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ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
Slovo starosty
Na letošním prvním, březnovém zastupitelstvu obce se začala
projednávat i otázka vyřešení budoucnosti obecních objektů. Konkrétně se jedná
o budovu bývalé školy v Zálesní Lhotě, čp. 208, a budovu bývalé mateřské školy ve
Studenci, čp. 5.
Občanům Zálesní Lhoty byla rozeslána anketa, kde se mohli vyjádřit, co dále
s budovou bývalé školy v Zálesní Lhotě.
Nechali jsme si zpracovat studii na přestavbu této budovy na sociální byty. Tato
studie však ukázala náklady ve výši 10,2 miliónu korun, které jsou pro obecní
rozpočet neuskutečnitelné z toho důvodu, že možnost spolufinancování z nějakého
dotačního titulu je nereálná. Jenom podotýkám, že v žádném případě nechceme rušit
lékařskou péči v Zálesní Lhotě, která je v této budově.
Kontaktovali jsme proto Krajskou hygienickou stanici Libereckého kraje, územní
pracoviště v Semilech, které nám ukázalo jejich požadavky v případě přesunutí
lékařské péče do současné budovy mateřské školky.
V této době se připravuje podání projektu na zateplení budovy MŠ v Zálesní
Lhotě, včetně výměny zdroje vytápění, který by případné přesunutí zdravotní péče
neomezil. Občané se mohli vyjádřit a zároveň jsme uvedli možnosti, které se
naskýtaly:
1. Prodej budovy se zachováním lékařské péče v této budově.
2. Prodej budovy s přesunutím lékařské péče do budovy MŠ.
3. Jiné (prosím uveďte).
K datu 30. 4. 2011 bylo odevzdáno celkem 66 anketních lístků (podpisů). Podle
mého názoru není podstatné, kolik hlasů bylo pro ten který bod, jelikož poslední den
byla na náš úřad doručena „Petice občanů Zálesní Lhoty za zachování budovy
bývalé základní školy v majetku obce“, kde se podepsalo 163 občanů. Zbytečné je
také dále řešit, proč jeden a ten samý občan (či občané) v anketním lístku souhlasí
s prodejem budovy a zároveň podepíší petici, kde jsou pro zachování této budovy.
Tak nebo tak to beru jako určitou velkou váhu názorů Vás všech, která se musí
zkusit vyřešit, aby byl alespoň částečně spokojený každý z nás.
Proto se tato záležitost dále projednávala na druhém, červnovém zastupitelstvu
obce. Výsledkem tohoto jednání bylo zjistit možnosti přístavby současné MŠ
v Zálesní Lhotě, kde by se mohly nacházet nové prostory lékařské ordinace
a společenské místnosti (právě otázka „společenské místnosti“ byla tím podstatným
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v již zmíněné petici). Dále pak prověřit možnosti připravované dotace ohledně
zateplení a výměny zdroje vytápění této budovy s návazností na novou přístavbu.
V případě možné realizace nové přístavby současné MŠ by prodej budovy bývalé
školy v Zálesní Lhotě čp. 208 následoval až po otevření této nové přístavby.
Záleží tedy, jak uspějeme s podáním žádosti o dotaci. V případě úspěchu, zda
bude možné případné obě realizace nějak spojit a vzájemně provázat. Na tuto otázku
mně však nikdo (v této době) písemně neodpoví a nedá žádné rozhodující
stanovisko, o které bych se mohl opřít. Záleží také na připravovaném projektu, který
ukáže určitě i další překážky. Otazníků je, jak vidíte, moc a nelze psát o všech. Snad
vše dopadne dobře, ke spokojenosti všech. Držte tedy prosím palce.
Na dalším zastupitelstvu obce by měla být řešena otázka budoucnosti bývalé
mateřské školy ve Studenci, čp. 5, o tom ale zase někdy příště.
Jiří Ulvr, starosta
V úterý 14. června 2011 naši
obec navštívil náměstek hejtmana
Libereckého kraje za resort školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu pan
Radek Cikl. Jednání se uskutečnilo
v prostorách
obecního
úřadu
a v budovách
Základní
školy
a Mateřské školy. Tato návštěva
byla již několikrát přesouvána na
jiný termín. Pan náměstek se
zajímal především o školství v naší
obci, novou školku (jejímuž slavnostnímu otevření v loňském roce nemohl být přítomen) i o současné či připravované zázemí navazující na školu.
Jiří Ulvr, starosta

Tisková zpráva Libereckého kraje 16. 6. 2011

Náměstek hejtmana LK Radek Cikl navštívil školu ve Studenci
V srpnu letošního roku uplyne rok od otevření nově rekonstruované Základní
školy ve Studenci. V loňském roce byla k ZŠ přistavěna ještě mateřská škola, kterou
navštívil náměstek hejtmana LK Radek Cikl.
„Obec Studenec v blízkosti Jilemnice má 1 800 obyvatel a každý rok zde přivítají
25 až 30 nově narozených dětí. Právě pro tyto děti zde byla vybudována mateřská
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škola, která pojme 84 dětí.
Liberecký kraj přispěl na vybavení mateřské školy částkou 200
tisíc korun,“ řekl náměstek Cikl.
V doprovodu starosty obce
Studenec Jiřího Ulvra si náměstek prohlédl všechna oddělení
mateřské školy se zázemím
a krátce pohovořil s dětmi. Součástí hracích prostorů je i koutek
pro tělocvik s malou lezeckou
stěnou, který navštěvují i děti z 1. a 2. třídy základní školy. V okolí komplexu
budov je vybudována naučná stezka, která si klade za cíl působit v oblasti
enviromentální výchovy dětí.
„Chválím vedení obce i školy za příkladný přístup a zájem o výchovu dětí, stejně
jako za péči o okolí školy a údržbu zeleně. Přál bych si, aby takto pěkně vypadaly
i další školy Libereckého kraje,“ dodal náměstek.
Květa Šírová
Začátkem léta jsme dokončili (podle finančních možností) plánovanou
rekonstrukci obecního úřadu, která podle získané dotace byla rozdělena do dvou
etap v průběhu let 2010 a 2011. Změny a proměny zevnějšku budovy Vám
přinášíme:
Jiří Ulvr, starosta

začátek května 2010
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začátek května 2010

začátek července 2010
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začátek prosince 2010

konec dubna 2011
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konec dubna 2011

polovina května 2011
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konec června 2011

Soutěž Vesnice roku 2011
Tento článek se píše v době uzávěrky tohoto čísla Zpravodaje trochu zvláštně.
Důvodem je to, že oficiální výsledky této soutěže ještě nejsou potvrzeny, ale ty
neoficiální říkají, že jsme po dvou letech byli opět úspěšní a získali jedno
z nejvyšších ocenění v rámci krajského kola této soutěže.
Vše bude potvrzeno během měsíce srpna, a i když se říká (v praxi to každý z nás
zná a mnohdy se to stává nepsaným pravidlem), pokud to nemáte na papíře, není nic
jistého, tak Vám již dnes mohu říci, že obec Studenec v letošním kole získala
„Oranžovou stuhu“ za spolupráci obce a zemědělským subjektem.

OÚ Studenec
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Důvodem, proč to mohu i takto psát, je i to, že již v této době zpracovávám
podklady, které budou podstoupeny na Ministerstvo zemědělství k hodnocení
v rámci celé České republiky. Výhodou je, že můžeme využít zkušenosti z roku
2009, kdy jsme v této soutěži získali „Zelenou stuhu“ a některá kritéria soutěže
ohledně zeleně v obci navazují právě na letošní „Oranžovou stuhu“. Tímto také chci
poděkovat panu Ing. Pavlu Jiranovi ze společnosti ZETKA Strážník a. s. za pomoc
jak při zpracovávání těchto podkladů, tak i pomoc při samotném hodnocení komisaři
této soutěže.
Oficiální výsledky, včetně informací z celostátního hodnocení, Vám přinesu
v příštím čísle našeho Zpravodaje.
Jiří Ulvr, starosta

Omluva redakce Zpravodaje
V minulém čísle našeho Zpravodaje došlo k chybnému údaji v článku „Soutěž
Vesnice roku 2011“, kde jsem děkoval s přípravami této soutěže „pánům kočím“.
Zde došlo k záměně jména u pana Vydry. Uvádím tedy správné jméno Ladislav
Vydra, ještě jednou se omlouvám a uvádím, že omluva byla s panem Ladislavem
Vydrou prodiskutována i osobně.
Jiří Ulvr, starosta

Z jednání zastupitelstva obce
Letošní druhé zasedání Zastupitelstva obce Studenec proběhlo 13. června 2011 za
účasti 14 zastupitelů a 11 občanů.
Zastupitelstvo schválilo celoroční hospodaření obce a její závěrečný účet za rok
2010 včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010
„s výhradou“.
Dále se zastupitelé zabývali změnou č. 1 územního plánu Studenec. Schválili
provedení redukce zastavitelných ploch, protože u původního návrhu změny nebylo
u těchto zastavitelných ploch provedeno vyhodnocení, jak vyžaduje stavební zákon.
Projednávala se budoucnost bývalé školy v Zálesní Lhotě (čp. 208). Byl
předložen návrh, aby se postavila přístavba k budově současné mateřské školy
v Zálesní Lhotě, kam by se z bývalé školy přesunuly společenská místnost
a lékařská ordinace. Starosta byl pověřen, aby tuto možnost prověřil, a to s ohledem
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na připravovanou dotaci na zateplení a výměnu zdroje vytápění budovy mateřské
školy. Zastupitelé schválili, že pokud by se přístavba realizovala, bývalá škola by
byla prodána až po otevření této přístavby. Současně byly schváleny nejnutnější
opravy střešní krytiny a okapů budovy bývalé školy.
V dalších bodech programu zastupitelé odsouhlasili pro ZŠ a MŠ Studenec
výjimku do 4 žáků z nejvyššího počtu stanoveného pro třídy základní školy,
projednali prodeje pozemků ve Studenci a v Zálesní Lhotě, půjčky z Fondu rozvoje
bydlení a vzali na vědomí závěrečný účet sdružení „Jilemnicko – svazek obcí“ za
rok 2010.
V diskusi starosta Jiří Ulvr informoval o těchto záležitostech:
– Ke zdravotnímu středisku byl umístěn odpadkový koš na psí výkaly.
– Obec jedná o možnostech odkoupení pozemků pro výstavbu rodinných domů.
– Podle posledního jednání na Krajském úřadě Libereckého kraje letos proběhne

výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce silnice Studenec – Horka u Staré
Paky a akce bude zahájena na jaře 2012. (Podrobnosti v minulém Zpravodaji.)
– Krajská správa silnic začala sekat krajnice pouze mimo obec (po značku obce)

a zbytek nechala na starost obcím, i když jde také o majetek správy. Po jednáních
správa posekala krajnice ve Studenci i v obci, ale neví se, zda to nebylo pouze
jednorázové.
– Česká pošta zahájí od 1. července tzv. motorizované doručování z řídící pošty

Jilemnice, z hlediska pobočky ve Studenci se nic nemění, pouze bude poštou
podací, tj. bez doručovatele. (Podrobnosti v minulém Zpravodaji.)
– 14. června navštíví Studenec Radek Cikl, náměstek hejtmana Libereckého kraje

za resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu.
– Zářijový víkend by mělo proběhnout setkání zastupitelů obce Studenec

a partnerské obce Zuberec ze Slovenska.
Paní Dana Synková upozornila na problém s roznáškou Zpravodajů do Zálesní
Lhoty. Diskutovalo se, zda by se našel zájemce, který by je tam roznesl.
Pan ředitel Junek informoval, že škola obdržela dotaci 1,3 mil. Kč na novou
počítačovou učebnu. Tato dotace se nevztahuje na nábytek, škola proto požádá
o příspěvek z obecního rozpočtu.
Paní Jana Česáková se ptala, zda by obec nemohla vybílit zdravotní středisko.
Pan starosta odpověděl, že v letošním rozpočtu na tuto akci finance nejsou, je to na
dalším jednání a týkalo by se to rozpočtu na rok 2012.
OÚ Studenec
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Sběr nebezpečného a komunálního odpadu
Sběr nebezpečného odpadu a elektrozařízení
provede firma „Marius Pedersen, a. s.“
v sobotu 8. října 2011
Studenec
u Lípy
u pošty
u sokolovny
u samoobsluhy
u Špice
u Pensionu Trautenberk

Zálesní Lhota
8.00
8.30
9.00
9.30
10.00
10.30

u Svatých
u Kynčlů
u samoobsluhy
u hospody
u továrny
na křižovatce

10.50
11.00
11.15
11.30
11.45
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 13. do 17. října 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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Hledání smyslu
– chcete-li, smyslu života, i když ta slova zřejmě nevystihují pravý smysl toho
všeho, možná proto, že slovy nelze popsat vše…
Zpravodajský server ČTK České noviny, vydáno 4. 8. 2011:
„Brno – V Brně-Obřanech byla ve středu zavražděna spisovatelka Simona
Monyová. Psala romány pro ženy. Podezřelým z vraždy je její o rok starší manžel.
Mluvčí jihomoravské policie Petra Vedrová ČTK k případu řekla, že v Obřanech
zemřela po několika ranách nožem čtyřiačtyřicetiletá žena napadená manželem. Za
vraždu mu hrozí až 18 let vězení. Informace k totožnosti oběti neuvedla. Manžel byl
zraněn a je v péči lékařů. Monyová byla matkou tří dětí.“
Už nic nenapíše, tato autorka, která se stala nejen známou skrze své knihy, ale
také velmi populární. Její život, alespoň v podobě jak jej známe, skončil.
A chtělo by se říci… nesmyslně skončil.
Protože co je smysluplného na násilné smrti?
Tolik toho mohla ještě napsat.
Tolik toho mohla ještě prožít.
Nenapíše a neprožije.
Vždy, když se setkám s podobným lidským osudem, kladu si otázky.
JAK je možné, že to dopadlo takto, kde byli ti, kteří snad mohli něco udělat, aby
k tomu nedošlo?
Je mnoho a mnoho bezejmenných žen, které podlehly domácímu násilí.
Tato žena nikdy bezejmennou nebude – byla známou a měla jméno, které znali
nejen její čtenáři, ale i veřejnost, kritici díla, kulturní představitelé, čtenáři naší
knihovny…
Nebyla bez prostředků, mohla si na rozdíl od těch bezejmenných zaplatit ochranu,
nainstalovat bezpečnostní alarmy, měla více možností přežít.
Nepřežila.
Ne, nevím, a nikdo neví, co všechno tomu poslednímu dnu předcházelo, v jakých
souvislostech to všechno bylo, kdo všechno spoluvytvářel tu cestu vedoucí až
k tomu poslednímu kroku.
Její knihy na mne vždy působily jako směs humoru a hořkosti, vtipu a ironie.
Ale uměla psát a svými slovy oslovovala mnohé.
Skrze souvislosti, které jsem se teď o ní dozvěděla, její knihy získaly, alespoň pro
mne, jiný rozměr.
Dávají mi ta slova hlubší význam.
OÚ Studenec
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Ta slova napsaná… i ta, která by mohla napsat a již nenapíše!
Našla by cestu jak jít dál?
Změnila by se skrze tu cestu i atmosféra jejích knih?
Už jen tím, že by její roky života plynuly dál?
Nevím, nevíme.
Ale – nebyla bezejmenná!
Stala se s největší pravděpodobností obětí domácího násilí.
Pokud se skrze její život a smrt změní něco v pohledu na tuto problematiku…
Pokud alespoň někdo, kdo má možnost a prostředky, bude schopen prosadit
nějakou změnu v zákonech na ochranu člověka…
Pokud bude zachráněn alespoň jeden další „bezejmenný život“…
Pak ta nesmyslnost její smrti nebude tak nesmyslná!
Bolestná pro všechny zúčastněné blízké ano.
Smrt je součástí života, ale smrt, která přichází způsobem, kterým zastihla ji,
vyvolává otázky.
Moc bych si pro nás všechny přála, aby si položili některé otázky právě ti, co
mají možnost něco změnit.
A aby na ty otázky hledali odpověď a použili všechny možné prostředky, aby
mohlo dojít ke změně.
Pro život potřebujeme naději.
Tváří tvář smrti naše naděje mnohdy hasne.
Přesto věřím, že život každého člověka má smysl.
Život je dar.
Kéž se na život jako na dar dokáže dívat co nejvíce lidí.
Rozhodnout se PRO život je vždy dobré.
Lída Tauchmanová

Odpověď podzimu
V přetlaku emocí,
v přetlaku vět,
dotknout se jistoty
uprostřed cest!

