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ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
V době uzávěrky tohoto čísla Zpravodaje čekáme na odpověď, zda
jsme uspěli v žádosti o dotaci ohledně zateplení MŠ v Zálesní Lhotě,
kterou by se měla uskutečnit i změna způsobu vytápění této budovy. Bez ohledu na
výsledek této dotace probíhají práce na zpracování podkladů přístavby této budovy
a dále i na projektu čističky odpadních vod, která má vyřešit další problém této
stavby ohledně odpadového hospodářství. Harmonogram těchto tří stavebně na sobě
závislých prací lze naplánovat jednak podle získání, či nezískání dotace, dosažení
patřičných povolení, tak i nutných finančních prostředků.
Současný stav ukazuje na to, že povolení lze získat nejdříve na podzim letošního
roku. Pokud uspějeme s dotací a termín dokončení bude do dvou let, musíme letos
připravit výběrová řízení tak, abychom na jaře příštího roku mohli začít tuto budovu
přistavovat, včetně ČOV a na podzim stejného roku zateplovat.
Takové jsou představy v tento čas, ale vše také může být i jinak a okolností
závislých nejen na finančních možnostech může být také ještě mnoho.

Další záležitostí, která v této době probíhá, je podání nabídek na akci: Víceúčelové (multifunkční) hřiště. Pokud bude vše probíhat tak, jak bychom si přáli,
realizace této stavby by měla začít v květnu a být dokončena v říjnu letošního roku.

V současné době se také začala zpracovávat výzva z Grantového fondu Libereckého kraje, kam chceme přihlásit projekt: Amfiteátr v přírodním a kulturním areálu.
Pokud uspějeme, tak této stavby se dočkáme buď na podzim roku letošního, nebo na
jaře roku příštího.

I letošní rok se naše obec přihlásí do soutěže „Vesnice roku 2012“. Podání
přihlášky včetně potřebných dokumentů je nutné zrealizovat tak jako každý rok do
konce měsíce dubna.
Návštěva krajské hodnotitelské komise proběhne v termínu květen–červen.
Jiří Ulvr, starosta
OÚ Studenec
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Rekonstrukce silnice Studenec – Horka u Staré Paky
Dne 1. 2. 2012 a 6. 3. 2012 proběhly ohledně této akce další jednání v budově
Krajského úřadu Libereckého kraje. V průběhu měsíce března došlo ke
schvalovacím procesům v Radách a Zastupitelstvech krajů Libereckého a Královéhradeckého. Současná situace je taková, že došlo mezi těmito kraji ke schválení
„Smlouvy o spolupráci při realizaci akce: Modernizace silnice Horka u Staré Paky –
Dolní Branná“, která poukazuje na to, že zadavatelem, kdo bude realizovat tyto
rekonstrukce silnic, bude právě kraj Královéhradecký.
V této fázi se to tedy celé přesouvá na jiný kraj a bude se čekat na Usnesení vlády
ČR, které by mělo uvolnit finanční prostředky ze státního rozpočtu. Tímto je také
vyřešena otázka, z jakých financí by se měla tato akce financovat. Dnes tedy víme,
že to nebude z Regionálního operačního programu, ale ze státních financí na
revitalizaci automobilového průmyslu.
Podle ústní dohody mezi těmito kraji by se mělo začít právě s „naší“ rekonstrukcí,
kde je již zpracovaná projektová dokumentace, včetně stavebního povolení a také
průjezdem Dolní Brannou, kde se na stavební povolení čeká.
Většina dalších jednání se tedy bude podle všeho odvíjet v Hradci Králové,
a jelikož bych Vám toho chtěl nabídnout více, podařilo se mi získat alespoň jedno
sdělení, které Vám otiskuji níže:
Jiří Ulvr, starosta
Hradec Králové 13. 3. 2012
Dobrý den,
k Vašemu dotazu sděluji:
Rada KHK na včerejším jednání schválila Smlouvu o spolupráci mezi KHK
a LBK . Rada LBK již tuto smlouvu schválila. Nyní smlouvu, která je základním
prvkem pro fungování připravované Strategické průmyslové zóny Vrchlabí, budou
schvalovat zastupitelstva obou krajů 21. 3. a 22. 3. 2012. Pevně věřím, že projde
i tam. Současně jsme všechny podklady k realizaci investiční akce „Modernizace
silnice Horka u Staré Paky – Dolní Branná“, která je jednou z akcí budoucí SPZ
Vrchlabí, předali agentuře CzechInvest, která je implementační agenturou MPO ČR.
Současně jsme předali i projektové dokumentace, včetně výkazu výměr a rozpočtů
jako podklady pro VŘ na supervizora úseků výše uvedené investiční akce, které jsou
již pod stavebním povolením. Nyní čekáme na Usnesení vlády ČR, které by mělo
celé financování Průmyslové zóny Vrchlabí schválit, a tím potvrdit účast státního
rozpočtu na zóně, ke které se zavázalo v roce 2008. Firma Škoda Auto a. s. potvrdila
v loňském roce svým Oznámením o realizaci zachování a rozšíření závodu ve
4
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Vrchlabí naplnění této smlouvy a v současné době tuto svoji část již fakticky
realizuje (výstavba a rozšíření kapacit závodu ve Vrchlabí).
Příjemný den
Ing. Roman Kosař, manažer průmyslové zóny
odbor regionálního rozvoje, cest. ruchu a kultury, KÚ Královéhradeckého kraje

Připomínáme placení poplatků
za odpady na rok 2012
Poplatek je splatný do 30. 6.
2012 do pokladny na OÚ Studenec, poštovní poukázkou nebo
převodem z účtu, pokud si na
obecním úřadu vyžádáte variabilní symbol. Poplatek za odpady
je stejný jako v loňském roce,
tedy 500 Kč na osobu.

Další informace
Důležité je také připomenout, že
i v letošním roce bude naše obec finančně
přispívat firmě PEKAŘSTVÍ BOHEMIA
s. r. o., Jablonec nad Nisou, která se
zavázala, že se svojí pojízdnou prodejnou
potravin, drogerie a smíšeného zboží, bude
nejméně 3× v každém kalendářním týdnu,
v předem určených dnech a přesně určeném
čase, zajíždět k uskutečnění prodeje do
Zálesní Lhoty.
Jiří Ulvr, starosta

Obec Studenec, jako partner závodu, si Vás dovoluje pozvat na 5. ročník
soutěže historických vozidel „O pohár starosty obce Studenec“.
Studenecké míle
dovolujeme si Vás pozvat na
soutěž historických vozidel
a velocipedů,
která se uskuteční v Podkrkonoší
v obci Studenec v sobotu
26. 5. 2012
Podrobné informace naleznete na:
www.studeneckemile.estranky.cz
nebo dotazem na mail:
studeneckemile@seznam.cz
Uzávěrka přihlášek do soutěže bude 30. dubna 2012.
Těšíme se na Vaši účast!

OÚ Studenec

Jindřich Synek, Tomáš Chrtek
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Z jednání zastupitelstva obce
První zasedání Zastupitelstva obce Studenec v roce 2012 se konalo 19. března za
účasti 13 zastupitelů a 4 občanů.
Schválen byl rozpočet na rok 2012 (uvedený níže) a rozpočtový výhled na roky
2013–2014. V tomto výhledu činí v roce 2013 příjmy 20,6 mil. Kč a výdaje
20,7 mil. Kč, v roce 2014 pak příjmy 20,9 mil. Kč a výdaje 21 mil. Kč.
Projednávaly se prodeje 20 obecních pozemků nacházejících se převážně
v Zálesní Lhotě. Schváleny byly prodeje doporučené radou obce. Schváleno bylo
také odkoupení přístupové komunikace ke stavebním pozemkům a bezúplatný
převod stavební parcely na obec, obojí opět v Zálesní Lhotě.
Na rok 2012 zůstává cena vodného ve výši 20 Kč/m3 a stočného také na
20 Kč/m3. Stočné 20 Kč/m3 budou platit nájemníci obecních bytů, občané napojení
na zkolaudované obecní směsné kanalizace budou platit stočné 6 Kč/m3. Při takto
schválených cenách obec provede obnovu vodovodů a kanalizací ve výši
385 000 Kč. Pokud by obec provedla obnovu dle schváleného plánu obnovy
(1,1 mil. Kč), cena vodného by činila 29,30 Kč/m3 a stočného 45 Kč/m3.
Podle návrhu finančního výboru byly rozděleny příspěvky sportovním organizacím: Sportovní klub Studenec obdrží 142,9 tis. Kč, Sokol Studenec 73,9 tis. Kč,
Školní sportovní klub Studenec 56,8 tis. Kč, Orel Studenec 54,7 tis. Kč, Sokol
Zálesní Lhota 25,3 tis. Kč, SDH Studenec 22,5 Kč a SDH Zálesní Lhota 4,2 tis. Kč
(celkem 400 tis. Kč).
Zastupitelé schválili hospodářský výsledek základní školy, který v roce 2011 byl
vůči odboru školství krajského úřadu vyrovnaný a vůči Obci Studenec činil přibližně
4 tis. Kč. Z něj bude 20 % převedeno do fondu odměn a zbytek do rezervního fondu.
V dalších bodech jednání zastupitelstvo vzalo na vědomí vyhodnocení
hospodaření Fondu rozvoje bydlení za rok 2011 a odsouhlasilo:
– smlouvu na dopravní obslužnost na rok 2012 (podle které obec zaplatí
164 070 Kč, tj. 90 Kč na obyvatele),
– hospodaření obce a její závěrečný účet za rok 2011 včetně zprávy auditora, jehož
hodnocení zní „bez výhrad“,
– smlouvu týkající se věcného břemene v souvislosti s rozšířením veřejného
osvětlení v Zálesní Lhotě.
V diskusi pan starosta informoval o následujících záležitostech:
– Sdružení místních samospráv ČR organizuje petici proti reformě financování
regionálního školství. Návrh ministra školství přesouvá další díl financování na
obce a rodiče a ohrožuje tak 50–70 % venkovských škol.
– V Libereckém a Královéhradeckém kraji probíhají schvalovací procesy k rekonstrukci silnice Studenec – Horka u Staré Paky. Projekt se přesouvá na Králové6
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hradecký kraj, který bude zadavatelem, a po odsouhlasení se bude čekat na
Usnesení vlády ČR. Po podpisu a registraci smluv by mělo ministerstvo financí
uvolnit finance.
– Probíhá výzva pro podání nabídek na akci Víceúčelové (multifunkční) hřiště.
– Zpracovávají se podklady přihlášky soutěže Vesnice roku 2012.
– Očekává se výzva z Grantového fondu LK, kam chce obec přihlásit projekt
Amfiteátr v přírodním a kulturním areálu.

Rozpočet Obce Studenec na rok 2012
Příjmy rozpočtu
Rozpočet 2011 Skutečnost 2011 Rozpočet 2012
Daňové příjmy
12 790 000
12 600 001
12 660 000
Poplatky
3 715 000
3 396 770
2 804 000
Prodej – voda, lesy, knihy
2 113 000
568 241
2 157 000
Ostatní činnost místní správy
3 095 000
2 645 266
3 093 000
Dotace, mimorozpočtové prostředky 1 545 000
4 296 563
1 328 100
Příjmy celkem
23 258 000
23 506 841
22 042 100
Výdaje rozpočtu
Rozpočet 2011 Skutečnost 2011 Rozpočet 2012
Lesy
103 000
121 845
56 000
Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch
0
0
0
Komunikace (silnice)
3 389 000
2 307 033
865 000
Ostatní záležitosti pozem. komunikací 300,000
176 588
100 000
Doprava
163 600
163 620
164 070
Pitná voda
1 995 000
1 910 746
2 060 000
Odvádění a čištění odpadních vod
304 000
194 354
157 000
MŠ Studenec
329 000
335 226
329 000
MŠ Zálesní Lhota
241 000
282 000
1 003 030
Základní škola Studenec
2 280 000
2 580 000
6 630 000
Knihovny
26 500
34 969
23 500
Kulturní zařízení – býv. škola Zál. Lhota 60 000
561 901
185 000
Kultura
167 000
132 531
198 000
Obnova místních kulturních památek
70 000
66 160
55 000
Tělovýchovná činnost
400 000
400 000
400 000
Využití volného času mládeže
15 000
20 656
20 000
Zájmová činnost – Klub důchodců
24 000
21 628
24 000
Ambulantní péče
139 500
213 330
270 500
Bytové hospodářství
204 000
238 030
67 000
Veřejné osvětlení
402 000
887 550
682 000
Pohřebnictví
12 000
22 979
18 500
OÚ Studenec
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Výstavba a údržba místních inž. sítí
0
Územní plánování
100 000
Územní rozvoj a komunální služby
1 306 000
Záležitosti bydlení a územní rozvoj
300 000
Změny technologií vytápění
0
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
50 000
Sběr a svoz komunálních odpadů
1 000 000
Využívání komunálních odpadů
0
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
1 164 000
Pečovatelská služba
344 500
Požární ochrana Studenec
331 600
Požární ochrana Zálesní Lhota
20 000
Zastupitelstva obcí
984 250
Volby do Senátu
0
Volby do zastupitelstev krajů
0
Činnost místní správy
6 470 050
Obecné příjmy a výdaje z fin. operací
18 000
Pojištění funkčně nespecifikované
100 000
Finanční operace
35 000
Finanční vypořádání minulých let
410 000
Výdaje celkem
23 258 000
Financování
0

0
0
999 739
200 000
0
50 832
1 365 558
0
1 165 754
264 990
384 797
20 000
1 034 306
0
0
5 724 158
15 462
104 804
35 000
410 000
22 446 546
0

0
100 000
770 000
400 000
0
52 000
1 365 000
0
264 000
250 000
236 500
20 000
1 036 000
0
0
3 673 000
18 000
105 000
35 000
410 000
22 042 100
0

Zpráva o stavu veřejného pořádku
v obci Studenec za uplynulý rok 2011
V této zprávě Vám podávám informaci o stavu veřejného pořádku
v obci Studenec a Zálesní Lhota, a to za období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011.
Na území obce Studenec a Zálesní Lhota došlo v loňském roce ke spáchání
15 trestných činů. Ve srovnání s rokem 2010, kdy bylo zaevidováno celkem
22 případů spáchaných TČ, se jedná o výrazný pokles trestné činnosti.
8 případů bylo majetkových, dále se ve dvou případech jednalo o neplacení
výživného, ve dvou případech k trestnému činu proti životu a zdraví, jeden případ
proti veřejnému zájmu, jeden případ proti svobodě a lidské důstojnosti. V jednom
případě došlo k týrání zvířete.
Z tohoto počtu zůstává 7 případů neobjasněno. Jeden trestný čin byl vyhledán,
kdy se jednalo o řízení motorového vozidla řidičem, který měl vysloven zákaz
řízení.
8
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Na území obce Studenec a Zálesní Lhota došlo v loňském roce ke spáchání 104
přestupků. V 91 případech byl zjištěn přestupce, zbylých 13 případů zůstává do
současné doby neobjasněno. Z tohoto celkového počtu 104 přestupků došlo v 88
případech k porušení pravidel silničního provozu, kdy 79 přestupků bylo vyřešeno
blokově. 12 přestupků bylo majetkových, 3 přestupky proti občanskému soužití
a jeden přestupek proti životnímu prostředí. 64 přestupků řešil Dopravní inspektorát
Semily a jeden Dopravní inspektorát Liberec, a to na úseku dopravy. Zbylé
přestupky, 39 případů řešilo zdejší obvodní oddělení. 12 přestupků bylo oznámeno
MěÚ Jilemnice k projednání. Oproti loňskému roku se jedná o výrazné zlepšení
bezpečnostní situace v obci.
Uvedenou zprávu podávám jako stručný přehled o stavu veřejného pořádku
v obci Studenec a Zálesní Lhota.
V případě potřeby je zde i nadále možnost kontaktu Policie ČR, Obvodní
oddělení v Jilemnici elektronickou poštou, na adrese: smoopjil@mvcr.cz, zde by se
především mohlo jednat o hlášení různých kulturních, společenských a sportovních
akcí.
zpracoval pprap. Martin Buďárek, vrchní asistent
schválil npor. Bc. Martin Mach, vedoucí oddělení
Policie České republiky, Obvodní oddělení Jilemnice

Základní škola a Mateřská škola Studenec
Zprávičky z MŠ Zálesní Lhota
Zimní olympijské hry
Ke konci ledna proběhly v naší školce zimní olympijské školkové hry. Bohatá
sněhová nadílka nám umožnila chodit během vycházek na lyže ke kostelu, některé
děti na nich stály poprvé, hlavně ty nejmenší, starší děti, které už něco natrénovaly
doma, sjížděly na lyžích bez větších problémů.
Na konci týdne se uskutečnil závěrečný sjezd, byla vidět už jistota a i ti nejmenší
děti sjely od kostela až ke školce za hlasitého povzbuzování ostatních.
Po celý tento týden probíhaly hry i uvnitř školky. Připravili jsme si olympijskou
vlajku, vyrobili pochodeň, povídali jsme si o sportech a o chování sportovců během
her. Děti měly možnost prolistovat si knížku ze zimní olympiády v Calgary.
Úvod patřil samozřejmě ceremoniálu, vlajku neslo několik dětí, nechybělo
zapálení pomyslného ohně. Všichni jsme se vydali za vlajkou a šli jsme v průvodu,
OÚ Studenec
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aby si děti vyzkoušely
alespoň trochu atmosféru při olympiádě.
Nechyběl ani olympijský slib sportovce
a mohlo se začít soutěžit. Ve třídě proběhly závody dvojic na
lyžích, tahání bobů,
hokej, dokonce i krasobruslení jednotlivců
nebo dvojic na hudbu,
závody na snowboardu a další disciplíny, u kterých jsme si užili ve třídě plno legrace.
Kdo zrovna nezávodil, fandil, tleskal a povzbuzoval.
Na konci týdne proběhlo vyhlášení a předávání diplomů, nechyběly samozřejmě
medaile a drobné ceny. Každý byl vítězem.
Tak zase za rok, při další olympiádě!

