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ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
Soutěž Vesnice roku 2012 – vítězné tažení

Jak vše dopadlo, asi jistě všichni víte, jelikož jste si všimli uvítacích billboardů na 
začátcích našich obcí.

V předešlém čísle našeho Zpravodaje jsem Vám psal o dobrém pocitu, který jsem 
měl po ukončení presentace naší obce krajskou komisí této soutěže. Tento pocit trval 
i nadále až do pondělí  18. června, kdy mi ve večerních hodinách (v době kdy se 
právě konalo zasedání zastupitelstva obce) zavolal předseda hodnotitelské komise, 
který mi potvrdil skutečnost, že jsme se stali „Vesnicí roku 2012“ Libereckého kraje.

Tato soutěž je jednou z mála možností, jak se pochlubit se vším, co občané doká-
zali, a jaké dělají kroky s cílem vylepšit svoji obec i nadále. Děkuji proto všem, kteří 
se snaží něco dalšího a nového podnikat či vymýšlet. Děkuji tímto i lidem, kteří mi 
dovedou a chtějí pomoci, a to nejenom v této soutěži. Jsem pyšný na Vás všechny 
a zároveň věřím i tomu, že toto vítězství dokážeme oslavit tak, jako to dovedou např. 
vítězné vesnice na jihu naší republiky.

V době uzávěrky toho-
to  čísla  probíhají  práce 
ohledně uskutečnění slav-
nostního  vyhlášení,  které 
proběhne  v  naší  obci  
16. srpna. Je to zase nová 
zkušenost, kde každá mo-
je práce se musí  konzul-
tovat s Ministerstvem pro 
místní  rozvoj,  tak  i s Li-
bereckým  krajem,  takže 
mám  nad  sebou  dvojí 
kontrolu.

V úterý 4. září  nás  čeká  komise  celostátní,  která  během čtyř  hodin presentace 
posoudí naši obec na úrovni České republiky společně s ostatními krajskými vítězi. 
Proto také další práce probíhají v okolí školy i naučné stezky, jelikož i tato místa 
budou součástí tohoto hodnocení.

Konkurence je tedy opravdu veliká, ale věřím, že nezklameme. Všem nám držím 
palce a více zase v příštím čísle, kdy bude další pokračování soutěže již za námi.

Jiří Ulvr, starosta
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Zlín 23. července 2012
Vážený pane starosto,
dovolte  mi,  abych  Vám  i Vašim  spoluobčanům  velmi  srdečně  pogratuloval 

k významnému úspěchu vítězství Vaší obce v krajském kole soutěže Vesnice roku 
2012.

Získání Zlaté stuhy je pro každou obec velkou a slavnou událostí a zcela jistě se 
zapíše i do historie Vaší vesnice. Neopominutelný a nenahraditelný podíl na tom, že 
jste byli vyhodnoceni jako nejlepší obec v kraji, mají Vaši aktivní spoluobčané. Ale 
my,  kteří  jsme při  řízení  obcí  nabyli  dlouholeté zkušenosti,  víme,  že rozhodující 
zásluhu  na  takovém  výsledku  má  vždy  starosta.  Proto  je  správné  a logické,  že 
s tímto úspěchem bude napříště spojováno vždy především Vaše jméno.

Současně  si  dovoluji  využít  této  příležitosti  k vyjádření  radosti  z toho,  že  se 
tohoto  významného  ocenění  dostalo  členu  Sdružení  místních  samospráv  České 
republiky.  Pocit  hrdosti  tak  s Vámi  můžeme  sdílet  i my  a další  členové  naší 
organizace a všichni  můžeme čerpat  z Vašeho příkladu. Za to Vám mnohokrát 
děkuji.

Vážený pane starosto,
do Vašeho dalšího působení v čele Vaší obce Vám přeji hodně sil, pevné zdraví 

a mnoho radosti z dalších úspěchů.
S veškerou úctou

Ing. Josef Bartoněk, předseda SMS ČR

Napsali o nás
Tiskových zpráv vyšlo o naší obci více, uvádíme alespoň jednu (ze 2. 7. 2012):

Vítězem soutěže Vesnice roku 2012 Libereckého kraje je obec Studenec
Vítězem krajského kola soutěže Vesnice roku 2012 v Libereckém kraji se stal 

podkrkonošský Studenec. Rozhodla o tom hodnotitelská komise, která ocenila 
zejména  aktivní  přístup  k mládeži  a fungování  místních  sportovních  klubů 
a oddílů.

„V Libereckém kraji se do letošního ročníku soutěže přihlásilo 15 obcí, což bylo  
o čtyři méně než v loňském ročníku a vůbec nejméně za posledních sedm ročníků.  
O postup do finále se utkaly dvě obce z Českolipska,  pět  obcí  z Jablonecka a po 
čtyřech z Liberecka a Semilska,“ řekl Vít Příkaský (ČSSD), náměstek hejtmana LK, 
jehož resort  společně s ostatními subjekty soutěž Vesnice roku Libereckého kraje 
pořádá.

A právě do semilského okresu putuje zlatá stuha za vítězství  v krajském kole. 
Desetičlenná  krajská  komise  hodnotitelů  navštívila  mezi  prvním  a osmnáctým 
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červnem všechny přihlášené vesnice a následně došla k závěru, že nejvíce ji oslovil 
Studenec se svými 1850 obyvateli, druhá největší z přihlášených vesnic.

„Studenec  zaujal  komisi  zejména velmi  aktivním přístupem k mládeži  a dětem 
a fungováním  řady  sportovních  oddílů  a klubů.  Radnice  prezentovala  komplexní  
rozvoj obce ve všech oblastech, které vytvářejí moderní obec a zahrnují například  
spolkový  život  v obci  a zapojení  místních  obyvatel,  strategický  koncepční  rozvoj,  
péči  o životní  prostředí a školství,“ přibližuje pocity hodnotitelů tajemník komise 
Jiří  Jansa z Centra pro regionální  rozvoj ČR, které letos již  podruhé zastupovalo 
v krajských  kolech  ministerstvo  pro  místní  rozvoj  jako  jednoho  z vyhlašovatelů 
soutěže.

Studenec  za  vítězství  v krajském  kole  obdrží  vedle  zlaté  stuhy a postupu  do 
republikového finále také finanční ocenění ve výši milion korun. Slavnostní předání 
ocenění proběhne 16. srpna tohoto roku přímo ve Studenci. Na přelomu srpna a září 
navštíví  Studenec  celostátní  komise  soutěže  a ze  třinácti  finalistů  pak  v první 
polovině  září  vybere  letošního  vítěze  soutěže.  Ten  získá  za  své  vítězství  prémii 
2 miliony korun.

V soutěži Vesnice roku se každoročně udílí i další ocenění,  spojená s možností 
dotace z Programu obnovy a rozvoje venkova ve výši 600 tisíc korun. Modrou stuhu 
za společenský život získala Mříčná na Semilsku, ležící ani ne deset kilometrů od 
vítězného Studence, bílou stuhu za činnost mládeže získala Nová Ves nad Nisou na 
Jablonecku, oranžová stuha za spolupráci obce se zemědělským subjektem putuje do 
obce Všelibice na Liberecku a zelenou stuhou za péči o zeleň a životní prostředí se 
budou moci pochlubit v Karlovicích na Turnovsku.

„Vesnice roku je již tradiční, velmi oblíbená a také velmi prestižní soutěž, přede-
vším mezi  menšími obcemi.  Nejde jen o možnost  získat finanční prémii v případě 
úspěchu, ale také o možnost představit sebe sama a prezentovat, jak se obyvatelé  
obce podílí na jejím rozvoji. A právě to je také cílem soutěže, aby i nejmenší vesnice  
žily a rozvíjely se,“ zamýšlí se nad významem soutěže Markéta Reedová, generální 
ředitelka CRR ČR.