A já chci darem být,
že je to moc?
Přesto chci darem být
poutníkům slov.

Tíha mých otázek
a jejich PROČ
je tíhou života,
říkám si SKOČ.

Uprostřed města chtít
jeskyní být,
očima zachytit
jistoty klid!
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Uprostřed kruhů svých
dokázat darem kvést
a být ti pokojem
uprostřed hvězd!

Rozrytá brázda
uprostřed nás,
může být o poli,
ať vzejde klas!

Uprostřed jistot svých
stále se ptát,
nepřijít o lásku,
dokázat zrát.

Pole je podzimní
krajinou mou,
obrazem ze snů mých
a touhou tvou.

Uprostřed zrání svých
mít sílu Tvou,
a Slovo na cestu
jistotu dvou.

Čistota snu mého
svobodou je,
pokojem, radostí
z nepokoje.
TaLu Lída Tauchmanová

ZPRÁVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Další školní rok utekl jako voda a než jsme se nadáli, staly se minulostí i další
prázdniny. Přesto i ten loňský školní rok 2010/2011 si zaslouží, abychom se za ním
trochu poohlédli.
Vlastní školní rok byl zahájen slavnostním otevřením nové mateřské školy
a dalších rekonstruovaných částí školy. Po vlastních stavebních pracích probíhaly
postupné úpravy okolí (parkovací plochy, terénní úpravy včetně obrubníků) a školní
areál byl doplněn o další zařízení (zahradní srub pro mateřskou školu, vzduchová
trampolína). Velké nároky vyžaduje i pravidelná údržba rozsáhlého školního areálu
včetně naučné stezky.
V průběhu školního roku byl zpracován projektový záměr v rámci projektu EU
peníze školám, v jehož rámci dojde k další modernizací vybavení školy (druhá
učebna výpočetní techniky). O letních prázdninách byla dokončena modernizace tříd
prvního stupně, nově vybaven nevyhovující kabinet tělesné výchovy, provedena
potřebná údržba školní kuchyně a rekonstruována sborovna.
Tyto všechny úpravy slouží především k naplnění poslání školy, tedy
k poskytování základního vzdělávání. Jeho výsledky jsou měřitelné především
úspěšností žáků v přijímacím řízení. I v letošním roce byli všichni žáci přijati na
zvolené studijní a učební obory. Druhým měřítkem kvality jsou srovnávací testy
a zde stojí za zmínku především výsledky šestého ročníku, v němž dosáhli někteří
OÚ Studenec
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žáci nejlepších výsledků v rámci celého Libereckého kraje včetně stoprocentní
úspěšnosti v řešení srovnávacích testů. Třetím měřítkem kvality je úspěšnost žáků ve
vědomostních soutěžích. I zde studenečtí žáci dosahují velice dobrých výsledků
včetně vítězství v okresních kolech a postupu do krajských kol těchto soutěží.
Škola pokračuje i v programech mezinárodní spolupráce, společně s jilemnickou
školou se jedná o výměnné pobyty žáků z Nizozemí, úspěšně proběhla i návštěva
studeneckých žáků v ukrajinském Ždenijevu.
Tradičně velmi dobrých výsledků dosahují žáci školy ve sportovních soutěžích,
v orientačním běhu získali dva tituly krajských přeborníků a přivezli si čtvrté místo
z celostátního finále ve Vsetíně. V lehké atletice získali studenečtí atleti několik
titulů krajských i okresních přeborníků a Zdeněk Klíma a Sebastian Hájek
přepisovali i školní rekordy. Zdeněk Klíma ve sprintu na 60 m časem 7,1 s a v běhu
na 800 m časem 2:19, Sebastian Hájek ve skoku dalekém výkonem 553 cm.
Na závěr školního roku jsme se loučili s devátými třídami, které nás sice v závěru
působení na naší škole trochu více zaměstnávaly, ale určitě si žáci těchto devátých
tříd naši pozornost zasloužili. Čtyři žáci byli oceněni za vzornou reprezentaci školy
v průběhu své školní docházky, a to Markéta Jiřičková za vědomostní soutěže, Jana
Šimáčková, Sebastian Hájek a Zdeněk Klíma za sportovní soutěže. A když se
i nešťastný závěr školní roku v dobré obrátil, opět si často na ty letošní deváťáky
s úsměvem vzpomeneme a teď již jen zpovzdálí budeme sledovat jejich další cestu
životem.
PaedDr. Petr Junek

Velké poděkování od dětí
Okny třídy nejstarších dětí je krásně vidět lom, není divu, že na začátku školního
roku k nám do prosluněné třídy zavítala Skalničková víla, bydlící v lomu.
Potřebovala pomoc s Kamenožroutem, když jsme jí pomohli, na
oplátku nás ochraňovala a provázela
po celý rok, proto jsme si začali
říkat Skalníčci a darované kamínky
od víly jsme si nabarvili a obdarovávali se při oslavách. Dozvěděli jsme se hodně zajímavého
o živé přírodě, ale i o důležitosti
a kouzlu neživé přírody. Rok v krásné nové školce uběhl jako voda.
Přišel čas loučení a Skalničková víla
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nás na závěr pozvala do zdejšího kamenolomu.
Jedno páteční slunečné odpoledne mezi deštivými
dny jsme se vydali. U brány nás čekal pan
Horáček, tatínek Helenky z naší třídy, vyprávěl
nám o práci v lomu, ale i o tom, jak se Skalničková víla umí rozzlobit, když se v lomu dělá to,
co se nemá. Potom jsme se šli podívat na Kamenožrouta – stroj, který se umí zakousnout i do
nejtvrdší skály. Viděli jsme třpytivé jezírko, rachotivé nakladače, vyklápěčku, drtičku, vše při
práci, obří klíče v dílně na opravy, ale hlavně
všude kolem nás krásné kameny-drahokamy. Však
cestou zpět do školky nám dalo hodně práce
udržet padající kalhoty, které měly kapsy plné
kamenných pokladů. Posíláme velké poděkování vedení a zaměstnancům Zetka
Studenec a hlavně tatínkovi Pavlu Horáčkovi za zařízení a příjemné provedení
lomem.
Skalničková víla však pro nás měla ještě jedno
překvapení. Na rozloučenou k nám pozvala zdejšího znalce na skály a krásné drahé kameny pana
Luďka Běhounka. Pan Běhounek za námi přišel až
do školky i se svojí unikátní sbírkou. I my jsme se
mu pochlubili s naší výstavou a celoroční sbírkou,
ale tak vzácné kameny a k tomu vyprávění o hledání, řezání, broušení, leštění kamenů
do t akové krás y,
nám nechávalo oči
a úst a dokořán.
Těch tvarů a barev!
Když byly zodpovězeny všechny zvědavé otázky, dostali jsme každý na památku pravý vyleštěný kamínek
a do školky DVD o achátech – „Vyrobeno přírodou“.
Další velké poděkování patří panu Běhounkovi za
čas, který nám věnoval, a hlavně za milou a přínosnou
návštěvu.
uč. Eva Hájková a Skalníčci MŠ Studenec
OÚ Studenec
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Sportovní den, soutěž O nejaktivnějšího žáka
a O nejlepšího sportovce školy, sběrové soutěže
I školní rok 2010/2011 jsme ukončili tradičním sportovním dnem. Disciplíny
připravili žáci devátých tříd, pro mateřskou školu žáci 9. B s paní učitelkou
Alexandrou Brožovou a pro školáky žáci 9. A s paní učitelkou Veronikou
Adolfovou a panem učitelem Petrem Baudyšem. Každý žák musel projít všech
10 stanovišť. Na každém stanovišti byl připraven jiný sportovní úkol. Pro všechny,
kteří úspěšně prošli všechny disciplíny, byla připravena odměna v podobě nanuku.
Pan Novák proměnil naše prvňáky barvami na obličej v různá zvířátka, klauny,
Spidermany apod.
Sportovní den jsme završili slavnostním vyhlášením soutěží O nejaktivnějšího
žáka školy a O nejlepšího sportovce školy a vítěze v 1. ročníku sportovní soutěže
O pohár ředitele školy, který získala Magdaléna Bergerová z 3. třídy. Prvních dvacet
žáků z I. i II. stupně bylo v soutěži O nejaktivnějšího žáka oceněno poukázkami na
odběr zboží v papírnictví, knihkupectví a ve sportovních potřebách v Jilemnici.
V soutěži O nejlepšího sportovce školy získalo prvních 20 soutěžících v obou
kategoriích ceny v podobě sportovních potřeb. Na prvních deseti místech se
v kategoriích I. a II. stupeň umístili tito žáci:
Aktivita I. stupeň
1. Chrástová Tereza (3. tř.)
2. Tomášová Sára (5. tř.)

324 b.
240 b.

Sportovec I. stupeň
1. Zahradníková Linda (2. tř.) 195 b.
2. Zahradníková Denisa (5. tř.)186 b.

10 nejaktivnějších žáků a 10 nejlepších sportovců z 1. stupně
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3. Kuřík Lukáš (5. tř.)
4. Pekárek Dominik (4. tř.)
5. Štefan Vít (2. tř.)
6. Bachtíková Petra (3. tř.)
7. Vanclová Barbora (3. tř.)
8. Pekárek Patrik (4. tř.)
9. Hrnčířová Magda (4. tř.)
10. Dubská Terezie (4. tř.)

236 b.
208 b.
189 b.
180 b.
178 b.
170 b.
160 b.
145 b.

3. Trejbalová Renáta (4. tř.)
4. Šír Pavel (4. tř.)
5. Exner Tomáš (4. tř.)
6.–7. Hrubý Matyáš (2. tř.)
6.–7. Chrástová Tereza (3. tř.)
8. Jandura Daniel (1. A)
9. Bergerová Veronika (2. tř.)
10. Jezdinský Petr (3. tř.)

176 b.
155 b.
139 b.
137 b.
137 b.
130 b.
124 b.
116 b.

10 nejaktivnějších žáků a 10 nejlepších sportovců z 2. stupně
Aktivita II. stupeň
1. Urbanová Markéta (6. tř.)
2. Bajerová Jitka (9. A)
3. Vydrová Lenka (9. B)
4. Kuřík Jan (9. B)
5. Křížek Mojmír (9. B)
6. Kalenská Dominika (6. tř.)
7. Hamáčková Simona (9. A)
8. Jiřičková Markéta (9. A)
9. Hamáčková Markéta (6. tř.)
10. Mašková Veronika (8. A)
OÚ Studenec

1175 b.
669 b.
587 b.
573 b.
546 b.
544 b.
522 b.
471 b.
448 b.
429 b.

Sportovec II. stupeň
1. Šemberová Kristýna (8. A)
2. Urbanová Markéta (6. tř.)
3. Klíma Zdeněk (9. B)
4. Kalenská Dominika (6. tř.)
5. Šimáčková Jana (9. B)
6. Kadavá Denisa (8. A)
7. Jezdinská Natálie (6. tř.)
8. Hájek Sebastian (9. A)
9. Čapková Andrea (9. A)
10. Korotvičková Kristýna (8. B)

830 b.
457 b.
449 b.
400 b.
381 b.
380 b.
352 b.
324 b.
318 b.
297 b.
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Jako každoročně i ve školním roce 2010/2011 se žáci naší školy účastnili
sběrových soutěží. Žáci sbírali starý papír, pomerančovou kůru, použité baterie
a vyřazené elektrospotřebiče. Všichni žáci, kteří se těchto soutěží zúčastnili, byli
oceněni hodnotnými cenami.
Nejvíce starého papíru nasbíral Vít Štefan (446 kg), tím získal 1. místo, druhý
skončil Dominik Urban, třetí Tereza Chrástová. Nejvíce pomerančové kůry
nasbírala Petra Bachtíková (6400 g), za ní se umístil Martin Vydra, třetí skončila
Dominika Kalenská. V rámci soutěže Recyklohraní nashromáždila nejvíce
použitých baterií Magdaléna Horáčková (8460 g), druhá byla Sabina Maternová,
třetí Josef Janhuba a vyřazených elektrospotřebičů opět nasbírala nejvíce Magdaléna
Horáčková, druhá Simona Hamáčková a třetí Kateřina Horáčková.

