálesní  Lhotě  směrem  ke 
kostelu. Dvě lípy se musely porazit z důvodu špatného stavu. Všichni víme, že se 
zde  pohybují  hlavně  děti  z mateřské  školky.  Podle  Agentury  ochrany  přírody 
a  kraj iny ČR 
není  potřeba 
vysazovat  lípy 
nové,  celistvý 
dojem  nebude 
narušen,  jeli-
kož  lípy  jsou 
vysázeny v po-
měrně  těsném 
sponu.  Nové 
sazenice by ne-
měly  dostateč-
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né  prostorové  a  světelné 
podmínky  pro  optimální 
vývoj.

Jiří Ulvr, starosta

Jak ten rok utekl
V  pondělí  15. listopa-

du 2010 jsem se zúčastnil 
v budově  Senátu  Parla-
mentu  České  republiky 
celostátního vyhlášení tři-
nácti  krajských  vítězů 
„Zelené  stuhy“  a  „Oran-
žové stuhy“ soutěže Ves-
nice  roku  2010.  Byla  tak  splněna  jedna  ze  závěrečných  podmínek  pro  nás  tak 
úspěšné soutěže, ve které jsme se na tomto místě před rokem dozvěděli, že jsme se 
stali celkovými vítězi „Zelené stuhy České republiky“ pro rok 2009.

Tak jako jsem přebíral  tuto štafetu  před rokem já,  tak letos  jsem ji  předával. 
Letošním vítězem se stala  obec Smržice z Olomouckého kraje.  Naše obec se tak 
mohla prezentovat všem přítomným s tím, co jsme za poslední rok dokázali, včetně 
získání stříbrné plakety v evropské soutěži Entente Florale Europe. Díky všem těmto 
viditelným skutečnostem jsme získali čestné uznání za úspěšnou reprezentaci České 
republiky v mezinárodní soutěži a já jsem si říkal, jak ten rok utekl…

Jiří Ulvr, starosta
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Tisková zpráva Libereckého kraje 20. 10. 2010

Obec Studenec obsadila za péči o zeleň 2. místo 
v mezinárodní soutěži Entente Florale Europe

Už  téměř  měsíc  se  může  obec  Studenec  na  Semilsku  chlubit  skvělým 
2. místem, které získala v těžké konkurenci dalších 11 obcí z 11 zemí ve finále 
evropské soutěži Entente Florale – Evropská kvetoucí sídla. Starosta Jiří Ulvr 
si vedle diplomů odvezl domů také osmikilogramovou plaketu ze stříbra.

Závěrečné hodnocení a vyhlášení výsledků soutěže Entente Florale Europe 2010 
se konalo 24. září v Itálii.

„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,“ popsal cestu ke 
stříbru Jiří Ulvr.

Evropská  hodnotící  komise  navštívila  obec  9.–10. července  tohoto  roku.  Do 
Studence ji tehdy přijel přivítat a obec podpořit také hejtman LK Stanislav Eichler 
(ČSSD).

„Životnímu prostředí se Studenec věnuje systematicky. Byl jsem například u toho, 
když se otevírala naučná stezka a arboretum u základní školy,“ připomněl hejtman.

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 zprostřed-
kovat  mezinárodní  kontakty  založené  na  síti  referenčních  měst  a  vesnic  z řad 
účastníků soutěže. Účast českých vesnic a měst organizuje Společnost pro zahradní 
a krajinářskou tvorbu, občanské sdružení.

„Do  soutěže  se  letos  zapojilo  12 evropských  zemí,  celkově  soutěžilo  24 tisíc  
venkovských sídel,“ upozornil starosta s tím, že se Česká republika poprvé přihlásila 
v roce 2002.

Vítěz Zelené stuhy ČR roku 2009 kromě nominace do mezinárodní soutěže získal 
možnost  čerpání  dotací  ze  dvou  programů  vypsaných  Ministerstvem  životního 
prostředí do výše 700 tisíc Kč.

P. S.: Už v roce 2008 obec získala diplom za vzorné vedení obecní knihovny.

Mgr. Jiří Langer, tiskový mluvčí LK
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Povinnosti držitelů cestovních dokladů
Držitelé  cestovních  pasů  se  velmi  často  dopouštějí  z  neznalosti  zákona 

č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, přestupků, proto se chceme touto cestou 
pokusit  o zmírnění  postihu  za  tyto  přestupky  a snažíme  se  našim  spoluobčanům 
a držitelům cestovních dokladů připomenout jejich povinnosti vyplývající ze znění 
tohoto zákona.

Povinnosti občanů a oprávnění orgánů související s jejich porušením:
Držitel je povinen:
a) s přihlédnutím ke všem okolnostem a poměrům  chránit cestovní doklad před 

ztrátou, odcizením, poškozením nebo zneužitím,
b) odevzdat  bez  zbytečného  odkladu  neplatný  cestovní  doklad nebo  cestovní 

doklad, který je zaplněn záznamy, orgánu příslušnému k jeho vydání.

Držitel  je  povinen  ohlásit  neprodleně  ztrátu,  odcizení  cestovního  dokladu 
anebo jeho nález orgánu příslušnému k jeho vydání.

Držitel  je  v zahraničí  povinen  ohlásit  neprodleně  ztrátu,  odcizení  cestovního 
dokladu  nebo  jeho  nález  nejbližšímu  zastupitelskému  úřadu,  nestanoví-li  jinak 
mezinárodní smlouva. Po návratu do České republiky je občan povinen ohlásit ztrátu 
nebo odcizení cestovního dokladu také orgánu příslušnému k jeho vydání.

Přestupky na úseku cestovních dokladů:
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že:
a) poruší povinnost chránit cestovní doklad před ztrátou, odcizením, poškoze-

ním, zničením nebo zneužitím,
b) neoprávněně provede zápis, změnu nebo opravu v cestovním dokladu,
c) se  úmyslně  vyhne  nebo  se  odmítne  podrobit  kontrole  cestovních  dokladů  při 

překračování státních hranic České republiky na hraničním přechodu,
d) při opuštění území České republiky neoprávněně překročí státní hranice bez 

platného cestovního dokladu,
e) neprodleně  neohlásí  poškození,  zničení,  ztrátu,  odcizení  nebo  zneužití 

cestovního dokladu,
f) neodevzdá  neplatný  cestovní  doklad  nebo  cestovní  doklad,  který  je  zaplněn 

záznamy,
g) neodevzdá  cestovní  doklad  v případě  ohlášení  jeho  ztráty  nebo  odcizení, 

pokud jej poté nalezne nebo získá zpět jiným způsobem,
h) úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije cestovní doklad,
i) poskytne nebo přijme cestovní doklad jako zástavu nebo odebere cestovní 

doklad při vstupu do objektu nebo na pozemek,
j) pořídí kopii cestovního dokladu a neprokáže souhlas občana podle § 2 odst. 3.

OÚ Studenec 9
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Za přestupek podle písm. a) až j) lze uložit pokutu do 10 000 Kč.
Upozorňujeme občany, kteří jsou držiteli cestovních pasů,  kterým prošla doba 

platnosti, vlastní pasy po osobách zemřelých, na povinnost tyto cestovní pasy 
neprodleně  odevzdat.  V případě,  že  byli  držiteli  a tyto  pasy  nejsou  schopni 
dohledat, jsou povinni tuto skutečnost nahlásit jako ztrátu dokladu na Městském 
úřadu Jilemnice, správní odbor – cestovní doklady.

Zároveň  upozorňujeme,  že  platnost  cestovního  pasu  držitele,  který  uzavřel 
manželství  a změnil  příjmení,  automaticky  končí  3 měsíce  od  uzavření  man-
želství.

Při  nesplnění  všech  uvedených  povinností  je  možno  uložit  pokutu  do  výše 
10 000 Kč.

Veškeré podrobnější  informace  občanům rádi  zodpovíme  na telefonním čísle 
481 565 211, správní odbor Městského úřadu Jilemnice.

Nataša Junková

Z jednání zastupitelstva obce
Ustavující  zasedání  studeneckých  zastupitelů  se  konalo  v pondělí  8. listopadu 

2010. Kromě 14 zastupitelů se na obecní úřad dostavilo 21 občanů.
Na začátku přítomní nově zvolení zastupitelé složili a podepsali slib, byla zvolena 

návrhová a volební komise a odsouhlasen způsob volby, a to starosty a místostarosty 
tajnou volbou, členů rady a předsedů a členů výborů veřejnou volbou.

Na starostu  obce  byl  navržen  pan  Jiří  Ulvr,  který byl  následně  zvolen  všemi 
14 hlasy.  Na neuvolněného místostarostu obce byl  navržen pan Ing. Josef Boura, 
který byl zvolen také všemi 14 hlasy.

Ustanovena byla nová pětičlenná rada obce, jejímiž členy se automaticky stávají 
starosta a místostarosta. Dále do ní byli  zvoleni Ing. Martin Hamáček, Ing. Marie 
Tauchmanová a Václav Vancl.

Proběhla  také  volba  předsedů  a  členů  kontrolního  a  finančního  výboru. 
Finančnímu výboru bude předsedat PaedDr. Dana Synková, členy jsou PaedDr. Petr 
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Informace Finančního úřadu v Jilemnici
– FÚ v Jilemnici bude 31. 12. 2010 z provozních důvodů uzavřen.
– Ve dnech 17. 12. 2010 – 9. 1. 2011 bude uzavřena daňová pokladna.
– K 31. 12. 2010 končí platnost daňových složenek.

Ing. Jarmila Jiroušová, vedoucí oddělení daňové správy
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Junek, Markéta Kadavá a Ing. Václav Urban, kontrolnímu výboru bude předsedat 
Mgr. Lukáš Kalenský a jeho členy se stali Jan Krůfa, Ing. Pavel Mečíř a Mgr. Zuza-
na Weissová.

V diskusi pan starosta Jiří Ulvr poděkoval všem občanům za důvěru ve volbách. 
Doplnil, že místo v radě bylo nabídnuto i KDU-ČSL, která však nabídku nepřijala.

Nové zastupitele požádal o spolupráci, nápady a náměty na rozvoj obce v příštích 
čtyřech letech. Je potřeba připravit „Strategický plán pro období 2011–2014“ a vyti-
povat akce, na které se dají získat peníze z evropských fondů.

Dále  pan  starosta  podotkl,  že  naše  obec  je  v posledních  letech  jedna 
z nejaktivnějších  v Libereckém  kraji,  co  se  týče  získávání  dotací  a  realizace 
projektů.

Pan  Martin  Hamáček  odpověděl  na  otázku  pana  Stanislava  Paulů,  proč 
nekandidoval  na post  místostarosty obce,  že tato funkce  kromě práce  v kanceláři 
vyžaduje jednání a práci v terénu, což se na invalidním vozíku nedá zvládnout.

Na závěr pan starosta pozval přítomné na Obecní polévku a následný společenský 
večer  v sokolovně  spojený  s oslavami  školských  výročí  a  zisku  stříbrné  plakety 
v soutěži Entente Florale Europe.

Volby do zastupitelstva obce Studenec
15.–16. října 2010

celkem Studenec Zálesní Lhota
Voliči v seznamu 1 427 1 101 326
Vydané obálky 930 774 156
Volební účast 65,17 % 70,30 % 47,85 %
Odevzdané obálky 930 774 156
Platné hlasy 12 774 10 885 1 889

Název kandidátní listiny hlasy abs. hlasy v % počet mandátů
Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid. 3 748 29,34 4
Nezávislí kandidáti Studenec 9 026 70,66 11

KDU-ČSL Nezávislí kandidáti Studenec
Vancl Karel 319 280 39 Ulvr Jiří 767 638 129
Jiran Pavel Ing. 285 266 19 Boura Josef Ing. 662 552 110
Urban Václav Ing. 375 345 30 Hamáček Martin Ing. 722 611 111
Mečíř Pavel Ing. 341 314 27 Synková Dana PaedDr. 636 532 104

OÚ Studenec 11
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Kuříková Helena 152 143 9 Kalenský Lukáš Mgr. 590 500 90
Vancl Jan Ing. 245 232 13 Kadavá Markéta 633 494 139
Česáková Jana 290 218 72 Pacholík Antonín 611 470 141
Mečíř Petr Bc. 215 196 19 Vancl Václav 641 542 99
Pekárek Pavel 197 183 14 Tauchmanová Marie Ing. 614 509 105
Tauchman Jan 154 146 8 Krůfa Jan 536 447 89
Tauchmanová Anežka 150 142 8 Weissová Zuzana Mgr. 549 452 97
Horáček Stanislav Ing. 236 225 11 Šedivý Josef 566 455 111
Mühlová Marie MUDr. 329 279 50 Jarý Vladimír 481 404 77
Kuřík Jiří 232 220 12 Kudr Jiří 519 449 70
Tomáš Jaroslav 228 212 16 Šulc Marek 499 429 70

U kanidátů je uveden  počet  obdržených hlasů  celkem, ve Studenci a v Zálesní 
Lhotě. Tučně jsou zvýrazněni zvolení zastupitelé.

S Krakonošem proti krizi
Vážení spoluobčané,
rád  bych  Vás  touto  cestou  informoval  o možnosti  účastnit  se  nového 

vzdělávacího  projektu  „S Krakonošem  proti  krizi“,  který  bude  realizován 
občanským sdružením Most ke vzdělání – Bridge to education.

Tento projekt – volně navazující na projekt „S Krakonošem u počítače“ – Vám 
nabízí  příležitost  navštěvovat  zdarma vzdělávací  aktivity  a  odborné  kurzy přímo 
v naší  obci.  Snahou realizačního týmu je v tuto chvíli  zjistit  Váš zájem o projekt 
a poté maximálně přizpůsobit projektové aktivity Vašim potřebám (především co se 
týče termínů konání a nabízených kurzů), proto jste obdrželi, nebo v nejbližší době 
obdržíte také informační letáček s dotazníkem.

V případě  Vašeho  zájmu  o projekt  a  některý  z nabízených  kurzů  Vás  žádám 
o vyplnění  tohoto  dotazníku  a  jeho  odevzdání  do  označeného  sběrného  boxu na 
obecním úřadě, a to do 7. ledna 2011.

Dne 10. ledna 2011 v 17.30 hod. se na obecním úřadě bude konat informační 
schůzka s realizátory projektu,  kde se dozvíte  podrobné informace  a budou Vám 
zodpovězeny veškeré dotazy související s realizací projektu v naší obci.

Věřím,  že Vás  nabídka vzdělávacích  aktivit  zaujme a  využijete  této  možnosti 
k Vašemu rozvoji a spokojenosti.

