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ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
– určitě potěšující
V minulém čísle našeho Zpravodaje jsem Vám psal, že čekáme na odpověď, zda
jsme uspěli v žádosti o dotaci ohledně zateplení MŠ v Zálesní Lhotě. Dnes Vám
mohu potvrdit výsledek s úspěšným koncem. Na akci, která ponese název:
„Snížení energetické náročnosti a instalace TČ do MŠ v Zálesní Lhotě“ jsme
získali dotaci ve výši téměř 900 000 Kč. Další pozitivní zprávou je i to, že podle
předběžných informací budeme moci vše realizovat tak, jak jsem Vám psal již
v minulém čísle tohoto Zpravodaje, tedy nejdříve vybudovat ČOV, budovu zrekonstruovat a přistavět a poté zateplit.
Většina z Vás si jistě všimla, že jsme začali se stavbou „Víceúčelového (multifunkčního) hřiště“, která přinese další možnost využití pohybu pro děti a žáky ZŠ
a MŠ především v dopoledních hodinách, pro ty ostatní v čase odpoledním i večerním. Pokud tato stavba bude pokračovat jako doposavad, můžeme se dočkat
slavnostního otevření již na začátku nového školního roku. Zatím ale nepředbíhejme
a především těm z Vás, kteří jste stavbu neviděli, přináším pár fotografií z průběhu
stavby, tak i „stručný“ zápis (tabulky) z výběrového řízení:
Doručené nabídky:
Č.
1
2
3
4
5
6
7

Uchazeč
Linhart spol. s. r. o.
Ing. Jiří Huptych – J. I. H.
IMDV Horka, s. r. o.
OBIS, spol. s. r. o.
TECHTEX, s. r. o.
Stavební společnost s. r. o. Hostinné
Stránský Václav

IČ
Nabídková cena bez DPH
47052121
3 533 317
41157834
4 088 413
27535151
4 516 867
60933682
3 614 832
25927329
4 970 211
13585240
4 392 744
11095920
4 431 466

Nabídky, které komise shledala jako úplné:
Č.
1
2
4
5
6
7

Uchazeč
Linhart spol. s. r. o.
Ing. Jiří Huptych – J. I. H.
OBIS, spol. s. r. o.
TECHTEX, s. r. o.
Stavební společnost s. r. o. Hostinné
Stránský Václav
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IČ
Nabídková cena bez DPH
47052121
3 533 317
41157834
4 088 413
60933682
3 614 832
25927329
4 970 211
13585240
4 392 744
11095920
4 431 466
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Komise posuzovala splnění následujících požadavků:
– Kompletnost oceněného výkazu výměr.
– Kvalifikace základní, profesní, ekonomická a technická.
– Reference.
– Termíny plnění, sankce, záruky.
Komise seřadila nabídky dle hodnotícího kriteria, kterým je nabídková cena.
Nejlevnější nabídka byla posouzena ve smyslu, zda se nejedná o mimořádně nízkou
nabídkovou cenu s hodnocením, že vzhledem ke specializaci uchazeče se o mimořádně nízkou nabídkovou cenu nejedná:
Č. Uchazeč
IČ
Nabídková cena bez DPH
1 Linhart spol. s. r. o.
47052121
3 533 317
4 OBIS, spol. s. r. o.
60933682
3 614 832
2 Ing. Jiří Huptych – J. I. H.
41157834
4 088 413
6 Stavební společnost s. r. o. Hostinné 13585240
4 392 744
7 Stránský Václav
11095920
4 431 466
5 TECHTEX, s. r. o.
25927329
4 970 211
Komise na základě výše uvedeného hodnocení doporučila zadavateli uzavřít
smlouvu o dílo s uchazečem Linhart spol. s. r. o., který předložil nabídku č. 1
s nejnižší nabídkovou cenou: 3 533 317 bez DPH.
Jiří Ulvr, starosta
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Začínáme
(4. 5. 2012)
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Stavba po
čtrnácti dnech

Stavba po měsíci
(4. 6. 2012)
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Studenecké míle 2012
Sobota 26. května 2012
patřila opět soutěži historických vozidel Studenecké
míle, „O pohár starosty obce“. V letošním roce jste
mohli být svědky již 5. ročníku a toto půlkulaté číslo
přineslo i rekordní počet
účastníků této soutěže. Veký zájem byl opět i ze stra-

ny diváků, fanoušků, které tak jako
závodníky muselo potěšit i příjemné počasí.
Veškeré dění umocnila dobře
zvládnutá organizace pana Jindřicha Synka, Tomáše Chrtka a celého
kolektivu pořadatelů, za což jim
patří veliké poděkování. Poděková-

ní patří i hasičům, kteří
přispěli ke zdárnému průběhu a spokojenosti Vás všech
především v podobě občerstvení i následné večerní
diskotéky, tak i všem partnerům akce. K pořízeným
fotografiím není nutné cokoli dodávat. Více informací z celé soutěže naleznete na: www.studeneckemile.estranky.cz.
Jiří Ulvr, starosta
6
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Soutěž Vesnice roku 2012
Dne 1. 6. 2012 nás navštívila hodnotící komise soutěže Vesnice roku 2012.
Rok od roku je složitější vymýšlet něco nového, a proto jsem rád, že to letošní
hodnocení alespoň z mého pohledu bylo opět jiné a že zanechalo u komisařů dobrý
dojem. Složitější je to i v tom, že
dvě ceněné stuhy získat nemůžeme, jelikož jsme je dostali v předešlých letech, a jejich obhajoba
může být až po třech či pěti letech od jejich získání. Proto jsem

Myslivci Zálesní Lhota 
Zahradnictví Kuříkovi – projekt
dětí (anglický jazyk) 
Nejmenší hasiči SDH Studenec 
se letos více zaměřil
na spolky, které v minulosti nebyly až tak
vidět, jelikož za 90
minut prezentace na
tak velikou obec nejde
vše stihnout.
V tuto chvíli mám
pocit dobrý, pocit, že jsme to zvládli. Ještě jedou děkuji všem spolkům a organizacím, které mi pomohly při prezentaci naší obce. Společně teď musíme čekat, jak vše
dopadne, a přináším alespoň fotografie, které zachycují celý průběh.
Děkuji paní učitelce Romaně Machačové a žákům 9. A, kteří pro komisi připravili ukázku z divadelního představení.
Děkuji také panu Milanu Hanzlíkovi a Jaroslavu Vackovi za čas, který věnovali
úklidu a vylepšení navštěvovaných míst. Třeba nám toto datum (den dětí) přinese
štěstí…
Jiří Ulvr, starosta
8
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Sokol Studenec – starší
ženy 
Mladší přípravka SK
Studenec 

Divadelní představení 

 Krakonoš
 Lyžaři Sokol Studenec

OÚ Studenec

9

Ročník 2012

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.

Číslo 3

Poděkování
I letos děkuji všem žákům základní
školy, kteří posbírali odpadky podél
silnic.
Těm školou a školkou povinným žákům a žáčkům přeji krásné sluneční
prázdniny.
Rodičům a všem ostatním krásně
strávenou dovolenou a především šťastný návrat domů.
Jiří Ulvr, starosta

Co nás stále trápí
Stále nás trápí nekonečný problém s ukázněností některých občanů, kteří
neakceptují pravidla, která většina z nás dodržovat umí. Na fotografii přináším
pohled na skládku pytlů, které někdo vyložil v noci z 5. na 6. června 2012 u autobusové zastávky U Lípy ve Studenci.
I když to podle všeho byl někdo z okolních obcí, tak musím připomenout, že
takovýto komunální odpad si každý musí řešit prostřednictvím „popelnic“, či
„sběrných“ pytlů, které se vyvážejí v zimním období každý týden, v letním období
pak jednou za 14 dní, a to vždy v pátek! Popelnice či sběrné pytle je nejlépe na
sběrné místo připravit ve čtvrtek večer, jelikož neovlivníme, zda svoz bude probíhat
nejdříve ve Studenci, či Zálesní Lhotě. Letním obdobím se rozumí měsíc květen–
září, zimním potom říjen–
duben.
Tříděný odpad v barevných pytlích je potřeba
dát na tato sběrná místa
vžd y p rvn í p on d ěl í
v měsí ci (od voz je
v úterý)!
Kontejnery na komunální odpad jsou realizovány 2× za rok v termínech, o kterých jste
předem informováni.
10
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Děkuji všem těm, kteří tato pravidla respektují, a prosím všechny ostatní
o toleranci a pochopení vůči nám všem.
Připomínky vůči neukázněným občanům nám můžete přijít říci na obecní úřad.
Jiří Ulvr, starosta

Zápis z výběrového řízení
Opravy cest: Studenec-Nouzov – komunikace pro 10 RD
Složení výběrové komise: Jiří Ulvr, Ing. Josef Boura, Václav Vancl, Ing. Martin
Hamáček, Ing. Marie Tauchmanová
Vyzvány byly firmy:
1.
2.
3.
4.
5.

H & N & H s. r. o., Jizerská 756, 514 01 Jilemnice
IMDV Horka s. r. o., Nedaříž 25, 514 01 Jilemnice
VH – stavební práce, s. r. o., Studenec 427
Václav Stránský, Zálesní Lhota 42, 514 01 Jilemnice
M – silnice a. s., závod Trutnov, Sportovní 508, 541 03 Trutnov

Na základě výzvy podaly nabídku dvě firmy:
1. H & N & H s. r. o., Jizerská 756, 514 01 Jilemnice
Nabídnutá cena 1 500 302 Kč, záruka 60 měsíců.
2. M –silnice a. s., závod Trutnov, 541 03 Trutnov 3
Nabídnutá cena 977 508 Kč, záruka 60 měsíců.
Všechny ceny jsou uvedeny s DPH 20 %.
Komise posoudila předložené nabídky a vybrala nejvýhodnější z nich, tj. nabídku
firmy: M – silnice a. s., závod Trutnov, Sportovní 508, 541 03 Trutnov.

Vítání občánků
Při jarním vítání občánků dne 2. 5. 2012 se sešlo 15 dětí.
Ema Dejmková, Zálesní Lhota 34
Karolína Kolářová, Studenec 83
Marek Jiřík, Studenec R-30
Filip Jodas, Studenec 228
Adéla Baudyšová, Studenec 423
OÚ Studenec

Zdeňka Štilcová, Studenec 371
Adéla Esenderová, Studenec 356
Tereza Holubcová, Studenec 368
Klára Tauchmanová, Studenec 370
Adam Tauchman, Studenec 116
11
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Oldřich Šimek, Studenec 395
Marek Šulc, Studenec 112
Martin Brož, Studenec 406

Číslo 3

Antonín Falta, Studenec 210
Jakub Mašek, Studenec 101

Na vítání vystupovaly děti ze Základní školy ve Studenci. Děkujeme jim za
účinkování a paní učitelce za to, že s nimi písničky nacvičila.
Dětem i rodičům přejeme mnoho radosti a spokojenosti v dalším životě.
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Komunitní kompostování na Jilemnicku
Jilemnicko – svazek obcí získal příslib finanční
dotace na realizaci projektu Komunitní kompostování na Jilemnicku. Projekt je podpořen z Operačního programu životní prostředí, prioritní osy 4 –
Nakládání s odpady.
Do realizace projektu je zapojeno 20 obcí mikroregionu Jilemnicko, které se
spojily k řešení společného postupu při sběru, třídění a likvidace biologicky
rozložitelného odpadu. Na základě odborné studie byl pro region Jilemnicka jako
nejvhodnější vybrán způsob komunitního kompostování řízeným aerobním
procesem technologií v pásových zakládkách na volné ploše. Na území regionu bude
v rámci projektu otevřeno 6 komunitních kompostáren, které budou spádově určeny
pro zpracování materiálu nejen pro danou obec, ale také pro obce sousední. Tyto
komunitní kompostárny budou v obcích Rokytnice nad Jizerou, Jilemnice, Vítkovice
v Krkonoších, Horní Branná, Bukovina u Čisté a Roztoky u Jilemnice. Pro zajištění
správného zpracování materiálu bude pořízena technologie v rozsahu drtiče nebo
drticího míchacího vozu, traktorový překopávač kompostu, traktor s čelním
nakladačem, nosič kontejneru, monitorovací technika a textilie na zakrytí zakládek.
Ve vybraných kompostovacích lokalitách bude provedeno případné zpevnění dané
plochy pro nájezd těžké techniky, oplocení plochy kompostárny a pořízení
základního obslužného objektu.
Potřebný materiál bude získáván z obecních pozemků, veřejných ploch a také ze
zahrádek obyvatel regionu. Kompostárny nebudou sloužit pro likvidaci bioodpadu
pro soukromé subjekty a zemědělce. Výsledný produkt- kompost bude opětovně
využit na veřejných plochách a obecních pozemcích. Provozovatelem pořízené
techniky budou Technické služby Vítkovice v Krkonoších, které také budou
zajišťovat pravidelný sběr z velkoobjemových kontejnerů umístěných v obcích.
Zahájení svozu je plánováno na jaro 2013.
Realizace projektu si klade za cíl předcházet vzniku nadměrného množství
komunálního odpadu, snížit množství skládkovaného odpadu a zajistit snadnější
a efektivnější péči o vzhled krajiny.
Realizace projektu: leden 2012 – prosinec 2013
Celkový rozpočet projektu: 13 201 580 Kč
Výše dotace (90 %): 11 881 422 Kč