Kompletní přehled vítězů a ocenění krajského kola soutěže v Libereckém kraji
Zlatá stuha – krajský vítěz Obec: Studenec (okres Semily)
Modrá stuha – za společenský život Obec: Mříčná (okres Semily)
Bílá stuha – za činnost mládeže Obec: Nová Ves n. Nisou (okres Jablonec n. N.)
Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu

Obec: Všelibice (okres Liberec)
Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí Obec: Karlovice (okres Semily)

Květa Šírová, oddělení tiskové a vnějších vztahů Libereckého kraje
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Další radostná zpráva
I v tomto  vydání  Vám mohu  potvrdit  výsledek  s úspěšným  koncem.  Na  akci, 

která  ponese  název  „Amfiteátr v přírodním a kulturním areálu  při  ZŠ  a MŠ 
Studenec“, jsme získali dotaci ve výši 365 600 Kč. V letošním roce tedy musíme 

stihnout  výběrové  řízení  na 
zhotovitele tak, abychom stavbu 
zrealizovali na jaře roku příštího 
a papírově  vše  dokončili  do 
konce června 2013.

Pro  představu  Vám  přináším 
vizualizaci stavby:

Jiří Ulvr, starosta

Dokončení nového hřiště
Posledně  jsem  Vám  psal  o začátku  stavby  „Víceúčelového  (multifunkčního) 

hřiště“ a také o tom, že pokud tato stavba bude pokračovat jako doposavad, můžeme 
se dočkat slavnostního otevření již na začátku nového školního roku.

Dnes Vám můžu napsat, že v době uzávěrky tohoto čísla máme téměř hotovo. 
Termín kolaudace je stanoven na 17. srpna a slavnostní vyhlášení potom na termín 
31. srpna 2012 od 14 hodin. Jedná se o termín na den a hodinu přesně, kdy jsme 
před dvěma lety v tomto prostoru otevírali naši novou mateřskou školu. Postupně 
tedy naplňujeme to, k čemu jsme se zavázali, toto zázemí se začíná v okolí školy 
postupně  rozrůstat  a dochází  tím  k postupnému  budování  místa  pro  kulturu 
i odpočinek všech občanů. Opět Vám přináším pár fotografií z průběhu stavby, tak 
i závěrečné foto, které je pořízeno ze střechy mateřské školy.

Jiří Ulvr, starosta

6 OÚ Studenec



Ročník 2012 Číslo 4

Stavba (19. 6. 2012) –  
asfaltový, vodě propustný  
podklad

 
 
 
 
 
 

 Stavba po dvou měsících  
(2. 7. 2012) – travnatý  

povrch, budování oplocení
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Stavba 
(19. 7. 2012) –  
téměř hotovo!

Rekonstrukce silnice Studenec – Horka u Staré Paky
V letošním druhém čísle našeho Zpravodaje jsem Vám naposledy psal, jaký je 

současný stav a jaká je další budoucnost rekonstrukce této silnice.
Dnes Vám předávám podle mého názoru velmi podstatnou informaci, která celý 

projekt  posouvá  zase  o něco  dále.  Dne  19. července  2012  totiž  proběhlo  tolik 
potřebné Usnesení vlády ČR, která schválila uvolnit finanční prostředky ze státního 
rozpočtu. Pro občana nezasvěceného do této záležitosti vyzní příjemně alespoň to, že 
v příloze usnesení se vyskytuje název „Studenec“.

Tyto informace Vám předávám:
Jiří Ulvr, starosta
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Sběr nebezpečného a komunálního odpadu
Sběr nebezpečného odpadu a elektrozařízení

provede firma „Marius Pedersen, a. s.“
v sobotu 22. září 2012

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

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

Kontejnery na komunální odpad budou umístěny od 4. do 8. října 2012
Studenec: u Lípy, parkoviště u sokolovny, v Kruhovce

Rovnáčov: u Chládků Zálesní Lhota: u hřbitova

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

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

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

Děkujeme
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Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí 
(pozemků)
na dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 458/2000 Sb.

Na základě § 25 odst. 4 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb. žádáme vlastníky či 
uživatele  nemovitostí  (pozemků)  o odstranění  nebo  ořez  dřevin  ohrožujících 
bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.

Odstranění nebo ořez dřevin musí být proveden ve smyslu zákona č. 458/2000 
Sb.  –  „Energetický  zákon“  a ČSN  EN  50341  a ČSN  EN  50423  –  „Elektrická 
venkovní vedení s napětím…“, podle níže uvedeného výpisu z citovaných předpisů.

Ochranné  pásmo u napětí  od  1 kV do  35 kV  je  vymezeno  vzdáleností  7 m 
a u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 m od krajního vodiče na obě strany.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad 
výšku 3 m.

Bezpečná vzdálenost – veškeré práce při odstraňování a ořezu dřevin musí být 
prováděny nejblíže  v bezpečné  vzdálenosti  od  vodičů.  K vodičům se  nesmí  pod 
bezpečnou vzdálenost přiblížit ani nástroje ani ořezávané větve při pádu.

U vedení  nízkého  napětí (400/230 V)  je  předepsaná  bezpečná  vzdálenost 
(s uvažováním ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru) od vedení 1 m,

u vedení  vysokého  napětí (22 kV)  je  předepsaná  bezpečná  vzdálenost 
(s uvažováním ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru) od vedení 2 m,

u vedení  velmi vysokého napětí (110 kV) je  předepsaná bezpečná vzdálenost 
(s uvažováním ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru) od vedení 3 m,

v lesních  průsecích jsou  vlastníci  či  uživatelé  dotčených  nemovitostí  povinni 
umožnit  zaměstnancům  společnosti  E.ON  Distribuce,  a. s.,  či  jím  zmocněných 
zhotovitelů udržování volného pruhu pozemků o šířce 4 m po jedné straně základů 
podpěrných bodů nadzemního vedení.

Práce, při kterých by mohla být ohrožena bezpečnost osob, technický stav vedení 
nebo jeho provoz může být prováděna pouze se souhlasem společnosti E.ON Česká 
republika, s. r. o., a za dozoru osoby jí ustanovené.

Odstranění  a ořez  dřevin,  prosíme,  proveďte  v termínu  do  15. listopadu 
tohoto roku.

Uplyne-li uvedená lhůta marně, oznamujeme tímto, že zaměstnanci společnosti 
E.ON Distribuce, a. s., či jím zmocněného zhotovitele vstoupí následně na dotčené 
nemovitosti  (pozemky)  a provedou odstranění  a ořez  dřevin vlastními  prostředky. 
Užitková dřevní hmota bude ponechána na místě k dalšímu využití vlastníkem či 
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uživatelem  nemovitosti  (pozemku),  vzniklý  klest  a zbytky  po  těžbě  budou 
zlikvidovány  zaměstnanci  naší  společnosti.  Za  nesplnění  zákonných  povinností 
majitelů  či  uživatelů  nemovitostí  ořezat,  popř.  odstranit  stromoví  a jiné  porosty 
ohrožující  bezpečný  a spolehlivý  provoz  distribučních  zařízení  může  příslušné 
vlastníky či uživatele formou sankcí postihnout Státní energetická inspekce.

za provozovatele distribuční soustavy
pověřená firma CHEMAR PLUS, s.r.o., Vranov, jednatel Ing. Pavelka

Z jednání zastupitelstva obce
Druhé letošní zasedání Zastupitelstva obce Studenec se konalo 18. června 2012 za 

účasti 13 zastupitelů a 8 občanů.
Zastupitelé schválili závěrečný účet obce Studenec za rok 2011 a zprávu auditora 

z kontroly  hospodaření  s výsledkem  „bez  výhrad“.  Dále  odsouhlasili  rozpočtové 
změny za rok 2012 a vrácení části dotace u stavebních úprav a přístavby ZŠ ve výši 
přibližně 473 tisíc Kč.

Zastupitelé  také vzali na vědomí závěrečný účet  sdružení Jilemnicko – svazek 
obcí za rok 2011.

