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ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
4. prosince 2010 úspěšně proběhl předvánoční třetí ročník „Poho-

štění obecní polévkou“, který byl ve znamení mrazivého počasí, ale 
tentokráte  s dostatkem bílé  sně-
hové pokrývky. Tento den záro-
veň  probíhaly  i oslavy  kulatých 
školských výročí,  a tak díky 
studenému počasí se mnozí mo-
hli  zajít  ohřát  do  vytopených 
prostorů  základní  a mateřské 
školy, kde probíhal „den otevře-
ných dveří“. Mohli jsme zde při-
vítat  i početnou  návštěvu  z naší 
partnerské obce Zuberec ze Slo-
venska,  která  přijela  naše  společné  oslavy  podpořit  i se  svými  tanečními 
vystoupeními.

Jsem moc rád, že jste opět přijali pozvání a zavítali na naši společnou akci, která 
díky náročnějším přípravám oproti jiným ročníkům, obsáhlosti programů i propojení 
všech hostů byla pro organizátory vyčerpávající.

To, že vše mělo smysl pořádat, potvrdila Vaše početná účast jak při odpoledních 
programech, tak na společenském večeru v sokolovně.

Ještě jednou tedy děkuji všem, kteří přispěli ke spokojenosti Vás všech a přináším 
pár obrázků.

Jiří Ulvr, starosta
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Placení poplatku ze psů na rok 2011
Připomínáme majitelům psů, že poplatek je splatný do 

konce  března  2011.  Poplatek  se  platí  ze  psů  starších 
3 měsíců.

Na  základě  Obecně  závazné  vyhlášky  č. 2/2007 
o místních poplatcích sazba poplatku činí ročně:

– za prvního psa 200 Kč,
– za  druhého  a každého  dalšího  psa  téhož  držitele 
300 Kč.
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Žádáme majitele 
dotčených pozemků 
o prořezání větví 
a stromů z důvodu 
přístupnosti a prů-
jezdnosti dopravní 
obsluhy i požárních 
vozidel.
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Zhodnocení roku 2010
Stalo se to již takovým nepsaným pravidlem, že se Vám pokouším v prvním čísle 

Zpravodaje přiblížit z mého pohledu nejpodstatnější věci roku předešlého.
V uplynulém roce pokračovala hospodářská krize s propadem příjmů ze státního 

rozpočtu a negativním dopadem i na příjmy naší obce. Obce jsou však i za loňský 
rok z pohledu celkového veřejného dluhu lepšími hospodáři než stát.

Naší  obci  se  dařilo  vyrovnat  ztrátu  na  daňových  příjmech,  především  díky 
získaným dotacím. Díky tomu lze považovat za úspěch, že i v tak nepříznivé době 
jsme dokázali začít stavebně realizovat další dvě velké akce, o kterých se zmiňuji 
níže:

Chodník „Špice – směr Zálesní Lhota“ + nová síť veřejného osvětlení
Na jaře jsme dokončili  realizaci  chodníku podél silnice II. třídy,  která přinesla 

především zvýšení bezpečnosti v této oblasti.

Informační systém
V květnu  jsme  úspěšně  dokončili  2. etapu  informačního  systému  vyvěšením 

těchto tabulí v Zálesní Lhotě. V současné době se vyrábí poslední – 3. etapa, která 
bude realizována především podél silnice třetí třídy ve Studenci.

Rekonstrukce OÚ
Ve  stejný  měsíc  jako  předchozí  akce  začala  1. etapa  rekonstrukce OÚ,  která 

dosáhla především realizaci výtahu a vybudování sociálních zařízení.

Obdržení dotace
V polovině roku jsme se dozvěděli, že jsme získali dotační částku ve výši téměř 

1 300 000 Kč, která bude sloužit pro 2. etapu rekonstrukce OÚ.

Revitalizace lipové aleje
V Zálesní  Lhotě proběhla úprava zeleně,  včetně osazení nových  laviček podél 

lipové aleje směrem ke kostelu. Finanční prostředky byly využity ze získané dotace 
díky vítězství v celostátní soutěži „Zelená stuha České republiky 2009“.

Naučná stezka
I tento rok se podařilo zpřístupnit další část – druhou etapu naučné stezky. Opět je 

nutné poděkovat především vedení ZŠ a MŠ Studenec. Její podoba je zase o něco 
rozsáhlejší a Vy máte možnost poznat zase něco nového. I zde byly využity finanční 
prostředky ze získané dotace díky vítězství v celostátní soutěži „Zelená stuha České 
republiky 2009“.
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Instalace tepelných čerpadel pro ZŠ a MŠ
V letních měsících jsme díky získané dotaci  začali  poslední  etapu „stavebních 

úprav“ této budovy tak,  aby se od podzimu mohlo začít topit  místo uhlím právě 
zmíněnými  tepelnými  čerpadly,  které  získávají  teplo  z osmnácti  vrtů  hlubokých 
125 metrů.

Návštěva a hodnocení obce Studenec mezinárodní komisí Entente Florale Europe
V červenci  nás  navštívila  evropská  komise  soutěže Entente  Florale  Europe. 

Během  několika  hodin  jsme  ukázali,  na  co  jsme  pyšní,  odpovídali  na  otázky 
komisařů  a obhajovali  všechna  kritéria  soutěže.  Pozvání  k zakončení  tohoto 
hodnocení přijalo i širší krajské vedení v čele s hejtmanem Libereckého kraje.

Otevření nové MŠ
Datum 31. srpna 2010 se zapíše velkým písmem do historie naší obce, kdy jsme 

slavnostně otevřeli naši novou MŠ za účasti hejtmana Libereckého kraje, poslanců 
parlamentu ČR i velké účasti Vás všech.

Úspěch v mezinárodní soutěži Entente Florale Europe
Poslední zářijový víkend přinesl pro naši obec v italské Cervii vysoké ocenění 

v podobě získání  stříbrné  plakety  v mezinárodní  soutěži  Entente  Florale  Europe, 
kam jsme  se  dostali  díky  vítězství  v krajském  kole  soutěže  Vesnice  roku  2009 
získáním „zelené  stuhy“  a následným  vítězstvím  i v rámci  celé  České  republiky. 
Toto ocenění navíc umocnila skutečnost, že v tomto ročníku soutěže se ve všech 
kolech dvanácti  zemí Evropy přihlásilo na 24 tisíc sídel a naše obec se najednou 
ocitla na stříbrné pozici.

Rekonstrukce OÚ – zateplení
Po dokončení realizace 1. etapy rekonstrukce OÚ jsme mohli díky získané dotaci 

začít  2. etapu,  a to  zateplení  této  budovy.  Na  podzim  se  vyměnila okna,  letos 
proběhne zateplení obvodového pláště.

Oprava hřbitovní zdi
V Zálesní Lhotě proběhla druhá etapa opravy hřbitovní zdi.

Další finanční dotace
Určitě je potřeba zmínit i to, že se podařilo prostřednictvím Libereckého kraje 

zajistit  další  finanční  příspěvky ve  formě různých  dotací,  které  převyšují  částku 
400 000 Kč.
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Jak jsem napsal na úvod, jedná se o můj úsudek a určitě by se zde daly zmínit 
i záležitosti jiné.

Na závěr je dobré připomenout jednu velice podstatnou věc. Pozitivní určitě je, že 
naše  obec  i přes  realizaci  mnoha staveb  v posledních  letech  zůstává  i nadále  bez 
zadlužení. Máme tak i nadále svou vlastní jistotu spolufinancování, případně i jistotu 
možného úvěru, jelikož žádný jiný úvěr nemáme. To je jistě veliké plus oproti jiným 
obcím. To „veliké plus“ je díky tomu, že se podařily na každou větší stavbu sehnat 
zdroje financování – dotace a nemuseli jsme vše hradit plně z vlastních zdrojů.

Jiří Ulvr, starosta

Další informace
V předchozím článku jsem zmiňoval věci  pozitivní,  které jsme mohli  ovlivnit, 

a podle obsáhlosti lze říci, že se nám určitě něco podařilo. Nedávám ale ruce pryč od 
věcí,  které  jsou pro nás  důležité,  které  se nás  týkají,  ale  které na svoji  realizaci 
musejí  ještě  počkat.  Jednou  z takových  záležitostí  je  akce:  Rekonstrukce  silnice 
Studenec – Horka u Staré Paky.

Sice ji zas tak moc ovlivnit nemohu, jelikož investorem celé této záležitosti bude 
někdo jiný, ale připomínat a upozorňovat na tuto věc můžu.

V prosinci jsem se sešel i ohledně této záležitosti s hejtmanem Libereckého kraje 
Stanislavem  Eichlerem.  Následně  10. ledna  2011  pokračovalo  další  jednání  za 
účelem  pouze  této  akce  společně  i s náměstkem  hejtmana,  pověřeného  vedením 
resortu dopravy, Martinem Seppem. Závěr z tohoto jednání je nadále stejný: tento 
projekt bude zařazen do 4. kola výzvy Regionálního operačního programu NUTS II 
Severovýchod, které má být vypsáno na jaře letošního roku.

Pokud se ptáte, jak to vypadá se začátkem této realizace, tak podle mého názoru 
je to nejdříve rok 2012. Již z loňských  jednání vyplynulo,  že tato akce musí být 
realizována od jara do podzimu bez přerušení, nikoli obráceně.

Jiří Ulvr, starosta
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Výzva
Žádáme všechny občany, aby své domy označili na viditelném místě číslem 

popisným. Označení domu je povinností. Slouží především pro potřeby České 
pošty,  pracovníky  energetiky,  ale  i jiné.  O toto  označení  požádal  také  Český 
statistický  úřad  z důvodu  chystaného  „Sčítání  lidu,  domů  a bytů“,  které  se 
uskuteční koncem března 2011.
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Z jednání zastupitelstva obce
Poslední zasedání zastupitelů v roce 2010 se uskutečnilo ve středu 15. prosince za 

účasti 13 zastupitelů a 5 občanů.
Ing. Boura seznámil přítomné s příjmy z poplatků a s výdaji na odvoz a uložení 

komunálního,  tříděného  a nebezpečného  odpadu  a kontejnerů.  Příslušnou Obecně 
závaznou vyhlášku  č. 1/2008 ponechali  zastupitelé  beze  změny,  poplatek  na  rok 
2011 tedy činí opět 500 Kč na osobu.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozbor hospodaření za 1. pololetí 2010, schválilo 
rozpočtové změny za rok 2010 a rozpočtové provizorium pro rok 2011. Rada obce 
byla  pověřena  ke  schválení  rozpočtových  změn,  a to  kvůli  obdržení  dotací 
a dokončování akcí do konce roku 2010.

Ředitel  PaedDr.  Petr  Junek představil  výroční  zprávu základní  školy,  která  je 
k nahlédnutí  na OÚ. Tato zpráva shrnuje hospodaření  školy,  výsledky ve výuce, 
práci zájmových kroužků a sportovní činnost. Spolupráce s obcí je na dobré úrovni, 
škola  má  slušné  výsledky  ve  vzdělávání  i sportovní  činnosti,  a to 
v celorepublikovém měřítku.

Dále bylo schváleno pořízení změny č. 1 územního plánu Studenec, pověřeným 
zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem této změny byl určen pan Karel Vancl. 
Termín  ukončení  příjímání  žádostí  na  změny  ÚP  Studenec  byl  stanoven  do 
28. 2. 2011.

Schváleny  byly  vnitřní  směrnice  Obce  Studenec  a odměny  a příplatky 
neuvolněným  členům  zastupitelstva  podle  nařízení  vlády.  V dalších  bodech 
programu  se  projednávaly  prodeje  pozemků  ve  Studenci  a v Zálesní  Lhotě 
a smlouva  týkající  se  věcného  břemene.  Odsouhlasena  byla  koupě  pozemků  ve 
Studenci  na  místě,  kde  územní  plán  počítá  s novým  sportovním  areálem. 
Zastupitelstvo  také  vzalo  na  vědomí  zápis  z kontrol  finančního  a kontrolního 
výboru, při kterých nebyly zjištěny žádné závady.

V diskusi  upozornil  pan  Jan  Krůfa  na  situaci  u hasičárny,  kde  děti  chodí  po 
krajnici k benzínové čerpací stanici, což je nebezpečné. Problém by se mohl vyřešit 
rozšířením krajnice.

Paní  Dana  Synková  poděkovala  pracovníkům  obce  za  pomoc  při  přípravách 
školních oslav na začátku prosince.

Pan starosta Jiří Ulvr informoval o Obecní polévce, na kterou jsou opět kladné 
ohlasy,  a poděkoval za celoroční spolupráci  zastupitelům i pracovníkům ZŠ. Dále 
informoval,  že  se  podařilo  dokončit  finanční  vyrovnání  s firmou Makro  Rudník, 
která  stavěla  MŠ Studenec,  a že  se  čeká  na  rozsudek  soudu s panem Dědečkem 
týkající se sporného pozemku.

Na dotaz pana Krůfy na silnici na Horka pan starosta odpověděl, že se čeká na 
4. výzvu z Regionálního operačního programu, která proběhne na jaře 2011.
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Sběr nebezpečného a komunálního odpadu
Sběr nebezpečného odpadu a elektrozařízení

provede firma „Marius Pedersen, a. s.“
v sobotu 9. dubna 2011

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

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

Kontejnery na komunální odpad budou umístěny od 14. do 18. dubna 2011
Studenec: u Lípy, parkoviště u sokolovny, v Kruhovce

Rovnáčov: u Chládků Zálesní Lhota: u hřbitova

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

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

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

Děkujeme
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Půjčky z Fondu rozvoje bydlení
Obecní  úřad  Studenec  vyhlašuje  podmínky  výběrového  řízení  na  poskytnutí 

půjček z Fondu rozvoje bydlení.
Přihlášku je možné podat do 11 hodin 29. dubna 2011 na OÚ Studenec.

Žádost musí obsahovat:
a) jméno a příjmení žadatele, název právnické osoby a statutárního zástupce
b) adresa bydliště nebo sídlo právnické osoby
c) přesné označení předmětné obytné budovy (adresa, číslo popisné, číslo parcely, 

doklad  o vlastnictví  domu  nebo  stavby,  stavební  povolení  či  jiný  doklad 
o přípustnosti akce, příslušnou projektovou dokumentaci včetně předpokládané 
ceny)

d) účel, na který má být půjčka poskytnuta
e) předpokládaná lhůta dokončení stavby
f) požadovaná výše půjčky
g) návrh na stanovení záruky za poskytovanou půjčku – čestné prohlášení ručitelů a 

doklad o výši  příjmu žadatele a ručitelů (u osob samostatně výdělečně činných 
výpis z daňového přiznání za uplynulý rok)

Z fondu se poskytují tyto druhy půjček:
Poř. č. Název (účel) Úrok Horní hranice půjčky

na jeden dům
01 Rozšíření stávající byt. jednotky 3 % 200 tis.
02 Rekonstrukce domu, bytu nebo jeho části 3 % 180 tis.
03 Obnova fasády 3 % 50 tis.
04 Zateplení obvodového pláště domu 3 % 100 tis.
05 Izolace domu proti vlhkosti 3 % 50 tis.
06 Rekonstrukce střechy 3 % 150 tis.
07 Výstavba domovní ČOV nebo septiku

s biofiltrem ke stávajícímu domu 3 % 60 tis.
08 Vybudování nebo rekonstrukce WC a koupelny 3 % 50 tis.
09 Výměna oken 3 % 100 tis.
10 Rekonstrukce vytápění domu 3 % 50 tis.

Jednotlivé druhy půjček lze sčítat. Půjčky nelze získat opakovaně na jeden objekt 
ke stejnému účelu. Půjčku lze čerpat nejdéle 12 měsíců po podpisu smlouvy oběma 
stranami.  Půjčka  se  splácí  v pravidelných  měsíčních  splátkách.  Začátek  splácení 
jistiny i úroku včetně termínů splátek se stanoví ve smlouvě mezi obcí a dlužníkem. 
Ve smlouvě lze dohodnout dobu splatnosti půjčky.

Jiří Ulvr, starosta
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Informace Pečovatelské služby
Pečovatelská služba obce Studenec-Zálesní Lhota upozorňuje naše občany, že od 

konce ledna 2011 byla z provozních a kapacitních důvodů ukončena rozvážka obědů 
pro obce Horka, Čistá, Nedaříž.

Uvolněnou kapacitu nabízíme našim občanům.
Cena  oběda  pro  důchodce,  invalidní  důchodce,  rodiče  pečující  o dítě  v před-

školním věku je 35 Kč a dovoz jednoho oběda 15 Kč.
ZETKA Strážník přispívá svým družstevníkům na obědy a škola svým bývalým 

zaměstnancům v důchodu, takže ceny těchto obědů jsou nižší.
Dovoz oběda pro ostatní strávníky činí 17 Kč.
Dále nabízíme dovoz nákupů a služby dle platných ceníků.
Kontakt: Hylmarová Marie 728 120 338, Tauchmanová Ludmila 739 662 538.
Na spolupráci se těší pečovatelky.

Poděkování za Tříkrálovou 
sbírku 2011

Farní  charita  Studenec  děkuje  tímto  koledníkům 
i dárcům,  kteří  se  zúčastnili  Tříkrálové  sbírky  2011. 
Výtěžek sbírky ve Vaší obci Studenec činil 53 236 Kč, v Zálesní Lhotě dosáhl výše 
8 827 Kč a obě  tyto  částky  byly  odeslány  na  ústředí  Charity  Česká  republika 
v Praze 1.

Rozdělení vybraných peněz je následující:

– 58 % bude využito na projekt FCH Studenec – na nákup zdravotních pomůcek 
na zapůjčení imobilním pacientům,
– 15 % připadne Diecézní charitě Hradec Králové na její projekty,
– 10 % bude využito na humanitární pomoc do zahraničí,
– 7 % půjde na konkrétní projekt pro děti v Indii,
– 10 % obdrží ústředí charity v Praze a bude z nich hrazena i režie celé sbírky.

V uplynulých  letech  FCH  Studenec  využila  svůj  podíl  ze  sbírky  na  nákup 
zdravotních pomůcek pro imobilní pacienty, jako jsou elektrické polohovací postele, 
antidekubitní  matrace  a podložky,  WC  křesla,  chodítka,  hrazdičky,  odsávačky 
a další speciální pomůcky, které dosud pomáhají lidem v jejich těžké životní situaci.
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Další  část  výtěžku  pomohla  Diecézní  charitě  Hradec  Králové  a Arcidiecézní 
charitě Praha k realizaci jejich projektů.

Ať Vám Pán za Vaše dary a službu požehná!
Do roku 2011 vám všem přeji vše dobré.

Za FCH Studenec Heda Jiranová

Zprávy z knihovny
Rok 2010 ve statistice

Naše knihovna má k 31. 12. 2010 ve fondu 4565 knih, během roku bylo přijato 
294 nových či zánovních knih a vyřazeno 138 zastaralých. Registrovaných čtenářů 
bylo  214,z toho  152 žen,  62 mužů.  Čtenáři  si  při  1375 návštěvách  vypůjčili 
6979 knih a časopisů, z toho:
– naučná literatura pro dospělé 479 – beletrie pro děti 1007
– beletrie pro dospělé 4630 – časopisy 660
– naučná literatura pro děti 203

Počet  čtenářů  i výpůjček  se  opět  mírně  zvýšil,  pouze  návštěvníků  veřejného 
internetu ubylo.

Novinky roku 2010
Z téměř tří set knih, které loni obohatily naši knihovnu,vybíráme např.:

Dětské knihy: Naučná literatura:
Nejkrásnější dětská říkadla Ovoce a zelenina jako lék
Bořek Stavitel Brambory pokaždé jinak
Steklač, V.: Boříkovy lapálie Mistři světového malířství
Nádherné příběhy Čtyřlístku 55 nejnebezpečnějších zvířat planety
Drijverová, M.: Tamarín a pomeranč Hry pro tříleté a mladší děti
Němčina 1000 prvních slov Lyžařská střediska
To nejzajímavější z české přírody Ledová perla Aljašky
McCombieová, K.: Alice a …dóóóst dobrá rodinka USA na dlani

Světová beletrie:
Sidney, S.: Nebezpečí pravdy Kubelka, S.: Ofélie se učí plavat
Brownová, S.: Dům s minulostí Garwood, J.: Oheň a led
Clarková, M. H.: Tvrdohlavá sestřička Adamsová, P.: Chování nočních motýlů
Waltari, M.: Jeho království Quick, A.: Klam lásky
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Follett, K.: Sněžná slepota Robertsová, N.: Srdce oceánu
Grisham, J.: Klient Deveraux, J.: Tajnosti
Beverly, J.: Hříšná dáma Austenová, J.: Emma

Česká beletrie:
Loukotková, J.: Liána smrti
Junek, V.: (Ne)Návraty Adiny Mandlové
Körnerová, H. M.: Pán hor
Šabach, P.: Škoda lásky
Rottová, I.: Muži s cizinkami
Keleová-Vasilková, T.: Rozbité štěstí
Chudík, L.: Žiji nastavený čas
Lanczová, L.: Manželky, milenky, zoufalky

Otevírací doba

Ve středu je  otevírací  doba prodloužena  o půl  hodiny,  takže nyní  nás  můžete 
navštívit:

úterý 8.00 – 10.00
středa 15.00 – 18.00
pátek 15.00 – 18.00

Nabídka dovážení knih

Čtenářům  ze  Zálesní  Lhoty  nabízíme  možnost  pravidelného  dovážení  knih, 
ozvěte se prosím na tel. 739 662 538, pí L Tauchmanová.