OÚ Studenec
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Zajištění sběrných nádob pro komunitní
kompostování na Jilemnicku
Jilemnicko – svazek obcí získal příslib finanční
dotace na realizaci projektu Zajištění sběrných
nádob pro komunitní kompostování na Jilemnicku. Projekt je podpořen z Operačního programu
životní prostředí, prioritní osy 4 – Nakládání
s odpady.
Realizace tohoto projektu přímo navazuje na realizaci projektu Komunitní
kompostování na Jilemnicku, který se zaměřuje na zajištění způsobu likvidace
bioodpadu v regionu Jilemnicko. V rámci tohoto projektu budou pořízeny velkoobjemové kontejnery pro všechny zapojené obce, které budou sloužit pro
shromažďování zeleného materiálu z obecních pozemků a zahrádek občanů. Systém
sběru zeleného materiálu bude v každé obci nastaven samostatně, buď formou
pravidelného přistavení kontejneru, nebo trvalým zpřístupněním kontejneru v dané
části obce. Svoz plných kontejnerů bude zajišťován prostřednictvím nově pořízené
techniky Technickými službami Vítkovice v Krkonoších, které na tuto činnost dále
z rozpočtu projektu získají traktorový nosič kontejneru.
Ve vybraných obcích také proběhne pilotní ověření možnosti svozu z menších
plastových nádob o obsahu 240 l přímo od rodinných domů a bytových domů.
V rámci projektu bude celkem pořízeno 40 ks velkoobjemových kontejnerů,
traktorový nosič kontejneru a 115 kusů plastových nádob o obsahu 240 litrů.
Zajištěný materiál bude systematicky svážen na jednu z šesti komunitních
kompostáren v regionu a bude dále upravován tak, aby výstupním produktem byl
kvalitní kompost opětovně využitelný na veřejná prostranství.
Realizace projektu: leden 2012 – prosinec 2013
Celkový rozpočet projektu: 2 502 300 Kč
Výše dotace (90 %): 2 253 070 Kč
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Dny polsko-české kultury
Jilemnicko – svazek obcí úspěšně navázal na realizaci projektu Krakonošovy
letní podvečery bez hranic získáním nové dotace v rámci Operačního programu
přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007–2013.
Ve spolupráci se stávajícím partnerem městem Karpacz byla v létě 2011
předložena žádost o dotaci na realizaci projektu Dny polsko-české kultury, v rámci
které dojde k navázání na předchozí úspěšný tříletý projekt, tentokrát však pod
projektovým vedením polského partnera.
Dny polsko-české kultury budou realizovány po dobu dvou let a v rámci tohoto
období budou probíhat jednotlivé kulturní výměny, které si kladou za cíl sblížení
obyvatel na obou stranách hranice, vzájemné poznávání tradice a kultury, a tudíž
prolomení stereotypů ve vnímání obou národů. V rámci projektu proběhnou dvě
kulturní akce připravené polským partnerem, které se uskuteční v rámci tradičních
Krakonošových letních podvečerů v Jilemnici, které probíhají vždy třetí týden
v měsíci červenci. Naproti tomu proběhnou v každém roce realizace dvě kulturní
akce přímo v Karpaczi, které bude mít z organizačního hlediska na starosti
Jilemnicko – svazek obcí. Tyto akce budou mít charakter letního a zimního jarmarku
a budou prezentovat nejen zájmové umělecké aktivity regionu, ale také řemeslné
dovednosti a především tradiční krkonošskou kuchyni. Projekt také počítá
s pořízením nových součástí festivalového vybavení, jako jsou dva mobilní stany
o rozměrech 3 × 6m a také dva plynové teplomety pro venkovní využití. Projekt
jako celek bude účastníky prezentován společnými triky s logy povinné publicity.
V neposlední řadě pak rozpočet projektu počítá s vydáním barevné česko-polské
brožury, která bude mapovat veškerá umělecká uskupení v regionu Jilemnicko
a bude sloužit jako podkladový materiál pro pořadatele kulturních akcí.
Díky úspěchu předcházejícího projektu si oba partneři slibují prohloubení
přeshraniční spolupráce, zvýšení zájmu o realizaci jednotlivých aktivit a především
formou příkladu dobré praxe vzájemný přenos tradic a zvyklostí.
Termín realizace projektu: březen 2012 – únor 2014
Celkové výdaje Jilemnicka – svazku obcí: 63 295,63 eur
Přidělená dotace Jilemnicku – svazku obcí: 53 801,28 eur
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Užijte si dovolenou
v Krkonoších díky regioncard
Od 1. června se v Krkonoších spouští zcela nový
projekt, který má za cíl oživení turistického ruchu
v tomto regionu. Jde o tzv. „regionální kartu Krkonoš“, novinku, která svým držitelům nabízí množství
slev na nejrůznější služby a atrakce.
Projekt regioncard vychází z dlouholetých zkušeností
ze zahraničí, kde už podobné nástroje úspěšně fungují
(Rakousko – Salzburgerland Card a Mieminger Plateu,
Slovensko – Liptov).
Regioncard nabízí více než 100 slev na atraktivní služby, a to jak na české, tak
na polské straně. Rozsah nabídky vyhoví opravdu každému – karta obsahuje
slevy na ubytování, gastro, dopravu, muzea, sport a další atrakce.
„Slevy se pohybují od 10 % do 50 %, máme ale i několik 100% slev. Kvalita
služeb je samozřejmě garantovaná,“ vysvětluje Matěj Dunka, ředitel projektu
regioncard.
Za zvýhodněnou cenu tak mohou návštěvníci Krkonoš ochutnat regionální
speciality a využít kvalitního ubytování, lanovek nebo možnosti zapůjčení kol
a koloběžek. Zároveň na ně čeká mnoho atrakcí – bobové dráhy, lanová centra,
aquaparky a dinopark. Odvážnější pak mohou poznat hory z ptačí perspektivy
prostřednictvím letadla nebo paraglidingu. To vše samozřejmě se slevou.
„Ke kartě navíc zákazník dostane praktický katalog, který nejen shrnuje všechny
slevy, ale zároveň poradí tipy na zajímavé výlety a další praktické informace,“
doplňuje Matěj Dunka. Regionální karta Krkonoš se tak stane průvodcem každého
turisty, ukáže mu výjimečnost a krásu tohoto regionu a umožní mu užít si dovolenou
opravdu naplno.
Základní informace o kartě:
– Kartu lze zakoupit na internetu nebo přímo na místě v rámci infocenter, hotelů,
obchodů atd.
– Cena karty je 150 Kč, dětská varianta stojí 90 Kč.
– Karta je platná 14 dní od první aktivace a je nepřenosná.
– Nabídka slev bude přizpůsobena aktuální sezóně (tzn. bude letní a zimní
varianta).
Více na www.regioncard.cz.
Matěj Dunka, ředitel projektu
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Euro 2012 starostů
Už ani nevím, kdo byl právě první, který mě oslovil, abych se zúčastnil ve dnech
24. a 25. dubna v obci Ústí v Olomouckém kraji nominačního soustředění na Euro
2012 starostů, které se konalo ve dnech 14. až 18. května v polském městě Tychy
u Katovic. Nějakou dobu jsem to zvažoval z mnoha důvodů. Jedním tím „z mnoha“
byl i ten, že aktivně fotbal již nějakou dobu nehraji a podle dostupných zpráv se do
této akce přihlašovali stále aktivní hráči i s dřívějšími ligovými zkušenostmi.
Cílem nejen pro mě byla reprezentace České republiky, a to je vždycky výzva.
Dalším krokem bylo nečekané setkání s doporučenou radou, a tak jsem do toho
nakonec šel.
Tohoto dvoudenního nominačního soustředění se zúčastnilo přes 40 starostů
a místostarostů, kteří na hřišti nikomu nic nedarovali, a tak každý čekal na konečné
rozhodnutí, které přijde druhý den, zda právě jeho jméno bude, či nebude
nominované s cílem reprezentovat Českou republiku.
Mimořádná příležitost přítomnosti starostů na jednom místě se samozřejmě
využila také k probírání zcela odlišných věcí, než je fotbal. Mezi starosty se objevily
také osobnosti, které se v profesionálním fotbale pohybovaly nebo doposud
pohybují. Vedle Petra Doležala, bývalého generálního ředitele pražské Slavie, do
Ústí přijel také současný prvoligový rozhodčí Jan Jílek.
Aniž by to bylo nějakým úmyslem, v konečném součtu bylo nominováno
10 hráčů z Moravy a 10 hráčů z Čech a i moje jméno se zde objevilo, což jsem v tu
chvíli považoval za pocit radosti a splněného klukovského snu.

OÚ Studenec
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Velký svátek a velká událost
Příjezd 24členného týmu (20 hráčů a 4 realizační tým) do Ústí byl v pondělí
14. května, kde proběhl odpolední trénink a nafasování výstroje. Poté následoval
odjezd do Polska autobusem TJ Sokol Ústí, ubytování v dějišti šampionátu
a společná taktická příprava před úterními zápasy ve skupinách.
Den druhý
Náš tým byl převezen
na oficiální zahájení šampionátu. Tady jsme se se
svým týmovým pokřikem
postarali o veliký vzruch
a zájem několika polských televizí, ke kterým
jsme se museli několikrát
vracet. Došlo také na seznámení a přivítání s ostatními účastníky turnaje
včetně slovenských bratrov. Poté následoval přesun do areálu Paprocany, kde jsme zhlédli v 11 hodin dva zápasy našich budoucích
soupeřů a pak už jsme šli na věc. V prvním zápase jsme se utkali ve 13 hodin
s Rakouskem, které ve svém prvním zápase porazilo Polsko 7:1. Náš tým byl ale
nažhaven a výběr našich jižních sousedů nemilosrdně smetl 11:1.
18
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Po přestávce jsme nastoupili k druhému zápasu, kde nás čekala Ukrajina, která ve
svém prvním zápase podlehla Německu 4:1. Ukrajina první poločas vzdorovala, ale
přesto jsme po půli vedli 2:0 a celý zápas vyhráli 3:0. Po prvním hracím dnu tedy
plný počet bodů a semifinále na dosah.
Den třetí
Nejprve nás v 11 hodin čekali
obhájci titulu z minulého a prvního
Eura Němci. Věděli jsme, že je
před námi zatím nejtěžší soupeř.
Bohužel jsme nezachytili začátek
zápasu a náběhy německých hráčů
a prohrávali jsme 1:0. Poté jsme se

však zvedli a vyrovnat se
nám podařilo ještě v prvním
poločase. Ve druhém poločase jsme přidali ještě dvě
branky a nakonec vyhráli
3:1. Náš poslední soupeř ve
skupině Polsko k zápasu
nastoupil v obměněné sestavě a nutno říci, že i omlazené. Ani to nás však nezastavilo a soupeře jsme porazili 6:2. Únava a drobná zranění se však začala hromadit.
Po tomto zápasu jsme se převlékli do civilu a vyrazili na exkurzi do Osvětimi.
Můžu napsat, že to pro nás všechny byl po té fotbalové euforii a radosti opačný
extrém, ale je zapotřebí si i takové tragické věci stále připomínat.
Den čtvrtý – semifinálový
Čekal nás rozhodující zápas turnaje s Itálií ve 13.30 hodin. K zápasu jsme nastupovali s respektem k soupeři, jelikož jsme měli zprávy od slovenských kolegů
o novém hráči italského výběru, který měl údajně hrát třetí italskou ligu a v posledních dvou zápasech ve skupině nastřílel 9 branek. V našem zápasu se ovšem
prosadil jen jednou, a to z trestného kopu, kdy otevřel skóre na 1:0. Jednalo se
o smolnou branku, která nás ale nepoložila, a tak jako s Němci nás spíše nabudila
OÚ Studenec
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a soupeře jsme opět přehráli. Důležitá byla vyrovnávací branka před koncem
poločasu, po které už jsme
soupeře k ničemu nepustili.
Ve druhé půli jsme přidali
čtyři branky a celkově tak
vyhráli 5:1. V souběžně
hraném utkání na druhé ploše porazili Slováci Německo 4:0 a tím bylo jasné, kdo
nás čeká ve finálovém zápase. Při občerstvení po
zápase nastal krásný okamžik, kdy jsme si všichni, tzn. české a slovenské mužstvo,
zazpívali obě národní hymny. Byl to silný zážitek nejen pro nás, ale i pro ostatní
přihlížející týmy.
Den pátý – finálový
Poslední hrací den nás čekal dlouhý čas do úvodního hvizdu, protože začátek
finálového zápasu byl stanoven na 17.00. Před námi ještě probíhaly další zápasy
o umístění. Po společné snídani nás čekal po čtyřech dnech volnější program, a tak
většina týmu vyrazila do města, nebo řešila tento čas po svém. Po 11. hodině nás
mikrobusy převezly do hlavního areálu, kde jsme zhlédli dva souběžné zápasy
o umístění, a to mezi Polskem a Ukrajinou a Rakouskem a Slovinskem. V 15.15 se
konala poslední taktická porada a v 15.45 odjezd za uskutečněním zlatého snu. Po
příjezdu jsme stihli konec zápasu o třetí místo mezi Německem a Itálií, které
probíhalo od 15 hodin. Italové vedli, ale německá mašina
těsně před koncem vyrovnala
a na řadu tak přišly penalty,
v ni chž b yl i úspěšn ěj ší
a šťastnější Italové. No a pak
už při šl a na řadu bi t va
sousedů. Opět jsme byli ve
stejné, malé, ale vítězné
kabině.
Slovenskou reprezentaci
přijela podpořit početná vý20
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prava fanoušků a fanynek, takže atmosféra finále byla vynikající a měla
krásný náboj. Začátek zápasu se samozřejmě neobešel bez slavnostního nástupu a státních hymen obou států.
Po prvním, dobře zvládnutém poločase, jsme vedli 3:0. Hned na začátku
druhého však přišlo snížení na 3:1
a hra z naší strany po této obdržené
brance nevypadala dobře. Po dalších
osmi minutách však přišlo uklidnění
v podobě zvýšení na konečných 4:1.
Po závěrečném hvizdu mohl vytrysknout gejzír radosti a připraveného šampaňského,
které připravil zakladatel týmu Viktor Liška, který v den finále slavil kulaté
narozeniny a kterému jsme dali ten nejlepší dárek. Byly nám předány medaile
a vítězný pohár, tomu samozřejmě předcházelo vyhlášení umístění všech týmů,
nejlepšího střelce, nejlepšího brankáře a nejlepšího hráče turnaje.
Hodně emotivní byla hymna
vítězné země, kterou přijel speciálně zazpívat starosta obce Bělotín
a současně předseda Spolku pro
obnovu venkova ČR Eduard Kavala s pěveckým sborem Ostravské
univerzity a nakonec se odzpívala
i státní hymna soupeře. Slavení nebralo konce, zaznělo nám i „We are
the champions“ a soupeř včetně
všech svých fanoušků nám sportovně pogratuloval, ale „povedal nám, že v sobotu nám to pri hokeji vrátia“ (měl
pravdu). Došlo na společná fota našeho týmu i společné se slovenským týmem
s pohárem a po hřišti se projel i vláček utvořený střídavě z hráčů obou týmů.
Závěr
Tímto se mi splnil jeden klukovský sen, umocněný vynikající partou kluků, kteří
drželi při sobě a navzájem si pomáhali. Všichni starostové jsme byli z obcí do dvou
tisíc obyvatel, z Libereckého kraje jsme byli dva. Byl jsem jediným, který již aktivně nehraje, a přesto i přes různá zranění v průběhu turnaje jsem byl nominovaný
mezi šestnáct hráčů a odehrál každý zápas.
OÚ Studenec
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Jsem hrdý na to, že i v těchto svých letech si můžu říci, že jsem mistrem Evropy,
jsem hrdý na to, že v průběhu turnaje jsem mohl slyšet a číst nejen své jméno, ale
i název obce Studenec.
A jedna zajímavost tohoto týmu na závěr. V této početné výpravě byste nenašli
ani jednoho kuřáka, což o něčem svědčí!
Více na: http://www.starostovefotbal.cz
Jiří Ulvr, starosta
Zlín 23. 5. 2012
Vážený pane starosto,
s velkou radostí jsem přijal zprávu o krásném úspěchu našeho národního
fotbalového mužstva, které při své první účasti zvítězilo v Polsku v turnaji
II. evropského šampionátu primátorů a starostů. S uspokojením také vnímám
pochvalná vyjádření Vašich kolegů o spokojenosti s organizačním zajištěním,
společenskou úrovní a celkovou atmosférou celé akce.
Sdružení místních samospráv ČR je hrdé na to, že k tomu mohlo přispět
organizační pomocí, finančním příspěvkem a zejména záštitou. Vaší zásluhou se
mistry Evropy cítíme tak trochu i my.
Dovolte mi proto, pane starosto, abych Vám srdečně pogratuloval k vítězství
a poděkoval za vzornou a obětavou reprezentaci České republiky, SMS ČR
i všech našich obcí a měst.
Vzhledem ke zdárnému a úspěšnému průběhu i výsledku tohoto podniku věřím,
že se naši starostové napříště stanou pravidelnými účastníky mistrovství Evropy
starostů.
S úctou
Ing. Josef Bartoněk, předseda SMS ČR
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Základní škola a Mateřská škola Studenec
Zprávy MŠ Studenec
Leden
– 20. 1. byl dnem s velkým „D“ pro 21 našich předškoláků, kteří se tento den za-

psali do 1. třídy.
Únor
– 7. 2. Nejprve nás 9. A. pozvala na své divadlo Limonádový Joe. Představení

žánrově „z jiného soudku“ zhlédli i ti nejmenší a s úžasem sledovali odvážné
pistolníky a překrásné tanečnice.
– 20. 2. V tento den jsme ve
školce přivítali budoucí paní
doktorku přes zoubky. Přinesla nám ukázat veliký kartáček
na zuby, který vypadal spíš
jako drbátko na záda, a velmi
hezkou přednáškou nás seznámila, jak správně pečovat
o své zoubky.
– 21. 2. naši zapsaní předškoláci navštívili základní školu,
kde s pohádkovými bytostmi „putovali školou“ a plnili různé úkoly. Poznávali
tak, jak to v té opravdické škole vypadá a co je v ní také po prázdninách čeká.
Březen
– 9. 3. k nám přijel pan Jiřiště

s ekologickým programem
„Půda“ a „Stopa“. Mladší děti
si hravou formou zopakovaly,
kdo všechno žije v půdě a jak
hlí na vz ni ká. S t arší děti
poznávaly stopy zvířátek, které
v zi m ě ví dám e na sněhu.
Každý si pak jednu vytvořil
OÚ Studenec
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odléváním ze sádry. Velký úspěch měla hadí kůže, na kterou si mohly děti
sáhnout.
14. 3. jsme jeli do Jilemnice na pohádku „Kluk z plakátu“. Představení opět velmi
dobře zahrálo divadlo Tramtárie z Olomouce.
20. 3. do školky zavítaly děti ze 3. třídy a pod vedením p. uč. H. Lánské nám
zahráli muzikál „Sněhurka a sedm trpaslíků“.
22. 3. předškoláci podruhé navštívili školu, tentokrát již usedli do lavic a pod
vedením p. učitelek P. Bouchnerové a P. Pelikánové okusili atmosféru vyučovací
hodiny, pro začátek výtvarné výchovy. Paní učitelky byly hodné a děti už se do
školy opravdu těší!
27. 3. nás pozvala tentokrát již tradičně na pohádku 9. B. Z pekla štěstí je
pohádkou dětem dobře známou a oblíbenou, i deváťákům se jejich podání
zdařilo, především ten povedený veliký drak!

Duben
– 2. 4. Pozvali jsme k nám p. Kotyko-

vou z Roztok a při velikonočním
tvoření jsme pod jejím vedením
vyráběly barevné jarní dekorace.
Ba rvi li j sm e sádrov á vaj í čk a
a kytičky a drátkovali a navlékali
korálky do tvaru kuřátek a dalších
zvířátek. Každý si pak své výrobky
odnesl domů.
Květen
– 9. 5. Druhý květnový týden patřil maminkám a jejich nastávajícímu svátku. Děti

vyráběly přáníčka a pekly a zdobily perníková srdíčka pro maminky. Na obecním
úřadě s krátkým vystoupením a vlastnoručně upečenými perníčky potěšily i naše
babičky.
– 15. 5. To byl den našeho „školkového výletu“. V 7 hodin ráno jsme odjeli
společně s dětmi ze lhotecké školky dvěma autobusy do libereckého DinoParku.
Cesta rychle utekla, a než jsme se nadáli, stáli jsme na začátku prohlídky. Nejprve
jsme prošli tunelem času, kde se s námi svět malinko zatočil a najednou jsme se
ocitli v pravěku. Všechno bylo tak opravdové, že některé děti přepadl trošku
strach. Praještěři byli všude kolem, navíc vydávali podivné strašidelné zvuky!
Brzy jsme ale poznali, že jsou to jen obrovské napodobeniny těch malých
gumových dinosaurů z hračkárny, co si tak rádi nosíme i do školky, a celou
24
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prohlídku si pěkně užili. Zažili
jsme pravěkou bouři s opravdovým deštěm, zhlédli 3D projekci
filmu o pravěku a nakonec si i zařádili na prolézačkách a lanové
stezce.
Poděkování posíláme na OÚ za
sponzorování dopravy našeho
výletu. Děkujeme!