Koncert ZUŠ
Ve čtvrtek 9. 6. 2011 proběhl ve školním kině výchovný koncert pro žáky 1.–6.
tříd. Naši školu navštívili žáci a učitelé hudebního oddělení ZUŠ Jilemnice. Dechové
kvarteto, v němž se představili i žáci naší školy, Markéta Urbanová a Jan Tomáš,
zahrálo pod vedením pana učitele Jiřího Horáčka. Mohli jsme slyšet nejen ukázky
vážné hudby z díla W. A. Mozarta, B. Smetany, A. Dvořáka, ale i swingové
melodie.
Paní ředitelka ZUŠ Hana Hauková celý koncert uváděla a zároveň vystoupení
žáků doprovázela na klavír. V hudebních ukázkách zazněl klarinet, saxofon, příčná
flétna a fagot. Kromě dechového kvarteta se žáci předvedli i v sólových vystoupeních. Zazněl i Montiho čardáš v podání Marka Erbena, studenta jilemnického
gymnázia. Všechny ukázky byly odměněny bouřlivým potleskem a žáci si odnesli
nejen nové poznatky z hudební teorie, ale i příjemný zážitek.
Mgr. Zdeňka Erbenová, tř. uč. 1. tř.
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Poznávání rostlin
Tuto soutěž jsme ve škole stihli (30. května), ještě než jsme doma posekali
zahradu. A rostlin na poznávání na ní máme dost. Dobrovolníky od třetí po devátou
třídu jsem rozdělila do skupin, jaké mají v okrskovém kole na Gymnáziu v Jilemnici. Žáci dostali seznam
rostlin, které se měli do
školního i okrskového kola naučit. Musím pochválit hlavně ty mladší žáky,
kteří do Jilemnice jeli,
a seznam jim určených
rostlin znali jako básničku. Ve školním i okresním kole poznávali žáci
živé exponáty.
Výsledky školního kola:
Kategorie 3. třída – Péťa Bachtíková, Terka Chrástová, Franta Kuřík – všichni se
umístili na prvním místě s plným počtem bodů.
Kategorie 4. + 5. třída – Lukáš Kuřík, Sára Tomášová se shodně umístili s plným
počtem bodů na prvním místě, Bětka Bušáková obsadila druhé místo a na vítěze
ztratila jen jeden bod.
Kategorie 6. + 7. třída – byla tradičně zastoupena nejmenším počtem soutěžících,
proto se také všechny tři slečny ze šestky umístily na stupních vítězů, ale již ne tak
dobře jako mladší žáci – z 15 možných bodů získala Dominika Kalenská pouhých 7,
druhá byla Štěpka Dubská se 6,5 body a třetí Markéta Hamáčková se 4 body.
Kategorie 8. + 9. třída – první místo obsadily Jíťa Bajerová a Magdička
Horáčková se 16 body z 20 možných bodů. Třetí místo obsadila Verča Mašková se
ztrátou 2 bodů na vítěze.
Okrskové kolo se konalo 6. června v jilemnickém gymnáziu. Předem musím
poděkovat skvělému řidičovi Lukáši Korotvičkovi, který nám dělal „taxíka na
telefonu“, a také panu řediteli, který nám řidiče Lukáše dohodil. Do budovy
gymnázia dorazilo naše soutěžní družstvo jako první. A tady se opět projevila
připravenost mladších soutěžících ze 3. a 5. třídy, kteří mezi rostlinkami byli jako
doma, ale ani starší žáci se nenechali zahanbit.
OÚ Studenec
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Výsledky z okrskového kola:
Kategorie 3. třída to měla v Jilemnici jednoduché – neměli totiž žádnou
konkurenci z jiných škol, proto naši tři žáci obsadili první tři místa v tomto pořadí –
1.–2. místo – Petra Bachtíková a Terka Chrástová a 3. místo obsadil Franta Kuřík.
Kategorie 4. a 5. tříd byla v Jilemnici také zastoupena pouze žáky naší školy,
proto i tady patřila první tři místa našim žákům – v tomto pořadí: 1. místo – Sára
Tomášová, 2.–3. místo – Bětka Bušáková a Lukáš Kuřík.
V kategorii 6.–7. třída se na třetím místě z pěti účastníků umístila Dominika
Kalenská.
Kategorie 8.–9. tříd byla nejpočetněji zastoupena. Celkem se zúčastnilo
26 soutěžících. Naše ZŠ tu měla dvě soutěžící – nejlepší sběratelku léčivých bylinek
naší školy – Magdu Horáčkovou, která se umístila na 6. místě a Jíťa Bajerová
skončila na 24. místě.
Mgr. Veronika Adolfová

Dějiny Evropy ve 20. století
Sedmá a zároveň poslední dějepisná soutěž tohoto školního roku byla zaměřena
na evropské dění ve 20. století. Protože s blížícím se koncem školního roku klesá
aktivita i výkonnost žáků, zvolila jsem jako hlavní cvičení této soutěže
„poznávačku“ nejvýznamnějších osobností 20. století. Žáci měli za úkol na
fotografiích poznat A. Hitlera, J. Stalina, E. Beneše a mnohé jiné. V dalších
cvičeních žáci kroužkovali správné odpovědi na otázky vztahující se zejména
k první a druhé světové válce.
Jelikož jsou dějiny 20. století probírané v devátém ročníku, měli „deváťáci“
trochu výhodu. Na prvním místě se očekávaně umístil Standa Klíma z 9. B, na
druhém místě skončil Jenda Kuřík z 9. B. O třetí místo se podělil Mojma Křížek
z 9. B s Petrem Hákem z 8. A, který, ač má školní výuku dějin 20. století ještě před
sebou, prokázal velké znalosti tohoto tématu.
Mgr. Michaela Kuříková Chrtková

Soutěž – zeměpisná NEJ
18. května 2011 se konala školní soutěž s nejmenším počtem soutěžících.
Z celého druhého stupně naší ZŠ se dostavilo pouhých 10 žáků. A to jsme dokonce
přesouvali termín, abychom počkali na žáky, kteří v prvním termínu soutěže byli na
Ukrajině.
Celá tato soutěž skrývala různá světová i česká NEJ. Všichni dobře víme, jak se
jmenuje nejvyšší hora světa, nebo Evropy, ale víme též, ve kterých státech tyto hory
leží? Každý se učil, že největší rybník ČR je Rožmberk, ale ze kterého města máme
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k jeho břehům nejblíže? A který atmosférický jev je nejpestřejší? To je hádanka,
kterou jsme uměli již ve školce. Někoho možná překvapilo, že nejdeštivější místo na
světě najdeme na Havajských ostrovech, o nejsušší místo se vedou spory – je to
Asuán v Africe nebo Atacama v Americe? A největší poušť na světě? Přece Sahara,
odpoví vám skoro každý. A jak je velká? Větší než celá Austrálie a jen o 1,5 milionu
kilometru čtverečných menší než Evropa. A kolik států od písmenka M vás
napadne…?
A kdo že se v zeměpisných NEJ vyzná nejlíp? Na prvním místě se umístil Jenda
Kuřík, na druhém Mojma Křížek a třetí místo patří Martinu Kuříkovi.

Sudoku
Školního kola této hry s čísly se zúčastnilo 21 žáků z druhého stupně.
Nejúspěšnějšími řešiteli byli:
V kategorii 6. a 7. třída soutěžily pouze tři žákyně. Umístily se v tomto pořadí:
1. místo – Markéta Hamáčková, 2. místo – Vendy Mašková, 3. místo – Denisa
Jirásková.
V kategorii 8. a 9. třída se utkalo 18 žáků. O první tři místa se podělily tyto
slečny: 1. místo – Verča Mašková, 2. místo – Jitka Bajerová, 3. místo – Kristýna
Korotvičková.
Mgr. Veronika Adolfová

Projektový den na téma holocaust
V posledních dnech školního roku se žáci 9. ročníku účastnili projektu, jehož tématem byl život Židů
ve 20. století. Toto téma nebylo
vybráno náhodně, ale proto, že se
v dnešní společnosti šíří myšlenky
neonacismu, rasismu a diskriminace.
Projekt měl žákům ukázat, co člověk byl schopen udělat určitým skupinám obyvatelstva.
Projekt byl realizován v pěti
vyučovacích hodinách. Žáci plnili několik úkolů. Nejsilněji na žáky zapůsobily dvě
činnosti. První byl filmový dokument „Nesdělitelné“ z dílny Heleny Třeštíkové.
Tento dokument zachycuje vzpomínky několika Židů na koncentrační tábory
Terezín a Osvětim. Během sledování tohoto svědectví měli žáci vyplnit pracovní
listy. Poté proběhla diskuze, kde žáci povídali o svých postřezích.
OÚ Studenec

23

Ročník 2011

Číslo 4

Druhá aktivita se nazývá Osobní karta. Žáci dostali pracovní list, na který
vypracovali krátký životní příběh osobnosti poznamenané koncentračním táborem.
Jako zdroj informací k vyplnění Osobní karty jim sloužil internet. Poté, co nasbírali
dostatek údajů, secvičili krátkou scénku o životě jejich osobnosti. Během scénky se
mnozí značně vcítili do svých rolí, ať už hráli židovského vězně, dozorce nebo
lékařský personál. V některých to zanechalo velmi emotivní prožitek.
Doufám, že projekt žákům pomohl pochopit, k jak tragickým událostem může
vést nenávist vůči jiné rase.
Mgr. Michaela Kuříková Chrtková

Výukový projekt Tropické deštné lesy (TDL)
Tato nenásilná forma výuky, napsáno slovy Nikči Maternové, proběhla na naší
škole ve dvou dnech – 23. 6. pro 9. B a o den později pro 9. A. Celý projekt spočíval
v tom, že jsme celý den diskutovali, vyplňovali pracovní listy, prohlíželi zajímavou
prezentaci a dělali různé aktivity na
jedno téma – tropické deštné lesy.
Začala jsem tím, že jsem losovátky
rozdělila žáky do trojčlenných skupin
– většina úkolů byla totiž určena pro
skupiny, některé úkoly pak plnili žáci
samostatně. První skupinový úkol byl
asociační – co se mi vybaví v souvislosti s TDL. Aby to nebylo tak jednoduché, měli žáci určená čtyři
písmenka, která v asociacích musela
být obsažena – vždy jedno z nich. Tato čtyři písmenka měla svoje vysvětlení –
pocházela ze starého keltského názvu pro háj nebo lesní mýtinu. Přečetla jsem
z ekologické čítanky žákům staré zákony o trestech za ničení lesů, aby si mohli
porovnat, jak si lidé vážili lesů a svého prostředí dříve a jak je to dnes. Po společném
vypsání všech asociací jsem žákům pustila zajímavou prezentaci s mnoha obrázky
rostlin a živočichů TDL a se zajímavými statistikami o úbytku a využívání TDL.
V dalších hodinách vyplňovaly jednotlivé skupinky pracovní listy, které jsme
vždy společně zkontrolovali. V jedné části pracovních listů se dospělo k možnostem
a rychlosti využívání TDL. Mnoho žáků bylo překvapeno, jakou rychlostí TDL
ubývají. Také je překvapilo, že se o TDL hovoří jako o plících planety, ačkoliv
většinu vytvořeného kyslíku samy spotřebují. Na téma ubývání a čerpání
vyčerpatelných zdrojů na Zemi jsme hráli hru na generace, která sklidila úspěch
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a překvapení a dobře demonstrovala možnou katastrofu nejen při drancování TDL,
ale jakéhokoliv jiného přírodního zdroje. Dalším úkolem bylo čtení pomocí insertu –
každý žák dostal text s informacemi o TDL. Každý si svým tempem text přečetl
a dělal si do něho značky, podle toho, zda už o té informaci věděl, nebo byla pro
něho nová, nebo si udělal otazník u něčeho, co ho zaujalo, nebo u něčeho, čemu
nerozuměl. Celý text jsme si následně spolu pročetli a vysvětlili.
V závěrečné hodině dostaly všechny skupinky ještě několik tvořivých úkolů, jako
například nedokončené věty. Připravila jsem si pět začátků vět, které se daly mnoha
způsoby dokončit. To žáky velmi bavilo, protože to, jaký bude konec věty, bylo jen
na nich, a tak nikdo nemohl udělat chybu. Tady musím vzpomenout na vtipné
dokončení vět skupiny z 9. A, kde byl Honza Boura, Vojta Horáček a Simča
Hamáčková. Jako příklad uvedu věty „Zachovat přírodu pro příští generace… není
důležité, protože my už budeme stejně mrtví“ nebo „Živočichové tropických
deštných lesů jsou bez googlu ztracení, protože je nikdo neobjeví“. Nutno
podotknout, že tato metoda rozvíjí v žácích tvořivost, proto ne vždy je dobré, když je
možná jen jedna správná odpověď. Na úplný konec jsem nechala všechny účastníky
projektu napsat na papír hodnocení projektového dne – měli napsat, co je nejvíc
bavilo a co je zaujalo na TDL. Všechna hodnocení obou tříd byla kladná. Potěšily
mě výroky, že celý den rychle utekl a že si toho zapamatovali překvapivě hodně. Za
sebe musím napsat, že i mě oba dny strávené v devítkách moc bavily. Příprava mi
sice zabrala mnohem více času než klasická hodina – výklad, opakování, zápis – ale
odměnou za vynaložený čas pro mě byl pohled na aktivně pracující žáky se zájmem,
co bude dál a kladné hodnocení jednotlivých aktivit.
Mgr. Veronika Adolfová

Školní výlet do Hruboskalska 5. A
V úterý 7. června jsme jeli na výlet. Jeli jsme hodinu
v autobuse a až pak jsme dorazili na Hrubou Skálu.
Když jsme dorazili na místo, paní učitelka nám vysvětlila hru, kterou jsme hráli po celou dobu výletu. Hra se
hrála takto: Měli
jsme pět lístečků
a nesměli jsme říct
slova JO a ANO. Když to někdo řekl, musel
jinému dát jeden lístek. Což bylo složité, ale
přece jen to Sára, Denča, Radek a Lukáš
vydrželi.
OÚ Studenec
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Na Hrubé Skále jsme si prošli nádvoří, kde se natáčela část pohádky Bajaja.
Následovala cesta na hrad Valdštejn. Cestou jsme se stavili u Adamova lože, je to
místo, kde se princ Bajaja převlékal. Dál vedly naše kroky přes arboretum. Byly tam
zajímavé stromy, jako jedle velká nebo liliovník tulipánovitý.
Na Valdštejně nás čekal dobově oblečený kastelán. Ten nás provedl hradem,
kaplí i sklepením. Za odměnu jsme se mohli vyfotit s historickými zbraněmi.
Z Valdštejna jsme šli lesem do Sedmihorek asi tak 4 kilometry a šli jsme k rybníku a u něj jsme se všichni vykoupali, i paní učitelky, a byla švanda, jezdili jsme na
voru, ječeli a smáli se. Byl to prostě bezva výlet.
žáci 5. ročníku
ilustrace: Marek Prošvic, Anastasiya Sobran

Výlet do Jinolic
Byli jsme v Jinolicích na školním výletě. Protože ten den probíhala stávka
dopravců, museli jsme si sehnat vlastní dopravu. Někteří z našich rodičů nás tam
odvezli, za což jim patří velký dík. Asi po půl hodině jsme konečně spatřili rybník
a velkou ceduli s nápisem ,,Jinolice“. Paní učitelka nám rozdala klíče a my jsme se
se svými zavazadly vydali hledat naši chatku číslo 7. Naše třídní učitelka měla
chatku s paní učitelkou Pohořalou, která jí pomáhala nás hlídat. Obě paní učitelky
byly na nás hodné a daly nám celý den volno. Nejprve jsme si vybalili věci. Měli
jsme v chatce velký nepořádek, ale nám to nevadilo – jednou jsme na výletě, tak si
to pořádně užijem!
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Ještě před obědem jsme se vydali k vodě. Rybník byl teplý, takže jsme se koupali
všichni. Po chvíli jsme se rozhodli, že si půjčíme šlapadla. Protože nás to brzy
přestalo bavit, vrátily jsme je a vydali jsme se vařit si oběd. Usmažily jsme si
s holkama palačinky. Byly pomuchlané, ale dobré. Po krátkém poledním klidu jsme
šli opět k rybníku. Užili jsme si blbnutí ve vodě i kohoutí zápasy. Když se setmělo,
zpívali jsme s kytarou u táboráku. V 22 hodin byla večerka. V chatce jsme si ještě
povídali a pak už jsme spali ,, jako dudci“. Ráno jsme se probudili, udělali si snídani
z vlastních zásob a sbalili si věci. Někteří spolužáci se ještě vydali hrát paintball.
Před odchodem jsme se naposledy vykoupali v rybníku a pak jsme podle
orienťáckých map vyrazili do skal. Přešli jsme kopec zvaný Přivýšina a pak na nás
už čekala vytoužená autobusová zastávka, kam někteří došli s vypětím všech sil.
Autobus nás dovezl do Jičína, odkud většina pokračovala dál autobusem a naše
čtveřice jela autem. Výlet se moc vydařil a my spokojeně dorazili domů.
Dominika Kalenská, 6. třída