Helena Soukupová

Intervenční centrum
Dne 29. 11. 2010 v Jilemnici  zahájilo  činnost  na svém detašovaném pracovišti 

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím. Intervenční centrum je 
zařízením Centra intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p. o., 
a je  jedním  ze  tří  detašovaných  pracovišť,  které  vzniklo  za  finanční  podpory 
Evropských sociálních fondů IP1.

Domácí násilí, o kterém se v posledních letech stále více hovoří, je definováno 
jako  opakované,  dlouhodobé  a zpravidla  stupňující  se  násilí  odehrávající  se  „za 
zavřenými dveřmi domácností“. Násilí může mít mnoho podob: fyzické, psychické, 
sexuální. Dochází  při něm k vytváření  jednoznačně nesouměrného vztahu násilné 
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a ohrožené  osoby.  Domácí  násilí  nepáchají  jen muži  na ženách,  jak je  rozšířeno 
v povědomí veřejnosti. V roli ohrožené osoby se objevují také muži, děti a senioři.

Odpovědí na problematiku domácího násilí bylo v roce 2007 zavedení institutu 
vykázání, který umožňuje Policii ČR vykázat násilnou osobu ze společného obydlí 
na 10 dní. V tomto okamžiku začíná zákonem uložená činnost Intervenčního centra. 
To kontaktuje ohroženou osobu a nabídne  ji  své  služby:  sociálně  právní  pomoc, 
poskytne krizovou intervenci, zprostředkuje kontakt s jinými odborníky či poskytne 
doporučení  pro  bezpečnost  a ochranu.  Intervenční  centrum  mohou  kontaktovat 
a požádat o pomoc také ostatní lidé z řad veřejnosti. Zásadou intervenčního centra 
je, že spolupracuje pouze s ohroženou osobou.

Pobočka Intervenčního centra je pro své klienty otevřena v prostorách Poradny 
pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy na adrese Metyšova 372 každé pondělí 
v lichý týden od 13.30 do 16.00. Veškeré služby jsou poskytovány zdarma.

Více informací naleznete na www.cipslk.cz nebo na tel. 482 311 632.

Zpráva o stavu veřejného pořádku 
v obci Studenec za rok 2010

V rámci  zachování  dobrých  vztahů  i po  zrušení  účinnosti 
Nařízení  vlády  č. 397/1992  Sb.,  kterým  se  stanoví  podrobnější 

úprava vztahů Policie České republiky k orgánům obcí, Vám podávám písemnou 
informaci o stavu veřejného pořádku v katastru obce Studenec, okr. Semily, a to za 
období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010.

V loňském  roce  2010  bylo  zdejším  Obvodním  oddělením  Policie  ČR  zae-
vidováno celkem 166 případů, kdy došlo v obci  Studenec  ke spáchání  přestupku. 
V 149 případech pak byl zjištěn pachatel, zbylých 17 případů zůstává do současné 
doby neobjasněno. Z tohoto celkového počtu 166 přestupků došlo v 135 případech 
k porušení  pravidel  silničního  provozu,  z toho  ve  123 případech  byl  přestupek 
vyřešen  blokově  a 12 přestupků  bylo  oznámeno  správnímu  odboru  při  MěÚ 
Jilemnice  k projednání.  Z celkového  počtu  přestupků  jich  90  řešil  Dopravní 
inspektorát  Semily  na  úseku  dopravy  a všechny  byly  řešeny  blokově.  Zbylé 
přestupky, 76 případů, řešilo zdejší obvodní oddělení. Z tohoto počtu byly 3 případy 
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jízdy pod  vlivem drog,  kdy tyto  přestupky byly  překvalifikovány na  trestný  čin 
ohrožení  pod  vlivem  návykové  látky.  Je  to  výsledek  zvýšené  aktivity  zdejšího 
oddělení,  kdy se policisté soustavně zaměřují na lokality s nejčastějším výskytem 
řidičů  pod  vlivem  alkoholu  nebo  drog.  U zbývajících  přestupků  se  jedná 
v 18 případech  o přestupek  proti  majetku,  ve  13 případech  o přestupek  proti 
občanskému soužití.

V uplynulém roce 2010 bylo na zdejším Obvodním oddělení PČR zaevidováno 
celkem 20 případů, kdy došlo ke spáchání trestného činu. Z uvedených 20 případů 
bylo  10 případů  majetkových  a 10 případů  proti  veřejnému  zájmu  a proti  životu 
a zdraví.  Z tohoto  počtu  zůstává  9 případů  neobjasněno,  dále  2 případy  byly 
odloženy dle  § 159a odst. 1 trestního řádu, že nejde o podezření z trestného činu. 
Dále byly 4 trestné činy vyhledány, 3× jízda pod vlivem drog a 1× jízda pod vlivem 
alkoholu. Na území obce Studenec se staly 3 vážnější dopravní nehody, z nichž 1 
pod vlivem alkoholu,  dále  1 s lehkým zraněním a bohužel  smutným případem je 
jedna dopravní nehoda s těžkým zraněním dvou osob. Zbylé méně závažné nehody 
byly řešeny v blokovém řízení jako přestupek.

Na území obce  Zálesní  Lhota  došlo v loňském roce  ke  3 přestupkům, z nichž 
jeden  byl  objasněn  a dva  zůstaly  neobjasněny.  Dva  přestupky  byly  majetkové 
a jeden na úseku silniční dopravy.

V Zálesní Lhotě došlo ke dvěma případům trestného činu, kdy jeden byl objasněn 
a druhý odložen dle  § 159a odst. 1 trestního řádu, že nejde o podezření z trestného 
činu.

S porovnání s rokem předešlým lze konstatovat, že trestná činnost na území obce 
Studenec  a Zálesní  Lhota  poklesla.  Ve  zprávě  jsou  zahrnuty  i přestupky  řešené 
Dopravním inspektorátem Semily.

Závěrem  Vás  žádám  o včasné  podávání  informací  k veškerému  konání 
kulturních,  sportovních a obdobných aktivit  konaných  v teritoriu obce,  při  jejichž 
konání lze předpokládat  narušení veřejného pořádku.  Kontaktovat  zdejší  obvodní 
oddělení  policie  lze  např.  elektronickou  poštou  smoopjil@mvcr.cz  nebo 
prostřednictvím telefonních linek: 481 544 333, fax: 481 544 855.

Uvedenou  zprávu  podávám  jako  stručný  přehled  o stavu  veřejného  pořádku 
v obci Studenec a Zálesní Lhota.

zpracoval: pprap. Martin Buďárek, vrchní asistent
schválil: npor. Jaroslav Brož, DiS, vedoucí oddělení
Policie České republiky, Obvodní oddělení Jilemnice
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Základní škola a Mateřská škola Studenec
Vánoce v mateřské škole ve Studenci

Tak to nás přišel navštívit 
Mikuláš  s andělem  a čertem 
ze ZŠ. Všechny nás pozdra-
vil a povídal, že nám Ježíšek 
předem  posílá  stromeček 
a nějaké  dárky,  aby  nám  to 
do  Vánoc  rychleji  uteklo. 
Opravdu druhý den byla pod 
stromečkem veliká nadílka.

V sobotu 4. prosince jsme 
vystupovali  s naším  vánoč-
ním  programem  na  Obecní 
polévce, kde se s námi setkal sám Krakonoš.

7. a 8. prosince bylo vystupování s pásmem pro diabetiky a důchodce.
12. prosince  v penzionu  Trautenberk  proběhla  naše  besídka.  Přišli  se  na  nás 

podívat rodiče, prarodiče a na závěr každý dostal za odměnu balíček plný sladkostí.
V týdnu  od  14. prosince  všechny  děti  ze  školky  koledovaly s písničkou 

a přáníčkem v okolí MŠ v prodejnách, firmách a také v pečovatelském domě. Všem 
se naše koleda líbila.

17. prosince byly starší děti na vánočním koncertě v sokolovně a 22. prosince byl 
náš koncert – zpívání u stromečku ve školce.

Všem přejeme krásné Vánoce, hodně zdraví a šťastné vykročení do roku 2011.
kolektiv MŠ Studenec
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Zprávičky z MŠ v Zálesní Lhotě

Kouzelník nebo čaroděj?
Jaký je rozdíl mezi čarodějem a kouzelníkem? 

To nám dělalo starosti na začátku listopadu.
Abychom to zjistili,  vypravili  jsme se 2. listo-

padu do MŠ v Martinicích. Své kouzelnické umění 
tam totiž předvedl kouzelník Erik Forrkuss. Viděli 
jsme  kouzlení  s míčky,  s ohněm,  s květinami, 
s kartami,  se  železnými  kroužky,  stříbrná  koule 
putovala po šátku… Kouzel bylo mnoho. Někteří 
si kouzlení mohli vyzkoušet „na vlastní kůži“.

Vystoupení  zaujalo  všechny  děti.  Od  těch 
nejmenších  až  po  ty  nejstarší.  Ještě  několik  dní 
jsme  přemýšleli,  jak  je  možné  takhle  kouzlit. 
Zjistili  jsme, že na některá  kouzla jsou potřebné 
šikovné  ruce  a  čarování  –  to  je  hlavně 
v pohádkách.

„Podzimní tvoření“
Již  tradicí  se  v naší  MŠ  stalo 

„podzimní tvoření“. V hojném počtu 
jsme se sešli s „dospěláky“ 4. listo-
padu.

A co nás čekalo? Společnými si-

lami jsme vyráběli „buclatou“ hrušku a 
jablíčko,  voňavé  ozdobičky  ze  skoři-
cového těsta, „kompot“ z jablíčkových 
tiskátek  pro  radost  a  lampiónek,  aby 
nám svítil na cestu.
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Celé naše setkání provázela dobrá nálada, všichni pracovali s velkým zaujetím a 
své výrobky si mohli odnést domů pro radost.

Těšíme se na další společné tvoření – tentokrát jarní.

Adventní období

Období adventu je v mateřské škole časem setkávání, pohádek, tajemných chvil, 
záhad a kouzel.

Každý  den  jsme  se  společně  scházeli  u adventního  věnce,  zpívali  koledy 
a poslouchali vánoční příběhy. Se začátkem adventu se v naší mateřské škole začala 
dít  různá  kouzla  a čáry.  Objevovali  jsme  dopisy  od  „Ježíška“,  uklízení  hraček 

kontrolovala  „Lucie“  s vel-
kým  bílým  nosem,  zahráli 
jsme si na „Barboru“a zavítal 
k nám  i Mikuláš  s andělem 
a čertíky.

Pro  rodiče,  sourozence 
a seniory jsme připravili  vá-
noční pásmo „Tři medvědi“.

V Jilemnici jsme navštívili 
krásné  divadelní  představení 
„O zakleté čepičářce“. Příběh 
děti  seznámil  s legendou 

o Josefovi a Marii.
Vyráběli jsme přáníčka a vý-

tvarná  dílka  s vánoční  téma-
tikou, ozdobili jsme stromeček.

Jednoho dne se pod stromeč-
kem  objevila  „kupa“  dárečků. 
Rozbalování  a objevování  no-
vých  hraček  nám zabralo  celé 
dopoledne.  Radost  byla  nepo-
psatelná.

Potom  se  již  děti  těšily na 
den, kdy Ježíšek přijde i k nim 
domů  a školka  se  uložila  na 
týden k „zimnímu spánku“.
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„Bubáci a hastrmani“
Představení loutkového divadla podle knihy Josefa Lady „Bubáci  a hastrmani“ 

jsme  zhlédli v ZŠ Martinice. Jednoduché kulisy, výkony herců i pěkné loutky děti 
zaujaly a pohádka o kamarádství, vzájemné pomoci, ale i umění bránit se hrubosti 
a nepříjemným útokům se jistě zapsalo do jejich „dušiček“ a to je dobře.

za paní učitelky v Zálesní Lhotě
Marie Felcmanová

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2011/2012
21. leden 2011 byl pro mnohé předškoláky dnem svátečním. V doprovodu svých 

rodičů přišlo postupně v pátečním odpoledni do školy k zápisu do 1. třídy postupně 
38 budoucích prvňáčků!  Děti  ze Studence,  Bukoviny,  Zálesní  Lhoty,  Horek u St. 
Paky, Čisté u Horek, Nedaříže a Borovnice vítala hned u vchodu děvčata z 8. třídy. 

Vlaďka  Holečková,  Petra  Jez-
dinská, Veronika Mašková, Kri-
stýna  Korotvičková  či  Denisa 
Kadavá se za pomoci své výřeč-
nosti a plyšových hraček snažily, 
aby děti ztratily prvotní zábrany 
a ostych  z ne  úplně  známého 
prostředí.

Dívky se věnovaly dětem i je-
jich  rodičům  i ve  2. třídě,  kde 
byl  připravený  pestrý  program. 
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Děti  kreslily,  sledovaly 
pohádky,  hrály  si  s au-
tíčky  i s kostkami,  sesta-
vovaly  puzzle,  plnily 
drobné  úkoly  za  malou 
lízátkovou  odměnu.  Pro 
všechny  pak  byl  připra-
ven domácí  sladký záku-
sek  (od  p. V. Bekrové), 
pro děti džus (připravený 
p. R. Kuříkem),  pro rodi-
če káva dle vlastního vý-
běru  (sponzorsky zajiště-
no Penzionem Trautenberk).

V prvních třídách pak děti ukázaly p. učitelkám Ivě Exnerové a Zdeňce Erbenové, 
co všechno už ovládají. A že toho bylo!

Za odměnu si odnášely kufřík s překvapením, Kinder vajíčko a pozvánku ještě 
k dalším dvěma návštěvám velké školy, aby si ji prohlédly za pomoci pohádkových 
bytostí a ve školních lavicích při jarním tvoření zkusily „dávat pozor“ :-)

Všem, kteří se podíleli na přípravě a vlastním průběhu zápisu, děkuji.
PaedDr. Dana Synková, zástupkyně ředitele

Vánoční dílny v ZŠ
Jak  se  již  stalo  tradicí,  poslední  kalendářní  dny  21.a 22. 12. 2010  ve  škole 

probíhaly ve znamení projektových vánočních dílen.
Na  1. stupni  se  v tento  den  žáci 

neučili „klasicky“ číst, psát a počítat. 
Vyprávěli  jsme  si  o vánočních  zvy-
cích a tradicích. Vyrobili si krásné vá-
noční  ozdoby  nebo  upekli  cukroví. 
Celý den se nesl v duchu Vánoc.

Protože s Vánoci se pojí také stolo-
vání, využili jsme této spojitosti a po-
vídali  jsme  si  s dětmi  o chování  při 
slavnostním  jídle,  i při  jídle  obecně. 
Je totiž často zarážející, jak se někteří 
„chovají“  ve  školní  jídelně.  Situace 
jsme si i prakticky zkusili.
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Snad  nám  tento 
projektový  den,  kro-
mě  hezkých  vánoč-
ních  výrobků  a plno 
dojmů,  přinese  také 
zlepšení  chování  ve 
školní jídelně…

A co  žáci  2. stup-
ně?  Nezůstali  pozadu 
za „národkou“?

Určitě  nezůstali. 
Výběr jejich dílen byl 

pestrý a každý si vybíral dle svých zálib.
Asi největší zájem byl o výrobu vánočních kalendářů v pracovně PC, která má 

ale omezenou kapacitu, takže kalendář si odneslo letos pouze 11 žáků. Pracovali zde 
s fotografiemi dle vlastního výběru. Dílnu vedla Klára Štefanová.

Pí uč. Kuříková-Chrtková připravila pro žáky výrobu prostírání z obalů od čajů. 
Prostírání po zalaminování vypadá skvěle a je vhodné jako dárek.

Další skupinu si vedl pan Zajíc, který je se slaměnými ozdobami již známý. Měl 
u toho opravdu trpělivost a nutno říci, že výrobky zaujaly i neposedné žáky, kteří se 
sem přihlásili.

Korálkové  ozdoby z Rautisu  jsou  také  známé,  proto  pí uč. Faistaverová 
domluvila, že s výrobou přijela vypomoci paní Jerychová z Roztok u Jilemnice. Žáci 
si kromě ozdob mohli vyrobit třeba přívěsek nebo náušnice. Kromě korálků, drátku 
a kleští potřebovali už jen zručnost a trpělivost.

Pí  uč.  Adolfová  
vsadila  na  klasiku, 
kterou je jistě  výroba 
vánočního  cukroví, 
tentokrát to byla „vosí 
hnízda“  a povedla  se 
nejen  vzhledově,  ale 
především chuťově.

Pan  učitel  Baudyš 
jako každý rok naláká 
skupinu  nadšenců  do 
zimní  přírody  na 
procházku a ještě na-
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víc  si  někteří  mohou  prohlédnout  krajinu  z koňského  hřbetu,  což  je  ojedinělý 
zážitek.

Šestá třída pracovala pod vedením pí uč. Chrástové a Weissové.
Vánoční  dílny  jsme  zakončili  besídkami  v kmenových  třídách,  poklidili  jsme 

a popřáli si pěkné svátky. Děti se shodly,  že vánoční dílny byly povedené, to nás 
těší…

Mgr. Romana Macháčová
Vánoční dílny – buďme tým II

V září roku 2010 jsme se snažili společně v šesté třídě vytvořit fungující kolektiv, 
ve kterém budou platit stanovená pravidla, vzájemná úcta, tolerance… Kolektiv, ve 
kterém bude mít  každý své nezastupitelné místo.  Kolektiv,  ve kterém nám bude 
dobře…  Když  jsme  z prožitého  programu  odcházeli,  byli  jsme  přesvědčení,  že 
máme bezva třídu. Všichni jsme byli plni naděje, že budeme i nadále jako kolektiv 
fungovat… Prožitků, okamžiků i zkoušek jsme od té doby zažili  opravdu hodně. 
Vždyť se vídáme téměř každý den ve škole.

A tak jsme si před Váno-
cemi našili čas, abychom se 
trošku zamysleli. Došli jsme 
k závěru,  že  se  máme  spo-
lečně fajn.  Drobné nejasno-
sti  a nedorozumění  dokáže-
me  vyřešit.  Dokážeme  si 
poradit,  pomoci,  v mnohém 
si  vyjdeme  vstříc.  A v čase 
předvánočním  si  vyzkouší-
me naši spolupráci…

Cílem  vánočních  dílen 
nebylo však pouze zamyšle-
ní a zhodnocení našich vzta-
hů – i když i tato drobná „pozastavení“ k předvánočnímu času jistě patří. Společně 
jsme  se  snažili  mluvit  i o vánočních  tradicích,  o národních  i místních  zvycích… 
k těm místním tradicím jistě patří i typické vánoční ozdoby. Jsou to ozdoby, které 
znala již řada starších generací, ozdoby z foukaných skleněných perliček. Tyto jsou 
opravdu chloubou naší podkrkonošské oblasti. Dnes v Poniklé funguje výrobna, ze 
které  jsou  perličky  (ať  již  jako  jednotlivé  perle,  či  již  jako  sestavená  ozdoba) 
distribuovány do řady zemí. Jak takové perličky vypadají, jaké mají tvary a barvy, 
jak  se  s nimi  pracuje… a jak  sestavíme  krásnou vánoční  ozdobu?  Právě  na  tyto 
otázky jsme našli v naší dílně odpovědi.
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Když  každý šesťák  obdržel  několik  perliček  a drátek,  představy byly  různé…
Všichni  se  s chutí  dle  přesné  instruktáže  pustili  do  práce.  Asi  za  čtyřicet  minut 
krásné práce byla první hvězda z perliček na světě. Všem se povedla, šesťáci mají 
šikovné ruce a zdařilé hvězdičky dokázaly vykouzlit  spokojené úsměvy na jejich 
tvářích. V pořadí druhá vyráběná hvězdička měla stejný výrobní postup jako první. 
A tak se velká většina šesťáků pustila do výroby sama… Výsledek byl  výborný, 
všem  se  podařilo  a navíc  v mnohem  kratším  čase.  To  svědčí  o dovednosti 
a schopnosti, šesťákům patří veliká chvála. Třetí hvězda byla mnohem náročnější. 
Korálek bylo mnoho a různé druhy.  Takže jsme pracovali  opět  všichni společně, 
pomalu,  po  jednotlivých  krocích.  Stálo  nás  to  mnoho  sil,  ale  práce,  přesnost, 
pečlivost  a trpělivost  přinesly očekávaný výsledek.  Takzvaná „květinová hvězda“ 
zářila každému na dlani v plné kráse.  Čas byl neúprosný, a tak jsme si jen stačili 
rozdat komponenty na poslední výrobek – anděla, který už přiletěl ke každému až 
v klidu domova.