Limonádový Joe
Naše školka byla pozvaná na divadelní představení žáků devátého ročníku ZŠ
Studenec. Hra plná písniček a barevných kostýmů se dětem velice líbila. Nápadité
kulisy dodaly jejich představení tu správnou atmosféru. Hned jsme byli na Divokém
západě. Po skončení jsme se všichni vyfotografovali s herci a zase odcestovali zpět
do školky.
Moc děkujeme!!!
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Masopust ve školce
Toto období je pro nás ve školce časem veselí, taškařic, legrácek a her. Vše
směřuje k „nejdůležitější“ události. A to je maškarní bál. Dopoledne plné her,
veselých soutěží a tance. A kdo přišel to dopoledne do školky? Posuďte
sami. Byla to pestrá směs zvířátek
a pohádkových i filmových postav.
Abychom se podělili o dobrou
náladu i s ostatními, uspořádali jsme
malinký „masopustní průvod“ po

vesnici s veselými písničkami a říkadly. Snad se nám
podařilo potěšit všechny, kteří nás viděli, koho jsme potkali a kde jsme se zastavili.

O klukovi z plakátu
14. března jsme navštívili divadelní představení v SD Jilm. Divadélko
„Tramtárie“ předvedlo pěknou pohádku o přátelství a vzájemné pomoci mezi lidmi
i zvířaty s názvem podle známého večerníčku „O klukovi z plakátu“. Představení se
dětem líbilo a zejména převleky herců za
zvířátka zaujaly i ty nejmenší.

Jarní tvoření
Jako již tradičně jsme v naší mateřské
školce před Velikonocemi připravili „Jarní
tvoření“ pro rodiče a děti. Pomoci s výrobky a předvést netradiční velikonoční
OÚ Studenec
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ozdoby nám přijela paní Kotyková z Ekofarmy
v Roztokách. Vyráběli jsme drátkované kraslice
a zvířátka s korálky, kuřátka a vajíčka z ovčí vlny,
vybarvovali sádrové odlitky vajíček a kachle s jarními
motivy a nechybělo ani malování vejdumků. Výrobky
si všichni mohli odnést domů. Doufáme, že všem
zkrášlily jejich domovy a zpříjemnily velikonoční
svátky.
Kateřina Jandurová a Marie Felcmanová
učitelky MŠ Zálesní Lhota

Zápis do 1. tříd ZŠ Studenec
20. leden 2012 byl pro mnohé předškoláky dnem svátečním. V doprovodu svých
rodičů přišlo postupně v pátečním odpoledni do školy k zápisu do 1. třídy postupně
40 budoucích prvňáčků! Děti ze Studence, Bukoviny, Zálesní Lhoty, Horek u St.
Paky, Čisté u Horek, Nedaříže a Borovnice vítala hned u vchodu děvčata z 8. třídy,
která se za pomoci své výřečnosti a plyšových hraček snažila, aby děti ztratily
prvotní zábrany a ostych z ne úplně známého prostředí. Dívky se věnovaly dětem
i jejich rodičům i ve 3. třídě, kde byl připravený pestrý program. Děti kreslily,
sledovaly pohádky, hrály si s autíčky i s kostkami, sestavovaly puzzle, plnily drobné
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úkoly za malou lízátkovou odměnu. Pro všechny pak byl připraven domácí sladký
zákusek (od p. V. Bekrové), pro děti džus (připravený p. R. Kuříkem), pro rodiče
káva dle vlastního výběru (sponzorsky zajištěno Penzionem Trautenberk).
V prvních třídách pak děti ukázaly p. učitelkám Ivaně Kučerové a Zdeňce
Erbenové, co všechno už ovládají. A že toho bylo!
Postupně bylo zapsáno do 1. tříd 34 budoucích prvňáčků, kteří si za odměnu
odnášeli tašku s překvapením, Kinder vajíčko a pozvánku ještě k dalším dvěma
návštěvám velké školy, aby si ji prohlédli za pomoci pohádkových bytostí a ve
školních lavicích při jarním tvoření zkusili „dávat pozor“.
Všem, kteří se podíleli na přípravě a vlastním průběhu zápisu, děkuji.
PaedDr. Dana Synková, zástupkyně řed. ZŠ

Z pohádky do pohádky – putování školou
21. 2. 2012 žáci sedmého ročníku připravili pro předškoláky pohádkové
odpoledne. Aby se budoucí prvňáčci lépe cítili ve škole a především se lépe
orientovali, bylo pro ně připraveno
putování školou. V místnostech, které
budou budoucí žáci první třídy navštěvovat, byla jednotlivá stanoviště s rozmanitými úkoly. Sedmáci, kteří byli
oblečeni do pohádkových kostýmů, se-

znamovali malé žáčky s prostory školy
a zároveň jim zpříjemnili odpoledne
zábavnými činnostmi. Předškoláky doprovázeli Šmoulové, čarodějnice, Shrek,
pohádkové babičky, Pat a Mat a spousta
dalších. Na konci putování dostali předškoláci na památku diplom a sladkost
a hlavně přání, aby se jim na škole líbilo.
Fotografie z úterního odpoledne si mohou
rodiče prohlédnout na: http://predskolacistudenec.rajce.idnes.cz/putovani_skolou.
Ing. Petra Šedivá, Mgr. Dana Chrástová
OÚ Studenec
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A reakce žáků sedmé třídy…?
Akce s prvňáčky byla podle mého názoru dobrá a hezky naplánovaná. Myslím si,
že budoucím prvňáčkům se to také líbilo a jsem pro to, aby se tato akce pořádala
i příští rok. Hodně jsme se nasmáli a i prvňáčci přes svojí stydlivost se zapojili do
her a komunikace. Byla to hezká akce.
Malé děti byly fajn, velmi snaživé a šikovné.
Tento den byl skvělý, nejdřív jsme se oblékli do našich připravených masek a pak
každá skupinka šla na své stanoviště. Budoucí prvňáčci chodili po stanovištích. Mně
osobně se to moc líbilo a doufám, že i budoucím prvňáčkům.
Prvňáčci se chovali velmi vzorně. Přiběhli do cíle celí nadšení.
Bylo to super, akorát škoda, že to tak rychle uběhlo. Ale užili jsme si pořádnou
legraci! Doufám, že za rok půjdeme zas…

Plavecká štafeta v Jičíně 3. 4. 2012
Na jaře vždy zahajujeme plaveckou sezónu v jičínském bazénu. Naši druháci,
třeťáci, čtvrťáci a páťáci závodí v plavání na 25 m volným způsobem. Někteří
přeplavou bazén v pohodě a ve velmi pěkném čase. Někoho stojí těchto 25 m hodně
sil, vypijí u tohoto výkonu dost vody, ale za odměnu potom jezdí na tobogánu,
odpočívají v páře nebo ve vířivce, nechají se unášet divokou řekou. Zážitků mají
všichni dost a už se těšíme na další ročník plaveckých závodů.
Nejlepší letošní výkony:
Kategorie 2.–3. tř. chlapci:
1. Šimůnek Matěj
25,8
2. Hrubý Matyáš
26,2
3. Štefan Vít
30,8

Kategorie 2.–3. tř. dívky:
1. Bergerová Veronika
2. Efenberková Andrea
3. Zahradníková Linda

35,2
36,8
41,1

Kategorie 4.–5. tř. chlapci:
1. Pekárek Dominik
24,7
2. Šír Pavel
28,2
3. Šimůnek Jan
31,2

Kategorie 4.–5. tř. dívky:
1. Bergerová Magda
2. Čejková Eliška
3. Šimůnková Veronika

26,8
29,3
32,3

Jarní aranžování ve studenecké škole
S prvními jarními dny nás navštívila paní Bušáková z nedaleké Borovnice.
Přinesla s sebou kromě stále dobré nálady a nezdolného optimismu (ten jí můžeme
při jejím pracovním vytížení jen tiše závidět a určitě také přát) i košík plný jarních
dekorací a náruč křehkých květin.
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Všechno to barevné a voňavé potěšení
bylo určeno pro čtvrťáky a páťáky z výt varn ého krouž ku.
Během následujících
dvou hodi n se pak
nikdo z nich ani na
chvilku nezastavil,
protože si chtěl odnést
domů co nejkrásnější
velikonoční dekoraci.
Letošní téma bylo
i přes „vajíčkovou krizi“ tradiční – použití
skořápek – ovšem v netradičním provedení. Lektorka zvolila jako podklad pro
aranžmá papírová plata a krabičky na vajíčka. Tento základ byl doplněn nakvetlými
narcisy a modřenci i vším, co můžete najít v přírodě.
Odpoledne nám uteklo jako voda, práce šla od ruky a v mnohých domácnostech
budou mít maminky o jednu starost méně. Dekoraci pro letošní Velikonoce už mají
hotovou.
Zájemci, kteří by si něco podobného chtěli také vyzkoušet, nepřijdou zkrátka.
Paní Bušáková přislíbila, že podobné odpoledne uspořádáme během tradiční
výtvarné výstavy Dílny 2012 ve dnech 11.–15. června 2012.
ve Studenci 5. 4. 2012 M. Jindrová

První Noc s Andersenem na naší škole
V pátek 30. 3. 2012 v 18.30 se do školy začaly stěhovat spacáky, karimatky,
polštáře, knihy, dobroty a hlavně nadšené děti, které chtěly prožít noc ve škole
s knížkami a povídáním o nich. V první třídě se sešlo 35 čtenářů z druhých, třetích
a čtvrtých tříd. Na pomoc nám přišly tři dívky ze sedmé třídy. Po zahájení programu
jsme se rozdělili do dvou skupin a každá začala se svým programem. Druháci zůstali
v první třídě a hlavní téma, které nás zajímalo – Hans Christian Andersen a jeho
pohádky. Došli jsme k závěru, že jeho pohádky tak úplně pohádky nejsou, některé
nekončí moc šťastně, ale i tak se povídání a poslouchání o něm všem líbilo. Třeťáci
a čtvrťáci vyrazili do družiny, kde je čekal úkol nakreslit císaře a představu jeho šatů
– na motivy pohádky Císařovy nové šaty. Po 60 minutách se obě skupiny vyměnily
OÚ Studenec
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a absolvovaly druhou část programu. Potom jsme se všichni opět
sešli v první třídě a čekal nás krátký
blok informací o Dánsku. Některé
malé děti mají mnohem větší
informace než jejich starší spolužáci, takže jsme byli mile překvapeni jejich znalostmi. Následoval
přesun do spacích místností, spaní
bylo rozděleno do družiny a hudebny.
Pak už vypukla dlouho očekávaná noční hra. Děti chodily samy
nebo ve dvojicích do knihovny
a tam musely splnit zadaný úkol –
vyhledat podle příjmení autora
správnou knížku, kterou měly na
lístečku. Pomáhaly jim s tím dívky
ze sedmičky. Pro některé to byla
opravdu stezka odvahy – zkuste si jít noční školou, kde téměř nic nesvítí, zato díky
větru neustále zvoní zvenčí zvonek. Všichni to zvládli na jedničku a sešli jsme se
v kině, kde nás z donesených kartiček čekal splnit poslední úkol. Podle barev se
rozdělit do skupin a dát dohromady správný název. Všem se to nakonec povedlo.
Protože už bylo téměř 23.00, odebrali jsme se do svých provizorních pelíšků. Chvíli
jsme si povídali o donesených knížkách, co nás na nich baví, a proč bychom je chtěli
doporučit i ostatním. Pak nastalo čtení, ukázka z nově vydávané knížky od Petry
Braunové, která má vyjít v prosinci s názvem O chlapci, který spadl z nebe. Ukázku
z této knihy měly všechny knihovny stejnou, takže na všech místech po republice se
četlo totéž. Někteří nespavci toho měli ještě málo a stále chtěli číst i další donesené
knihy. Po půlnoci se vše uklidnilo a do rána bylo všude ticho. Ranní probuzení bylo
pro někoho dost časné, když spí víc dětí pohromadě, nikdo se dlouho nevyspí, takže
hurá do jídelny na snídani. Došlo i na krásný koláč, na kterém byl nápis Noc
s Andersenem a který byl vynikající (děkujeme, paní Mühlbachová). Zbyla ještě
chvilka, a tak se většina dětí odebrala do knihovny a všichni odcházeli domů
s nějakou vypůjčenou knížkou. Už se začali sjíždět první rodiče, takže nastal čas
loučení. Ze závěrečných reakcí dětí bylo zřejmé, že se jim to všem líbilo, takže za
rok se těšíme na shledanou.
Mgr. Dana Chrástová, Mgr. Zuzka Weissová
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Přednáška o zdravých zubech
Důležitým úkolem školy je spolu s rodinou a dalšími institucemi chránit
a podporovat tělesný, duševní, rozumový, citový a mravní vývoj dětí a vést je
k přijetí takového stylu, který by byl základem zdravého a hodnotného života
v dospělosti.
Přednáška studentky stomatologie Lucie Holcové byla primárně určena pro
prevenci zubního kazu u dětí na základní škole. Jejím úkolem bylo vysvětlit dětem,
jak důležité je nejen duševní i fyzické zdraví, ale i to, že je nutné o své zdraví
pečovat a být za něj zodpovědný.
Zábavnou formou s pomocí interaktivních pomůcek Lucie Holcová seznámila
děti 1. stupně ZŠ se základy zubní hygieny. Zdůraznila důležitost pravidelného
provádění základních hygienických návyků a preventivních prohlídek. Pohovořila
o potravinách a nápojích, které jsou vhodné z hlediska prevence zubního kazu. Ve
vzorně připravené prezentaci děti poznaly vnitřní a vnější stavbu zubu, seznámily se
s dočasným i stálým chrupem a dostaly odpověď na otázku, jak vzniká zubní kaz.
Součástí přednášky byla i ukázka správného čištění zubů.
Cílem bylo vzbudit u dětí zájem o své zdraví a přivést je do stomatologických
ordinací na preventivní vyšetření chrupu.
Mgr. Zdeňka Erbenová, tř. uč. 2. A