– 17. 5. Nás navštívili čtyřnozí

kamarádi (Eurohusky) našeho
spol už áka Eri ka P fei f era
z Čisté. Bylo jich hned 14
a dlužno dodat, že o této „štěkající“ návštěvě věděla celá
škola. Přivezli nám je Erikovi

rodiče spolu s mašérským
vozíčkem. Děti si mohly vyzkoušet jízdu se psím spřežením v příznačném, na tuto dobu chladném počasí, chvilku
dokonce padal i sníh! Erikova
maminka pak přišla mezi nás
ještě jednou a vyprávěla nám
o jejich netradiční práci a životě s pejsky, jakým jistě mašérský sport, chov
a výcvik přibližně 40 pejsků je. Celou akci pro děti připravili zdarma, za což jim
ještě jednou moc děkujeme!
Míčová školička
Od března se 20 dětí ze studenecké a lhotecké školky účastní kurzu „Míčová
školička“ pod vedením zkušeného trenéra pana Josefa Hlouška a jeho třech
svěřenců, nadějných mladých fotbalistů (jedním z nich je i Jirka Povr, absolvent
OÚ Studenec
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studenecké školy). Ve 12 hodinových lekcích
jsou děti postupně seznamovány s různými kolektivními míčovými hrami. (kopaná, házená,
volejbal, košíková). Děti se zábavnou formou učí
všestrannému pohybovému rozvoji. Učí se nejen
míčovým dovednostem, ale používají i další
sportovní náčiní a vybavení. Každá lekce je jiná
a vždy perfektně připravená. Děti jsou vždy
rozděleny do dvou skupin, žlutí a oranžoví –
podle triček, a v jednotlivých činnostech se
střídají. Celá školička je velice pestrá, rozvíjí
smysl pro disciplínu, hru fair-play, utváří týmového ducha. Jejím cílem je rozvoj obratnosti,
šikovnosti, prostorové orientace a koordinace
těla, ale především vytváření pozitivního vztahu nejen k míčovým hrám, ale ke
sportu vůbec.
V červnu nás ještě čeká „Cesta za pokladem“, loučení s předškoláky a pak už
hurá na prázdniny!
Přejeme všem krásné a pohodové léto!
děti a učitelky z MŠ Studenec

Zprávičky z MŠ Zálesní Lhota
Veverka Zrzečka
V dubnu jsme byli pozváni na
pohádku „Dobrodružství veverky
Zrzečky“ do ZŠ Martinice, kterou
nám z ahr ál i her ci z Hr adc e
Králové.
Pohádka o veverce a jejich
kamarádech zaujala svým vtipem
a barevnými kulisami. Nechybělo
ani poučení, jak se máme v lese
chovat a jak můžeme pomoci
zvířátkům.
O Africe
Velice vydařené představení jsme zhlédli opět v martinické škole. Tentokrát si pro
nás představení připravily děti.
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Projekt „Afrika“ byl
povídáním o této zemi,
poslechli jsme si písničky,
tance a zajímavosti z afrického kontinentu. Dětem se
líbilo povídání o zvířatech,
mohly se aktivně zapojit do
tanců a zvyků afrických
dětí.
Dověděli jsme se o problémech této země a jejích
obyvatel i o tom, jak můžeme tamním dětem pomoci.
Moc děkujeme paní učitelce a dětem z martinické školy.
Den matek
Na květen jsme připravili společně s dětmi pro maminky a babičky besídku ke
Dni matek. Pásmo básniček a písniček jsme nacvičovali pečlivě, sice nás trápila
velká nemocnost dětí, ale vše se nakonec vydařilo a při besídce jsme již byli v plném
počtu.
Na úvod děti přivítaly
jaro „vyčištěním studánky“, poté se již recitovalo
a zpívalo. Děti si zahrály
hru na uvíjení věnečku,
zpívali jsme písničky
o jaru, o mamince a všichni se dozvěděli, co děláme ve školce.
Na závěr nechybělo
ani předání přáníček a kytiček z papíru maminkám
i babičkám.
Dinosauři
Naše děti mají stále velice rády dinosaury ve všech podobách. Proto jsme se
v letošním školním roce vypravili na výlet do nově otevřeného DinoParku v Liberci.
Již před výletem jsme si prohlíželi knihy, vyprávěli a četli o dinosaurech.
Zjišťovali jsme, co o nich víme, co je pohádka a co by mohla být pravda.
OÚ Studenec
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Do DinoParku jsme vstoupili
„časovým tunelem“ a ocitli jsme
se v době druhohor. Procházka
mezi obrovitými tvory, kteří se
najednou začali hýbat a vydávat
„strašlivé“ zvuky, byla pro mnohé
cestou odvahy, ale všichni jsme ji
zvládli.
Potom nás čekala práce archeologů při vyhrabávání kostry dinosaura z písku, dojemný film
o malém „dinouškovi“ v 3D kině,
pro starší děti cesta obratnosti
a pro všechny obrovská prolézačka.
Před polednem se nám ani nechtělo domů, ale nedalo se nic dělat, autobus čekal.
Ještě několik dní děti ve školce vyprávěly o výletě, kreslily a tvořily dinosaury.
Teď se již blíží závěr školního roku. Ještě nás čeká divadelní představení
v Jilemnici, sportovní dopoledne v ZŠ Studenec a velké loučení se školáky.
Potom se již budeme těšit na prázdniny…
Celý rok jsme si spolu hráli,
učili se, malovali, zpívali i smáli.
Snad nám tu dobře bylo
a nic nám nechybělo.
Všichni se těšit budeme,
až se po prázdninách zase sejdeme.
Chtěli bychom poděkovat všem, kdo nám celý rok pomáhali a popřát příjemné
prožití léta.
učitelky MŠ Zálesní Lhota

Školní výlet 1., 2. a 3. tříd
Pro letošní školní výlet si 1., 2. a 3. třídy zvolily hrad Kost. Byl pro ně přichystán
bohatý program včetně oběda. Jak se jim na výletě líbilo a co vše zažily, ztvárnily
děti v literárních a výtvarných pracích:
„Autobusem jsme dojeli až ke hradu Kost. Potom jsme se najedli a čekala nás
prohlídka hradu. Poznali jsme zbrojnici, černou kuchyni, šeptací oblouk, nádvoří
i hlavní nádvoří a nějaké zajímavosti o hradě. Po prohlídce hradu Kost jsme šli na
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Vendulka Hrubá, 1. třída

lukostřelbu, házení sekerou a nakonec přetahování lanem. Potom jsme šli na
přehlídku dravých ptáků, kteří létali přímo nad námi. Poté následovalo šermířské
představení, to se nám všem líbilo, bojovalo se s mečem, bouchaly granáty a rytíři se
přetahovali o poklad. Následoval oběd, mně docela chutnal. Potom jsme si kupovali
suvenýry, pohledy a památky z hradu Kost. Údolím Plakánek jsme došli až
k autobusu, který nás odvezl zpátky do Studence.“
Jonáš Exner, 3. třída
„Byli jsme na hradě Kost. Bylo to hezké. Natočila se tam spousta pohádek jako
třeba S čerty nejsou žerty a podobně. Hrad měl mnoho oken, že se to nedalo
spočítat. Měli jsme disciplíny v lukostřelbě, hod sekyrou a přetahování lanem.
Potom jsme šli na dravé ptáky jako třeba: orel, výr, káně a mnoho dalších. Výra jsme
si mohli dokonce i pohladit. Měl krásná oranžovočervená očka. Potom jsme šli na šermířské představení, kde stříleli a také tam měli bombu, kterou
když na konci zapálili, tak z ní vyfoukl modrý kouř.
Také jsme mluvili do šeptacího oblouku, do kterého
když někdo mluvil, druhý to na opačné straně slyšel.
Potom jsme šli na oběd, měli jsme kuřecí maso
s bramborami, salátem, omáčkou a petrželkou…“
Natka Kadavá, 3. třída
„Mně se na výletě líbilo všechno, ale údolí Plakánek se mi líbilo nejvíc. Byly tam krásné skály
a čerstvý vzduch. Bylo tam také hodně potůčků a přes
ně rozbité lávky. A také tam byly různé skály, jedna
vypadala jako kostka. A jedna také měla schody
OÚ Studenec
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Martin Fejfar, 2. třída
a okna jako loupežnické sídlo. Bylo tam hodně
cest, které se spojovaly a zase zdvojovaly. Na
konci údolí Plakánku byla hasičská zbrojnice,
Honza Gulík, 1. třída
tam se natáčelo „Jak dostat tatínka od polepšovny“. Odtud startovala Máňa k záchranné akci. Pak jsme nastoupili do autobusu
a jeli jsme zpátky ke škole. Ale já jsem tam chtěla ještě chvíli zůstat, moc se mně
tam líbilo. Byl to krásný výlet.“
Verča Bergerová, 3. třída
„Moc se mi líbili dravci. Lítali nad našimi hlavami. Orel sice moc neposlouchal,
ale to nám nevadilo. A když přece poslechl, viděli jsme jeho dvoumetrové rozpětí
křídel. Potom paní učitelka vybrala čtyři odvážlivce, kteří udělali bránu, a v bráně
proletěl dravec. Také nám pán ukázal výra velkého, mohli jsme si ho pohladit. Měl
moc hebká peříčka.“
Vítek Štefan, 3. třída

Výtvarná přípravka
„ZŠ a MŠ Studenec zve všechny prvňáčky, kteří rádi malují, hrají si s barvami,
mají šikovné ruce a trpělivost na „Výtvarnou přípravku“.“
Přesně tak zněla další pozvánka k aktivnímu využití volného času pro děti 1. tříd,
aby si vyzkoušely jednou za měsíc, co to znamená chodit do výtvarného kroužku,
který je již několik let od 2. třídy v nabídce zájmových kroužků naší školy. Jaké bylo
naše milé překvapení, když se k rukodělnému dobrovolnému tvoření přihlásilo
20 dětí.
A tak pod vedením Pavly Bouchnerové (Fišarové), Petry Pelikánové, Ivy
Exnerové a Míly Jindrové šikovné pacičky nadšených dětí vytvořily karnevalové
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masky, velikonoční beránky z polystyrénových koulí. Na jarních loukách vykvetly látkové tulipány
přizdobené korálky, v rybníčkách
začaly plavat pestrobarevné rybky.
Jsme moc rádi, že v dnešní moderní počítačové a televizní době
děti chtějí tvořit, rozvíjet svoje výtvarné nadání, radovat se ze svých
výrobků, které se stávají nedílnou
součástí našeho estetického vnímání
světa – prostředí, ve kterém žijeme.
Mgr. Iva Exnerová

Dopravní hřiště
Ve dnech 17. a 18. dubna vyrazili čtvrťáci do Košťálova na dopravní hřiště.
Tentokrát to nebyla už jen taková hra, čekal je velký úkol: napsat správně dopravní
testy a prokázat své znalosti i v praktické části přímo na dopravním hřišti, aby
získali Průkaz cyklisty. Protože čtvrťákům už bylo, nebo v blízké době bude 10 let,
a od tohoto věku mohou jezdit sami na kole po silnici, je potřeba, aby dobře znali
pravidla silničního provozu. Písemný test se, až na malá zaváhání, všem velmi
povedl, i záludné křižovatky nikoho nevyvedly z míry. A předvést schopnosti
v praxi pro ně také nebyl velký problém, jen si uvědomili, že se na jízdu musí
soustředit a o situaci na silnici přemýšlet. Všichni svůj Průkaz získali! Doufám, že
budou ke každé své jízdě i chůzi po silnici přistupovat zodpovědně jako k těmto
testům, a minimalizují tím nebezpečí, které na ně na silnici číhá. Tato akce se pořádá
pro čtvrťáky každý rok za podpory Ministerstva dopravy.
Klára Štefanová

Školní výlet na Ranč Kocanda
Dne 24. 5. 2012 vyrazila 4. třída s paní učitelkou Janouškovou na Ranč Kocanda.
V 7.10 hodin jsme se sešli u sokolovny na autobusové zastávce ve Studenci a asi
v 7.30 hodin jsme odjeli linkovým autobusem do Jilemnice, kde na nás čekala paní
učitelka Musilová (naše tř. uč. ve 3. třídě). Potom jsme se vydali k nemocnici a dál
po polní cestě na ranč, který se nachází ve vesnici Mříčná. Když jsme tam dorazili,
první, co jsme viděli, byl velbloud dvouhrbý neboli drabař. Toho jsme si fotili
a hladili. Poté jsme seběhli k domečku s malou ohrádkou, kde byli koně. Od koňů
OÚ Studenec
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jsme se šli podívat na lamy
jménem Štefan a Alf, na jejich
dvě mláďata a na býka Bedřicha
s velkými rohy. Odtud jsme přešli
k rybníčku, kde byla spousta pulců, které kluci chytali. Pán, který
nás provázel, nám ukázal i krmení ryb v rybníce. Po prohlídce

ranče jsme se mohli za 20 Kč
povozit na koni. Kdo už měl
projížďku za sebou, mohl si
na m al ém oh ýn ku opéct
přinesené buřtíky. O to, aby
oheň neuhasl, se většinou
střídavě postarali kluci. Někomu bylo umožněno pohrát
a zaběhat si s malými poníky
Pepčou a Betty. Tuto příjemnou dvacet minut trvající zábavu jsme si museli připlatit.
Když jsme si atmosféru ranče dostatečně užili, byl čas vydat se na zpáteční cestu.
Školní výlet se mi líbil, protože jsme se pořádně vyřádili.
Bára Vanclová, žákyně 4. třídy
Fotodokumentaci celého výletu vzorně zajišťovala Magda Bergerová, žákyně
4. třídy.

Výlet na Sněžku 5. třída
Závěr letošního školního roku se nezadržitelně blíží, a proto jsme využili pěkného
květnového počasí a vyrazili jsme v úterý 29. 5. na výlet. Cílem naší cesty se stala
tentokrát nejvyšší hora ČR Sněžka.
Symbolicky tak páťáci uzavřou nejen svoji docházku na 1. stupni naší školy
a zároveň i sérii putování po Krkonoších, kterou jsme zahájili již ve třetí třídě.
Během tří společných let jsme prošli hory od pramenu Labe až po zmíněnou Sněžku.
Nyní už je na nich, jestli se na hory vypraví se svými rodiči nebo s pedagogy
z 2. stupně.
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Moc bych jim přála, aby je na
dalším školním putování provázela sluníčková pohoda, kterou
jsme spolu zažili právě na našem
posledním školním výletě.
PaedDr. M. Jindrová,
třídní učitelka

Exkurze Praha
S blížícím se koncem školního roku nastává i čas výletů a exkurzí. Děti z páté
třídy absolvovaly ve středu 25. 4. 2012 rámci výuky výtvarné výchovy, vlastivědy
a českého jazyka komentovanou prohlídku Národního divadla. Měly velké štěstí na
skvělou průvodkyni, takže tenhle kulturní klenot mohly projít doslova od základního
kamene přes hlediště a přilehlé prostory až po sochařskou výzdobu střechy.
V odpoledních hodinách se podívaly na naše hlavní město z rozhledny na Petříně,
potěšily se pohledem na hračky svých rodičů Igráčky a pobyt v Praze zakončily
procházkou po starobylém Karlově mostě.
Do budoucna budou mít jistě možnost vrátit se sem se svými rodiči a stihnout tak
to, co se do nabitého programu ani při nejlepší vůli nedalo zařadit.
Miloslava Jindrová

Školní výlet 7. třídy
V úterý 29. 5. 2012 jsme se vydali na
školní výlet do Špindlerova Mlýna. Každý
nastupoval na zastávce, která byla nejbližší
jeho bydlišti. Ve Vrchlabí jsme nakoupili
potřebné zásoby na celý výlet a přestoupili
do autobusu, který nás odvezl až do
Špindlu. Po výstupu k bobové dráze a monkey parku jsme posvačili a vrhli se na
disciplíny, které jsme si zvolili. Polovina
žáků se začala strojit do přileb, lezeckých
úvazků, rukavic a dalšího vybavení. Všichni z této skupiny následovali instruktora,
který jim vysvětlil zásady bezpečného lezení. Pak už mohl jeden po druhém začít
stoupat do korun stromů a absolvovat náročné lezení na více než třiceti pohyblivých
překážkách. Většina vše zvládla, pro některé to bylo nad jejich možnosti.
OÚ Studenec
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Druhá polovina si zatím odjezdila své
jízdy na bobové dráze. Většina z nich na tom
seděla poprvé. První jízda byla u všech
opatrnější. Poté, co zjistili, co bob vše dovede, další jízdy už byly daleko odvážnější.
Z této atrakce odcházeli všichni nadšení.
Když první skupina dokončila lezecké překážky, obě party se vyměnily.
Potom následoval přesun do slíbeného
aquaparku, kam se vydala větší část třídy.
Někteří odmítli, čekala je tedy procházka po
Špindlerově Mlýně a dřívější návrat domů.
My ostatní jsme si v aquaparku užili dvě hodiny tobogánů, vířivek, divoké řeky a dalších
atrakcí. Poté následoval přesun na autobus a návrat domů. Nikomu se nic nestalo,
takže můžeme výlet hodnotit jako velmi zdařilý. Děkuji Petře Šedivé, která nás na
výletě doprovázela.
Mgr. Dana Chrástová, třídní uč. 7. třídy