Školní výlet 7. A, B
Dne 23. 6. se žáci sedmých ročníků vydali na školní výlet do Špindlerova Mlýna.
Tam na nás čekalo celodenní sportovní vyžití. Nejprve jsme zdolali monkey park
a překonali tak svůj vlastní strach, či obavy z výšek. V korunách stromů jsme
překonali více než 30 překážek, což někomu trvalo téměř 2 hodiny. Byli jsme
pečlivě zajištěni horolezeckým vybavením, se kterým jsme se rychle naučili
zacházet. Všichni trasu zdárně dokončili a užili si při tom spoustu legrace.
Poté jsme si oddechli na bobové dráze. Některé jízda nadchla natolik, že ji
i několikrát zopakovali.
OÚ Studenec
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To vše si vyžádalo velké výdaje energie, kterou jsme ihned doplnili
občerstvením. Od bobové dráhy jsme šli přes sjezdovku rovnou k aquaparku.
Několik tobogánů, divoká voda, vířivky, to vše jsme naplno využili. Celkem znaveni
jsme se volným krokem vydali k autobusu…

Školní výlet 8. A – Milovice u Hořic… camp
Ubytování… chatičky… je libo soukromí, po 2, po 3, po 4… jak se komu
chtělo… nikdo tam totiž nebyl…
Stravování… příjemná restaurace… řízek s bramborem… poživatelné, snídaně
voňavá, čerstvá, křupavá, automat na všechno možné… i na dobrou kávu
a čokoládu, potraviny – obchod
Možnosti vyžití… skvělé… ale mnoho atrakcí ještě nebylo v provozu… golf,
kuželkárna, paintball…
Koupaliště nám poskytlo ještě nechemickou vodu s parádní skluzavkou, zvládli
jsme turnaj v pinčesu, hoši drtili fotbálek, mastili jsme karty, bojovali s vodními
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pistolemi. Společenská hra pantomima, kterou nás naučil Kráčmera, nebo
doplňování přídavných jmen do pohádky Karkulka, kterou nás pobavil Lukáš,
ukázaly naše herecké kvality.
Hrádek u Nechanic, vzdálený asi 15 km od campu, je sice v rekonstrukci, ale
i tak je pěkný.
Průvodce, vzdělaný ve svém oboru, nám poskytl vyčerpávající výklad o historii
sídla, prošli jsme se nádherným zámeckým parkem a povzbudili pár hráčů na
místním golfovém hřišti.
Párkem a zmrzlinou jsme zakončili prohlídku a minibus nás odvezl „upečené“
k domovu.
Povedený, odpočinkový, letní výlet se slušně vychovanými dětmi… jako
z učebnice… díky za něj… 8. A
velitelka třídní R. Macháčová a posila noční hlídky Věrka Bekrová

Školní výlet 8. B Malá Skála
Ráno 1. 6. 2011 jsme vlakem vyrazili na Malou Skálu. Cestu jsme si krátili
povídáním a posloucháním jedné cestující, jak nadává na dnešní, prý nevychovanou
mládež. Když jsme dorazili na nádraží, museli jsme ještě pěkný kus nést ty těžké
tašky do kempu. Pak jsme jako odpočinek zvolili brouzdání v Jizeře. Následně jsme
se ubytovali v karavanech. Odpoledne jsme šli 10km túru na Frýdštejn. Z toho jsme
byli všichni unavení, a tak jsme se šli posilnit na pizzu.
Na druhý den byly domluvené lodičky (kánoe), jenže pršelo, a už to vypadalo, že
se nikam nepojede. Naštěstí se rozhodlo, že jedeme. Dojeli jsme vlakem do
Železného Brodu, odkud jsme vyrazili na lodičkách až do Dolánek u Turnova.
Naštěstí se i počasí umoudřilo a přestalo pršet. Ze začátku to některým moc nešlo,
OÚ Studenec
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ale časem jsme se to
naučili. Na oběd jsme
se zastavili v kempu
a poté na nás čekal
adrenalinový zážitek
v podobě „šlajsny“ na

jezu na Malé Skále. K večeru jsme téměř všichni
dorazili „suchý“ až do
cíle a mohli si tak v klidu
„stopnout“ autobus zpět do kempu.
Třetí den dopoledne jsme šli do lanového centra, kde byly všemožné překážky.
Poté jsme si dali poslední pizzu a hurá tahat ty těžké tašky na nádraží. Před třetí
hodinou odpolední jsme vystoupili na Horkách a výlet byl ukončen. Myslím, že
všichni byli spokojeni a už se těšíme na příští rok.
Olivie Běhounková, žákyně 8. B
(drobná úprava Mgr. Petra Faistaverová, třídní učitelka)

Geologická exkurze 9. A – za stříbrem do Kutné Hory
Celý rok jsme v devítce probírali geologii – vrátili jsme se o 4,7 miliard let zpátky
a mluvili o vzniku naší Země z prachu a mlhoviny, pak jsme probírali a četli články
o vzniku vodstva, atmosféry, půd a vegetace na Zemi. Mnoho času jsme strávili
probíráním geologických dějů probíhajících na Zemi, ať už vně nebo uvnitř. Do
hodin jsme si přinesli pěknou hromadu „kamení“, abychom věděli, jak vypadá, když
už se o něm učíme. Také jsme se učili, kde se ta či ona ruda těží a jaké je její použití.
A tak jsme se na konec roku na jedno takové místo těžby, sice už vytěžené, vydali.
Město Kutná Hora leží ve Středočeském kraji, dostatečně daleko od Studence,
což mi dělalo starosti s dopravou. Nakonec jsme ve vlaku strávili jenom dvakrát tři
hodiny a celá cesta stála každého geologa 150 korun. Naší první zastávkou byla
Kostnice v Sedlci u Kutné Hory, světový unikát s výzdobou z lidských kostí. Už po
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ránu zde bylo mnoho
návštěvníků dychtících po návštěvě tohoto jedinečného díla.
Po tomto lehce morbidním zážitku jsme
se v dusném počasí
tohoto dne přesunuli
pěšky do centra Kutné
Hory k Muzeu stříbra.
Před prohlídkou dostali všichni pauzu na
občerstvení od maminek nebo z blízké palačinkárny.
Prohlídka muzea
Účastníci geologické výpravy 22. 6. 2011
trvala hodinu a půl
a během této doby jsme absolvovali prohlídku stříbrných dolů. Všichni jsme se
převlékli za horníky do hornických zástěr, na hlavu jsme si připevnili helmy a do
ruky jsme vyfasovali lucerničky. Ke vstupu do dolu jsme šli kousek městem, a tak
jsme byli dobrou atrakcí pro kolemjdoucí turisty. Do dolu jsme museli sejít po
točitých schodech do hlubin. V nejužším místě mají chodby asi 40 centimetrů
a v některých částech se mnoho z nás muselo sklonit, abychom si neomlátili helmy
a hlavy. Ti méně vzrostlí se ohýbat ani nemuseli. Naše slečna průvodkyně nás na
chvilku nechala zhasnout všechny lucerničky, abychom „ochutnali“ pravou důlní
tmu. Opravdu nebylo vidět ani na krok. Všichni byli rádi, když se naše lucerničky
začaly postupně zase rozsvěcet.
Po procházce dolem jsme se opět vrátili do parného dne na povrch zemský a po
krátké návštěvě mincovny jsme došli ještě k Chrámu svaté Barbory, která je
zařazena na seznam památek UNESCO. Tady jsme se po krátkém odpočinku ve
stínu naposledy rozhlédli z vyhlídky na město a šli jsme zpět na nádraží. Chválím
všechny účastníky geologické exkurze za morálku, kterou udrželi i během ne moc
dobrého výkladu slečny průvodkyně, a za poctivě odvedenou práci na pracovním
listu, jehož vyplnění bylo součástí naší exkurze. Závěr naší exkurze zpestřil hlavně
slečnám tanečník cizinec, který je bavil svým tancem a krátil jim tak čekání na vlak
a také si žáci při povídání trochu oprášili svoji angličtinu.
Mgr. Veronika Adolfová
OÚ Studenec
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Primice
Článek je i s obrázky přetištěn v původním znění z kalendáře „Přítel opuštěných“.
Čím je obvykle v rodinách svatba, tím mnohonásobně slavnostnější jest
v rodinách – z nichž vyšel kněz – primice. Bývá to slavnost pro svou řídkost
mimořádná, nejen pro rodinu oslavencovu, ale pro celou farnost a často i širé okolí,
jež ji se živým zájmem a velikou účastí provází.
Ani v národopisných dílech primice nebývají popsány, proto se pokusím stručně
popsati primici slavenou 4. června 1944 v podkrkonošské vesnici Studenci za
nevídané účasti místní i z okolí, za přepestré výpravy krojové a hudební. Bylo tu po
mnoha letech potvrzeno opět staré lidové pořekadlo o vážnosti účasti na primici, „že
se má tak daleko jíti na novosvěcencovu mši sv. a pro novokněžské požehnání, až se
střevíce roztrhají…“
Studenec jest známou
„vesnicí tkalců“ a kněží.
Až do prvé světové války
málokterá osada mohla se
honositi takovým počtem
studujících v kněžských
seminářích jako právě
Studenec. Když r. 1900
starosta obce Karel Tauchman svolal sjezd rodáků studeneckých, dostavilo se asi 30 význačnějších
Primice na „vesnici tkalců“
účastníků, z nichž dvě
třetiny byli kněží; založili tehdy nadání na vyzvánění každý pátek o třetí hodině.
V okolí této obce, zvláště v Roztokách, tradovalo se v minulém věku přísloví: „Ze
Studence je nejvíce kněží a žebráků.“ Téměř po čtvrtstoleté přestávce opět věrnost
a čest staré studenecké tradice zachránil novokněz dp. Karel Exner, vysvěcený
3. června 1944 v Hradci Králové, který následujícího dne ve Studenci slavil
vznešeně krásnou svou primici.
Primiční slavnosti sestávají jednak z úkonů liturgických a náboženských,
provázených podobně jako svatba řadou projevů a složek lidových. Tak rodná osada
vítávala dříve novokněze stejně slavně jako svého biskupa o biřmování, t. j.
postavena na hranici obce slavobrána a při příjezdu z biskupského města od svěcení
vítán slavnostně banderiem, hudbou, spolky, průvody družic a obecní representací,
právě tak slavnostně jako biskup.
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Vesnice bývala vyzdobena prapory, zvláště kostel, fara a rodný dům vyzdoben
kvítím a zelení, od domu rodičů ke kostelu stály špalíry bříz jako o Božím Těle.
Někde v předvečer primice v mírových dobách konávala rodná obec i večer
„dostaveníčko“ s lampiony a hudbou u domu rodičů primiciantových a odevzdávala
dar na památku.
Před primicí, první mši
novoknězovou, počínají
obřady v rodném domku,
kamž se dostavila celá
obec v průvodu hudby
spolků a duchovenstva.
Místní duchovní správce
v pluviálu uvítá novosvěcence, poděkuje rodičům
za vzorné a pečlivé vychování, oběti i odříkání,
rozdá přítomným kněžím
Novosvěcenec se ubírá ve věnci „andělíčků“ ke kostelu
myrtové věnečky na bílých hedvábných stužkách, a vyzve rodiče, kteří se mají nyní syna nadobro zříci ve
prospěch Církve, aby mu udělili otcovské a mateřské požehnání.
Tklivé tyto obřady připomínají loučení nevěsty o svatbách a jsou provázeny ještě
několika případnými recitacemi mládenečků a družiček.
Potom ubírá se průvod z otcovského domu – v čele kříž a chrámové korouhve –
za hudby vznešené duchovní písně a na vlnách zvonových zvuků k chrámu.
Zvláště dojemný byl o primici příchod k slavnostní bráně, postavené pod
schodištěm ke kostelu s případnou dekorací a nápisem „Vejdu k oltáři B…“.
Nekonečný průvod družic nese četné odznaky kněžského důstojenství a symbolů
náboženských buď na poduškách nebo z kvítí vyrobených, jako kříž, trnovou
korunu, kalich, odznaky božských ctností (víry, naděje a lásky) aj.
Před chrámem a vstupem do něho opět vítají novokněze družičky s recitacemi
a v chrámě jásavé fanfáry.
Primiční kazatel P. Dr Čeněk Tomíško, profesor bohosloví a eucharistický
básník, vystoupil na kazatelnu a poděkoval Bohu za milosti, jichž se rodičům
a sourozenkám novosvěcencovým za všechny oběti a odříkání dostalo, vyložil lidu,
co jest kněz a jeho obětavé povolání a jak lid má na kněze pohlížeti. Zvláště
dojemná jest při slavné mši sv. chvíle, kdy novokněz podává svým rodičům,
sourozencům a příbuzným Tělo Páně.
Obsáhlá byla by kapitola o hudbě a zpěvu kostelním, dosvědčující, z jak hudebně
zanícené rodiny primiciant vyšel. Jeho otec, ruční tkadlec, hudebník-samouk,
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ovládající výtečně všechny hudební nástroje od
dechových a smyčcových
až po varhany, vychoval
od nejútlejšího mládí celou rodinu pro posvátnou
hudbu a po desetiletí jí
dojemně a nadšeně oslavoval Nejvyššího na kůru
doma i při jiných příležitostech. Všichni zpěváci
i hudebníci ze Studence
Primiciant s rodiči před odchodem z otcovského domu
a okolí utvořili k tomuto
dni nádherný sbor i orchestr, který by směle mohl vystoupiti i na proslavené kůry
měst. Na varhany hrály a orchestr směle řídily sestřičky primiciantovy Cecilie,
Anežka a Ludmila Exnerová, ředitelka kůru v Ž., která opustila kariéru úřednickou,
aby se mohla věnovati cele hudbě.
Ale i v domě rodičů bylo přátelům a hostům připraveno mnoho neočekávaných
překvapení zásluhou a vznešenou péčí jemných i milých sestřiček primiciantových,
které v pohostinském pokoji důmyslně zařídily i jeviště, na němž byla provozována
dlouhá řada něžných výstupů, zpěvů, recitací, celá domácí primiční akademie za
účasti četných dětských herců, zavítavších sem z Nové Vsi nad Popelkou. Všechny
tyto dětinsky upřímně podané výstupy – jichž autorem byl z velké části primiční
kazatel a zhudebnil ředitel kůru u sv. Víta V Praze O. Al. Tichý, měly za úkol
vznítiti v mládeži lásku ke kněžství, vzbuditi v těch nejnevinnějších srdečkách touhu
po kněžství a touhu po
tomto těžkém povolání.
Tak domek, který za časů
patrimoniálních býval
panskou vinopalnou, kde
se pálila kořalka pro robotníky, který později byl
dlouho hospodou a teprve
nedávno koupí přešel do
držení rodiny Exnerovy,
stal se tyto dny zásluhou
prostičkých, skromných,
Poprvé u oltáře Páně
ale vřele zbožných rodičů
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a vzorných dítek – apoštolskou svatyní a domem pokoje, jaký světu zřídka kdy bývá
popřán.
Škoda jen, že nemohly této akademii přihlížeti všechny zástupy lidu, jež se
účastnily slavnosti dopoledních a které prostory chrámu jen zčásti mohly pojmouti.
Myrtový věnec, který má oslavenec kolem kalichu – jiný opět bývá kolem talíře
novosvěcencova u hostiny primiční – kněz si ukládá na věčnou památku a bývá mu
po smrti dán do rakve nebo do hrobu…
Téměř v podvečer ukončeny primični slavnosti v kostele slavnostním požehnáním se zpívanými litaniemi k Božskému Srdci Páně. Obdrževše novosvěcencovo
požehnání a primiční obrázky, nesmírně pohnutí pod přemírou nejkrásnějších dojmů
rozcházeli se účastníci do svých domovů s nevyhladitelnými radostnými
vzpomínkami v duši. Bůh žehnej novoknězi a všem, kteří připravili Studenci tak
vzácně slavený den. Kéž vzpomínky zapálí nejedno mladé srdce odhodláním
k životní cestě za kněžstvím!
A. Š.