Jiří Ulvr, starosta obce Studenec
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Tisková zpráva

Starosta obce Heřmanice převzal finanční dar určený na 
obnovu obecního majetku od 
zástupců mikroregionu Jilemnicko

V neděli  17. 10. 2010 proběhl  od  18 hodin  Bene-
fiční  koncert  Jilemnicka  ve  prospěch  povodněmi 
postižené obce Heřmanice.  Koncert se uskutečnil ve 
Společenském domě Jilm v Jilemnici, který se na jeho 
realizaci  podílel  s Jilemnickem  –  svazkem  obcí  a 
Městem Jilemnice.  Večerem  brilantně  provázel  pan 
Jiří Knot, známý například z role mlynáře v pohádce 
O statečném kováři. Všichni účinkující vystoupili  na 
akci  bez  nároku  na  honorář  a  svým  výkonem 
připravili  pestrý,  skoro tříhodinový program.  Diváci 
měli  možnost  vyslechnout  pedagogy  Základní 
umělecké školy v Jilemnici, kteří předvedli kromě zpěvu také hru na klavír, soprán 
saxofon  a  nebo  klarinet.  Další  program  večera  patřil  mistrovské  kytaře  Libora 
Fišera,  rodáka z nedaleké Bukoviny u Čisté,  jehož program doprovodil holandský 
perkusista  Gerber  Clements.  Druhý blok  programu  pak  zahájil  tradičně  výborný 
vokálně-instrumentální  soubor  Satori  z Poniklé.  Hostem  večera  byl  zpěvák  Jan 
Kalousek, který přijel  do Jilemnice osobně podpořit dobrou myšlenku a připravil 
divákům  perfektní  a  vtipné  vystoupení.  Diváci  ocenili  celý  program  dlouhým 
potleskem.  Odměnou  za  vybrané  finanční  příspěvky  jim  pak  bylo  zábavné 

vystoupení  dudáckého 
souboru Heřmánek, který 
přijel  přímo  z Heřmanic 
poděkovat za uskutečnění 
této  akce.  Kromě  vybra-
ného  vstupného  návštěv-
níci přispívali libovolným 
obnosem  do  připravené 
sbírkové kasičky. Výsled-
ná  suma  ze  vstupného  a 
sbírky  čítala  nezaned-
batelných  21 230 Kč. 
Symbolický  šek  na  tuto 
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částku a také další symbolic-
ké šeky od jednotlivých obcí 
převzal  přímo z rukou jejich 
zástupců  starosta  Heřmanic, 
pan  Vladimír  Stříbrný.  Cel-
ková částka, kterou se poda-
řilo pro postižené Heřmanice 
získat,  činila  neuvěřitelných 
121 230 Kč.  Věříme,  že 
všechny  tyto  finanční  prost-
ředky  budou  účelně  využity 
a pomohou  alespoň  částečně 
zacelit  šrámy,  které  obci  po 
srpnových  povodních  zůsta-

ly.  Organizátoři  tímto  děkují  všem zainteresovaným  obcím,  jednotlivým  dárcům 
a také subjektům, které realizaci akce podpořily.

Ing. Radka Paulů, manažerka Jilemnicka – svazku obcí

Vítání občánků
Při jarním vítání občánků dne 28. 4. 2010 se sešlo 8 dětí.

Justýna Horáčková 
Studenec 141
Vanessa Mencová, 
Studenec 349
Richard Vaněk, 
Zálesní Lhota 46
Laura Buďárková, 
Studenec R-50
Daniel Vavrek, 
Zálesní Lhota 82
Jakub Tauchman, 
Studenec 49
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Jakub Šulc, 
Studenec 79
Jaromír Bulušek, 
Studenec 398

Na vítání vystu-
povaly  děti  z Ma-
teřské  školy  ve 
Studenci.  Děkuje-
me jim za účinko-
vání a paní učitel-
ce za to, že s nimi 
tanečky a písničky 
nacvičila.

Dětem  i rodi-
čům přejeme mnoho radosti a spokojenosti v dalším životě.

Při podzimním vítání občánků dne 3. 11. 2010 se sešlo 13 dětí.

Jiří Hampl, Studenec 245 Eliška Jodasová, Studenec 228
Adéla Tauchmanová, Zálesní Lhota 45 Kristina Kuříková, Studenec 21
Václav Nezbeda, Studenec 145 Markéta Kuříková, Studenec 394
Michal Kuřík, Studenec 243 Lenka Vanclová, Studenec 301
Kamila Klouzová, Zálesní Lhota 29 Barbora Háková, Studenec 166
Jiří Machálek, Studenec 147 Lukáš Mečíř, Studenec 410
Kristýna Konupková, Studenec 103
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Na vítání vystupovaly děti 
ze  Základní  školy  ve  Stu-
denci. Děkujeme jim za účin-
kování a paní učitelce Lánské 
za to, že s nimi tanečky a pí-
sničky nacvičila.

Dětem  i rodičům  přejeme 
mnoho radosti a spokojenosti 
v dalším životě.

Základní škola a Mateřská škola Studenec
Podzimní tvoření

Rozmanitá krása podzimní přírody nás inspirovala k vyhlášení výtvarné soutěže 
pro děti z mateřské školy a 1. stupně ZŠ.

Výtvarníci si mohli vybrat z těchto témat:
1. Barevný podzim (volná technika),
2. Pajduláci, zvířátka a jiná havěť (výrobky z přírodnin),
3. Podzimní práce na zahradě a na poli (volná technika),
4. Drakiáda (volná technika).
5.  listopadu 2010 – v den uzávěrky soutěže  jsme měli  pěkně  zamotané  hlavy 

z obrovského množství podzimních obrázků, pajduláků, draků, přírodnin, které se 
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nám sešly.  A tak  jsme  sestavili 
porotu z učitelů výtvarné výcho-
vy a dětí a třídili obrázky a vý-
tvory, prohlíželi, oceňovali. Děti 
vyráběly  nejen  ve  škole,  ale 
i doma.  Některé  přinesly  3  i  4 
výrobky.  Nápady  byly  úžasné, 
leckde  se  podílela  na  přípravě 
celá rodina. Veškeré práce jsme 

vystavili.  Kdo chtěl,  přišel  se 
podívat  a  motivovat  se  do 
dalšího  tvoření.  V rámci  jed-
notlivých oddělení, tříd i kate-
gorií jsme vyhlásili tři nejlepší 
práce, což nebylo vůbec jedno-
duché.  Ale nadšené oči  tvoři-
vých  dětí  při  přebírání  cen 
byly  pro  nás  tou  nejlepší 
odměnou.

Děkujeme  všem  šikovným 
pacičkám za milé obrázky a výrobky, které nás překvapily a ozdobily celou školu 
i školku.

Mgr. Iva Exnerová a PaedDr. Miloslava Jindrová

Zvířata 
Krkonoš

V listopadu 
navštívil  naši  ma-
teřskou  školku  ve 
Studenci  pan  Petr 
Najman se zajíma-
vou besedou ,,Zví-
řata  Krkonoš“.  
Jeho  fotografie 
a vyprávění  nás 
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zavedlo do našich hor, kde žije hodně živočichů, zvířat a ptáků, které jsme ještě 
nikdy neviděli. Upoutal nás život veverek, které si vždy pamatují, kam si schovaly 
svoje  zásoby.  Hned  druhý  den  jsme  jednu  pozorovali  u školky,  jak  si  odnáší 
jablíčko. Přidejte se všichni k nám, budeme pozorovat přírodu a chránit ji.

děti a paní učitelky MŠ Studenec

Podzimní bruslení v Nové Pace
Naše děti  rády bruslí  a potvrdila  to i středeční  odpoledne na zimním stadionu 

v Nové Pace. Nejvíc malých bruslařů bylo jako již tradičně z 1. a ze 2. třídy. Udělali 
na ledě velký pokrok a na závěrečné  hodině většina z nich bruslila  hezky.  Mezi 
dětmi z vyšších tříd se našli hokejisté a krasobruslařky. Nejvíce děti bavily hry na 
ledě. Za rok určitě zase do Nové Paky vyrazíme.

Mgr. Ivana Kučerová, učitelka 2. tř.

Jičín – město pohádky
7. září 2010 se vypravil autobus se žáky 1. stupně na „Jičín – město pohádky“. 

Těšili  jsme  se  na  průvod  masek.  Chvíli  jsme  čekali,  ale  pak  už  před  námi 
pochodoval  drak,  Rumcajs  a  Manka  s Cipískem,  smrtka,  vojáci,  Křemílek 
s Vochomůrkou,  Večerníček,  víla  Amálka,  Ferda Mravenec a Beruška,  princezny 
a čarodějnice, čerti, malé mažoretky, zkrátka celý pohádkový svět. Po průvodu jsme 
si na náměstí v malých dílničkách vyrobili magnetky, ubrousky, malovali jsme na 
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sádru,  navlékali  jsme  korálky,  stavěli  ze 
stavebnic.  Cestou  k autobusu  jsme  neminuli 
cukrovou vatu, zmrzlinu a jiné laskominky. Na 
příští  dětský  maškarní  bál  budeme  mít  plno 
nápadů na nejkrásnější masku.

žáci 1. stupně

Školní kola soutěží pokračují

Vynálezci a objevitelé
Tématem druhé dějepisné soutěže,  která  se konala 13. 10.,  byli  čeští  a světoví 

vynálezci a objevitelé z oblasti lékařství, biologie, chemie, dopravy, fyziky. Úkolem 
žáků bylo co nejlépe vyřešit několik úloh. Prvním z nich bylo spojit vynálezce s jeho 
objevem. Ve druhém cvičení měli vypsat nejvíce vynálezců, kteří získali Nobelovu 
cenu. Toto cvičení bylo nejtěžší, protože ani jeden ze soutěžících nenapsal  žádné 
jméno. Posledním cvičením bylo napsat k několika vynálezcům jejich objev.

Tohoto kola školní soutěže se zúčastnilo 14 žáků z celého druhého stupně, avšak 
zastoupen  byl  pouze  osmý  a devátý  ročník.  I když  šlo  o testování  vědomostí 
technických vynálezů, na prvních dvou místech se umístily dívky. Pořadí umístění:

1. místo Jana Šimáčková 9.B
2. místo Pavlína Budínová 9.B
3. místo Mojmír Křížek 9.B
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Olympiáda z dějepisu
Školní kolo olympiády z dějepisu bylo tématicky zaměřeno na zdraví a nemoci. 

Neoficiální název soutěže byl Od šamana po penicilin. Test nebyl ani tak těžký, jako 
dlouhý. Žáci měli za úkol vyplnit osm stránek. První polovina úkolů se jim docela 
dařila. Postupně ztráceli pozornost, což se odrazilo na počtu bodů, které nasbírali.

Žáci  si  prověřili  znalosti  z lékařství  starověkého  Egypta,  Číny  a Japonska; 
Hippokratovy  přísahy;  významných  lékařských  objevů.  V testu  byly  i otázky 
týkající  se  českých  dějin  (např.  Karlovy  univerzity)  i slavných  osobností,  jež  se 
zapsaly do dějin ztrátou oka, zákeřnou chorobou nebo pomocí nemocným.

Školní  kolo olympiády  z dějepisu  vyhrál  Jan  Kuřík  z 9.B,  který  postupuje  do 
okresního kola soutěže. Na druhém místě se umístila Simona Hamáčková z 9.A. Na 
třetí místo dosáhla Míša Dubská z 8.B.

Mgr. Michaela Kuříková Chrtková, vyučující dějepisu

Poznávačka bezobratlých
Druhá přírodopisná soutěž pro tento školní rok se konala v pondělí 25. 10. 2010. 

Soutěže  se  zúčastnilo  celkem 24 žáků z druhého  stupně.  Nejvíce  byli  zastoupeni 
soutěžící  z 9.A.  Úkolem  žáků  bylo  poznat  co  nejvíce  ze  20 obrázků  známých 
bezobratlých  živočichů.  Na  obrázcích  mohli  žáci  poznávat  například  tasemnici 
bezbrannou, škebli rybničnou, mravence lesního, veš dětskou a babočku paví oko. 
Největší  úspěch  v poznání  mělo  klíště  obecné  a žížala  obecná,  nejhůř  dopadla 
ústřice.

Na prvních třech místech se umístili:
1. místo Markéta Jiřičková 9.A
2. místo Veronika Mašková 8.A
3. místo Simona Hamáčková 9.A

Evropa
V pondělí 15. 11. se konala první letošní zeměpisná soutěž. Jejím tématem byla 

Evropa. Žáci měli za úkol spojovat státy Evropy s tím, co je pro ně typické nebo 
třeba stát a jeho automobil. Dalším úkolem byly dotazy na evropská NEJ – třeba 
nejvyšší hora, nejdelší řeka nebo největší ostrov a poloostrov. Největším problémem 
byl úkol zaměřený na Evropskou unii. Jen tři žáci ze 20 zúčastněných věděli, že EU 
má 27  členů.  Také  spousta  žáků  psala,  že  největším  státem EU je  Rusko  nebo 
dokonce Čína. Nejlepší „perličkou“ byla odpověď na otázku: Kdy se stala členem 
EU Česká  republika?  Odpověď byla  –  Česká  republika  není  členem.  Posledním 
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úkolem byla  slepá  mapa  států  Evropy –  jediný,  kdo  dokázal  zakreslit  do  mapy 
všechny státy a státy podle hlavních měst,  byl  Honza Štěpánek ze 6. třídy.  I přes 
nějaké ty nezdary byla spousta odpovědí správných a úspěšnost byla celkově dost 
velká. Těší mě i větší účast na soutěži než obvykle.

Na prvních třech místech se umístili žáci 9.B:
1. místo Jenda Kuřík
2. místo Mojmír Křížek
3. místo Lenka Vydrová

Mgr. Veronika Adolfová, vyučující zeměpisu a přírodopisu

Ekomládě 2010
Ve středu 20. 10. 2010 se naši deváťáci zúčastnili přírodovědné soutěže Ekomlá-

dě na Střední a Vyšší odborné škole v Hořicích. Letošní devátý ročník této soutěže 
byl na téma Les – plíce planety.  Žáci soutěžili v čtyřčlenných týmech. Naši školu 
reprezentovali: Jana Šimáčková, Lenka Vydrová, Sebastian Hájek a Jan Kuřík. Na 
jednotlivých stanovištích plnili žáci různé úkoly. Například poznávali lesní zvířata, 
stopy lesních zvířat,  ptáky podle hlasu,  naše  lesní  a  ovocné  dřeviny a také měli 
v týmu  vymyslet  co  nejvíc  pořekadel  o lese.  Ekomláděte  se  zúčastnilo  celkem 
16 týmů z okolních škol a náš tým obsadil krásné 5. místo. Nejlepší ceny – dorty – si 
odnesla  první  tři  družstva,  ale  oceněni  byli  i všichni  ostatní  v podobě  balíčků 
s jablky a čokoládou. Tak zase za rok, Hořice!