OÚ Studenec
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Olympiáda v anglickém jazyce
13. 2. 2012 se konalo
okr esní kol o Ol ym pi ád y
v anglickém jazyce na Základní škole Dr. F. L. Riegra
v Semilech. Do tohoto kola
postupuje vždy vítěz školního kola. Letošní rok I. A
kategorii (6. a 7. třída) vyhrála Markéta Urbanová ze sedmé třídy a II. A kategorii (8.
a 9. třída) vyhrála Michaela
Dubská z deváté třídy. 2. místo obsadila Štěpánka Dubská I. A a Tomáš Šubrt II. A.
Na 3. místě se umístila DoOkresní kolo – zleva: Markéta Urbanová (7. tř.),
minika Kalenská I. A a Kri2. místo, Míša Dubská (9 .B), 1. místo
stýna Labiková II. A kategorie. Příprava na tuto soutěž začala již o měsíc a půl dříve. Přípravy se mohli účastnit
i žáci, kteří byli na druhém a třetím místě ve školním kole. Bylo nutné připravit
i náhradníky. Příprava byla dobrovolná a poctivě se jí účastnily Markéta Urbanová,
Štěpánka Dubská z I. A kategorie a Michaela Dubská z II. A kategorie.
Soutěž je především konverzačního
charakteru. Markéta i Míša výborně
reprezentovaly školu, a proto zaslouží za
pilnou přípravu a výborný výsledek
v soutěži velký dík a pochvalu. Markéta
se umístila na 2. místě (letos byla tato
soutěž spojena s žáky z gymnázií) a Míša
si přivezla 1. místo a zároveň postup do
krajského kola. Z okresního kola postupují
do krajského kola pouze první dva z II. A
kategorie. Krajské kolo se konalo 23. 3.
2012 v Liberci. Písemná část i ústní část
měla charakter Cambridge zkoušky PET.
Této soutěže se účastnilo 8 žáků, vždy 2 za Krajské kolo: Míša Dubská, 2. místo
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okres. Míša se umístila se ztrátou jednoho bodu na 2. místě. Do republikového
kola postupuje pouze vítěz. Tímto bych chtěla Míše moc poděkovat za pilnou
přípravu a vynikající přístup. Pravidelně docházela na všechny přípravy a svou pílí
dokázala reprezentovat naši školu na výborné úrovni.
Ing. Petra Šedivá, vyučující AJ
Celé dny v knížkách, slovnících a s BBC. Tak by se dala popsat moje příprava na
Olympiádu v anglickém jazyce. Možná se to zdá být nudné, ale mě to moc bavilo
a přineslo mi to spoustu nových informací a znalostí, které se mi budou v budoucnu
určitě hodit. Ale ze všeho nejvíce bych chtěla poděkovat paní učitelce Šedivé, která
mi věnovala ohromnou část svého volného času, také za její trpělivost a ochotu,
protože bez ní by to takhle asi nedopadlo. Děkuji.
Míša Dubská, žákyně 9. B

Okresní kolo recitace a olympiáda český jazyk
Březen 2012
Letošního školního kola v recitaci se zúčastnilo 35 soutěžících a z každé
kategorie dva a náhradník postupovali do okresu. Někteří se nakonec neúčastnili
z důvodu nemoci.
V kategorii 2.a 3. tř. nás reprezentovala Veronika Bergerová a Tomáš
Podzimek.
V kategorii 4. a 5. tř. Aleš Mühlbach a Eliška Hamáčková získali
čestné uznání, což znamená, že se
porotě líbili, ale na postup to nestačilo.
V této kategorii nás také zastupovala
Magda Hrnčířová.
V kategorii 6. a 7. tř. si dobře vedla
a čestné uznání obdržela Dominika
Kalenská, moc pěkně recitovala i Markéta Hamáčková.
Kategorii nejstarších, tzn. 8. a 9. tř.
reprezentovala jen Eliška Zvelebilová,
která všechny zaujala a pobavila
OÚ Studenec
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výběrem textu. V jejím podání se Šimek s Grossmanem pěkně poslouchají. Letos si
všichni soutěžící odvezli pamětní listy a dá se říci, že soutěž byla zorganizovaná
lépe než v předchozích ročnících. Členů poroty je ale málo, a tak je tvořena i
z pedagogů, kteří děti na soutěž doprovázejí, což má za následek prosazování
svěřenců na medailové pozice. Asi je to v té naší „povaze české“, ale není to správné
a dětem to rozhodně neuniklo.
Trochu lítosti, trochu rozčarování a až budou velcí, budou to dělat také…
Za účast a reprezentaci naší školy v této soutěži všem děkuji.
Na olympiádu v českém jazyce se vypravily dvě nejlepší žákyně v pořadí ze
školního kola, obě z 9. třídy. Na 20. místě se umístila Eliška Zvelebilová a 26. místo
obsadila Simona Tryznová. Obě dívky mají svou silnou stránku ve slohové části, kde
získaly 7 bodů z 10 možných, ale v mluvnické části se jim nedařilo, podle jejich slov
některým otázkám porozuměly špatně nebo vůbec, test hodnotily jako těžký. Je
pravda, že Scio testy, které ve škole zkoušíme, jsou stavěné trochu jinak, obsahují
více textů, ze kterých potom vycházejí otázky, jsou tedy více praktické na rozdíl od
testů olympiád. Máme tedy co dohánět.
Oběma dívkám taktéž děkuji za účast.
Všem výše jmenovaným byly uděleny body do celoroční soutěže aktivity.
Mgr. Romana Macháčová, učitelka ČJ

ZOORiskuj Liberec
Ve středu 15. 2. jsme se v čerstvě napadaném sněhu a kalamitním stavu vypravili
s dvěma soutěžními družstvy do liberecké zoologické zahrady na první kolo soutěže
o ZOO Liberec. V prvním družstvu byla tato trojice žáků: Denisa Kadavá, Lukáš
Menda a Šimon Pichl, ve druhém družstvu byli: Míša Dubská, Martin Kuřík a Petr
Horáček. Otázky byly dosti těžké a týkaly se podrobností o ZOO. Byl to již třetí
ročník této soutěže a přihlásilo se do něho rekordních 58 týmů. Bohužel se našim
týmům nepodařilo probojovat se mezi šest postupujících. Druhé kolo bude probíhat
obdobou známé televizní soutěže Riskuj a bude se konat v libereckém Cinestaru.
Myslím, že si žáci tento den užili, i když nepostoupili do dalšího kola. Všichni
soutěžící měli volný vstup do ZOO, takže jsme alespoň prošli kryté pavilony se
žirafami, slony, opicemi a tropickými papoušky. Pak už jsme se vydali zase na cestu
zpět, abychom stihli vynikající tortily ve školní jídelně. Do Liberce a zpět nás
bezpečně vezl pan Ruslan Sobran, děkujeme.
Mgr. Veronika Adolfová

20

OÚ Studenec

Ročník 2012

Číslo 2

Limonádový Joe na „prknech“ školního
divadla 2012
Neobyčejné téma, zpěv, tanec, blýskavé kostýmy, nabité pistole,
vůně doutníků, zázračný nápoj Kolaloka a více než sto návštěvníků z řad veřejnosti
(v sobotu)… tak by se dala stručně popsat úspěšná vystoupení letošních deváťáků
třídy A.
Jak se stalo, že jsme nevybrali klasickou pohádku, ale parodii na western?
Jednoduchá odpověď… když už máte ve třídě Joa, tedy Jendu Faltu, a k tomu 10,
slovy deset tancem, zpěvem a krášlením posedlých dívek, musíte si ten „kostým,
který vám padne, přeci obléknout, i kdyby se vám úplně barevně nezdál…“
To byl i náš případ, jelikož Joe byl oblíbený film rodičů a prarodičů našich žáků,
bylo nutné tomu přijít napřed „na chuť“. Našim hochům se zalíbila zejména
atmosféra ve whiskey saloonu a chytlavé melodie si brzy broukal snad každý.
Třída je to šikovná, o dobré nápady není rozhodně nouze, takže tvorba kulis
a výzdoba mimo jeviště byla povedená a dotvářela celkovou atmosféru
westernového městečka.
Nikdo není dokonalý, a tak se polidštíme a prozradíme vám, že naší slabinou byl
nepořádek, který pochopitelně při tvorbě toho všeho vzniká, ale naprosto
nepochopitelně se sám neuklízí!
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S kostýmy pro tanečnice nám pomohly dvě šikovné babičky a Verča Vanclová,
barový pult vyrobil pan Mašek, za barvy na kulisy utrácela škola a za to všem moc
děkujeme.
Účesy, líčení a choreografie tanečního vystoupení byly záležitostí našich
šikovných děvčat.
Hráli jsme pro MŠ a ZŠ Studenec, MŠ Zálesní Lhota, MŠ Čistá, dále pro zvláštní
školu z Jilemnice, pro rodiče a pro veřejnost, tedy celkem 12 představení.
Role byly, jak už jsem naznačila, šité na míru, takže divácký zážitek si snad
odnesl každý. Dokonce i děti z mateřinky, pro které to nebylo jistě to správné
pohádkové představení, si po návratu do školky vyrobily z lega pistolky a dívky
tančily a zvedaly u toho sukně… co dodat.
V hlavní roli Winifred se střídaly Aneta Pekárková a Bára Šimůnková, v roli Lů
Eliška Zvelebilová a Denisa Kadavá. Nebývá to u školního divadla obvyklé, ale
dívky se předem domluvily, která dvojice bude hrát, a střídaly se. Vše proběhlo bez
hádek a soupeření, dokonce se vzájemně dokázaly i pochválit. V tomto věku
a zvlášť u děvčat je to obdivuhodné.
Když si lidé dokáží fandit navzájem a domluví se, je to… je to radost!
Jako organizátor této „show“ a jako třídní tímto děkuji všem, kteří se snažili
zvládnout své role a obohatili tak nejen sebe o cenné zkušenosti a nevšední zážitky.
Krásná práce – děkuji
Romana Macháčová
DVD na památku připravil F. Erben. Foto pořídila Z. Weisová, R. Macháčová.
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A kdo měl „Z pekla štěstí“?
Snad vás bylo víc… ale 9. B 2012 to byla zcela jistě!
Tento rok již druhá řada divadelních vystoupení, tentokrát v opravdu pohádkovém duchu. Jistě se nabízí otázka a každého zajímá odpověď: „Kdo byl lepší?“ A,
nebo B?
I když to nebyla žádná soutěž, nebudeme si nalhávat, že obě 9. třídy, které mají za
sebou svých 12 představení, nebojovaly o přízeň diváků. Chtěly slyšet, že se to
povedlo, a také to slyšely. Jak už to bývá, někdo vdolky – jiný holky, takže si svého
favorita letošní „školní divadelní sezóny“ zvolte každý sám, a nezapomínejte u toho
na to, že každý má právo na svůj názor, pokud ho dokáže slušně vyjádřit.
Ten, kdo by asi mohl hodnotit a srovnávat, bych měla být já, protože jsem
s oběma skupinami strávila hodně času. Ničeho takového se ovšem nedočkáte.
Jediné, co mohu prozradit, je to, že obě letošní devítky jsou šikovné, nechybí jim
fantazie ani humor a práce s nimi jde pěkně od ruky (co se divadla týče).
Abych byla konkrétnější k 9.B, tak na ně dále prozradím, že někteří jsou velice
pracovití a výtvarně zruční, veškerý materiál na kulisy obstarávali sami, práci si
mezi sebou také rozdělili a vybranou pohádku a rozdělené role měli tak rychle, že
v mé hlavě ještě zněly tóny písní z „Limonádového Joa“ a 9. B už chtěla scénář.
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Přechod z jednoho do druhého byl velice rychlý a já se musím přiznat, že
v samém počátku mě ta volba úplně nenadchla, ale těšilo mě to úžasné nasazení
celého kolektivu, a také mě přesvědčili tím, jak si to dokázali obhajovat navzdory
mým připomínkám.
Teď už k tomu mohu jen říct, že to byla dobrá volba, hlavně proto, že o to tak
stáli, a také proto, že v podání této skupiny se mi pohádka začala konečně líbit.
Herecké výkony všech deváťáků byly úžasné a některé obzvlášť. Dovolila jsem
hercům improvizaci v rámci jednotlivých rolí, pokud to bude nutné, a tak se stalo, že
původní scénář proti tomu zůstal jen „plochou historkou okresního formátu“.
Bylo to vtipné, a navíc vidět své spolužáky v kostýmech a převlecích vůbec je
legrace sama o sobě. Jak jsem již říkala, role si mezi sebou rozdělili téměř dokonale,
dokonce musím „připodotknout“, že někteří snad ani „nehráli“… dokonale to
prožívali.
Tato pohádka si rozhodně odnáší své prvenství mezi jinými za „živého“ draka
Bucifala. Nic podobného jsme v předchozích představeních ještě neměli. Naši
nejmenší školáci z toho měli obrovský zážitek a nadšení se projevovalo i u nejdříve
narozených diváků, kteří nás poctili středeční návštěvou.
V tom doslova maratonu vystoupení pro školky, první a druhý stupeň, rodiče,
veřejnost a dětské centrum Jilemnice jsme zvládli uprostřed týdne ještě sportovní
lyžařský den na Mísečkách. Jednotlivá představení trvala 45 minut a někdy do
dalšího vystoupení zbývalo jen 30 minut na úklid.
Hrála se i 4 představení za vyučování, dokonce i s vážným zraněním ruky jednoho z herců. Tak tomu říkám týmová práce!
O těchto detailech se zmiňuji, kdyby snad měl někdo mylnou představu o tom,
jak je to „pohodové“, když se čtyři dny devítka neučí a „jen“ hraje…
Stejně jim ale závidíte právem, protože ty pocity, když se diváci dobře baví,
tleskají a chválí vás, to někdy vhání až slzy do očí. Jsou to pochopitelně slzy radosti
a štěstí, navíc emoce k divadlu patří a já jsem moc ráda a děkuji Vám „béčáci“, že
jsem toho opět mohla být součástí.
Vše máme zachyceno na DVD, zásluhou pana Erbena, děkujeme.
Mgr. Romana Macháčová, vyučující ČJ

Návštěva Ariesu
V pátek 30. března uskutečnila 9. A exkurzi do místní výrobny silonového zboží
Aries, za účelem získání nových poznatků k výrobě syntetických vláken.
Před osmou hodinou jsme se sešli u výrobny a čekali, až dorazí naše průvodkyně.
Když jsme byli v plném počtu, mohlo se začít. Nejdříve jsme dostali úvodní
instruktáž a poté zamířili do první výrobní místnosti. Uvnitř se nacházely plně
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automatické stroje a ze silonových vláken neustále vyráběly jednotlivé nohavice, ze
kterých se postupně staly již nám známé silonky, ale to bych předbíhala, takže pěkně
po pořádku.
Když jsme viděli, jak se během chvilky z jednoho stroje vynořila hotová bavlněná
ponožka, které zde také vyrábějí, mohli jsme se přesunout dále. Ve druhé místnosti
už byla práce rozdělena půl na půl. Zkušené oči několika pracovnic kontrolovaly
kvalitu, další na strojích upravovaly části budoucích silonek a ostatní sešívaly vše
dohromady.
Potom jsme se přemístili do mezipatra, kde byly ve vitrínách vystaveny všechny
výrobky. Následně jsme zamířili do místnosti, kde se silonky barvily a praly. Jako
předposlední nás čekala návštěva dvou místností, ve kterých se kontrolovala kvalita
již hotových výrobků a ty byly poté baleny do krabic. Nakonec nám bylo položeno
několik otázek a ti, kteří odpověděli správně, dostali odměnu v podobě silonek.
Pak už nám nezbývalo nic jiného, než se rozloučit a zamířit zpět do školy.
Myslím si, že se exkurze vydařila, a za celou 9.A přeji Ariesu mnoho obchodních
úspěchů do dalších let.
Eliška Zvelebilová, žákyně 9. A