Léčitelské praktiky starých kořenářek
Řekněte mi, babičko má, co že rány svírá,
po čem člověk těžce raněn a přece neumírá?
(Jan Neruda: „Balada horská“)
Můj otec spolupracoval s panem Antonínem Šormem, bankovním úředníkem
v Praze, který pocházel ze Studence z rodiny pana Šorma (Brdaře). Z jejich
spolupráce vyšlo několik publikací a článků v tisku, z historie života lidí ve
Studenci. Např.: „Vesnice tkalců“, „Jak naši putovali“, kalendář ,,Přítel
opuštěných“. Antonínova matka se narodila v rodině Tauchmanových a její matka
v rodině Exnerových. Obě tyto rodiny byly v minulosti vyhlášenými horskými
kořenáři. Narodila se v roce 1849 a zemřela ve svém rodišti, ve Studenci, v roce
1916 (na uvedené fotografii). Za svého života sbírala byliny a různé koření
a nezištně s nimi léčila svoje spoluobčany. Zásluhou dalšího jejího syna Josefa
zůstaly tyto její dovednosti v používání léčivých bylin zaznamenány pro další
generace. Její znalosti doplnil ještě o zkušenosti členů výše jmenovaných rodin.
Když v pozůstalosti po panu Šormovi objevil otec výše jmenované záznamy, přepsal
je do rodinné kroniky. V úvodu k nim poznamenal: Kéž by mnohému tyto dary
přírody k uzdravení posloužily, neb alespoň připomněly dobu ručních tkalců. Ti ani
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lékařskou pomoc pro chudobu si dopřát
nemohli, a proto přírodní léčbou se léčili.
Vždyť pozvání lékaře z Jilemnice stálo
ručního tkalce 14denní výdělek.
V některých rodinách bylo trhání léčivých bylin spojeno s různými lidovými
modlitbami a přípovídkami. Jinde to zase
bylo vázáno na různé pověry a určen tak
den a hodina trhání. Většina lidí však na
toto nedbala a trhala je, kdy byl na to čas.
Některé druhy se pěstovaly na zahrádkách
pod okny domečků, jako „opich“ (libeček
lékařský), „šlakový kořen“ (čemeřice),
pelyněk (vostropec), máta peprná a jiné.
Natrhané koření před Janem Křtitelem se
dávalo v kostele posvětit. Pak se sušilo na
podlážce a po vysušení se v plátěných pytlících zavěšovalo na hřebík přibitý do
krovu. Z kraje přinášeli kořenáři po domácnostech heřmánek, puškvorec, arniku
a jalovec. Ve městech se vykládaly na trzích a poutích. Tyto rostliny, zvláště arnika,
se nakládaly do samožitné kořalky, anebo do čistého lihu a uchovávaly se
v almarách.
Rostliny, které byly našimi předky ve Studenci sbírány a k léčení používány:
Ajbiš (ibišek) – proskůrník lékařský – listí se vaří pro kašel.
Arnika (prcha chlumní) – rozřezaná na drobno se nakládá do žitné kořalky
a přikládá se na namoženinu, vymknutí, odřeninu a sečnou anebo řeznou otevřenou
ránu.
Balšánka – odrůda máty kadeřavé – přikládá se, když je řezání od zlaté žíly. Užívej
odvar, když je bolení ve střevech.
Bandory (brambory) – na spáleniny rozstrouhej brambory a na spáleninu přikládej
syrové, studené a oškrábané
Bramborové natě – na hnisavé rány přikládej, vytáhne hnis.
Bedrník – natrhej nať dobytku, bude tak vrácen užitek a krávy dají hodně mléka
a čarodějnická moc pozbude účinku. Jiní radí, že kořen je pro užitek.
Bílá růže – dobrá pro bolení hlavy.
Bílej bez (bez černý) – listí přikládá se na opuchlinu. Při nastuzení uvař čaj z bílého
bezu a z lípového květu pro pocení. Z jahůdek bezu vařila se šťáva do čaje.
Boží dřevec (brotan) – vaří se pro kašel.
Březové listí – obklady při horečce.
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Puškvorec (puškvorec obecný) – pro bolení ve střevech, žaludku. Pro novorozeňata
při bolení bříška dej s cukrem k užívání, bolest ustane. Namoč nastrouhaný do
kořalky a užívej jako kapky na cukr.
Celník (jitrocel prostřední) – čerstvý list roztluč na kašičku a na plátěném hadříku
obvaž čerstvou ránu.
Cukrovkové listí (klesť z krmné řepy) – čerstvé listí dej na lněný obvaz a obal chůzí
spařené nohy, osvěží se.
Čekanka – svářej čekanku a pij čaj pro ozdravení plic.
Černobejdi (černobyl) – dává se krávě, když se nechce honit. Porodní babičky ho
radily ženám, když přišly o měsíčky.
Černý jahodoučí (borůvky) – černé jahody se suší a užívají, když někdo stůně.
Stonky se uvaří a odvar se pije proti horečce, proti chraptivosti a ztráty hlasu.
Červené jahodoučí též proti horečce.
Devaterník – odhání devatero nemocí. Roste na mezích a užívá se hlavně proti kašli
a nemoci plic.
Podběl – užívá se pro nemocné plíce, píchání a těžkosti v prsou.
Dubové mejlí – pomůže od heftiky (souchotin). Též se užívalo k výrobě lepidla na
chytání ptáků.
Divizna – obklady proti zpuchlotině.
Fialky (violka trojbarevná) – co jsou na polích. Teplý odvar se přikládá na ostřele,
když píchá do uší.
Heřmánek – pije se z něho čaj pro ulehčení při nachlazení, nastuzení, pro pocení
a malým dětem proti bolení v bříšku.
Chlapice (tužebník jilmový) – vaří se s jehlicí dohromady. Chlapicový květ je pro
souchotiny. Když jsou děti opařené, květem zasypat. Též používá se pro pocení
a napařování.
Chvojka (tujka, chvojka klášterní) – podkuřuje se s ní. Dává se chvojka, kadidlo,
pivoňkové listí, růžové listí z květu. Vše suché na dřevěné uhlí a pak pod dekou
podkuřuje. Žena, když je v jiném stavu a chce plod vyhnat, podkuřuje se, ale musí
chvojku někde ukrást.
Jalovec obecný – též se s ním podkuřuje. Jahůdky užívají se pro namoženinu. Vaří
se též dobytku i lidem proti horečce. Zaváří se také do kořalky.
Jehlice (kručinka německá) – dobrá jest pro kašel, namoženinu zvláště zastaralou.
Jest dobrá proti píchání. Roste v lesích v Zálesní Lhotě.
Jeřabiny – jahůdky s kamencem uvařit. Jsou dobré pro rozbolavělé dásně,
vyplachovat ústa. Jeřáb u našich předků požíval zvláštní úcty a bezdůvodně se
nekácel.
Jasanové listí a ostružinové vršky svařené dohromady používají se při zácpě
u dobytka.
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Jitrocel kopinatý – pro horkou nemoc lidem i dobytku. Roztlučený dobrý na řezné
rány. Hůlky stonky krávě před telátkem. Též i lidi mohou užívat. Ptákům v kleci
semena.
Kapradi – když kráva má zastavený moč. Též možno použít i u člověka. Lepší je
užívání kořenů. Svařeným kapradím se natírá dobytek proti mouchám.
Karafiálky – rostoucí po mezích, pomáhají ženám při migréně z nachlazení (určitě
vyléčí).
Kaštan (koňský) – plody rozstrouhané jsou dobré na kašel. Pro bolení ve střevech se
dávají po lžičkách, rozstrouhané a namočené v kořalce. Při průjmu se dávají lidem
i dobytku.
Kmín (kmín luční) – smíchaný s vejci je dobrý pro bolení břicha. Koupel z kmínové
slámy je dobrá pro posílení těla.
Kočičky (z jívy) – užívat je má žena před porodem.
Koňský šťovík – používá se jako obklad na zpuchlotinu.
Koprek (kopr zahradní) – ženy proti krvotoku ho užívají.
Kopřivy (žahavky) – roztlučené na kameni se přikládají na křečové žíly. Dají se na
ránu po štípnutí jedovaté mouchy. Jsou též dobré proti reumatismu. Vařit z nich
polévku ,, vodovku“ s chlebem k vyčištění krve.
Kostival – hlavně kořen se používá jako obklady na rány, pohmožděniny
a zpuchlotiny. Léčí i vnitřní poranění.
Pokračování v příštím čísle Zpravodaje.

Oldřich Kuřík z Horky

Zprávičky z Klubu důchodců Studenec
r. 2010–11
Zdravím členy Klubu důchodců i velký okruh čtenářů Studeneckého zpravodaje,
kterému je v letošním roce právě 20 let. Vzpomeňme na všechny, kteří se zasloužili
o jeho první vydání a v duchu poděkujme všem, kteří se snaží, aby měl své
nezastupitelné místo mezi čtenáři i nadále. Pravidelně se tak dovídáme o činnosti
nejen OÚ a jeho zastupitelů, ale též o prospěšné činnosti institucí, spolků, klubů,
podnikatelů a soukromých osob v naší obci, kteří se snaží, aby náš život byl
radostný, naplněný optimismem. I naše zprávičky ve Studeneckém zpravodaji vás
informují o tom, jak si zpestřit svůj volný čas.
Jak je všem jistě známo, zahajujeme v září. Ještě týž měsíc vycestujeme
autobusem za poznáním. Navštívili jsme Muzeum krkonošských řemesel v Poniklé.
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Ukázky různých exponátů, které byly nedílnou součástí každé domácnosti a
hospodářství, obleční i k zábavě předchozích generací až do poloviny 20. stol. Firma
Rautis nabídla ukázku výroby převážně vánočních ozdob z perel a skleněných
foukaných korálků třpytivé krásy. Roprachtická rozhledna „U borovice“ nám pro
špatné počasí prohlídku nenabídla. Při polední přestávce ve Vysokém n. Jiz. si
každý mohl vybrat prohlídku města, posezení v cukrárně nebo zakoupení dárkových
předmětů. Na zpáteční cestě nás čekalo příjemné posezení, večeře, zákusek
a občerstvení v bývalém hotelu Cedron v Hrabačově. Muzikanti a všichni zpívající
účastníci se postarali o dobrou zábavu.
Říjnové setkání se konalo v orlovně (rekonstrukce OÚ Studenec), kam mezi nás
zavítali členové studeneckých hasičů, kteří se zúčastnili záchranných prací
a odklízení následků letních povodní na Frýdlantsku a Liberecku. Vyprávění,
doplněné fotografickými záběry z katastrofy na videu, hovořilo za vše. Vážíme si
této obětavé práce, kde mnohdy může jít o život.
V listopadu se pro nemoc a vytížení omluvily pracovnice sociálně právní
poradny. Pohotově jejich nepřítomnost vyplnil Mgr. P. Zajíc, zhodnotil akci
„Studenecké putování“. Dále připomenul blížící se datum velké oslavy 300 let
školství ve Studenci a 50. výročí otevření ZŠ.
Na prosinec připravili žáci s p. učit. mikulášskou besídku s pěkným programem.
Čerti s Mikulášem a andělem se postarali o nadělování, žákyně 7. tř. o pohoštění,
zástupkyně ředitele o výstavku fotografií, kroniky, knihy zachycující historii
školství ve Studenci od r. 1970 do 2010 (upr. PaedDr. P. Junek) a ještě několik
exponátů pro členy našeho Klubu, kteří se nemohli zúčastnit oslavy. Dík všem,
hlavně řediteli školy, kteří se podíleli na zdárném průběhu i přípravě velkolepé
oslavy v ZŠ Studenec. Dík všem, kteří svým přičiněním připravili, i pro nás dříve
narozené, krásný předvánoční program.
Leden 2011. Nový rok jsme přivítali ve vkusně zrestaurované velké zasedací
místnosti OÚ. Po novoroční zdravici a přání p. starosty jsme též přivítali našeho
hosta, členku opery Národního divadla v Praze, operetní zpěvačku a občanku
Studence paní Lídu Erbenovou. Zaujala přítomné svým poutavým příběhem o své
od dětství vysněné dráze na prkna, která znamenají svět.
V únoru mezi nás zavítaly pracovnice sociálně právního odboru. Seznámily
přítomné se změnami, které nastaly při nárocích a žádostech o podporu a pomoc.
V březnu jsme se všichni dobře bavili při masopustní zábavě. Zpěv za hudebního
doprovodu prověřoval naše hlasivky, tlačenka, koblížky a občerstvení náš žaludek.
Každý si nesl domů jitrničku nebo jelítko a klobásku (sponzorský dar Řeznictví
Nosek).
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V dubnu jsme se vrátili o několik desetiletí zpět zásluhou p. Šedivého, našeho
spoluobčana, který nám připravil a průvodním slovem doplnil výstavku
potravinových lístků, šatenek, pracovních smluv, fotografií Studence z minulých let,
starých kalendářů v různém provedení, časopisy a jiné doklady dnes již zašlých časů
z přelomu 19. a 20. století. Mladí by se usmáli, my starší o tom víme své. Přejeme
zdar sběratelské činnosti.
Květen, lásky čas, dokáže rozechvět srdéčko každého z nás. Potěší přáníčko
i malá kytička, slzičku uroní mamka i babička. V ZŠ nám ke Dni matek připravili
pásmo říkanek, písniček a skladbiček na flétny děti MŠ a žáci 1. stupně ZŠ. Žákyně
7. tř. připravily pohoštění. Muži, včetně ředitele školy, předali ženám kytičku
s přáním. S přáníčkem se připojili i ti nejmenší. Jako vždy zahrála i harmonika, ke
které patří i pěkná česká písnička. Oslava se vydařila, květinku si každá z nás
opečovává dodnes.
Červen. Závěrečné setkání v Pensionu Trautenberk. Po zhlédnutí pohádky
„Nejkrásnější hádanka“, kterou pěkně sehráli žáci 9. tř. ZŠ, jsme se odebrali do
Pensionu Trautenberk. Tam se podávalo malé pohoštění, káva a zákusek. Po chvíli
pokračovalo promítání zážitků z družební návštěvy zastupitelů a ZŠ na Slovensku
v obci Zuberec, která je příkladem pro dobré vztahy mezi lidmi, obcemi i národy. Po
promítnutí filmu, zodpovězení otázek p. ředitelem ZŠ a jeho zástupkyní následovala
chutná večeře, hudba, vínko, zpěv. Dá se říci, že podle pravidelné, stále početné
docházky, úsměvu na tváři všech, kteří si rádi přijdou sednout a popovídat s přáteli,
zazpívat si a mnohé se dovědět, proběhlo setkání ke spokojenosti všech.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří jsou ochotni a pomáhají, aby naše
setkání měla vždy zdárný průběh, všem, kteří přichází s novými podněty
a zajímavostmi, zástupcům OÚ, vedení ZŠ a MŠ, p. učitelkám i všem členům Klubu
důchodců a hlavně dětem, které nás svým vystoupením vždy potěší. Všem, kteří
nemohou přijít mezi nás, přeji zdraví a domácí pohodu. Těm, kteří nás nenávratně
opustili, věnujme vzpomínku.
Libuše Ježková, vedoucí Klubu důchodů Studenec
Zas nadešel měsíc září, jistě už se těšíte, jak čas v Klubu prožijete, co všechno se
dovíte. Mnohý z vás přátele hostil, některý se raděj postil, aby čilý v daném čase,
zavítal do Klubu zase. Výlet už je připravený, já věřím, že každý z vás jako vždy
bude spokojený.
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Mladí hasiči ze Studence
Studenec děti – 3. místo
V sobotu 11. 6. 2011 pořádal SDH Studenec dětskou soutěž v požárním útoku.
Do této soutěže se přihlásilo 14 družstev (9 mladších a 5 starších) a mezi nimi dvě
soutěžní družstva mladší kategorie a jedno starší ze Studence. Při nástupu řekl pár
slov starosta SDH Studenec Václav Vancl a vedoucí soutěže Pavel Hylmar. Soutěžní
disciplína byla 2× požární útok. Po nástupu jsme se šli již připravovat, neboť naše
družstvo Studenec A šlo jako první.
Za Studenec A – mladší kategorie běželi: koš – Matěj Kolář, Lukáš Link,
hadice B Petra Bachtíková, rozdělovač – Renata Trejbalová, Valerie Jiroutová,
pravý proud Barbora Vanclová a levý proud Eliška Hamáčková. Oba požární
útoky se jim velice povedly a s netrpělivostí jsme čekali, jak to všechno dopadne.
Soutěžilo se o medaile. A dopadlo to výborně. Naši obsadili 3. místo a na krku se
jim při nástupu zaleskla bronzová medaile. K tomu dostali ještě tašku sladkostí
a létající talíř.
Výsledková listina: 1. Hostinné 25,408 – 24,961, 2. Martinice A 27,714 – 23,913,
3. Studenec A 26,666 – 25,751
Za Studenec B – mladší kategorie běželi: koš – Barunka Pušová, Tomáš
Podzimek, hadici B spojil Pepča Vancl, rozdělovač – Adélka Nosková, Nikolka
Hamáčková, Valerie Jiroutová, pravý proud Daniel Mečíř, Šimon Ulvr a levý
proud Ondra Vaníček. Jejich první útok byl velice zdařilý. Při druhém jim ale
nešla nastříkat voda do terčů, a tak se posunuli až na 8. místo v pořadí. Příště to ale
určitě vyjde, neboť jsou to děti opravdu šikovné a na každé soutěži se lepší a lepší.
Držme jim proto palce.
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Během celé soutěže bylo připraveno občerstvení – párek v rohlíku, párky,
klobásy, ale i pivo a limo. Počasí nám přálo. Byl krásný slunný den. Chceme
poděkovat také časomíře z Martinic a studeneckým sponzorům (Josef Hamáček –
Pekařství a Václav Urban – Českomoravská stavební spořitelna) za ceny pro
oceněná družstva.