Mgr. Veronika Adolfová

Projekt „Vzduchoplavec Kráčmera“
Nositel: Antikomplex, o. s. – vedoucí projektu Petr Mikšíček
Partneři: Česká televize, JOB, o. s., metodik Zdeněk Dlabola
Délka projektu pro školu: 1 školní rok
Počet žáků: minimálně 20 na každé škole
Počet zapojených škol v ČR: 32

Cíle projektu: Podpořit rozvoj druhotné čtenářské gramotnosti  žáků, zavádění 
metod  aktivního  učení,  vytvořit  vzdělávací  pořad  s metodikou  a  výukovými 
materiály zaměřenými na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět (4. a 5. ročník).

Výstupy projektu: DVD se všemi díly pořadu určené pro výuku vlastivědy (lze 
zapojit  i do  výuky  jiných  předmětů),  výstava  o projektu  na  naší  škole,  vznik 
informačního portálu s nahranými školními filmy.
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Tvorba: Žáci  si  sami  shánějí  materiály  a  píší  scénář,  pořizují  rozhovory 
s pamětníky,  pracují  s mediálními  a  ICT  technologiemi,  účastní  se  natáčení  ČT, 
prezentují školu v regionu i celé ČR.

Legenda pořadu (velice  stručně):  V roce  1876 se  narodil  v česko-německém 
městečku  Duchcov  jistý  Alois  Kráčmera.  Od  mládí  byl  pevně  rozhodnutý,  že 
přeplachtí celou českou zemi. Protože z balonu se dá pohodlně sledovat a mapovat 
krajina, stal se speciální koš jeho domovem. Z jeho „plavby“ se zachoval unikátní 
deník plný záznamů, postřehů, fotografií a kreseb. Deník po jeho smrti ležel dlouho 
nepovšimnut,  dokud  ho  neobjevil  jeho  pravnuk  Franz  Kratschmera.  Velmi  ho 
zajímalo, jak dnes vypadají místa, která jeho praděd navštívil a rozhodl se je znovu 
zmapovat a deník doplnit…

Projekt  „Vzduchoplavec  Kráčmera“volně  navazuje  na  „Krajinu  za  školou“, 
projekt, kterého se naše škola též účastnila.

V tomto  školním  roce  se  do  projektu  zapojí  žáci  8.  ročníku,  pod  vedením 
p. uč. Macháčové.

První setkání
8. 10. 2010  proběhla  první „pracovní  dílna“,  která  měla  žáky  seznámit  blíže 

s projektem. Setkání proběhlo za přítomnosti pana Dlaboly a Matějky ze sdružení 
Antikomplex.

Žáci z obou osmých tříd měli za úkol vymýšlet tzv. zjišťovací otázky, aby oba 
jmenované pány co nejvíce poznali. Zde je nutné podotknout, že někteří se styděli, 
někteří  vše  zesměšňovali  a  většina  nebyla  schopna  ani  otázku  zformulovat.  To 
nebyla  na úvod pěkná vizitka,  ale jsme tu právě kvůli tomu, abychom se z chyb 
poučili… pokládat chytré otázky, znamená dovědět se vše potřebné a to nám život 
rozhodně usnadní…

Dalším bodem bylo zjistit, co už o projektu děti vědí, co si od něho slibují a jaká 
mají očekávání. Zjistilo se, že snad každý by se rád stal „televizní hvězdou“, ačkoli 
většina neví, co to všechno obnáší..V našem projektu se s profesí herce na vlastní 
kůži seznámí max. pět žáků, kteří  budou pečlivě vybráni,  a s jejich účinkováním 
budou pochopitelně souhlasit rodiče.

Pro lepší představu o tom, co by mělo vzniknout, byl žákům promítnut film, který 
ještě nebyl uveřejněn a byl natočen žáky ze ZŠ Mladé Buky.

Po zhlédnutí bylo úkolem žáků, aby odhalili tzv. pointu. Všichni pochopili, že se 
jedná o ochranu přírody, nejen v západních Krkonoších. Všechny ale překvapilo, že 
zmíněná obec MB se v pořadu vůbec neobjevila. Žáci se shodli na tom, že jejich 
film by určitě měl být hlavně o Studenci.
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Na příští setkání byl žákům uložen domácí úkol, a to zjistit, které místo zde mají 
nejraději a proč.

Domácí úkoly se musí plnit, proto jsme se jednoho ještě slunného dne vypravili 
s malou, asi 7člennou skupinkou na jedno zapadlé, romantické místo… k Roubence, 
studánce v lese, ke které se váže mnoho příběhů. Jeden takový nám zde předčítal 
Péťa  Hák,  dívky  u toho  popíjely  vodu  ze  studánky,  sluníčko  prosvěcovalo  les, 
pí uč. Macháčová pořizovala videozáznam a všichni jsme chápali, proč je to místo 
fajn. Celou výpravu jsme si zpestřili malým blouděním po lese, ale našli jsme, co 
jsme hledali…

Jaká  jsou  další  oblíbená  místa?  Nechte  se  překvapit  při  dalším  setkání 
s Kráčmerou 5. 11. 2010.

Druhé setkání 5. 11. 2010
Pan Matějka tentokrát přivezl návštěvu… jednu paní učitelku z Německa, která 

spolupracuje se sdružením Antikomplex, rozumí česky, odpovídá ve svém rodném 
jazyce, a mladou spolupracovnici z Polska, která se česky domluví. Obě byly velice 
milé a zvědavé, jak probíhají projekty v českých školách. Opět měli žáci možnost se 
jmenovaných na cokoliv zeptat,  ale dotazů bylo velmi málo, i když  zvědaví jistě 
všichni byli… jen to kladení těch otázek nám stále nejde.

Úkol  č. 1:  Žáci  pracovali  ve  4členných  skupinkách,  dostali  velké  papíry,  na 
kterých měli prezentovat svá oblíbená místa a stručně uvést důvody, které je k tomu 
vedou.  Po prezentaci  jsme se  dověděli,  že mezi  oblíbená  místa  patří  spíše  lesy, 
louky, kopce, s výhledem na hory, tedy sečteno a podtrženo, naše děti jsou (ač se to 
někdy  nezdá)  duše  romantické,  vyhledávají  klid  a  vůni  přírody  více  než  jejich 
vrstevníci z jiných oblastí. Ano, vždyť mají k přírodě blízko, řekne si každý, ale je to 
jistě i zásluhou rodin a naší školy, že děti jsou k tomuto postoji vedeny od útlého 
věku. (Například procházky už v MŠ, časté výlety do hor a okolí od 1. stupně ZŠ.) 
Důvodem,  proč  je  příroda  tak  oblíbená,  je  především  to,  že  nabízí  možnosti 
sportovního  vyžití.  A to  je  další  hodnotná  věc  do  života,  protože  sport  učí  děti 
disciplíně a celkově je „otužuje“.

Úkolem žáků č. 2  (ve  sníženém počtu  z důvodu nezájmu nebo nekázně)  bylo 
vyjmenovat alespoň 5 kladů a 5 záporů Studence.

Mezi klady nejčastěji zařadili krásnou přírodu, naučnou stezku, výhled na hory, 
školní aktivity, upravované lyžařské tratě, dostatečné autobusové spojení aj.

Mezi zápory patří podle žáků hustý provoz přes obec, špatná silnice směr Horka, 
pomalované zastávky, chybí koupaliště, vandalismus na památkách i nově vzniklých 
věcech, lidé jsou zde pomlouvační aj.
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Třetím  úkolem bylo vybrat  z kladů i záporů 5 témat, o kterých  si  myslí,  že by 
mohly zajímat děti ve 4. a 5. ročníku.

Nejčastěji  se  objevovala  tato  témata:  příroda,  sport,  doprava,  vandalismus, 
problém odpadků…

Jak by tedy měl vypadat a o čem by měl pojednávat náš film? To se uvidí, zatím 
jsme na počátku a máme další úkoly:

– Mluvit s místními občany o tom, co se jim zde líbí a opačně.
– Uspořádat besedu s kronikářem, pamětníkem, a jinými, kteří mají co říct.
– Pořídit záznamy z rozhovorů (dostali jsme diktafon a kameru).
– Posbírat foto z archívů.
– Zjistit, co píší v kronikách (obec, hasiči, sportovní kluby aj.).
– Ptát se prarodičů.
– Využít 50. výročí oslav k pořízení rozhovorů s pamětníky.

Utvořili jsme tedy pracovní skupinky, máme rozdělené úkoly, seznam otázek pro 
pořízení rozhovorů a těšíme se na besedy… Další setkání s Kráčmerou 10. 12. 2010.

Mgr. Romana Macháčová, vyučující ČJ a koordinátorka projektu na ZŠ

Volba povolání pro žáky 9.ročníku
V rámci předmětu Volba povolání žáci 9. tříd ZŠ navštěvují různé firmy, střední 

školy, Úřad práce, Burzu SŠ v Turnově nebo hovoří přímo se zástupci jednotlivých 
středních škol pozvaných v rámci třídních schůzek v listopadu do naší školy.

To vše by mělo pomoci při rozhodování,  kam budou směřovat  další kroky po 
ukončení základní školy. Rozhodovat se o svém budoucím povolání ve věku 15 let 
není vůbec jednoduché, to vědí nejen deváťáci, ale i jejich rodiče.

Úřad práce

Prvním zastavením v maratonu rozhodování „kam na školu příští rok“ navštívili 
žáci 9. tříd 6. října 2010 za doprovodu p. uč. Synkové Úřad práce v Semilech. Zde 
se z úst pracovnice úřadu paní Věry Jetelové dozvěděli zajímavé informace nejen 
o uplatnění absolventů na trhu práce v současnosti, o míře nezaměstnanosti v našem 
nejbližším  regionu,  o přijímacím  řízení,  ale  i o tom,  jak  se  chovat,  pokud  by  si 
nevybrali hned napoprvé tu správnou a vyhovující střední školu. Vyzkoušeli si test 
profesních  schopností,  zalistovali  v přehledech  všech  středních  škol.  A aby  toho 
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nebylo na jednoho moc naráz, tak se přesunuli do Kulturního domu v Semilech, kde 
je čekalo trochu překvapení, protože očekávali nudnou akci k prevenci dopravních 
úrazů The Action. A hodnocení akce přímo od žáků je o několik řádků níž.

PaedDr. Dana Synková, vých. poradkyně ZŠ

The Action, 9. ročník

Po krátké cestě městem vstupujeme my, devátá třída, na dunící podlahu reflektory 
spoře osvětlené semilské diskotéky. Uprostřed pódia stojí u mixážního pultu dýdžej 
s mikrofonem a vyzývá nás k divokému tanci. Místo toho ale následujeme příkladu 
ostatních škol a sesedáváme si do dvou řad v obecenstvu. Zábava pokračuje. Sál se 
plní. Na jeviště vstupují tanečníci. Tančí podle letošních moderních hitů ze zámoří. 
Program je přerušen videoukázkou. Promítá se na krví potřísněné obrazovce. Běží 
tam ošklivé záznamy dopravních nehod. Hudba ztichla, protože vstoupil policista. 
Představil se a vyprávěl otřesný příběh, když zasahoval  u takové dopravní nehody. 
Po chvilce slyšíme i hasiče a záchranáře s neméně hezkými historkami. To celé je 
prokládáno různými zvukovými efekty, tanci, světly a jedním dojemným příběhem 
matky,  co přišla o svého syna.  Ke konci přijela paní na vozíčku a i ta se s námi 
podělila o svůj tragický osud. Téměř 24 hodin ležela vzhůru nohama uvězněna ve 
svém voze. Zatleskali jsme a stále překvapeni opustili kulturní dům.

V autobuse na zpáteční cestě se sešlo mnoho názorů. Nikdo zpočátku nevěděl, co 
si o tom myslet. Ani teď to nevím, každopádně to bylo mnohem reálnější než pouhé 
čtení článků.

Maternová Nikola, žákyně 9.B

Exkurze Harrachov
V rámci  Volby  povolání  jsme  absolvovali  ve  čtvrtek  14. 10. 2010  předem 

domluvenou  exkurzi  do  skláren  v Harrachově.  Cesta  nebyla  zrovna  jednoduchá, 
museli jsme třikrát přestupovat a zpáteční cestu jsme dokonce museli zkombinovat 
i s jízdou vlakem.

Celý den byl  zahájen prohlídkou skláren.  Sklárna  v Harrachově byla  založena 
v roce 1712, což ji činí druhou nejstarší v Čechách. Až do roku 1946 patřila rodu 
Harrachů, ale potom ji převzal stát, od kterého ji v roce 1993 odkoupil soukromý 
majitel  Novosad.  Dozvěděli  jsme  se  hodně  zajímavých  informací.  Prošli  jsme 
provozem, kde jsme viděli pece a zároveň postup práce,  než se taková sklenička 
vyrobí, abychom si ji mohli zakoupit. V tuto dobu šla jenom jedna pec. Řekli nám, 
že  sklo  se  vyrábí  pomocí  sklářského  písku,  rozdrceného  skla  a  vápníku,  písku 
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a křemene. To vše jsme už ale znali ze školy, ale rádi si to zopakovali. Od pece jsme 
přešli do brusírny, ovšem funguje jenom jeden brusič a celá brusírna je poháněna 
vodou z řeky, tudíž ušetří na elektřině. Potom jsme měli možnost si zakoupit levněji 
různé výrobky. Ty ovšem u některých nepřežily cestu domů.

Potom  jsme  navštívili  i minipivovar.  Tam  jsme  se  občerstvili  svačinkou  od 
maminky a pokračovali na túru k Mumlavským vodopádům a k mamutím můstkům, 
kde si někteří cvičně vyběhli buben můstků, aby otestovali výšku sjezdu. Celý den 
jsme zakončili jízdou na bobové dráze a vyrazili k domovu. Moc se nám to líbilo 
a doufáme,  že  zase  nějakou  zajímavou  exkurzi  s náplní  poznávání  paní  učitelka 
Brožová vymyslí.

Pavlína Budínová a Nikča Maternová, žákyně 9.B

SOŠ gastronomie a služeb a ISŠ Nová Paka

K poslednímu roku povinné školní docházky patří vybrat  si další cestu našeho 
vzdělávání. Na výběr máme mnoho škol. „Éra“ Dnů otevřených dveří sice teprve 
začíná, ale paní učitelka Brožová nám vyjednala návštěvu některých středních škol 
v Nové Pace.