Atmosféra  vánočních  dílen byla  moc příjemná.  Osobně si  velice vážím všech 
šesťáků, kteří se pilně chopili své práce. Velká chvála patří opravdu všem, neboť 
výsledky  byly  viditelné.  Jsem moc  ráda,  že  samotní  šesťáci  byli  se  svou  prací 
spokojeni.  Neboť  spokojenost  s vlastní  prací,  s vlastním chováním… spokojenost 
sám se sebou, to je velice důležitý životní pocit. Přeji všem šesťákům (a nejen jim), 
ať tento pocit prožívají co nejčastěji.

Mgr. Z. Weissová

Školní kolo v recitaci 16. 12. 2010
Opět jsme se sešli v tento vánoční čas,  abychom se potěšili  básničkami.  Letos 

v porotě usedly pí uč. D. Chrástová, Z. Erbenová a J. Pěničková. Školního kola se 
účastnilo celkem 40 recitátorů (z toho 7 chlapců). 

Šest prvňáčků recitovalo mimo soutěž, všichni si vedli skvěle, nestyděli se mluvit 
na mikrofon. Zaslouží pochvalu, která patří i jejich třídním učitelkám.

V kategorii  2.–3. třída  se  nejlépe  vedlo  Terezce  Chrástové  (maminka  ale 
nehodnotila  –  zaskočila  pí uč. Macháčová).  Druhé  místo obsadila  Bára  Vanclová 
a třetí Vláďa Suchánek.

Kategorie 4.–5. třída má vítězku Magdu Hrnčířovou, druhé místo obsadil Patrik 
Pekárek a třetí Sára Tomášová.

V kategorii 6.–7. třída loňské vítězství obhájila Nikola Nedomlelová, druhé místo 
patří  Markétě Urbanové a třetí  Dominice  Kalenské.  Kategorie  8.–9. třída je  vždy 
méně  obsazena,  protože  se  nikomu  „nechce“.  Letos  ale  musíme  tuto  kategorii 
pochválit, neboť byla dobře obsazena a soutěžící ukázali mladším spolužákům, že 
mluvené slovo může mít pěknou úroveň a že text se dá naučit, i když se nerýmuje. 
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První  místo  patří  Simoně  Hamáčkové,  druhé  místo  Páje  Budínové  a třetí  Elišce 
Plecháčové.

Ve dvojicích zvítězila Eliška Zvelebilová s Eliškou Plecháčovou s „Čochtanem“ 
od Jana Wericha a druhé místo patří Páje Budínové, Nikole Maternové a Danielu 
Hákovi s pohádkou „O pejskovi a kočičce“.

Doprovodný program oživili Martin Kuřík a Jan Falta s reklamou „stromečků“, 
zazpívala Simona Tryznová, na piáno hrála Tereza Chrástová, Vendula Mašková, 
Markéta Urbanová a Hana Lánská doprovodila vystoupení 3. a 4. třídy. Vše nafotil 
Mojmír  Křížek.  Soutěží  provázela  pí uč. Macháčová.  Vítězům  gratulujeme, 
děkujeme za účast a děkujeme i divákům, kteří se chovali vzorně a těšíme se zase 
někdy příště. 

Do okresního kola v Semilech postupují z každé kategorie  první dva a další  je 
náhradník. Od kategorie 6.–7. třída je nutné umět dva texty.

Mgr. Romana Macháčová, vyučující ČJ

Školní kola vědomostních soutěží pokračují
Významné ženy v dějinách Evropy

Tato 3. vědomostní soutěž z dějepisu byla zaměřena na znalosti významných žen, 
zejména v politickém dění v Evropě. Žáci měli za úkol vyřešit několik cvičení. První 
úloha byla podobná hře „Hádej, kdo jsem“. Žáci dostali několik indicií o nějaké ženě 
a měli uhodnout její jméno. Druhé cvičení bylo jednoduché. Žáci pouze přiřazovali 
ke jménům žen, čím se zapsaly do historie. V poslední úloze měli napsat k několika 
ženám jejich významné činy.

Soutěže se již dostaly do podvědomí dalších ročníků. Tohoto kola se zúčastnilo 
kromě stálých tváří z osmého a devátého ročníku i několik šesťáků. V této soutěži 
zazářil Petr Hák z 8. A, který nejenže zvítězil, ale získal také maximální počet bodů. 
Na  druhém místě  se  umístila  Lenka  Vydrová  z 9. B.  Třetí  místo  obsadila  Míša 
Dubská z 8. B.

Vánoční tradice a zvyky u nás a ve světě
V této 4. dějepisné soutěži měli žáci možnost prověřit si svoje znalosti vánočních 

tradic a zvyků u nás a ve světě. Žáci si poměřili své vědomosti ze základních tradic 
a zvyků  u nás,  např.  měli  vysvětlit,  proč  dívky  dávají  barborky  do  vázy,  hází 
střevícem;  proč  se  lije  olovo  či  krájí  jablko.  Dále  žáci  měli  za  úkol  napsat 
k některým státům jejich vánoční pokrm; které náboženství  neslaví  Vánoce  nebo 
proč pravoslavná církev slaví Vánoce až počátkem ledna.
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Soutěže s vánoční tématikou se zúčastnilo mnohem více žáků z druhého stupně, 
než jsem zvyklá z jiných dějepisných soutěží. Nicméně na prvních třech místech se 
umístili pravidelní soutěžící.

1. místo Magda Horáčková 9. A 1. místo Jenda Kuřík 9. B
3. místo Lenka Vydrová 9. B

Významné evropské osobnosti
Úkolem další, 5. vědomostní  historické  soutěže  bylo  prověření  znalostí  našich 

žáků  v oblasti  významných  osobností  evropských  dějin.  Žáci  řešili  dvě  cvičení. 
V prvním se opakovala hra „Hádej, kdo jsem“. (Např. „Narodil jsem se v Rakousku. 
Roku 1933 jsem se stal německým kancléřem. Stanul jsem v čele Třetí  říše.  Byl 
jsem zodpovědný za vyvražďování Židů.“) V druhém žáci měli za úkol ke jménu 
osobnosti zakroužkovat správnou odpověď z několika možností (např. Leonardo da 
Vinci: a) namaloval obraz Tři Grácie b) vytvořil sochu Davida c) namaloval obraz 
Mona Lisa).

Soutěž se dočkala hojné návštěvy od žáků. Žáci mohli získat maximálně dvacet 
bodů. Jelikož bylo pro žáky těžké uhádnout některé osobnosti, získali podobný počet 
bodů. Vítězem se stal  Petr Hák s 15 body z 8. A. Na druhém místě se s 13 body 
umístili tři žáci z 9. B: Lenka Vydrová, Jenda Kuřík a Mojmír Křížek.

Přírodopisná soutěž
Poslední předvánoční úterý 21. 12 2010 se konala další přírodopisná soutěž. Byla 

to postupová soutěž do okrskového kola do Jilemnice.  Žáci  soutěžili v poznávání 
živočichů.  Seznam  živočichů  poslal  pan  učitel  z jilemnického  gymnázia,  které 
pořádá  postupové  kolo  poznávání  živočichů.  Soutěž  byla  určena  pro  čtvrtou  až 
devátou třídu. Žáci byli rozděleni do třech kategorií a každá z nich poznávala jiná 
zvířátka.

Poznávací  soutěž byla žákům pak promítána na interaktivní tabuli (stejně jako 
v Jilemnici).

Na úspěšných  prvních  třech  místech  v každé  kategorii  s možností  postupu  do 
Jilemnice se umístili:
V kategorii 4. a 5. třída:
1.–2. místo Tereza Dubská, Lukáš Kuřík,
3. místo Aleš Mühlbach, Denisa Zahradníková

V kategorii 6. a 7. třída:
1. místo Štěpa Dubská 2. místo Markéta Hamáčková
3. místo Dominika Kalenská, Martin Vydra

26 OÚ Studenec



Ročník 2011 Číslo 1

V kategorii 8. a 9. třída:
1.–2. místo Markéta Jiřičková, Markéta Trejbalová
3. místo Karolína Tauchmanová, Mojmír Křížek a Martin Kuřík

Okrskové  kolo  se  konalo  v pondělí  10. 1. 2011 odpoledne  v Jilemnici.  Soutěž 
byla rozdělena na dvě části – promítání obrázků a poznávání vystavených preparátů. 
Největší úspěch v okrskovém kole měl Lukáš Kuřík z 5. třídy,  který se umístil  na 
skvělém 2. místě. Gratulujeme!

Poznávání přírodnin
Ve středu 26. ledna se konala v pořadí již třetí poznávačka přírodnin. Tentokrát 

měli žáci za úkol poznávat houby, které mohou v našich lesích najít. Nejsnadnější 
pro všechny zúčastněné bylo poznat muchomůrku červenou, klouzka sličného nebo 
bedlu  červenající.  Nejhůř  dopadla  lysohlávka  česká,  kotrč  kadeřavý  a čirůvka 
májovka. Všech 20 fotografií hub jsem žákům promítala na interaktivní tabuli.

Na prvních třech místech se umístily tyto žákyně:

1. místo Jitka Bajerová 2. místo Markéta Trejbalová
3. místo Štěpánka Hamplová a Kristýna Korotvičková

Mgr. Veronika Adolfová, vyučující přírodopisu

Zájezd do divadel v Hradci Králové a Mladé Boleslavi
Princ a chuďas

V pátek  10. prosince  se  5. a 6. třída  ZŠ  Studenec  vypravila  na  divadelní 
představení Princ a chuďas z pera amerického spisovatele Marka Twaina. Nevšední 
zápletku nastudovali a sehráli herci Klicperova divadla v Hradci Králové. Příběh byl 
vtipně pojatý, mluvené slovo střídaly nevšední písničky a živá muzika. Proto jsme 
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poutavý  příběh  žebráka  Toma a prince  Edwarda  sledovali  se  zatajeným  dechem 
a nechyběl  ani  úsměv na našich tvářích.  Vysoké herecké nasazení jsme na konci 
odměnili potleskem.

Z divadla jsme odcházeli příjemně naladěni a s poučením, že šaty přece jen dělají 
člověka.

Mgr. Petra Pelikánová, třídní učitelka 5. třídy
Šípková Růženka

V pátek 17. prosince 2010 se děti ze 3. a 4. třídy účastnily předvánočního zájezdu 
do  divadla  v Mladé  Boleslavi.  Na  programu  byl  balet  Šípková  Růženka.  Tuto 
pohádku děti dobře znají už od malička, přesto však pro ně bylo netradiční baletní 
pojetí pohádky novou a zajímavou zkušeností. Návštěvou divadelního představení 
zahájily  děti  poslední  předvánoční  přípravy  ve  škole  a příjemně  se  naladily  na 
posledních pár dní v letošním kalendářním roce.

Mgr. Hana Lánská, učitelka ZŠ

Vánoční koncerty v ZŠ
I v letošním roce jsme oslavili příchod vánoční doby vánočním koncertem našich 

žáků, kteří navštěvují hudební kroužky na ZŠ a LŠU.
A tak ve třech dopoledních vánočních koncertech pro své spolužáky vystoupili 

hudebníci  od  těch  nejmenších  prvňáčků  flétnistů  či  klavíristů  až  po  ty  nejstarší 
a nejzkušenější hudebníky. A tak bylo možné slyšet skladby hrané na kytaru, klavír, 
housle, flétny, violoncello, ale i sólový a sborový zpěv.

V odpoledním koncertě pro rodiče a veřejnost vystoupilo více než 50 hudeb-
níků  se  svými  skladbami. 
Koncert  byl  zakončen  písní 
Zůstanu svůj v podání školní-
ho  sborečku  pod  vedením 
p. uč. Petry Pohořalé

Poděkování za vystoupení 
patří  nejen  žákům,  kteří 
s chutí  vystupovali,  jejich 
učitelkám Daně Chrástové, 
Jaroslavě  Faltové,  Janě  Ště-
pánkové, které je vzorně při-
pravily,  ale  i jejich  rodičům 
za podporu svých dětí v této 
zálibě.

PaedDr. Dana Synková
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Countrio opět ve Studenci
Dne 17. 12. 2010 se konal vánoční koncert hudební skupiny Countrio, která opět 

po  dvou  letech  zavítala  mezi  naše  žáky.  Vystoupení  bylo  určeno  žákům  všech 
věkových kategorií – od mateřské školky až po devátou třídu.

Představitelé skupiny Countrio rozdělili koncert na dvě části – country písničky 
a vánoční koledy. V první části zazněly známé písně jako Zuzana, Veď mě dál, cesto 
má, Báječná ženská, Buráky. Hudebníci pro doprovod písní používali různé hudební 
nástroje,  které  postupně dětem představili,  pověděli  něco  o nich a zabrousili  i do 
historie  jednotlivých  nástrojů.  Šlo  o kytaru,  housle,  banjo,  mandolínu  a foukací 
harmoniku.

V druhé části  koncertu zpívali  známé vánoční  koledy:  Stojí  vrba košatá,  Pásli 
ovce Valaši, Nesem vám noviny, Štědrý večer nastal, Rolničky, Čas Vánoc, Veselé 
Vánoce. Děti byly začleněny do programu různými drobnými pohyby jako tleskání, 
louskání,  mávání  apod.,  ke kterým byly postupně  vyzývány.  Také  měly za úkol 
zpívat některé části písní a skupina dobrovolníků vystoupila v popředí.

Spolupráce především menších dětí byla výborná. Koncert byl pěkný a příjemně 
navodil vánoční atmosféru.

Mgr. Petra Pohořalá, učitelka HV

Projekt Střední škola
ZŠ Studenec se zapojila v rámci  předmětu  Volba povolání do projektu MŠMT 

Střední škola – správná volba. Centrem vzdělanosti Libereckého kraje byla zajištěna 
exkurze pro 40 žáků především z 8., příp. 7. ročníku naší školy do 3 středních škol 
v okolí.

Vybrali jsme především ty střední školy, na které mají naši žáci zájem jít studovat 
po ukončení  školy základní.  Podmínkou projektu bylo,  aby na školách probíhala 
nejen  výuka  teoretická,  ale  abychom mohli  zavítat  i na  hodiny praktické  výuky. 
Takže jsme měli již  v  prosinci navštívit ISŠ Nová Paka, SŠ gastronomie a služeb 
Nová Paka  a VOŠ a SPŠ Pod Koželuhy Jičín.  První  naše  cestování  nám zhatila 
prosincová  sněhová  kalamita,  takže  jsme vše  absolvovali  až  na  druhý pokus  ve 
středu 26. ledna 2011.

Žáci ještě ve škole vyplnili dotazník, ve kterém se zamýšleli nejen nad otázkami 
svých představ o oboru a střední škole, kde by chtěli studovat, ale třeba i o způsobu 
dojíždění či pobytu na internátě. Dále obdrželi brožuru Průvodce středními školami 
LK vydanou v rámci uvedeného projektu.

A postřehy našich žáků? Posuďte sami.
PaedDr. Dana Synková, výchovná poradkyně ZŠ
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Návštěva v SŠ gastronomie a služeb Nová Paka
Ve středu 26. ledna jsme jeli na exkurzi do tří středních škol. Jako první jsme šli 

omrknout Střední školu gastronomie a služeb v Nové Pace. Při vstupu do této školy 
jsme se nijak moc nenadchli.  Připadali  jsme si  jako v čekárně  u doktora spojené 
s recepcí. Všude bylo tak nějak prázdno, až na několik automatů na nezdravá jídla 
a nápoje.  Po  krátkém  čekání  si  nás  převzal  jeden  z tamějších  učitelů.  Vedl  nás 
několika chodbami do spodních pater školy. Čím déle jsme šli, tím více to vonělo. 
Dorazili jsme do nevelké místnosti zařízené ve švejkovském stylu. Bylo to něco na 
způsob hospůdky,  kde žáci  mohou konzumovat  své výtvory z hodin vaření  nebo 
obsluhovat hosty.  V tu dobu tam ale bylo prázdno, a tak jsme se mohli pohodlně 
usadit a zhlédnout prezentační video. Dozvěděli jsme se o všech oborech, které tato 
škola nabízí, a nechyběla ani zmínka o studijních pobytech v zahraničí, především 
pro  žáky  studijního  oboru  Hotelnictví.  Po  skončení  videa  nám  pan  učitel  ještě 
rozšířil obzory dalšími informacemi o škole. Dozvěděli jsme se například to, že letos 
na této škole studuje 520 žáků nebo také to, že kouření v prostorech školy nebo na 
jejich akcích se trestá podmínečným vyloučením. Dále nás také zaujalo, že pokud 
žák na začátku školního roku zjistí, že obor, který si vybral, není pro něj zrovna to 
pravé ořechové,  může přestoupit  na jiný.  Trochu nás  ovšem zarazil  fakt,  že žáci 
nemají zajištěn oběd, a tak si ve školním bufetu (recepci) kupují různé pečivo. Poté 
jsme si v rychlosti  prohlédli  celou budovu a pádili  zkontrolovat  cukráře a pekaře, 
kteří měli v tu dobu praxi. I u nich se nám moc líbilo. Pozdravili jsme bývalé žáky 
studenecké školy, pronikli do tajů výroby pečiva či zákusků a také dostali něco na 
zub.

A závěrem? V této škole se nám opravdu líbilo. A pokud jsou mezi námi budoucí 
švadlenky, číšníci, pekaři nebo cukráři nebo snad zájemci o hotelnictví, jistě by se 
na tuto školu měli přihlásit, protože jim můžeme garantovat, že se tam budou mít 
jako v bavlnce.

Eliška Zvelebilová a Kristýna Labiková, žákyně 8. A

ISŠ Nová Paka
Další naše kroky vedly na ISŠ, kde nás provázel p. ředitel Zbyněk Hruška.
První  naše  kroky vedly  do  velké  počítačové  učebny,  kde  studenti  vyplňovali 

anketu.  Pak  jsme  šli  do  vedlejší  třídy  specializované  na  výuku  silnoproudu. 
Dozvěděli jsme se, že si zde mohou studenti opravit třeba i svoje zesilovače nebo 
rádia. Prohlédli jsme si také vítězné studentské práce (např. přístroj, který drží ve 
vzduchu kovové předměty) z celorepublikových soutěží.

Potom jsme se přesunuli do další budovy s dílnami, kde vyráběli digitální hodiny 
z disku  na  CD  a součástek  z PC.  Při  závěrečné  prohlídce  dalších  dílen  jsme 

30 OÚ Studenec



Ročník 2011 Číslo 1

pozdravili  i bývalé  žáky 
naší školy Štěpána Mede-
ru,  Martina  Havlíčka, 
Kubu  Pacholíka.  Kluci 
zde vyráběli kovové špej-
le  na  novopacké  špízy, 
brousili  a ohýbali  je tam. 
A v poslední  třídě  nás 
zaujalo  zapojování  elek-
trických  obvodů  na  po-
čítači.

Byl  tam i přístroj, kte-
rý  podle  počítače  vrtal 
a brousil. Zrovna tam zkoušel vybrousit čísla.

Návštěva této střední školy se širokou nabídkou učebních i studijních oborů nás 
určitě také zaujala.

Petr Jezdinský, žák 8. třídy

VOŠ a SPŠ Pod Koželuhy Jičín
Na  závěr  našeho  putování  po  středních  školách  jsme  zavítali  i na  jičínskou 

„průmyslovku“, kde studuje řada našich starších spolužáků. Zde jsme měli možnost 
podívat se na různé obory jako třeba strojírenství s využitím programů CAD a CAM, 
informační  technologie,  elektrotechnika,  strojírenství,  strojní  mechanik  a obráběč 
kovů. Nejvíce jsme toho viděli  z informačních technologií,  kde jsme nahlédli  do 
několika úplně nově vybavených učeben. Tam se žáci učí práci s počítači. Nahlédli 
jsme také do učebny, kde se žáci učí počítače rozebírat a skládat, aby o něm něco 
věděli i ze stránky technické. Také nám bylo sděleno, že u maturit je častým běžným 
úkolem sestavit počítač a oživit ho, aby mohl pracovat. A úplně nakonec jsme mohli 
obdivovat sportovní halu, kde právě studenti hráli futsal.