Sportovní den Horní Mísečky 2012
Již tradičně na konci lyžařské sezóny pořádáme pro žáky 6.–9. tříd sportovní den,
zaměřený na lyžování, případně pěší turistiku.
Vybíráme tento termín pečlivě vzhledem k počasí a hlášeným slevám na lanovky
a vleky. Letos jsme nakonec vyjeli na hory o dva dny dříve oproti původnímu plánu,
jelikož se mělo pokazit počasí. Stihli jsme tedy slunečno a výhledy na hory i do
kraje byly úžasné.
Ještě příjemnější byla sleva permanentek na 20 Kč/den. Zní to až neuvěřitelně, ale
bylo tomu tak. Na sjezdovky vyjel autobus už v 7 hodin ráno s 50 sjezdaři
a učitelským doprovodem (Faistaverová, Adolfová, Pohořalá, Brožová). Ráno byl
sníh ještě tvrdý a upravený, po 10. hodině dopolední už bylo lyžování v rozbředlém
sněhu výrazně těžší. Děti si to pochvalovaly a divily se, že sjezdovky byly
poloprázdné.
Na běžky se vypravilo 40 žáků také s doprovodem (Macháčová, Chrástová,
Bekrová). Zpočátku se lyžovalo na tratích, později došlo i na krátký výlet spojený
s výjezdem na Medvědín. Všech 20 odvážných se zvládlo dostat na kotvě k vrcholu
kopce, někde s menšími, ale celkem vtipnými potížemi. Nadšení všech bylo
korunováno výhledem až na Sněžku. V bufetu na stadionu jsme se občerstvili a na
slunci v lehátku „konzumovali“ vitamín D, který je také dost důležitý… Skupina
běžkařů byla velice nesourodá, neboť se dělila na nadšence – lyžaře, nelyžaře –
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snaživce a tzv. prudily a odmítače všeho, především pohybu. Třetí skupině na příští
rok jistě doporučíme raději výuku ve škole.
Pěšky se letos vydalo asi 16 žáků v doprovodu pí uč. Šedivé a Jindrové. Celkem
bez problémů došli až na Vrbatovu boudu, kde se taktéž občerstvili, pokochali
pohledem do okolí a v půl 12 už byli zase dole na Mísečkách.
Nikomu se nic zásadního nestalo, až na pár líných deváťáků byli všichni nadšeni.
Nutno také dodat, že někteří výlet vzdali předem, ať už z lenosti nebo z obav, že
to nezvládnou. Omluvitelné jsou pouze důvody zdravotní (prokazatelné), vše ostatní
je pohrdání naší snahou umožnit dětem den plný pohybu, dokonalého lyžařského
vyžití, které Mísečky nabízejí i na jaře, a v neposlední řadě jde i o poznávání krás
našich hor, na které máme tak úžasný výhled ze školní jídelny.
Za vydařenou akci děkuji všem kolegům vyučujícím a pí uč. Synkové za
bleskové zajištění autobusů.
Zase za rok SKOL…
Romana Macháčová
Pro zajímavost a obdiv: 9. B ještě po návratu z lyží ve 13 h. odehrála pohádku,
tentokrát pro důchodce, kteří nevynechali „svou středu“.

Jarní tvoření
V dubnu 2012 jsme měli jako zaměstnanci školy možnost absolvovat floristický
kurz Jarní tvoření s Kateřinou Fišerovou (Grofovou). Každý si mohl vytvořit tři
různá aranžmá pod vedením profesionální floristky. Prvním výrobkem byl květinový
26

OÚ Studenec

Ročník 2012

Číslo 2

kbelíček, dalším hnízdo v keramické misce,
posledním a nejnáročnějším byl věnec ze
snopečků sena. Práce
nám šla pěkně od ruky
a hotová díla zdobí
naše domovy.

Děkujeme vedení školy, které nám tuto akci umožnilo,
a těšíme se, že si to za čas opět
zopakujeme.
zaměstnanci ZŠ

Projekt motokolo
Jak vůbec vznikl nápad na stavbu motokola? Když jsem celé prázdniny po úrazu
ležel a nemohl nic dělat, surfoval jsem po internetu a narazil na webové stránky
o motokolech. Velmi mě zaujaly a pak přišel ten nápad, proč to nezkusit s žáky
o pracovních činnostech. Vždyť už po několik let úspěšně rozebíráme motory, které
si žáci donesou, čistí je, opravují a znovu skládají.
A tak začalo shánění jednotlivých dílů. Jako první jsme získali kostru motokola,
byla špinavá a zašlá, ale díky práci hochů ze sedmé třídy se přeměnila na zánovní.
Pomohlo trochu ředidla, hadr, voda a šikovné ruce a výsledek vidíte. To samé nás
čekalo i s koly a navíc přední bylo
bourané, to znamenalo vycentrovat ho.
Nelehký úkol, tentokrát práce pro
osmou třídu. Především Jakub Vancl
zaslouží pochvalu, protože to rozhodně
nebylo první kolo, které ve školní dílně
spravoval. Po vycentrování nás znovu
čekalo čištění. Ještě namontovat odrazky. A výsledek? Posuďte sami.
OÚ Studenec
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Dalšího úkolu se zhostili
deváťáci, obrousit starou
nádrž ze stadionu a dát jí
nový lak. Čekalo nás taky
ještě nařezat železnou
trubku a pásovinu, aby
nám pan Pavel mohl svařit
držák na motor a chlapci ho mohli spolu s obroušenou
nádrží nastříkat. Jak dopadlo broušení a lakování, opět
můžete vidět na přiložených obrázcích. K lakování jsme
použili základovou šedou barvu ve spreji a vrchní krycí
byla barva černá.
V dalším pokračování nás čekala
montáž řidítek a nových brzdových
lanek. Původní byla prasklá a navíc dost
krátká. Potřebovali jsme je minimálně
o půl metru delší, protože jsme se
chystali na motokolo přidělat speciální
dvojitou brzdu společnou pro přední
a zadní kolo. To nám mělo usnadnit
pozdější montáž spojky na levou stranu
řidítek místo přední brzdy. Motokolo
nemá totiž žádnou nožní brzdu. Tento
úkol plnila opět sedmá třída.
Po
připevnění brzdy a nasazení kol byl další dílčí
úkol splněn.
Další fází stavby bylo osazení kola světlem
a zadním brzdovým světlem společně s blinkry.
Protože však blinkry byly rozbité, musela devátá
třída použít svorky a správně sesvorkovat porušené dráty tak, aby vše fungovalo, jak má. Znalosti
o elektřině z hodin fyziky teď mohli převést do
praxe. Vše se zdařilo a bylo umístěno na své
místo.
Osmá třída v další hodině měla za úkol připevnit zrcátka a nádrž. Pro nádrž se do rámu musely
vyvrtat otvory a závitníkem je protáhnout, aby se
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mohla nádrž ke kostře připevnit šrouby.
Hrubá stavba motokola byla dokončena.
Zbývalo oživit ho, dát mu motor. To
obnášelo několik kroků, které se musely
udělat.
Sedmá třída jako první namontovala
držák motoru na kostru a přidělala na
zadní kolo rozetu. Po této operaci začala montáž motoru, které se zhostil
David Postolka z deváté třídy. Protože
originální řetěz byl na naše motokolo
krátký, zajel jsem do Zálesní Lhoty do skladu k panu Kordovi a sehnal originální
moto řetěz.
Pak nastala komplikace s výfukem. Chlapci totiž při utahování výfuku strhli závit
na motoru a při snaze závitníkem ho zvětšit pro nový šroub závitník v motoru
zlomili. Byli jsme v koncích. Naštěstí ne tak pan Šimek, který spolu se svým
spolupracovníkem výstup výfuku opravili. Tímto jim moc děkuji.
Posledním krokem bylo odzkoušení našeho výrobku. To už jsem na sebe musel
vzít já, protože žáci mají zakázáno používat motorové prostředky v okolí školy.
Zkouška proběhla dobře
a před zraky dětí z naší
mateřské školky jsem se
mohl vydat na první jízdu
našeho kola. Motokolo se
stalo středem pozornosti,
kamkoli vyjelo. Jsem moc
potěšen, že jsme spolu
s žáky sedmého až devátého ročníku dotáhli tento
projekt do úspěšného konce. Děkuji všem, kteří se
podíleli na stavbě motokola a jmenovitě panu Pavlovi za svařování, panu Šimkovi
a jeho firmě za pomoc, panu Synkovi za pomoc s motorem, panu Mühlbachovi za
součástky, panu Hanzlíkovi a Bachtíkovi za půjčování nástrojů. Dobrou zprávou je,
že motokolo se posléze podařilo prodat novému majiteli a nám se tak vrátily alespoň
finance do tohoto projektu investované.
U dalších projektů podle Vašich nápadů se těší
Mgr. Petr Baudyš
OÚ Studenec
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A co ostatní?
Vzhledem k tomu, že ne všichni se účastnili projektu motokolo, přináším Vám
pár fotek výrobků našich žáků, které jistě stojí za zhlédnutí.

Loď – Vašek Drbohlav, 8. třída

Loď – Adam Bjelka, 9. třída

 Loď – Jirka Mašek, 8. třída
 Letadlo – Zdenda Tvarůžek, 6. třída
 Stupně vítězů – chlapci 8. třída
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Recyklohraní
O úspěchu naší školy ve velké podzimní soutěži ve sběru elektrozařízení jsem
informovala již v minulém čísle Studeneckého zpravodaje. To ještě ale nikdo netušil,
že s výhrou v každém kraji ČR bude spojeno i slavnostní předávání šeku s body na
nákup odměn na stránkách Recyklohraní. Výzdoba školního kina byla doplněna
o lehké občerstvení, které bylo podmínkou ze strany předávajících, a výzdobou
reklamních stojanů firmy Asekol, která tuto soutěž sběru elektrozařízení
organizovala. Třídu k slavnostnímu předávání krásně připravily Věrka Bekrová,
Zuzka Weissová a Klára Štefanová, za to jim děkuji.
Předávání se zúčastnili zástupci Recyklohraní, firmy Asekol , z ást upce z a
Liberecký kraj pan
Jaroslav Podzimek.
Na žádost předávajících také studenecký
starosta, který se tak
alespoň s naší dlouhodobou soutěží seznámil, a jako zástupce
obce Studenec přislíbil pomoc na některé
z dalších velkých sběrných akcí. Na toto předávání byli pozváni i nejúspěšnější žáci
– sběrači, kterým jsem vytvořila dárkové poukazy na odměny za úspěšné umístění
ve sběru elektroodpadu.
Oceněnými sběrači jsou:
Luky Vondra, který si jako nejlepší sběrač naší školy vybral digitální fotoaparát
Olympus.
Terezka Urbanová, která měla jen o něco málo bodů méně než Luky, si vybrala
krásnou koloběžku s nosností až 100 kg.
Další umístění nasbírali o polovinu méně recyklobodů, a dostali jako odměnu na
výběr z několika společenských her, jako jsou Carcassone, Activity, Česko otázky
nebo soubor her Prehistoric. Do této skupiny odměněných patří: Vítek Štefan, Honza
Kadlec, Vláďa Synek, Domča Kalenská, Jakub Vancl a Magda Chrástová.
Další skupina odměněných s ještě menším počtem recyklobodů, dostala za své
snažení 4GB flash disky nebo kufr výtvarných potřeb. Těmito žáky jsou: Matěj
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Kolář, Klaudie Urbancová, Katka Horáčková, Lída Kadlecová, Renata Trejbalová,
Vlaďka Holečková, Viktor Horák a Míša Dubská.
Všichni žáci, kteří přinesli jakékoliv množství elektroodpadu do školy, byli
ohodnoceni navíc body do celoroční soutěže o nejaktivnějšího žáka školy.
Nejlepším sběračem, který přinesl dvakrát více než první odměněný žák školy,
byl můj přítel, který se tak hodně zasloužil o vítězství naší školy v této Velké
podzimní soutěži. Jemu patří alespoň velký DÍK.
Sběr drobného elektrozařízení (TV, PC, monitory a všechno drobné elektro)
pokračuje ve škole i nadále. Už nevybíráme velká zařízení, jako jsou lednice,
pračky, sporáky, myčky a mrazáky. Nevybíráme ani žádný druh osvětlení
a žárovek!
Mgr. Veronika Adolfová