V dalším jednání byly schváleny půjčky z Fondu rozvoje bydlení v souhrnné výši 
730 tisíc  Kč.  Projednány  byly  prodeje  pozemků  ve  Studenci  a v Zálesní  Lhotě, 
schváleny  byly  podmínky  rekonstrukce  komunikace  ppč. 1913/1 ve  Studenci 
a neschválen  převod  pozemku  pod  autobusovou  čekárnou  v Zálesní  Lhotě. 
Zastupitelé se také zabývali smlouvami týkajícími se zřízení věcných břemen kvůli 
stavbě  chodníku  od  autobusové zastávky Na Špici,  rozšíření  veřejného  osvětlení 
a položení kabelu nízkého napětí v Zálesní Lhotě.

V diskusi pan starosta oznámil úspěch obce, která získala v soutěži Vesnice roku 
2012 v rámci  Libereckého kraje nejvyšší  ocenění,  Zlatou stuhu.  Tím také obdrží 
formou  dotace  finanční  obnos  ve  výši  1 000 000 Kč.  Slavnostní  vyhlášení  se 
uskuteční ve Studenci 16. srpna 2012 a první týden v září bude naše obec hodnocena 
celostátní komisí, která určí vítěze v rámci celé České republiky.

Další informace se týkaly:
– úspěchu  ohledně  získání  dotace  ve  výši  téměř  900 000 Kč  na  zateplení  MŠ 

v Zálesní  Lhotě.  Tato  akce  ponese  název:  „Snížení  energetické  náročnosti 
a instalace TČ do MŠ v Zálesní Lhotě“.

– aktuálního  stavu  ohledně  dotace  na  akci  „Amfiteátr  v přírodním  a kulturním 
areálu při ZŠ a MŠ Studenec“.

– návštěvy  krajské  hodnotící  komise  soutěže  Vesnice  roku  2012  (viz  minulý 
Zpravodaj č. 3/2012).
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Zásadní změna ve financování obcí a měst 
na dosah

Poslanecké sněmovně byla loni na podzim předložena novela zákona o rozpočto-
vém určení  daní  (RUD),  která  by výrazným způsobem posílila  obecní  rozpočty. 
Předloha vyšla z dílny poslanců TOP 09 a Starostů a nezávislých. Od té doby uběhlo 
více než půl roku, během něhož na politické scéně došlo k řadě zásadních změn. 
Potěšující je, že toto politické zemětřesení návrh reformy RUD přestál.

Jaké jsou jeho hlavní přínosy? Zvýšení rozpočtů obcí povede k efektivnějšímu 
plánování zvelebování vaší obce. Příjmy se stanou předvídatelnými a rozvoj obce už 
nebude záviset  jen na rozhodnutí  anonymních ministerských úředníků o přidělení 
dotace. Nakládání s vlastními prostředky je mimochodem o mnoho efektivnější než 
s prostředky dotačními. Přeměna dotací v zákonné příjmy rovněž povede ke snížení 
prostoru pro korupci, která se s dotacemi často spojuje. V neposlední řadě zvýšení 
rozpočtů poskytne obcím více politické svobody – nikdo už si nebude nikoho zava-
zovat přidělováním dotací, které podmíní politickou poslušností nebo příslušností. 
Tento zákon proto považuji také za jeden z nejúčinnějších protikorupčních kroků.

Na reformě v její současné podobě tedy vydělá naprostá většina obcí a měst – 
a také stát. Ve Studenci by reforma dle odhadu Ministerstva financí do rozpočtu 
přinesla již příští rok přibližně o pět milionů Kč více než letos. K tomu chybí už 
jen  málo  –  v polovině  července  totiž  návrh  reformy  RUD  definitivně  schválila 
Poslanecká sněmovna a nyní se čeká na rozhodnutí Senátu. Věřím, že členové horní 
komory oprávněné volání obcí vyslyší a navýšení jejich rozpočtů vyjádří podporu.

Mgr. Jan Farský, starosta Semil, poslanec Parlamentu ČR

Knihovna létem naplněná
Znáte touhu umět několika slovy vyjádřit to, co se vám honívá hlavou?
Zachytit barvu určité chvíle ?
Spoutat emoce toho nebo onoho okamžiku a dát jim tvar?
Já takovou touhu znám, ale v mé minulosti je jen málo chvil, ve kterých jsem se 

přiblížila k tomuto jádru, k tomu, co je pro mne svou silou až syrová pravda…
Čítávám slova různých lidí.
A někdy, opravdu jen někdy, a u někoho, čtu slova, o kterých vím, že pokud bych 

to dokázala, napsala bych to přesně tak, jak to dokázal popsat ten člověk, kterého 
čtu.
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Ne všechna slova, a ne všechny knihy toho člověka, ale prostě jen ten konkrétní 
úryvek, který mne zasáhne a vyjádří několika slovy to, co já nedokážu popsat ani 
v nekonečných souvětích.

V knihovně úvaha o síle slov má určitě své místo.
V mnoha knihovnách možná v létě nastane doba ticha.
U nás ne.
Léto v naší knihovně mám moc ráda.
Přicházejí studenti, kterým doba volna umožňuje zavítat i do knihovny.
Přicházejí ti, kteří si na dovolenou vezmou knihu.
Zastaví se maminky s dětmi, kterým dlouhé letní dny umožňují delší procházky.

A já jsem za každé potkání léta vděčná.

V knihovně slova dávají smysl, ta napsaná i ta vyřčená.

Všechno má svůj čas…(Kazatel 3, 1–8)
Je čas rození i čas umírání, čas objímat i čas objímání zanechat,
čas sázet i čas trhat, je čas hledat i čas ztrácet,
je čas zabíjet i čas léčit, čas opatrovat i čas odhazovat,
čas bořit i čas budovat, je čas roztrhávat i čas sešívat,
je čas plakat i čas smát se, čas mlčet i čas mluvit,
čas truchlit i čas poskakovat, je čas milovat i čas nenávidět,
je čas kameny rozhazovat i čas kameny sbírat, čas boje i čas pokoje.
……

Je čas dovolených a já Vám všem přeji „všechen možný čas“, aby letní dny byly 
vším, co Vy i Vaši nejbližší potřebujete nejvíc :o)

A JE ČAS ODPOČÍVAT… ale někdy je i čas odpočinku zanechat!
Lída Tauchmanová

Podobnost čistě náhodná
Zachytit světlo Přivítat měsíc
ukázat barvy vzdorovat větru
vyhlížet teplo a ze dnů letíc
zhodnotit tvary vyrobit větu

Podobnost s břízou Podobnost s břízou
svázanou s kořeny chvějíc se před stromy
čistě náhodná čistě náhodná
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Stát si vždy rovně V plnosti slunce
třebas i křivá vycítit podzim
létem je pro mne nabízet ruce
zůstat vždy živá dříve než zmizím

Podobnost s břízou Podobnost s břízou
skloněnou nad lomy střežící domovy
čistě náhodná čistě náhodná
(Léto 2012) TaLu

Ohlédnutí za činností Jilemnicka – svazku 
obcí v roce 2011

Aktivní  činnost  Jilemnicka  –  svazku  obcí 
měla také v roce 2011 stoupající tendenci.  Za-
čátek  roku  se  nesl  především v duchu  příprav 
závěrečných  vyúčtování  projektů  a aktivit,  které  byly  realizovány  v uplynulém 
kalendářním  roce.  Jednalo  se  spíše  o menší  projekty  financované  především 
z prostředků Libereckého kraje, jako byl projekt zaměřený na seniory pod názvem 
Bezpečné stáří a také projekt Rozvoj a obnova mikroregionu Jilemnicko, který se 
pro  změnu  zaměřil  na  opravu  a údržbu  veřejného  majetku  v regionu.  Ihned  na 
začátku roku pak také byla podána opravená a rozpočtově umírněnější druhá verze 
žádosti  o dotaci  na  projekt  Rozvoj  a propagace  pohraničí  ve  spolupráci  česko-
polských obcí. Tato žádost se předkládala 10. 1. 2011 a byla podepsána projektovým 
partnerem – městem Karpacz. Žádost navazovala na neúspěšný pokus ze září 2010.