Martin Kuřík a Petr Hák, žáci 8. ročníku

Exkurze deváťáků – Tessitura Monti Cekia
Jedno úterní odpoledne jsme pokračovali v řadě exkurzí v rámci Volby povolání. 

Navštívili  jsme s paní  učitelkou  Brožovou místní  textilní  továrnu.  Již název  sám 
o sobě zní zvláštně, neboť majitelem této továrny je Ital.

Provázel nás pan mistr Nosek, který se nám snažil podat podrobný výklad tkaní 
a úpravy  látek.  Než  je  látka hotová,  dá  to  mnoho práce  a musí  se  na ní  podílet 
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mnoho různých profesí – sukačky, navlékačky, snovačky, naváděčky, tkadleny. Dále 
jsou potřeba lidi do skladu, na obsluhu šlichtovacího stroje, údržbáři, zakladači, tzn. 
lidé zakládající nasnovaný vál do tkalcovského stavu, a k tomu opraváři a mistři. Na 
soukačkách  se  rozsukují  cívky  na  určitý  počet  a váhu.  Potom  se  cívky  musejí 
navléknout  podle rozpisu do cívečnice  a snovačka nasnove vál.  Vál se ošlichtuje 
(napustí se roztokem, škrobem). Takto připravený vál se založí do stavu a tkadlena 
tkalcuje látku. Hotová látka se musí zkontrolovat, složit a odešle se do Itálie, kde 
dělají poslední úpravy, než se z ní ušijí košile.

Plní dojmů jsme se odebrali do malé chodby, kde jsme se zbaveni rámusu mohli 
dotazovat. Poděkovali jsme a odebrali jsme se domů. Jistě to byl pro nás další přínos 
do života.

Magda Horáčková, žákyně 9. třídy

Exkurze Osvětim
Naší  cestě  do  Osvětimi  předcházela  dlouhá  příprava.  Původně jsem měla  vše 

domluvené  v cestovní  kanceláři,  která  se  specializuje  na  školní  zájezdy.  Pak  mě 
napadlo, kolik si asi za tyto služby cestovní kancelář účtuje, a začala jsem zjišťovat, 
na kolik by nás exkurze vyšla,  kdybych vše zajistila sama. Podle mých výpočtů, 
které  se  později  potvrdily,  jsme  ušetřili  dobré  tři  stovky  na  každého  účastníka 
zájezdu.  Obvolala  jsem dopravce  a vybrala  toho,  který  dokázal  předem  stanovit 
dobrou  cenu.  S kolegyní  angličtinářkou  – 
Michaelou  Kuříkovou  Chrtkovou  –  jsme 
objednaly  termín  a českého  průvodce  
v Osvětimi.  Zájezd  byl  pro  žáky  i ostatní 
účastníky určitě levnější, ale pro mě mnohem 
časově náročnější. Původně se i se souhlasem 
rodičů  přihlásilo  dost  žáků,  ale  někteří  si  to 
postupně  rozmysleli,  že  když  nepojede  ten 
nebo tamten, tak ani oni nemohou jet. Takže 
jsem každý den propočítávala náklady na náš 
zájezd,  zda  je  cena  ještě  únosná.  Několikrát 
jsem  dokonce  chtěla  celý  zájezd  zrušit. 
Nakonec jsem obvolala a navštívila jilemnické 
školy,  zda  se  nechtějí  zúčastnit  našeho 
zájezdu.  Podařilo  se  mi  sehnat  čtyři  další 
cestující a kolegyně se také snažila a sehnala 
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dost  zájemců  mezi  svými  zná-
mými.  Po  dlouhých  propočtech 
jsme  se  plni  očekávání  vydali 
brzy ráno 8. 12. 2010 na cestu do 
daleké Osvětimi. Cesta proběhla 
v pořádku a do cíle jsme dorazili 
včas.

Ohromil  nás  veliký  prostor 
s mnoha baráky obehnaný ostna-
tými dráty. Celý areál patřil dří-
ve  polské  armádě.  Na  rozkaz 
Heinricha Himmlera zde byl vy-
budován koncentrační  tábor, později spíše jen vyhlazovací.  Při vstupu do prostor 
tábora nás vítal známý nápis „Arbeit macht frei“. Každý návštěvník dostal sluchátka, 
aby dobře rozuměl. Povídání paní průvodkyně bylo velice poutavé a při pohledu na 
všudypřítomné fotografie lidí se jmény a daty příchodu do tábora a jejich úmrtím nás 
mrazilo.  Viděli  jsme i hromady osobních věcí,  které Němci zabavili,  třeba brýle, 
boty, kufry i štětky na holení a hřebeny. Tyto věci pro ně neměly žádnou hodnotu, 
proto zůstaly v táboře a dnes si je návštěvníci mohou prohlížet. Vše, co bylo cenné, 
posílali Němci honem rychle do Berlína. Viděli jsme i hrozné podmínky, ve kterých 
vězni  spali,  jejich  denní  příděly  jídla,  pokud  pracovali  na  „lepších“  místech 
i společné záchody a koupelny.  Hrozné byly i takzvané „stojáky“ – malý zazděný 
prostor, ve kterém vězni museli jen stát.

V tomto  koncentračním  táboře  působil  od  roku  1943  také  známý lékař  Josef 
Mengele.  Zajímal  se  hlavně  o lidi  s různými  tělesnými  anomáliemi  a o dvojčata, 
která nechával  nejdříve dobře krmit a později na nich dělal své nechutné pokusy, 
aby zjistil, jak se liší jejich orgány. Do plynu poslal několik tisíc lidí. Bohužel včas 
vytušil konec války a podařilo se mu uprchnout do Jižní Ameriky, kde v roce 1979 
zemřel.  Z tábora  odvezl  tolik  výsledků  svých  výzkumů,  co  jen  mohl,  a zbytek 
nakázal zničit.

Viděli jsme také Černou zeď, u které bylo pravidelně popravováno mnoho lidí, 
zeď prý byla v té době neustále nasáklá krví. Na popravených mrtvolách pak dělal 
své pokusy právě doktor Mengele.

Pece  se  v Osvětimi nedochovaly,  nacisté  je před koncem druhé světové války 
zničili, aby neexistovaly důkazy jejich hrůzného počínání. Pro návštěvníky tábora 
byly zbudovány repliky pecí.

Po  prohlídce  Osvětimi  (Auschwitz)  jsme  přejeli  do  tři  kilometry  vzdálené 
Březinky  (Birkenau),  největšího  vyhlazovacího  tábora  za  druhé  světové  války. 
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Největší  doložený počet  usmr-
cených  za jeden den byl  9000 
lidí.  Viděli  jsme  i plechovky, 
ve  kterých  Němci  přiváželi 
Cyklon B, který otvory ve stě-
ně  vhazovali  Židům  pod 
záminkou sprchy.  Účinky Cy-
klonu B byly velice rychlé, po 
několika  minutách  nezůstal 
nikdo  naživu.  Do  prostorů  tá-
bora  Birkenau  vedly  i koleje 
pro vlaky s vězni, rampa k vy-
kládání  byla  osvětlena,  aby 
transporty  mohly  přijíždět 

i v noci. I my jsme tuto část tábora navštívili těsně před západem slunce a odcházeli 
jsme po jeho západu. Děsivá rozlehlost, ostnaté dráty všude kolem nám naháněly 
hrůzu i po tolika letech.

Závěrem nám paní průvodkyně řekla, ať si vážíme toho, že nemusíme žít v tak 
hrozné  době,  jako  byla  za  druhé  světové  války  a v jiných  válkách.  Abychom  si 
uvědomili, co člověk udělal člověku a abychom se k sobě chovali tak, aby se tato 
doba už nikdy nevrátila.

Mgr. Veronika Adolfová, učitelka ZŠ

Respektujeme se navzájem – peer program
16. prosince byl pro většinu sedmáků netradiční školní den. Do školy se šlo totiž 

nejen ráno, ale i odpoledne… Odpolední program byl připraven pod názvem „peer“. 
Co nás to vlastně ve škole čekalo?

Peer program je určitý způsob předávání informací, sdělování postojů, názorů…
zkrátka  způsob  komunikace.  Zásadní  princip  je  v tom,  že  „před  tabulí“  nestojí 
a „nepovídá“ učitel, ale vrstevník. To, jak spolu vrstevníci komunikují, je jistě jiné 
než  sdělování  informací  mezi  učitelem  a žákem.  Ti,  kteří  si  stoupnou  před  své 
spolužáky  a sdělují  jim  informace,  musí  pochopitelně  splnit  několik  požadavků. 
Musí to být žáci schopní, vnímaví, kteří umí hovořit, nestydí se a dokáží svůj názor 
obhájit… mimo těchto náročných kritérií  musí pochopitelně také znát dané téma, 
mít  v něm dostatečný  přehled.  Musí  být  zkrátka  připraveni  po  všech  stránkách. 
Dobře si uvědomuji, že tento úkol je velice náročný a zvládnou ho jen „opravdoví 
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šikulové“.  Jsem moc  ráda,  že  takto  schopné  žáky  v sedmé  třídě  máme.  Jsou  to 
Vendula Mašková a Sida Krůtová. Holky, opravdu velká chvála!

Tématem  peer  programu  (který  navazuje  na  již  absolvované  preventivní 
programy a po kterém následuje tematicky zaměřený program v osmé třídě) byly 
závislosti, především pak drogy jako takové. Vendula se Sidou již v listopadu odjely 
na  víkendové  školení,  aby  měly dostatek  informací  a byly  dobrými  učiteli.  Než 
nadešla  jejich  chvíle  před  třídou,  vše  ještě  probraly a připravily  přesný program 
spolu se školním metodikem prevence. Musím holky znovu moc pochválit, měly vše 
vzorně  připravené,  jednotlivé  okruhy  na  sebe  hezky  navazovaly,  a tak  nic 
nebránilo… mohlo se začít.

Holky  zcela  bez  ostychu  předávaly  informace,  důležité  psaly  na  tabuli, 
zapojovaly třídu a vyvolaly řadu diskusí.  Jako „pomocná ruka“ jim sloužil  nejen 
školní metodik prevence, ale také metodik ze ZŠ Libštát, který byl patronem tohoto 
projektu.  Metodici  doplňovali  informace  a pomáhali  holkám,  kterým  se  opravdu 
jejich výstup podařil.  (Osobně si  moc vážím postřehu J. Markové ze ZŠ Libštát, 
která již daný program v předchozích dnech absolvovala s „vlastními libštátskými“ 
dětmi. Velice ocenila vystoupení holek a uznala, že je mnohem lépe koncipované 
a pojaté,  i lépe  předvedené  než  vystoupení  „jejich  peer  programu“.  Znovu  velká 
chvála a díky holkám :-)

Po  krátké  přestávce  nastal  další  očekávaný  bod  programu.  Výroba  vlastních 
originálních  triček.  Neboť  právě  pocit  originality,  jedinečnosti,  uznání,  vlastní 
ceny… to vše slouží ke zdravému sebevědomí. Lidé s těmito pocity znají lépe svoji 
cenu, váží  si sebe sama i svého zdraví,  pak se svým zdravím nehazardují  a téma 
závislostí se stává pouhým tématem k diskusi, ne však nástrojem sebepoznání…

Mgr. Zuzana Weissová
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Beseda s Augustinem Bubníkem
Studenecká  základní  škola  se  na  podzim  roku  2010  zapojila  do  projektu 

pořádaného společností Člověk v tísni Příběhy bezpráví – měsíc filmu na školách. 
Cílem celého projektu je vzbudit zájem žáků a studentů o moderní československé 
dějiny a poskytnout školám materiály o tomto období. Do projektu se zapojili žáci 
osmých a devátých ročníků.

Projekt  Příběhy  bezpráví  zavazuje  školy  k uspořádání  projekce  filmového 
dokumentu  a následné  besedy  s pamětníkem,  historikem  nebo  filmařem.  Každá 
škola si mohla vybrat jeden titul ze seznamu dokumentárních filmů. Naše škola si 
vybrala  dokument  s názvem  Postavení  mimo  hru,  v němž  je  popsán  osud 
československého hokejového národního mužstva, které dvakrát získalo titul mistrů 
světa v letech 1947 a 1949. V roce 1950 mu nebylo umožněno odletět na mistrovství 
světa do Londýna  kvůli  vykonstruovaným nesrovnalostem s vízy.  Po zásahu StB 
skončilo  ve  vězení,  před  soudem  v tajném  procesu  za  špionáž  a vlastizradu 
a nakonec  v uranových  dolech  v Jáchymově.  Pro  besedu,  v níž  žáci  měli  mít 
možnost hovořit o daném dokumentu, se nám podařilo získat jednoho z potrestaných 
hokejistů, a to Augustina Bubníka.

Mgr. Michaela Kuříková Chrtková

Reakce dětí
V pondělí 24. ledna 2011 jsme se setkali s významným hokejistou Augustinem 

Bubníkem,  který  nám  vyprávěl  o své  hokejové  kariéře,  kdy  se  svým  týmem 
procestoval  celou  Evropu;  o věznění  a mučení,  když  byl  vyšetřován  ve 
vykonstruovaném procesu za špionáž a velezradu. Po propuštění se nesměl vrátit do 
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reprezentace  a nemohl  hrát  ani  v nejvyšší  soutěži.  Přijal  nabídku  trénovat  cizí 
národní tým ve Finsku, kde měl velké úspěchy.

Na mě působil jako člověk v mnohém zkoušený životem, ale také jako člověk, 
který  s velkou  láskou  věnoval  vše  hokeji.  Při  jeho  vypravování  jsme  se  často 
zasmáli,  jindy  udiveně  poslouchali.  Dozvěděli  jsme  se  spoustu  zajímavých 
a i poučných  informací  o tehdejším totalitním zřízení  i nesmyslném věznění.  Jeho 
vzpomínání bylo sem tam proloženo vtípkem a laškováním s děvčaty. Pro všechny 
zúčastněné to bylo příjemně strávené odpoledne.

Denisa Kadavá, žákyně 8. A

Lyžařský výcvik sedmých tříd
Janské Lázně od 3. 1. do 7. 1. 2011

Letošní  lyžařský  výcvik  se 
tradičně uskutečnil ve ski areálu 
v Janských  Lázních  pod  dohle-
dem  Mgr.  Petra  Baudyše,  
M gr .  A l e x a n d r y  Br o ž o v é  
a Mgr. Jitky  Pěničkové.  Od  po-
čátku  jej  bohužel  provázely 
komplikace. Z původních 25 
účastníků kvůli nemoci odcesto-
valo jenom 22. Když se k tomu 
ještě  přidalo  hned  druhý  den 
smolné  zranění  Romana  Strán-
ského (zlomená klíční kost), 
neznamenalo to pouze jeho odjezd domů, ale byl to i konec výcviku pro jednoho 
z vyučujících  (Mgr. Jitku  Pěničkovou),  protože  počet  dětí  klesl  pod  stanovenou 
normu na tři pedagogy.

Nastal velký problém, neboť rozdíly mezi jednotlivými lyžaři byly natolik velké, 
že nebylo možno utvořit pouze jednu skupinu a pokročilí lyžaři se nechtěli smířit 
s lyžováním  se  začátečníky  a začátečníci  se  zase  báli  trasy  pro  pokročilé.  Toto 
dilema vyřešil až pan Kulhánek, který ve svém volnu dorazil za námi a umožnil tak 
rozdělit lyžaře na dvě skupiny a vyjít vstříc všem. Patří mu za to velký dík. Všichni 
se  pak  spokojeně  rozjezdili  natolik,  že  i začátečníci  už  byli  schopni  držet  krok 
s ostatními, a lyžařský kurz tak splnil svůj účel.
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Jednoznačně kladné ohlasy jsou pak pozvánkou na příští rok, kdy se uskuteční 
další lyžařský kurz ZŠ a MŠ Studenec.

Učitelé a instruktoři v jedné osobě… A. Brožová, J. Pěničková, P. Baudyš
Místo  pobytu…  ubytovna  Duncan,  počet  žáků  se  kvůli nemocem  zúžil  na 

22 žáků, proto nás pí uč. Pěničková opustila v úterý večer
Lyžařské podmínky… většinou dobré, na technickém sněhu se dá lyžovat, jen 

pády více bolí, mohlo být více sluníčka
Stravování… na ranní „švédské stoly“ to byla paráda, ostatní chody byly také 

únosné, jsme asi dosti rozmazlení, proto nám něco moc nechutnalo
Úrazy… naštěstí jeden po dlouhé době, tomu se ale nezabrání – při zabrzdění pád 

a zlomená klíční kost. Když něco pobolívalo, pí uč. Brožová nám to rozmasírovala 
nebo něco naordinovala, což bylo příjemné a připadali jsme si jako „v lázních…“, 
no vlastně hlavně děvčata

První den byl ve znamení prohlídky svahu, po kterém jsme šlapali pěšky a tiše 
záviděli těm, kteří se vozí na vleku. Je ale pravda, že tímto způsobem kopec poznáte 

i z té spodní strany, takže vlastně 
je to výhoda. Tuto sjezdovku si 
skupina  začátečníků  užívala  po 
tři  dny,  protože pro výuku byla 
nejvhodnější  a také  nejblíže 
k ubytovně.  Potom  se  už  sta-
tečně vydali se zbytkem třídy.

Ostatní  „machři“  lyžovali  na 
Černé  hoře s panem  učitelem 
Baudyšem  a panem  Kulhánkem 
a to byl pro mnohé z nás zážitek.

Zážitků máme  pochopitelně 
každý  z nás  mnoho,  ale  to  by  bylo  na  dlouhé  vypravování…  a také  nemusíte 
všechno  vědět…  tak  dobrá,  o některé  se  podělíme.  Báječné  byly  každodenní 
zdravotní  procházky  večer,  kdy  jsme  se  měli  utahat,  abychom  hned  usnuli,  ale 
výsledek nebyl  vždy osvědčený… někdo breptal  dlouho do noci a pí uč. Brožová 
bedlivě střežila a dělala bububu… Televize pro nás téměř neexistovala a taky jsme 
přežili…

Nesmíme zapomenout, že výcvik byl pro nás podařený také tím, že se zde naši 
tělocvikáři proměnili v bezva kamarády.

Ti, kteří odjížděli na kurz nepoznamenáni sjezdovým lyžováním a stáli na lyžích, 
ještě vypůjčených, opravdu poprvé, se za pět dní zdokonalili a sjezdovku sjeli i bez 
pádu. Měli z toho velikou radost a už se dalších výletů do hor bát nemusí. I paní 
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učitelka  Brožová  nám  vyslovila  pochvalu,  i když  ze  začátku  jsme  někteří  byli 
opravdu  jako  nedobytná  tvrz  a nechtěli  jsme  spolupracovat  nebo  spíše  se  báli 
překonat odvahu sjet i s bourákem ty kopce.

A ještě  něco… šesťáci,  kdyby  se  vám příští  rok  nechtělo,  tak  my to  za  Vás 
vezmeme! Bylo to fajn a hrozně rychle to uteklo…

Děkujeme. Vaši sedmáci :-)
V. Mašková, žákyně 7. třídy

Co k tomu dodat a co na to říci…
Je škoda, že děti se svou pílí naučí alespoň základům sjezdového lyžování i přes 

několik kotrmelců a pádů a po skončení kurzu už třeba na sjezdovky nevstoupí. To 
je ale jen a jen na rodičích, aby jim podali pomocnou ruku a alespoň je k tomu svahu 
dovezli a počkali na ně. Byli by určitě hrozně rádi, protože sami naříkají, že s nimi 
nikdo  nechce  jet.  A sami  víme,  že  jen  snahou  a vytrvalostí  něčeho  dosáhneme. 
A vaše děti budou rády a pyšné samy na sebe, když vám budou moci ukázat, jak jim 
to frčí. Sice letošní zima si z nás dělá trochu legraci, ale stejně jsou nádherné dny, 
kdy se nemusíme vymlouvat na sníh a můžeme vyrazit na svah či na běžky.