Projekt Cestou řemesla
Náš projekt pokračoval dalšími třemi etapami.
1. Řemeslná dílna
Obě školy se sešly v naší škole, aby celý den tvořily finální výrobek celého
projektu.
Dary lesa obsadily učebnu dílen a celá skupina byla rozdělena do pracovních
čtveřic. Podle pokynů lektora Marka a jeho pomocníků došlo na důležité měření,
zapisování údajů, následné řezání a dlabání. Hotový výrobek bude lavička, ale
všechny čeká ještě hodně práce, za jeden den se to nedalo stihnout.
Dary země se přesunuly do výtvarného ateliéru a celý den tvořily výrobky
z keramické hlíny. Pod jejich rukama se začaly objevovat hrnečky, vázy, ozdobné
obrazy, korále, přívěsky a další poklady. Některé z holek se pokoušely i o výrobky
na hrnčířském kruhu, ale zjistily, že to jednoduše jen vypadá. Po několika nezdarech
se některým dívkám přece jen podařilo vytvořit na kruhu požadovaný tvar. Všechny
výrobky čekal výpal v keramické peci.
Dary zvířat zůstaly ve třídě a čekala je práce s ovčí vlnou. Vlna byla uzpůsobena
pro ruční práci, měla mnoho odstínů a dívky si z ní během dne mohly vyrobit
náušnice, zvířátko a tašku na mobil. Většina výrobků se vyráběla pomocí zapichova34
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cí jehly, některým stačila na celý den jedna, jiným se úspěšně podařilo několik jehel
zlomit. Všichni pracovali svědomitě celý den a odměnou jim byly polotovary všech
výrobků.
2. Výjezd na Mariánskohorské boudy
19. dubna nás čekal výlet do Jizerských hor, konkrétně do Josefova Dolu, odkud
nás čekal náročný výstup na Mariánskohorské boudy, které společnost Čmelák
používá jako středisko pro svoji činnost. Výstup byl dlouhý 3 km, převýšení bylo
zhruba 200 metrů, ale nejvíce potíží při výstupu dělal všem sníh, ve kterém se velmi
špatně šlapalo. Po příchodu na chalupu jsme se nasvačili a všichni si vyslechli část
příběhu, který měl Luboš připraven. Poté byli všichni rozděleni do tří skupin na
hospodáře, jejich ženy a jejich děti. Tyto tři skupiny se vzájemně střídaly u Šárky,
Honzy a Luboše.
Honza měl stanoviště v lese, jeho úkol zněl následovně: „Běžte do lesa na
10 minut a pak mi sdělíte, co jste tam slyšeli.“ Každý slyšel něco jiného – šumění
stromů, zpěv ptáků, kapání vody… Poté si každý vyrobil přívěsek na krk –
odrátkovaný kamínek.
Za správné splnění úkolu dostala skupina vždy speciální peníze, které na konci
proměnila za nápovědu do předem určené tajenky.
Druhé venkovní stanoviště měl Luboš. Šlo o týmovou spolupráci. Museli jsme
v pěti lidech přenášet co nejvíce kamenů na stavbu základů. Další úkol byl přenést
„zraněné“. Dlouho nám to netrvalo a zraněné jsme dostali do bezpečí. Poté přišel
třetí úkol, při kterém jsme měli prolézat sítí na druhou stranu. Síť měla větší otvory
a každý musel prolézt jiným otvorem. Když se to všem povedlo, dostali jsme
zaslouženou odměnu a pádili na další stanoviště.
Šárka nám úkol zadala ve vyhřáté světnici. Dostali jsme papír a na něm byly
zakresleny části domu, ve kterém jsme se nacházeli.
Chodili jsme po chatě a po přečtení indicií jsme lepili obrázky podle pokynů. Pro
některé to byly známé pojmy, jiní je třeba slyšeli poprvé – př. hambalka,
mašlovačka, rohačky, ošatka a další. Na konci jsem museli dokázat, že víme, co
k čemu patří, a další groše byly naše.
Když všechny skupiny splnily zadané úkoly, došlo na tajenku a na čtení z deníku
tovaryše. Pak už nás čekala cesta zpátky dolů sněhem. Šlo se daleko lépe než
nahoru.
3. Zakončení programu
Závěrečný program měl být vícedenní, po několika neshodách byl náš projekt
zakončen pouze jedním dnem, opět u nás ve škole.
OÚ Studenec

35

Ročník 2012

Číslo 3

Na začátku nám Honza pustil prezentaci všech našich aktivit během roku, poté
nás pobavil divadelním představením všech tovaryšů. To samé čekalo i nás, každá ze
skupin si měla vytvořit prezentaci své vlastní cesty řemesla během celého roku.
Každá skupina se s tím popasovala jinak, ale všichni zadaný úkol splnili. Druhá
část dne byla ve znamení dokončování všech výrobků. Dary lesa se opět vrhly na
svoje lavičky. Udělaly kus práce, ale lavičky jsou zatím stále polotovarem, čeká je
dokončení v rámci pracovních činností. Za jeden den se to opravdu stihnout nedalo.
Dary zvířat si dokončily vše, co měly naplánováno, a všechny výrobky si mohly
odnést domů. Dary země celý den nanášely glazuru na svoje vypálené výrobky. Po
dalším výpalu si je taktéž mohly odnést domů. Na konci dne jsme se všichni
rozloučili. Po dodání všech fotek lektorům projektu bude náš projekt ukončen.
žáci 7. třídy a Dana Chrástová

Zeměpisná olympiáda 2012
V letošním roce se již tradičně konalo
školní kolo v zeměpisné olympiádě. Třídy
druhého stupně byly rozděleny do 3 kategorií. 6. třída – kategorie A, 7 .třída –
kategorie B, a 8. a 9. třída kategorie C.
Z kategorie A postoupila do okresního
kola, na základě dosažených bodů, pouze
jedna žákyně – Sabina Maternová. Z kategorie B, která byla nejvíce obsazena,
postoupili do dalšího kola Markéta Urbanová a Jan Štěpánek. Nejstarší kategorie si
svými výsledky o nominaci neřekla, a tudíž do Semil nejel nikdo. V okresním kole
jsme měli tři zástupce, kteří se během
dopoledne museli soustředit na úkoly ve
třech částech – práce s atlasem, práce bez atlasu a praktická část. Po sečtení všech
výsledků v naší minivýpravě zavládla veliká radost. Všichni tři se umístili na
„bedně“. Markéta Urbanová a Sabina Maternová obsadily ve svých kategoriích
druhá místa, s právem postupu do krajského kola. Honza Štěpánek se s minimálním
rozdílem umístil na třetím místě. Všichni byli odměněni věcnými cenami, ve škole
pak vysokými body do soutěže aktivity.
Koncem dubna Markéta i Sabina odcestovaly do libereckého Babylonu, aby
poměřily své zeměpisné znalosti s ostatními soutěžícími v rámci kraje. Ani zde se
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holky neztratily a Markéta Urbanová se umístila na 5. místě, Sabina Maternová na
7. místě. Všem zúčastněným bych chtěla moc poděkovat za vzornou reprezentaci
naší školy. Za rok se u dalšího ročníku těším na shledanou.
Dana Chrástová

Dopravní soutěž
V pátek 11. 4. jsme se autobusem vydali na dopravní hřiště v Košťálově, kde se
konalo okresní kolo dopravní soutěže. Naši školu reprezentovala dvě družstva.
Mladší ve složení žáků páté třídy – Terky Dubské, Magdy Hrnčířové, Dominika
Pekárka a Aleše Mühlbacha. Starší družstvo s děvčaty ze sedmé třídy – Dominiky
Kalenské a Markéty Urbanové a s chlapci z osmé třídy – Tomáše Šubrta a Petra
Němečka. Odložili jsme si věci na lavičky a první disciplína pro nás určená byly
dopravní testy. Otázky nebyly zrovna nejlehčí, ale zvládli jsme to celkem dobře.
Potom následovala zdravověda.
Za úkol jsme dostali ošetřit
odřený loket, odřené koleno
a předvést stabilizovanou polohu. Odřeniny jsme zvládli na
jedničku, u stabilizované polohy
jsme trochu zaváhali. Mladší
byli úspěšnější na tomto stanovi-

Poslední přípravy
šti bez ztráty bodu. Poté následovala přestávka. Dali jsme si
párek a už jsme šli na nejtěžší
a nejvíce obávanou jízdu zručnosti. Přesto, že jsme pilně trénovali, udělali jsme nějaké
chyby, ale nebylo to tak děsivé.
Startujeme…
Poslední disciplínou byla jízda
na dopravním hřišti. Podle nás je to nejjednodušší z těchto 4 disciplín. Jezdili jsme
podle předpisů, navštěvovali různá stanoviště. Konečně jsme měli všechny
disciplíny za sebou a vrátili jsme se k lavičkám. Čekání na výsledky jsme si krátili
házením míčku. Někteří z nás blbnuli na zábradlí a nepřestali, i když jim to paní
OÚ Studenec
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učitelka Brožová několikrát důrazně zakázala. Samozřejmě jeden kluk spadl
a poranil si hlavu, ale jelikož všichni uměli základy první pomoci, rychle jsme mu
hlavu obvázali. Pak už nastalo očekávané vyhlášení výsledků. My jsme se umístili
na velice oblíbeném 4. místě, ti mladší byli druzí a postupují do krajského kola,
které se bude konat v Liberci. Doufáme, že se to mladším povede a obsadí přední
místa, my se musíme za rok více soustředit. Velký dík patří paní učitelce Brožové, že
s námi pilně trénovala, jeli jsme dvakrát ve svém volném čase do Košťálova
trénovat ty hrůzostrašné překážky, které jsou velmi záludné.
Marky Urbanová, žákyně 7. tř.

The Human Body Exhibition
Výstava, která šokovala a zároveň nadchla miliony lidí po celém světě
3. května jsme se vydali do Prahy na výstavu lidských těl.
Bylo nás 27 žáků pod vedením p. uč. Adolfové a p. uč. Brožové.
Všichni jsme se setkali v Martinicích na vlakovém nádraží
v 6.50. Tam jsme nastoupili do vlaku a hurá do Prahy. Přestupní
stanice byla v Chlumci nad Cidlinou, kam pro nás přijel vlak
s kupéčky. Tento vlak jel přímo do Prahy na hlavní nádraží,
takže jsme si cestou mohli prohlídnout skoro celou Prahu. Když
jsme dorazili na nádraží, šli jsme k metru, které už na nás
„čekalo“ a my se vydali do Holešovic. Odtud jsme šli asi 300 m
a byli jsme u výstavy. Když jsme vešli dovnitř, odložili jsme
tašky a mohli jsme se vydat na cestu lidskou galerií. Na otázky
návštěvníků procházejících galeriemi odpovídají studenti medicíny, kteří rovněž provádějí skupiny studentů i malých skupinek
návštěvníků. Exponáty na výstavě jsou v různých pozicích, aby přiblížily návštěvníkům, co se děje v jejich těle při pohybu, sportu i odpočinku. Hlavním tvůrcem
exponátů výstavy The Human Body Exhibition je Arnold Geller. Výstava na
svých exponátech velmi názorně ukazuje také poškození lidského těla vlivem
špatného životního stylu. Proto jsme mohli vidět zdravé plíce vedle zčernalých
plic kuřáka. Viděli jsme i dynamické exponáty, které ukazují systém, který zajišťuje
fungování těla od spletitosti až po udivující proces rozmnožování. Jednotlivé vzorky
orgánů umožňují návštěvníkům nahlédnout hlouběji do tělesných struktur, jež uvnitř
těchto systémů pracují. Celkový zážitek umocňují úžasné fotografie kombinované
s informativními videy. Myslím si, že na tento den jen tak nezapomeneme. I přesto,
že na zpáteční cestě domů nás dostihla bouřka, která však naše zážitky ničím
nepokazila, a my mohli jet s dobrým pocitem a úsměvem domů.
Aneta Grosmanová, žákyně 8. třídy
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Výměnný pobyt v Holandsku
Letos se opět několik žáků naší školy zapojilo do výměnného programu
s holandskou školou v Borgeru. Na konci ledna proběhla návštěva holandských dětí
v českých rodinách a 7. května se situace vyměnila. 5 žáků studenecké a 24
jilemnické základní školy se vydalo za poznáním nejen jiné kultury, zvyků, kuchyně,
ale i za poznáním svých schopností domluvit se v cizí zemi, daleko od domova. Pro
některé z nich to bylo vůbec poprvé, co byli z domu sami, bez rodičů.
V úterý ráno jsme se sešli ve škole. Doufám, že všichni plně odpočatí a nadšení
z první noci strávené v rodinách. První vyučovací hodinu jsme byli rozděleni do tří
skupin. Střídali jsme se ve třech aktivitách: kresba, počítače a drama. Druhou
vyučovací hodinu pro nás byla připravena procházka hudebními styly. Velice
netypické…:)
Odpoledne jsme se autobusem přesunuli do Groningenu. Studentské město jsme
poznávali prostřednictvím okružní jízdy lodí po kanálu. Poslední, nejoblíbenější
aktivitou (alespoň hovořím za sebe), byl rozchod s možností procházek a hlavně
nakupování. Myslím, že jsme dobří shopaholici! :)
Ve středu proběhl sportovní den. Starší studenti z hostitelské školy připravili
původně velice zajímavý program v okolí místního jezírka, ale bohužel nám nepřálo
počasí, a proto byli nuceni přesunout celou akci do tělocvičny. Hráli jsme volejbal,
basketbal, skákalo se do výšky a proběhlo i několik pro nás netradičních disciplín,
jako vydržet co nejdéle ve vzduchu zavěšený za kus hadru, či co.
Ve čtvrtek jsme se trajektem vydali na holandský ostrov Schiermonnikoog.
Cestou k trajektu jsme viděli větrné mlýny, stáda pasoucích se ovcí a také vysoké
hráze. Na ostrově bylo hrozné počasí, všichni jsme zmokli a následně nám vítr
vysušil oblečení. Den byl, až na počasí a můj úraz, super.
V pátek jsme nahlédli do vzdálené historie oblasti Drenthe v místním muzeu.
Poté jsme vyrazili na odpoledne na pouť, kde jsme si to všichni užili. Večer pak byla
připravena zahradní grilovací párty. Po párty následovalo smutné rozloučení.
Doufám, že se to všem líbilo, načerpali mnoho nových zkušeností a poznatků,
zdokonalili se ve své angličtině a hlavně navázali kontakt s holandskými přáteli ;)
Pro mě neuvěřitelný zážitek, stálo to za to!
Velké poděkování patří všem dětem i rodičům, kteří celý týden obětavě vytvářeli
spolehlivé zázemí svým hostům.
Velmi děkujeme také obci Studenec, která přispěla na tento program peněžitým
sponzorským darem.
Aneta Pekárková a Kristýna Labiková, žákyně 9. roč.
OÚ Studenec
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Recyklohraní ve školním roce 2011–2012
Letos se nám v Recyklohraní dařilo, jak už jste byli informováni v minulých
Zpravodajích. Pro připomenutí – vyhráli jsme sběr elektrozařízení v Libereckém
kraji v rámci Velké podzimní soutěže. Z tohoto vítězství si mnoho dětí odneslo
krásné hodnotné ceny – koloběžku, digitální fotoaparát, společenské hry nebo flash
disky a samozřejmě i body do celoroční školní soutěže.
Po podzimní soutěži jsem začala psát všechen sběr elektra na čistý list a tady jsou
aktuální výsledky nejlepších sběračů:
1. místo – Josef a Barča Vanclovi (67 elektrobodů) – budou odměněni dle výběru
koloběžkou nebo digitálním fotoaparátem. 2. místo – Verča Šimůnková
(31 elektrobodů) a 3. místo – Linda Zahradníková (23 elektrobodů) – obě slečny
dostanou společenskou hru dle svého výběru.
Vyhodnocení sběru baterií za celý školní rok je následovné:
1. místo – Vláďa Synek – 6, 9 kg, 2. místo – Adam Kalenský – 6.88 kg a 3. místo
– Matěj Kolář – 5,88 kg. Všichni umístění budou odměněni značkovými
fotbalovými nebo volejbalovými míči.
Ceny jako kalkulačky, flash disky, plážové ping pongy nebo gelové tužky obdrží
i sběrači umístění na dalších místech, kteří přinesli významnější množství
elektroodpadu nebo baterií. A všichni sběrači budou navíc odměněni body do
celoroční soutěže o nejaktivnějšího žáka ZŠ Studenec.
Zvláštní cenu – digitální fotoaparát – dostane ještě Míša Dubská, která celý rok
plnila recykloúkoly a pilně sbírala baterie i elektroodpad.
Krátké shrnutí sběru elektra:
V roce 2011 odevzdala ZŠ Studenec 3 209 kg elektrozařízení – konkrétně 76 kusů
televizí, 31 kusů PC monitorů, 48 mobilních telefonů a 1 210 kg ostatních drobných
elektrozařízení. Odevzdáním všech těchto zařízení k recyklaci jsme ušetřili
45,5 MWh elektrické energie, 2 398 litrů ropy, 196 m3 vody a snížili jsme produkci
nebezpečného odpadu o 39 tun a produkci skleníkových plynů o 9,7 tun.
Pro představu – díky zpětnému odběru jednoho kusu notebooku dojde k úspoře
množství ropy, které spotřebuje osobní automobil s běžnou spotřebou k ujetí 100 km
a množství vody, které je spotřebováno při 30 cyklech myčky na nádobí.
Odevzdáním sta kusů mobilních telefonů dojde ke snížení produkce nebezpečného
odpadu ve stejném množství, jako vyprodukuje za rok 140 domácností.
Opět připomínám – do Recyklohraní se nevybírají žádné žárovky ani jiný
druh osvětlení! Stále se mezi odevzdaným elektroodpadem bohužel objevují.
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Sběr pomerančové kůry ve školním roce 2011 – 2012
Jako každý rok, i letos ZŠ Studenec vybírala pomerančovou kůru. Za celý školní
rok se vybralo 111 290 kilogramů pomerančové kůry. O toto množství se zasloužili
především tito sběrači:
1. místo – Dominika Kalenská – 23,46 kg, 2. místo – Vlaďka Holečková –
10,64 kg, 3. místo – Markéta Štefanová – 6,33 kg. Nejlepší sběrači budou odměněni
peněžními poukázkami a všichni sběrači dostanou i body do celoroční soutěže
o nejaktivnějšího žáka ZŠ Studenec.
Pomerančová kůra se bude vybírat i nadále a nově vybíráme i citronovou kůru.
Mgr. Veronika Adolfová, koordinátorka projektu Recyklohraní