V průběhu ledna probíhala distribuce vydaných publikací o drobných památkách 
regionu.  Knížky  byly  zdarma  předány  do  škol,  muzeí,  knihoven,  informačních 
center,  na  obecní  a městské  úřady  a na  orgány  spojené  s ochranou  životního 
prostředí, ochranou památek a orgány krajské správy.

Na  konci  ledna  pak  zástupci  Jilemnicka  –  svazku  obcí  navštívili  hromadně 
Náměšť nad Oslavou, kde absolvovali seminář týkající se problematiky zpracování 
bioodpadu a prohlídku místní kompostárny. Na tomto setkání byla také diskutována 
možná  varianta  budoucího  systému  zpracování  bioodpadu  v regionu  Jilemnicko. 
Tato akce byla stěžejním momentem pro nastartování náročných příprav pro získání 
dotace z Operačního programu životní prostředí. Na účasti na tomto projektu bylo 
zainteresováno celkem 20 obcí z 21 členských obcí.
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Důležitá  byla  také  příprava  návrhu  rozpočtu  na  nový  navazující  projekt  do 
Operačního  programu  přeshraniční  spolupráce  pod  názvem  Dny  polsko-české 
kultury. V rámci tohoto projektu bude probíhat další prezentace partnerského města 
Karpacz  v rámci  Krakonošových  letních  podvečerů  a nově  pak  také  prezentace 
Jilemnicka na kulturních akcích v Karpaczi. Součástí projektu je také představení 
krkonošské  kuchyně  a pořízení  praktického  sborníku  kulturních  uskupení 
Jilemnicka. Předložení kompletní žádosti bylo plánováno na červen 2011.

V únoru  jsme  úspěšně  absolvovali  povinnou  kontrolu  realizace  projektu  ze 
Státního  zemědělského  intervenčního  fondu  ve  vztahu  k projektu  Pasportizace 
kulturních  památek  mikroregionu  Jilemnicko.  V souvislosti  s ukončením  tohoto 
projektu  byla  zrealizována  výstava  fotografií,  které  jsou  součástí  publikace,  a to 
v prostorách foyer Kina 70 v Jilemnici. Výstava dále v průběhu roku putovala do 
obce Čistá u Horek a do města Rokytnice nad Jizerou.

Dále  byla  jako  tradičně  připravována  žádost  do  Programu  obnovy  venkova 
Libereckého  kraje  na  projekt  Společná  obnova  obcí  mikroregionu  Jilemnicko. 
Celkový rozpočet žádosti činil 430 tisíc a byly do něj zahrnuty opravné práce v pěti 
obcích.

V březnu  proběhla  první  valná  hromada  v roce  2011,  na  které  byl  schválen 
rozpočet  pro  daný  kalendářní  rok  a rozpočtový  výhled  do  roku  2014.  Díky 
připravenému výhledu bylo možné konstatovat, že činnost a především financování 
Svazku je stabilní a reálné.

Na základě dokončené distribuce publikace Drobné památky a velkému zájmu 
o další  výtisky byla zahájena  diskuze  o možném zpracování  druhého doplněného 
vydání.

Na konci března proběhla již tradiční akce Den učitelů. Opět byla uspořádána ve 
spolupráci  s městem  Jilemnice  v prostorách  hlavního  sálu  Společenského  domu 
Jilm. Slavnostní kulturní program včetně předávání ocenění byl završen společnou 
zábavou,  která  probíhala  do  nočních  hodin.  Tato  akce  je  každoročně  hojně 
navštěvována a setkává se s pozitivním ohlasem.

Poslední důležitou aktivitou v březnu byla povinná kontrola na Okresní správě 
sociálního zabezpečení,  která  se  zaměřila  na  podklady od  dubna 2009 do února 
2011. Důvodem pro tuto kontrolu byla skutečnost, že díky projektu Krakonošovy 
letní podvečery bez hranic máme evidované částečné pracovní úvazky.

V dubnu  byla  připravena  žádost  o dotaci  do  rozpočtu  Libereckého  kraje  na 
projekt Cesta mimo zákon, který se měl zaměřit na prevenci pro žáky devátých tříd 
základních škol. Tento projekt však bohužel nezískal potřebnou finanční podporu. 
Proběhlo také výběrové řízení na dodavatele prací zaměřených na přípravu žádosti 
do OPŽP. Vítězem se stala firma Zera – zemědělská ekologická regionální agentura 
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z Náměšti nad Oslavou. Na základě pozdějších informací od SFŽP bylo rozhodnuto 
o rozdělení projektového záměru na dva samostatné projekty tak, abychom vyhověli 
podmínkám  de  minimis.  Z tohoto  důvodu  bylo  nutné  zpracovat  druhou 
neplánovanou žádost,  která  již  byla  z důvodu nižší  ceny zadána přímo stejnému 
subjektu.

Duben byl také zahajujícím měsícem pro realizaci schváleného projektu z Euro-
regionu Nisa, který byl předkládán v lednu. Proběhlo sestavení pracovní skupiny pro 
přípravu nové rozvojové  strategie  a uskutečněno  bylo  také  poptávkové řízení  na 
dodavatele  grafického  manuálu,  propagačních  předmětů  a zpracovatele  obsahu 
rozvojové strategie. Práce na tomto projektu jsou rozplánovány až do března 2012.

Závěr dubna se nesl v příjemné duchu společné cesty starostů na jižní Moravu. 
Tato  cesta  měla  odpočinkový  charakter  a jejím  cílem  bylo  stmelení  nového 
povolebního kolektivu starostů.

Na začátku května jsme byli informováni, že neuspěla naše žádost do POV LK na 
projekt  Společná  obnova  obcí  mikroregionu  Jilemnicko.  Protože  však  byla 
avizována možnost druhého kola žádostí, projektový záměr byl  ve stejné podobě 
odložen pro předložení do další výzvy.

V průběhu května probíhala náročná finalizace podkladů pro projekt Dny polsko-
české kultury a také  probíhaly práce  na  přípravě projektových žádostí  do OPŽP, 
především  pak  výběr  vhodných  míst  pro  úložiště  a zajišťování  vyjádření  od 
stavebního  úřadu  a dalších  příslušných  orgánů.  V rámci  finálních  prací  bylo 
vyřazeno plánované úložiště v Levínské Olešnici a počet komunálních kompostáren 
se tak ustálil na 6 lokalitách.

Rozhodnuto bylo o vydání doplněného dotisku publikace o drobných památkách. 
Pro realizaci  oprav byla sestavena pracovní  skupina pod vedením pana Kesnera. 
Termín pro vydání nové knížky byl stanoven na začátek prosince 2011.

V posledním měsíci před obdobím letních prázdnin proběhlo výjezdní zasedání 
ve  Víchové  nad  Jizerou.  Toto  výjezdní  zasedání  bylo  zároveň  druhou  valnou 
hromadou Svazku. Jednání starostů Jilemnicka se zúčastnili nově zvolení zástupci 
Euroregionu Nisa. Proběhlo schvalování závěrečného účtu za rok 2010, představena 
byla zpráva auditora a schválena byla výroční zpráva za rok 2010.

Závěr  června  pak  patřil  intenzivní  přípravě  programu Krakonošových  letních 
podvečerů 2011 a přípravě žádostí o dotaci do OPŽP.