Petr Baudyš, Alexandra Brožová, vyučující TV

Obec Studenec, ZŠ a MŠ Studenec si Vás dovolují pozvat

na oslavu kulatých školských výročí
spojených s oslavou obce Studenec

v získání stříbrné plakety v mezinárodní soutěži
Entente Florale Europe 2010

Sobota 4. prosince 2010 – sokolovna Studenec – 19 hodin
Výročí: 1830 – otevření školy naproti kostelu
1710 – první škola ve Studenci 1930 – zřízení měšťanky (dnes 2. stupně)
1960 – otevření stávající školy 1940 – zřízení MŠ Studenec

V běhu času a každodenních povinností a starostí s rekonstrukcí školy a úpravami 
jejího  okolí  se  kdesi  v pozadí  krčilo  několik  historických  výročí  studeneckého 
školství.  To, že se nakonec tato výročí  dostala  do centra pozornosti,  je zásluhou 
bývalých učitelů studenecké školy, kteří sami pamatují celou historii školního areálu 
Na Stráni.

Po  určitých  rozpacích  se  do  příprav  pustilo  i současné  osazenstvo  studenecké 
školy, neboť se vedle učitelů do celé akce zapojili i další zaměstnanci školy. První 
vážnější  diskuse  se  týkala  termínu,  neboť  samotná  budova  školy  byla  otevřena 
20. listopadu 1960, ale v tento termín nebyla volná sokolovna a navíc by se nestihly 
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všechny přípravy dovést do konce. A tak se nakonec po dohodě s Obcí Studenec 
spojily dvě akce, 3. ročník Studenecké polévky s oslavami kulatin školy.

Sluší se jistě ještě připomenout, o jaké kulatiny se jednalo. Již v roce 1710 bylo 
ve Studenci  zahájeno první vyučování,  které vedl bývalý vysloužilý voják Šorm. 
V roce 1830 byla dokončena stavba nové školní budovy u kostela, v roce 1930 byla 
zřízena měšťanská škola, v roce 1940 byla otevřena první mateřská škola a v roce 
1960 se dočkal Studenec konečně nové školní budovy Na Stráni.

Během  listopadu  přípravy  vrcholily,  postupně  se  rodil  školní  program 
a dolaďovalo se vystoupení absolventů školy a hostů. Vlastní oslavy byly zahájeny 
výstavou  v prostorech  školy  a dnem  otevřených  dveří  celé  školy  včetně  nové 
mateřské  školy.  Všichni  organizátoři  výstavy  byli  překvapeni  a potěšeni  velkým 
zájmem a bohatou účastí několika generací absolventů studeneckých škol. Mnoho 
hostů hledalo nejen sebe, ale i spolužáky a často přidali k dobru několik vzpomínek 
na to, jak „zlobili“ své kantory.

Program oslav se skládal za dvou 
částí.  Tu první  naplnila  vystoupení 
současných  žáků  naší  školy  a ve 
druhé  části  jsme  mohli  uvítat  naše 
hosty, bývalé žáky, kteří nás potěšili 
svým vystoupením.

Milým  zpestřením  byla  všechna 
taneční vystoupení slovenských ho-
stů  (školáků)  z partnerské  obce 
Zuberec. Stepařská vystoupení měla 
vynikající  úroveň,  strhující  hudbu 
a úžasné kostýmy. Jejich velmi milá 
a nenápadná „trenérka“  MUDr. Eva 
Brečková  nás  potěšila  svou  libo-
zvučnou  slovenštinou  v neplánova-
ném krátkém rozhovoru.

Úvodní slovo patřilo starostovi Obce Studenec Jiřímu Ulvrovi a řediteli ZŠ a MŠ 
Studenec Petru Junkovi. Celým programem provázela Romana Macháčová.

V programu jsme mohli vidět:
– vystoupení žáků 2. ročníku s flétnami pod vedením Jany Štěpánkové
– taneční skupinu Speedy působící při škole (mladší a starší dívky) pod vedením 
trenérek Lenky Hodkové a Báry Šulcové
– Anetu Pekárkovou s písní „Mně se líbí Bob“, za tanečního doprovodu Vlaďky 
Holečkové,  Denisy  Kadavé  a bratra  Patrika  (pěkné  oblečení,  účesy  a vtipná 
vlastní choreografie)
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– hochy z 8. a 9. ročníku při spartakiádní skladbě z 80. let s hitem od Michala 
Davida „Poupata“ (krátké, ale veselé)
– kytary pod vedením Dany Chrástové v podání dívek ze 6. třídy s písní „Kytka“ 
od bratří Nedvědů, doprovod – klávesy Petra Pohořalá
– vystoupení sourozenců Pekárkových (Aneta – klávesy, Lucinka – zpěv, Patrik 
– housle) a pěvecké duo Patrika a Dominika
– flétny v podání Elišky Plecháčové a Štěpánky Dubské
– taneční  vystoupení  dívek  ze  7.  a 8. ročníku  s vlastní  choreografií  (Kristýna 
Labiková)
– vystoupení  žáků  4. třídy  pod  vedením Hany  Lánské  s tanečním,  pěveckým 
a divadelním ztvárněním písně „Tři čuníci“
– sborový zpěv pod vedením Petry Pohořalé  s písní  „Zůstanu svůj“ od Karla 
Gotta
– sólový  zpěv  v podání  Simony  Tryznové  a neočekávaného  tanečního 
doprovodu Michala Čejky (Amor magor – Lucie Bílá)

První  část  programu  ukončila  „retro  módní  přehlídka“  v podání  žákyň  7.  až 
9. ročníku  a učitelského  sboru.  Obecenstvo  bylo  uchváceno  nejen  zajímavými 
modely  a modelkami  samotnými,  ale  i vkusnou  choreografií  přehlídky.  Naše 
„modelky“ zároveň předaly dárky bývalým vyučujícím studenecké školy.

Ve druhé části vystoupili:
– Kateřina  Erbenová-Trnková,  která  působí  od roku  1993 v opeře  ND a je 
hostující sólistkou v divadle F. X. Šaldy v Liberci. Nejvíce diváky potěšila písní 
Krkonoše.
– Svým kytarovým vystoupením nás přijel potěšit Libor Fišer, který působí na 
vysoké  škole  v Německu  jako  učitel.  Přivezl  s sebou  holandského  muzikanta, 
který ho doprovodil na bubny.
– Další  milou  návštěvou  byla  Daniela  Kalenská-Vrbasová,  která  vystoupila 
s hrou  na  flétnu.  V tomto  oboru  působí  v divadle  F. X. Šaldy  v Liberci, 
v současné době je na mateřské dovolené.
– Argentinské  tango  předvedl  bývalý  žák  Tomáš  Jindra se  svou  taneční 
partnerkou Renátou Horkou. Tomáš se věnuje magisterském studiu zdravotnické 
techniky na 1. lékařské fakultě UK v Praze, ale tanec je jeho velkým koníčkem již 
od základní školy. Z roku 2006 má na svém kontě titul Mistra ČR a Mistra světa 
(plesové formace).
– Nejpočetnější  hudební  těleso  Feverband  (dechový  orchestr  při  ZUŠ  Ilji 
Hurníka) s sebou přivezl bývalý žák Luděk Boura. Jeho hudebníci zaplnili celé 
pódium a předváděli úžasné hudební kousky.
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– Pozvání  přijala  i bývalá  vynikající  reprezentantka  v klasickém  lyžování, 
stříbrná medailistka z OH v Sarajevu  Květa Jeriová-Pecková. Společně s Evou 
Bartoňovou,  reprezentantkou ČR ve fotbale,  nám na pódiu poskytly příjemný 
rozhovor a pokřtily knihu „Historie studeneckých škol“. Zároveň s námi zhlédly 
ukázku z předávání „dárku“ naší škole, k padesátým narozeninám.
Šlo o tzv.  „živý dort“, který před sokolovnou vytvořili všichni žáci a vyučující 

naší  školy.  Za  videozáznam  děkujeme  Petře  Šedivé  a pořízené  foto  Michaele 
Kuříkové-Chrtkové.

Poděkování  také  patří  obci  Studenec,  dále  vedení  školy a celému učitelskému 
sboru, Františku Erbenovi, který pořídil z této akce videozáznam, Marku Erbenovi 
za  pořízení  fotografií,  Janu  Horáčkovi  za  ozvučení  celé  akce  a ostatním 
zaměstnancům školy za nezbytnou výpomoc v občerstvení.

Dále patří dík rodině Bourových za přípravu sokolovny a dík patří i Vám všem, 
kteří jste mezi nás přišli „pobejt“a dobře jste se bavili.

Mgr. Romana Macháčová

Za Stanislavem Pochopem
24. 8. 1927 – 4. 11. 2010

Můj epitaf
Měl jsem rád lidi, ten náš kraj,
Mé Krkonoše, Český ráj,
matku měst Prahu, Vítkův chrám
Snad, smířen s Bohem
a nebeských bran
to věčné „Gloria“
rád zazpívám.

Stanislav Pochop

Stanislav  Pochop  se  narodil  na 
Benecku  a svou  hereckou  a pěvec-
kou  kariéru  začal  v ochotnickém 
spolku v Dolních Štěpanicích. Sem také přivedl svou budoucí ženu Věru Roskov-
covou, která v té době učila na Benecku.

V roce  1952  se  společně  přestěhovali  do  Studence,  kde  se  ihned  zapojili  do 
činnosti studeneckého divadelního souboru Lidumil. Vystupoval v mnoha operetách 
(Strakonický  dudák,  Slovácká  princezna,  Perly  paní  Serafínky)  i činohrách 
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(C. k. polní  maršálek,  Ženitba,  Marie  Octobre),  později  se  věnoval  režii  a vedl 
i studeneckou Osvětovou besedu. Vedle účinkování v divadle také sportoval a byl 
aktivním hráčem volejbalového družstva TJ Jiskra Studenec.

Ve  známost  širokého  okolí  však  vešel  svým  tenorem  a svého  času  dostal 
i lákavou nabídku vstoupit do brněnské operety. Zůstal však ve Studenci a působil 
jako zpěvák ve studeneckých, vrchlabských a novopackých kapelách, ve Smíšeném 
sboru českého učitelstva a ve Sboru krkonošských učitelů.

Ve  své  činnosti  pokračoval  i v Bukovině  u Čisté,  kde  jeho  manželka  učila 
v místní  malotřídce.  Důchod  trávil  v Lomnici  nad  Popelkou,  kde  se  zapojil  do 
pěveckých  sborů Bořivoj  a Collegium musicum Českého ráje.  I v Lomnici  velice 
často i v pozdním věku vystupoval v různých kulturních pořadech.

Za  své  dlouholeté  působení  (57 let)  v pěveckých  sborech  obdržel  Stanislav 
Pochop Čestné uznání I. stupně, které mu udělila Unie českých pěveckých sborů.

PaedDr. Petr Junek

Česká menšina v Zálesní Lhotě na počátku 
20. století

Nedávno  vydaná  kniha  o historii  Studence  a Zálesní  Lhoty  přinesla  mnoho 
nových informací o dějinách těchto obcí. Velká pozornost tu byla věnována české 
menšině v Zálesní Lhotě, a to především místní české obecné škole, kde mimo jiné 
učil Josef Šlitr, jemuž se zde v roce 1924 narodil syn Jiří, později známý hudební 
skladatel. Česká menšina v Zálesní Lhotě ovšem existovala již v dobách Rakouska-
Uherska. Informace o jejím životě před rokem 1918 byly dosud zahaleny rouškou 
tajemství, a proto si tento příspěvek klade za úkol je objasnit.

Zálesní  Lhota  představovala  na  počátku  20. století  jedinou  obec  v okresním 
hejtmanství Jilemnice, která měla německou většinu. Přesto zde žila početná česká 
menšina,  čemuž se nelze divit  vzhledem k blízké německo-české  etnické hranici. 
Ostatně všechny sousední obce kromě Dolní Branné měly českou většinu. V roce 
1890 uvedlo při  sčítání  v Zálesní  Lhotě 1139 osob německou obcovací  řeč a 135 
českou obcovací řeč. O deset let později udalo v obci 1117 osob německou obcovací 
řeč a 151 osob českou obcovací řeč. Soukromé sčítání tehdy ovšem našlo v Zálesní 
Lhotě 405 Čechů. Rozdíl mezi úředním a soukromým sčítáním byl způsoben tím, že 
oficiální sčítání nezjišťovalo národnost, ale obcovací řeč, kterou „jednotlivec užívá 
v obyč. styku, aniž by se stanovilo, zdali se tím rozumí styk v rodině, společnosti,  
povolání, škole, kostele…“. Pojem obcovací řeč tak byl při sčítání lidu „pol. agitací  
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vykládán  různě  a využí-
ván k nátlaku na závislé  
jednotlivce,  přesto  bylo 
ze  statistických  výsledků  
takto  zjištěných  usuzo-
váno  na  poměry  národ-
nostní“.  Docházelo tak 
k různým  podvodům  při 
sčítání,  což  platilo  i pro 
Zálesní  Lhotu  v roce 
1900:  „Sčítání  lidu  do-
padlo pro Čechy nepříz-
nivě,  neboť  mezi  Čechy 

je zde veliká neuvědomělost.  Továrny zde nejsou, lid je úplně samostatný.  Jedné  
ženy ptal se sčítací komisař, jaká je její obcovací řeč. Ta se dívá na něho a ptá se,  
co chce, ona že německy nerozumí. Vysvětlí ji to tedy po česku, oč se jedná, a ona 
dala za odpověď: ‚Německá, německá, to my u nás všecko po německu.‘“ Poslední 
sčítání  v Rakousko-Uhersku  proběhlo  v roce  1910.  Při  něm  uvedlo  977  osob 
německou obcovací řeč, zatímco k české obcovací řeči se přihlásilo 159 osob. Víme 
také, že v roce 1900 sedělo v lavicích místní německé obecné školy 189 německých 
a 39 českých dětí.

Na  konci  19. století  obrátil  přední  český  obranný  spolek  Národní  jednota 
severočeská  (dále  NJS)  svou  pozornost  na  českou  menšinu  v Krkonoších 
a Podkrkonoší. Vytipoval si některé lokality, kam posílal české knihy a noviny, kde 
chtěl  založit  odbory NJS  atd.  V našem regionu  spolupracoval  například  s Čechy 
v Dolní Branné, Vrchlabí, Hartě (dnes Podhůří), Harrachově či Zálesní Lhotě.

Stanovy odboru NJS pro Zálesní Lhotu byly povoleny pod č. 80308 v roce 1896. 
Odbor NJS tu ovšem za dob Rakouska-Uherska nevznikl. Ještě v roce 1906 se odbor 
NJS  v Zálesní  Lhotě  připomíná  jako  neustavený.  Nedlouho  poté  byl  zřejmě 
vymazán ze spolkového registru. Na přelomu let 1902/1903 začala NJS do Zálesní 
Lhoty posílat noviny Národní politika, které sem chodily ještě v roce 1906. Mimo to 
tehdy  dámský  odbor  NJS  v Nymburce  posílal  přečtené  noviny  kromě  Dolního 
Starého Města u Trutnova i do Zálesní  Lhoty.  Na přelomu let 1903/1904 dodával 
přečtené noviny do obce také odbor NJS v Jilemnici. Kromě toho poslal na přelomu 
let 1903/1904 Ústřední výbor NJS do Zálesní Lhoty knihovnu o 101 svazcích. Ta se 
v Zálesní Lhotě připomíná ještě v červnu 1905. Velkou pomoc měla česká menšina 
v mužském odboru NJS v Jilemnici, který se ovšem jinak specializoval na podporu 
Čechů ve Vrchlabí.
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Soužití  Němců  a Čechů  v Zálesní  Lhotě  bylo  na  počátku  20. století  vcelku 
idylické.  Ostatně oba národy byly díky blízké etnické hranici v obci hospodářsky 
provázané  a navzájem se  potřebovaly.  V místních  hospodách  i obchodech  se  tak 
tehdy mluvilo  německy i česky,  i když  i to  se začalo  pomalu měnit,  jak  dokládá 
popis české menšiny v Zálesní Lhotě z roku 1910: „Až do nedávna (asi před třemi  
roky) bylo Lhoťákům jedno mluvit česky nebo německy, ale v poslední době vlivem 
vrchlabských Němců poměry se zhoršily.“ Další doklad o solidních vztazích mezi 
oběma národy v Zálesní Lhotě dokládá příhoda z počátku 20. století: „Učitel tamní  
německé  školy  při  slavnosti  slunovratu  před  několika  lety  ve  své  bojovné  řeči  
pronesl kletbu, aby české ženy nerodily děti. Neměl snad ani tušení o tom, že kletba 
jeho  týkala  se  všech  žen  v Zálesní  Lhotě,  jež  se  srotily  a proti  učiteli  hrozivě 
vystoupily. Učitel se pak stal nemožným a byl přeložen jinam.“

Naše  příští  zastavení  bude  věnováno  české  menšině  v Zálesní  Lhotě  v prvo-
republikovém období.

Mgr. Ondřej Vašata, Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

První setkání důchodců v r. 2011
Prožili  jsme  ty  nejkrásnější  svátky 

v roce – Vánoce. Potěšili jsme se se svý-
mi  blízkými  –  radovali  jsme se  ze  set-
kání,  vzpomínali  jsme.  Navštívili  nás 
koledníci, viděli jsme Štěpánskou koledu 
ve  Studenci  v televizi.  Byl  to  nádherný 
čas.

Ten  však  utíká  ale  rychleji,  než 
bychom si přáli, a tak už jsme se těšili na 
první  lednové  setkání  se  svými  vrstev-
níky.  To se uskutečnilo  již  na  obecním 
úřadě, kde všechno vonělo ještě novotou. 
Výtah, nová okna, čerstvě vymalováno –. 

Jak už je pro důchodce typické, i tato 
první schůzka probíhala v duchu vzpomí-
nek. Přišla mezi nás členka Opery Národ-
ního divadla p. L. Erbenová. Svěřila se se 
svou životní poutí ze Studence do hlavního města, vystupováním ve Zlaté kapličce, 
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kde zpívala 20 drobnějších árií  převážně ve Smetanových,  Dvořákových a Janáč-
kových operách. To už jsme pátrali v paměti, jaké že to B. Smetana opery napsal. 
Nám,  bývalým  žákům  měšťanské  školy,  k zapamatování  posloužilo:  „Když  byli 
Braniboři v Čechách, dala Prodaná nevěsta za Čertovou stěnou Daliborovi Hubičku. 
Viděla to Libuše a prozradila toto Tajemství Dvěma vdovám.“ Ale i díla Dvořákova 
– např.  Rusalka,  Jakobín,  Čert  a Káča  – pronikla do celého  světa.  Veliký zájem 
v cizině je o Janáčka.

P.  Erbenová  s láskou  vzpomínala  na  vystupování  v Japonsku  –  o vděčném 
publiku, velké návštěvnosti,  nadšení,  neutuchajícím potlesku. Bylo cítit,  že z této 
země,  ale  i z hostování  ve  Velkém  divadle  v Moskvě,  si  uchovala  velmi  silné 
zážitky. Procestovala prakticky všechny větší státy Evropy, v krátké době se musela 
naučit zpívat v cizí řeči. Prožila krásný, plodný život a jako důchodkyně se vrátila 
do  Studence,  kde  je  ráda.  V závěru  sedla  ke  klavíru  a my  jsme  si  za  jejího 
doprovodu zazpívali. Bylo to milé setkání, za které moc a moc děkujeme.

Přejme si  jen,  ať takových je v tomto roce ještě hodně.  K tomu je nejnutnější 
zdraví nás všech. Musíme mít proto na paměti, že tři nejlepší lékaři na světě jsou: 
dr. Střídmý, dr. Klidný a dr. Veselý.

Opatrujte se!
Za Klub důchodců Vlasta Jechová

Činnost studeneckých dobrovolných hasičů 
v roce 2010
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Studenec

Jednotka  sboru  dobrovolných  hasičů  obce  Studenec  (dále  jen  JSDH  obce 
Studenec)  má  v současné  době  22 členů,  z toho  11 řidičů-strojníků,  11 členů 
jednotky má způsobilost k používání dýchacích přístrojů a 11 členů jednotky může 
obsluhovat motorovou řetězovou pilu. Odborná příprava členů jednotky byla v roce 
2010 organizována  již  tradičně  v 6 termínech  během roku.  Řidiči  se  účastnili  ve 
stanovených  termínech  kondičních  jízd  s technikou  a v měsíci  listopadu  2010 
absolvovali školení řidičů v Autoškole Jiří Neumann ve Dvoře Králové. V březnu 
proběhlo  teoretické  školení  nositelů  dýchací  techniky  v hasičské  zbrojnici  ve 
Studenci.  Praktický  výcvik  s dýchacím  přístrojem  musí  být  proveden  každé 
3 měsíce,  v prosinci  se  členové  jednotky  zúčastnili  výcviku  v protiplynovém 
polygonu  HZS  Libereckého  kraje  na  PS  Jablonec  nad  Nisou  a další  tři  termíny 
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výcviku  byly  provedeny během roku  v hasičské  zbrojnici  a okolí.  Dále  v měsíci 
březnu proběhly zdravotní prohlídky členů jednotky, kterých se musí účastnit jednou 
za dva roky a nositelé dýchacích přístrojů každý rok. V listopadu 2010 se zúčastnili 
členové JSDH obce Studenec, kteří jsou oprávnění používat motorovou řetězovou 
pilu,  školení  a přezkoušení  na  hasičské  stanici  v Turnově  organizovaného  HZS 
Libereckého  kraje  ÚO  Semily.  V měsíci  říjnu  se  konal  praktický  výcvik 
s motorovou řetězovou pilou v obecním lesním porostu v Zálesní Lhotě směrem na 
Dolní Brannou ke „Svaté Starostě“ na skládce klád palivového dřeva. Další činností 
členů jednotky bylo  provádění  údržby a oprav  techniky a technických  prostředků 
v garážích  hasičárny,  které  jsou  prováděny  většinou  o večerních  pondělních 
brigádách.  Obě  výjezdová  vozidla  prošla  bez  problémů  technickou  kontrolou 
a měřením emisí motoru, vozidlo CAS 32/T 815 v měsíci září a vozidlo DA 12/A 31 
v měsíci květnu.