Návštěva z Banzkowa
Počátkem května se objevil ve Studenci domeček na kolečkách. Pro ty, kteří ho na okružní
cestě po Studenci potkali, a samozřejmě i pro
ostatní čtenáře Studeneckého zpravodaje je tady
vysvětlení. Na podzim roku 2010 se naše obec
zúčastnila v italské Cervii vyhlášení celoevropské soutěže Entente Florale (Kvetoucí sídla aneb
evropské pokračování Zelené stuhy). Obec Studenec zde získala stříbrnou medaili a obdobné
stejné vyhodnocení si odvezla i obec Banzkow
ze Spolkové republiky Německo (Meklenbur-

sko). Tato obec má jako
svého maskota Bramborovou myš (obec je známá
pěstováním brambor) a tento maskot si vezl na kolečkách svůj domeček.
Zajímavým nápadem je
i vlastní cesta tohoto povozu. Jsou v ní spojeny dva
cí l e, t en první spočí vá
v návštěvě sídla se stejným
OÚ Studenec
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jménem, tedy horského střediska Bansko v Bulharsku. Právě při cestě do dalekého
Bulharska naše „myší“ cestovatele napadlo navštívit některé účastníky a zároveň
i soupeře v evropské soutěži Entente Florale. A právě Studenec byl první zastávkou
na trase dlouhé téměř 6000 km, druhou zastávkou v České republice bylo město
Havířov (dalšími zastávkami byla zúčastněná sídla v Maďarsku, Slovinsku, Chorvatsku, Rakousku a Německu). Všechna zúčastněná sídla obdržela sáček semen
slunečnic, aby právě těmito kvetoucími květy byly opět všechna města a obce
pohromadě.
Při návštěvě Studence byli přivítáni starostou obce Jiřím Ulvrem, prohlédli si
naučnou stezku a arboretum v okolí školy, celou budovu školy a ve sborovně
pobesedovali o různých starostech a problémech podobných obcí (jeden z členů
výpravy byl bývalý starosta Banzkowa) a pochopitelně i o případné spolupráci obou
obcí.

Vzácná návštěva ve škole
V polovině května navštívila studeneckou školu Emily Milena Mládková a její
dcera Deborah Milena Mládková-Gehringová. Milena Mládková žije od roku 1949
v USA, ale často sem přijížděla za svou maminkou Emilií Honzákovou. Její manžel
Jan Mládek, na kterého jsme vzpomínali ve Studeneckém zpravodaji v roce
2010, navštěvoval studeneckou školu
v budově dnešního Pečovatelského
domu.
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Paní Milena Mládková se rozhodla věnovat studenecké škole finanční částku dle
následujícího ručně psaného dopisu:
Jménem manžela Jana Mládka, který navštěvoval zdejší obecnou školu „u kostela“ v roce 1920, kde získal vzácné základní vzdělání, na které rád vzpomínal. Jako
poděkování za něho věnujeme 10 000 Kč ZŠ Studenec. Škola tyto peníze použije na
odměnu žákům s nejlepšími studijními výsledky.
Milena Mládková s dcerou Deborah a synem Janem

Výsadba stromů s Čmelákem
Základní škola a Mateřská škola Studenec se zapojila do celé řady projektů
a aktivit spojených s údržbou zeleně včetně její nové výsadby (Nadace Partnerství,
Škola pro udržitelný život, ekologické granty Libereckého kraje).
V rámci těchto projektů byla vybudována naučná stezka a zřízeno arboretum
s dosazením desítek stromů, keřů a dalších dřevin. I z tohoto důvodu se škola rozhodla zapojit do tohoto projektu a doplnit zeleň nejen v areálu školy, ale i v dalších
lokalitách.

Lokalita Remízek stříbrných smrků
V prostoru školy byly při stavbě původní budovy v letech 1959–1960 vysazené
smrky pichlavé (stříbrné smrky) na pozemek, který byl až v roce 2010 vykoupen od
původního vlastníka. Při vichřici v roce 2010 došlo k vyvrácení čtyř vzrostlých smrků
a vzhledem k životnosti těchto
stromů (dle odborníků jsou na
hranici své životnosti a jsou na
exponovaném místě ohrožován y nápo r y vět ru) j sm e se
rozhodli zeleň na tomto pozemku obnovit výsadbou listnatých
buků.
Prostor byl vyčištěn od pařezů a připraven k výsadbě sazeOÚ Studenec

43

Ročník 2012

Číslo 3

nic buku. Pařezy byly za pomoci techniky vytrženy, terén dorovnán zeminou. Sazenice budou
označeny obdobně jako ostatní stromy z různých
projektů názvem a logy partnerských organizací.
Lokalita Rybníček
Poblíž areálu zemědělského podniku Zetka Strážník
bylo několik studánek, které byly postupně intenzivním
chovem dobytka, uskladněním slámy a těžbou kamene
v přilehlém lomu zničeny. Zůstala vlastně jediná, jejíž
okolí se stalo brodištěm pro pasoucí se krávy. Vlastník pozemku se rozhodl tuto
lokalitu zachránit.
Lokalita byla postupně rekultivována, studánka byla znovu zabezpečena kameny
a pod studánkou byl zřízen rybníček, ve kterém se již v prvním roce objevili
obojživelníci a hnízdil zde párek kachen. Pro oddělení od obdělávaných ploch bylo
vysazeno několik linií stromů, jedna z nich je tvořena právě stromy z projektu
Výsadba stromů s Čmelákem.

Lokalita Pomníček
Na úpatí studeneckého kopce Horka byl v květnu 1945 zastřelen mladík Ota
Stránský ze sousední Bukoviny u Čisté. U obecní cesty vedoucí od studeneckého
kostela k soše svatého Prokopa na Horce byl zřízen skromný pomníček. Časem se
postupně ztrácel v hustém trnkovém křoví a stará úvozová cesta byla uzavřena
několik metrů v této houštině. Většina současníků tak ani nevěděla, že se zde nějaký
pomníček vůbec nachází.
PaedDr. Petr Junek
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Tímto děkuji Petru Junkovi
a všem těm, kteří přispěli svou
prací i nápadem k realizaci tohoto
projektu v okolí školy. Děkuji
i panu Vladimíru Junkovi, který
bez jakéhokoli podnětu zrealizoval rekonstrukci úvozové cesty v okolí pomníku Oty Stránského. Určitě to je dobrý
námět presentace naší obce třeba v nějaké příští soutěži.
Jiří Ulvr, starosta
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Studenecké pranostiky, rady a pořekadla
Dle zápisů starých pamětníků
Svatební:
Když chce holka, nebo opačně hoch toho druhého získat, musí při sázení hlavatice
podložit pod sazeničku kámen a obložit kámen i kolem. Jestliže se sazenička přijme,
je nutné na sazeničku zhluboka vydechnout a projevit svou prosbu. Pak se jim jejich
přání splní.
Vdávej se jen v masopustě, najdeš požehnání jistě!
Májová svatba přináší smůlu. V máji na máry.
Máš-li se příští rok vdát, musíš se do přádla dát!
Při oddavkách na čí straně míhají světla na oltáři, ten je zlý a nebo brzy zemře
(ženich či nevěsta).
Klekne-li nevěsta u oltáře ženichovi na šos, ten bude „pod pantoflem“.
Která holka pěstuje v domácnosti břečťan, ta se nevdá.
Prší-li o svatbě, budou novomanželé brzy plakat; padá-li sníh, padá jim štěstí a roste
jmění, ale fouká-li velký vítr, rozpráší jim ho.
Je-li v kostele nebo na svatební cestě mnoho dětí, určitě bez potomků nebudou.
Tlačí-li se snoubenci u oltáře v lavičce k sobě, pak si jsou v životě věrní.
Při odchodu z kostela házejte po ženichovi a nevěstě hodně cukroví a hrachu, aby
nouzi v manželství neměli.
Při svatbě družba novomanželům skrojí chleba. Ten skrojek je dobrý pro děti, když
mají božec (psotník). Manželé, kteří nemají děti, ať snědí svatební skrojek a děti mít
budou.
Kdo z novomanželů o svatební noci dříve usne, ten jistě dříve zemře.
Léčitelské:
Na Velký pátek si kup rum a pepř (zrnka), svař to, uškvař máslo a vlej ho do toho
odvaru, abys byla chráněná vod nemocí, jak se říká „od matky“.
Když máš na noze „vodřeninu“ (votluček) a podebírá se ti to, dej drobek smetany,
květu z mateřídoušky, trochu mouky, jen co by se to zamazalo, ostružinové listí,
vopich, trochu sirobu a máš túze dobrou mast.
Proti „oustřele“ (reumatismus v uchu, nafouknutí) se na lžíci roztavené olovo naleje
do mísy s vodou. Ucho se pak podrží nad mísou a výpary, které jdou do ucha, mu
odejmou bolesti.
Když se něco podebírá na těle, přilož na to med. Též pomůže, když se kašička ze
lněného semena za tepla přikládá. I kůže maštěná smetanou tiší bolesti a dříve se
provalí boule.
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Pro kašel: Ustrouhej zázvor a smíchej ho s medem. Pomáhá i roztlouci vejce, zapálit
smolnatou louč, pod ní pálit kousek cukru a nechat ho kapat na to vejce. Je dobré
cumlat „sladké“ dřevo a rozinky, což pomáhá i od chrapotu. Možno i svařit lipový
květ s pendrekem. Též se doporučuje rozstrouhat křen a užívat s medem.
Proti bolení žaludku: Uvařit ve vodě rejži a vše pak vypít (i s tou rejží).
Má-li člověk, ale třeba i dobytek, někde na těle horkost, přikládat placky vyrobené
z rozředěného jílu s octem.
Když nešmakuje jíst, užívej rebarboru s peluňkem.
Rány je dobré zalejt jalovcovým olejem, dříve se zahojí.
Při průjmu ustrouhat a na másle uškvařit „svatojánský chléb“.
Všeobecné:
Dříví na zimu si dobrá hospodyně chystá, dokud ještě topí sluníčko.
Všechno dílo začni na nově (v době novoluní).
Začni práci z pondělka, čeká tě výplata velká.
V úterek a ve středu jde ti práce kupředu.
V pátek všechno nazpátek.
Na Popeleční středu nerada předu, dlouho spím a něco kalýho z masopustu ještě sním.
Na Zelenej čtvrtek pojez medu drtek!
Na Velkej pátek nechoď z vrátek! (Nepracuj.)
Na Bílou sobotu nech vostatní robotu.
Dubnovej sníh, sedláka smích.
Na svatýho Řehoře (12. 3.) povol kožich nahoře, na svatýho Marcela (20. 4.) rozepni
ho docela a Ledoví muži (15. 5.) kožich zas uloží.
Sázej zelí, dumlíky, až vyženeš Zmrzlíky. (Po dnech 12., 13. a 14. května.)
V červnu blejská, sedlák si stejská.
Prší-li na naši pouť, sedm neděl nebude nic schnout.
Na Marie narození, léto už tu žádné není.
Na svatýho Matouše (21. 9.) moucha už nás nekouše
Svatej Václav (28. 9.) vyhání sedláky z pole.
Na Šimona Judy (28. 10.) přines kožich z půdy a na svatou Barboru (4. 12.) vohrň
límec nahoru.
Na dušičky (2. 11.) chystej koňům rolničky.
Na Huberta (3. 11.) připusť kozy, chystej sáně, schovej vozy!
Vo Adventě dříme basa, zato přástvy má zas chasa.
Mnoho sněhu, mnoho hub, ale málo chleba.
Na Štědrej den dej každému vejslužku, spokojeně budeš spát na lůžku.
Svatej Štěpán naštemuje basu pro tu naši tancechtivou chasu.
Oldřich Kuřík z Horky
OÚ Studenec

47

Ročník 2012

Číslo 3

Skautský oddíl Štěňat
Náš oddíl ve Studenci funguje již dva roky. Zázemí nám poskytuje ZŠ Studenec,
která nám vychází plně vstříc a umožňuje nám využívat své prostory k naší činnosti.
Velký dík tak patří paní PaedDr. Daně Synkové a celému školnímu sboru.
Začínající parta čítala tři nadšence, ale za pouhý rok se rozrostla na oddíl o více
jak patnácti členech. Oddíl je koedukovaný (chlapci i děvčata dohromady) a přibírá
děti ve školním věku.
Jednou týdně se scházíme na pravidelných oddílových schůzkách. Dále jezdíme
na výlety do přírody, pořádáme víkendové akce do všech koutů naší republiky,
pomáháme při veřejných sbírkách a akcích pořádaných pro veřejnost.
Náš oddíl je registrován pod střediskem „JILM“ Jilemnice, se kterým se snažíme
všemožně spolupracovat, a tak např. společně slavíme svátek sv. Jiří (patron skautů).
Každý skautský rok zakončujeme o prázdninách dvoutýdenním stanovým
táborem.
V letošním roce budeme tábořit nedaleko od domova na střediskovém tábořišti ve
Valdově u Nové Paky. Tento rok je pro nás významný, protože český skauting slaví
100 let své existence. To si připomeneme i na táboře a užijeme si tak dva týdny
zážitků ve volné přírodě.
Pevně věřím, že se skauting bude šířit v tom nejlepším světle a jeho myšlenka
bude prospěšná nejen jeho členům, ale i dalším dětem a všem obyvatelům obce.
Více o oddíle najdete na internetových stránkách www.stenata.g6.cz nebo na
telefonním čísle 607 448 599.
S levicí od srdce a nabídkou volnočasové aktivity pro vaše děti vás za celý oddíl
Štěňat zdraví jeho vedoucí bratr Kid.
Zdeněk Hanč

Mladí hasiči ze Studence
Za pejsky s malými hasiči
V sobotu 18. 2. 2012 jsme se sešli s dětmi u hasičárny a vyrazili do Žďáru. Tam
probíhalo už od rána cvičení kynologů a záchranářů k vyhledávání osob. V 15.00
měli pro nás připravený program. Chvilku nám trvalo, než jsme je našli. Děti se
zatím koulovaly. Pak přiběhli pejsci a za nimi jejich cvičitelé. Nejdřív nám
povyprávěli a předvedli, jak se takoví psi cvičí a co všechno dovedou. Potom si
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mohly děti vyzkoušet, jak se
takto vycvičený pes chová, když
někoho najde. Nakonec nám dali
piškoty a za malé povely jsme
jim je mohli sami dávat. To se
ale trochu zvrtlo. Psi byli
zmatení a děti na ně pokřikovaly
a dávaly jim piškoty jak o závod.
Pak už nezbývalo, než dětem
piškotky sebrat a odebrat se
pomalu k domovu. Moc se nám
nechtělo, protože pejsci byli roztomilí a hezky se nám s nimi
hrálo. Přesto jsme se rozloučili a děti rozvezli domů.

Beseda pro mladé hasiče
Beseda pro mladé hasiče proběhla 6. 2. 2012 v hasičské klubovně ve Studenci.
Cílem této besedy bylo seznámit děti s činností Jednotky sboru dobrovolných hasičů
ve Studenci v roce 2011.
Mladí hasiči se sešli ve velkém počtu a bylo pro mě připraveno asi dvouhodinové
povídání doprovázené fotografickou dokumentací. Besedou nás provázel velitel
JSDH Josef Vancl ml. a Marek Vancl. Mladí hasiči se dozvěděli i spoustu poznatků
z požární ochrany. Nechyběly ani praktické informace, jak se zachovat v nezvyklé
životní situaci, jak nás mohou potrápit vosy a sršně, jak se dobrovolní hasiči školí
a co všechno musí znát. Viděli také video ze zásahu při požáru rodinného domu
a další výjezdy JSDH.
Moc děkujeme hasičům za krásné poutavé povídání. Mladí hasiči ze Studence.

Ohlédnutí za zimou 2012
Sluníčko nám již ťuká do oken, a tak je čas se ohlédnout, co vše naši nejmenší
během zimního času dělali.
Tak jako každou zimu se připravovali na jarní a podzimní závody. Opakovali
topografické značky, první pomoc, technické prostředky, uzle… Účastnili se
fotbalového utkání v Jilemnici… Pomohli s výzdobou sálu na hasičský bál.
Vyráběli papírové řetězy, které rozmístili po chodbě naší hasičské zbrojnice.
Namalovali krásné velké obrázky, které ozdobily stěny studenecké sokolovny.
OÚ Studenec
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Tuto zimu také zkoušely starší děti vydávat malý hasičský časopis, který si
prohlížely děti na základní škole. Práce to byla opravdu náročná, ale dětem se to
moc povedlo. Byly moc šikovné. Dívky měly časopis s názvem PLAMÍNEK a kluci
SUPER PLAMEN.