Obě  zpracované  žádosti  do  OPŽP  na  projekty  Komunitní  kompostování  na 
Jilemnicku a Zajištění sběrných nádob pro komunitní kompostování na Jilemnicku 
byly předloženy na začátku července v pobočce SFŽP v Liberci. Následně probíhala 
plánovaná realizace  dalšího  ročníku  Krakonošových  letních  podvečerů  a zároveň 
posledního ročníku Krakonošových letních podvečerů bez hranic.
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V srpnu bylo  zajištěno  doplnění  požadovaných údajů  do projektových  žádostí 
OPŽP,  díky  čemuž  byly  oba  projekty  přijaty  po  formální  stránce  k dalšímu 
hodnocení.  Nadále  pak  také  probíhala  aktivní  příprava  nového vydání  publikace 
drobných kulturních památek.

Na začátku září byla předložena opětovně žádost do POV LK na projekty obnovy 
a údržby  obecního  majetku  v nezměněné  podobě.  Schváleno  bylo  partnerství 
s městem Jelení  Hora  na  preventivním projektu  zaměřeném na  děti,  který  bude 
etapově rozdělen do roku 2011 a 2012.

V říjnu  proběhla  pracovní  cesta  Rady  Svazku  do  města  Saint  Gallen  ve 
Švýcarsku, kde byla na společném jednání diskutována možnost spolupráce v rámci 
Programu partnerství  švýcarsko-české spolupráce.  Výstupem z tohoto jednání  byl 
projektový záměr, který posloužil jako podklad pro přípravu žádosti o dotaci pro rok 
2012.

V říjnu  také  bylo  zahájeno  jednání  se  zástupci  společnosti  Krkonošské  metro 
o založení  nové  obecně  prospěšné  společnosti,  která  si  stanoví  za  cíl  záchranu 
provozu regionální železniční dráhy. Vzhledem k nutnosti změny stanov bylo toto 
rozhodnutí oddáleno na začátek roku 2012.

V podzimních  měsících  probíhala  především  náročná  práce  na  přípravě  nové 
rozvojové  strategie mikroregionu pro roky 2012–2022.  Pracovní  skupina garantů 
navrhovala jednotlivé strategické priority a v rámci těchto také strategická opatření. 
Dokončení strategie je plánováno na březen 2012.

Jilemnicko – svazek obcí a jeho projektové záměry na zřízení systému komposto-
vání v regionu byly prezentovány na dvou odpadových konferencích v Libereckém 
a Ústeckém kraji. Záměr se setkal se všeobecným pozitivním ohlasem a v případě 
úspěšné realizace bylo Jilemnicko požádáno o další prezentaci praktické realizace.

Podzim pak také neodmyslitelně patřil realizaci tradiční akce pro děti z prvních 
tříd,  kterou  je  akce  Děti,  pozor  silnice!.  V roce  2011  proběhl  již  pátý  ročník 
a podařilo  se  tuto  aktivitu  prozatím finančně stabilizovat  díky úsilí  partnerského 
města  Jilemnice.  Celkem  prošlo  tímto  projektem  v roce  2011  neuvěřitelných 
230 prvňáčků včetně dětí partnerského Košťálova.

V říjnu  byla  opětovně  předložena  žádost  o příspěvek  na  pořízení  mobilního 
jeviště u Nadace ČEZ. Výsledek této žádosti bude znám v prvním čtvrtletí 2012.

Na začátku listopadu proběhlo další  výjezdní zasedání mikroregionu, tentokrát 
v obcích Peřimov a Mříčná. Po příjemné prohlídce obcí probíhalo pracovní setkání, 
na  kterém  se  konkretizovala  podoba  příštích  Krakonošových  letních  podvečerů 
v roce 2012.

Na konci listopadu bylo předloženo poslední náročnější vyúčtování za 5. monito-
rovací  období  Krakonošových  letních  podvečerů  bez  hranic.  Projekt  se  závěrem 
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roku blíží ke svému konci a jeho úplné administrativní ukončení je předpokládáno 
na červen 2012.

Předposlední měsíc roku byl obdobím dobrých zpráv. Jilemnicko – svazek obcí 
získalo  příslib  dotace  na  obě  projektové  žádosti  z Operačního  programu  životní 
prostředí,  dále získalo dotaci  v rámci POV LK na projekt Společná obnova obcí 
mikroregionu  Jilemnicko  a také  byla  přidělena  dotace  na  navazující  projekt 
přeshraniční spolupráce Dny polsko-české kultury.

Před adventním obdobím se podařilo dokončit přípravu nové publikace drobných 
památek  a na  vánoční  valné  hromadě  tak  mohla  být  pokřtěna  nová fotografická 
knížka, která byla distribuována do volného prodeje.

V polovině  prosince  proběhla  realizace  první  aktivity  projektu  Bezpečnost 
v partnerství s Jelení Horou. Jilemnicko zajistilo ve spolupráci s městem Jilemnice 
účast  dětí  na  přednášce  zaměřené  na  prevenci  a následně  na  předvánoční  akci 
zajišťované hasiči a městskou policií na náměstí v Jelení Hoře. Celkem se účastnilo 
36 dětí  a dále  12členný  pěvecký  sbor,  který  zajistil  za  české  partnery  kulturní 
doprovod.

Konec roku pak patřil práci na tvorbě nového loga mikroregionu, přípravě první 
pracovní  verze  nové  strategie  a v neposlední  řadě  změně  stanov,  která  umožní 
založení nové obecně prospěšné společnosti Krkonošské metro, o. s.

Jilemnicko – svazek obcí si vyměňuje zkušenosti 
s kantonem St. Gallen

Na konci května 2012 proběhla první etapa z projektu financovaného z Fondu 
Partnerství švýcarsko-české spolupráce. Proč se Jilemnicko – svazek obcí o tento 
grant ucházelo a kým je financován, to jsou otázky, na které by se možná mnozí 
z vás zeptali, pokud by měli příležitost. Začneme tedy nejdříve tou druhou. Tento 
grantový fond je zaštiťován ministerstvem financí a finanční prostředky jdou přímo 
z prostředků Švýcarské federace, neboť tato povinnost jim vyplývá na základě jejich 
participace na evropském hospodářském prostoru a má pozitivně motivovat země 
rozšířené Evropské unie v jejich rozvoji. Jilemnicko – svazek obcí jako dobrovolné 
sdružení  má  na  starosti  realizaci  společných  aktivit  v oblasti  rozvoje  a obnovy 
venkova, zachování tradic, v oblasti cestovního ruchu, životního prostředí a veřejné 
správy.  Zástupci  Jilemnicka  –  svazku  obcí  díky  financím  poskytovaným  ze 
Švýcarska dostali možnost vyměnit si své zkušenosti se zástupci samosprávy v zemi, 
která  je  o několik  kroků  vpřed,  a její  systém  je  funkční  a efektivní.  Tyto  cenné 
zkušenosti pak mohou starostové na české úrovni zúročit ve své praxi a případně se 
inspirovat  neotřelými  nápady  a zajímavými  postřehy  svých  zahraničních  kolegů. 
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Cílem celého  pro-
jektu je  pak nejen 
samotná  výměna 
zkušeností,  ale  ta-
ké  seznámení  se 
s běžným  životem 
v obou zemích.