Jako  první  nás  čekala  Škola  gastronomie  a  služeb.  Nejprve  jsme  navštívili 
cukrářsko-pekařské dílny. Ve vzduchu se tam mísily nejrůznější vůně – a to teplo… 
Provázela nás milá paní mistrová, která nám dopodrobna vysvětlila jednotlivé kroky 
práce  při  pečení  rohlíků,  chlebů,  krásných  dortů,  rolád  a  věnečků,  které  jsme 
nakonec  ochutnali.  A  ty  byly!  Všichni  se  olizovali  při  pohledu  na  rozpuštěnou 
čokoládu a úplnou pastvou pro oči byl velký dvůr s lavičkami a stromy. A to celé 
z hnědé  a  bílé  čokolády.  Do  detailů  propracované  milimetrové  lístky  jsme 
obdivovali nejvíce. A že jich tam bylo! Tímto výrobkem se studenti reprezentovali 
na soutěži Gastro v Hradci Králové. Potom jsme se přesunuli do školy na prohlídku, 
kde nám byly nabídnuty i maturitní  obory hotelnictví  a podnikání, dále turismus. 
Potom jsme  zhlédli  módní  přehlídku  připravenou  studentkami.  Modely  si  samy 
navrhovaly a ušily.

Další  prohlídkou  byla  ISŠ,  kde  jsou  obory  elektrikář,  mechanik  a  nástrojař. 
Provedl nás obětavý pan ředitel, vysvětlil jednotlivé obory, v dílnách jsme potkali 
i několik  starších  spolužáků.  Bylo  to  lákavé,  dozvěděli  jsme mnoho zajímavostí, 
a tak uvidíme, jak se každý z nás nakonec rozhodne.

Jana Šimáčková a Lenka Vydrová, žákyně 9.B
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Kostelní betlemy ve Studenci
Z rodinné  kroniky  Jana  Kuříka  z Horky,  který  tento  článek  vydal  v kalendáři  

„Přítel opuštěných“ na rok 1945. Článek přetiskuji v původní citaci.
Oldřich Kuřík z Horky

Ve starém studeneckém kostelíčku na Jilemnicku, který byl  zbořen roku 1865, 
býval stavěn na hlavním oltáři v době vánoční betlem na šesti malovaných prknech. 
Střední  dvě  prkna znázorňovala Svatou  rodinu a Tři  krále,  dvě postranní  město, 
obehnané hradbami, a po druhé straně pastýře s ovcemi a s pastvinou. (O jesličkách, 
malovaných na prknech se píše v knize Karla Procházky. „O Betlémech“.) Malby 
byly vesměs pěkné a líbivé.

Tato betlemská prkna ukládala se na půdu šindelem krytého kostela, jehož střecha 
za dešťů hodně zatékala vodou, a tak časem déšť smýval pestrost barev betlema na 
prknech.

Když  byl  v roce  1866  dokončen  nový  kostel,  bylo  o vánocích  vystaveno  na 
hlavním oltáři již jen jedno prkno se Svatou rodinou, ale i to brzy bylo uloženo na 
půdu  vedle  věže  nového  kostela;  tam  sice  nezatékal  déšť,  přece  však  podlehlo 
s ostatními částmi zubu času a není divu, že později kostelník Šorm, neznaje ještě 
snah sběratelských a památkářských,  tak nejstarší, jistě hodně památná jesličková 
prkna roku 1894 rozřezal, rozštípal a spálil.

Asi kol r. 1870 vystavoval betlem v kostele o vánocích jeden z nejzanícenějších 
četných  studeneckých  betlemářů,  Ignác  Tauchman,  narozený 27. 9. 1818,  zemřel 
29. 10. 1904, zvaný přídomkem „Panák z podstráně“. Ve Studenci téměř každý měl 
svůj  přídomek,  ani  snad  tak  z úmyslů  škádlivých,  jako  spíše  účelových,  neboť 
některá  příjmení  se  vyskytovala  neobvykle  často.  Byloť  tehdy  zde  na  80 rodin 
Tauchmanů,  půl  sta  Háků  atd.  Betlem  tento  zřídil  svým  nákladem,  ze  svého 
odříkání, vlastní pílí, prací i důvtipem a podle svého vkusu, poněkud odlišného od 
ostatních lidových betlemářů; on však nikdy v životě nedbal na úsudek cizích lidí, 
vkládaje do každé své práce vlastní osobitost.

Betlem ten byl značných rozměrů a vyplnil nejen celou šíři oltáře, ale rozložil se 
ještě na římsách po straně oltáře. Znázorňoval veliké město, některý dům byl až půl 
druhého  metru  vysoký  a  dlouhý.  Domky  vyrobeny  z prkének  a  tuhé  lepenky 
a polepeny  pestrými  papíry.  Svatá  rodina,  pastýři,  darovníci  vyřezáni  ze  dřeva 
a oblékáni do šatů, ušitých z látek napodobenou vlnou, sebranou jako odpadky zpod 
svůrků ručních tkalcovských stavů.

Pro autora byla to jistě veliká čest, že jeho pracný výrobek směl být na hlavním 
oltáři stavěn nad a vedle skutečného svatostánku i v letech následujících. Proto jej 
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každým rokem zdokonaloval, doplňoval a doma opatroval, aby na Štědrý den ráno 
nově zušlechtěný odvezl na rohačkách do kostela,  kde jej potom celý den, často 
v třeskutém mrazu, pietně sestavoval. Zvláště v adventě věnoval betlemu všechny 
volné chvilky.  Po celotýdenní úmorné práci  bez oddechu za tkalcovským stavem 
chodíval  v sobotu  časně  ráno  do  Branné  s utkaným  „dvojákem“  neb  s „osmde-
sátkou“ vébami plátna. Vyneslo to skromně na prostičkou stravu, ale přece ušetřil na 
papír, prkénka, klih, hřebíky a barvy na jesličky.

Sotva dnes můžeme zvážiti, co tento prostinký ruční tkadlec přinášel obětí své 
jesličkářské lásce a co by byl teprve přinesl, kdyby jen poněkud životní a existenční 
okolnosti dovolily…

Ale jest již obyčejně údělem lidským, že pro své vlohy a fantasie nadprůměrný 
člověk  nebývá  ve  svém  okolí  a  době  dosti  pochopen  a  že  obyčejně  najdou  se 
osobnosti, které ze zášti a škodolibosti, že samy mnoho nedokáží, neb raději holdují 
pohodlíčku,  kritizováním a posměšky snaží  se  ponížiti  pracovité  lidské včeličky, 
jimž se nemohou rovnati.

Takovým se nevyhnul ani náš studenecký betlemář Tauchman! Když uslyšel, že 
jeho betlem byl některými výrostky znehodnocován a pohaněn, přestal jej v kostele 
stavěti a u svého baráčku pod studeneckou strání vystavěl si „kůlničku“ (tj. boudu), 
kde  byl  jeho  betlem po  celý  rok  vystaven.  Autor  betlema  byl  pak  po  celý  rok 
šťasten,  když  mohl jej  ukazovati dětem, které se chodívaly potěšiti  pohledem na 
jeho obrovské rozměry a pestré jednotlivosti. V době mého mládí jsem si tam též 
mnohdy zaskočil  podívati  a  pamatuji  se  též,  že později  z jedné věže,  jež  stávala 
v jeho betlémě v kostele, měl před okny pěkný včelí úl.

Několikráte vážení občané a přátelé betlémů pokoušeli se působiti na Tauchmana, 
aby opět betlem o vánocích v kostele postavil. Ale marně. Až o místní národopisné 
výstavce r. 1893 byl tento betlem vystaven ve škole, ale na oltář se již nedostal.

Chuďoučký betlemář a jeho betlem měl celkem smutný osud. Jeho chaloupka 
přišla do cizích rukou a zemřel v největší bídě. Betlem chtěl zachrániti jeho jediný 
syn, ještě chudší na pozemské statky – vždyť ho odstěhovali do obecní pastoušky – 
ale stejně bohatý na betlemářské zanícení. Pamatuji se už na něho jako na stařečka, 
ale měl tu v pastoušce vystavenu alespoň část betlema, jediné dědictví po otci, které 
mu jistě připomínalo utěšené doby mládí, čisté radosti při výrobě jesliček.

Studenečtí potom několik roků postrádali betlem o vánocích v kostele. Tehdejší 
duchovní správa se chovala celkem neutrálně ke stavbě betlema na hlavním oltáři. 
Ani tomu nezabraňovala, ani nepovzbuzovala.

Až kolem let devadesátých účinně zasáhl  do této „kolaturní otázky“  můj děda 
Josef Kuřík, nar. 9. 1. 1830, bydlící tehdy v „Hořením konci“, v domku č. 64. Byl 
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dlouholetým  věrným  spoluslužebníkem  kostelním,  jako  hrobař  a  Kalkat 
(měchošlap), v kostele se denně před mší svatou přemodlívával „Tři božské ctnosti“, 
rozsvíceje  při  tom  „U žaláře“  (rohová  kaplička  pod  kruchtou  s Kristem  v žaláři 
(a u některých  obrazů  (P. Marie  Lurdské  aj.)  soukromě  udržovaná  světla 
v lampičkách s olejem. Byl rovněž horlivým betlemářem a u jeho pestrých jesliček 
scházeli se sousedé s dětmi, zvláště v neděli, když za špatného počasí nemohli jíti do 
vzdáleného kostela na odpolední pobožnosti, zpívali zde společně koledy a vyko-
návali lidovou pobožnost odpolední.

Náš děda společně s Tauchmanem byli mezi prvními, jimž nedostačoval betlem 
s figurkami z jesličkových archů a odvažovali  se o pokus vlastních vyřezávaných 
figurek,  darovníků  a  oveček,  ba i rozměrných  výstaveb  pastvin  a  měst  s velmi 
členěnými domy.

Tehdy utvořila se pospolitost studeneckých betlemářů a kolem r. 1890 postavila 
v presbytáři a na hlavním oltáři velký nový betlem značných rozměrů, asi 8 m šíře 
a 3 m výše. Betlem ten byl  konstruován po několik roků za adventních sobotních 
večerů a nedělních odpůldne; obyčejně se pracovalo dlouho do noci, nejednou přes 
půlnoc!

Z hlavních  spolupracovníků  třeba  uvést  samouka  všeuměla  Františka  Jiřištu, 
naroz. 17. 10. 1868, zemř. 1. 9. 1935. Žil  ve skupině baráčků (čp. 276) „Nouzov“ 
zvaných a ovládal bezvadně téměř všechna řemesla, obvyklá v životě zemědělském 
a tkalcovském, jimž se jen řídkým odkoukáním naučil.  Na počátku našeho věku 
svou mnohonásobnou dovednost rozšířil dokonce o varhanářství,  když opravovaly 
se v kostele varhany, a postavil si je potom doma. Tento velmi zbožný samotářský 
„kumštýř“ vzal si za úkol postaviti betlemské město pro kostel. Pracoval nejraději 
osamoceně při malé petrolejové lampičce a pozdě v noci, aby jej nikdo nerušil. Jeho 
betlemářské  výrobky  –  domy  byly  vesměs  s bohatě  členěnou  architekturou, 
důmyslně  konstruované,  s četnými  věžemi,  ladnými  balkony,  římsami;  mnohé 
připomínají radnice čelných evropských měst; za materiál sloužila prkénka, laťky, 
lepenka; povrch polepen barevnými papíry důmyslně vystříhanými. Před ostatními 
betlemáři se svou prací tajil a nerad přijímal cizí návrhy…

Jesličkářství bylo pro studenecké betlemáře jako nyní bývá pro začátečníky-laiky 
zahrádkářství,  každý rok přestavování,  měnění,  přenášení  domů,  figur,  pídění  po 
novinkách, rozšiřování betlémů apod. Proto každým rokem se na jesličkách něco 
zlepšovalo, vyměňovalo, doplňovalo.

Zvláště  v roce 1902 provedla se velká změna s kostelním betlemem, pro který 
Jiřišta  předsevzal  postaviti  novou  betlémskou  stáj  –  která  v jeho  bohaté  fantasii 
proměnila se v obrovskou budovu o četných cibulových věžích. Před Štědrým dnem 
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jel jsem s dědou s rohačkami pro tuto ústřední část  betlema.  Ale jaké nás čekalo 
uleknutí, když jsme seznali, že betlemský dům pro Svatou rodinu jest tak značných 
rozměrů, že nelze jej žádným způsobem dveřmi Jiřištova domu vynésti. Běžel jsem 
pro otce, který též každým rokem pomáhal v kostele betlem stavěti. Vyzkoušeno vše 
možné,  jak  jesle  z domu vynésti,  otec  radil  budovu  rozebrati  a  v kostele  znovu 
sestaviti. Ale autor k tomu nepřistoupil, vzal sekeru a vyrazil tzv. postranní sloupky 
u dveří jeho dřevěné chalupy a vypáčil práh, aby jesličky vzniklým velkým otvorem 
ve stěně mohly býti vyneseny na sáně, nedbaje, že bude přes svátky úplně v zimě 
(o Štědrém dnu pracoval v kostele po celý den, o svátcích na těžké práci nedělal, 
a byl tudíž odsouzen přes vánoce žíti v polorozbořené světnici), kteroužto oběť rád 
jesličkářství  přinesl.  Pro  ně  by  snad  byl  ochoten  obětovat  nejen  svůj  dřevěný 
baráček, ale i svůj život.

Z ostatních  spolupracovníků  tehdejšího  studeneckého  betlema  dlužno  ještě 
alespoň  připomenouti  sedm  bratrů  tkalců  Pavlů,  kteří,  ač  samoukové,  vyřezali 
mnoho figur darovníků i oveček, a pak Karla Karáska „ze Dvora“. Tehdy se tvářnost 
velikého betlema ustálila a téměř až na malé doplňky zůstal na desetiletí beze změn.

Žel, že o vánocích v roce 1911 byl betlem ten v kostele postaven naposled. Tehdy 
při  vystřídání  duchovního správce,  patrně též vzhledem k předpisům liturgickým, 
rozhodnuto, že betlem nebude stavěn na hlavní oltář, nýbrž na postranní oltář, kde 
bývá též Boží hrob. Proto z příspěvků dobrodinců zakoupen stereotypní betlemský 
výrobek tyrolský. Studeneckým betlemářům tímto počinem mnoho radostí nový pan 
farář  nezpůsobil…  Nenahraditelnou  škodou  jest,  že  nikdo  nedal  tento  svérázný 
kostelní  betlem  ofotografovati  v původním  svém  postavení  na  hlavním  oltáři. 
S těžce  raněným  srdcem následujícího  roku  před  vánocemi  snesl  jej  otec,  který 
poslední  léta betlem vždy stavěl,  v bednách  a krabicích  s věže kostelní,  a  rozdal 
každému  autoru,  pokud  ještě  žili,  jeho  betlemské  výrobky.  Ponechal  si  jen  na 

OÚ Studenec 31



Ročník 2010 Číslo 6

památku figurky:  Svatou rodinu s andělem a Třemi králi,  které mu byly nadmíru 
posvátny,  neboť  byly  studeneckému  kostelíčku  věnovány  řezbářem-samoukem 
Josefem  Pátým  z Pecky,  viz  foto,  u kterého  by  byl  býval  otec  tak  rád  zaměnil 
tkalcovinu  za  řezbářství.  Tak  nebyl  poslední  kostelní  lidový  betlem  studenecký 
zachován pro žádné museum nebo soukromé sbírky!