Ukázky z časopisů
Umíte si přečíst hasičské psaní?
Gormit a jeho kamarádi
Gormit šel přes
na které stála
v

au

. Gormit šel od

. Spojili se spolu a šli ke

probojovali až k
z

k

a uviděli

byl

a vedle něho byla

,

a potkal jiného Gormita, který bydlel
a tam potkali Gormita z

. Pak šli na

. A víte až kam se dovolali? Až do

. Společně se

a šli a šli a po cestě zavolali

.
autoři: Filip Ulman a Lukáš Link

Pohádka O Plamínkovi (pokračování)
Kamarádi Plamínek a strašidlo došli na konec stezky a přemýšleli, co budou
dělat. No co, šli se domů vyspat. Ráno se Plamínek probudil a říká: „Strašidlo,
nepojedeme se podívat na
sbalit. Ale kde přespíme?“

?” Strašidlo odpovídá: „Tak dobrá, tak se jdeme

Plamínek se zamyslí a říká „No třeba na
nebo v
.“ „A co když
ten les chytne?“ „Ale neboj, on nechytne, neboj. Tak se pomalu vydáme.“ Tak šli
a šli, a když už dostali oba dva hlad, tak Plamínek řekl, že si dají oběd. A tak si sedli
a jedli. K obědu měli chleba a řízek. Když se naobědvali, Plamínek povídá: „Asi už
bychom měli jít, abychom stihli na hradě to představení.“ A tak šli a šli. Když už
byly unavení, tak si šli odpočinout na krásně rozkvetlou louku. A protože už byla
tma, rozhodli se, že se půjdou vyspat do nedalekého
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v krmelci je moc hezké, najdeme tam měkké seno. Tak se uložili ke
spánku a usnuli. Strašidlo najednou říká: „Mě něco hřeje na zádech.“
Tak se zvedli a najednou uviděli obrovské plameny. Plamínek
vytáhne mobil a volá hasičům 150: „Haló, tady je Plamínek, jsme
v lese ve Studenci a hoří tady krmelec. Prosím přijeďte, nebo chytne
celý les. Strašidlo, musíme ještě zavolat záchrannou službu, aby tě
ošetřili. Nevíš, jaké telefonní číslo mám zavolat?“ Strašidlo se zamyslí a vzpomene
si na židličku s pacientem a křičí: „Je to 155.“ Plamínek tedy vytočí 155 a volá:
„Haló, prosím, přijeďte, Strašidlo se popálilo. Jsme ve Studenci u Horek na Strážníku, asi uprostřed lesa…“
autorky: Renata Trejbalová a Barbora Vanclová
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Zima utekla jako voda a je tu jaro a s ním spojené hasičské soutěže. Přeji mladým
hasičům hodně úspěchu, štěstí a mnoho krásných zážitků na jejich společných
cestách a soutěžích.

O pohár velitele SDH Čistá u Horek
V úterý 1. 5. 2012 se konal v Čisté u Horek XI. ročník soutěže „O Pohár velitele
SDH“ v požárním útoku. Do této soutěže se přihlásilo 25 družstev (16 mladších
a 9 starších) a mezi nimi dvě soutěžní družstva mladší kategorie ze Studence.
V hasičárně ve Studenci jsme se sešli v 11.45. Vše připravili a po 12. hodině
vyjeli Transportérem do Čisté u Horek. Řidiče a strojníka nám dělal Jiří Vancl.
Druhým autem jeli Linkovi. Po příjezdu jsme se utábořili. Vedoucí Verča Vanclová
vyplnila přihlášky a čekali jsme na začátek soutěže. Nástup se opět opozdil asi o půl
hodiny. Po krátkém úvodu se začalo soutěžit. Studenec A se šel hned připravovat ke
startu, neboť vybíhali se startovním číslem 2.
Za Studenec A – mladší kategorie běželi: koš – Matýsek Kolář, Lukášek Link,
hadice C spojil Pepča Vancl, rozdělovač – Renatka Trejbalová a Valča Jiroutová, pravý proud Barča Vanclová a levý
proud Eliška Hamáčková. Požární útok se
jim povedl v čase 28,55. Nastříkání pravého terče bylo rychlejší (22,56), ale bohužel
se jim na levé straně rozdělovače připojila
o zub hadice. Valinka ale vše zachránila.
Vypnula do levého proudu vodu. Znovu
a správně zapojila hadici. Pustila vodu a ta
už tekla správným směrem. Za pohotový
čin jí patří veliká pochvala. I přihlížející jí
chválili a ptali se, co to máme u rozdělovače za profíka, protože Valinka vše
zvládla úplně na jedničku. Obsadili tak
krásné 7. místo (1. místo Jablonec nad Nisou – s časem 18,82).
Za Studenec B – mladší kategorie
běželi: koš – Denis Šabata, Martin Jerie, hadici C spojila Petruška Bachtíková,
rozdělovač – Tomášek Podzimek, Nikolka Hamáčková, pravý proud Danda
Mečíř a levý proud Ondra Vaníček. Naši nejmladší obsadili krásné 9. místo
s časem 31,27. Také jim patří veliká pochvala jako prvnímu družstvu, neboť se
v celkovém hodnocení umístili na krásném místě a vybojovali diplom a tašku
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sladkostí. Ke krásnému umístění jim
určitě také pomohlo fandění jejich
kamarádů, kteří se tentokrát soutěže
zúčastnili jako náhradníci: Domča
Pekárek, Filip Ulman, Janička Vanclová a Ráďa Link.
Celý den svítilo sluníčko, a tak
jsme domů nepospíchali. Dlouhou
chvíli jsme si zkrátili malou svačinkou, kluci si uspořádali brambůrkovou párty a čekalo se na vyhlášení
výsledků. Domů jsme se vrátili kolem 18. hodiny.
Už teď se těšíme na další soutěže,
které nás v brzké době čekají.
Scházíme se každé pondělí v hasičárně ve Studenci. Přijďte mezi nás. Rádi Vás
uvidíme i v září. Budeme se na Vás moc těšit.
vedoucí mladých hasičů: Miroslava Vanclová a Veronika Vanclová

SDH Zálesní Lhota – Pouťové odpoledne
19. 5. 2012 jsme na starém hřišti za bývalou školou pro děti uspořádali pouťové
odpoledne plné her za drobné odměny. Součástí programu bylo předvedení
požárního útoku z naší nové nádrže, která je určená pro požární sport. Pro velký
úspěch jsme požární útok předvedli ještě na závěr celého odpoledne.
Velmi obdivovaná byla naše
historická ruční stříkačka z roku
1899. Tu jsme také zařadili mezi
ostatní soutěže.
Dále děti soutěžily ve střelbě
ze vzduchovky, skákání v pytlích, hod míčkem na přesnost,
přetahování lanem a kop míčem
na mi ni branku. Na z ávěr
proběhlo hromadné přetahování
lanem (pro nedostatečnou délku
OÚ Studenec

53

Ročník 2012

Číslo 3

jsme museli použít hadici „C“). I tuto soutěž
všichni ve zdraví přežili. Počasí nám vyšlo
na jedničku a podle radosti v dětských tvářích si myslím, že se celý program všem
líbil. Účast (na Zálesní Lhotu) byla také
velmi slušná. Drobné občerstvení, které jsme
připravili v improvizovaném stánku, přišlo
o parném odpoledni také vhod.

Na z ávěr b ych rád
poděkoval OÚ Studenec za
finanční a materiální podporu. Dále bych rád poděkoval
ZETCE Strážník, a. s., za
posečení bývalého hřiště.
Tak snad zase za rok…
za SDH Zálesní Lhota Petr Tauchman

T. J. Sokol Studenec
Běh vítězství
Státní svátek 8. května byl opět ve znamení Běhu vítězství.
Sokol Studenec společně se základní školou připravil již 31. ročník náborového
závodu v přespolním běhu. Na „náměstí“ na Strážníku se sešlo 114 závodníků –
letos poprvé startovali i starší dorostenci, muži a ženy. Běhalo se po pěkných lesních
cestách na okruhu dlouhém 400 m.
Studeneckých bylo opět méně než vloni – na start se postavilo a drobné odměny
(které byly připraveny pro všechny) získalo 32 místních dětí. Diplom a čokoládové
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medaile si odnesly: Kubátová Klára, Materna Sebastian, Trejbal Vojtěch,
Kulhánková Kateřina,
Štefanová Markéta, Šimáček Jakub, Berger Ondřej,
Štefan Vít, Janská Kristina.
Jaroslav Hák

150 let založení
Sokola
Tělocvičná organizace Sokol si připomíná v letošním roce 150 let svého založení.
Zakladatel Sokola v roce 1862 byl Miroslav Tyrš spolu s Jindřichem Fügnerem.
Příslušnost k Sokolu a činnost v něm formovala v předminulém a minulém století
postupně miliony jeho členů k rozvoji tělesnému i morálnímu. Na příslušnost
k organizaci byli pyšni dávní obrozenci, později legionáři, kteří se zasloužili o vznik
republiky. V době 2. světové války se mnoho sokolů zapojilo do bojů za naši
svobodu.
Obnovení Sokola v roce 1990 se vyznačuje nejen snahou o navázání na slavnou
tradici, ale i o hledání nových cest směřujících k udržení a dalšímu rozvoji:
– podporuje se více sportovní činnost – pořádají se soutěže na všech úrovních,
– odbory všestrannosti hledají a nabízejí moderní prvky cvičení.
Jak se daří Sokolu Studenec
Máme více jak 360 členů, aktivních je jedna třetina.
V odboru všestrannosti se schází děti předškolní, mladší žactvo a čtyři skupiny
žen – pilates, gymnastické míče, balanční cvičení a zdravotní cvičení. K všestrannosti ještě patří nordic walking – turistická chůze s holemi, tenis a skupina volejbalu.
Registrován je lyžařský oddíl, který je zaměřen na běh na lyžích, věnuje se především žákovským kategoriím. Pravidelně se pořádá Přebor ČOS v běhu na lyžích,
Studeneckou štafetu a závody v přespolním běhu – Posvícenský koláč, Memoriál
Mirka Háka, Běh vítězství.
Zásluhou lyžařů je upravováno 25 km lyžařských tratí v okolí Studence.
OÚ Studenec
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K Sokolu vždy patřila i společenská činnost. Ve Studenci pořádáme různé akce –
plesy, turistické výlety, prázdninový tábor, setkání starších sokolů, zahájení
cvičebního roku, Studenecké putování, rozloučení se starým rokem na Strážníku.
Vrcholem oslav 150 let založení Sokola bude XV. všesokolský slet
Sletová cvičení proběhnou v Praze na stadionu v Edenu.
Hlavní sletové dny jsou 5.–6. července a cvičenci se představí ve 12 skladbách.
Sokol Studenec zastupují dvě ženy (V. Staňková a M. Nyklíčková), které nacvičují v Jilemnici. Samotný nácvik se u nás nepodařilo zajistit – starší cvičenci si již
nevěří a mladí nevědí, o co přicházejí. Škoda!
Cvičence našeho Sokola jsme naposledy obdivovali při XIII. sletu v roce 2000,
tehdy skladbu nacvičili muži (vedoucí Jaroslav Čech a Dušan Plecháč) a ženy (vedoucí Věra Staňková).
Zájemcům o návštěvu sletu nabízíme hromadný zájezd autobusem v pátek
6. července.
Rozsáhlý materiál o historii Sokola a činnosti sokolské župy Krkonošské naleznete na adrese sokol.studenec.cz.
Jaroslav Hák, starosta T. J. Sokol

T. J. Sokol Studenec pořádá
ve dnech 20. 8. – 22. 8. 2012 pro děti 6–12 let

Sokolský prázdninový tábor
Přihlášky:

závazné přihlášky a případné informace poskytne Dana Synková,
Studenec 367, tel.: 481 595 252
uzávěrka přihlášek 30. 6. 2012
Cena:
400 Kč
zahrnuje stravování, pitný režim, cestovné na výlet
Stravování: pondělí, středa – oběd, svačina
úterý – balíček na výlet
Program:
v době od 8.00 do 16.00 – sportovní, výtvarné, turistické aktivity,
poznávání přírody
sraz v pondělí v 8.00 h. před sokolovnou
Tábor se bude konat při minimálním počtu 10 přihlášených dětí. Kapacita
přihlášených dětí omezena, rozhoduje datum podání závazné přihlášky.
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Sportovní klub Studenec
Fotbal
V době vydání tohoto čísla Studeneckého zpravodaje již bude fotbalová sezóna
2011/2012 minulostí a v některých soutěžích je tři kola před koncem rozhodnuto
o všem podstatném. Přesto se veškeré tabulky a statistiky této sezóny objeví až
v dalším čísle Studeneckého zpravodaje.
A tým mladší přípravky hrál
ve skupině o 1. až 8. místo a do
posledního kola sváděl dramatický souboj o prvenství, a tím
i zisk okresního přeborníka se
sousedy z Martinic. Rozhodlo se
až v posledním zápase, kdy
přípravka zásluhou branek Dana
a Toma Jandurových svého soupeře porazila 4:2 a získala tak
titul okresního přeborníka.
B tým přípravky hrál ve skupině o 9. až 16. místo a věkově
mladší hráči získávali především
herní zkušenosti a na řadě z nich
to bylo znát zápas od zápasu.
Navíc mají i radost ze vstřelených gólů, které na jejich kontě v této skupině utěšeně
přibývaly.
Starší žáci mají také před koncem soutěže zajištěn titul okresního přeborníka, za
kterým mužstvo dotáhlo především duo Kuba Vancl, který bránil inkasování branek,
a Vašek Korotvička, který naopak branky soupeřům střílel. Úzký kádr doplňovaly
i dívky Aneta Grosmanová a Terka Stehlíková.
Dorost byl před jarem oslaben odchodem klíčového záložníka Kuby Pacholíka do
Zálesní Lhoty a zraněním Kuby Hylmara, který vypadl na celé jaro. Mužstvo
předvádělo většinou bezstarostný fotbal s řadou neproměněných příležitostí
a vzhledem k tomu, že soupeři byli v této činnosti produktivnější, zatím všechny své
jarní zápasy prohráli. Někteří však již nastupují i za B tým (Stránský, Horáček,
Roháč), a tak doufáme, že se nám podaří zajistit realizační duo pro dorost i pro příští
sezónu. Tonda Pacholík přechází jako vedoucí mužstva do Zálesní Lhoty a Luboš
Stránský chce u dorostu končit.
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B tým dospělých se stále drží v popředí okresní soutěže a v některých zápasech
těší i oko domácího fanouška (Horka 5:1, Košťálov C 7:3). Přibývá však zraněných
hráčů a při souběhu jednotlivých zápasů se v závěru sezóny dává již sestava těžko
dohromady.
A tým zahájil jaro velice úspěšně, ale domácí debakl se Mříčnou (1:6) a ztráta
dvoubrankového vedení v nastaveném čase v derby s Martinicemi mužstvo trochu
vykolejily, ale v dalších kolech přišly dvě domácí výhry a tím i jistota další
působnosti v okresním přeboru. Mužstvo je tvořeno mladými hráči a pod vedením
Martina Kuříka výkonnostně stoupá.
Po několika letech do Studence opět zavítali Alte Herren z klubu BW Zorbau
nedaleko Lipska a studenecké internacionály porazili v pěkném zápase 6:3.