Projekt  byl  ve 
své realizaci nasta-
ven do dvou samo-
statných etap. Pro-
běhla  již  studijní 
cesta českých zá-

stupců obcí do kantonu St. Gallen a v září navštíví švýcarští zástupci mikroregion 
Jilemnicko. První část projektu je již za námi, jak bylo zmíněno na začátku tohoto  
článku.  A jak  tato  studijní  cesta  probíhala?  Zástupci  Jilemnicka  –  svazku  obcí 
vyrazili  na týdenní cestu autobusem BusLine Semily a jejich první zastávkou byl 
úřad kantonální vlády v St. Gallenu. Po přednášce o politickém a státním systému 
Švýcarska  si  měli  možnost  prohlédnout  budovu  sídla  kantonu  a také  město 
St. Gallen. Poté se celá skupina přesunula do oblasti Curyšského jezera, konkrétně 
do  partnerského  města  St. Gallenkappel.  Zástupci  obcí  zde  během  čtyř  dní 
absolvovali přednášky o cestovním ruchu, dále ve Švýcarsku populárním a aktuál-
ním slučování malých obcí a stihli také prohlídky místní řemeslné výroby v oblasti 
potravinářství  a rukodělných  prací,  zemědělské  školy  a chovu  dobytka,  spalovny 
odpadů,  podniku  na  zpracování  bioodpadu  a v neposlední  řadě  navštívili  místní 
vysokou  školu  a absolvovali  exkurzi  u jednotky  dobrovolných  hasičů.  Celá  tato 
cesta, ač byla velmi náročná, probíhala bez komplikací a byla pozitivně hodnocena 
účastníky i hostiteli. Nyní nám nezbývá nic jiného než přát švýcarské delegaci, která 
k nám zavítá v druhém zářijovém týdnu, aby se jim na Jilemnicku líbilo (alespoň tak 
jako  nám  u nich)  a odnesli  si  i z České  republiky  spoustu  zajímavých  zážitků 
a dobrých nápadů.

za Jilemnicko – svazek obcí Radka Paulů

Krakonošovy letní podvečery opět zaplnily jilemnické náměstí
Již  se  stalo  jakousi  příjemnou  tradicí,  že  v průběhu  měsíce  července  patří 

jilemnické  Masarykovo  náměstí  regionální  kulturní  přehlídce  Krakonošovy  letní 
podvečery. Každoročně je připravena velká scéna pro účinkující a příjemné zázemí 
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pro  diváky,  řemeslníky 
i prodejce. Přestože prodej-
ní  a řemeslné  stánky  jsou 
spíše  jakýmsi  doprovod-
ným programem celé akce, 
daří  se  nám  každý  rok 
zvýšit naplněnost připrave-
ných  jarmarečních  stánků. 
Nejinak tomu bylo i v rám-
ci  tohoto  osmého  ročníku 
(snad  až  na  výjimky,  kdy 
se nám ve večerních hodi-
nách  nepříjemně  kazilo 
počasí). Letošní kulturní program byl opět vyváženě připraven pro všechny věkové 
kategorie – od těch nejmenších, až po naše nejstarší spoluobčany. Netradičně jsme 
pak zahájili již v úterní podvečer, kdy proběhla slavnostní vernisáž mikroskopických 
fotografií  kolagenních  vláken  firmy  Devro  s. r. o.,  která  je  i nyní  k vidění 
v prostorách tržnice řemesel, a to až do konce měsíce srpna. Středeční program pak 
neoficiálně zahájila krásná pohádka, kterou dvakrát sehrál loutkový soubor Loutká-
ček z Mateřského centra Rodinka. Vrcholem celého středečního večera byl vskutku 
silný  zážitek  z koncertu  sólistů  a sboristů  z divadla  F. X. Šaldy  z Liberce,  který 
doprovodilo příjemné počasí a krásná letní obloha. Světově známé melodie přilákaly 
všechny  věkové  skupiny  a interpreti  si  vysloužili  dlouhé  a zasloužené  ovace. 
Čtvrteční,  páteční  i sobotní  program  pak  již  zcela  probíhal  v areálu  příjemného 
jilemnického náměstí. I přes částečnou nepřízeň počasí, která nás donutila zajistit na 
pátek a sobotu další velkokapacitní stan pro diváky, se podařilo vytvořit příjemnou 

atmosféru a pro účinku-
jící  také patřičné divác-
ké  ohlasy.  Je  zcela  po-
chopitelné,  že  největší 
návštěvnost mají každo-
ročně  programové  části 
určené  dětem  či  dětmi 
realizované.  Pro ně pak 
byl také cíleně vytvořen 
i zajímavý  doprovodný 
program v podobě velké 
stavebnice  Merkur 
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a prezentace  Devro  pro 
radost, která nám v pátek 
ozdobila celé náměstí pe-
strobarevnými  balónky. 
I přesto, že v minulém 
roce byl  ukončen projekt 
Krakonošovy letní podve-
čery  bez  hranic,  zavítali 
do  Jilemnice  naši  polští 
přátelé se svým osvědče-
ným programem. Na je-
jich  účast  (která  i díky 
realizaci  již  zmíněného  projektu  je  pro  několik  následujících  let  podmínkou 
udržitelnosti získané dotace) byly zajištěny dodatečné prostředky z nového projektu, 
který  nese  název  Dny  polsko-české  kultury.  O tomto  však  více  v samostatném 
článku. Páteční večer byl věnován mladým a nadějným kapelám a sobota pak jistě 
zaujala  příznivce  cimbálové  hudby,  syrového  bigbítu  písničkáře  Vlasty Třešňáka 
a veselých textů osobité kultovní skupiny Vltava, která zde představila svoji novou 
desku „Komedianti se vrací domů“ plnou veselých, ale i poetických písniček. Za 
pořadatele mi nezbývá než poděkovat nejen sponzorům, ale především divákům za 
jejich podporu, nadšení a disciplínu, bez které by nebylo možné v prostředí náměstí 
takto  náročnou  akci  pořádat.  A v neposlední  řadě  pak  také  velké  díky  občanům 
žijícím v okolí  náměstí,  kteří  i v letošním roce  trpělivě  přečkali  těch několik dní 
plných hudby a zábavy leckdy proudící do pozdních nočních hodin. Věříme, že nám 
všichni zůstanete nakloněni i v dalších letech a pokusíme se pro vás připravit opět 
pestrý  a vyrovnaný  program  regionální  amatérské  scény  okořeněný  tolik 
očekávanými profesionálními vstupy napříč všemi hudebními žánry.

za Jilemnicko – svazek obcí Ing. Radka Paulů; foto: Petr Šilar

Den polsko-české kultury v Jilemnici poprvé!
Mnozí návštěvníci Krakonošových letních podvečerů jistě zaznamenali zmínku 

o novém  kulturním  projektu  Dny  polsko-české  kultury  v Karpaczi  a Jilemnici. 
Přestože jsme již  o tomto projektu stručně informovali,  tak pro osvěžení  několik 
základních údajů. Jedná se o navazující projekt na Krakonošovy letní podvečery bez 
hranic, který nám umožňuje realizovat česko-polský kulturní program na území měst 
Jilemnice a Karpacze. Finanční prostředky na veškeré aktivity,  které jsou v rámci 
tohoto projektu realizované, pocházejí z Operačního programu ČR-PL 2007–2013. 
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O dotaci jsme jako Jilemnicko – svazek obcí žádali na podzim loňského roku a byla 
nám v plné výši žádosti přidělena. V letech 2012–2013 nás tedy celkem čekají dvě 
kulturní akce polského partnera v Jilemnici a čtyři kulturní akce Jilemnicka – svazku 
obcí v Karpaczi.

První aktivita je za námi a proběhla pro mnohé trochu nenápadně v rámci stálého 
programu  Krakonošových  letních  podvečerů,  čímž  bylo  umožněno  z finančního 
hlediska zachovat stávající přehlídku v rozsahu čtyř dní. Během tohoto programu 
vystoupili  nám již  známí či  méně známí umělci  z našeho partnerského polského 
města. Město Karpacz se každoročně, zcela v duchu naší přehlídky, snaží připravit 
žánrově  pestrý  program,  který  osloví  více  věkových  skupin.  Zahájení  tak  bylo 
určené  především milovníkům lidových písniček.  V dalším bloku vystoupili  žáci 
gymnázia  se  svým  tanečním  a pěveckým  programem.  Pravidelné  návštěvníky 
polského  dne  jistě  potěšila  účast  Tria  rodiny  Karpinských,  kteří  nás  okouzlili  
dynamickým  vystoupením  se  smyčcovými  nástroji.  Příjemný  podvečer  zajistila 
skupina Harmonium, kte-
rá  přeladila  diváky  na 
jemnou,  spíše  folkovou 
notu.  Samotný závěr  za-
jistila  osvědčená rocková 
kapela Ness,  u které pra-
videlný divák s nadšením 
sleduje  každoroční  vý-
znamné hudební pokroky. 
Všichni  polští  účastníci 
přijeli  do Jilemnice s vý-
bornou  náladou,  aktivně 

24 OÚ Studenec



Ročník 2012 Číslo 4

se zapojili  také mezi diváky 
a probíhající partnerství posí-
lili ve společnosti Jilemského 
spolku  paní  a dívek  za  ne-
zbytného  dohledu  Krakono-
še.  Všem účastníkům patří 
díky za jejich přesnost a pre-
cizně odvedenou práci.