Tímto sestoupilo studenecké lidové betlemářství ze své povýšené kostelní slávy 
opět  jen do skrovničkých  chaloupek s doškovými střechami na dřevěné stěny do 
sousedství  ručních  tkalcovských  stavů;  nejméně ještě  v padesáti  rodinách  dodnes 
staví se tyto lidové studenecké betlemy a zpestřují o vánocích ovzduší zašeřených 
jizeb,  dnes  z větší  části  již  přestavěných  doškových  chaloupek  úhledné kamenné 
domky a prodlužují tak tradici kdysi tak pověstného studeneckého betlemářství.

Mladí hasiči ze Studence

Hasičské soustředění pro mladé hasiče
Hasičské soustředění pro mladé hasiče se konalo 2. 10. a 3. 10. ve Studenci. Cíl 

soustředění byl zadán jasně: připravit děti na soutěžní hru Plamen, která se uskuteční 
9. 10.  v Horních Štěpanicích.  Zúčastnilo  se 14 dětí  (z toho i naši  nováčci:  Denis 
Šabata, Tomáš Podzimek a Šimon Ulvr).

V sobotu se  mladí hasiči sešli v 10 hodin. Rozdělili se do dvou družstev. Jedno 
družstvo zůstalo v hasičské klubovně a opakovalo si základy topografie a požární 
ochranu. Druhé družstvo šlo ven a připravovalo na louce za hasičárnou 4 stanoviště. 
Na  každém  stanovišti  si  potom  procvičovali  hasičské  dovednosti  –  základy 
topografie,  zorientování  mapy  pomocí  buzoly,  základy  první  pomoci,  požární 
ochranu – čím co hasit, uzle, střelbu ze vzduchovky (která měla největší úspěch) 
a jedno  stanoviště  měli  v lese  –  překonání  překážky  po  vodorovném  laně.  Po 
odpolední svačině jsme připravili  pro děti závod hasičské všestrannosti nanečisto. 
Děti se rozdělily do 3 družstev po pěti a postupně vyběhly do terénu plnit zadané 
úkoly.  Odměnou za splnění  všech  úkolů bylo  opékání  párků  a  chleba  (topinek). 
Všichni se dostatečně navečeřeli  a kolem 19 h se odebrali ke spaní do klubovny. 
Počasí nám přálo – celý sobotní den svítilo sluníčko. Během dne měli také mladí 
hasiči čas na volnou zábavu a hraní si v lese.

V neděli  se nám sluníčko schovalo za mraky a začal  foukat  studený vítr.  Ale 
i přesto jsme pilovali nedostatky venku – vázání uzlů a střelbu ze vzduchovky. Do 
konce soustředění ještě 2× běželi stejnou závodní trať jako včera. Musíme všechny 
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mladé  hasiče  moc  pochválit  za  jejich  práci.  Jejich  největší  odměnou  byla  ale 
přihláška  do  soutěže  Plamen,  kam za  mladé  hasiče  odjíždí  12 dětí.  Dále  dostali 
sladkou odměnu  a popřáli jsme jim mnoho úspěchu na sobotní soutěži. A teď zbývá 
jen držet jim palce…

Na závěr bychom rádi poděkovali všem dobrovolníkům, kteří nám celý víkend 
pomáhali.

Mirka Vanclová a Veronika Vanclová

Soustředění dorostu v Ostružně
O víkendu 2.–3. října pořádali, jako již tradičně, jilemničtí hasiči soustředění pro 

děti  a  dorost.  Od nás  se ho zúčastnili:  Štěpán  Medera,  Pavel  Horáček,  Karolína 
Grofová, Terka Tauchmanová, Markéta Jezdinská, Anna Soukupová a vedoucí Jirka 
Vacek.

V sobotu  dopoledne  jsme  si  prošli  trať  a  vyzkoušeli  disciplíny  (střelbu  ze 
vzduchovky, šplh po laně, přeskok přes vodní příkop, určování PHP a hasičských 
značek, optickou signalizaci, zdravovědu a orientaci podle azimutů), odpoledne už 
jsme  závodili  jako  jednotlivci.  Umístění  bylo  následující:  dorostenci:  Štěpán 
Medera  2. místo,  Pavel  Horáček  3. místo;  dorostenky:  Terka  Tauchmanová 
4. místo, Karolína Grofová 5. místo, Markéta Jezdinská 7. místo a Anna Soukupová 
8. místo.

Druhý den dopoledne jsme soutěžili  ve stejných  disciplínách,  tentokrát  ale  ve 
družstvech. Překonala nás pouze Jilemnice.

Karolína Grofová
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Závod hasičské všestrannosti – mladí hasiči
V sobotu 9. 10. 2010 se uskutečnilo podzimní kolo hry Plamen ,,Závod hasičské 

všestrannosti“ v Horních Štěpanicích.  Účast  byla  opravdu hojná.  Pomohlo tomu 
i sluníčko, které krásně celý den hřálo. Podle semilských stránek se zúčastnilo přes 
400 dětí a dorostu. Za Studenec soutěžila 2 družstva mladších a 1 družstvo dorostu.

Závod měl začít kolem 9, a tak jsme se sešli, i přesto, že byla sobota, v 7.30 a jeli 
do Horních  Štěpanic Transportérem a  jedním osobním autem. Řidiče  nám dělali 
Josef Vancl a Jiří Vancl. Po krátkém nástupu odstartovalo první družstvo. Trať pro 
mladší kategorii byla dlouhá 2 km a na ní děti plnily zadané úkoly (střelba, základy 
topografie, první pomoc, technické prostředky, …).

Pod startovním číslem 25 soutěžilo družstvo mladší kategorie Studenec A: Matěj 
Kolář, Barunka Pušová, Filip Ulman, Pepča Vancl a Nikolka Hamáčková. Pod 
startovním  číslem  28  soutěžilo  v téže  kategorii  družstvo  Studenec  B: Eliška 
Hamáčková,  Renatka  Trejbalová,  Barunka  Vanclová,  Petruška  Bachtíková 
a Valinka  Jiroutová. A v cíli  na  ně  čekal  náhradník  Danda  Mečíř.  Děti  měly 
plánovaný  čas  startu  v kolem  11. hodiny.  Čekací  čas  jsme  proto  využili  na 
procvičení celého těla, na svačinu a na zopakování si některých věcí. Všechny tyto 
činnosti  se  nám  vzápětí  ukázaly jako  správné,  neboť  některá  družstva  dobíhala 
s drobným poraněním (natažený sval,  vyvrknutý kotník).  Samotní  závodníci  nám 
říkali,  že  terén  trati  byl  opravdu  složitý.  Naši  si  s kopcovitým  terénem  poradili 
výborně.

Studenec B se umístil na krásném 2. místě asi 39 sekund za první Jilemnicí A. 
Děvčata  chybovala  pouze  ve střelbě,  kde obdržela  6 trestných  bodů.  Jinak jejich 

výkon  byl  na  jed-
ničku.  Byla  spo-
lečně  se  třetí  Po-
niklou A družstvo, 
které  mělo  nej-
menší  počet  trest-
ných  bodů  (první 
J i lemnice  měla 
trestných  bodů  8, 
ale  měli  rychlejší 
čas na trati).  Jsme 
na  ně  opravdu 
pyšní.
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Ani Studenec A si na trati 
nevedl  špatně.  Obsadi l  
krásné  18. místo z 36 druž-
stev  mladší  kategorie.  Za 
svůj  výkon  byli  všichni  po 
zásluze  odměněni.  Každý 
dostal zlatou medaili za účast 
na  závodu  a  diplom.  Nako-
nec následovala pro všechny 
ještě  jedna  odměna  –  oběd 
(byl řízek a brambory). A po-
tom  jsme  se  již  nalodili  do 
aut a jeli po 14. hodině domů.

Oslavy  pokračovaly  i na 
pondělním  hasičském  kroužku,  kde  jsme  dětem ještě  jednou pogratulovali,  a  za 
jejich skvělé výkony je odměnili nanukovým dortem. Už teď se těšíme na jarní kolo 
soutěže Plamen.

Mirka Vanclová a Veronika Vanclová

Závod hasičské všestrannosti – dorost
V sobotu  9. října  jsme  se  zúčastnili  podzimního  kola  hry  Plamen.  V družstvu 

smíšeného dorostu byli:  Štěpán Medera, Karolína Grofová, Markéta Jezdinská, 
Anna Soukupová a Terka Tauchmanová. Jelikož jsme měli vybíhat na trať až po 

poledni, měli jsme 
dost  času  jak  na 
zábavu,  tak  na 
přípravu  na  disci-
plíny.  V té  nám 
také pomohly zna-
losti  ze  soustře-
dění.  S výsledným 
časem  1:17:17 
jsme  skončili  na 
druhém místě.

Karolína Grofová
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Texty dětí z hasičského kroužku
Hasiči v terénu

Je neděle a mladí hasiči mají rozcvičku. Rozcvička je hotová a jde se na snídani. 
Po snídani se vyráží do terénu a běží se. Nejdřív je střelba, potom se běží do lesa za 
hasičárnu. A hned na začátku lesa je teta Mirka a nechá nás dělat uzle. Každý si 
vybere kartičku a je hotovo. Uf, bez trestného bodu a běžíme dál. Je tu strejda Jirka. 
Na dvou stromech má přivázaný provaz. ,,Přelezu to,“ říkám si a najednou mě někdo 
bouchl a řekl mi: „Bez trestného bodu.“ Za potokem a bažinou čekal jeden legrační 
pán, který nás naučil dračí smyčku, ale jinak nás zkontroloval, jestli umíme požární 
ochranu – bez trestného. Běžíme pod skokanský můstek a už jsme u vodárny.  Já 
dělám buzolu a holky topografii. Pak sbíháme dolů pod vodárnu a tam je zase teta 
Mirka – první pomoc. Dobíháme do cíle. Máme šest trestných bodů za střílení a čas 
15 min. Celkem to bylo 24 minut. Vteřina a opejká se a jde se spát.

Eliška Hamáčková

Hasičské odpoledne a soutěž
2. 10. a 3. 10. se konalo hasičské odpoledne. Bylo to prima. První den jsme běhali 

po dvojicích po stanovištích. Střelba se mně moc nedařila.  Ale šlo to. Mně se to 
líbilo.  Pak  jsme  se  po  stanovištích  proběhli  a  měli  jsme  rozchod,  a  tak  jsme 
dostavovali dům, který jsem vedla já. Byla jsem totiž velitelkou holek. Pak se už 
setmělo a my jsme opíkali špekáčky. Pak nastala 7. hodina a my jsme se převlékli do 
pyžama a šli spát. Docela nám trvalo, něž jsme usnuli. A nakonec jsme usnuli. Ale 
to bylo.

Druhý den jsme běhali 1 km. Bylo to bezva. Vždycky jsme vyběhli první. Bylo 
tam 6 stanovišť. Pak jsme měli odpolední svačinu, a tak rychle to uteklo, že byly 
2 hodiny a už jsme se balili. Pak jsem šli ven a tam jsme trénovali na závody. A byly 
3 hodiny a šli jsme domů.

9. 10  jsme  jeli  na  závody  do  Horních  Štěpanic.  V půl  osmé  jsme  se  sešli 
u hasičárny . Já jsem jela s Mirkou a Jirkou. Na místě už na nás čekal dorost. Pak 
jsme šli pro číslo. A byli jsme rádi, že jsme měli 28. Před námi běželi kluci. Běželi 
docela dobře.  Byli  18.  z 36. Všichni jsme doběhli  a  šli  jsme na oběd.  Byl  řízek 
s bramborami. Už jsme měli hlad. Ale ta řada, co jsme vystáli, to bylo hrozné! Ale 
dočkali jsme se. Tak jsme to snědli a šli jsme k autu. Tam jsme hráli hry. Pak jsme 
čekali, až přijede strejda Pepa s autem. Šli jsme se zahřát teplým čajem. Pak jsme 
přišli a tam už na nás čekalo auto. Tak jsme přijeli do Studence a tam už na mě 
čekali moji 2 bráchové a mamka. Přijeli jsme asi ve 3 hodiny. Bylo to prima se zase 
ocitnout doma. Šla jsem domů a tam jsem si hrála a koukala na telku. Ve 4 hodiny 
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jsem nevěděla, co mám dělat. Tak jsem šla do 5 hodin ven. Pak už mi mamka řekla, 
ať jdu domů. No, co se dalo dělat. A bylo 6 hodin a 7 hodin a už jsme šli do pyžama. 
No a co nám zbývalo? Jít spát.

Ahoj Renatka Trejbalová

Hasičské závody jménem Plamen
9. 10.  jsme  se  vypravili  na  hasičské  závody  jménem  Plamen.  V 11.08  jsme 

startovali a běhali jsme po různých stanovištích. Docela se nám vedlo. Měli jsme jen 
6 trestných bodů ze střelby. V pohodě jsme doběhli do cíle a šli jsme na oběd. Tam 
jsme čekali asi 5 minut, než jsme se dostali na řadu. K obědu byl řízek a brambory. 
Potom odjela autem první várka a my jsme čekali. Zatím jsme zjistili, že jsme na 
druhém místě. A potom přijelo auto a to nás odvezlo k hasičárně.

Barunka Vanclová

Sportovní klub Studenec

Fotbal
Fotbalový rok 2010 již ve Studenci dopsal svou historii a po malé přestávce bude 

zahájena zimní příprava. Kvalitní zimní přípravu si musí předepsat především hráči 
A týmu  dospělých,  neboť  po  sestupu  z I.B  třídy  jsou  hluboko  ponořeni  v sestu-
pových vodách okresního přeboru.

Během  roku  2010  také  probíhala  úprava  navážky  vedle  stávajícího  hřiště 
a vznikne  zde  travnatá  hrací  plocha  pro  zápasy  přípravek.  Hřiště  bude  otevřeno 
v jarní části sezóny 2011 a SK Studenec do něj investoval více než sto tisíc korun. 
Tato  hrací  plocha  by  měla  ulehčit  hlavní  hrací  ploše,  která  je  využívána  nejen 
jednotlivými týmy SK Studenec, ale i školou a veřejností.

Změny  se  chystají  i v rámci  Českomoravského  fotbalového  svazu.  Pravdě-
podobně  již  od  příštího  roku  bude  zaveden  registrační  poplatek  za  každého 
registrovaného hráče, což ještě více zatíží samotné hráče nebo rozpočty jednotlivých 
klubů. Naopak ministerstvo školství chce sport financovat přímo bez prostřednictví 
ČSTV a zastřešujících organizací, ty se samozřejmě tomuto řešení vehementně brání 
argumentem, že bez jejich služeb sport v mnohých regionech zanikne. Sport a fotbal 
především  však  v regionech  nikdy  nestál  na  okresních  funkcionářích,  ale  na 
jednotlivých místních nadšencích oddaných sportu.
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Mladší přípravka
Mladší  přípravka  nám i v nové  sezóně  dělá  největší  radost  a opět  bojuje  pod 

vedením osvědčeného trenérského triumvirátu (Martin Hrubý, Jan Pauček a Václav 
Vancl) o titul okresního přeborníka. Na podzim si připsali pouze jedinou porážku ve 
vypjatém  zápase  s Jilemnicí.  Program  mistrovských  zápasů  si  doplňují  řadou 
přátelských  utkání a odměnou za povedený rok jim byl  start  na silně obsazeném 
turnaji v Milovicích.