Orientační běh
V měsíci květnu se závody v orientačním běhu rozdělily do několika linií, v té
nejnižší byla zahájena Podkrkonošská liga, pokračoval Východočeský pohár, rozjely
se český žebříček B a celostátní žebříček A a odehrálo se Mistrovství ČR ve sprintu.
Prvním závodem Podkrkonošské ligy byl kros v Hlásné Lhotě. Ve svých
kategoriích zvítězili Natálie Jezdinská a Vítek Štefan, druhá místa si vyběhly Tereza
Chrástová a Dominika Kalenská. Druhý závod
pořádal nově zapojený oddíl z Hořic na samotě
Rakovník a na mapě Zámecký les. Prvenství
a plný počet bodů do celkového pořadí získala
Tereza Chrástová, druhá místa patřila opět Dominice Kalenské a poprvé Kátě Ducháčkové, tři třetí
místa vybojovali Vítek Štefan, Magda Chrástová
a Markéta Urbanová. Třetí závod pořádala Nová
Paka a zatažená obloha trochu komplikovala
orientaci v potemnělém lese. Nejlépe se s tím
vyrovnali Vítek Štefan a Magda Chrástová, kteří
byli ve svých kategoriích nejrychlejší, tradičně
druhá byla Dominika Kalenská a druhé místo
vybojoval i Tomáš Chrást.
První dubnový závod Východočeského poháru
pořádal Spartak Rychnov nad Kněžnou na mapě Klabalák ve Vyhnanicích
u Voděrad. V minulých závodech se zde hlavně naši mladší závodníci potýkali se
záludnými hustníky, ale v letošním roce naopak porazili nejen hustníky, ale
i všechny své soupeře, neboť Tereza Chrástová (D10C) a Dominik Urban (H10C)
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své kategorie vyhráli. „Místo na bedně“
vybojoval ještě Štěpán Kučera v H18C,
bramborovou medaili si přivezl Vítek Štefan (H10C) a v nabité kategorii D14C byla
tentokráte nejlepší Markéta Urbanová,
která obsadila 5. místo obdobně jako Aleš
Kalenský v H14C (nejlepší Alešův výkon
v této kategorii vůbec).
V pořadí čtvrtý závod Východočeské
poháru pořádal Start Náchod v Dolní Radechové a menší výprava studeneckých
závodníků se opět neztratila. Nejlepšího
výsledku dosáhla Dominika Kalenská v D14C, která poprvé ve své kariéře zvítězila
v mistrovském závodě, čtvrté místo připojila Natálie Jezdinská. Opět si úspěšně
ziskem 7. místa vedl v H14C Aleš Kalenský. Tradičními medailisty se stali Tereza
Chrástová (2. místo v D10C) a Vítek Štefan (2. místo v H10C) s Dominikem
Urbanem (3. místo v H10C). Za zmínku stojí i 8. místo Jirky Charváta v početně
obsazené kategorii H21C (47 závodníků).
Posledním dubnovým Východočeským pohárem bylo Oblastní mistrovství VČP
na krátké trati a ve sprintu, které pořádal OOB Vamberk v Doudlebech nad Orlicí.
Letos nejpočetnější devatenáctičlenná výprava byla úspěšná, neboť přivezla v podvečerních hodinách do Studence slušnou sbírku medailí včetně přebornických titulů.
Na krátké trati získali titul přeborníka VČP Tereza Chrástová (D10), Dominik Urban
(H10) a Jirka Charvát v kategorii H20, kde na 2. a 3. místě skončili Martin Vik
a Franta Hladík. Další medaili přidal Vítek Štefan ziskem 3. místa v H10.
V nemistrovské kategorii D10N zvítězila Ivana Hrnčířová. V odpoledním sprintu
své prvenství zopakovali Dominik
Urban a Jirka Charvát, druhá místa
přidali Tereza Chrástová a Vítek
Štefan.
Velice pěkné závody připravili
v polovině května trutnovští pořadatelé v osadě Leopold nedaleko Rudníku v prostorech po povrchové těžbě
mědi. Dopoledne proběhl další závod
Východočeského poháru. Prvenství
v mistrovských kategoriích vybojovali pro studenecké barvy Tereza ChráOÚ Studenec
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stová v D10C a Štěpán Kučera v H18C, třetí místo přidal Vítek Štefan v H10C.
Stupně vítězů si užila i Ivana Hrnčířová ziskem 2. místa v D10N. V odpoledním
veřejném sprintu obsadila v početně obsazené kategorii D16 Natálie Jezdinská
3. místo Výborně zaběhl i Štěpán Kučera, který v elitní kategorii H21 obsadil
9. místo mezi 47 závodníky.
Poslední květnový závod se uskutečnil až ve
Svitavách a zde se dařilo opět především dívkám.
První místo v konkurenci dvou oblastí (Východočeská a Vysočina) získaly Tereza Chrástová
v D10C a Dominika Kalenská v D14C, druhá
místa přidaly Markéta Urbanová v D14C, Kája
Tauchmanová v D16C a Gábina Hladíková
v D18C. Čtveřice Natálie Jezdinská, Dominika
Kalenská, Markéta Urbanová a Aleš Kalenský
pokračovala jako reprezentanti Východočeské
oblasti do Lipníku nad Bečvou k Vyzývacímu
poháru jednotlivých oblastí. V odpoledním sprintu a v nedělních štafetách všichni přispěli k celkovému vítězství Východočeské oblasti.
V květnu se rozběhly i žebříčkové závody,
a to český i moravský žebříček a celostátní žebříček A (v něm letos mohou startovat
pouze Franta Hladík a Marek Uvizl v kategorii H20A). První dvojzávod žebříčku
A proběhl v Nasavrkách u Chrudimi, v sobotní klasické trati skončil Marek Uvizl na
17. místě a Franta Hladík na 26. místě, na nedělní krátké trati si oba studenečtí závodníci
polepšili (Marek na 11. místo a Franta na
17. místo). Dalším závodem žebříčku A byl
sprint v Lipníku nad Bečvou, kterého se
zúčastnil pouze Marek Uvizl a obsadil v nabité konkurenci 14. místo s minimální ztrátou
1:11 minuty na vítěze.
První dvojzávod českého žebříčku B
proběhl v náročných kopcovitých terénech
v okolí Chvalče, navíc stavitelé trati trochu
neodhadli směrné časy, a tak si závodníci těžkého terénu skutečně užili. V sobotní klasice
si nejlépe vedla Dominika Kalenská v D14B,
která obsadila 7. místo, Natálie Jezdinská ve
60

OÚ Studenec

Ročník 2012

Číslo 3

stejné kategorii skončila na
16. místě. Jediné sobotní umístění
na stupních vítězů vybojovala pro
studenecké Káťa Ducháčková
2. místem v D20B. Káťa přidala
3. místo v nedělní krátké trati
a vynikající výsledek zaznamenala Dominika Kalenská, která si
v kategorii D14B v konkurenci
43 závodnic vybojovala cenné
2. místo. Další žebříček B probíhal souběžně s žebříčkem A v Nasavrkách a v sobotní klasice si
Dominika Kalenská zopakovala Druhé místo Dominiky Kalenské na žebříčku B
vynikající 2. místo, solidně zaběhly Dominika (5. místo) i Natálie (7. místo) v nedělní krátké trati.
Nejvýznamnějšími závody jsou závody Mistrovství ČR (noční, sprint, krátká trať,
klasická trať, štafety, družstva). Šestičlenná výprava studeneckých závodníků se
vydala na první Mistrovství ČR (v nočním orientačním běhu) v okolí vysílače
Cukrák v Lipencích u Zbraslavi. Místa v první desítce vybojovali Štěpán Kučera
v H18 (10. místo) a Tomáš Chrást v H35 (9. místo). Martin Vik obsadil 14. místo
v H20 a o místo za ním ve stejné kategorii skončil Franta Hladík. Lucka Pacholíková
získala 21. místo v D18 a 11. místo obsadila Petra Šedivá v nemistrovské kategorii
T5. Adam Chloupek již v dresu Turnova vybojoval bronzovou medaili v H20.
Druhým Mistrovstvím ČR byl sprint v okolí děčínského zámku se záludnými
terasami a schodišti. Právo účasti si vybojovali tři studenečtí závodníci v kategorii
H20 (Marek Uvizl 18. místo, Jirka Charvát 24. místo, Franta Hladík 30. místo).
PaedDr. Petr Junek

Školní sportovní klub
Období závěru školního roku je tradičně bohaté na řadu sportovních akcí.
Studenecký Školní sportovní klub využívá dobrých podmínek a především je
schopen finančně zajistit účast svých sportovců na jednotlivých akcích. Za to patří
poděkování nejen Obci Studenec, ale i samotné škole. Určitou výhodou oproti
ostatním školám je i to, že řady sportovních akcí se jako trenéři a vedoucí zúčastňují
ti (členové sportovních spolků, ředitel školy), u nichž nevzniká nárok na suplování
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(což řada škol uvádí jako důvod, proč se některých akcí nezúčastňuje). Poděkování
patří i studeneckým sportovním spolkům za přípravu závodníků v barvách Školního
sportovního klubu.

Celostátní finále Školské futsalové ligy dívek
Studenecké dívky postoupily do celostátního finále ve futsale, které se konalo za
účasti tří družstev z Čech a dvou družstev z Moravy ve sportovní hale hradecké Slavie. Úvod turnaje provázely
organizační zmatky a nakonec pořadatelé upravili sled
zápasů podle týmů, které již
byly přítomny. Nakonec se
v úvodním zápase střetli vítězové obou divizí, tedy Čech
(Studenec) a Moravy (ZŠ
Klegova Ostrava). Naše dívky byly sice připraveny na
nejlepší hráčku soupeřky Kateřinu Trojanovou, ale přesto je úvod zápasu zaskočil a zanedlouho prohrávaly o dvě
branky. Do druhého poločasu však již nastoupily aktivněji a získaly si převahu ve
hře, ze které vytěžily snížení Kristýnou Šemberovou. V závěrečném náporu
nedokázaly využít dvě slibné příležitosti k vyrovnání, a tak se z vítězství radoval
pozdější vítěz (ostatní zápasy suverénně vyhrál). Je jen škoda, že se utkání nehrála
podle původního rozpisu, kdy se tento zápas měl hrát jako poslední.
V dalším utkání byl soupeřem tým ZŠ Jablonec nad Nisou Pasířská. Ze stálé
převahy naše dívky vytěžily dvě branky zásluhou Anety Grosmanové a Terky
Stehlíkové, soupeř snížil až v samotném závěru. Třetím protivníkem byl obhájce
loňského prvenství ZŠ Kvasice, o výsledku vyrovnaného utkání rozhodla perfektní
kombinace, kdy Terka Stehlíková zakončovala do prázdné branky. V posledním
utkání již měly dívky jisté druhé místo, ale i tak bez problémů porazily ZŠ
V Domcích Trutnov 2:0 brankami Anety Grosmanové.
Celkové pořadí:
1. ZŠ Klegova Ostrava
2. ZŠ a MŠ Studenec
3. ZŠ Kvasice
4. ZŠ V Domcích Trutnov
5. ZŠ Pasířská Jablonec
Sestava týmu: Korotvičková –
(Roháčová, Vavreková)
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CocaCola chlapci
Po dvouleté přestávce byl opět obnoven Školský pohár CocaCola, tentokráte byl
vypsán nejen pro chlapce, ale i pro dívky. Pořadatelem kvalifikace byl Školní
sportovní klub ve spolupráci se Sportovním klubem Studenec. Soupeři
v kvalifikaci byli opět tradiční, ZŠ Masarykova Libštát a ZŠ Roztoky. V prvním kole
si náš výběr snadno poradil se sousedy z Roztok a zvítězil 8:0 (Korotvička 3,
M. Vancl 2, Fejfar, J. Vancl, Ryashko).V přímém souboji o postup s Libštátem měl
utkání napínavý a v závěru vyhrocený průběh. Hosté vedli 1:0 a to jim zaručovalo
postup, Studenečtí však vývoj zápasu brankami Korotvičky a M. Vancla z penalty
otočili a postoupili do dalšího kola.
Dalšími soupeři ve druhém kole byli fotbalisté ze ZŠ a MŠ Pecka, ZŠ Rokytnice
nad Jizerou a ZŠ Rudník. Hráči Pecky se na poslední chvíli omluvili, a tak
Studenecké čekal nejprve tým z Rokytnice nad Jizerou. Studenečtí měli po celý
zápas výraznou převahu, řadu vyložených šancí neproměnili, ale i tak si připsali
vítězství 5:0 (Korotvička 3, Fejfar, Tauchmann), které jim umožňovalo v závěrečném zápase pouze remizovat. Ve vyrovnaném utkání byli Studenečtí přesnější
v koncovce a svého soupeře brankami Horáčka a Korotvičky porazili 2:0
a postoupili do třetího kola.
Pořadatelem třetího
kola byla ZŠ Školní
Železný Brod a vedle
domácích byli našimi
soupeři ZŠ Hradební
Broumov a ZŠ Smržovka. Ve všech týmech již
nastupovali hráči hrající
prvoligové žákovské
a dorostenecké soutěže
a určitě jsme zvědavi na
dal ší v ývoj ka ri ér y
Denise Maňkoše, který
převyšoval všechny hráče turnaje. Náš tým nejprve podlehl Smržovce 2:5 (Korotvička 2), Broumovu 1:4
(M. Vancl) a postupujícímu Železnému Brodu 0:2. I tak byl postup až do třetího kola
úspěchem studeneckých hráčů a především dobrou konfrontací s fotbalovějšími
soupeři.
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CocaCola dívky
Školský pohár CocaCola byl v letošním roce vypsán i pro dívky, a tak jsme této
příležitosti využili, neboť mezi staršími dívkami máme řadu šikovných fotbalistek.
Vzhledem k menšímu počtu účastníků byl turnaj zahájen až druhým kolem a nám
los přisoudil soupeřky z Police nad Metují. Na studeneckém hřišti měly naše dívky
stálou převahu, zaslouženě vysoko zvítězily
v poměru 6:0 (Grosmanová 4, Stehlíková 2)
a postoupily tak do semifinále, které pořádala
ZŠ a MŠ Dolní Bousov.
Vedle domácích byly našimi dalšími soupeřkami ZŠ Trutnov a ZŠ Železný Brod. Určitým
handicapem pro všechny zúčastněné týmy byly
především rozměry místního hřiště (blížící se
maximálním povoleným rozměrům 110 × 70 m)
a velké vedro. Naše dívky však nastoupily zodpovědně k prvnímu zápasu se Železným Brodem
a v prvním poločase držely bezbrankovou remízu zásluhou výborných zákroků Kristýny Šemberové v brance. Ve druhém poločase
aktivita soupeřek opadla (první z klíčových hráček odstoupila pro zranění, druhé
ubývaly fyzické síly), převahu získaly studenecké dívky a postupně ji vyjádřily
i brankově. Nejprve obloučkem přehodila gólmanku soupeře Terka Stehlíková a poté
náskok zvýšila pohotovou střelou Markéta Urbanová. Ve druhém utkání studenecké
dívky nastoupily proti soupeřkám z Trutnova a po celý zápas měly výraznou
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převahu, dlouho se ji však
nedařilo zúročit vstřelením
branky. Ta padla až těsně
před koncem poločasu,
když se perfektně uvolnila
Aneta Grosmanová. Ve
druhém poločase začala ve
středu pole kralovat Markéta Urbanová, nejprve ideálně uvolnila Anetu Grosm anovou a pot é sam a
zakončila sólový průnik
přes tři obránce. V závěrečném utkání s domácími stačilo uhrát remízu, ale jedinkrát se nám nepodařilo uhlídat nejlepší hráčku soupeře,
která zakončila samostatný protiútok. Dívky měly po celý zápas převahu, nastřelily
tyč (míč se kulil po lajně), na střely vyhrály 6:1, ale kýžený postupový gól se vstřelit
nepodařilo. Na hřišti zavládl smutek, ale i tak dívky zaslouží velkou pochvalu za
bojovný výkon.
Během turnaje se utvořila tato ideální sestava: Šemberová – Roháčová,
Holečková, P. Jezdinská, N. Jezdinská – Jirásková, Stehlíková, Urbanová, Šimůnková – Vavreková, Grosmanová (střídaly Kadavá, Tauchmanová, Kalenská a Hamáčková, ve Studenci ještě Korotvičková v brance).

Krajské finále v orientačním běhu
Krajské finále se konalo opět v Liberci, tentokrát na části mapy Žulák poblíž
malorážkové střelnice. Závodníky čekal těžký kopcovitý terén se závěrečnou částí
v otevřeném terénu s remízky a dalšími prvky.
V nepostupové kategorii DH5 bylo jasné již po samotných závodech, že
suverénním vítězem této kategorie bude ZŠ a MŠ Studenec, neboť dva bodující
studenečtí závodníci v každé kategorii obsadili místa v popředí výsledkových listin.
Mezi dívkami skončila Tereza Chrástová na 2. místě a Magda Hrnčířová na 3. místě,
mezi chlapci vybojoval Dominik Urban 2. místo a Vítek Štefan své oblíbené
4. místo.
V postupové kategorii DH79 se rozpoutal velký boj o dvě postupová místa do
celostátního finále mezi Gymnáziem Turnov, Gymnáziem Jablonec nad Nisou
a studeneckou školou. Po ukončení závodů prozatímní propočty vypadaly nadějně,
ale museli jsme počkat až na večerní oficiální výsledky. Ty potvrdily vítězství ZŠ
OÚ Studenec
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a MŠ Studenec i v postupové kategorii o pouhé tři body před turnovským Gymnáziem. Mezi jednotlivci se podařil mimořádný „kousek“ v D7, kde dívky v pořadí
Dominika Kalenská, Natálie Jezdinská a Markéta Urbanová opanovaly stupně vítězů. Z ostatních závodníků nejvíce přispěly k celkovému vítězství i starší dívky, když
Kristýna Šemberová společně s Denisou Kadavou obsadily 4. a 5. místo. Důležité
body přinesli ziskem 6. místa Aleš Kalenský v H7 a Petr Jezdinský v H9.
Pořadí škol:
DH5:
1. ZŠ a MŠ Studenec
2. ZŠ Arbesova Jablonec n. Nisou
3. ZŠ Jenišovice
4. ZŠ Ještědská Liberec
5. ZŠ Mozartova Jablonec n. Nisou

58
49
42
41
32

DH79:
1. ZŠ a MŠ Studenec
146
2. Gymnázium Turnov
143
3. Gymnázium Dr. Randy Jablonec119
4. ZŠ Jenišovice
94
5. Gymnázium a SOŠ Jilemnice
81

Závodů se zúčastnilo celkem 13 škol.
PaedDr. Petr Junek

Okrskové kolo v atletickém trojboji v Jilemnici
V pátek 25. května 2012 se
28 dětí z naší školy zúčastnilo atletických závodů na jilemnickém
hřišti. Závodili jsme v běhu na
50 m, ve skoku dalekém s rozeběhem a v hodu kriketovým míčkem.
Přálo nám počasí a na hezkém hřišti jsme dosáhli hezkých výsledků.
13 dětí si vybojovalo postup na
okr esní kol o, kt er é se koná
v Turnově 7. 6. 2012.
1. třída dívky:
1. Markéta Štefanová
3. Lucie Pekárková
8. Helena Horáčková
2. třída dívky:
6. Denisa Gottvaldová
7. Sabina Jebavá
8. Kateřina Tušiaková
66