Borovnice děti 2011
V sobotu 18. 6. 2011 se v Borovnici konaly oslavy „130 let od založení
hasičského spolku v Borovnici“. Studenec se zúčastnil soutěže v požárním útoku –
2 družstva mladší kategorie a jedno družstvo starší kategorie. Každý si na krku
odvezl cenné kovy.
Před zahájením soutěže jsme děti přihlásili. Přihláška obsahovala i přezdívky dětí.
Někdo věděl přezdívku hned, někomu jsme ji vymysleli na místě, př. Pepča – Pepe,
Renatka – Renolt, Barunka V. – Vancik, Luky – Veverka… Vymýšlelo se i heslo
týmu, které pro Studenec A znělo: Jestli dneska prohrajeme, tak Vás všechny
postříkáme. Po odevzdání přihlášky se začalo soutěžit.
Studenec A nastupoval na základně číslo 2 jako první. Jen co docvičili, na stejné
základně se připravil Studenec B. Ihned po nastříkání terčů vedoucí soutěže
Studenci oznámil, ať si rychle sbalí hadice a přesunou se na základnu číslo 1. Tam
že udělá útok Studenec A a hned po něm Studenec B. Takže vedoucí a pomocníci
našich malých hasičů rychle balili a zase připravovali útok na další základně. Vše se
dělo proto, že na soutěž byla přihlášená pouze 4 družstva a z toho 2 družstva ze
Studence. Čas tak rychle utekl, že jsme za půl hodiny měli vše hotové. A bylo všem
opravdu teplo.
Pak už se jen čekalo na výsledky. Bě hem té doby jsme se
nasvačili. Mladí hasiči
si tentokrát mohli vybrat – langoše, nebo
hranolky. Při jídle
seděli v trávě a ani
nedutali, jak si pochutnávali. Jejich mlsné jazýčky se jen
olizovaly. Dále jsme
Studenec A : Josef Vancl, Renata Trejbalová, Eliška
Hamáčková, Barbora Vanclová, Lukáš Link, Matěj Kolář, zhlédli soutěž v poBarbora Pušová
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žárním útoku v kategorii
starší žáci (kde soutěžilo
i družstvo ze Studence),
ženy, muži a historické
stříkačky.
Po 18.30 bylo vyhlášení výsledků. Děti byly
napjaté jako struny. Vše
ale dopadlo nad očekávání . Kaž dý si na krku
domů odnesl medaili.
Studenec A za 1. místo
a Studenec B za 3. místo.

Studenec B: Tomáš Podzimek, Denis Šabata, Ondřej
Vaníček, Daniel Mečíř, Nikola Hamáčková, Barbora
I starší si vedli velice
Pušová, Filip Ulman, Adélka Nosková
dobře a odnesli si medaili
a fandil jim Radim Link
z a 2. mí sto s časem
27,15. K tomu dostalo každé družstvo diplom a balíček plný dobrůtek. SDH
Studenec obdržel od SDH Borovnice pamětní list ke 130. výročí a upomínkovou
medaili za účast na oslavách. Děkujeme SDH Borovnice a děkujeme také rodičům,
kteří nám pomohli s přepravou dětí.
Mladí hasiči svůj úspěch oslavovali i v pondělí na hasičském kroužku, kde za
odměnu dostali nanukový dort. Do dalších soutěží Vám hodně úspěchů přejí Vaše
vedoucí Mirka Vanclová a Veronika Vanclová. Jen tak dál. Máme z Vás opravdu
velikou radost.

Dolní Kalná 2011
V sobotu 25. 6. 2011 se konala v Dolní Kalné soutěž v požárním útoku „O pohár
starosty SDH Dolní Kalná“. Soutěžilo 10 družstev mladší kategorie a 8 družstev
starší kategorie. Byla to poslední soutěž v tomto školním roce a počasí bylo aprílové
– chvíli svítilo sluníčko a chvíli pršelo.
Naše družstva se umístila takto: Studenec A se umístil na medailovém 2. místě –
obdrželi stříbrnou medaili, diplom a sladkosti (s časem asi 23,72). Studenec B se
umístil na 6. místě, ale s krásným časem 30,16. Strojníka a řidiče nám dělal Jiří
Vancl.
A ještě soutěžilo družstvo Studenec kategorie starší žáci. Ti se umístili na
medailovém 2. místě. Za starší soutěžili: Jakub Hylmar, Michaela Esenderová,
OÚ Studenec
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Dominika Kalenská, Petr
Jezdinský, Michal Fejfar,
Petr Hák, Ondra Tušiak,
Petr Horáček a Jan Falta
pod vedením Pavla Hylmara.

Poslední hasičák
2011
V pondělí 27. 6. 2011
jsme se sešli na dětském
hřišti ve Studenci, abychom ukončili pro tento školní rok náš hasičský kroužek. Sešli jsme se všichni
v 16.00 i s rodiči a opékali jsme špekáčky.
Na začátku dostaly děti papírové medaile Za úspěšné plnění hasičských
disciplín a za účast na hasičských soutěžích… a sladkou odměnu. Zasoutěžili jsme
si ve vázání uzlů, topografii a balení hadic (tato soutěž byla za bonbóny, takže děti
soutěžily s velkou chutí).
Nakonec jsme si všichni naposledy zahoukali jako hasičská siréna na
rozloučenou. Popřáli si krásné, slunné a co nejdelší prázdniny a rozešli se domů.
Již teď se moc těšíme na září, kdy se zase každé pondělí od 16.00 budeme
scházet, hrát si, soutěžit… Vítáme každého od 5 do 12 let. Klidně přijďte mezi nás.
vedoucí mladých hasičů: Mirka Vanclová a Veronika Vanclová
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Pozvánka
Sbor dobrovolných hasičů ze Studence Vás srdečně zve na
Hasičské odpoledne zakončené stezkou odvahy
Kdy: v pátek 23. 9. 2011
Kde: za hasičskou zbrojnicí ve Studenci
Od: 17.00 h.
Moc se na všechny těšíme.

Sportovní klub Studenec
Ohlédnutí za fotbalovou sezónou 2010/2011
Fotbalová sezóna 2010/2011 již dávnou za sebou zavřela vrátka a v době vydání
Studeneckého zpravodaje bude již v plném proudu sezóna další. Ohlédnutí za
uplynulou sezónou společně se statistikami však do tohoto čísla Studeneckého
zpravodaje pravidelně patří.
Fotbalový oddíl SK Studenec absolvoval náročnou sezónu bez výraznějších
organizačních problémů, neboť se zásluhou Václava Vancla a Martina Hrubého
výrazně zkvalitnilo organizační zázemí oddílu. Vydařily se nefotbalové akce
(Šibřinky, Čarodějnice, Fotbalová pouť) a bylo dokončeno travnaté hřiště pro týmy
přípravek. I po sportovní stránce nejsou výrazné důvody k nějakému pesimismu.
Jediným výrazným neúspěchem jsou výsledky áčka, které po sestupu z I.B třídy
obsadilo poslední sestupové místo i v okresním přeboru. Pro takové umístění se
musíme vrátit hluboko do minulosti, a to až do sezóny 1987/1988, kdy mužstvo TJ
Studenec prohrálo v přímém souboji o Černého Petra ve Víchové 2:3 a na rok
sestoupilo do okresní soutěže. Branky tehdy vstřelili Karel Němeček a Jenda Kuřík
(pro zajímavost tehdejší sestava: Vydra – Bartoň, P. Junek, Z. Povr, Hanzlík –
R. Nosek, J. Kuřík, Grund – J. Jebavý (Jezdinský), Nedomlel, Němeček). Tentokrát
však áčko sestup do „pralesní“ ligy nečeká, neboť jej zachránila dobrá parta kolem
studeneckého béčka, které zvítězilo po napínavém souboji s víchovským béčkem
v okresní soutěži.
OÚ Studenec
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V mládežnických kategoriích obhájila titul okresního přeborníka mladší
přípravka, starší žáci přidali druhé místo a dorostenci zakončili účinkování v krajské
soutěži šestým místem. Doufáme, že i dorostenci pochopí, že během jejich
dosavadní hráčské kariéry jim jejich vedoucí a trenéři věnovali spoustu svého
volného času, vedení oddílu značné organizační úsilí a finanční prostředky a že ve
svém původním koníčku budou pokračovat i mezi dospělými a přijatou péči alespoň
trochu vrátí.

Mladší přípravka
Mladší přípravka opět pod vedením osvědčeného trenérského triumvirátu (Martin
Hrubý, Jan Pauček a Václav Vancl) získala titul okresního přeborníka s jedinou
porážkou a úctyhodným počtem nastřílených gólů. Mužstvo je skutečným týmem,
do jeho činnosti jsou perfektně zapojeni rodiče, kteří si o studenecké pouti změřili
svoje síly se svými ratolestmi. Povzbudivý je i počet hráčů a účast na trénincích,
a tak v příští sezóně mohou startovat dokonce dvě družstva mladší přípravky.
Výsledky:
Martinice
Nová Ves
Jilemnice
Vysoké
Nová Ves
Semily

0:0
5:2
2:2
5:1
6:1
16:0

Jablonec

10:1

Pěnčín-Turnov
Sedmihorky
Horní Branná

10:0
11:1
19:0

Pauček 2, Šír, Trejbal, D. Jandura
Šír 2
Šír 3, Synek, Hrubý
Šír 3, Švandrlík, D. Jandura, Efenberk
Šír 4, Hrubý a T. Jandura 3, D. Jandura 2, Švandrlík,
Efenberk
Šír, D. Jandura, Švandrlík 2, T. Jandura, Efenberk, Tmej,
Synek
Šír 4, Hrubý 3, Pauček, Reiner, Tmej
Hrubý 5, Šír 3, D. Jandura, T. Jandura, Švandrlík
Hrubý 6, Švandrlík 4, Šír 3, Reiner 2, D. Jandura, Tmej,
Polák, Pauček

Tabulka:
1. SK Studenec
2. SK Jilemnice
3. Sokol Jablonec
4. Sokol Nová Ves
5. FK Sedmihorky
6. Sokol Martinice
46

20
20
20
20
20
20

17
16
13
13
11
10

2
3
3
1
2
1

1 175:23
1 104:22
4 89:58
6 97:51
7 80:75
9 117:54

53
51
42
40
35
31

(23)
(21)
(12)
(10)
(5)
(1)
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7. TJ Vysoké nad Jizerou
8. SK Semily
9. FK Pěnčín Turnov
10. Sokol Bozkov
11. Sokol Horní Branná
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20
20
20
20
20

9
7
3
2
1

0
2
1
0
1

11
11
16
18
18

51:51
52:80
36:129
31:63
25:251

27 (−3)
23 (−7)
10 (−20)
6 (−24)
4 (−26)