Studenecká škola je zapojena do vzdělávacího programu Jeden svět na školách, jehož součástí je projekt Příběhy bezpráví. V rámci tohoto projektu se již
uskutečnila beseda s politickými vězni z padesátých let a beseda s Augustinem
Bubníkem. V letošním školním roce se projekt věnuje akci Asanace a akci Zpěvák, během níž byli donuceni k emigraci představitelé českého disentu. Besedovat s žáky a koncertovat na Obecním úřadě přijel písničkář Vladimír Veit.
Vladimír Veit (* 13. února 1946) patří k první generaci městských písničkářů,
ovlivněných zejména poezií beatniků a Bobem Dylanem, kteří začali veřejně
vystupovat kolem roku 1966. Byl prvním jevištním partnerem Jaroslava Hutky
(1967–1968), s nímž hráli zejména české překlady Dylana a Donovana, ale i své
písně. Veit byl spolu s Mertou, Hutkou, Třešňákem a dalšími členem volného
sdružení Šafrán (1972–1978). Ve spolupráci s multiinstrumentalistou Emilem
Pospíšilem natočil Veit v husákovském Československu dvě vynikající alba: Quo
vadis s vlastními písněmi a Texty, na kterém zhudebnil básně českých autorů od
Nerudy po Havla. Obě desky ovšem mohly vyjít pouze v exilovém vydavatelství
Šafrán 78 Jiřího Pallase. Do exilu posléze odešel i sám Veit (1981). V Rakousku
pokračoval ve zhudebňování svých oblíbených básníků i vydávání LP desek (Ve lví
stopě; Šla Nanynka do zelí; François Villon: Básně. Hraje a zpívá Vladimír Veit). Po
Listopadu natočil a vydal vlastním nákladem několik „samopalových“ nahrávek
(Ještě to neskončilo; Kde domov můj; Slova; Jménem poesie; Křišťálové studánky;
Štěstí) a knihu sebraných písňových textů Jménem poesie. V roce 1990 se vrátil
domů a žije na venkově v jižních Čechách. V roce 2011 natočil s Vladimírem
Mertou nové album Písničkář a v současné době pracuje na rukopisu svých
vzpomínek.
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Čtenářům Studeneckého zpravodaje
předkládáme fiktivní rozhovor, který vznikl
z rozhovoru Vladimíra Veita pro Český rozhlas a z několika hodin příjemného besedování s Vladimírem Veitem při jeho pobytu
ve Studenci.
Píše se rok 1966, seznamujete se s Jaroslavem Hutkou, odjíždíte spolu do
Olomouce k jeho rodičům, abyste měli
kde bydlet, začínáte psát písničky, pak se
přesouváte do prázdného bytu na Vinohradech, kde není ani elektřina, ani plyn.
Ráno kradete housky a mlíko před
obchody… beatnici… tam vznikly vaše
a Hutkovy Pravděpodobné vzdálenosti
a Hospodskej a Hutkou přeložená Dylanova Slunečnice. Zlaté časy?
Setkání s Jardou bylo pro mne velice důležité, pro něj ostatně setkání se mnou
také. Tehdy mně bylo osmnáct let, on byl o rok starší a měl asi o tři třídy ve škole
víc a já jsem ho považoval za vzdělaného… Ne že bych si dneska myslel, že nebyl
chytrej. Za mnohem závažnější a krásnější ale považuji jeho písničky, ať už jsme je
dělali spolu, nebo je napsal on sám. Ta jeho Slunečnice ostatně do těch vznešených
patří. Ale: dosti bylo Hutky! Dělám teď na svém třináctém albu Post Scriptum.
A pak v osmnácti jste začal skládat první písně, tehdy se tomu říkalo protest
songy. Pak se z vás stali folkaři a dneska jste písničkáři? Co vlastně jste vy?
Protest songy mně můžou do dneška bejt ukradený. Tak zvanej angažovanej text
jsem napsal v životě asi jen jeden. Jmenuje se to Na pestré scéně politiky a je to
stejně až ze začátku devadesátých let. Na konci každé sloky se zpívá: „Voláte
Rodina, Pravda a Vlast. Myslíte Prachy a Děvky a Chlast.“ V té době mě totiž
pozval Václav Havel do Vladislavského sálu, abych tam dělal stafáž k jednomu
slavnostnímu shromáždění, a tak jsem si říkal: Co kdyby mě sem někdy pozvali
i zazpívat, a tak jsem na to chtěl bejt připravenej a mít k tomu příslušnou písničku.
Posloucháte rádio? Jak se vám líbí dnešní populární hudba?
Nejen u nás doma v Čechách, ale i ve světě to ještě snad nikdy nebylo v tomto
oboru tak hrozný. Ale zcela přirozeně zase přijde éra inspirovaných melodií a textů.
Zároveň si však uvědomme, že ještě nikdy v dějinách nebylo v Evropě líp. Války
nehrozej a Česká republika je demokratický stát s nejvyšší životní úrovní, jakou kdy
měla. Svoboda slova je tu jako v Hyde Parku, a tak je to potřeba mít pořád na zřeteli
a každej den za to zapalovat svíčku.
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Na počátku sedmdesátých let písničkářské sdružení Šafrán tak nějak napůl
oficiálně fungovalo, vy jste se tam objevoval méně než jiní. Začal jste mizet.
Proč?
Moc mi tehdy hraní ani skládání nešlo, neměl jsem na to dost času. Musel jsem
živit děti a ty jsem živil těžkou prací v pivovaře, kde jsem rozvážel pivo.
Potom přišla Charta 77 a události kolem. Na začátku 80. let jste s Emilem
Pospíšilem nahrál dvě alba, později vyšla v exilovém vydavatelství Šafrán. Jak
to období vidíte ze zpětného pohledu?
Ta alba potom vyšla i tady doma u Pantonu, u Bontonu a
u Indies Records, ale
když jsme to s Emilem natáčeli, dělal
jsem už nočního hlídače a času na hraní
a skládání jsem měl
najednou spoustu.
Emil neměl v té době
v Praze kde bydlet,
a tak přespával u mě
v hlídačské boudě, no
a tam jsme také pilně
cvičili. Hlídačské povolání, to byl zásadní obrat v mém životě písničkáře. Nemohl jsem předtím cvičit na
klasickou kytaru a tahat přitom denně tuny piva.
Chce se vám mluvit o vašem exilu ve Vídni od roku 1981?
Pro mě byla vždycky němčina cizí jazyk, i když rodina mé sudetoněmecké
babičky měla jen německé školy, a Rakušany jsem považoval za operetní přitroublé
vnuky Franze Josefa. Velice brzy jsem ale zjistil, že Vídeňáci jsou skvělej národ,
němčina se mi stala v ústech mnoha lidí zvukomalebnou řečí, dále jsem zjistil, že
Starej Procházka nebyl žádnej vůl, a deutsche Sprache mi začala vonět třeba po
Marlen Dietrich. Začaly se ve mně možná probouzet heimat pudy. Zjistil jsem, že
bych v Rakousku mohl spokojeně žít, a také jsem tam tak žil. Pak ale přišel rok 89
a já jsem se vrátil. Takže žiji nespokojeně tady a Vídeň je pro mě už zase cizí město,
ale je mně tam, když tam čas od času zavítám – sám tomu moc dobře nerozumím –
lépe než v Praze, kde jsem vyrůstal a žil až do svých třiatřiceti let.
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Když jste na první besedě se žáky základní školy, zkuste jim připomenout důležitost jazykového vybavení pro další život.
V době, kdy jsem emigroval, se řada lidí
chtěla podívat do zahraničí a nebylo jim to
z různých důvodů dovoleno. Já jsem dostal
emigraci na zlatém podnose, neboť jsem
byl vystěhován. V Rakousku jsem nechtěl
zůstat a chtěl jsem pokračovat dál do Kanady nebo do Austrálie. Navíc jsem si myslel,
že se němčinu naučím na cestě vlakem do
Vídně, což se mi pochopitelně nepodařilo.
Přišel jsem do země a neuměl jsem jazyk,
připadal jsem si jako němý. Poprvé mi to
bylo nejvíce líto, když jsem cestoval místním dvoupatrovým autobusem, již na zastávce jsem si vyměnil nadějný pohled
s pěknou dívkou, ale záhy jsem zjistil, že bych ji nedokázal říci ani větu. Nastoupil
jsem do prázdného autobusu a dívka si přisedla ke mně. Na příští zastávce jsem
raději vystoupil, bylo mi trapné navazovat hovor gesty a posunky.
Nedovedu si představit, že hrajete a zpíváte ve Vídni verše českých básníků
na koncertech pro emigranty… Co jste tam dělal?
Prosím vás – to hlavně! –nezapomínejte na to, že zhudebňování cizích textů
a poezie tvoří asi tak třetinu toho, co dělám. Pro mne jsou nesrovnatelně důležitější
moje písničky. Ale jo, občas jsem někde zazpíval, ale hlavně to byla spolupráce se
Svobodnou Evropou, pro kterou jsem jeden čas psal i všelijaké komentáře, občas
Hlas Ameriky, BBC, Deutsche Welle. Dokonce jsem pro rakouskou televizi natočil
jednu svou písničku v němčině Es war eine schöne Nacht. Mimochodem: verše
českých básníků byly pro exil velice důležité. Společnost pro vědy a umění se
sídlem v USA financovala vydání mé LP Ve lví stopě právě s těmito věcmi.
Neláká vás, nemáte potřebu zabývat se i prózou?
Už se tak děje. Před nějakou dobou jsem slíbil jedné produkční firmě scénář
k filmu. Je to veselá, poetická pohádka pro děti, ale hlavně pro dospělé,
s happyendem a jmenuje se to E 55.
Sledujete současnou písničkářskou scénu? Zaujalo vás něco v poslední době?
Mám dojem, že lidi, kteří psali dobré věci, je už nepíšou, a o ničem dobrém
novém nevím. Za poslední léta mě zaujalo jen pár starých nahrávek, které jsem
neznal.
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Trochu mi připadá, že ta vaše takzvaně první generace písničkářů, tedy těch
doslova pár, co jste začínali v šedesátých letech, se mezi sebou definitivně
rozhádala, ztrácí nadhled. Ale co především: poněkud jste zješitněli.
Trochu ješitnosti není na škodu, ale musí jí být jen trochu, aby to byla spíš hrdost
nad něčím, co se snad povedlo. A ať někdo někde sežene scénu a já budu první, kdo
řekne, ano, mělo by se to zase zkusit. Já rozhádanej s nikým nejsem. Momentálně.
Co vám po návratu domů vadilo, případně ještě dnes vadí?
Že když tu někdo řekne ANO, musíš se ještě zeptat, jestli myslí ANO-ANO anebo
ANO-NE. Že staří přátelé vám vyprávějí o tom, jak už to není mezi přáteli to, co to
bývalo, a pak se vám ti samí ani neobtěžují odpovědět na dopis.
A jak se Vám líbilo ve Studenci?
Ve Studenci mi bylo příjemně, přestože jsem se žáky základní školy besedoval
poprvé. Žáci však byli pozornými posluchači a perfektně napoprvé zarecitovala
Eliška (Zvelebilová) Máchův Máj ve stylu Nanynky v zelí. Líbila se mi i Vaše škola,
vypadá svěže a mladě. Překvapila mě i divácká účast na koncertě, i když jsem byl
trochu v rozpacích, jaké písničky mám zahrát.
PaedDr. Petr Junek

U Kuříků pod hřbitovem
Z rodinné kroniky. Bylo uveřejněno v roce 1947 v časopise „Beseda“.
Čas rychle plyne a s ním odplouvají i vzpomínky na krásné dny dětství, strávené
v dřevěném baráčku pod hřbitovem ve Studenci. Dřevěná nízká světnička
s poválkovým stropem, se čtyřmi malými okénky se zkříženými rámy vklíněnými do
roubených stěn byla útulným hnízdem naší rodiny. Byly jsme zde na podruží
(v nájmu). U dvou bočních stěn byly postaveny dva tkalcovské stavy, které zabíraly
největší část místa ve světnici. Na jednom tkalcoval tatínek a na druhém maminčina
sestra Mařenka, která u nás byla, jak se říkávalo za tovaryšku. A když jsme my, děti,
postavily do světice kolečka s vijáky a někdy i snovadla, tu stůl a židle musely býti
odstěhovány do síně, poněvadž pro ně nebylo již místa.
Nás, dětí bylo pět, a žádné jsme si nemohly naříkat, že při té ruční tkalcovině
nenajdeme zaměstnání. Větší soukaly přízi na cívky útkové nebo snovací. Když se
nitě natáčely na snovadla, menší děti musely sedět u civičnice a hlídat nitě osnovy,
zda se nepřetrhly. Bývala u nás chudoba, která byla údělem všech ručních tkalců, ale
nouze nebyla. Strava se ovšem nedala přirovnávati k té, na kterou jsme si později
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zvykli. Ráno jsme mívali kyselo a brambory nebo zapraženku, k obědu klofánky
z brambor a mléko, jindy bramborové knedlíky, mazanec či česnečku s chlebem.
Někdy byla též káva ze žita a plisky (halušky) nebo „žid“ z rozstrouhaných brambor.
Život u nás plynul jednotvárně bez vyšších nároků. Jenom neděle se lišila od
pracovních dnů a příprava na ni začala už v sobotu večer. Ustala práce na stavech,
omyla se podlaha, soukání bylo odnešeno na půdu, stav se očistil od vaty a prachu.
Vratidlo i plátno se přikrylo bílou plachtou. Po celotýdenní lopotě jsme se těšili na
neděli, zvláště my děti. Dopoledne jsme se v kostele zúčastnili bohoslužeb. Já
dokonce v roli ministranta. Odpoledne přicházeli strejci pobejt, vyprávěli o všem
možném a nechyběla nikdy ani hudba. V jiných domcích sice se hrávaly karty, ale
náš otec hru v karty netrpěl. K otcovi chodili známí pro nějaké to „písmo“, které on,
jako starý písmák, měl vždy v zásobě a pro sousedy odebíral.
Mezi návštěvníky u nás nikdy nechyběl
známý studenecký vyprávěč, zvaný Nácek
Němců, na něhož jsme se všichni moc těšili.
A nejvíce my děti, i když jsme se nesměly
míchat do hovorů starých, ani přecházet kolem
stolu přes světnici. Zalezly jsme obyčejně za
tkalcovský stav a seděly na překládce anebo na
osnovovém vratidle u stropu a sledovaly pozorně vyprávění. O politice se tehdy moc
nemluvilo. Na pořadu byla strašidla, příhody
a události z obce i okolí. Mluvilo se o faktorech dobrých i těch, kteří tkalce odírali, a
i o jiných událostech. Někdy bývalo zvláště
veselo, když se odvádělo zboží a bylo trošku
peněz. To se sousedé složili a pár těch grejcarů
dali dohromady a někdo z nás dětí doběhl vedle do hospody koupit drobek té „žitné, bílé,
zednické“. I my jsme si po cestě třeba drobek lízly, ale nechutnalo nám to. Nebylo jí
však nikdy tolik, aby se někdo opil.
Ve vyprávění zvláště Nácek Němců vedl prim. Byl živou kronikou obce,
poslouchal se tak, že se ani spát nechtělo. My děti jsme jeho vyprávění přímo hltaly,
zapomínaly jsme, že sedíme na vratidle u stropu a natahovaly jsme uši i krk tak
důkladně, že jsem jednou se stavu spadl a potrhal osnovu. Tenkráte se mi ty zážitky
z tohoto vyprávění přenesly na zadní část těla. Pamatuji se, jako by to bylo dnes, jak
vyprávěl o napoleonských válkách a zvláště o Blaníku, z něhož vyjedou rytíři, až
v Čechách bude nejhůře a porazí nepřátele v tak hrozné bitvě, jakou svět ještě
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nezažil. Jsou prý takové dny, kdy v hoře duní, což svědčí o pravdivosti této pověsti.
Když došla nit hovoru, bavívali se sousedé hudbou. Nácek Němců hrával na
harmoniku anebo na housle, které si sám vyřezal a na něž se naučil sám hrát. Otec
mu přizvukoval na harfu, kterou si také sám vyrobil, a ostatní zpívali písně nábožné
i národní.
Čas i v neděli stále stejně utíká, nám se však zdálo, že přece nějak rychleji. Když
„rafie“ na hodinách se posunuly k desáté, strejci povstali a za doprovodu harmoniky
a harfy zazpívali ještě: „V dobrém jsme se sešli, v dobrém se rozejdeme, dokud Pán
Nebeský zachová náš národ český, zpívat nepřestanem.“ Pak si podali ruce
a s pozdravem: „Tak s Pánem Bohem, přijďte pobejt,“ rozcházeli se do svých
domovů.
Dnes již nežije žádný z těch besedníků, a i naše chaloupka lehla popelem. Jen
otcova harfa a ta stará harmonika, uložená na půdě u mého bratra Josefa, vzpomínají
na doby dávno minulé, kdy jejich zvuky doprovodem těch krásných písní utěšovaly
a posilovaly, alespoň jednou za týden nitra sousedů, chudých ručních tkalců
u Kuříků pod hřbitovem.
Dodatek dnešního pisatele: Před mnoha léty jsem navštívil svého strýčka Josefa
Kuříka. Ten snesl tyto dva staré nástroje z půdy. Já hrál na harmoniku a strýček mne
doprovázel brnkáním na harfu. Byly to jejich poslední zvuky, které ze sebe ještě
vydaly. Dnes již dávno strýček nežije, domek se prodal a tím zmizely i tyto dva
historické hudební nástroje – škoda. Na dobové fotografii je Nácek Němců, jak hraje
na harmoniku, a náš děda Kuřík ho doprovází na harfu.
Oldřich Kuřík z Horky

Klub důchodců Studenec
V únoru jsme se opět sešli, jako to děláme každý měsíc. Jirka Prokop mezi nás
pozval mladého farmáře Petra Bušáka z Roztok. Promítl nám snímky ze známého
televizního pořadu „Farmář hledá ženu“, na který byl taky přihlášen, a sám natočil
svojí kamerou snímky, které nikdy na obrazovce nebyly vysílány. Taky nám
přiblížil, jak to vše probíhalo. Byl vtipný a dobře nás pobavil. Bohužel žádnou ženu
si nevybral.
Ten den jsme to spojili s masopustním veselím, kde jsme měli občerstvení,
jitrnice a tradiční koblihu. Pro dobrou náladu nám zahráli naši muzikanti Jirka Fišer
a Luděk Boura. Všichni jsme se dobře bavili a hlavně jsme si zazpívali, protože
v dnešní době je už tak málo příležitostí si zazpívat lidové písničky, které dovedou
potěšit na duši.
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V březnu jsme měli
posezení s občerstvením
a hudbou. Byli jsme pozváni do místní školy na divadelní představení „Z pekla
štěstí“, které nacvičili žáci
9. třídy.