V roce 2010 byla výbava jednotky rozšířena o 4 zásahové obleky DEFENDER II. 
Oblek,  který  je  vyrobený  z nehořlavého  materiálu  NOMEX,  se  skládá  z kabátu 
a kalhot a jeho pořizovací cena je 14 000 Kč. Dále byly zakoupeny 4 páry zásahové 
obuvi  KLASIK  (1700 Kč/ks)  a 4 kusy ochranných  kukel  z nehořlavého materiálu 
NOMEX (750 Kč/ks).  Další  výbavou  jsou  „prsačky“  Dunlop  –  4 kusy,  jedná  se 
o gumovou obuv s nepromokavými kalhotami na šle (1100 Kč/ks). Tato výbava byla 
financována z dotace Krajského úřadu Libereckého kraje – fondu požární ochrany, 
s finanční spoluúčastí Obce Studenec. Výbava pro práce ve výškách byla doplněna 
o dva postroje RL FLEX (2200 Kč/ks), dva stoupací blokanty (1100 Kč/ks), 10 kusů 
karabin  se  šroubovací  pojistkou  (200 Kč/ks),  4 kusy  malých  kladek  (330 Kč/ks) 
a lanové úvazky z lana STATIC 11 různých délek (2 m, 3 m, 4 m ). Svépomocí bylo 
vyrobeno 6 kusů hadicových přejezdových můstků, které byly umístěny do vozidla 
CAS 32/T 815. Dále bylo doplněno montážní nářadí v dílně a ve vozidlech (klíče, 
šroubováky, vrtáky, kleště atd.). Do vozidla DA 12/A 31 byla doplněna elektrická 
ruční rozbrušovací pila Einhell (2500 Kč) s kotoučem o průměru 230 mm, kterou je 
možné napojit na elektrocentrálu ve výbavě vozidla. Pro zvýšení bezpečnosti členů 
jednotky při  zásazích  na  silnicích  bylo  do  vozidel  zakoupeno 10 ks  výstražných 
reflexních  vest.  V lékárničkách  zásahových  vozidel  byla  provedena  výměna 
zdravotnického materiálu,  kterému skončila  životnost,  a byl  doplněn  materiál  dle 
nové vyhlášky 283/2009 Sb. Do garáží hasičárny byla zřízena vodovodní přípojka 
s vývodem B-75 a kulovým uzávěrem, kterou je možné doplňování vody do vozidla 
CAS 32/T 815 buď před garážemi, nebo v zimním období i přímo v garážích.

Přehled zásahů a prací za úplatu JSDH obce Studenec v roce 2010 uvádím v další 
části  zprávy  o činnosti.  Práce  za  úplatu  provádí  jednotka  v případě,  že  nehrozí 
nebezpečí z prodlení a jsou prováděny dle ceníku schváleného radou Obce Studenec 
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– čištění  odpadních  potrubí,  mytí  komunikací,  dovoz vody do  bazénů,  likvidace 
bodavého hmyzu, práce s motorovou řetězovou pilou atd. Provedení práce za úplatu 
je nutné předem dohodnout na Obecním úřadu ve Studenci nebo s velitelem JSDH 
obce Studenec. S platnými cenami se občané mohou seznámit na Obecním úřadu ve 
Studenci nebo u velitele JSDH obce Studenec.

Zásahy a práce za úplatu JSDH obce Studenec v roce 2010
3. 1. –  Studenec  u Obecního  úřadu  –  vyproštění  zapadlého  autobusu  na  místní 

komunikaci mezi Obecním úřadem čp. 364 a domem čp. R-8
– výjezd: JSDH obce Studenec s CAS 32/T 815, HZS LBK PS Jilemnice CAS 25 

K/LIAZ a HZS LBK PS Semily s vyprošťovacím jeřábem AV 14/T 815
2. 2. – Studenec zdravotní středisko čp. 370 – shazování sněhu ze střechy budovy
– výjezd: JSDH obce Studenec s DA 12/A 31 – práce pro Obec Studenec
5. 2. – Studenec mateřská školka čp. 5 – shazování ledu a sněhu ze střechy budovy
– výjezd: JSDH obce Studenec s DA 12/A 31 – práce pro Obec Studenec
13. 2. –  Studenec  čp. 354  –  spolupráce  se  ZZS  Libereckého  kraje  –  osoba 

v bezvědomí
– výjezd: JSDH obce Studenec s DA 12/A 31
– JSDH obce Studenec zajistila místo přistání vrtulníku proti vstupu nepovolaných 

osob. Jednotka dále pomáhala s transportem zdravotnického vybavení z vrtulníku 
do domu. Po ukončení resuscitace, kdy lékař u osoby konstatoval smrt, pomohla 
jednotka s transportem zdravotnického vybavení zpět do vozidla  ZZS Jilemnice 
a vrtulníku.

27. 2. – Studenec čp. 60 – čištění potrubí ze suterénu domu na louku pod domem
– výjezd: JSDH obce Studenec s CAS 32/T 815 – práce za úplatu
26. 4. –  Studenec u řeznictví Nosek čp. 306 – odstranění roje včel z kontejneru na 

tříděný odpad (sklo)
– výjezd: JSDH obce Studenec s DA 12/A 31
18. 5. – Čistá u Horek čp. 248 firma Suchánek & Walraven – taktické cvičení
–  námětem taktického  cvičení  byl  požár  v prostoru  skladovací  haly,  kde  zůstalo 

v zakouřeném prostoru 6 zaměstnanců firmy
–  výjezd:  JSDH  obce  Studenec  CAS 32/T 815  a DA 12/A 31,  HZS  LBK  PS 

Jilemnice  CAS  15/MAN  a CAS 32/T 815,  HZS  KHK  PS  Nová  Paka 
CAS 24/T 815, HZS LBK PS Semily CAS 20/MAN a PPLA/A 21, JSDH obce 
Čistá u Horek  VEA/Mitsubishi  a Renault  Master  + PPS 12,  JSDH obce  Dolní 
Kalná CAS 25 K/LIAZ

– JSDH obce Studenec vytvořila od CAS 32/T 815 dvě dopravní vedení B-75, která 
byla napojena na stabilní hasící zařízení a proud C-52 do prostoru skladovací haly. 
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Vozidlo DA 12/A 31 bylo ponecháno v záloze. S dýchacím přístrojem zasahovalo 
uvnitř  objektu  8 členů  jednotky,  kteří  prováděli  průzkum,  vyhledávání  osob 
a zásah pomocí proudu C-52.

7. 6. – Studenec Rovnáčov směr Zálesní Lhota – asistence při pálení větví na louce
– výjezd: JSDH obce Studenec s CAS 32/T 815
– práce za úplatu pro firmu Zetka Strážník a. s. Studenec
16. 6. –  Zetka  Strážník  a. s.  Studenec  –  mytí  váhy  pro  nákladní  vozidla 

v kamenolomu
– výjezd: JSDH obce Studenec s CAS 32/T 815 – práce za úplatu
19. 6. –  Studenec  čp. 91  –  napuštění  vody  do  bazénu  hadicovým  vedením  od 

hydrantu
– výjezd: JSDH obce Studenec s VW Transporter – práce za úplatu
4. 8. – Zálesní Lhota čp. 127 – likvidace dvou sršních hnízd v zemi ve břehu vedle 

přístupové komunikace k obytnému domu
– výjezd: JSDH obce Studenec s DA 12/A 31
8. 8. – Studenec čp. 200 – čištění odpadního potrubí z obytného domu do septiku
– výjezd: JSDH obce Studenec s CAS 32/T 815 – práce za úplatu
9.–11. 8. – Dětřichov a Hrádek nad Nisou – likvidace následků povodní
– výjezd: JSDH obce Studenec s DA 12/A 31+ PPS 12 a VW Transporter + přívěs
– průběh zásahu na likvidaci následků povodní je popsán v samostatném článku
13. 8. –  Kruh u Jilemnice čp. 210 – dovoz vody do bazénu, celkem dovezeny ze 

Studence do Kruhu 3 cisterny vody = 24 m3

– výjezd: JSDH obce Studenec s CAS 32/T 815 – práce za úplatu
18. 8. – Bílý Kostel nad Nisou – likvidace následků povodní
– výjezd: JSDH obce Studenec s DA 12/A 31+ PPS 12 a VW Transporter + přívěs
– průběh zásahu na likvidaci následků povodní je popsán v samostatném článku
18. 8. –  Studenec  naproti  prodejně  Plasteko u odbočky do  kamenolomu –  požár 

nákladního  vozidla  T 815  s  kontejnerem  naloženým  zrním  –  řepkou  (10 tun), 
požárem byl zasažený motorový prostor a kabina řidiče

– výjezd:  JSDH obce Studenec s CAS 32/T 815, HZS LBK PS Jilemnice s RZA-
NISSAN Patrol a CAS 15/MAN

22. 8. – Studenec pole směr Horka u St. Paky – požár lisu na válcové balíky John 
Deere 590, který byl celý zasažený požárem. Řidiči traktoru se podařilo, poté co 
v lisu  při  balíkování  slámy  zpozoroval  požár,  odpojit  hořící  lis  od  traktoru 
a s traktorem odjet do bezpečné vzdálenosti.

–  výjezd:  JSDH  obce  Studenec  s CAS 32/T 815,  HZS  LBK  PS  Jilemnice 
s CAS 15/MAN a JSDH obce Jilemnice s CAS 25 K/LIAZ
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30. 8. –  Studenec  u Základní  a mateřské  školy  –  mytí  parkoviště  za  budovou 
Základní  a mateřské  školy  a  přístupové  komunikace  ke  škole  směrem  od 
sokolovny před slavnostním otevřením nové mateřské školky

– výjezd: JSDH obce Studenec s CAS 32/T 815 – práce pro Obec Studenec
11. 9. –  Zálesní  Lhota  čp. 127  –  vyčerpání  vody ze  studny a dezinfekce  studny 

roztokem vody s přípravkem Savo
– výjezd: JSDH obce Studenec s DA 12/A 31 – práce za úplatu
27. 9. –  Zálesní  Lhota  čp. 88  –  čištění  odpadního  potrubí  ze  suterénu  domu do 

potoka
– výjezd: JSDH obce Studenec s CAS 32/T 815 – práce za úplatu
15. 10. – Studenec pole za továrnou „Texlen“ – dovoz vody do samojízdné sklízecí 

řezačky CLAAS Jaguar na poli s kukuřicí. Řezačka do sklízené kukuřice aplikuje 
roztok vody s konzervačním přípravkem.

– výjezd: JSDH obce Studenec s CAS 32/T 815
– práce za úplatu pro firmu Zetka Strážník a. s. Studenec
25. 10. – Jilemnice ul. Kostelní, čp. 1 bývalý pivovar – prověřovací cvičení
–  námětem  cvičení  byla  likvidace  požáru  v objektu  bývalého  pivovaru,  kde  po 

rekonstrukci  město  Jilemnice  zřídilo  centrum mládeže,  expozici  Krkonošského 
muzea, tržnici lidových řemesel a multifunkční sloupový sál. V objektu, který byl 
zakouřený pomocí mlhátoru, se nacházelo asi 10 osob.

–  výjezd:  JSDH  obce  Studenec  s CAS 32/T 815  a DA 12/A 31,  HZS  LBK  PS 
Jilemnice  s CAS 15/MAN  a  CAS 32/T 815,  JSDH  obce  Jilemnice  s CAS 
25 K/LIAZ a JSDH obce Peřimov s CAS 25/RTHP

– JSDH obce Studenec ponechala vozidla CAS 32/T 815 a DA 12/A 31 v záloze na 
místě  zásahu.  Tři  členové jednotky vytvořili  průzkumnou skupinu  v dýchacích 
přístrojích,  která  prováděla  vyhledávání  osob  v objektu.  Postupně  průzkumná 
skupina  nalezla  a vyvedla  mimo  objekt  4  osoby  –  3 děti  a 1 dospělou  osobu. 
Velitel družstva JSDH obce Studenec prováděl na žádost velitele zásahu evidenci 
hasičů nasazených v dýchací technice uvnitř objektu.

29. 10. –  Zetka  Strážník  a. s.  Studenec  –  mytí  váhy  pro  nákladní  vozidla 
v kamenolomu

– výjezd: JSDH obce Studenec s CAS 32/T 815 – práce za úplatu
25. 11. –  Zetka  Strážník  a. s.  Studenec  –  mytí  váhy  pro  nákladní  vozidla 

v kamenolomu
– výjezd: JSDH obce Studenec s CAS 32/T 815 – práce za úplatu
2. 12. – Studenec Rovnáčov čp. R-63 – požár uhlí ve sklepě obytného domu
–  výjezd:  JSDH  obce  Studenec  s CAS 32/T 815,  HZS  LBK  PS  Jilemnice 

s CAS 15/MAN a JSDH obce Jilemnice s CAS 25 K/LIAZ
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– suterén rodinného domu byl zakouřený. Členové JSDH obce Studenec v dýchacích 
přístrojích  posílili  průzkumnou  skupinu  jednotky  PS  Jilemnice  v zakouřeném 
suterénu objektu. Jednotky prováděly vynášení uhlí v plastových přepravkách na 
zeleninu  ze  suterénu  po  schodišti  mimo  objekt.  Po  nasazení  přetlakového 
ventilátoru  jednotky  PS  Jilemnice,  kterým  bylo  prováděno  nucené  odvětrávání 
suterénu,  již  nebylo  nutné  používání  dýchacích  přístrojů.  Po  nalezení  ohniska 
požáru a vynesení požárem zasaženého uhlí bylo zjištěno, že se v místě ohniska 
požáru  nacházejí  vybírací  dvířka  komínového  tělesa,  která  byla  zasypána 
uskladněným  uhlím.  Dvířka  byla  prasklá  a po jejich  otevření  bylo  zjištěno,  že 
došlo k požáru sazí v komínovém tělese, vlivem žáru došlo k prasknutí vybíracích 
dvířek a rozšíření požáru do uskladněného uhlí. Po vyčištění komínového tělesa 
pomocí  vymetací  růžice  majitele  objektu  byly  hořící  saze  vybrány  vybíracími 
dvířky v suterénu objektu. K požáru sazí v komíně muselo dojít již ve večerních 
hodinách, majitel v noci v kotli na tuhá paliva netopil. Zásah komplikoval mráz 
-12 stupňů, vítr a sněžení.

20. 12. – Studenec  sokolovna čp. 59 – shazování sněhu, ledu a rampouchů z části 
střechy nad velkým sálem směrem k hlavní silnici, kde docházelo k zatékání vody 
do objektu

– výjezd: JSDH obce Studenec s DA 12/A 31 – práce za úplatu

Pomoc  JSDH  obce  Studenec  při  likvidaci  následků  povodní 
v Dětřichově a Hrádku nad Nisou ve dnech 9 –11. srpna 2010

Přípravy na výjezd na povodně
V sobotu  7. srpna  2010  postihly  Liberecko  v oblasti  Hrádku  nad  Nisou, 

Chrastavy,  Frýdlantu  a Raspenavy  ničivé  bleskové  povodně.  Již  v sobotu  ve 
večerních  hodinách  kontaktoval 
velitel  jednotky OPIS  HZS ÚO 
Semily s nabídkou pomoci.  Zde 
bylo sděleno, že zatím není naše 
pomoc  potřeba.  Dále  byla 
kon tak tována  t e l e fon i ck y  
hasičská stanice v Raspenavě, 
kde  nám sdělili,  že  pokud není 
naše jednotka vybavena člunem, 
není  v  místech  zasažených  
povodní  zásah  možný  do 
opadnutí vody.
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Po celou neděli probíhaly přípravy na výjezd, který byl naplánován na pondělní 
dopoledne 9. srpna 2010. Nejprve bylo třeba vybrat  obec, kam bude naše pomoc 
směřovat Sedli jsme tedy k internetu a téměř okamžitě vybrali obec Dětřichov, ležící 
nedaleko Frýdlantu.  Telefonicky jsme kontaktovali starostu obce p. Tomana Jaro-
míra, kterému jsme nabídli pomoc naší jednotky. To znamená čerpadla, motorové 

pily, rozbrušovací pilu, elek-
trocentrálu,  osvětlovací  ref-
lektory  a hlavně  partu  lidí, 
která  má chuť pomoci  míst-
ním obyvatelům. Pan starosta 
naši  pomoc  okamžitě  přijal 
a požádal  nás  o co  nejrych-
lejší  příjezd,  v obci  nezasa-
huje žádná hasičská jednotka 
kromě  místních  hasičů, 
kterým voda zbořila hasič-
skou  zbrojnici  a kromě  vo-

zidla  DA 12/A 31  jim  nic  nezbylo.  Velitel  studenecké  jednotky  opět  telefonem 
kontaktoval  OPIS  ÚO  Semily  a oznámil,  že  naše  jednotka  v pondělí  dopoledne 
odjíždí do obce Dětřichov. Operační důstojník oznámil, že to není možné, jelikož je 
na Liberecku zákaz odjezdu dalších jednotek do oblasti zasažené povodněmi. Na 
místě záplav je dostatek hasičů i techniky a pro další již není práce. Z tohoto důvodu 
kontaktoval telefonem velitel JSDH obce Studenec ředitele HZS LBK ÚO Semily 
plk. Ing. Jiřího  Kovalského,  Ph.D.,  který  mu  potvrdil  zákaz  výjezdu  hasičských 
jednotek, které nepovolá k zásahu OPIS. Tímto bylo definitivně jasné, že tudy cesta 
nevede. Nahlásit na OPIS ÚO Semily odjezd na tři dny na kondiční jízdu by zřejmě 
nebylo  právně  napadnutelné,  ale  jako  řešení  této  situace  nám  nepřipadalo  jako 
správné. Starostovi obce Dětřichov jsme telefonicky sdělili, v jaké jsme situaci. Co 
se dělo potom, nevíme, ale asi za 15 minut nás kontaktoval telefonem důstojník HZS 
LBK  z Frýdlantska  a oznámil  nám,  že  můžeme  vyjet  a že  neví,  kdo  nařízení 
o zákazu  vydal.  Zajímavé  na  tom  je  i to,  že  ve  večerních  hodinách  najednou 
vyjížděly na pokyn OPIS ÚO Semily hasičské jednotky z Harrachova,  Rokytnice 
nad Jizerou, Poniklé, Jablonce nad Jizerou, Jilemnice a další. Nyní  již zbývala ta 
jednodušší  část  příprav  –  připravit  techniku,  zajistit  8 členů  jednotky,  nakoupit 
pohonné hmoty, jídlo a pomoc občanům obce Dětřichov (lopaty, košťata, krumpáče, 
sekery,  mycí  a dezinfekční prostředky,  rukavice,  balenou vodu atd.).  Pomoc byla 
financována obcí Studenec a část pomoci poskytly firmy Petr Vancl – Peleva Tools 
Studenec a Smíšené zboží – Vlastimil Zaplatílek Čistá u Horek.
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Pondělí 9. srpna 2010

V pondělí  9. srpna  2010  v 10.20  hodin  vyjela  JSDH obce  Studenec  s vozidly 
DA 12/A 31  +  PPS 12  a VW  Transporter  +  přívěs  směrem  do  obce  Dětřichov. 
Výjezdu se účastnili členové jednotky: Vancl Josef ml., Vancl Marek, Štefan Cyril, 
Hák  Vilém,  Mečíř  Petr,  Vancl  Tomáš  a dva  nečlenové  jednotky  Hák  Josef  ml. 
a Votoček Stanislav (SDH Žďár u St. Paky). Jednotka dorazila do obce Dětřichov ve 
12.20  hodin,  po  nahlášení  se  na  obecním  úřadu  byl  vyložen  dovezený  materiál 
v místní základní a mateřské škole, odkud byla organizována pomoc občanům a kde 
jsme se i stravovali a byli ubytováni v místní družině.