Dosavadní výsledky:
Vysoké 9:0 Reiner, Efenberk, Hrubý 2, Polák, Pauček, Šír
Semily 4:3 Šír 2, Hrubý, Reiner
Jablonec 8:3 Šír 4, Hrubý 3, Pauček
Turnov 19:0 Polák, Šír, T. Jandura 4, D. Jandura 3, Reiner 2, Efenberk, 

Tmej
Jilemnice 1:3 Šír
Sedmihorky 8:1 Šír 4, D. Jandura 2, T. Jandura, Hrubý
Bozkov 5:1 Šír 2, Hrubý, Reiner, Mühlbach
Horní Branná 28:0 Šír 8, Hrubý 5, D. a T. Jandura 4, Pauček 3, Vondra 2, Polák, 

Synek
Martinice 6:4 Šír a D. Jandura 2, Hrubý, Efenberk

Tabulka:
1. SK Studenec 9 8 0 1 88:15 24
2. Sokol Jablonec 10 7 1 2 53:25 22
3. Sokol Nová Ves 8 7 0 1 51:18 21
4. SK Jilemnice 9 6 2 1 41:13 20
5. FK Sedmihorky 10 6 2 2 43:32 20
6. SK Semily 9 4 1 4 22:23 13
7. Sokol Martinice 10 4 0 6 51:33 12
8. TJ Vysoké nad Jizerou 10 4 0 6 27:28 12
9. Sokol Bozkov 10 2 0 8 31:33 6
10. FK Pěnčín Turnov 10 1 0 9 24:70 3
11. Sokol Horní Branná 9 0 0 9 8:149 0

Střelci:
28 – Pavel Šír 6 – Vojta Reiner a David Polák
14 – Matyáš Hrubý 5 – Honza Pauček
11 – Dan Jandura 4 – Pepa Efenberk
9 – Tom Jandura 2 – Lukáš Vondra
1 – Vašek Tmej, Aleš Mühlbach, Láďa Synek
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Starší žáci
Obdobně jako soutěž  mladší  přípravky,  ze které  vystoupilo  mužstvo Spartaku 

Rokytnice nad Jizerou, tak i soutěž starších žáků byla poznamenána odstoupením 
týmu Vysokého nad Jizerou po losovacím aktivu. Soutěž byla nalosována na devět 
mužstev,  a tak  měla  zúčastněná  družstva  dvakrát  volno.  Po  ukončení  podzimu 
projevila  zájem vstoupit  do této  soutěže FC Ingeo  Lomnice,  ale  o této  možnosti 
rozhodne až losovací aktiv před jarní částí sezóny.

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. Na střídavý start 
mohl  nastupovat  i Danda  Mejvald,  ale  zápasy  SK  Studenec  a FC  Vrchlabí  se 
většinou kryly.  V čele tabulky je zatím celek FK Košťálov, se kterým žáci utrpěli 
jedinou  porážku,  ale  rozhodně  to  není  soupeř  k neporažení.  Při  usilovnějším 
tréninku  a maximální  bojovnosti  je  ještě  cesta  k zisku  okresního  přeborníka 
otevřená.  Za  zmínku stojí  rozhodně střelecké  výkony Zdeňka  Klímy,  který ještě 
navíc mnoho brankových příležitostí neproměnil. Přínosem pro jarní boje o první 
místo by byl rozhodně i návrat Jendy Kuříka do sestavy. Slibné jsou i výkony obou 
hráčů, kteří se střídali v brance (Pavel Roháč, Kuba Hylmar).

Dosavadní výsledky:
Víchová 5:1 Klíma a Nosek 2, M. Vancl
Košťálov 1:2 Klíma
Rokytnice 2:0 Nosek, M. Vancl
Sedmihorky 7:0 Klíma 3, Nosek 2, M. Kuřík, M. Vancl
Jablonec 6:0 Klíma 5, Korotvička
Rovensko 5:2 Nosek 4, Mejvald
Roztoky 6:1 Klíma 5, Nosek

Tabulka:
1. FK Košťálov 6 6 0 0 38:2 18
2. SK Studenec 7 6 0 1 32:6 18
3. Sokol Jablonec 5 3 0 2 7:20 9
4. Sokol Rovensko 5 2 0 3 10:11 6
5. FK Sedmihorky 5 2 0 3 5:17 6
6. Spartak Rokytnice 4 1 1 2 4:6 4
7. Sokol Roztoky 7 1 1 5 6:20 4
8. FC Víchová 7 1 0 6 6:26 3
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Střelci:
16 – Zdeněk Klíma 3 – Michal Vancl
10 – Michal Nosek 1 – Martin Kuřík, Václav Korotvička, Danda Mejvald

Dorost
Nejproblematičtější  věkovou kategorií  bývají  dorostenci  a celorepublikově  tato 

věková  kategorie  trpí  nejvyšší  sportovní  „úmrtností“.  Většina  okresů  v České 
republice  není  schopna  odehrát  okresní  přebor  dorostu,  a tak  vznikají  sloučené 
krajské soutěže. I ve Studenci někteří dorostenci ve fotbalové kariéře nepokračují, 
a tak mužstvo musí  být  doplňováno hráči  na hostování,  aby bylo schopno vůbec 
pravidelnou soutěž odehrát.

Před sezónou 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). V závěru sezóny se vlivem zranění 
opět  zúžil  kádr,  citelně  chyběli  především  Leoš  Kopáček  a Petr  Kupkár,  a tak 
v některých  zápasech  museli  zaskakovat  i žáci,  což  se  projevilo  i na  výsledcích 
v závěru podzimu. K výborným výkonům se rozehrál  především i Jirka Šír,  který 
obstaral většinu branek.

Dosavadní výsledky:
Mírová 4:1 Mírová 2:2
Lučany 2:3 Lučany 2:2
Jablonec 1:4 Horní Branná 0:7
Lomnice 2:5 Mšeno B 2:5
Mšeno B 2:1 Horní Branná 1:6
Víchová 2:1

Tabulka:
1. Jablonec n. J. 11 7 2 2 31:13 23
2. Mírová 11 7 2 2 23:15 23
3. Lomnice 11 5 4 2 42:19 19
4. Horní Branná 11 6 1 4 32:23 19
5. Mšeno B 11 6 0 5 25:26 18
6. Studenec 11 3 2 6 20:37 11
7. Lučany 11 3 2 6 14:35 11
8. Víchová 11 0 1 10 12:31 1
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Střelci:
11 – Jiří Šír 1 – Kuba Pacholík
3 – Sváťa Čech 1 – Matěj Kuřík
3 – Jirka Kučera 1 – Petr Kupkár

Béčko
Béčko pod vedením Petra Bartoně a Ládi Klazara podávalo kvalitní výkony a po 

podzimu  drží  překvapivě  druhé  místo.  V závěru  sezóny  sice  „hráčský  materiál“ 
vlivem zranění a únavy trochu docházel, ale přesto až na úvodní zápas v Rokytnici 
měl  tým  blízko  k vítězství  i ve  dvou  dalších  prohraných  zápasech  s Poniklou 
a Víchovou,  kde  některé  hráče  zradila  koncovka  nebo  byla  proti  branková 
konstrukce.  Jaro  bude  rozhodně  obtížnější,  neboť  většina  zápasů  s mužstvy 
z popředí tabulky čeká béčko na hřištích soupeřů.

Výsledky:
Rokytnice B 1:5 Hampl
Benecko 7:0 P. Bartoň a Klazar 2, Kubíček, Exner, Urban
Vysoké B 2:1 J. Synek, Buchar
Nová Ves B 2:0 Exner, P. Bartoň
Košťálov C 3:2 Holda, Urban, M. Kuřík
Rovensko B 3:1 Hampl 2, Urban
Víchová B 0:1
Bělá 4:1 Koudelka 2, Holda, Kupkár
Dolní Branná B 3:2 J. Tauchman, Exner, M. Kuřík
Bozkov B 2:0 Exner, J. Synek
Malá Skála B 3:0 Exner 2, V. Korotvička
Horka 3:2 Exner 2, Koudelka
Poniklá 1:2 J. Synek
Tatobity 4:2 Klazar 2, J. Synek, P. Bartoň

Tabulka:
1. FC Víchová B 14 11 1 2 41:15 34
2. SK Studenec B 14 11 0 3 38:19 33
3. Jivan Bělá 14 8 3 3 31:20 27
4. Sokol Dolní Branná B 14 8 1 5 40:26 25
5. SK Malá Skála B 14 7 2 5 31:29 23
6. TJ Poniklá 13 6 4 3 35:21 22
7. Sokol Nová Ves B 14 7 1 6 35:31 22
8. Sokol Horka 14 7 0 7 43:34 21
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9. Spartak Rokytnice B 13 6 2 5 27:29 20
10. Sokol Rovensko B 14 5 4 5 36:29 19
11. FK Košťálov C 14 6 0 8 33:48 18
12. Sokol Bozkov B 13 3 2 8 19:33 11
13. TJ Vysoké nad Jizerou B 14 2 2 10 21:38 8
14. HSK Benecko 13 2 2 9 24:52 8
15. 1. FC Tatobity 14 0 4 10 17:47 4

Střelci:
8 – Petr Exner
4 – Honza Synek, Láďa Klazar, Petr Bartoň
3 – Roman Koudelka ml., Martin Urban 
2 – Petr Holda, Martin Kuřík
1 – Standa Kubíček, Vojta Korotvička, Kuba Tauchman, Honza Buchar

Áčko
Vzhledem k jarní  výkonnosti  se měl kádr áčka  po sestupu z krajských  soutěží 

stabilizovat  a hrát  o klidný  střed  tabulky  okresního  přeboru.  Úzký  kádr, 
neproměňování  brankových  příležitostí  a častá  vyloučení  však  zavedly  áčko  do 
sestupových  vod i v okresním přeboru.  Mužstvo  má herně  rozhodně na umístění 
v jiné části tabulky, hráči však musí chtít a přidat ke svým hráčským předpokladům 
i trochu tréninkového úsilí. Doufejme, že podzimní umístění bude nejen výstrahou, 
ale i motivací pro vzestup tabulkou v jarní části této sezóny.

Výsledky:
Roztoky 3:2 Brož, Kupec, J. Stránský
Mříčná 0:0
Martinice 2:3 Kočárek, Hermon
Libštát 1:3 Jezdinský
Vysoké 2:0 V. Korotvička 2
Kruh 2:3 Jezdinský 2
Rokytnice 1:2 Albrecht
Zálesní Lhota 0:1
Stružinec 1:1 Kupec
Lomnice B 0:2
Mírová B 2:0 Hermon, Albrecht
Košťálov B 2:5 Šír
Horní Branná B 0:1
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Tabulka:
1. FC Ingeo Lomnice B 13 9 3 1 33:16 30
2. Sokol Stružinec 13 8 2 3 29:15 26
3. Spartak Rokytnice 13 8 2 3 28:21 26
4. FK Košťálov B 13 7 1 5 47:24 22
5. Sokol Horní Branná B 13 6 4 3 31:25 22
6. Jiskra Libštát 13 6 3 4 28:26 21
7. Sokol Martinice 13 6 0 7 39:37 18
8. Sokol Zálesní Lhota 13 5 2 6 18:38 17
9. Sokol Roztoky 13 3 4 6 22:31 13
10. SK Mírová B 13 3 3 7 22:28 12
11. TJ Vysoké nad Jizerou 13 3 3 7 18:27 12
12. SK Studenec 13 3 2 8 16:23 11
13. Sokol Kruh 13 2 5 6 20:30 11
14. Sokol Mříčná 13 3 2 8 19:35 11

Střelci:
3 – Filip Jezdinský
2 – Martin Kupec, Dušan Albrecht, Vojta Korotvička, Jirka Šír, Tomáš Hermon
1 – Kuba Stránský, Jára Kočárek, Luboš Brož

Mladší přípravka v Milovicích
Ostrým  testem  našich  schopností  hrát  v systému  4+1  byla  účast  na  turnaji 

mladších přípravek v překrásném prostředí sportovní haly Milten v Milovicích. Pro 
kluky  to  byla  obrovská  zkušenost  a svůj  premiérový prestižní  turnaj  zvládli  nad 
očekávání  dobře.  Vynikající  divácká  kulisa,  umělý  trávník  III. generace,  velmi 
kvalitní  a profesionální  výkony rozhodčích a rychlý spád turnaje.  To vše si  kluci 
dokonale  užili.  Jedinou  skvrnkou  byla  velikost  šatny,  o kterou  jsme  se  dělili 
s mužstvem pražských Hrdlořez.

V prvním zápase jsme nastoupili proti mužstvu Spartaku Příbram. Hlavně díky 
velmi silovému pojetí hry a zapálení jsme dlouho drželi remízu gólem Matyho, ale 
v závěru jsme přeci jen inkasovali a prohráli  1:2. Nutno podotknout, že jsme taky 
měli  hodně  štěstíčka,  neboť  minimálně  dvakrát  se  balon  hodně  přiblížil  za  naši 
brankovou čáru… Taková je ale krása fotbalu.

Po jednozápasové přestávce nás vyzvalo mužstvo Dukly Praha. Soupeř přijel na 
turnaj  pouze v pěti hráčích a brankářem, ale na jeho výkonech to v celém turnaji 
znát nebylo. Byl to trochu jiný „level“ a skvělou kombinační hrou s velmi vyspělou 
individuální herní činností neměla Dukla v turnaji konkurenci. Prohráli jsme jen 1:9, 
když náš jediný gól vsítil David z poloviny hřiště po rozehrání přímého kopu.
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Ve  třetím  zápase 
jsme  se  potkali  s do-
mácím  týmem  fot-
balové  školy  AFK 
Milovice.  Jak  na 
svých stránkách uved-
li,  tým  se  teprve  se-
hrává  a buduje.  Ne-
vím,  jestli  již  byla 
znát  únava  z přede-
šlých  soubojů,  ale 
zdálo  se  mi,  že  naše 
hra  nemá již  takovou 
jiskru a nasazení. Mo-
hlo to být  třeba i leh-
kým podceněním sou-

peře,  ale zápas jsme nakonec dotáhli k prvnímu vítězství v turnaji, když  skóroval 
Maty.  Na tento zápas  se  do branky postavil  David  a do  útoku Vojta.  Je  trochu 
paradox, že při trénincích a přátelácích si zrovna tito dva hráči neustále mění posty 
dle  své  nálady,  ale  včera  nám dalo  dost  přesvědčování,  aby  v dalších  zápasech 
v brance zůstal vynikající Vojta a vynikající David šel do obrany. Kluci pochopili 
záměry celého týmu, který následně zhodnotili v dobrý výsledek na turnaji. Tak tedy 
první vítězství 1:0.