Dostavili jsme se ve větším počtu 28. března a uvědomili jsme si, že divadlo ve
Studenci žije, a to je dobře.
Dík za to p. učitelce, která to
představení nastudovala. Moc
se nám to líbilo.
Fotodokumentaci dodal Jirka Prokop.
Rozšiřte naše řady a přijďte mezi nás!
za Klub důchodců Věra Bourová

Hasiči Studenec
Pozor! Vysoké pokuty za vypalování suché trávy…
Každoročně, v jarních měsících, dochází při vypalování suché trávy, listí nebo při
spalování klestí ze stromů k mnohamilionovým škodám a také k velmi vážným
zraněním nebo dokonce k usmrcení osob. Jen málokdo si však uvědomuje, že
vypalování suché trávy nebo spálení shrabané kupky listí může skončit tragicky a že
se jedná o nebezpečnou činnost, za kterou můžeme zaplatit nemalou pokutu.
Zákon o požární ochraně vysloveně stanovuje zákaz vypalování porostů, jak pro
běžného občana, tak i pro právnické a podnikající fyzické osoby. Všichni, kteří se
dopustí porušení tohoto zákona, se vystavují nebezpečí finančního postihu.
Občanovi může být za tento přestupek uložena pokuta až do výše 25 000 Kč.
OÚ Studenec
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Právnické a podnikající fyzické osoby mohou sice provádět spalování hořlavých
látek na volném prostranství (dřevní odpad, spadané listí apod.), ale jsou povinné, se
zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru
a předem je oznámit hasičskému záchrannému sboru. Ten může stanovit další
podmínky pro spalování, popřípadě může takovou činnost zakázat. Při porušení této
povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu,
za který může být uložena pokuta až do výše 500 000 Kč.
Také rodiče si musí uvědomit, že jsou ze zákona zodpovědni za své děti (do
15 let) a určitě by je neměli zapomenout poučit o tom, jak lehce může dojít k požáru
při neopatrném zacházení s ohněm na loukách, v parcích a lesích, prostě na místech,
které si děti rády vybírají ke svým hrám. I na tyto případy vzniku požáru zákon
pamatuje a postihuje rodiče těchto dětí pokutou až do výše 25 000 Kč.
I přes to, že slyšíme neustálé výzvy ve sdělovacích prostředcích, jsou někteří
z nás stále nepoučitelní a každoročně vypalují suché trávy a spalují klestí v blízkosti
lesních porostů. Většinou jsou přesvědčeni o užitečnosti svého počínání, mnohdy
však neodhadnou, jak rychle se vlivem větru oheň v suché trávě šíří. O rozšíření
tohoto nešvaru nás přesvědčuje smutný pohled na hořící plochy a doutnající
spáleniště na různých místech Studence a přilehlých obcí.
A proto znovu upozorňuji:
Vypalování suché trávy a porostů je zakázáno!
Marek Vancl
Pozvánka
SDH Studenec pořádá pro
děti od 6 do 12 let
Malý hasičský tábor
s názvem: ZÁCHRANÁŘI
A POLICIE
Kdy: 6.–10. 8. 2012
od 8.00 do 17.00 h.
(ze středy na čtvrtek možnost přespat v hasičské klubovně)
Kde: Hasičská zbrojnice ve Studenci a její okolí
Cena: 400 Kč na dítě
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Vedoucí tábora: Pavla a Verča Vanclovy
Zajištěno stravování, zábavné hry, výtvarná činnost, trocha hudby a dostatek
pohybu.
Počet přihlášených dětí na tábor je omezen. Rozhoduje datum podání závazné
přihlášky. Uzávěrka přihlášek 30. 6. 2012.
Přihlášku a případné informace Vám poskytne vedoucí tábora: Veronika
Vanclová – tel. 721 840 921

T. J. Sokol Studenec
Úspěchy mladých lyžařů… aneb boje o pohár
Ptáte se, o jaký pohár jsme bojovali? O Pohár žactva v běhu
na lyžích Libereckého kraje. Tento seriál se skládá ze šesti
závodů, přičemž boduje 15 nejlepších závodníků v každé kategorii. Nejmladší
ročník, který se do zápolení zapojil, jsou děti narozené v roce 2003. Lindě
Zahradníkové se právě v této kategorii nejmladších žákyň podařilo jeden ze závodů
konaný v Jilemnici vyhrát, a tak obsadila v konečném účtování 4. místo. Veronika
Bergerová byla mezi stejně starými děvčaty hodnocena na 6. místě. Společně si pak
Linda s Verčou dojely pro
bronzovou medaili při
přeboru kraje ve štafetách
dvojic! Zásluhou Lukáše
Trejbala se může studenecké lyžování pochlubit
hned dvěma poháry! Vybojoval krásné 3. místo
v cel é zi m ní sez óně,
a jelikož se mu stejně
dobře dařilo i na podzim
při přespolních bězích,
získal titul Lyžař sezóny
2011–2012. Svoji letošní
sbírku cenných kovů si
Vyhlášení poháru Kořenov
OÚ Studenec
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Lukáš ještě vylepšil, když ve dvojici s Vítkem Štefanem získali 2. místo ve
štafetách. Vít Štefan závodí mezi chlapci narozenými v roce 2002, v této kategorii
mu v pohárovém žebříčku patří po letošní zimě dvacáté místo. Tereza Chrástová
mezi žákyněmi nejmladšími 2002 figuruje na 18. místě.
Žákyně mladší Renata Trejbalová, Kristina Jánská a Magdaléna Bergerová si
na rozdíl od svých mladších kamarádů, kteří závodili pouze klasickou technikou
běhu, musely osvojit i techniku volnou, tak zvané bruslení a na každých závodech
absolvovat trať dlouhou 2 km. Podařilo se jim to všem třem velmi dobře, a proto se
na výsledkových listinách objevovaly vždy na předních místech. V konečném
účtování jim patří čtvrté, páté a sedmé místo! Holky, gratulujeme! Nechali jste za
sebou ještě 25 holek! Děvčatům se dařilo i na přeboru Libereckého kraje ve
štafetách dvojic v Bohdalovicích. Sokol Studenec si mohl dovolit vyslat do závodu
mladších žákyň 2001–
2000 hned dvě štafety
a z ískal tí m dvě
medaile. Kristina Jánská s Renatou Trejbalovou vystoupily na
stříbrný stupeň, Denisa Zah radní ková
a Magda Bergerová
braly po napínavém
finiši krásný bronz.
Pozornému čtenáři jistě neušlo, že byli
Studenečáci při těchto
z ávodech HO DNĚ
VIDĚT a jejich faKrajský přebor štafety Bohdalovice – 2. místo Sokol
noušci, jak se patří,
Studenec: Trejbalová, Jánská, 1. m. SWS Lučany,
HODNĚ S LYŠ ET!
3. m. Sokol Studenec: Zahradníková, Bergerová
(do boje jsme vyslali
celkem 4 štafety a domů jsme si odváželi 4 medaile). Při výčtu úspěchů studeneckých závodníků nemůžeme zapomenout na Denisu Zahradníkovou, která obsadila
v poháru Libereckého kraje 15. místo mezi mladšími žákyněmi 2000. Pochvalu si
zaslouží i prvňáčci Markétka Štefanová a Ondra Berger, kteří si již také vyzkoušeli
atmosféru větších závodů.
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Studenecký úspěch na Moravě
Finále náborových závodů Hledáme nové talenty – Jeseník 3. a 4. 3. 2012
Na závody do Jeseníku
jsme ze Studence odjeli
už v pátek v osm hodin
ráno. Z našich čtyř studeneckých závodnic, které
bylo možno do tohoto náborového republikového
závodu přihlásit, cestovaly na Moravu pouze tři,
Renata Trejbalová, Magdaléna Bergerová a Denisa Zahradníková. Kristinu
Jánskou jsme bohužel pro
nemoc museli oželet. Po
ubytování v penzionu
Jeseník – Hledáme nové talenty:
U Antošů, obědě a krát4. místo R. Trejbalová, 6. místo M. Bergerová
kém odpočinku jsme si
jeli prohlédnout tratě do nedaleké Ramzové, kde se kvůli nedostatku sněhu
v Jeseníku celý podnik konal. Sjeli se zde nejlepší mladí lyžaři ze všech krajů Česka.
Sobotní závody se jely volnou technikou. Ráno byla trať po nočním mraze řádně
umrzlá, počasí slunečné. Po trati dlouhé 2 km se naše holky přehnaly jako blesk
a obsadily výborná místa hned za stupni vítězů. Renata Trejbalová 4. místo,
Magdaléna Bergerová 6. místo! Jelikož se vyhlašovalo 6 nejlepších závodnic, má
studenecké lyžování hned dva nové talenty! Denisa Zahradníková se přidala
k výbornému výkonu svých mladších kamarádek a mezi 45 závodnicemi z celé
České republiky obsadila krásné 24. místo.
Nedělní závod klasickou technikou přinesl nejprve rozpaky asi mezi všemi
závodníky, protože trať nebyla právě nejlépe upravena. Vše jsme zvládli a to
přineslo úspěch ve formě stříbrné medaile Renaty Trejbalové v kategorii mladších
žákyň roč. nar. 2001. Magda Bergerová dobojovala svůj boj s kašlem na výborném
osmém místě, Denisa Zahradníková byla 29.
Děvčata zaslouží opravdu velikou pochvalu, Sokol Studenec byl jejich zásluhou
hodně vidět!
Po oba dva dny si naše závodnice pochvalovaly výborně namazané lyže od
trenéra Petra Plecháče, výborný servis, děkujeme!
OÚ Studenec
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Lyžařská přípravka
Letošní zimu se v lyžařské přípravce učilo běhat na lyžích 15 dětí, převážně
prvňáčků. Učili se postupně základním lyžařským dovednostem, od zapínání lyží,
dobré držení holí, přes „padání“
a vstávání až po správné přenášení
váhy a jízdě po jedné lyži. Někteří si
vyzkoušeli i pravou závodní atmosféru při Přeboru České obce sokolské ve Studenci, Studenecké štafetě,
závodili ve Žďárské stopě a na
Lízátkových závodech v Jilemnici.
Chválím Markétku a Honzíka Štefanovy, Ondru Bergera, Ondru Vaníčka, Magdu Chrástovou, Báru Šulcovou, Lucku Pekárkovou a Matyáše
Militkého, že se nebáli a závodili!
Poslední mazání – jako každým rokem, tak i letos jsme naplánovali pro naše
nejmenší lyžaře loučení se sněhem ve formě společného výletu s rodiči. V sobotu
24. března se vydal konvoj osobních aut obsazený 10 dospělými a 17 dětmi od
studenecké sokolovny směrem na Horní Mísečky. Počasí nám přálo, lyžařské tratě
byly ještě pěkně upraveny, mohli jsme si tudíž krásně zalyžovat i zaskotačit na
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posledním sněhu! Ti zdatnější z nás si vyběhli až na Zlaté návrší. Ale ani menší se
nenechali zahanbit a ujeli 5 km, přitom si prohlédli Jájinu vyhlídku, biatlonovou
střelnici a spoustu pěkných místeček v okolí Horních Míseček. Móóc se nám tam
líbilo! Někteří taťkové se nám i pěkně opálili! Příští rok frčíme zase, Krakonoši, těš
se!
Zveme všechny děti, které si chtějí hrát a při tom se naučit pěkně běhat na lyžích,
do naší party! Scházíme se po celý školní rok vždy v pátek v 15 hodin u studenecké
sokolovny.
Těšíme se na nové kamarády!
Marie Bergerová a spol.

Sokolské pozvánky
Květen: 31. ročník Běhu vítězství – 8. května – náborový závod v přespolním
běhu, start v 10.00 hod. na Strážníku – náměstí
Župní setkání sokolů a příznivců Sokola
při příležitosti oslav 150. výročí založení ČOS – 12. května Košťálov
Červen: Turistický výlet do Jizerských hor
Srpen: Sokolský tábor pro děti

Sportovní klub Studenec
Kopaná
Nejpilnější v zimní přípravě byli ti nejmenší, tedy hráči mladší a starší přípravky.
Druhým turnajem mladší přípravky byl turnaj v nové hale v Benátkách nad
Jizerou. Turnaj pořádala fotbalová škola Milovice, kde jsme v loňském roce odehráli
dva turnaje. Na turnaj bylo přihlášeno šest týmů. Hrálo se systémem každý
s každým s hrací dobou 14 minut. První dva zápasy kluci zvládli vítězně a těšili se
na třetí zápas s Duklou Praha. Na loňském turnaji v Milovicích jsme s Duklou
prohráli. Zápas na tomto turnaji byl ale úplně jiný. Hned na začátku zápasu Maty
Hrubý poslal nádhernou uličkou Dana do brejku, který zakončil brankou. V průběhu
zápasu si obě mužstva vypracovala několik šancí, které zneškodnili oba výborně
chytající brankáři. Pět minut před koncem zápasu jsme po dvou odražených
OÚ Studenec
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odkopech dostali vyrovnávací branku. Kluci ale nepolevili. Těsně před koncem
zápasu střelu Matyho vyrazil
špičkou boty brankář Dukly,
a tak zápas skončil jedinou
remízou na turnaji. Tento
zápas po konečném hodnocení byl ozdobou turnaje.
I poslední dva zápasy kluci
odehráli vítězně. V posledním zápase proti FK Loučeň
se ale přizpůsobili hře soupeře. Hrálo se na jednom
chumlu před brankou soupeře, ale i tak náš tým v tomto
zápase dokázal dát 12 branek. O konečném pořadí rozhodl počet vstřelených branek, a tak se z prvního místa
radovala Dukla Praha. Náš tým skončil druhý s jednou obdrženou brankou. Za
celkový předvedený výkon na tomto turnaji kluci zaslouží velkou pochvalu.
Při vyhlášení výsledků byl Maty Hrubý vyhlášen nejlepším útočníkem
turnaje. Maty, všichni moc gratulujeme.
Naše sestava: Vojta Reiner, Honzík Pauček, Luky Vondra, Dan a Tom Jandurovi,
Maty Hrubý, Maty Militký, Šimon Ulvr a Kuba Šimáček.
Přehled našich zápasů :
SK Studenec : Sokol Vyšehořovice – 3:0 (2× Dan, Tom)
SK Studenec : SK Benátky nad Jizerou – 5:0 (3× Maty Hrubý, Tom, Honzík)
SK Studenec : Dukla Praha – 1:1 (Dan)
SK Studenec : Slavoj Suchdol – 6:0 (5× Maty Hrubý, Dan)
SK Studenec : FK Loučeň – 12:0 (6× Maty Hrubý, 3× Dan, 2× Tom, Maty Militký)
Konečné pořadí:
1. Dukla Praha
2. SK Studenec
3. SK Benátky n/J
4. Sokol Vyšehořovice
5. Slavoj Suchdol
6. FK Loučeň
46