Věřím, že se nám stejným 
způsobem  podaří  nadchnout 
polské diváky při  naší  první 
prezentaci  uceleného  kultur-
ního programu v Karpaczi, 
který proběhne v sobotu 22. září 2012. Tímto všechny srdečně zveme k účasti na 
této  akci  (dojezdová  vzdálenost  cca  70 minut  autem  z Jilemnice).  Jilemnicko  – 
svazek obcí  budou mimo jiné  reprezentovat  například  kapela  Soumrak z Roztok 
u Jilemnice, taneční skupina Paul-Dance Jilemnice nebo pěvecké soubory Kalandra 

a Mládí z Jablonce nad Ji-
zerou. Pro mlsné jazýčky 
bude připravena také pre-
zentace tradiční  krkonoš-
ské  kuchyně  v podobě 
kysela,  sejkor  a dalších 
vybraných laskomin. Pro-
gram proběhne od 16 do 
22 hodin  ve  venkov-
ním areálu nového kultur-
ního  centra  v Karpaczi, 
které  se  díky  dotacím 
podařilo  v  loňském  roce 

vybudovat z již nefunkční budovy vlakového nádraží. Tak tedy „Přiďte pobejt“ do 
Karpacze – města pod Sněžkou!

za Jilemnicko – svazek obcí Ing. Radka Paulů; foto: Petr Šilar

Nová brožura mapující umělecké soubory a spolky
V rámci projektu Dny polsko-české kultury bude připravena dvoujazyčná brožura 

věnující  se  uměleckým  souborům  a spolkům  v rámci  celého  regionu.  Tímto  se 
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obracíme na všechny tyto spolky, soubory a uskupení, aby neváhali a stáhli si na 
webových  stránkách  www.jilemnicko-so.cz  dokument,  ve  kterém  bude  uveden 
souhrn informací, které bude možné do brožury umístit.  Zástupci Svazku by rádi 
vydali komplexní regionální přehled všech pěveckých a hudebních souborů, kapel, 
tanečních souborů, folklórních souborů, divadelních či jiných uměleckých spolků, 
který bude obsahovat nejen krátkou informaci o jejich nabídce, ale také kontaktní 
údaje a fotografii. Každému spolku bude věnovaná celá jedna strana. Na kompletaci 
a vyhledávání  těchto  uskupení  se  budou podílet  zástupci  obcí  Jilemnicka,  přesto 
prosíme všechny „umělecké duše“, aby nám při této práci pomohli, a pokud je to 
možné,  dodali  informace přímo,  včetně  jedné  kvalitní  fotografie  vhodné  k tisku. 
Podrobné  informace  jsou  k nalezení  na  výše  uvedených  webových  stránkách. 
Brožura by měla být vytištěna do března 2013 a bude zdarma k dispozici, především 
jako výborný zdroj  informací pro pořádání nejrůznějších festivalů,  oslav a jiných 
kulturních  programů.  Předem  děkujeme  všem  za  jejich  zájem  a těšíme  se  na 
spolupráci.

za Jilemnicko – svazek obcí Ing. Radka Paulů

Výtvarná soutěž o logo projektu
Jilemnicko  –  svazek  obcí  vyhlašuje  soutěž  o výtvarný  návrh  loga  projektu 

„Komunitní  kompostování  na  Jilemnicku“.  Soutěž  je  určena  především  žákům 
základních škol a studentům středních a vysokých škol. Návrh nového loga by měl 
co  nejvíce  znázorňovat  téma  projektu  a místo  jeho  realizace.  Projekt  Komunitní 
kompostování je  zaměřen na spuštění  systému sběru a třídění  bioodpadu v rámci 
celého regionu Jilemnicko s cílem snížit množství skládkovaného odpadu a využít 
zelenou  hmotu  pro  další  rekultivaci  obecních  pozemků  v podobě  kvalitního 
kompostu.

Vítězné logo bude vybráno komisí složenou ze zástupců Jilemnicka – svazku obcí 
a schváleno valnou hromadou. Autor vítězného návrhu získá věcnou cenu v podobě 
výtvarných potřeb  dle  vlastního výběru v hodnotě 1 000 Kč.  Vítězný návrh bude 
dále zpracován pro profesionální grafické využití a přejde do majetku Jilemnicka – 
svazku obcí. Logo bude užito na veškeré prezentační materiály a pořízené technické 
a strojní vybavení. Logem budou také označeny všechny komunitní kompostárny, 
kterých bude v regionu Jilemnicko celkem šest.

Své návrhy zasílejte v tištěné podobě v zalepené obálce s označením „Soutěž – 
logo“  na  adresu  Jilemnicko  –  svazek  obcí,  Masarykovo  náměstí  82,  514 01 
Jilemnice do 16. listopadu 2012.
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Základní škola a Mateřská škola Studenec

Ohlédnutí za uplynulým školním rokem…

Je vždy určitou loterií, zda se čtvrté číslo Studeneckého zpravodaje podaří vydat 
ještě o prázdninách, nebo až na začátku nového školního roku. To však nic nemění 
na  skutečnosti,  že  je  toto  číslo  vždy  pravidelným  prostorem  za  ohlédnutím  za 
uplynulým školním rokem.

V rámci projektu EU peníze do škol došlo k první etapě realizace Modernizace 
výuky.  Byla  zřízena  nová  učebna  výpočetní  techniky  a škola  byla  kompletně 
zasíťována  včetně  vybudování  speciálního  zázemí  pro  školní  server.  Průběžně 
probíhaly postupné úpravy okolí (parkovací plochy,  terénní úpravy včetně obrub-
níků) a velké nároky vyžaduje i pravidelná údržba rozsáhlého školního areálu včetně 
naučné stezky.

Škola dosahovala velice kvalitních výsledků ve sportovních soutěžích včetně úča-
sti v celostátních soutěžích, které vyvrcholily ziskem stříbrných medailí na Mistrov-
ství ČR v orientačním běhu a účastí na celostátním finále Kinderiády. Určité rezervy 
je třeba hledat ve vědomostních soutěžích, kde nejpřísnější měřítko snesou pouze 
výsledky žáků v olympiádách z anglického jazyka pod vedením Ing. Petry Šedivé.

Na závěr školního roku jsme se loučili s devátými třídami, které rozhodně patřily 
k těm  lepším  v historii  studenecké  školy.  Měly  ve  svém  středu  řadu  výrazných 
sportovních i „uměleckých“ osobností, kterým přejeme další seberealizaci v oboru, 
ve  kterém  vynikaly 
na  naší  základní  
škole. Čtyři  žáci byli 
oceněni  za  vzornou 
reprezentaci  školy 
v průběhu  své  školní 
docházky,  a to  Mi-
chaela  Dubská  za 
vědomostní  soutěže, 
Vlaďka  Holečková, 
Terka  Stehlíková  a 
Kristýna  Šemberová 
za sportovní soutěže.
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Na závěr školního roku jsou v rámci sportovního dne vyhodnoceny dlouhodobé 
soutěže.  V letošním  roce  bylo  předání  cen  nejlepším  a nejúspěšnějším  žákům 
zvýrazněno přítomností našeho reprezentanta ve skoku na lyžích Romana Koudelky, 
který předal ceny nejlepším sportovcům, a starosty obce Jiřího Ulvra, který předal 
ocenění za vzornou reprezentaci školy a tím i obce Studenec.