Poté nás starosta místního hasičského sboru Jiří Tomeš seznámil se situací v obci 
a s tím,  co  nás  čeká.  Povodeň  v obci  byla  způsobena  říčkou  Oleška,  po  ucpání 
propustě balíkem lisovaného sena pod silnicí Liberec–Frýdlant vytvořila silnice hráz 
a po jejím protržení se voda prohnala obcí a pokračovala na Heřmanice, které téměř 
srovnala se zemí. Dílo zkázy dokonalo protržení hrází dvou rybníků nad obcí.

Jednotka  prováděla  čerpání  vody  ze  studní  a ze  sklepů  pomocí  elektrického 
ponorného  čerpadla,  přenosné  stříkačky  PS 12  a motorového  čerpadla  HERON 
EPH 80.  Dále  bylo  prováděno  čištění  mostů  a lávek  pro  pěší  od  naplaveného 
materiálu, odstraňování poni-
čeného zábradlí a vyřezávání 
dřevin z vodního toku u mo-
stů. K těmto účelům byly vy-
užívány  motorové  řetězové 
pily a elektrická rozbrušovací 
pila  poháněná  elektrocentrá-
lou.  Činnost  byla  ukončena 
večer  ve 21 hodin. Po stude-
né  sprše  jsme  se  pomalu 
uložili  ke  spánku  na  matra-
cích v místní školní družině.

Úterý 10. srpna 2010

Po budíčku v 7 hodin a snídani následovala návštěva starosty obce p. Tomana na 
obecním  úřadu.  Po  krátké  poradě  jednotka  pokračovala  ve  stejné  činnosti  jako 
předešlý  den.  Do  obce  Dětřichov  se  dostavily  další  hasičské  jednotky  –  SDH 
Chornice,  okr.  Svitavy,  a SDH  Plzeň,  které  se  zapojily  do  likvidace  následků 
povodní. V odpoledních hodinách byl proveden úklid areálu místního koupaliště od 
naplaveného materiálu a poté byla z koupaliště vypuštěna znečištěná voda.
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Ve večerních  hodinách  kontaktoval  velitele  studenecké  jednotky starosta  obce 
Studenec  Jiří  Ulvr,  který  byl  informován  o situaci  v obci  Dětřichov.  Velitel  mu 
sdělil, že pro naši techniku zde již není práce, a proto nám starosta zajistil kontakt do 
města Hrádek nad Nisou na čerpání vody ze sklepů a studní. Večer jsme se ještě 
rozloučili na obecním úřadu, jelikož byl odjezd naplánován na 6 hodin následujícího 
dne. Před spaním již následovala teplá sprcha, jelikož se podařilo zprovoznit bojler 
v suterénu školy.

Středa 11. srpna 2010
Budíček  v 5.30 hodin  a po 

sbalení materiálu a osobních vě-
cí  odjezd  přes  Liberec  do 
Hrádku nad Nisou. Snídaně pro-
běhla  na  benzínové  pumpě  na 
okraji  Hrádku  a poté  jsme  se 
dostavili  k hasičské  zbrojnici, 
kde v 8 hodin probíhalo rozděle-
ní práce pro zasahující jednotky. 
Veliteli  zásahu  jsme  nahlásili 
početní  stav  a techniku  a čekali 

na přidělení práce. Na místě bylo docela rušno, a tak se není čemu divit, že na nás 
tak trochu zapomněli i přes to, že jsme se průběžně připomínali.

Čerpat  vodu  jsme  vyjížděli  okolo  10 hodin.  Jednotka  čerpala  vodu ze  sklepů 
v místní  části  Donín  v ulicích  Slunečná  a Za  Školou.  K čerpání  bylo  používáno 
elektrické ponorné čerpadlo a motorové čerpadlo HERON EPH 80. V 15.45 hodin 
jednotka  ukončila  činnost,  na  hasičské  zbrojnici  nahlásila  odjezd  na  základnu 
a odjela do rekreačního areálu Kristýna na pozdní oběd. Areál byl povodní také silně 
poničen, z pláží již byly uklizeny naplaveniny, ale sílu povodní bylo stále vidět na 
protržené hrázi směrem do řeky Lužická Nisa. Poté již následovala cesta směrem na 
Studenec. Na základnu jsme se vrátili v 19.15 hodin a po úklidu techniky a vybavení 
jsme se odebrali k domovům. Za ty 3 dny jsme toho měli opravdu dost.

Pomoc  JSDH  obce  Studenec  při  likvidaci  následků  povodní 
v Bílém Kostele nad Nisou dne 18. srpna 2010

Ve středu 18. srpna 2010 v 7.45 hodin vyjela JSDH obce Studenec s DA 12/A 31 
+ PPS 12 a VW Transporter v počtu 1 + 7 do obce Bílý Kostel nad Nisou pomáhat 
při  odstraňování  následků  povodně  ze  dne  7. srpna  2010.  Výjezd  nahlášen 
radiostanicí  na  OPIS  ÚO  Semily.  Na  poskytnutí  pomoci  se  telefonicky  dohodl 
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starosta  obce  Studenec  Jiří  Ulvr  se  starostou  obce  Bílý Kostel  nad  Nisou  Jiřím 
Formánkem.  Jednotka  měla  odčerpávat  vodu  z území  obce,  ze  sklepů  obytných 
domů  a studní.  Výjezdu  se  účastnili  členové  jednotky:  Vancl  Josef  ml.,  Vancl 
Marek,  Hák  Vilém,  Mečíř  Petr,  Chrtek  Tomáš  a tři  nečlenové  jednotky  Hák 
Josef ml., Horáček Stanislav a Votoček Stanislav (SDH Žďár u St. Paky).

Jednotka dorazila do obce Bílý Kostel nad Nisou v 9.10 hodin k základní škole, 
kde probíhalo rozdělení práce pro hasičské jednotky a dobrovolníky. Velitel JSDH 
obce  Studenec  nahlásil  veliteli  zásahu  techniku  a počet  osob  v jednotce.  Velitel 
zásahu  oznámil  veliteli  jednotky,  že  v obci  již  není  potřeba  odčerpávat  vodu ze 
sklepů  a studní  a že  jednotka  bude  nasazena  na  odklízení  naplaveného  dřeva, 
vyvrácených a zlomených stromů a keřů okolo koryta řeky Lužická Nisa směrem na 
Chrastavu proti proudu nad posledním domem v obci čp. 123.

Jednotka odjela s vozidly DA 12/A 31 a VW Transporter na místo určení. Přívěs 
PPS 12 byl odpojen na parkovišti před základní školou. Pomocí motorové řetězové 
pily bylo  řezáno naplavené  dřevo a poráženy vyvrácené a zlomené keře a stromy 
okolo koryta řeky Lužická Nisa a přilehlých loukách. Silnější kusy dřeva a kmeny 
stromů byly řezány na metrové kusy a rovnány na hromady na břehu řeky. Větve 
a drobné naplavené dřevo byly páleny na třech ohništích na louce vedle řeky.  Ve 
12.30 hodin odjela  JSDH obce Studenec  vozidlem VW Transporter  na oběd do 
mateřské školky v obci Bílý Kostel nad Nisou. Po obědě jednotka pokračovala ve 
stejné činnosti jako dopoledne. Na místo zásahu se dostavil traktor s přívěsem, na 
který bylo nakládáno nařezané dřevo a to bylo postupně odváženo z místa zásahu. 

V 18.30 hodin  velitel  JSDH 
obce Studenec nahlásil  osobně 
veliteli  zásahu  ukončení  čin-
nosti a jednotka odjela na veče-
ři  do  mateřské  školky  v obci 
B í l ý  K o s t e l  n a d  N i s o u . 
V 19.25 hodin odjíždí  JSDH 
obce  Studenec  zpět  na  zákla-
dnu a ve 21.10 hodin se JSDH 
obce  Studenec  vrátila  na  zá-
kladnu.

Výcvik s leteckou technikou na hašení lesních a polních požárů
Ve středu  28. dubna  2010  se  od  15 hodin  konal  praktický  výcvik  hasičských 

jednotek  předurčených  pro  plnění  vody  do  letecké  techniky  při  hašení  lesních 
a polních  porostů.  Výcvik  probíhal  na  letišti  v Lomnici  nad  Popelkou  a byl 
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organizován  HZS  Libereckého 
kraje  pro  hasičské  jednotky 
z ÚO Semily, které jsou pro tuto 
činnost  předurčeny.  I přesto,  že 
se naše jednotka tohoto výcviku 
v dřívější  době účastnila,  nebyli 
jsme do výcviku zařazeni. Zřej-
mě se v našem hasebním obvodu 
nepočítá  s nasazením  letecké 
techniky na hašení lesů. Členové 
naší  jednotky  se  této  akce  
účastnili pouze jako diváci.

Na místo výcviku jsme odjeli 
vozidlem DA 12/A 31 a vozidlem VW Transporter, kterým odjelo družstvo mladých 
hasičů. Poté, co vedoucí cvičení zopakoval přítomným hasičským jednotkám taktiku 
a bezpečnost  práce  při  plnění  letecké  techniky  vodou,  nejprve  probíhal  výcvik 
s vrtulníkem BELL 412. Hasičské jednotky si postupně vyzkoušely plnění bambi 
vaku  zavěšeného  pod  vrtulníkem  vodou  hadicovým  vedením  od  cisterny.  Po 
naplnění bambi vaku vodou vždy vrtulník odletěl  mimo letiště a provedl shození 
vody na louku. Během výcviku s vrtulníkem přistálo na plochu letiště letadlo M-18 
Dromader a letadlo Z-37 Čmelák, která jsou také určena na hašení lesních a polních 
porostů. Po ukončení výcviku s vrtulníkem bylo provedeno naplnění vody do letadla 
M-18 Dromader, které provedlo shození vody na plochu letiště. Po odletu vrtulníku 
a letadel  provedl  vedoucí  cvičení  vyhodnocení  celé  akce  a poté  se  již  hasičské 
jednotky vrátily na své základny.

Společný výcvik JSDH obce Studenec a SDH Žďár u Staré Paky
V sobotu 8. května 2010 se naše jednotka účastnila společného výcviku s SDH 

Žďár  u Staré  Paky.  Tématem  výcviku  byla  dálková  doprava  vody  hadicemi 
z rybníčku v centru obce Žďár po silnici na Nový Svět ve vzdálenosti asi 400 metrů 
směrem na Studenec. O tuto spolupráci  byl  požádán velitel JSDH obce Studenec 
velitelem  SDH  Žďár  u Staré  Paky  Standou  Votočkem.  Členové  JSDH  obce 
Studenec byli o výcviku informováni SMS zprávou, ale jelikož se ve zprávě psalo, 
že se jedná  o dobrovolnou akci,  byla  účast  opravdu hojná,  a to  přesně  4 členové 
jednotky.  Z tohoto  důvodu  jsme  ponechali  vozidlo  DA 12/A 31  na  základně 
a v 17.30 hodin vyjeli s vozidlem CAS 32/T 815 do Žďáru u Staré Paky.

Na  začátku  výcviku  provedli  hasiči  ze  Žďáru  zkoušku  přenosných  stříkaček 
PS 12 a PS 8. Na stroji PS 12 byla zjištěna závada na sání, nepodařilo se nasát vodu, 
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proto byla k dopravě vody hadicemi použita léty osvědčená stříkačka PS 8. JSDH 
obce Studenec odjela s CAS 32/T 815 na Nový Svět, kde bylo od vozidla vytvořeno 
dopravní  vedení  B,  rozdělovač  a 3 proudy C-52.  Obsluhu proudů zajistily místní 
děti, kterým se tato činnost opravdu líbila. Od stroje PS 8 vytvořili  žďárští hasiči 
dopravní  vedení  B-75  po  silnici  v délce  400 metrů  na  doplňování  vody  do 
CAS 32/T 815.  Dopravní  hadicové  vedení  stačilo  doplňovat  vodu do cisterny při 
stříkání 3 proudy C-52, po výstřiku z lafetové proudnice a doplnění vody do cisterny 
byla  doprava  vody  ukončena.  Po  úklidu  použitého  vybavení  jsme  se  přesunuli 
k hasičské  zbrojnici,  kde  probíhalo  posezení  místních hasičů  a obyvatel  obce  při 
vynikajícím guláši bratří Sádků. Po občerstvení jsme se vrátili ve 21.15 hodin zpět 
do Studence.

Účast JSDH obce Studenec na branném dnu základní školy
V úterý  8. června  2010  od  8 hodin  organizovala  Základní  škola  Studenec  ve 

spolupráci s Českým červeným křížem Liberec branný den pro žáky 6. až 9. ročníku. 
Žáci  obcházeli  v pětičlenných  skupinách  jednotlivá  stanoviště,  kde  plnili  různé 
úkoly  –  poskytování  první  pomoci,  orientace  v terénu,  střelba  ze  vzduchovky, 
dopravní  značky,  požární  ochrana  a další.  Součásti  akce  byla  i přednáška 
MUDr. Karáska  o poskytování  první  pomoci  při  běžných  úrazech.  Stanoviště 
studeneckých  hasičů  se 
nacházelo  na  louce  za 
hasičskou  zbrojnicí.  Tři 
členové  JSDH obce  Stu-
denec připravili pro žáky 
školy  dva  úkoly.  První 
úkol, který musela každá 
skupina  splnit,  spočíval 
ve  vytvoření  hadicového 
vedení od rozdělovače ze 
dvou hadic  C-52  o délce 
10 metrů  a proudnice. 
Hadicové vedení bylo zavodněno a vodním proudem shozeny plechovky z dřevěné 
lavičky.  Při  plnění  druhého  úkolu  si  každá  skupina  vyzkoušela  použití  ručních 
hasicích přístrojů. Celkem bylo použito 25 kusů vyřazených vodních a práškových 
hasicích přístrojů. Akce byla úspěšně zakončena před 13. hodinou, kdy žáci využili 
dvou proudů C-52 od rozdělovače na našem stanovišti a po zhruba 10minutovém 
boji  se  vraceli  zpět  do  školy  totálně  promočení.  Jelikož  nám počasí  mimořádně 
přálo, tak to zase nebyl tak velký problém.
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Dodávka vody na požární útoky na okrskové soutěži ve Žďáru
V sobotu 19. června 2010 se konala od 13 hodin ve Žďáru u Staré Paky na louce 

vedle hasičské zbrojnice okrsková soutěž družstev mužů a žen v požárním útoku. 
JSDH obce Studenec zajišťovala s CAS 32/T 815 dopravu vody pro požární útoky. 
Soutěže se zúčastnilo 25 družstev, každé družstvo provedlo dva požární útoky, takže 
bylo celkem provedeno 50 útoků. Doplňování vody do dvou kádí u základen pro 
požární  útoky  bylo  zajištěno  pomocí  dvou  dopravních  vedení  B-75  od 
CAS 32/T 815.  Další  dvě  dopravní  vedení  B-75 byla  vytvořena  od  přetlakových 
ventilů na základnách zpět do CAS 32/T 815. Doplňování vody do CAS 32/T 815 
bylo zajištěno dopravním vedením B-75 v délce 200 metrů od plovoucího čerpadla 
MACXIMUM z rybníčku v centru obce. Na zajištění dopravy vody na požární útoky 
bylo použito 25 ks hadic B-75 v celkové délce 500 metrů.

Den otevřených dveří v hasičské zbrojnici ve Studenci
V pátek 25. června 2010 

probíhal  ve  studenecké 
hasičské  zbrojnici  den 
otevřených  dveří.  V dopo-
ledních  hodinách  od  8  do 
12 hodin byla akce určena 
pro  Základní  školu  a Ma-
teřskou  školu  Studenec 
a odpoledne  od  13  do 
19 hodin pro veřejnost. Ze 
základní  školy  navštívili 
naši  akci  postupně žáci  1. 
až  5. ročníku  a z mateřské 

školky  tři  třídy  dětí.  Za  dopoledne  se  ve  studenecké  hasičárně  vystřídalo  téměř 
170 dětí.  Technika,  kterou  je  hasičská  jednotka  vybavena,  byla  vystavena  na 
parkovišti  před  hasičárnou.  Občané  se  mohli  seznámit  s vybavením  zásahových 
vozidel,  s ochrannými  pomůckami,  které  hasiči  používají  při  zásahu,  a byly  jim 
zpřístupněny i prostory  hasičské  zbrojnice.  Členové  jednotky  seznámili  přítomné 
s činností jednotky a předvedli praktické ukázky použití zásahových oděvů, přileb, 
dýchacích přístrojů a dalšího vybavení  jednotky.  Přítomné děti  si  vše vyzkoušely 
a také si zastříkaly pomocí proudu C-52 od hydrantu. Počasí nám letos mimořádně 
přálo, na rozdíl od minulých let, a slunečné počasí mělo zřejmě vliv i na vyšší účast 
veřejnosti na této akci.
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S činností, vybavením a zásahy studeneckých hasičů se můžete seznámit na 
internetových  stránkách,  které  naleznete  na  adrese  http://hasici.studenec.cz, 
případně je možno použít přímý odkaz na stránkách Obce Studenec (www.stu-
denec.cz).  Na těchto  stránkách naleznete  také fotografie  ze  zásahů a dalších 
akcí.

Závěrem  bych  chtěl  poděkovat  všem  členům JSDH  obce  Studenec,  kteří 
přispívají ke zdárnému chodu hasičské jednotky, účastní se odborné přípravy, 
udržují techniku a technické prostředky v provozuschopném stavu a v případě 
potřeby vyjíždějí  na pomoc v krizových situacích spoluobčanům nejenom ve 
Studenci, ale i do okolních obcí.

Josef Vancl, velitel JSDH obce Studenec, č. t. 724 079 532

T. J. Sokol Studenec
Úspěšní lyžaři

Mladí  lyžaři  Sokola  Studenec  měli  v době  uzávěrky  tohoto 
čísla Zpravodaje za sebou prvou část sezóny. Pod vedením trenérů 

Petra Plecháče, Josefa Boury a Marie Bergerové startovali na veřejných, krajských 
i celostátních závodech.

Na závodech startuje devět dětí v žákovských kategoriích a jeden dorostenec.
Předžáci: Lukáš Trejbal s převahou vyhrál prvý závod na Benecku a P ČOS.

Žákyně  nejmladší:  Linda 
Zahradníková a Veronika Ber-
gerová soupeří  mezi  sebou 
a i při krajských závodech se jim 
podaří občas vystoupit na stupně 
vítězů. Linda již dvakrát vyhrála.

Žákyně nejmladší roč. 2002: 
Tereza Chrástová – stále se učí 
správně  lyžovat  a postupně  se 
zlepšuje,  byla čtvrtá na P ČOS, 
v krajském  poháru  nej lépe  
sedmá.
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Žákyně  nejmladší  roč.  2001:  Kristina  Jánská,  Magda  Bergerová,  Renata 
Trejbalová se výrazně zlepšily v technice běhu a v každém závodě jsou na stupních 
vítězů. Škoda, že Renata závodila jen v prvých závodech, po vítězství na Benecku 
onemocněla a do běžecké stopy se vrátí až v závěru sezony. O vítězství v krajském 
poháru tak bojuje Kristina a Magda – zatím jsou na prvém a třetím místě!

Mladší  žákyně  roč.  2000:  Denisa  Zahradníková  – chuť  do  lyžování  má 
a i výsledky se lepší, byla třetí na P ČOS.

Starší  žákyně  Eliška  Plecháčová jezdí  dobře  a vrcholem  bylo  4. místo  na 
Českém poháru v Jeseníkách.

Mladší  dorostenec  Jan  Boura –  po  náročné  předsezónní  přípravě  se  mezi 
mladšími dorostenci snaží nalézt loňskou formu a postupně se ve výsledkách dere 
nahoru – nejlépe čtvrtý na krajském závodě v Jablonci n. N.

Jaroslav Hák

Konec roku na Strážníku
T. J. Sokol Studenec spolu se Sokolem Zálesní  Lhota pozval občany na vrchol 

hory  Strážník.  Za  mrazivého  počasí  po  zasněžené  cestě  zdolalo  horu  téměř 

devadesát občanů Studen-
ce a Zálesní Lhoty. Větši-
na stoupala pěšky, lyžařů 
bylo asi deset a důvodem 
výstupu  bylo  společné 
rozloučení s rokem 2010.