Střelci:
53 – Pavel Šír
32 – Matyáš Hrubý
19 – Daniel Jandura
14 – Tomáš Jandura
9 – Jan Pauček, František Švandrlík, Vojta Reiner

7 – David Polák, Josef Efenberk
5 – Václav Tmej
3 – Ladislav Synek
2 – Lukáš Vondra
1 – Lukáš Trejbal

Starší žáci
Starší žáci pod vedením Vítka Kuříka a Ríši Noska obsadili v osmičlenném
okresním přeboru stříbrnou pozici, když nestačili pouze na loňského účastníka
krajských soutěží FK Košťálov. Základem týmu byli hráči nejstaršího ročníku této
kategorie (1996), ale velice často museli nastupovat mladší hráči včetně hráčů
mladší přípravky, neboť docházka některých hráčů nebyla nejlepší. V sezóně jsme
mohli využít i hráčů se střídavým startem, a to Dandy Mejvalda a Tomáše Exnera,
kteří hrají krajské soutěže ve Vrchlabí.
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Výsledky:
Košťálov
Rokytnice
Sedmihorky
Jablonec
Rovensko
Roztoky
Víchová

2:3
9:0
8:1
7:2
3:2
1:2
6:1

Klíma, Horáček
Klíma 5, Korotvička 2, M. Vancl, Mejvald
Klíma 5, J., Vancl 2, Exner
Klíma 4, Nosek 2, Exner
Klíma, Horáček, Nosek
Nosek
Klíma 3, Korotvička 2, Nosek

Tabulka:
1. FK Košťálov
2. SK Studenec
3. Sokol Rovensko
4. Sokol Roztoky
5. FK Sedmihorky
6. Sokol Jablonec
7. Spartak Rokytnice
8. FC Víchová

14
14
14
14
14
14
14
14

12
11
7
6
6
5
3
1

0
0
1
1
1
1
5
1

2
3
6
7
7
8
6
12

68:11
68:17
31:23
20:33
29:42
29:58
19:40
12:52

36
33
22
19
19
16
14
4

(15)
(12)
(1)
(−2)
(−2)
(−5)
(−7)
(−17)

Střelci:
35 – Zdeněk Klíma
12 – Michal Nosek
5 – Michal Vancl

5 – Václav Korotvička
2 – Petr Horáček, Danda Mejvald, Kuba Vancl, Tomáš Exner
1 – Martin Kuřík

Dorost
Dorostu se po odchodu Vlada Letkovského na trenérskou štaci do Vrchlabí
věnovala osvědčená dvojice Tonda Pacholík a Luboš Stránský. V základní části
krajské soutěže obsadili 6. místo, a tak hráli nadstavbu o 5. až 8. místo. Celá sezóna
byla provázena nevyrovnanými výkony, které byly způsobeny neúplnou sestavou,
nasazením hráčů se střídavým startem v ostatních mužstvech i dalšími okolnostmi
při dopoledních zápasech. V této sezóně končí jedna z nejúspěšnějších
mládežnických generací studenecké kopané (patří do ní i Eva Bartoňová, Jirka Povr
a Marek Čivrný, kteří hraji ve vyšších soutěžích) a určitě si přejeme, aby oživila
týmy dospělých a nerozplynula se obdobně jako generace ročníku narození 1978
a 1988 (rovněž několikanásobní okresní přeborníci).
Výsledky:
Lomnice
Víchová
48

5:0
5:2

Pacholík a Hampl 2, Kopáček
Šír 2, Pacholík, Kopáček, Čech
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Lučany
Mšeno B
Víchová
Lučany
Mšeno B
Víchová

Číslo 4

3:1
2:4
0:2
1:7
3:3
3:2

Šír 2, Čech
Šír 2
Kuřík
Čech, Šír, Kupkár
Kopáček 2, Šír

Tabulka po základní části:
1. Mírová
2. Jablonec n. J.
3. Lomnice
4. Horní Branná
5. Mšeno B
6. Studenec
7. Lučany
8. Víchová
Tabulka nadstavby:
1. Mšeno B
2. Studenec
3. Lučany
4. Víchová

14
14
14
14
14
14
14
14

8
8
6
7
7
5
4
1

3
3
5
2
1
3
2
1

3
3
3
5
6
6
8
12

29:22
34:16
48:28
36:27
33:30
30:39
18:43
17:40

27
(6)
27
(6)
23
(2)
23
(2)
22
(1)
18 (−3)
14 (−7)
4 (−17)

6
6
6
6

2
2
3
3

2
1
1
0

2
3
2
3

53: 46
42: 58
38: 56
29: 56

30
25
24
13

Střelci:
19 – Jiří Šír
6 – Sváťa Čech
4 – Kuba Pacholík, Leoš Kopáček

(−1)
(−2)
(1)
(0)

3 – Jirka Kučera
2 – Tomáš Hampl, Matěj Kuřík
1 – Petr Kupkár

Béčko
Béčko bylo nejpříjemnějším překvapením
sezóny a vyrovnávalo fanouškům zklamání
z výsledků a výkonů áčka. Tým pod vedením
Petra Bartoně a Ládi Klazara byl složen ze
zkušených hráčů, které doplňovali často i dorostenci, z nichž výborné výkony podával především Tomáš Hampl. Jarní cestu za prvenstvím
podporovala i střelecká forma Romana Koudelky
ml. Dramatický byl i poslední krůček v Dolní
Branné, kde vlastně Zdenda Hanzlík zajistil jako hráč áčka setrvání svého týmu
v okresním přeboru. A velice důležitým činitelem úspěchu béčka byla i soudržnost
OÚ Studenec
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týmu, který si dokázal utvořit dobrou partu a pomoci si ve chvílích, kdy se třeba
i herně nedařilo, a výsledek se musel prostě vybojovat (třeba domácí zápas
s posíleným bozkovským béčkem).

Výsledky:
Nová Ves B
Košťálov C
Rovensko B
Víchová B
Bělá
Bozkov B
Malá Skála B
Horka
Rokytnice B
Benecko
Vysoké B
Poniklá
Tatobity
Dolní Branná B

1:2
2:1
2:0
4:0
2:0
2:1
2:3
3:1
6:2
3:2
4:1
3:4
3:2
1:0

Tabulka:
1. SK Studenec B
2. FC Víchová B
3. TJ Poniklá
4. Jivan Bělá
5. Sokol Nová Ves B
6. SK Malá Skála B
50

Koudelka
J. Synek 2
Klazar, Koudelka
Exner 2, Brož, J. Synek
Koudelka 2
Brož, Koudelka
Exner, Koudelka
J. Bartoň, P. Bartoň, Koudelka st.
Koudelka 4, Brož, Klazar
Hampl 2, Koudelka
Koudelka 3, Klazar
Koudelka, P. Bartoň, J. Bartoň
Koudelka 2, Klazar
Hanzlík

28
28
28
28
28
28

22
21
16
15
15
14

0
2
6
6
3
3

6
5
6
7
10
11

76:38
75:29
72:46
56:36
75:66
80:69

66
65
54
51
48
45

(21)
(20)
(9)
(6)
(3)
(0)
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7. Sokol Horka
8. Sokol Dolní Branná B
9. Sokol Rovensko B
10. Sokol Bozkov B
11. FK Košťálov C
12. Spartak Rokytnice B
13. 1.FC Tatobity
14. TJ Vysoké nad Jizerou B
15. HSK Benecko

28
28
28
28
28
28
28
28
28

12
11
9
10
10
10
7
5
4

1
3
8
4
3
3
6
5
5

15
14
11
14
15
15
15
18
19

77:64
64:70
60:54
60:66
63:79
49:90
53:66
36:70
48:101

37
36
35
34
33
33
27
20
17

(−8)
(−9)
(−10)
(34)
(−12)
(−12)
(−18)
(−25)
(−28)

Střelci:
21 – Roman Koudelka ml.
6 – Petr Bartoň
11 – Petr Exner
5 – Tomáš Hampl
7 – Láďa Klazar, Honza Synek
3 – Martin Urban, Luboš Brož
2 – Honza Bartoň, Martin Kuřík, Petr Holda
1– Standa Kubíček, Vojta Korotvička, Kuba Tauchman, Honza Buchar,
Roman Koudelka st., Zdenda Hanzlík, Petr Kupkár

Áčko
Áčko touto sezónou zakončilo tristní bilanci dvou sezón. Před dvěma léty
mužstvo slavilo postup do I.B třídy a většina oddílů týmu záviděla jejich fanoušky.
Po dvou letech přichází poslední místo v okresním přeboru a pochopitelně velký
pokles divácké přízně. Tím prvním krokem na tomto „sešupu“ je určitě ono
nešťastné zahajovací utkání s Horní Brannou v I.B třídě, které tvrdě ovlivnilo
podzimní část sezóny – rozvrat základní sestavy po vyloučeních a zraněních
(M. Chrtek se již od tohoto zápasu na hřišti neobjevil) a podmíněné uzavření hřiště.
Série porážek tým postupně deptala a nebyla síla tuto situaci změnit. Petr Vancl
a Pavel Bartoň se mužstvu věnovali, ale série porážek „zrušila“ tréninkovou
morálku. Jedno okřídlené přísloví praví, že je třeba dopadnout na dno, aby se bylo
od čeho odrazit. Doufejme, že tato situace nastala a že nová sezóna přinese dlouho
vyhlížený obrat.
Výsledky:
Libštát
Vysoké
Kruh
Rokytnice
Zálesní Lhota
Stružinec
OÚ Studenec

3:2
0:1
2:0
1:2
3:4
0:3

Šír 2, T. Stránský
Albrecht, Hermon
Povr
Albrecht, Kočárek, Povr

51

Ročník 2011

Lomnice B
Martinice
Mírová B
Košťálov B
Horní Branná B
Roztoky
Mříčná
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2:4
2:0
1:5
1:7
1:1
0:1
2:8

Tabulka:
1. Spartak Rokytnice
2. FK Košťálov B
3. Sokol Stružinec
4. FC Ingeo Lomnice B
5. Sokol Roztoky
6. Jiskra Libštát
7. Sokol Mříčná
8. Sokol Kruh
9. Sokol Horní Branná B
10. Sokol Zálesní Lhota
11. Sokol Martinice
12. SK Mírová B
13. TJ Vysoké nad Jizerou
14. SK Studenec

Hampl, Albrecht
Brož, Kopáček
Hampl
Kopáček
Jezdinský
Albrecht, Hanzlík
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

18
16
14
14
12
11
11
9
9
9
9
8
7
6

3
2
6
5
5
4
3
6
5
3
2
4
5
3

5
8
6
7
9
11
12
11
12
14
15
14
14
17

67:39
99:43
65:32
60:39
46:46
50:55
52:55
59:59
49:50
38:86
55:72
51:72
33:54
34:62

57
50
48
47
41
37
36
33
32
30
29
28
26
21

(18)
(11)
(9)
(8)
(2)
(−2)
(−3)
(−6)
(−7)
(−9)
(−10)
(−11)
(−13)
(−18)

Střelci:
6 – Dušan Albrecht
4 – Filip Jezdinský, Jirka Šír
3 – Tomáš Hermon
2 – Martin Kupec, Vojta Korotvička, Jára Kočárek, Tomáš, Povr, Luboš Brož,
Tomáš Hampl, Leoš Kopáček
1– Kuba Stránský, Tomáš Stránský, Zdenda Hanzlík

Studenecká fotbalová pouť
V rámci sportovní části studenecké pouti sehráli hráči mladší přípravky zápas
proti maminkám a tatínkům: Na pouťovou sobotu odpoledne naše mladší přípravka
odehrála poslední zápas této sezóny. Nebyl to obyčejný zápas. Kluci nastoupili proti
svým maminkám. Zápasu předcházela zodpovědná příprava maminek v podobě
dvou tréninků, na kterých odehrály dva přípravné zápasy s jejich ratolestmi. U všech
bylo vidět, že se na zápas těší.
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V sobotu se maminky oblékly do slávistických dresů Penzionu Trautenberk
a vyběhly na trávník s převlečeným maskotem v podobě zajíce. Maminky si také
připravily překvapení pro tatínky, kteří se museli obléknout do bílých plášťů
a s nasazenými čepičkami jako zdravotní bratři šli podpořit maminky a kluky na
hřiště. Zápas odpískal delegovaný rozhodčí Martin Buďárek, u kterého měli kluci při
nástupu na hřiště největší starost, jestli má opravdické karty, které jim ukázal.
Zápas na obou stranách začal s nasazením a za povzbuzování rodinných
příslušníků a ostatních diváku se hra přelévala na obě strany. Bylo vidět několik
pěkných akcí, u kterých při zakončení měli větší štěstí kluci, kteří už vedli 3:0. Ve
druhém poločase také zavěsily maminky, a protože v té chvíli byli na hřišti dva
útočníci navíc (velká chyba trenéra), tak rozhodčí nařídil jako trest dvě penalty,
které maminky proměnily. Za stavu 3:3 nastoupili na hřiště tatínkové v podobě
zdravotních bratrů a za povzbuzování maminek začala jejich hra s nasazenými
čepičkami. Tatínkům se nakonec podařila vstřelit branka. Za mohutných oslav po
vstřelené brance si tatínkové přetáhli svůj bílý dres přes hlavu, za což je rozhodčí
potrestal nařízenou penaltou, kterou Vojta nekompromisně proměnil. Výsledek
utkání skončil smírně 4:4, a tak doma nakonec nikdo bez večeře nebyl.
Po utkání náš sekretář klubu Petr Junek předal klukům pohár za přeborníka
okresu mladší přípravky.
Na závěr bych chtěl za trenéry poděkovat všem rodičům, prarodičům a našim
fanouškům za vzornou podporu, fandění na všech našich utkáních. Doufám, že
kluky budete ve fotbale podporovat i v dalším jejich fotbalovém růstu. Všem našim
hráčům děkujeme za vzorné reprezentování našeho klubu a v době počítačů
a televize buďte i nadále zapáleni do sportu jako jste teď.
A za našeho vítězného pokřiku „Ze Lhoty až do Studence nenajdete lepší borce
hop hop hop“ přejeme všem pěkné slunečné prázdniny a rodičům vydařenou
dovolenou.