Po rychlém rozjetí turnaje jsme měli k dobru dva zápasy na odpočinek a lehkou 
svačinku. Do souboje s mužstvem FC Hradec Králové jsme šli s pokorou a úctou, 
neboť  ve  fotbalovém světě  má jistě  větší  jméno než  SK Studenec  („alespoň  do 
včerejšího dne“). Tento zápas patřil hlavně Danovi Jandurovi, který svými rychlými 
brejky jezdil  k vápnu soupeře  jako motorová  myš.  Určitě  byla  znát  půlhodinová 
pauza a zase jsme se herně zvedli. V divokém zápase jsme vždy o branku vedli, ale 
soupeř dokázal pokaždé odpovědět. Nakonec mu ale již nezbyl čas na srovnání a my 
dvěma góly zmiňovaného Dana a jedním Matyho zaslouženě vyhráli 3:2.

Před  posledním zápasem s mužstvem  Spartaku Hrdlořezy jsme  se  jako  tým 
velmi semkli  a podvědomě mysleli  při  případné výhře na medaili.  Myslím si,  že 
právě psychická odolnost a nelétání myšlenkami ve hvězdách byly hlavní příčinou 
našeho  následného  úspěchu.  V prvních  pěti  minutách  jsme  dvakrát  nastřelili 
brankovou  konstrukci  a při  dorážkách  útočných  akcí  zbrkle  snad  čtyřikrát  trefili 
brankáře.  Není drzé říci,  že jsme již mohli vyhrávat  4:0… Náš tlak ale neupadal 
a soupeřovu  branku  jsme  neustále  jednoznačně  dobývali.  K jednoznačnému 
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vítězství nás dovedly góly Honzíka, Dana, Matyho a nařízenou penaltu s přehledem 
proměnil David. Vítězství 4:1 znamenalo jediné… Celkové třetí místo v turnaji!

Myslím  si,  že  výsledek  v turnaji  nás  trenéry  utvrdil  v tom,  že  se 
nemůžeme uspokojovat jaksi dobrými výsledky, ale dávat si neustále  vyšší cíle jak 
v trénincích,  tak i v zápasech. Že má smysl  připravovat hráče stejnými metodami 
jako velké týmy a rozhodně větší města,  i když  selekce hráčů je tam samozřejmě 
větší. Že má smysl přihlašovat náš tým do podobných turnajů a kluci tak sbírají další 
a další  zkušenosti,  které  si  s sebou  ponesou  celým  fotbalovým  životem,  ať 
v budoucnu hrají na jakékoliv úrovni. Že i rodiče a fanoušci prožívají miniinfarkty 
a při případném úspěchu je zalije vlna štěstí a hrdosti na své potomky.  Odehraný 
turnaj měl kluky posadit „na p…l“. Efekt byl ale zcela odlišný a spíš to klukům zase 
o stupínek zvedlo sebevědomí. Chtěli bychom klukům poděkovat za krásné pocity 
a naše následné upřímné zamačkávání slz při předávání poháru a medailí. Velký dík 
taky rodičům za krásné fandění a doufám, že nelitujete času, který klukům spojeným 
s fotbalem dáváte. Včera jste se o tom přesvědčili…

Eva Bartoňová v A reprezentaci
Dalšího  významného  posunu  v kariéře 

dosáhla Eva Bartoňová. Na základě výborného 
výkonu  v dresu  pražské  Sparty v Lize  mistrů 
proti švédskému Linköpingu byla nominována 
k dvěma  přátelským  zápasům  A týmu  žen 
s Maďarskem  a připsala  si  první  dva  repre-
zentační  starty.  Zajímavostí  jistě  je  i to,  že 
první zápas se hrál v maďarském Lipotu, který 
soutěžil  se  Studencem  v evropské  soutěži 
Entente Florale.

Orientační běh
Další  náročnou sezónu má za sebou oddíl 

orientačního  běhu  a po  jejím  ukončení  stojí 
oddíl na určité křižovatce, neboť v dorosteneckých kategoriích končí silná generace 
studeneckých závodníků. Táhnout mládežnický a dospělý orientační  běh vyžaduje 
velké  úsilí  a především  nutnost  táhnout  za  jeden  provaz.  A to  v současné  době 
trochu v rámci oddílu chybí. Investice vložené do přípravy studeneckých závodníků 
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jsou nemalé a na oplátku by tito závodníci měli 
svůj „dluh“ vůči oddílu splatit  pořadatelským 
úsilím při pořádání vlastních závodů. V letoš-
ním roce  tyto  své  síly  však  věnovali  jinému 
klubu  (Podkrkonošský  sportovní  klub  Kra-
konoš)  a některé  neúspěchy  při  pořádání 
Pětidenních  se  pak  svezly  i na  účet  SK 
Studenec.  Oddíl  tak čeká  rozhodnutí  věnovat 
se  nadále  pouze  přípravě  mládeže,  nebo  se 
pokusit pod podmínkou onoho tažení za jeden 
provaz  o oboje.  Již  v květnu  2010  nás  čeká 
pořadatelství  celostátních  závodů  na  mapě 
Holubí  vrch  (prostor  mezi  Mostkem,  Peckou 
a Borovničkou),  a pokud  se  těchto  závodů 
zhostíme  se  ctí,  máme  šanci  získat  pořada-
telství i v dalších letech.

Po  sportovní  stránce  vzhledem  k zázemí  oddílu  můžeme  být  s výsledky 
spokojeni.  Pravdou  sice  je,  že  jsme  především  ve  štafetách  čekali  trochu  lepší 
výsledek, ale proti byla nemoc Míši Kučery a nižší fyzická připravenost některých 
závodníků.  Nedá  se  nic  dělat,  vrcholový orientační  běh  už  je  především  o běhu 
(nejlepší  orientační  běžci  jsou často atletickými mistry svých zemí). K výrazným 
úspěchům patří nominace Adama Chloupka do reprezentačního týmu dorostu a zisk 
mistrovských výkonnostních A tříd, které opravňují ke startu na všech mistrovstvích 
ČR bez nutnosti absolvovat kvalifikace. Tuto A licenci si vybojovali Michal, Štěpán 
a Tomáš Kučerovi, Adam Chloupek, Jakub Janata, Jiří Charvát a Marek Uvizl.

Na Mistrovstvích ČR na krátké trati vybojoval Adam Chloupek v H18 7. místo 
a Štěpán Kučera v H16 10. místo, na klasické trati v Kostelci u Jihlavy oba dva tito 
závodníci po vynikajících výkonech svá umístění ještě vylepšili,  Adam Chloupek 
obsadil 5. místo a Štěpán Kučera 8. místo. O kvalitě výkonu svědčí dosažené časy, 
v kopcovitém a náročném kamenitém terénu na trati o vzdušné vzdálenosti 11 km 
(v průměru  závodník volbou postupů při  absenci  mapové chyby naběhne o 2 km 
více)  a při  19 kontrolách dosáhli  času  pod hodinu. Na Mistrovství  štafet  v Buku 
u Příbrami  se  probojovaly  4 studenecké  štafety,  ale  nakonec  bojovali  pouze 
dorostenci a přivezli si 11. a 19. místo. V závodě smíšených sedmičlenných družstev 
vybojovali cenné 10. místo.

V celoroční České lize klubů obsadili dorostenci 16. místo z 29 oddílů celé ČR, 
v Českém  poháru  štafet  obsadili  dorostenci  8. místo  z 35  hodnocených  štafet. 
V celostátních žebříčcích nejlepšího výsledku v A žebříčku dosáhl Adam Chloupek, 
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který prvním rokem ve své kategorii skončil na 9. místě. Hodnotná umístění získali 
studenečtí  závodníci  v B žebříčku.  Po 8 závodech získal  prvenství  v H18 Michal 
Kučera, v první desítce se umístili ještě Jakub Janata a Jiří Charvát. V H16 patřilo 
3. místo  Tomáši  Kučerovi  a další  umístění  v první  desítce  získaly Katka 
Ducháčková v D18 a Lucie Pacholíková v D16.

Nejdůležitějšími závody žactva je Oblastní pohár žákovských družstev, kterého se 
zúčastnila dvě studenecká družstva. Pro lepší výsledky však chyběly pravidelnější 
a kvalitnější výsledky žáků, dívky na vše nestačily. Celkovým vítězem se stali žáci 
OK  99  Hradec  Králové  před  Lokomotivou  Pardubice  a Spartakem  Rychnov. 
Studenecké  áčko vybojovalo  7. místo,  béčko skončilo z 21 zúčastněných  týmů na 
18. místě.

Ve  Východočeském  poháru  dorostu  skončil  SK  Studenec  na  3. místě  za 
Spartakem  Rychnovou  a Lokomotivou  Pardubice,  mezi  dospělými  kraloval  OK 
Vamberk,  SK  Studenec  skončil  na  22. místě,  mezi  veterány  byla  suverénem 
Lokomotiva Pardubice, studeneckým patřilo 20. místo.

V žebříčcích  jednotlivců  se  v první  desítce  v rámci  Východočeského  poháru 
umístili  Tereza  Chrástová,  Markéta  Urbanová,  Natálie  Jezdinská,  Lucie 
Pacholíková,  Katka  Ducháčková,  Michal,  Štěpán  a Tomáš  Kučerovi  a František 
Hladík.  Do  žebříčku  se  nebodují  závody těch  nejmenších,  kde  umístění  v první 
desítce včetně stupňů vítězů patřila  i studeneckým nadějím Natálii  Kadavé,  Báře 
Pušové, Dominiku Urbanovi a Vítku Štefanovi.

Regionálním  celoročním  závodem  je  Podkrkonošská  liga,  série  osmi  závodů. 
Kategorii D12 ovládly Natálie Jezdinská a Markéta 
Urbanová,  další  umístění  na  stupních  vybojovali 
Tereza Chrástová, Zdeněk Klíma a Tomáš Kučera.

Oddíl alpského lyžování
Dva  nejlepší  závodníci  SK  Studenec  bojují  po 

perné  letní  přípravě  včetně  pobytu  na  ledovcích 
o reprezentační  dres.  Daniele  Markové  se  nejlépe 
vedlo ve francouzském Val Thorens, kde obsadila ve 
FIS závodech 11. místo. Adam Zika si zatím nejlépe 
vedl  ve  švýcarském  Zinalu,  kde  ve  FIS  závodě 
obsadil  4. místo  v obřím  slalomu  a další  kvalitní 
body sjel v americkém Aspenu.

PaedDr. Petr Junek
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Dominik a Petr Grofovi
Jelikož se letošní motocrossová sezóna dostala už do úplného závěru, chtěla bych 

vám představit letošní úspěchy dvou žáků ZŠ Studenec. V letošním roce se kluci 
zúčastnili  závodů  SMS  Pardubice,  Mezinárodního  mistrovství  České  republiky, 
Novacupu, závodů Enduro Martinice.

Dominik,  žák  deváté  třídy,  pro  sezónu  2010 
vozil  na  své  přední  tabulce  startovní  číslo  78 
a startoval  na  motocyklu  značky  Honda.  Již  od 
začátku sezony měl skvělé výsledky,  vše završil 
1. místem a  stal  se  nejlepším jezdcem krajského 
přeboru SMS Pardubice pro rok 2010.

Na Mezinárodním mistrovství České republiky 
juniorů  se  účastnil  poprvé  a  po  všech  šesti 
odjetých  závodech  vybojoval  krásné  12. místo. 
V Novacupu  se  umístil  na  4. místě  a  v Enduro 
Martinice cupu se stal nejlepším jezdcem ve třídě 
85 ccm.

Nyní  už Dominik podstupuje 
zimní  přípravu  na  rok  2011 
ve Sportovním  centru  mládeže 
v Jiníně.  Pravidelně  každou  so-
botu jezdí na trénink do Jablonce 
nad Nisou, doma má tréninkový 
plán, podle kterého cvičí, a jed-

nou za  měsíc  se  účastní  víkendového  soustředění 
v Jiníně.  Na  jaře  ho  také  čeká  přestup  do  vyšší 
kategorie, a to do 125 ccm.

Petr, žák páté třídy, vozil na své tabulce startovní 
číslo 19 a závodil  na KTM. Stejně jako Dominik 
měl od začátku sezóny skvělé výsledky. Je členem 
blízkého týmu Enduro Martinice.  Svůj tým skvěle 
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reprezentoval a po ukončení sezóny vybojo-
val  tato  krásná  místa.  V krajském  přeboru 
SMS  Pardubice  se  celkově  ve  své  třídě 

65 ccm umístil na pěkném 2. místě. Také se společně s Dominikem účastnil závodů 
Mezinárodního  mistrovství  ČR  juniorů,  kde  se  umístil  na  12. místě.  Petr  také 
startoval  na  závodech  Novacupu,  kde  vybojoval  celkově  2. místo.  V Enduro 
Martinice cupu se stal  nejlepším jezdcem ve třídě 65 ccm. Příští  sezonu ho opět 
uvidíme startovat ve třídě do 65 ccm.

Motocross je jejich největším koníčkem a já jim přeji hodně úspěchů do další 
sezony,  hlavně  štěstí,  rychlou  jízdu  bez  zranění  a  tak  krásné  výsledky,  jako 
předvedli letos.

Lucie Grofová

Školní sportovní klub
Okresní finále v přespolním běhu

Dne 7. 9. 2010 se konalo v Jilemnici  na Hraběnce  okresní  finále  v přespolním 
běhu. Kategorie  mladších žákyň běžela 1000 m. Za studeneckou školu startovaly 
3 žákyně (Markéta Urbanová,  Dominika Kalenská a Natálie Jezdinská).  V konku-
renci  18 běžkyň  se  nejlépe  umístila  Markéta  Urbanová  na  celkovém  5. místě. 
Družstvo mladších žákyň obsadilo druhé místo. Za mladší žáky odstartoval pouze 
Vojtěch Klůz, závod však kvůli kolizi na trati nedokončil. V kategorii starších žákyň 
reprezentovalo školu 6 dívek (Kristýna  Korotvičková,  Kristýna  Šemberová,  Anna 
Soukupová,  Andrea  Čapková,  Jana  Šimáčková  a Lucie  Pacholíková).  V jednot-
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livcích se nejlépe umístila Kristýna Korotvičková, obsadila 8. místo z celkových 18. 
Družstvo starších žákyň obsadilo druhou postupovou pozici na trati dlouhé 1500 m. 
Za starší žáky odstartovali Zdeněk Klíma a Michal Čejka. Zdeněk Klíma se umístil 
na 4. místě z 25 startujících na trati 3000 m.