13 bodů (4 výhry, 1 remíza, 0 prohry)
13 bodů (4 výhry, 1 remíza, 0 prohry)
9 bodů (3 výhry, 0 remíza, 2 prohry)
6 bodů (2 výhry, 0 remíza, 3 prohry)
3 body (1 výhra, 0 remíza, 4 prohry)
0 bodů (0 výhra, 0 remíza, 5 proher)
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Další, v pořadí náš třetí turnaj se konal v Nové Pace, kam také jezdíme na naše
sobotní tréninky. Na turnaj bylo přihlášeno šest týmů. Hrálo se systémem každý
s každým s hrací dobou 15 minut. K prvnímu zápasu náš tým nastoupil proti
Javorce. V tomto zápase si kluci vytvořili dostatek šancí a pět také vítězně
proměnili. Ve druhém zápase jsme měli za soupeře domácí tým z Nové Paky.
V tomto zápase hra byla vyrovnaná. Obě mužstva si vytvořila několik šancí. Vojta
dvakrát se štěstím zabránil gólu na naší brankové čáře. Naše dvě pěkné kombinační
akce zakončil Dan Jandura a soupeř ke konci zápasu dokázal jen snížit. I další dva
zápasy proti Staré Pace a týmu Chomutic kluci odehráli dobře. V obou zápasech
zvítězili 2:0 a všechny branky vsítil do sítě soupeře Maty Hrubý. V posledním
zápase jsme hráli o první místo s týmem ze Dvora Králové. Hned v první minutě
zápasu naše obrana udělala školáckou chybu, kdy po nepřesné malé domů a dorážce
soupeře míč orazítkovala obě tyčky a nakonec se dokutálela těsně za brankovou
čáru. Kluci byli z tohoto nešťastného gólu zaskočeni, ale nevzdávali se a bojovali až
do konce zápasu. Našich několik šancí ale skončilo mimo branku a jednu krásnou
střelu Matyho reflexivně vyrazil brankář soupeře, který byl při vyhlášení
vyhodnocen jako nejlepší brankář turnaje. Nakonec jsme prohráli 0:1 a museli
pogratulovat soupeři k celkovému vítězství. Jen mě mrzí, že při posuzování
některých zákroků píšťalka domácího rozhodčího mlčela, kdy Maty Hrubý dostal
loktem do obličeje (neobešlo se to bez krve), nebo kdy dostal kopanec do hrudi při
zpracování míče. Argument rozhodčího byl, že při častém pískání by si kluci
nezahráli. Po celkovém dobrém výkonu náš tým skončil opět druhý.
Před vyhlášením byl rozstřel o nejlepšího střelce turnaje mezi hráčkou Dvora
Králové a naším Matym Hrubým. V první sadě neproměnil ani jeden, ve druhé
proměnili oba a ve třetí sadě proměnil jen Maty, když hráčka Dvora podruhé minula
branku. Nejlepším střelcem turnaje byl po rozstřelu vyhlášen Maty Hrubý. Maty,
všichni moc gratulujeme.
Naše sestava: Vojta Reiner, Honzík Pauček, Luky Vondra, Dan a Tom Jandurovi,
Maty Hrubý, Maty Militký, Šimon Urban, Kuba Šimáček a Adam Vancl
Fotografie z turnaje naleznete na ministudenec.rajce.idnes.cz.
Přehled našich zápasů :
SK Studenec : Javorka – 5:0 (2× Maty Hrubý, 2× Tom, Dan)
SK Studenec : Nová Paka – 2:1 (2× Dan)
SK Studenec : Stará Paka – 2:0 (2× Maty Hrubý)
SK Studenec : Chomutice – 2:0 (2× Maty Hrubý)
SK Studenec : Dvůr Králové – 0:1
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Ostatní týmy se připravovaly v sokolovně nebo na venkovních trénincích. A tým
sehrál pět přípravných zápasů na umělé trávě v Nové Pace a v Železném Brodě
a všech pět zápasů prohrál (Dolní Kalná 0:8, Kunčice 3:4, Víchová 3:4, Libštát 1:4
a Dolní Kalná B 2:3). Cílem přípravy bylo odbýt si porážky v této fázi a v mistrovských zápasech vítězit.
V kádru dospělých došlo jen k drobným změnám, z Vrchlabí přišel na přestup
slovenský hráč Miroslav Svintek, hostování ze Staré Paky bylo prodlouženu Vojtovi
Pospíšilovi a z hostování z Jilemnice se vrátil Tomáš Hermon. Kariéru ve Studenci
ukončil přestupem do Zálesní Lhoty Kuba Pacholík a hostování do stejného oddílu
bylo prodlouženo Martinu Havlíčkovi. V Semilech pokračuje Marek Čivrný
a střídavý start ve Vrchlabí mají Matyáš Hrubý, Tomáš Exner a Daniel Mejvald.

Orientační běh
V zimním období se studenečtí závodníci scházeli ve studenecké sokolovně,
někteří absolvovali společensko-lyžařský pobyt na boudě ve Špindlerově Mlýně.
Oddíl zasáhly i změny v závodnickém „kádru“, do Lokomotivy Pardubice
přestoupila Bára Pušová, která zde chodí do školy, a do TJ Turnov Adam Chloupek,
nejlepší studenecký závodník v krátké oddílové historii. Trochu nás může mrzet, že
jedním z důvodů přestupu byla i ta skutečnost, že jeho oddíloví kolegové trochu
ztratili na výkonnosti a štafeta tím neměla šanci bojovat o solidní vystoupení.
Budeme Adamovi i dále držet palce a setkávat se s ním na některých společných
akcích.
V rámci Zimní hradubické ligy jsme se zúčastnili pouze Vánočního sprintu
v Hradci Králové, kde velice dobře zaběhla Dominika Kalenská (2. místo) a Ivan
Uvizl (1. místo), v mužské elitě se dařilo Marku Uvizlovi. Prvním jarním závodem
byly Jarní skály na Kosti, kde si naši nejlepší své výsledky z Hradce zopakovali.
Dominika obsadila při svém prvním startu v D14 2. místo a Ivan zvítězil v H45.
V průběhu března se uskutečnily již dva závody Východočeského poháru
(Smržov a Slatiňany), ve kterém opět startuje družstvo žáků. Jeho sestava je zatím
neúplná a měla by být doplněna po skončení lyžařské sezóny a velikonočním
soustředění. Nejvíce se zatím daří Tereze Chrástové, která vyhrála oba závody
v D10C, další body přidává trio Natálie Jezdinská, Dominika Kalenská a Markéta
Urbanová v D14C a Aleš Kalenský v H14C.

Lehká atletika
Tradičně se studenečtí běžci zúčastňují Zimní běžecké ligy, kterou pořádá TJ
Maratonstav Úpice jako Pohár Jestřebích hor. Mezi žáky letos startovali Ivana
a Magda Hrnčířovy, Tereza Chrástová, Denisa Zahradníková, Dominika Kalenská,
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Natálie Jezdinská, Kristýna Šemberová a Dominik Vaněk. Jediné prvenství alespoň
v jednom závodě si odnesla Kristýna Šemberová, v celkovém pořadí si nejlépe vedla
Denisa Zahradníková ziskem 4. místa. V hlavní kategorii kraloval Marek Uvizl,
který vyhrál 6 ze 7 závodů, kterých se zúčastnil, ale celkově to stačilo pouze na
2. místo. O bod za třetí příčkou skončil mezi veterány na 4. místě Ivan Uvizl.
Závěrečným nebodovaným závodem byla Úpická desítka, v níž vybojoval Marek
Uvizl cenné 3. místo časem 34:19, Ivan Uvizl skončil mezi veterány časem 37:17 na
2. místě.
V zimní halové sezóně vybojoval Marek Uvizl krajský přebornický titul v běhu
na 3 km, na Mistrovství ČR v přespolním běhu ve Střelských Hošticích obsadil mezi
mílaři 38. místo a z Přeboru Libereckého kraje v Mladé Boleslavi si přivezl
„bramborovou“ medaili za 4. místo.

Alpské lyžování
Další sezóna alpského lyžování je za námi, a nastal tak čas
na m al é ohl édnut í . Vel i ce
náročn á b yl a sez óna pro
Danielu Markovou, která absolvovala do dne uzávěrky Studeneckého zpravodaje 42 závodů. Vedle cenných umístění si
dokázala vylepšit žebříčkové
FIS body (pod 30 bodů). V průběhu celé sezóny získala čtyři první místa (Zakopané, Pec pod Sněžkou a 2×
Turnau), jedno druhé místo (Mistrovství České republiky Špindlerův Mlýn) a dvě
třetí místa (Jasná a norský Hemsedal).
Druhý studenecký závodník Adam Zika studuje v USA, kde se zúčastňuje FIS
závodů a v žebříčku se již pravidelně dostává pod 20 FIS bodů. Ve dvou závodech
„za velkou louží“ dokázal zvítězit, dvakrát skončil druhý a jednou třetí. Je stálým
členem reprezentačního družstva ČR. V USA studuje i Matyáš Mleziva, který si
připsal jedno druhé místo na závodech ve Squaw Valley.
Další studenečtí závodníci Valerie Velebová, David Bolek a Marek Vašulín
získávali především zkušenosti a snažili se prokousat žebříčkem k vyšším místům.
V českém žebříčku je nejvýše Daniela Marková, které patří 2. místo v superobřím
slalomu (v první desítce je ve všech disciplínách), Adam Zika je na 3. místě v obřím
slalomu, v první desítce je ještě Matyáš Mleziva.
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Vyhlášení sportovce okresu Semily za rok 2012
Mládež
1. Tomáš Portyk
(LSK Lomnice, sev. kombinace)
2. Jaromír Mazgal
(AC Syner Turnov, atletika)
3. Martin Čížek
(ČKS SKI Jilemnice, běh na lyž.)
4. Jan Fedorko
(TJ Sokol Jablonec n. J., skiboby)
5. Ludmila Horká
(ČKS SKI Jilemnice, běh na lyž.)
6. Jan Kučera
(Spartak Rokytnice n. J., sj. lyž.)
7. Dominika Hanušová
Adam Chloupek (druhý zleva)
(ČKS SKI Jilemnice, běh na lyž.)
8. Lucie Charvátová (ČKS SKI Jilemnice, běh na lyž.)
9. Dominik Brož (AC Syner Turnov, atletika)
10. Adam Chloupek (SK Studenec, or. běh)
11. Kateřina Čermáková (AC Syner Turnov, atletika)
12. Josef Egrt (AC Syner Turnov, atletika)
13. Andrea Prokorátová (TSC Turnov, judo)
14. Petr Šablatura (Jiskra Harrachov, skoky na lyž.)
15. Nikola Kochová (TJ Turnov, or. běh)
16. Vojtěch Kudrnáč (ČKS SKI Jilemnice, běh na lyž.)
17. Matěj Čejchan (LSK Lomnice n. P., sev. kom.)
18. František Holík (LSK Lomnice, sev. kom.)
19. Barbora Jíšová (AC Syner Turnov, atletika)
20. Tomáš Lengyel (TJ Semily, běh na lyžích)
21. Kateřina Vaňoučková (HC Lomnice n. P.)
22. Jan Zamastil (SK Semily, kopaná)
23. Ladislav Horáček (Jiskra Harrachov, skoky na lyž.)
24. Petra Pavlovcová (TJ Turnov, or. běh)
25. Michaela Mlejnková (Turnov, volejbal, florbal)
26. Stanislav Dostál (TJ Jiskra Harrachov, skoky na lyž.)
27. Veronika Pánková (Jiskra Harrachov, skoky na lyž.)
28. Jan Ouvín (Spartak Rokytnice n. J., sjezd. lyž.)
29. David Šimek (SICO Jilemnice, futsal-sál. fotbal)
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Družstva, mládež
1. ČKS SKI Jilemnice (dorostenky – Kristýna Kožnarová, Anna Čechová, Lucie
Charvátová, běh na lyžích)
2. LSK Lomnice (st. žáci – F. Holík, L. Daněk, skoky)
3. TSC Turnov (mladší a starší žáci, judo)
4. ČKS SKI Jilemnice (štafeta st. žáků – K. Macháč, V. Kudrnáč, M. Čížek, běh na l.)
5. SKI klub Jiskra Harrachov (žáci – Ladislav Horáček, Petr Šablatura, skoky na lyž.)
6. ČKS SKI Jilemnice (žactvo, běh na lyžích)
7. TJ Turnov (dorost, orientační běh)
8. Školní SK při ZŠ a MŠ Studenec (orientační běh)
9. TJ Sokol Semily (starší žáci, nohejbal)
10. FIT studio Jany Boučkové (aerobic)
11. ČKS SKI Jilemnice (dorost, běh na lyžích)
12. SK Semily (mladší žáci, fotbal)
13. HC Lomnice n. P. (junioři, lední hokej)
14.–15. Jiskra Harrachov (žáci, skoky na lyž.), LSK Lomnice (st. žačky, běh na lyžích)
Dospělí
1. Roman Koudelka
(LSK Lomnice, skoky na lyž.)
2. Alena Housová
(TJ Sokol Jablonec n. J.)
3. Filip Trejbal
(Spartak Rokytnice n. J., lyžování)
4. Adam Zika
(SK Studenec, alpské lyžování)
5. Jan Kazda
(TJ Turnov, kickbox)
6. Roman Krejčík
(TJ Sokol Semily, silový trojboj)
7. Martin Baier
(TJ Turnov, radiový or. běh)
8. Michaela Omová
Daniela Marková
(TJ Turnov, radiový or. běh)
9. Petr Kazda (TJ Turnov, kickbox)
10. Daniela Marková (SK Studenec, alpské lyžování)
11. Vladimír Šlesinger (TJ Sokol Semily, sil. trojboj)
12. Kryštof Tišer (Jiskra Harrachov, skoky, s. kom.)
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13.-14. Tomáš Dlabaja (TJ Turnov, orientační běh)
13.-14. Libor Bažant (TJ Sokol Semily, bench press)
15. Jan Miller (TJ Turnov, kanoistika)
16. Čestmír Kožíšek (LSK Lomnice, skoky na lyžích)
17.–18. Radek Čermák (Jiskra Harrachov, rychl. lyž.)
17.–18. Jakub Oma (TJ Turnov, rad. or. běh)
PaedDr. Petr Junek

Školní sportovní klub
Florbal – O pohár ministra školství 2012 Turnov
Po vcelku dobrých florbalových výsledcích v okrskovém a okresním kole ve
florbale se naše družstvo ve složení Fejfar Michal, Kuřík Martin, Vancl Jakub,
Drbohlav Václav, Hylmar Jakub, Vancl Michal, Korotvička Václav, Horáček Petr,
Jezdinský Petr a Němeček Petr zúčastnilo celorepublikové florbalové soutěže
O pohár ministra školství.
V základní skupině nás čekala družstva, se kterými se obvykle utkáváme na
okresních soutěžích. To znamenalo jediné, nečekalo nás nic lehkého.
To ostatně potvrdil hned první zápas turnaje, kdy jsme se ani jednou střelecky
neprosadili a jindy neomylný brankář Fejfar naopak nestačil lovit míček ze své sítě.
Výsledek 0:5 se ZŠ Rokytnice byl z tohoto pohledu plně zasloužený.
Do druhého utkání se ZŠ Skálova Turnov jsme proto chtěli vstoupit daleko lépe,
ale bohužel i tento soupeř byl nad naše síly, když na konečných 4:1 korigoval
výsledek Martin Kuřík.
Třetí zápas s pozdějším vítězem ZŠ Žižkova Turnov nám ukázal, že florbal hrát
umíme, a nejsme-li pod tlakem toho, že se od nás něco čeká, umíme hrát pěkný
a pohledný florbal. Jako jediní jsme totiž dokázali tomuto soupeři vzdorovat,
nastřílet mu tři branky (2× Vancl Michal a Kuřík Martin) a donutit ho strachovat se
o výsledek až do závěrečného hvizdu.
Náš výkon v turnaji pak gradoval v posledním utkání, kdy jsme potvrdili roli
favorita a ZŠ Riegerova Semily jsme porazili 4:2 po dvou brankách Jakuba Hylmara
a po jedné trefě přidali Vašek Korotvička a Martin Kuřík. Skončili jsme tedy na
čtvrtém místě, ale rozhodně se nemáme za co stydět.
Martin Kuřík se stal se třemi zásahy naším nejlepším střelcem a za své výkony si
rozhodně zaslouží pochvalu. Ve třech odehraných florbalových turnajích (okrskové
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a okresní kolo, O pohár ministra školství) byl jednoznačně naším nejlepším hráčem.
Ostatní hráči bojovali a i jim samozřejmě patří velký dík za reprezentaci naší školy.
U dalších florbalových klání se budeme těšit na jejich zlepšující se výkony
a přejeme jim hodně dalších sportovních úspěchů…