Po  krátkém  přivítání 
jsme se vrátili do roku 
1938  a  připomněl i  s i 
předválečné  události  – 
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poměry  v Zálesní  Lhotě 
a vytvoření  protektorátní 
hranice  mezi  oběma  ve-
snicemi. Dále jsme se již 
nebránili  veselé  náladě, 
o kterou se postaral nejen 
teplý  čaj  a cukroví,  ale 
především společný zpěv 
s hudebním  doprovodem 
Josefa  a Heleny  Háko-
vých.

Jaroslav Hák 

Přebor ČOS

Tradičním a spolehlivým pořadatelem Přeborů ČOS v běhu na lyžích je  Sokol 
Studenec.

Pořádáním těchto významných závodů jsme byli prvně pověřeni v roce 1996 a od 
tohoto  roku  se  sokolští  lyžaři 
vracejí  do Studence k bojům 
o své přebornické tituly.

Letošní  přebor  se  konal 
29. ledna.  Pro  nedostatek  sněhu 
jsme  museli  opustit  standardní 
tratě a závod uspořádat na tratích 
u sokolovny.  Závod  se  jel  for-
mou  kritéria  za  mrazivého 
a slunečného  počasí  na  výborně 
připravených tratích.

Star tovalo  67 závodníků 
z 12 sokolských jednot. V bar-
vách Sokola  Studenec  star-
tovalo  19 závodníků,  kteř í 
získali tři přebornické tituly a na 
stupních vítězů se jich vystřídalo 
třináct.
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Přehled umístění:
1.místo: Lukáš Trejbal, Veronika
Bergerová,  Kristina  Jánská,  Jan  Boura, 
Petr Plecháč, Marie Bergerová
2.místo: Magda Bergerová, Linda
Zahradníková, Vladimír Junek
3.místo: Vít Štefan, Denisa
Zahradníková, Michal Hák, Jaroslav Hák
4.místo: Tereza Chrástová, Miloš
Tauchman
5.místo: Markéta  Štefanová,  Matyáš 
Militký
8. místo: Dominik Pekárek
9. místo: Patrik Pekárek

Jaroslav Hák

 Vladimír Junek v závodě na 10 km

Sportovní klub Studenec
V polovině ledna 2011 proběhla valná hromada SK Studenec, která zhodnotila 

sportovní  činnost  klubu  v roce  2010.  Klub  má  k 31. 12. 2010  485 členů  ve 
4 oddílech.

Nejpočetnějším  oddílem  je  oddíl  kopané,  který  má  zapojen  v mistrovských 
soutěžích 5 družstev, z toho tři mládežnická. Právě mládežnickým družstvům byla 
vyslovena  na  valné  hromadě  velká  pochvala  a ti  nejmenší  převzali  mistrovské 
medaile  za  zisk  titulu  okresního  přeborníka  v kategorii  mladší  přípravky. 
Nepovedený rok má za sebou především A tým dospělých, jehož kádr je třeba pro 
jarní  část  sezóny  stabilizovat  a začít  budovat  perspektivní  kádr  z letošních 
dorostenců.  Spokojenost  panovala  s podzimním  účinkováním  béčka,  které  je  po 
podzimu  na  druhém místě  okresní  soutěže.  Vedle  sportovní  činnosti  byla  valná 
hromada seznámena s dalšími úpravami fotbalového areálu včetně dokončení hřiště 
pro soutěže přípravky.

Bohatou činnost má za sebou oddíl orientačního běhu, který má v pravidelných 
soutěžích zapojeno rovněž pět družstev, tři mládežnická, jedno družstvo dospělých 
a jedno veteránské. K úspěchům patří především podíl na zisku mistrovského titulu 
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školních družstev a postup na mistrov-
ství  světa  do  Itálie,  nominace  Adama 
Chloupka  do  reprezentačního  týmu 
dorostu,  zisk  sedmi  mistrovských 
výkonnostních  tříd  a umístění  v první 
desítce na Mistrovství  ČR jednotlivců. 
Vedle závodní činnosti se oddíl věnuje 
i pořádání závodů a Mistrovství Výcho-
dočeské oblasti,  které oddíl pořádal na 
Svaté  Kateřině  u Chotěvic,  bylo  po 
organizační stránce  vyhodnoceno  jako 
nejlepší závod roku 2010. V roce 2011 
čeká  oddíl  uspořádání  dvou  závodů 
v okolí Mostku, v květnu republikového 
žebříčku a v říjnu oblastního žebříčku.

Oddíl alpského lyžování je nejméně 
početným  oddílem,  ale  dosahuje  nejvýraznějších  úspěchů.  Daniela  Marková 
zvítězila v obou závodech Velké ceny Trutnova a Pece pod Sněžkou (na fotografii 
na nejvyšším stupínku) a připsala  si  důležité  FIS  body do jednotlivých  žebříčků. 
Ještě  výrazněji  se  dařilo  Adamu  Zikovi,  který  startoval  na  Světové  univerziádě 
v Turecku a získal kompletní sbírku medailí, tu nejcennější zlatou získal v Super G, 
největší  bodový  přírůstek  si  připsal  zásluhou  stříbrné  medaile  v obřím  slalomu 
a bronz přidal  v superkombinaci.  Daniela  i Adam byli  nominováni na Mistrovství 
světa  v alpském  lyžování  v Gar-
misch Partenkirchenu. Slušných vý-
sledků dosahuje i další závodník SK 
Studenec  Matyáš  Mleziva,  který 
studuje  v USA  a zúčastňuje  se 
universitních závodů.

Nejmladším  oddílem  SK  Stude-
nec  je  oddíl  lehké  atletiky.  Jeho 
členové  se  společně  s orientačními 
běžci zúčastňuji Zimní běžecké ligy 
o Pohár Jestřebích hor. Mezi dospě-
lými si výborně vede Marek Uvizl, 
který jeden ze závodů vyhrál a suverénně kraluje celkovému pořadí juniorů. Marek 
si navíc výrazně vylepšil osobní rekordy na dráze v běhu na 1000 m 2:39,33 a na 
3000 m 9:37,09.
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Ohlédnutí za 20 ročníky turnaje v mariáši
Sportovní klub byl sice založen v roce 1923 (přesněji jeho předchůdce Sportovní 

kroužek,  název  Sportovní  klub  se  používá  od  roku  1936),  ale  v roce  1948  byl 
v souladu  s poúnorovým  pojetím  sjednocené  tělovýchovy  nejprve  začleněn  do 
Sokola a později do jednotné tělovýchovné jednoty (Jiskra Studenec a TJ Studenec). 
Znovu  byl  obnoven  28. května  1991,  takže  si  v letošním  roce  připomene  20 let 
novodobé historie. Již v rámci oddílu kopané pořádal řadu tradičních akcí jako byl 
přejezd přes rybník v osmdesátých letech, exhibiční skoky na lyžích na lyžařských 
můstcích (Pavel Černý a Jaroslav Vydra asi dodnes drží z těchto závodů neoficiální 
rekordy malého můstku) a turnaj v líném tenise, který později převzal Tenisový klub 
Studenec.

S obnovením klubu vznikla i nová tradice, kterou se stal Studenecký mariáš, jež 
v lednu 2011 dovršil dvacet  let své historie. Turnaj se hrál nejprve v malém sále 
sokolovny,  poté  se  přemístil  do  orlovny  a v současné  době  probíhá  v Pensionu 
Trautenberk. V prvních ročnících patřily mariášnické stoly především studeneckým 
mariášníkům,  ale  postupně  přijížděli  i hráči  z okolí  a v současné  době  při 
jednotlivých ročnících zcela převažují. Řada z nich startuje pravidelně téměř každý 
týden na různých turnajích. Vítězem letošního ročníku se stal Zdeněk Kužel ml., 
který  tak  obhájil  loňské  prvenství.  Řada  studeneckých  mariášníků  již  není  mezi 
námi, a tak v závěru našeho článku dovolte vzpomenout na tři pravidelné účastníky 
a jejich mariášnické umění: Jiří Jebavý, Tadejs Kurpil a Jindřich Tichý.

PaedDr. Petr Junek

Školní sportovní klub
Finále Školské futsalové ligy

Dívky  se  po  vítězství  v kvalifikačním  turnaji 
probojovaly  do  finále  prvního  ročníku  Školské 
futsalové  ligy.  Finále  pořádal  přímo  ČMFS  ve 
sportovní  hale  ve  Zruči  nad  Sázavou,  kde  své 
ligové  zápasy  ve  futsale  hraje  pražský  klub 
Benago.  Již  samotná  cesta  byla  tak  trochu 
dobrodružstvím  a silnice  v okolí  Zruče  často 
připomínaly nekonečnou bílou pláň a jen stromy 
kolem  nich  nechávaly  tušit,  že  by  tady  nějaká 
silnice měla být.
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Do finále starší kategorie se vedle 
studenecké  školy  probojovaly  ZŠ 
Kvasice (nedaleko Kroměříže) a ZŠ 
Nejdek.  Studenecký  tým  hrál  ve 
složení  Jiřičková  –  Stehlíková,  Ši-
máčková,  Čapková,  Grosmanová  – 
Holečková,  Tauchmanová,  Šembe-
rová.  V obou  utkáních  byly  naše 
dívky útočnější, herně aktivnější, ale 
chybělo  to  podstatné,  vstřelené 
branky.  V zápase  se  ZŠ  Kvasice 
soupeř  vystřelil  dvakrát  na  branku 
a stačilo mu to na nejtěsnější vítěz-
ství 1:0. Proti ZŠ Nejdek byla pře-
vaha  našeho  týmu  ještě  výraznější, 
ale byla z toho pouze remíza 1:1, když do branky dotlačila míč Čapková. Za výkony 
je třeba pochválit Markétu Jiřičkovou v brance, největší bojovnici z celého mužstva 
Vlaďku Holečkovou, herně se nejvíce dařilo Janě Šimáčkové.

A protože se Nejdek s Kvasicemi rozešel smírně, bylo z toho nakonec 3. místo. 
Ceny  předával  bývalý  rozhodčí  FIFA  a současný  vedoucí  Školy  rozhodčích 
Miroslav Maurer a sekretář futsalu Petr Havlík.

Lyžařské závody Benecko
2. února  2011  se  na 

Benecku  konaly  závody 
O pohár  benecké  školy. 
Těchto  závodů  se  účast-
níme  každoročně  a vždy 
se  nám  tam  velmi  líbí. 
Letos  se  nám dařilo  nej-
lépe  ze  všech  ročníků. 
Přivezli  jsme si  5 pohárů 
a další  pěkná  umístění. 
Základem  úspěchu  byly 
dobře  namazané  lyže  od 
pana  Boury.  Těžko  by 
děti  takových  umístění 
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dosáhly  bez  trenérské  přípravy  Marušky  Bergerové.  Tímto  jim  za  jejich  práci 
s dětmi v lyžařském oddíle děkujeme.

Výsledky:
1. třída: 3. třída:
Lukáš Trejbal – 3. místo Magda Bergerová – 3. místo
2. třída: Tereza Chrástová – 8. místo
Linda Zahradníková – 1. místo 5. třída:
Veronika Bergerová – 2. místo Denisa Zahradníková – 3. místo
Vít Štefan – 5. místo
Jonáš Exner – 11. místo

Dalších úspěšných výsledků dosáhli studenečtí závodníci na školních závodech 
v Dolní Branné, ale výsledky do uzávěrky Studenecké zpravodaje ještě nedorazily, 
takže s nimi naše čtenáře seznámíme v příštím čísle.

Okresní kolo ve florbale
Starší  žáci  se  probojovali  do  okresního  kola  ve  florbale,  které  se  konalo ve 

sportovní  hale  v Turnově.  V základní  skupině  obsadili  druhé  místo  jen  zásluhou 
horšího skóre za vítězným Turnovem. Ve skupině o 4. až 6. místo sehráli další dva 
vyrovnané zápasy a opět zásluhou horšího skóre při rovnosti bodů obsadili 6. místo.

Okresní kolo v halové kopané
Okresní kolo v halové kopané tradičně proběhlo v Lomnici a los nám do skupiny 

tradičně přisoudil nejsilnější týmy,  pozdějšího suverénního vítěze z Turnova a do-
mácí Lomnici. Studenecký celek bez nemocných V. Horáčka a Noska na své soupe-
ře nestačil, a tak na něj zbyla skupina o 7. až 9. místo. Zde nejprve remizovali s Ro-
kytnicí 3:3 (Z. Klíma 3) a porazili Gymnázium Semily 4:1 (J. Kuřík 3, Z. Klíma), 
a obsadili tak konečné 7. místo.

Tenisový klub Studenec
Rok 2010 utekl stejně rychle jako léta předchozí. Pro ty čtenáře  Studeneckého 

zpravodaje,  kteří  nemají  přístup  k internetu  nebo  nenavštěvují  stránky  našeho 
tenisového  spolku,  v krátkosti  zhodnotím  uplynulý  rok.  Loňská  sezona  na 
venkovních kurtech trvala od poloviny dubna do poloviny listopadu. TK Studenec 
měl v roce 2010 padesát  platících členů a osm žáků, kteří buď hráli jarní  soutěž, 
nebo  se  připravují  s panem  Michalem  Chrtkem  na  sezony  příští.  Kromě  těchto 
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většinou stejných členů klubu využívá kurty místní školní  mládež zdarma a další 
dospělí příznivci tenisu – nečlenové klubu si zaplatí poplatek šedesát Kč na hodinu.

V roce 2010 se družstvo žáků umístilo v meziokresním přeboru na pátém místě 
z osmi  účastníků se třemi  výhrami.  Tento přebor  vyhráli  žáci  z Lázní  Bělohradu 
před Lomnicí a Novou Pakou. Ve stejné soutěži mužů věkové kategorie 40 až 55 let 
bylo deset mužstev a Studenec obsadil čtvrté místo. V kategorii veteránů nad 55 let 
byli studenečtí šestí z osmi.

Každým rokem pořádáme ve studenecké sokolovně turnaj v líném tenisu. Letos 
proběhl již 22. ročník, ale účast byla o něco nižší než v létech předchozích. Snad byl 
příčinou poněkud dřívější termín, a sice 18. 12. 2010. Dopolední kategorii do 45 let 
vyhrála dvojice Martin Nedomlel s Ondřejem Fraňkem. Druzí byli jako již mnoho-
krát Petr Mečíř a Jan Vancl. Třetí místo obsadili bratři Matěj a Vít Kuříkové. Odpo-
ledne mezi staršími příznivci tenisu zvítězila již po čtvrté za sebou dvojice Zdeněk 
Povr a Vít Kuřík. Za nimi se umístili Josef Horáček s Janem Kuříkem a třetí byli 
pánové Stanislav Horáček a Bořek Janda.

Za Tenisový Klub Studenec bych rád popřál všem spoluobčanům do roku 2011 
stálé zdraví, spokojenost a trochu štěstíčka.

Petr Hák

Mýty o dia cukrovinkách
Mýtus č. 1: „dia“ cukrovinek můžu sníst, kolik chci

Diabetici  se  mylně  domnívají,  že „dia“  cukrovinek  mohou sníst,  kolik  se jim 
zlíbí. A to samozřejmě neplatí.  Dia sladkosti sice nemusí obsahovat cukr, ale tuk 
ano,  proto  je  nutné  sledovat  kalorickou  hodnotu  a konzumovat  cukrovinky 
v rozumné míře. Stejně jako všechny další potraviny. Dia sladkost zůstává sladkostí, 
ale  laicky řečeno:  diabetik  jí  může  sníst  více.  Měřítkem jsou  diabetikům známé 
výměnné jednotky.  Takže  pokud má někdo na  svačinu  v plánu jednu výměnnou 
jednotku,  může  klasické  čokolády  sníst  asi  16 gramů  (4 čtverečky),  zatímco  dia 
čokolády  Dianella  Classic  23 g  (6 čtverečků).  Označení  cukrovinky „vhodné pro 
diabetiky“ tedy v žádném případě neznamená, že příslušnou dobrotu lze konzumovat 
v neomezeném  množství.  Každou  je  nutné  započítat  do  denního  energetického 
příjmu.

zdroj: www.diadesatero.cz
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Recept nejen pro diabetiky – Domácí zapékané müsli
Ovesné vločky 250 g, med 70 g, 100% džus 50 g (nebo nastrouhané jablko), dle 

chuti sušené ovoce, nasekané ořechy.

Vše smícháme v míse, vznikne lepivá směs. Troubu předehřejeme na 170 stupňů. 
Na  plech  dáme  pečící  papír  a na  něj  rozprostřeme  tuto  směs.  Dáme  do  trouby 
zapékat na 20–30 minut. Po této době vyndáme, trochu promícháme, aby tam nebyli 
velké  slepené  kusy  a necháme  vychladnout.  Než  müsli  vychladne,  bude  se  zdát 
mokré, jakoby nedopečené, ale pozor – ještě ztvrdne po vychladnutí.

zdroj: www.recepty.cz

Životní jubilea spoluobčanů v roce 2011
70 let oslaví:
Adolfová Oldřiška Zálesní Lhota 162
Kurpilová Anna Studenec-Rovnáčov 39
Ott Drahomír Zálesní Lhota 207
Kreislová Inge Zálesní Lhota 55
Jandová Marie Studenec 207
Kracíková Marie Studenec 299
Nosek Věroslav Studenec 25

75 let oslaví:
Vokřínková Jaroslava Studenec 370
Kalenská Jiřina Zálesní Lhota 219
Ježková Libuše Studenec 312
Kuříková Gizela Studenec 22
Kuříková Danuška Studenec 274

80 let oslaví:
Grofová Miloslava Studenec 8
Kalenská Miluše Studenec-Rovnáčov 51
Čermáková Drahomíra Studenec-Rovnáčov 28
Kloučková Jaruška Studenec 12
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Tauchman Jan Zálesní Lhota 218
Gabaj Petr Zálesní Lhota 8
Spilková Jana Zálesní Lhota 51
Horák Jiří Studenec-Rovnáčov 29
Barková Květa Studenec-Rovnáčov 59
Tomášová Marie Studenec 113
Tauchman Jan Studenec 41

85 let oslaví:
Karásek Jaroslav Studenec 197
Kudrová Anna Studenec 77
Erlebachová Milada Studenec-Rovnáčov 52
Fišera Jaroslav Studenec 209
Mašek Ladislav Studenec 269
Sedláčková Věra Studenec-Rovnáčov 15
Fejfarová Miluška Studenec 337
Tauchmanová Marie Zálesní Lhota 40
Tauchman Ladislav Studenec 167
Kubová Ludmila Zálesní Lhota 50
Mühlová Marie Studenec 221
Fišerová Marta Studenec 209

90 let oslaví:
Šulcová Marie Studenec 139
Kudr Vladimír Studenec 77
Štefanová Anna Studenec 164
Tauchmanová Ludmila Studenec 170

91 let oslaví:
Jemelková Anna Zálesní Lhota 37
Kobrlová Anna Studenec-Rovnáčov 61

92 let oslaví:
Šulcová Marie Studenec 312
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94 let oslaví:
Jeriová Amalie Zálesní Lhota 84

95 let oslaví:
Machová Hermína Zálesní Lhota 12

96 let oslaví:
Pauerová Anna Studenec 340
Šulc Václav Studenec 312

Diamantovou svatbu oslaví:
Ladislav a Naděžda Maškovi Studenec 269
Vladimír a Anna Kudrovi Studenec 77
Bohumil a Miluše Janků Studenec 205

Jubilantům přejeme vše nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti.

Omlouváme se Všem, kteří slaví výročí  svatby a nejsou zde uvedeni a ani jim 
nepřijdeme gratulovat.  Důvodem je to, že neznáme datum jejich sňatku. Prosíme 
proto jubilanty nebo jejich příbuzné, aby nahlásili potřebné údaje na OÚ ve Studenci 
s dostatečným předstihem a mohli být zařazeni do evidence. Předem děkujeme.
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Internetová adresa: http://sz.studenec.cz/

Fotografie na titulní straně: „Živý dort“ vytvořený při oslavách výročí školy.

Uzávěrka dalšího čísla: 31. března 2011.

Příspěvky lze zasílat na e-mail obec@studenec.cz

Tisk FITOS spol. s. r. o. Stará Paka
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Pension Trautenberk & steak 
restaurant Studenec

Vás srdečně zve 12. 3. 2011 od 10 hod. na

ZABÍJAČKU 2011
Vepřové speciality od mistra řezníka Luboše 
Doubka …mozeček, zabíjačkový guláš, jitrnice, jelita, 

řízky, polévka…

od 20 hod. ve společenské místnosti pivnice 
„Vydrovna“

Taneční zábava s Mirkem Pastorem