Krajské finále v přespolním běhu
Dne 14. 10. 2010 se v Turnově konalo krajské kolo v přespolním běhu. Ze ZŠ 

Studenec postoupilo do KF družstvo starších dívek(Kristýna Korotvičková, Kristýna 
Šemberová,  Anna  Soukupová,  Andrea  Čapková,  Jana  Šimáčková  a Lucie 
Pacholíková).  Družstvo v celkovém pořadí obsadilo poslední 8. příčku. Nejlépe si 
vedla Kristýna Šemberová, která se v celkovém počtu 45 dívek dokázala probojovat 
na 18. místo. Trať byla dlouhá 1500 m.

Okresní finále ve stolním tenise
Dne 15. 10. se ve Studenci konalo OF ve stolním tenise. V kategorii starších žáků 

se zúčastnily týmy ze ZŠ Studenec, ZŠ Libštát a ZŠ Rokytnice nad Jizerou. Tuto 
kategorii  s přehledem  vyhráli  chlapci  ze  Studence  (Jan  Pacholík,  Kuřík  Martin, 
Kuřík Jan, Hylmar Jakub). V kategorii starších žákyň zvítězilo družstvo Studenec 2 
ve  složení  Jana  Šimáčková  a Andrea  Čapková.  Porazily  tým  Studenec 1  (Lenka 
Vydrová, Kristýna Šemberová) a ZŠ Libštát.

Krajské finále ve stolním tenise
Ve čtvrtek 21. 10. se v Liberci konalo KF ve stolním tenise. Ze studenecké školy 

postoupila  2 družstva  dívek  i družstvo  chlapců.  Nejlepší  hráčkou  turnaje  byla 
vyhlášena  Jana  Šimáčková,  která  společně  s Lenkou  Vydrovou  obsadila 2. místo 
v celkovém  hodnocení  a k postupu  do  celostátního  finále  jim  chybělo  několik 
míčků.  Chlapci  uhájili  místa  na  stupních  vítězů  ziskem  3. místa  v kvalitní 
konkurenci nejlepších žákovských tenistů Libereckého kraje.

Školní kolo v sálové kopané
Dne 8. 11. 2010 proběhl již tradiční školní futsalový turnaj v Lázních Bělohrad. 

Zúčastnilo se jej 50 hráčů a hráček z naší školy (19 dívek a 31 chlapců), rozdělených 
do čtyř dívčích a šesti chlapeckých družstev.

V chlapeckém turnaji ukázali svou převahu chlapci z IX.B, kteří bez ztráty bodu 
celý  turnaj  vyhráli.  Ve  svém  středu  měli  i nejlepšího  střelce  celého  klání, 
osmigólového Zdenka Klímu. Na druhém místě se umístili s jedinou porážkou právě 
od  deváté  B hráči  z VIII.B.  Třetí  místo obsadili  překvapivě,  ale zcela zaslouženě 
chlapci ze sedmé třídy, jejich nejlepším střelcem byl Michal Vancl se třemi zásahy. 
Čtvrtí  skončili  chlapci  z VIII.A,  pátí  deváťáci  z áčka  a poslední  místo  obsadilo 
bojovné družstvo šesťáků, které je určitě příslibem do budoucna.
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Dívčí turnaj byl  velmi vyrovnaný a i přesto, že zde nepadalo tolik branek jako 
u chlapců, hned ve dvou zápasech jsme zaznamenali hattrick hráček Grosmanové 
a Stehlíkové. Další třígólovou střelkyní byla Čapková, ta ale potřebovala ke svým 
zásahům tři utkání. Tři góly Stehlíkové a nula na kontě obdržených branek nakonec 
pomohly k vítězství  dívkám VIII.  třídy,  i když  jen o skóre  před  IX.  třídou.  Třetí 
skončila  děvčata  VI.  třídy  a poslední  bylo  družstvo  VII.  třídy,  které  vzhledem 
k nekolegiálnosti některých spolužaček odehrálo celý turnaj oslabené o jednu hráčku 
v poli.
Mgr. Jitka Pěničková, Mgr. Petr Baudyš, Mgr. Alexandra Brožová, vyučující TV 2. st.

I děti ze 2.–5. třídy vyrazily poměřit svoje síly 8. 11. v sálové kopané do velké 
a pěkné haly do Lázní Bělohradu. Hrála proti sobě družstva ze 2. a 3. třídy a ze 4. 
a 5. třídy. Ne vždy vyhráli ti starší, ale zahráli si všichni. Po sportovně a příjemně 
stráveném pondělním dopoledni jsme se nezranění vrátili do školy na oběd. Už se 
zase těšíme na další sportovní akce.

Mgr. Ivana Kučerová, učitelka 2. tř.

Školská futsalová liga
V letošním školním roce připravil Českomoravský fotbalový svaz ve spolupráci 

s Asociací školních sportovních klubů Školskou fotbalovou ligu pro čtyři kategorie, 
dívky i chlapce. Studenecký Školní sportovní klub obsadil tři kategorie a z toho dva 
turnaje pořádal ve sportovní hale v Lázních Bělohrad.

Mladší žáci zajížděli do Žacléře, kde je čekaly školy z Vrchlabí, Mladých Buků 
a domácího  Žacléře.  Turnaji  dominovala  ZŠ  Vrchlabí  Školní,  která  své  soupeře 
převálcovala,  náš tým nestačil ani na zbylé dva soupeře a obsadil 4. místo. Starší 
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žáci hostili v Lázních Bělohrad opět ZŠ Vrchlabí Školní a i zde tato škola nenašla 
přemožitele, druhé místo patřilo Staré Pace a třetí místo Studenci.

Nejlépe si  vedly starší  dívky,  které porazily ZŠ Trutnov V Domcích 3:1 a ZŠ 
Trutnov Mládežnická 1:0 (všechny studenecké branky vstřelila Aneta Grosmanová) 
a vybojovaly si postup do celostátního finále ve Zruči nad Sázavou. Velkou zásluhu 
na postupu má i výborný výkon Markéty Jiřičkové v brance.

Kinderiáda
Závodníci  z naší  školy  se  vydali  19. 10. 2010 

do  sportovní  haly  v Jablonci  nad  Nisou,  aby  se 
utkali s dalšími dětmi z 24 škol Libereckého kraje 
v krajském  kole  soutěže  Kinderiáda,  která  je 
určena  pro  žáky 1. stupně  ZŠ.  Všichni  si  hezky 
zazávodili,  ale  na  umístění  na  stupních  vítězů 
nikdo  z dětí  naší  školy  nedosáhl.  Hned  tři  naši 
závodníci  skončili  na  nevděčném čtvrtém místě. 
Všechny  děti  se  mohly  zúčastnit  doplňkových 
soutěží  a  získat  kinder  čokolády.  Pro  všechny 
účastníky  si  pořadatelé  připravili  věcné  ceny. 
Dopoledne v Jablonci  se vydařilo a určitě na něj 
budeme rádi vzpomínat.
Výsledky:
2. třída: 4. třída:
Vladislav Synek 15. a 13. místo Tomáš Exner 6. a 19. místo
Linda Zahradníková 9. a 13. místo Pavel Šír 15. a 20. místo
3. třída: Tereza Jandurová 8. a 15. místo
Petr Jezdinský 4. a 9. místo Renata Trejbalová 4. a 16. místo
Jana Kejmarová 4. a 13. místo

Mýty o diabetu – pokračování
Mýtus 9: Jako cukrovkář můžu jíst normálně, stačí, když vynechám sladkosti.

K léčbě cukrovky rozhodně patří dieta, ale v posledních letech došlo v této oblasti 
k určitému posunu. Standardy dietní léčby diabetu, přijaté Českou diabetologickou 
společností v roce 1999, jsou v zásadě totožné s pravidly racionální výživy. Pokud je 
žádoucí, aby pacient zhubl, mělo by dojít ke snížení nejméně o 500 kcal/d (2 100 kJ) 
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oproti dosavadnímu dennímu příjmu. Množství  sacharidů se zvyšuje na 50–60 % 
celkového kalorického příjmu, tuky je nutné snížit maximálně na 30 %, přičemž se 
doporučuje nahradit nasycené tuky nenasycenými (rostlinnými oleji) a snížit příjem 
cholesterolu pod 300 mg na den. Příjem bílkovin by se měl pohybovat kolem 10–
20 %  celkové  energie.  Důležitá  je  vláknina,  doporučujeme  potraviny  s nízkým 
glykemickým indexem. Vhodné je omezit příjem kuchyňské soli, naopak více jíst 
potraviny bohaté na antioxidanty. K základním bodům léčby diabetu patří i fyzická 
aktivita,  která  je  velice  žádoucí  v primární  prevenci  diabetu  2. typu.  U diabetiků 
léčených inzulínem nebo perorálními antidiabetiky závisí efekt fyzické aktivity na 
schopnosti adekvátně přizpůsobit režim, dávky inzulínu či léků a dietu.

zdroj: www.diadesatero.cz

Recept nejen pro diabetiky: Dia kuličky ze sušeného ovoce
400 g  sušeného  ovoce,  (meruňky,  jablka,  švestky,  třešně,  atd.),  dia  marmeláda,  
1 lžíce mleté kávy, 1 lžíce kakaa, vlašské anebo lískové ořechy, kandisin dle chuti

Sušené ovoce pomeleme a smícháme s dia marmeládou (výborná je například dia 
jahodová  marmeláda),  kakaem  a  kávou.  Dle  chuti  ochutíme  kandisinem.  Těsto 
důkladně  propracujeme.  Vytváříme  z něj  libovolně  velké  kuličky,  které  obalíme 
v drcených  lískových  anebo  vlašských  ořechách.  Kuličky  můžeme  obalit  také 
v kokosu. Necháme na chladném místě ztuhnout.

zdroj: www.mineralfit.cz
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Poděkování
Jménem celé naší rodiny Brejšovy,  děkujeme paní Věře Maternové,  panu 

Petru Hákovi a manželům Šimkovým za poskytnutí první pomoci naší mamince 
a babičce, paní Marii Karáskové, při její těžké životní situaci dne 21. 10. 2010. 
Zároveň chceme poděkovat všem, kteří se přišli s naší maminkou a babičkou 
rozloučit a vyprovodit ji na její poslední cestě.

Děkujeme.
Hana a Oldřich Brejšovi
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Líbíme se Evropě
Na návrší proti horám stojí pěkná vesnice,
jako perly domky svítí,
středem vede silnice.
Je tu školka, škola, hřiště, hospůdky i kostelík,
rodí se tu zdravé děti všude pohoda a smích.
Sousedé se spolu zdraví,
žádné vády nemají,
kdyby přec jen někdy vznikly, domluví se, k smíru ruce podají.
Chcem by obec byla čistá,
zákonem se řídíme,
proto se každý z nás snaží,
odpad řádně třídíme,
také mladší generace tomu učíme.
Pěstovati květiny, to my umíme,
a když přijde pravý čas,
vhodná místa včetně oken jimi zdobíme.
V arboretu zíráme,
co o stromech, živočiších a přírodě kolem nás dosud neznáme.
Do přírody chodíme,
v každém ročním období z jejich krás se těšíme.
Studánky jsme vyčistili,
abychom se v parném létě jejich vodou osvěžili.
Aby se nám žilo blaze
sledujem z komínu saze,
by v nich jedů nebylo,
kolem nás byl čistý vzduch,
všem se dobře dýchalo.
Zdroje tepla z útrob země budou školní objekt hřát,
v jeho krásném prostředí bude našim dětem dobře,
budou-li se právě učit nebo s hračkami si hrát.
Na lavičky do parku, rádi na chvíli si sednout,
ti jež právě nohy bolí,
ti, zda jsou mladí, nebo staří i maminky,
tatínkové s dětmi v kočárku.
Jsou tu mnohá zařízení
jichž si dneska mnozí cení.
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Aby se nám dobře žilo ve všední den v neděli,
pomáhá každý jak může, nejvíc ředitel, starosta s volenými konšely.
Všechno však nemůžem mít hned,
i včelka se dost nalítá, než-li nám připraví med.
Naše krásná vesnice je přátelská velice,
vaříme tu kyselo, proto je tu veselo.
Kdyby někdo, byť byl smutný, do Studence vešel,
věřte, že se postaráme, by ho smutek záhy přešel.
Kdo nevěří, ať se přijde do Studence podívat,
ruku do ohně dám za to, že se bude vracívat.
Optimismem kypíme, kulturně se bavíme,
bychom dlouho byli fit, mysl, tělo cvičíme.
Zasloužená odměna je „Zelená stuha“,
pro zkrášlení naší obce je to velká vzpruha.
Budeme-li pokračovat v tomto našem snažení,
věřme, že nás Evropa Stříbrnou stuhou odmění.
Ruku k dílu rádi dáme,
nápadů je plný koš,
vždyť ochránce nás i obce
je sám vládce našich hor mocný Krakonoš.

Libuše Ježková

Sokolské pozvánky
Tělocvičná jednota Sokol Studenec zve sportovní (ale i nesportovní veřejnost) na 

akce, které připravuje v závěru roku 2010 a v zimních měsících roku nového.

Turnaj v líném tenisu – 18. prosince 2010 v sokolovně

Vánoční kritérium žactva v běhu na lyžích – 21. prosince 2010 u sokolovny

Rozloučení s rokem 2010 na vrcholu hory Strážník
Koná se ve čtvrtek 30. prosince, odchod ve Studenci od sokolovny a v Zálesní 

Lhotě od pohostinství v 15.00 hod.
Výstup  pořádáme  společně  se  Sokolem  Zálesní  Lhota.  Těšíme  se  na  setkání 

studeneckých  a lhoteckých  občanů na nejvyšším bodě našich obcí  při společném 
přípitku, zpěvu i občerstvení.
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Sokolský ples – 15. ledna 2011 v sokolovně

Přebory ČOS v běhu na lyžích – připravují se v únoru

Dětský maškarní bál – 6. března 2011 v sokolovně

Studenecká štafeta – březen (dle sněhových podmínek)

Lyžování ve Studenci
Členové lyžařského oddílu věnovali podzimní měsíce úpravě lyžařských tratí a 

těší  se, že tratě budou využívány nejen pro trénink závodníků, ale budou sloužit 
i nejširší  veřejnosti.  Při  dobrých sněhových podmínkách budou upraveny závodní 
tratě na Strážníku, u školy a turistické tratě v okolí Studence v celkové délce 25 km.

Plesová sezóna 2011 v sokolovně ve Studenci

15. 1. Sokolský ples (TJ Sokol Studenec)

5. 2. Hasičský bál (SDH Studenec)

5. 3. Masopustní šibřinky, ráz „Strašidla, upíři,
čarodějnice“ (SK Studenec)

6. 3. Dětský ples (TJ Sokol Studenec)
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