Okrsek sálová kopaná
V pátek 9. 3. 2012 se v Jilemnici ve sportovní hale uskutečnil okrskový fotbalový
turnaj žáků, kterého se zúčastnilo i družstvo naší školy v následujícím složení:
1
2
3
4
5

Roháč Pavel
Kuřík Martin
Vancl Jakub
Drbohlav Václav
Hylmar Jakub

brankář
obránce
obránce
obránce
obránce

6
7
8
9
10

Vancl Michal
Němeček Petr
Korotvička Václav
Horáček Petr
Jezdinský Petr

útočník
útočník
útočník
útočník
útočník

Turnaje se nakonec zúčastnila pouze tři družstva, která si to tak měla rozdat o dvě
postupová místa. Utkání se hrála na 2 × 25min. hrubého času. Los k nám nebyl příliš
příznivý a hned první zápas svedl naši školu s družstvem ZŠ Komenského
Jilemnice. Souboj byl zpočátku vyrovnaný, především díky brankáři Roháčovi, který
držel naše akcie velmi vysoko, když na druhé straně hrozilo naše družstvo
z rychlých protiútoků. Bohužel pouze do desáté minuty, než se po hrubé chybě naší
obrany dostal soupeř do snadného vedení vedení. Přesto i nadále se hrál vyrovnaný
zápas a o poločasové přestávce svítil na ukazateli skóre stav 1:0. Po přestávce jsme
konečně využili jeden z našich mnoha brejků a Petr Horáček srovnal stav na 1:1.
Z vyrovnání jsme se bohužel neradovali dlouho, když dalšího okénka v naší obraně
využili hosté a zvýšili na 2:1. Od této chvíle nás začal soupeř přehrávat a při naší
snaze vyrovnat využíval pootevřených vrátek v naší obraně a snadno skóroval.
Konečný stav tak nakonec neodpovídá průběhu zápasu, ale nutno uznat, že soupeř
byl lepší a zaslouženě vyhrál, i když stav 1:6 je za naší předvedenou hru až moc
krutý.
Ve druhém zápase, ihned po skončení prvního zápasu, jsme díky losu nastoupili
proti ZŠ Roztoky. Cíl byl jasný. Pokud chceme postoupit bez ohledu na poslední
zápas turnaje, musíme vyhrát. Všichni přistoupili k zápasu zodpovědně a od první
minuty soupeře přehrávali. Výsledkem pak bylo poločasových 4:0 po brankách
Vaška Korotvičky, Michala Vancla, Kuby Hylmara a Kuby Vancla. Druhý poločas
z naší strany už tak dobrý nebyl. Přeci jenom druhé utkání po sobě dalo našim
hráčům zabrat, navíc je pátý gól v síti soupeře z nohy Jakuba Hylmara ukolébal
a výsledkem bylo snížení soupeře až na konečných 5:3. I tento výsledek nám už
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však zaručoval postup do Lomnice nad Popelkou na okresní kolo bez ohledu na
poslední zápas, ve kterém favorit ZŠ Komenského doslova rozdrtil družstvo Roztok
18:2. Blahopřejeme tak našim chlapcům k postupu a přejeme hodně úspěchů
v Lomnici.

Okresní kolo sálová kopaná
V okresním kole se tradičně sešlo devět družstev, která byla dle předchozích
ročníků rozdělena do třech losovacích košů podle výkonnosti. Naše družstvo bylo ve
druhém koši, a tak z favoritů nás čekal jeden z trojice Lomnice, Turnov, Jilemnice.
Bohužel jsme byli nalosováni k nejtěžšímu z možných, a to k domácímu pořadateli
Lomnici.
Po základních skupinách se družstva znovu rozdělila do tříčlenných skupin, a to
tak, že vítězové skupin tvořili skupinu o 1.–3. místo, druzí ze skupin pak skupinu
o 4.–6. místo a poslední ze základních skupin hráli o místo 7.–9.
My jsme v prvním zápase základní skupiny lehce podlehli domácím favoritům
z Lomnice 0:4 a ve druhém zápase remizovali se ZŠ Rokytnice 3:3, když jsme celý
zápas vedli 2:0 a později 3:1, ale nechali jsme soupeře srovnat krok gólem 3 vteřiny
před koncem. Pro náš postup z druhého místa nakonec hovořil rozdíl ve skóre, které
jsme měli −4 a Rokytnice −5. V případě rovnosti rozdílu skóre by pak rozhodoval
počet vstřelených branek a ten už hovořil v náš neprospěch, takže za druhé místo
vděčíme především Lomnici, která nasázela Rokytnici více gólů než nám.
V konečném pořadí patří tedy našemu družstvu konečné 6. místo. V bojích
o pořadí jsme totiž nejprve podlehli ZŠ Riegrova Semily 1:3, abychom následně
přišli o výhru s druhou Semilskou ZŠ těsně před koncem, kdy soupeř srovnával na
konečných 1:1. Přesto si myslím, že naši hoši ostudu rozhodně neudělali a všem jim
patří poděkování.
Střelci: Vancl Michal 3, Hylmar Jakub 1, Horáček Petr 1.

Školní florbalový turnaj 2012
Velký rozmach florbalu na naší škole způsobil, že se letošního turnaje zúčastnilo
neuvěřitelných 49 hráčů a hráček z druhého stupně. Je to absolutně nejvyšší počet
účastníků za šestiletou historii tohoto turnaje.
Hrálo se systémem každý s každým a čekalo nás tak 28 zápasů. Při tomto
množství nebylo možné utkání pro nemoci jednotlivých členů odkládat a to se
nakonec stalo osudným dvěma družstvům (VI. třída a mix). Ti odehráli pouze část
svých utkání a k dalším se nedostavili, a proto jejich výsledky byly anulovány.
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Turnaj měl výbornou úroveň, o kterou se přičinili především chlapci VII. třídy,
kteří sahali po celkovém vítězství, což by znamenalo obrovské překvapení. Stačilo
jim k tomu remizovat s IX. B a oni ještě minutu před koncem vedli. Přesto po gólech
Martina Kuříka, a především toho se závěrečným hvizdem odcházeli poraženi. To
znamenalo, že obsadí druhé místo a vítězi budou chlapci IX. B. Třetí místo
zaslouženě obsadili chlapci VIII. třídy. Čtvrté místo získali chlapci IX. A.
Páté a šesté místo si rozdělily dívčí týmy VII. a IX. třídy. Jejich vzájemný duel
skončil remízou, a tak o pořadí rozhodovaly další faktory. Dívky ze sedmé třídy sice
vstřelily v součtu o branku víc než jejich rivalky, ale kritériem rozhodujícím
o pořadí byl rozdíl ve skóre a ten jasně hovořil ve prospěch dívek z IX. třídy.
Obsadily tak páté místo a sedmačky skončily šesté. Na děleném sedmém a osmém
místě pak skončili již zmiňovaní chlapci ze šesté třídy a družstvo mix.
Všem zúčastněným patří dík za skvělý turnaj a u dalšího ročníku se těším na
shledanou…
Družstva:
1. Drbohlav, Vancl J., Vancl M., Němeček, Šubrt
2. Machovec. Tomáš Jan, Fifka, Kadlec, Kalenský, Štěpánek, Vydra, Korotvička
3. Roháč, Hylmar, Kuřík, Horáček, Jezdinský
4. Kratochvíl, Vaněk, Litera, Tomáš J., Grof, Marcij
5. Menda, Paulů, Exner, Šír, Fejfar, Falta, Tauchman, Bachtík
6. Urbanová, Vavreková, Tauchmanová, Dubská, Kalenská, Jezdinská N.
7. Stehlíková, Korotvičková, Šemberová, Holečková, Roháčová, Jezdinská P.
8. Nosek, Srna, Svrček, Kulhánek, Ryashko
Tabulka:
2012
1
VIII.
●
VII.
2:1
IX. B 2:2
VI.
K
IX. A 1:4
VII. D 0:9
IX. D 0:2
mix
K
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2
1:2
●
5:4
O
1:4
0:9
0:6
O

3
2:2
4:5
●
N
1:3
1:5
0:3
N

4
×
×
×
T
×
×
×
T

5
4:1
4:1
3:1
U
●
0:3
0:2
U

6
9:0
9:0
5:1
M
3:0
●
1:1
M

7
2:0
6:0
3:0
A
2:0
1:1
●
A

8 body skóre pořadí
×
10
18:5
3.
×
12
25:7
2.
×
13
18:8
1.
C
E
7.–8.
×
6
8:11
4.
×
1
2:27
6.
×
1
1:14
5.
C
E
7.–8.
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Orel Studenec
V sobotu 19. 5. 2012 se uskuteční u orlovny

2. ročník soutěže o nejsilnějšího muže Studence
Hlavním vyzyvatelem tohoto klání je loňský vítěz Vítek Kuřík.

Podmínky soutěže:
– soutěžící musí mít v den soutěže (tj. 19. 5.) trvalé bydliště ve Studenci nebo

v Zálesní Lhotě – prokáže se platným dokladem,
– všichni účastníci startují na vlastní nebezpečí.

Soutěžit se bude stejně jako loni ve čtyřech disciplínách:
–
–
–
–

převalování traktorového kola 5× na čas,
nesení dubové klády na vzdálenost cca 20 m,
bench press,
tažení auta na laně na vzdálenost cca 30 m.

Prezence účastníků: v 10.00.
První disciplína vypukne v 11.00.
V průběhu celého dne zajištěny vepřové speciality.
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Výsledky 2011 (za každou disciplínu bylo za 1. místo 6 bodů, 2. místo 4 b., 3. místo
3 b.…):
kolo kláda (10 m) bench
auto
1. Vítek Kuřík
18 b. (20,75 s
7,25 s
80 kg 18,47 s)
2. Pavel Vaníček
17 b. (17,50 s
8,06 s 127 kg 23,84 s)
3. Lukáš Kalenský 13 b. (18,53 s
7,81 s
70 kg 19,97 s)
4. Lukáš Šubrt
11 b. (21,10 s
8,28 s
97 kg 23,69 s)
5. Filip Jezdinský
5 b. (25,15 s
14,05 s
75 kg 25,94 s)
Najděte i vy odvahu a přijďte poměřit síly.

Skořice a její příznivý vliv na cukrovku
Skořice např. podporuje chuť k jídlu, snižuje krevní tlak, zlepšuje trávení.
Zažívací trakt zahřívá a stimuluje, uklidňuje koliky, průjmy, nevolnosti a nadýmání.
Vzhledem k dezinfekčním a antibiotickým účinkům se využívá i jako prostředek
proti nachlazení, kašli a chřipce. Příznivě působí i u žen, jimž zmírňuje menstruační,
ale i přechodové potíže. Nejen díky příznivému vlivu na prokrvení je považována od
dávných dob za osvědčené afrodisiakum.
V posledních letech se vědci stále více zabývají výzkumy, týkajícími se
příznivého působení skořice u pacientů s cukrovkou (typu 2). První větší studie na
toto téma byla publikována v roce 2003 v časopise Diabetes Care a vzápětí
následovaly další dílčí výzkumy. Prokazují jednoznačně příznivý vliv na zmírnění
choroby, kterou dnes trpí velké množství lidí. Jen u nás je jich více než půl milionu!
Jak působí skořice a přípravky, které ji obsahují? Cukrovka 2. typu je způsobena
tím, že tělo ztratí citlivost na inzulín, hormon, který pomáhá transformovat cukry
v energii. Když se tak stane, množství cukru (glukózy) v krvi zůstává vysoké, což
může vést k mnoha zdravotním komplikacím.
Vědci proto hledají tedy nejrůznější možnosti, jak tuto hladinu snížit. Podařilo se
jim právě ze skořice izolovat látky, které snižují necitlivost tělních buněk na inzulín.
Tyto látky – a metylhydroxychalkonové polymery – při aplikaci způsobují vzrůst
účinku inzulínu.
Ve studiích bylo prokázáno, že skořice snižuje hladinu krevního cukru u diabetiků
typu 2 až o 29 % a hladinu cholesterolu až o 26 %.
To je jedním z důvodů, proč je pro diabetiky dobré nejen vypít si např. neslazený
skořicový čaj, ale také vyzkoušet některý z přípravků, které výtažek ze skořice
obsahují.
OÚ Studenec
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V kombinaci s dalšími aktivními látkami – kyselinou alfa-lipoovou a organicky
vázaným chrómem – příznivě ovlivňují hladinu cukru v krvi. Jsou určeny nejen
diabetikům a osobám s poruchou glukózové tolerance, ale doporučují se také
osobám s nadváhou při redukci tělesné hmotnosti.
zdroj: www.dialevel.cz

Recept nejen pro diabetiky: „Skořicový elixír“
Dvě lžíce mleté skořice přelijeme litrem vřelé vody a necháme při pokojové
teplotě vychladnout, pak přecedíme přes jemné sítko nebo plátno. Dochutíme
medem a citronem dle chuti – není nutné.
Pokud máme rádi studené nápoje, dáme nálev do lednice a popíjíme až čtyři šálky
denně. Jestliže nám vyhovují teplejší nápoje, pak nálev před podáním ohřejeme. Po
třech týdnech snížíme popíjení na dva šálky.
Skořice dokáže prohřát a rozproudit krev, hodí se obzvlášť v zimě. Kromě
končetin taková kúra skvěle prokrví i mozek, pomůže proti usazování tuků v cévách,
na močové cesty, revma a cukrovku. Tento životabudič si můžou dovolit jen ti, kteří
nemají alergii na skořici!
zdroj: www.recepty.cz

Příchod jara
Příchod jara má ve Studenci stálá pravidla. S končící zimou se loučíme
lyžováním na Horce, trsy bledulí vykvetou u Karásků, divoké kachny pozorujeme na
rybnících u Bezednice, v obci jsou přistaveny kontejnery na domácí zbytečnosti,
školáci uklidí odpadky u silnice, lyžaři seberou staré železo, na kamenných haldách
vykvete žlutý podběl, fotbalový trávník se zazelená.
Dalším stále platným zákonem je přelet stěhovavých ptáků. Letos na sebe v týdnu
od 19. března upozornila hejna špačka obecného. Za místo odpočinku při návratu ze
zimovišť v severní Africe si vybrala stromořadí kaštanů a lip v zámeckém parku.
Vždy v podvečer krátce před šestou hodinou se špačci slétli na nejvyšší větve
stoletých stromů. Přilétali v několika hejnech, asi půl hodiny odpočívali a pak po
skupinách odlétli o dvě stě metrů dál do smrkového lesíka za zámkem. Tam
v hustém porostu nocovali, brzo ráno odlétli a večer před šestou byli zpět na aleji
v zámku. Počet jedinců byl odhadován na více jak deset tisíc.
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Špaček obecný je dlouhý 22 cm, rozpětí křídel má 42 cm. Barva peří je
šedočerná, později pouze černá, je všežravec – sbírá hmyz, červy, housenky, plže,
bobule, plody – mezi sadaři a vinaři nazýván loupežníkem. Hnízdí 2× do roka, má 4
až 5 světle modrých vajec. Zimoviště v Africe a jižní Evropě. Nemá zvláštní
ochranu.
Jaroslav Hák
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