Vítězství internacionálů v Ohnišťanech
Turnaj v Ohnišťanech míval bohatou účast, ale letošního ročníku se po úmrtí
jednoho z pořadatelských tahounů místního klubu zúčastnila jen tři družstva.
V prvním zápase porazili domácí sousedy ze Skřivan, kteří byli prvními soupeři
našeho týmu. O vítězství 5:1 rozhodly povedené akce ve druhém poločase (Klazar 2,
Kuřík, Grund, Kohout). V následném zápase s domácími se urputně bojovalo
o prvenství v turnaji. Naše mužstvo mělo stálou převahu, ale domácí nebezpečné
brejky, a tak se skóre zápasu přelévalo až ke konečnému stavu 3:3 (Klazar, Grund,
Pacholík). I když jsme měli lepší skóre, kopaly se penalty, v nichž Kuřík ani
OÚ Studenec
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Koudelka nezaváhali, kdežto domácí střelce vychytal Vydra nebo zradila muška.
Pohár a 50 piv tak našlo nové majitele.
Sestava: Vydra – Tichý, M. Kuřík, Koudelka, Hladík – Volšička, A. Pacholík,
Grund, P. Junek – Kohout, Klazar (J. Štěpánek)

16. ročník Studeneckého poháru
16. července 2011 se na hřišti Pensionu Trautenberk uskutečnil 16. ročník
tradičního fotbalového turnaje. Počasí tentokrát opět přálo všem příznivcům krásné
hry – fotbalu… Po nepříliš povedeném loňském ročníku jsme přivítali celkem deset
týmů z blízkého okolí, ale i ze vzdálenějších míst České republiky jako Pat a Mat
Pardubice nebo již velmi známý tým Ufo Ostrava.
Hrálo se na dvě skupiny po pěti týmech vzájemnými zápasy, kde postupovaly
vždy dva týmy do semifinále. Kladem letošního turnaje byl především přístup všech
zúčastněných, kdy hráči zůstávali po celou dobu turnaje v „přirozené formě“, a tak
zápasy měly velkou kvalitu. Hlavně skupina B byla velmi vyrovnaná a to se
vymstilo hráčům Pensionu Trautenberk, kteří podcenili výsledky svých soupeřů
a pak opaření sledovali nepostup díky skóre. V prvním semifinále tedy proti sobě
nastoupili domácí Chata tým (převážně složené z hráčů A týmu SK) a vrchlabský
Gumbo tým (hrající kapitán a vedoucí mužstva Lukáš Stránský). Druhé semifinále
ovládlo mužstvo Ufo Ostrava, které porazilo velmi dobře hrající tým Bakchus
Vrchlabí. Souboj o třetí místo v turnaji rozhodovaly po vzájemné dohodě Chata
týmu a Bakchusu pokutové kopy a výsledkem bylo celkově třetí místo v turnaji pro
domácí tým. Velký náboj mělo finále turnaje mezi několikanásobným mistrem
turnaje Ufo a Gumbo týmem. Nakonec se radovali hosté z Ostravy, na kterých
v turnaji nebyla znát únava z dlouhé cesty, ani vliv večerního posezení. Porazili
svého soupeře 2:1 a mají tak další zářez na pomyslné pažbě…
Celkově bych turnaj vyhodnotil jako velmi úspěšný, plný krásných fotbalových
akcí v přátelském duchu bez zbytečných emocí apod. Jen mě trochu mrzí slabá
návštěva studeneckých diváků a fanoušků, protože i hra našeho Chata týmu mohla
vyvolat v jejich očích jiskřičku naděje po zpackané sezóně.
Těšíme se na další, již 17. ročník v příštím roce!

Před novou sezónou
Po skončení sezóny potěšily studenecké fanoušky dva rozhovory v Krkonošském
deníku, v tom prvním se zpovídala ze své úspěšné sezóny česká jednička ve skoku
na lyžích a nejlepší střelec béčka Roman Koudelka. V druhém, rozsáhlejším
rozhovoru, vzpomínala na své začátky v dresu SK Studenec reprezentantka ČR
v ženském fotbalu Eva Bartoňová.
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Do nové sezóny 20112012 přihlašuje SK Studenec
šest družstev, dvě mladší
přípravky a jednu starší přípravku, starší žáky a starší
dorost a dva týmy dospělých.
Ke změnám ve vedení týmů
došlo u starších žáků, které
povedou Petr Vancl a Vítek
Kuřík, a u áčka dospělých,
které povedou Martin Kuřík
a Miroslav Šembera.
Eva Bartoňová střílí hlavou
další ligovou branku Slovácku
Tradičně došlo k řadě
hráčských změn. Hostování
skončilo Tomáši Hamplovi, Jirkovi Kučerovi a Leoši Kopáčkovi, kteří odvedli řadu
dobrých výkonů jak v dorostu, tak i v týmech dospělých. Naopak bylo prodlouženo
hostování Petru Kupkárovi z Roztok a Zbyňku Bergrovi ze Stružince, na přestup
přišel z FC Vrchlabí Lukáš Stránský. Pokračoval i další přesun hráčů do Zálesní
Lhoty, na hostování odešli Karel Kolář, Lukáš Korotvička a Miroslav Šembera, na
přestup Michal Pacholík a Václav Korda. Nově byli zaregistrováni Tomáš Ulrych
(starší žáci), Michal Fejfar, Michal Tauchmann a Vasyl Ryashko (dorost).

Orientační běh
Mistrovství ČR na krátké trati pořádal oddíl OB z Třebíče a zhostil se ho na
výbornou. Krásné prostředí v okolí Eliášovy myslivny nedaleko Velkého Meziříčí,
výborná organizace a kvalitní mapy a řada nadstandardních prvků včetně velkoplošné obrazovky, příjemného výběru hudby a pohotových speakrů.
Devítičlenná studenecká výprava si kromě Adama Chloupka velké ambice
nedělala, neboť se většina z nich připravovala na maturitu, kterou úspěšně zvládla.
Tréninkový výpadek byl znát, a tak pro všechny zbyly jen start ve finále B či C.
Nejblíže k finále A byl Kuba Janata, v nedělních B bězích si nejlépe vedl Jirka
Charvát.
Adam Chloupek zaběhl výborně již rozběh a patřil k favoritům nedělního finále.
O zlato ho připravila chyba na první kontrole, po které byl až na konci startovního
pole. Chyba ho však naopak nakopla a postupně se propracoval až ke stříbru.
Potvrdil tak oprávněnost své nominace na Mistrovství Evropy dorostu.
OÚ Studenec
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Letošní Mistrovství Evropy dorostu se konalo
v České republice v okolí Jindřichova Hradce. Do
týmu starších dorostenců byl nominován Adam
Chloupek a patřil k oporám týmu. V soutěžích
jednotlivců obdobně jako na Mistrovství ČR na
krátké trati chyboval na prvních kontrolách, a tak
z toho bylo ve sprintu neoblíbené 4. místo a na
klasice 14. místo. Vše si však vynahradil ve štafetě. Českou štafetu rozbíhal Kubelka z Pardubic,
který ji dovedl na 6. místě, Minář z Třince stáhl na
2. místo a Adamovi předával s devadesátisekundovou ztrátou na vedoucí Švédsko. Po napínavém
boji se na doběhu objevili oba závodníci společně
a Adam měl ve finiši pevnější nervy a více sil
a vybojoval pro Českou republiku zlato. Dorostenecký tým vyhrál i celkové bodování národů. Blahopřejeme.
K poslednímu jarnímu Východočeskému žebříčku v roce 2011 odjížděla
studenecká minivýprava. Maturanti ještě asi odpočívají po náročných státních
maturitách a někteří se již vidí na prázdninách. Po dvouhodinové cestě nás čekal
příjemný areál Na Pilce již v okrese Havlíčkův Brod a mapa Roudný. Na start vedla
úzká lávka s omezenou nosností, ale nikdo koupel nevyhledával. Většina tratí
začínala prudkým výstupem a několik „lacinějších“ kontrol často odvedlo pozornost
a přišly zbytečné chyby.
V kategorii D12C si to naše trojka opět rozdala mezi sebou a tentokrát byla
nejlepší Dominika, která vybojovala jedinou mistrovskou medaili, Markétě zůstala
pomyslná bramborová a Natálie si popletla kódy kontrol na první kontrole, odkud
vybíhala z posledního 18. místa a postupně se zlepšila o deset míst na 8. místo.
Společně s Kristýnou bojovaly všechny dívky o místo v první šestce celkového
jarního žebříčku, které zaručuje nominaci do Východočeského výběru (nakonec se
to podařilo všem čtyřem). Ve fáborkovaných tratích skončila na 2. místě Bára
Pušová, která pospíchala na odpolední hasičské závody do Borovnice, a Vítek
Štefan, jemuž patřilo 3. místo.
O prázdninách patří orientační běh vícedenním závodům, zástupci SK Studenec
se zúčastnili závodů Advanta v Dobrušce, třídenních v okolí Jablonce nad Nisou
a pětidenních závodů Bohemia v Novém Boru. Nejlepších výsledků dosáhl opět
Adam Chloupek, který zvítězil v Jablonci, a z prestižní Bohemie si přivezl 2. místo.
Velmi dobrý výsledek si připsal i Petr Junek ml., který vybojoval v H21A cenné
6. místo.
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Oddíl alpského
lyžování
Adam Zika se na sezónu připravuje v americkém Oregonu

Orel – volejbal
Volejbalistky naší jednoty
mají za sebou další mistrovskou
sezónu, v níž startovaly celkem 4 týmy – minižákyně, juniorky, ženy A + B.

Minižákyně
V týmu minižákyň došlo oproti předchozí sezóně k zásadním změnám, jelikož se
už věkově nevešly do sestavy žákyně 7. třídy, měli jsme v soutěži pouze jeden tým,
v němž nastupovaly: Simona Bartoňová, Natálie Jezdinská, Ludmila Kadlecová,
Markéta Urbanová a Denisa Zahradníková. Děvčata si nevedla vůbec špatně
a v silné konkurenci se umístila v základní skupině na 6. místě, čímž si zajistila
postup do finále „B“, v němž měla bojovat o 10.–18. místo z celkového počtu
27 zúčastněných týmů. V závěrečné fázi nás však postihla velká marodka
a v kombinaci s dalšími absencemi jsme se nezúčastnili jediného ze čtyř turnajů. Za
této situace na nás tedy zbylo 18. místo. Vzhledem k malé hráčské základně jsme se
proto rozhodli do další sezóny žákyně do mistrovské soutěže nepřihlásit. Ty
nejzkušenější dostanou příležitost v ženském B-týmu v krajském přeboru 2. třídy.

Juniorky
Juniorky sbíraly další zkušenosti v krajském přeboru s týmy zvučných jmen.
Děvčata začala letos sbírat první vítězství a nakonec z toho bylo pěkné 5. místo.
V další sezóně budou hráčky nastupovat již v ženských kategoriích.
Krajský přebor – dorostenky
1. Jiskra Jaroměř juniorky
2. Lokomotiva Trutnov juniorky
3. Sokol Malšovice kadetky
4. Réma Rychnov n. K. juniorky
5. Orel Studenec juniorky
6. Sokol Bílá Třemešná kadetky
7. Spartak Vrchlabí juniorky
OÚ Studenec
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57:31
48:34
48:35
30:47
23:62
4:72

48
42
39
37
33
29
22
57
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Ženy
Ženský B-tým nastupoval v krajském přeboru 2. třídy a v něm také zůstává pro
příští sezónu. V béčku sbírají zkušenosti juniorky po boku zkušenějších hráček.
A-tým hrál krajskou jedničku a stejně to bude i v sezóně následující. Vzhledem
k malému počtu přihlášených se náš tým udržel i přes 9. místo z minulé sezóny, což
je skvělá zpráva, poněvadž krajská jednička má úroveň a hraje se přes zimu, kdy je
na volejbal více času.
Krajský přebor 1. třídy – ženy
1. VK Hronov „B“
2. Slavia Hradec Králové „B“
3. TJ Červený Kostelec „A“
4. VK Hronov „A“
5. Lokomotiva Trutnov „A“
6. Sokol Staré Město Náchod
7. Sokol Hradec Králové
8. Orel Hradec Králové
9. Orel Studenec „A“

32
32
32
32
32
32
32
32
32

27
21
18
17
16
16
15
8
6

5
11
14
15
16
16
17
24
26

89:32
75:47
65:63
66:63
64:61
67:70
61:68
45:81
38:85

59
53
50
49
48
48
47
40
38

Krajský přebor 2. třídy – ženy
1. TJ Jičín
2. Sokol Bílá Třemešná
3. TJ Lánov
4. Sokol Dřevěnice
5. Harant Pecka
6. Orel Studenec „B“
7. Sokol Jilemnice

24
24
24
24
24
24
24

23
19
15
9
9
6
3

1
5
9
15
15
18
9

71:7
65:22
49:33
36:50
32:55
28:59
12:67

47
43
39
33
33
30
15

10. 9.
17. 9.
24. 9.
25. 9.
8. 10.
15. 10.
22. 10.
58

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

Podzimní program naší jednoty
ženy
Orel Studenec „B“ – VK Hronov „C“
ženy
Orel Studenec „B“ – TJ Sokol Bílá Třemešná
ženy
TJ Baník Žacléř – Orel Studenec „B“
ženy
Orel Studenec „B“ – TJ Harant Pecka
ženy
TJ Sokol Staré Město Náchod – Orel Studenec „A“
ženy
Orel Studenec „A“ – VK Hronov „B“
ženy
Orel Hradec Králové – Orel Studenec „A“
OÚ Studenec
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12. 11. 10.00

ženy

Orel Studenec „A“ – TJ Sokol Hradec Králové

19. 11. 10.00
27. 11. 9.00
3. 12. 10.00
10. 12. 10.00

ženy
ženy
ženy
ženy

Orel Studenec „A“ – TJ Lokomotiva Trutnov
TJ Červený Kostelec A – Orel Studenec „A“
Orel Studenec „A“ – TJ Jičín
TJ Slavia Hradec Králové B – Orel Studenec „A“

Mýty o dia cukrovinkách na pokračování
Mýtus 4: Diabetik je chudák, téměř invalida!
Uvažovat takto je velká chyba. Pacient s diabetem má šanci žít zcela
plnohodnotným životem jako lidé z jeho okolí. Pokud poctivě dodržuje určitá
pravidla a řídí se pokyny lékařů, není prakticky omezen v žádné činnosti.
Problémem jsou chronické komplikace diabetu, které jsou důsledkem mnohaleté
špatné kompenzace diabetu.
Mýtus 5: Cukrovka 2. typu je cukrovka stařecká.
Dříve byla skutečně cukrovka 2. typu diagnostikována u pacientů v pokročilejším
věku. Vzhledem k současnému trendu životního stylu, kdy část populace ovládl svět
televize, počítačů a hamburgerů, můžeme pozorovat prudký nárůst dětí a mladých
lidí s nadváhou. Onemocnění cukrovkou 2. typu se posouvá stále do nižších
věkových kategorií.
zdroj: www.diadesatero.cz

Recept nejen pro diabetiky: Dia meruňkový koláč
Suroviny: 2 vejce, 1 a třetina šálku polohrubé mouky, třetina šálku hladké mouky,
6–7 tablet umělého sladidla, 3/4 šálku pomletých ořechů, 80 g rostlinného tuku,
1 šálek vlažného mléka, meruňky
Postup přípravy: Mouku promícháme v míse s práškem do pečiva a pomletými
ořechy, zvlášť rozšleháme mléko, rozdrobené sladidlo, vejce a rozpuštěný tuk a vše
vlijeme do ořechové směsi. Důkladně promícháme a vlijeme na vymazaný a hrubou
moukou vysypaný plech, poklademe vypeckovanými a na menší kousky
nakrájenými meruňkami a upečeme ve středně vyhřáté troubě při cca 160–170 °C
asi 60 minut.
zdroj: http://www.recepty.eu/pro-diabetiky/dia-merunkovy-kolac.html
OÚ Studenec
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