1. třída chlapci
2. Ondřej Berger
8. Jan Štefan
9. Roman Hubálovský
2. třída chlapci:
2. Daniel Jandura
5. Tomáš Jandura
6. Matěj Šimůnek
OÚ Studenec
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3. třída dívky:
3. Linda Zahradníková
4. Natálie Kadavá
16. Tereza Urbanová
4. třída dívky:
1. Jana Kejmarová
5. Magdaléna Bergerová
5. třída dívky:
3. Renata Trejbalová
4. Tereza Jandurová
12. Terezie Dubská

Číslo 3

3. třída chlapci:
2. Matyáš Hrubý
5. Vladislav Synek
12. Josef Efenberk
4. třída chlapci:
3. Petr Jezdinský
5. Jiří Ježek
7. Dominik Urban
5. třída chlapci:
2. Ondřej Tušiak
3. Jan Šimůnek
Ivana Kučerová

McDonalds Cup
Tak jako každý rok, i letos se naše základní škola zúčastnila největšího turnaje
v České republice. Největšího fotbalového turnaje pro žáky základních škol. Letos
se koná jubilejní 15. ročník. Ve dvou věkových kategoriích nastupuje do turnaje
téměř 85 tisíc chlapců a děvčat ve věku 6–11 let. McDonald's Cup se hraje na
3 589 základních školách České republiky a stále se zapojují další.
Vše začalo okrskovým kolem a hned se ukázalo, jak na tom jsou okolní školy
s přístupem ke sportu a sportovnímu vyžití dnešních dětí. Jakmile se objevil jen
malý problém vyslat své borce k utkání, zvítězil alibismus… Proto se do turnaje
pořádaném v domácím prostředí dostavily pouze školy Jilemnice, Roztoky a my.
V kategorii „A“ (tedy 2.–3. třída) jsme dokonce měli jen soupeře z Jilemnice a po
remízových zápasech postoupily oba celky. V kategorii
„B“ (4.–5. třída) vyšel jako
vítěz turnaje celek naší základní školy.
Okresní kolo se hrálo na
„umělé“ trávě v Železném
Brodě o týden později. Všichni jsme měli v koutku duše
naději na úspěch. Ten se
v kategorii „A“ dostavil po
všech vyhraných zápasech,
kde jsme neobdrželi jedinou
OÚ Studenec
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branku a s celkovým skóre 16:0 jsme již objednávali autobus na krajské kolo. Jen
jsme ještě nevěděli, zda velký pro obě kategorie, nebo jen menší pro jasně
postupujícího. Kategorie „B“ byla velmi vyrovnaná. Vše se rozhodovalo
v posledním zápase, kdy naše škola spolu se školou z Turnova měla stejný počet
bodů i skóre. Rozhodující zápas skončil remízou, a tak přišla na řadu loterie zvaná
penalty. Úspěšnější byl nakonec soupeř a zklamání bylo obrovské, neboť „kdyby“
neexistuje… (kdybychom dali o gól víc, kdybychom nedostali ten blbej gól…).
Krajské finále bylo pro kluky obrovským zážitkem. Stát na hlavním stadionu
prvoligového Jablonce, okusit nádherný trávník, na chvíli se zasnít a zahrát si mezi
velkými tribunami… Toto měli možnost kluci ochutnat. Atmosféru doplňovali hráči
z kategorie „B“, kteří dostali zájezd jako odměnu
z a kval it ní v ýkon y
v předešlých kolech. Byl
připraven bohatý doprovodný program s klaunem
Ronaldem McDonaldem,
v útrobách tribuny Game
zóna s různými fotbalovými disciplínami o ceny.
Brady nám padaly, když
nastoupil Václav Klouda, který je mistr světa
a také šestinásobný mistr
Evropy ve footbagu. Velké překvapení ale mělo teprve přijít…
I naši borci chtěli překvapit, jenže start do krajského finále se vyvíjel podle
papírových předpokladů. Hned v prvním zápase nám nasázel tým ZŠ Vrchlického
Liberec devět „fíků“ a naše sebevědomí šlo rázem hodně dolů. Žáci jsou převážně
odchovanci mládežnických celků Slovanu Liberec a pěkně si nás povodili… Ve
druhém zápase proti ZŠ Stráž pod Ralskem jsme již byli vyrovnaným soupeřem, ale
chyběl nám týmový duch, který by nás posunul k vítězství. Herně jsme byli lepším
týmem, ale srazily nás hloupé chyby v obraně, nedůraz, chtíč dát gól. Výsledek 2:1
byl pro nás zklamáním. K poslednímu zápasu nás vyzval soupeř ZŠ Liberecká
z Jablonce nad Nisou. Udělali jsme nějaké změny v rozestavění a ze zabezpečené
obrany vyráželi k rychlým brejkům. Tato hra nám přinesla vedení, ale 12 vteřin před
koncem zápasu přišla studená sprcha po rohovém kopu a remíza, znamenající
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poslední čtvrté místo. Myslím si, že naši žáci měli na lepší umístění, ale nesešly se
nám ten den bohužel všechny faktory. Zklamání ovšem vystřídala radost ze
zajímavého setkání, když mezi účastníky přišel nejlepší střelec uplynulého ročníku
Gambrinus ligy – David Lafata. Ochotně se klukům podepisoval (někteří měli
podepsané snad i spodky…), podělil se s kluky o zážitky a nakonec korunoval
vítěze, tedy ZŠ Vrchlického Liberec, která postupuje do celostátního finále
v Teplicích. Tečku za naší cestou letošním McDonald Cupem udělala krátká
návštěva aquaparku v Jablonci. Doufám, že se klukům na tobogánech nezamotala
hlava a budou dál sportovat a reprezentovat naši skvělou školu…
Martin Hrubý

Lehká atletika
Atletická sezóna, i přes nepřízeň aprílového počasí, opět začala přípravou na řadu
atletických závodů. Květen právě patří tradičně těmto atletickým soutěžím, a to
Atletickému čtyřboji a Poháru Rozhlasu v Turnově.
V okresním kole lehkoatletického čtyřboje si nejlépe vedlo družstvo starších
žákyň ve složení Kristýna Šemberová, Kristýna Korotvičková, Tereza Stehlíková,
Adéla Roháčová a Aneta. Grosmanová, které obsadily 3. místo. I mladším žákyním
ve složení Natálie. Jezdinská, Dominika Kalenská, Markéta Urbanová, Markéta
Hamáčková a Daniela Tauchmanová se dařilo, i když nedosáhly na stupně vítězů.
Obsadily krásné 5. místo a neustále získávají zkušenosti a rady od starších. V Poháru
Rozhlasu postoupily v rámci vesnických škol do krajského finále opět mladší a starší
žákyně (rozdělení na vesnické a městské školy bylo však již v celostátním kole
zrušeno a z určité nostalgie je udržuje pouze Liberecký kraj). Mezi jednotlivci
získali v jednotlivých kategoriích nejvíce bodů tito závodníci: mezi mladšími
žákyněmi Dominika Kalenská novodobým školním rekordem v běhu na 600 m
s výkonem 1:54,7 a ziskem 590 bodů (ten historický stále drží Květa Jeriová-Pecková výkonem 1:50,3 z roku 1971), mezi staršími žákyněmi Vlaďka Holečková
časem 8,5 s ve sprintu na 60 m a ziskem 635 bodů, mezi mladšími žáky Václav
Korotvička časem 7,9 s ve sprintu na 60 m a ziskem 520 bodů a mezi staršími žáky
David Postolka rovněž ve sprintu na 60 m časem 7,8 s a ziskem 548 bodů.
Školní atletická sezóna vyvrcholí na Dětských olympijských hrách opět
v Turnově, kde naposledy v tomto školním roce změří síly i s nejsilnějšími soupeři
z celého semilského okresu.
Alexandra Brožová
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Florbal
V pátek 13. 4. 2012 jsme jako dívčí florbalové družstvo 7. třídy jely obhajovat
naše dosavadní úspěchy na krajské kolo poháru Ministerstva školství do České Lípy,
a to pod dozorem paní učitelky Brožové.
Odjezd byl už v 6 hodin, což bylo strašné.
Cestou jsme se snažily
trochu vyspat, abychom
nebyly tolik unavené.
Po příjezdu na místo
jsme si rozebraly dresy
a byly jsme rozděleny do
dvou skupin. První zápas
jsme prohrály. Hrály jsme
úplně nemožně. Další zápasy jsme také prohrály,
ale to už jsme se alespoň
snažily a v každém zápase se alespoň trochu zlepšily. Pochvala patří hlavně Marky Urbanové, která i přes
naši konečnou prohru v bráně většinu gólů vychytala. Moc šancí porazit soupeře
jsme neměly, protože tam byla družstva, která jsou ze sportovních tříd zaměřených
na florbal. Další zápasy jsme pak už braly spíše jako trénink. Ani nám nevadilo, že
jsme nevyhrály, alespoň se můžeme lépe připravit na příští rok. Rozhodly jsme se,
že budeme víc trénovat a zkoušet různé techniky, které jsme odkoukaly od
protihráček během zápasu.
Cenou útěchy byly poukázky v hodnotě 100 Kč do Sportisima.
Příští rok to určitě vyhrajeme! Tedy snad, pokud nebude zase pátek třináctého.
Štěpánka Dubská, 7. třída

Studenecký silák podruhé
V sobotu 19. 5. proběhl 2. ročník soutěže o nejsilnějšího muže Studence. Vyzyvatelem tohoto klání byl loňský vítěz Vítek Kuřík. Jelikož se ze Studeneckých
přihlásili jen 4 účastníci (Filip Jezdinský, Vítek Kuřík, Lukáš Šubrt a Lukáš Vancl),
umožnili jsme účast i přespolním borcům (samozřejmě se souhlasem studeneckých
účastníků).
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Soutěžilo se ve 4 disciplínách: Převalování traktorového kola 5× na čas, nesení
dubové klády (82 kg) na vzdálenost 10 m,
bench press a tažení auta na laně na vzdálenost 30 m.
Soutěž začala v 11.00, tedy v čase, kdy
František Horáček dovařil první kousky
ovaru. Moderátorem celé akce byl loňský
účastník Pavel Vaníček.
V první disciplíně (převalování traktorového kola) byl nejúspěšnější Dan Patka,
který kolo 5krát převalil ve skvělém čase
necelých 17 vteřin. Ve druhé disciplíně byl
nejúspěšnější Filip Jezdinský, který odnesl
dubovou kládu na vzdálenost 10 metrů za
skvělých 6 vteřin a 34 setin. Po dvou disciplínách se tak Filip Jezdinský ujal vedení v soutěži, což bylo určitě obrovské překvapení a skvělý posun od loňska. Ve třetí
disciplíně zvítězili se shodným výkonem
100 kg Lukáš Šubrt a Lukáš Šmíd, který
v této disciplíně překvapil, poněvadž ve
všech ostatních disciplínách byl poslední
(asi i díky svému menšímu vzrůstu).
Před poslední disciplínou vedl Dan
Patka o jeden jediný bod před Filipem
Jezdinským. V závěrečné disciplíně však
stejně jako loni předvedl nejlepší výkon
Vítek Kuřík a jen těsně zůstal za obhajobou loňského titulu.
Konečné pořadí (za každou disciplínu
bylo za 1. místo 7 bodů, 2. místo 5 b., 3.
místo 4 b.…):
1. Dan Patka
20 b. (16,80 s
2. Vítek Kuřík
19 b. (19,33 s
3. Filip Jezdinský 16 b. (18,25 s
4. Lukáš Šubrt
13 b. (21,06 s
5. Lukáš Vancl
11 b. (20,66 s
6. Lukáš Šmíd
9 b. (34,24 s
OÚ Studenec

6,58 s
6,38 s
6,34 s
7,90 s
7,46 s
15,96 s

95 kg
85 kg
80 kg
100 kg
75 kg
100 kg

17,66 s)
16,30 s)
24,82 s)
24,50 s)
20,69 s)
55,44 s)
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Vítek Kuřík tak obhájil titul „nejsilnějšího muže Studence“.
Všem soutěžícím děkujeme za odvahu i předvedené výkony, úspěšným gratulujeme a vás ostatní vyzýváme už nyní, abyste pilně trénovali na 3. ročník, který
bychom rádi uspořádali v příštím roce.

100 let Orla ve Studenci
V letošním roce uplyne 100 let od založení naší organizace Orla. Při této
příležitosti připravujeme na konec prázdnin oslavy. Níže uvádíme předběžný
program:
sobota 25. 8.
úterý 28. 8.
čtvrtek 30. 8.
pátek 31. 8.
sobota 1. 9.

neděle 2. 9.
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volejbalový turnaj smíšených družstev
koncert dechových souborů za účasti
studeneckých žáků ZUŠ
folkové posezení se skupinou FIGURY
mše sv. + večerní schůze Orla
divadlo v přírodě, volejbalové utkání,
turnaj ve stolním tenisu
večer – letní bál v přírodním areálu před školou
dětské odpoledne
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Rostliny proti cukrovce – topinambur,
„brambor“ diabetiků
Topinambur hlíznatý (Helianthus tuberosus) patří do stejného rodu jako
slunečnice roční (Helianthus annus). Jeho květy jsou této květině podobné, jen
menší, ale pěkně, jasně žluté. Vzrůst je podobný jako u slunečnice roční. Pochází
z Ameriky a v Evropě se poprvé objevil v sedmnáctém století, a to v Itálii. Nazvali
jej zde slunečnicovým artyčokem, neboť chuť jeho hlíz připomínala chřest.
Inulin, pro diabetiky přátelský polysacharid
V jedlých, šťavnatých hlízách je na rozdíl od brambor, které obsahují
polysacharid škrob se stavební látkou glukózou, zásobní látkou směs polysacharidů
– fruktanů – zvaná inulin. V množství 30 až 80 gramů dovede organismus tyto látky
spotřebovat, aniž by k tomu potřeboval inzulin – což je velmi výhodné při diabetu
(i redukční dietě).
Pěstování
– Ve výživné a chladné půdě se může topinambur množit až příliš bujně. Pak je

třeba porosty usměrnit zábranou zapuštěnou do země.
– Topinambur je rostlina mimořádně odolná a nenáročná – stačí jí chudá půda,

snáší sucho i zimu, daří se jí i na horách. Přitom může vyrůst až do výše tří metrů.
– Rostliny se výtečně množí, z každého malého úlomku hlízy této houževnaté

rostliny vyroste nová rostlina.
– Hlízy vysazujeme na jaře, do hloubky 10 až 15 cm, ve vzdálenosti 20–30 cm od

sebe. Z jedné rostliny sklidíme až 1,5 kilogramu hlíz, které v zemi bez problémů
i přezimují. Nadzemní část rostliny odumírá, na jaře z hlíz brzy vyraší nová
rostlina.
Topinambur v kuchyni
Zdravé a chutné hlízy nabízejí mnohostranné využití.
– Můžeme s nimi nahradit brambory – vařit je, dusit na másle či oleji.
– Lze je smažit obalované jako řízky.
– Výtečné a zdravé jsou však i syrové – například do salátů.
V Andách je Indiáni strouhali a šťávu přecedili. Sladký, osvěžující nápoj buď
přímo popíjeli, nebo dále zahušťovali na hustý sirup.
zdroj: www.ireceptar.cz
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Pochoutka z topinamburů a rajčat
500 g rajčat, 500 g na kostičky nakrájených topinamburů, 50 g másla, 1 cibule
nakrájená na kostičky, 2 stroužky jemně posekaného česneku, 1 lžička sekané
bazalky, sůl, mletý pepř a 1 lžíce pokrájené petrželové natě na posypání
Rajčata vložíme na chvíli do horké vody a po vyjmutí necháme ochladnout.
Mezitím v kastrolu rozpustíme máslo, přidáme cibuli, česnek, bazalku a všechno
opražíme. Pak přidáme topinambury, promícháme a dusíme na mírném ohni. Rajčata
oloupeme, trochu rozmělníme vidličkou, přidáme k topinamburům, zamícháme
a dochutíme mletým pepřem a solí. Ještě asi 10 minut podusíme ve vlastní šťávě na
velmi mírném ohni. Upravíme do hlubokých talířů a posypeme sekanou petrželkou.
zdroj: www.paukertova.cz

Desatero péče o nohy diabetika I.
1. Noste dobře padnoucí obuv – koženou, s dostatkem prostoru pro prsty, nejlépe
šněrovací, ideálně bez podpatku. Před obutím obuv důsledně zevnitř prohlédněte,
zda se v ní nenachází cizí těleso, které by mohlo tlačit a nohu odřít. Nechoďte
bosi, vždy volte obuv s uzavřenou špičkou.
2. Denně nohy prohlížejte. Pokud na ně dobře nevidíte, můžete použít zrcátka nebo
požádat o pomoc rodinného příslušníka. Veškeré změny konzultujte
s diabetologem či pediatrem.
3. Nekuřte. Potíže prokazatelně spojené s kouřením mimo jiné jsou: studené ruce
a nohy, záněty a usazování žil.
4. Dodržujte správnou hygienu nohou. Pozor na správnou teplotu vody – neměla
by přesáhnout 37 °C. Diabetik má sníženou citlivost vnímání teploty nohou, proto
teplotu vody otestujte předloktím.
5. Odstraňujte opatrně zatvrdlou kůži vhodnými nástroji (např. skleněný pilník
Glasscare ze sortimentu Aries) podle doporučení lékaře či zdravotní sestry.
Promazávejte nohy denně vhodným hydratačním krémem, vyhněte se však
prostoru mezi prsty, tam by měla být noha naopak dobře vysušena.
MUDr. František Musil, Ph.D.
Diabetologické centrum Fakultní nemocnice Hradec Králové
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