Výsledky celoročních soutěží v ZŠ Studenec za školní rok 2011/12
Sběr pomerančové kůry Sběr starého papíru
1. Dominika Kalenská VII. 23 460 g 1. Jan Štefan I. B 1040 kg
2. Vladimíra Holečková IX. A 10 640 g 2. Josef Efenberk III. 992 kg
3. Markéta Štefanová I. B 6330 g 3. Adam Kalenský IV. 916 kg

Sběr použitých baterií Sběr elektrospotřebičů
1. Vladislav Synek III. 6900 g 1. Josef Vancl II. B
2. Adam Kalenský IV. 6880 g 2. Veronika Šimůnková IV.
3. Magdaléna Chrástová I. B 6850 g 3. Linda Zahradníková III.

O pohár ředitele školy – sportovní soutěž
Pohár ředitele školy získal v celkovém pořadí nejúspěšnější Václav Korotvička.

Nejúspěšnější dívky 1. stupně Nejúspěšnější chlapci 1. stupně
1. Natálie Kadavá III. 1. Patrik Pekárek V.
2. Magdaléna Bergerová IV. 2. Vladislav Synek III.
3. Linda Zahradníková III. 3. Dominik Pekárek V.

Nejúspěšnější dívky 2. stupně Nejúspěšnější chlapci 2. stupně
1. Dominika Kalenská VII. 1. Václav Korotvička VII.
2. Denisa Zahradníková VI. 2. Aleš Kalenský VII.
3. Aneta Gottvaldová VI. 3. Jakub Vancl VIII.

Soutěž o nejlepšího sportovce 1. stupně Soutěž o nejaktivnějšího žáka 1. stupně
1. Linda Zahradníková III. 1. Tereza Chrástová IV.
2. Daniel Jandura II. A 2. Petra Bachtíková IV.
3. Tereza Chrástová IV. 3. Jana Kejmarová IV.
4. Josef Efenberk III. 4. Aleš Mühlbach V.
5. Matyáš Hrubý III. 5. Magda Hrnčířová V.
6. Magdaléna Bergerová IV. 6. Vít Štefan III.
7. Vít Štefan III. 7. Terezie Dubská V.
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8. Vladislav Synek III. 8. Klára Kuříková III.
8. Petr Jezdinský IV. 9. Michaela Šimůnková V.
10. Ondřej Tušiak V. 10. Eliška Hamáčková IV.
11. Markéta Štefanová I. B 11. Dominik Pekárek V.
12. Renáta Trejbalová V. 12. Barbora Vanclová IV.
13. Jan Šimůnek V. 13. Magdaléna Chrástová I. B
14. Jana Kejmarová IV. 14. Nela Šimková III.
15. Jakub Šimáček II. B 15. Ondřej Vaníček I. B

Soutěž o nejlepšího sportovce 2. stupně Soutěž o nejaktivnějšího žáka 2. stupně
1. Kristýna Šemberová IX. A 1. Markéta Urbanová VII.
2. Dominika Kalenská VII. 2. Michaela Dubská IX. B
3. Václav Korotvička VII. 3. Dominika Kalenská VII.
4. Tereza Stehlíková IX. B 4. Martin Kuřík IX. B
5. Markéta Urbanová VII. 5. Sabina Maternová VI.
6. Natálie Jezdinská VII. 6. Anna Pokorná VI.
7. Vladimíra Holečková IX. A 7. Simona Tryznová IX. B
8. Kristýna Korotvičková IX. B 8. Jan Štěpánek VII.
9. Aneta Grosmanová VIII. 9. Aneta Pekárková IX. A
10. Aleš Kalenský VII. 10. Vladimíra Holečková IX. A
11. Petr Jezdinský IX. B 10. Eliška Zvelebilová IX. A
12. Jakub Vancl VIII. 12. Denisa Kadavá IX. A
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13. Michal Vancl VIII. 13. Veronika Mašková IX. A
14. Pavel Roháč IX. B 14. Natálie Jezdinská VII.
15. Ilona Vavreková VII. 15. Nikola Nedomlelová VIII.

Nejaktivnější  žákyní  školy  byla  stejně  jako 
v uplynulém  školním  roce  žákyně  7. ročníku 
Markéta Urbanová, která se stala historicky prv-
ním „nositelem“ ceny z fondu manželů Mileny 
a Jana Mládkových, který byl založen právě na 
konci letošního školního roku.

Na konci tohoto školního roku byli „odměně-
ni“  nejen  žáci  za  celoroční  úsilí  vysvědčením 
a různými odměnami, ale i učitelský sbor, který 
obdržel  řádky otištěné na protější  straně,  které 
nás moc potěšily.

Součástí školního roku jsou i prázdniny, které 
byly v letošním roce  naplněny intenzivní prací 
v budově školy. Nejrozsáhlejší akcí byla rekon-
strukce toalet v nové budově z roku 1983. Stá-

vající  toalety přestaly  být  funkční  a stále  rostoucí  zápach  nebyl  možno žádnými 
„kosmetickými“ prostředky potlačit. Při vlastní rekonstrukci byly objeveny i příčiny, 
odpady byly v nedostatečném spádu a za léta provozu byly zcela zanešeny. Součástí 
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této  rekonstrukce  byly  i ma-
lířské  a natěračské  práce 
v krčku mezi starou a novou 
školní budovou.

V rámci modernizace výu-
ky došlo o prázdninách k vý-
měně  tabul í  ve  čtyřech 
třídách  a k instalaci  interak-
tivních tabulí s vizualizéry 
v dalších třídách. Převážná 
část  prostředků  na  tyto  mo-
derní prvky výuky je hrazena 
z projektu EU peníze do škol.

Novým  nábytkem  byly 
dále vybaveny dvě  učebny 
a školní družina, byl  instalo-
ván nový informační  systém 
školních budov a doplněny 
další informační tabule v na-
učné stezce.

Nejvýraznějším  „přírůst-
kem“  ve  vybavení  školy  je 
však  multifunkční  hřiště 
s umělým povrchem,  které 
bude k dispozici nejen škole, 
ale  i místním  občanským 

sdružením a veřejnosti od 1. září 2012.
PaedDr. Dana Synková

Pasování na čtenáře
19. června odpoledne školní kino „praskalo ve švech“. Sešlo se tu totiž více jak 

osmdesát příznivců těch nejmenších čtenářů. Žáčci prvních tříd pozvali s nadšením 
své blízké, aby jim předvedli, jak krásně jim čtení jde. A ono opravdu šlo. Každý 
prvňák  přečetl  s nasazením sobě  vlastním kousek  pohádky.  Tím splnil  důležitou 
podmínku k zapsání mezi opravdové čtenáře. S napětím až do konce a s úsměvem 
na  rtech  jsme  poslouchali  příběh,  abychom  pak  mohli  s radostí  říct,  že  všichni 
prvňáci  jsou  již  opravdoví  čtenáři.  Slavnostní  pasování  na  čtenáře  proběhlo  již 
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tradičně předáním průkazů do školní knihovny, uvázáním čtenářského šátku, pone-
cháním pohádkové knihy a samozřejmě gratulací.

Pokračování slavnostního odpoledne se neslo v příjemném duchu, kdy nám ši-
kovní prvňáci předvedli, že nejen čtení ovládají výborně. Ukázali, jak krásně umí 
hrát. A to hned několika způsoby – hrají totiž na hudební nástroje, ale umí také hrát 
divadlo. Pohádky O velké řepě a O Koblížkovi toho byly důkazem. Rozloučili jsme 
se s písní na rtu a přáním krásného léta.

Na shledanou, první třído
Na shledanou, první třído,
na shledanou, lavice i křído,
na shledanou, kamarádi,
po prázdninách sejdeme se rádi.
To už budem druháci,
co umí vzít za práci.

Abychom příjemné pocity 
prvňáčků protáhli i do dalších 
dnů, připravili jsme pro ně pro-

gram ve školní knihovně. To 
aby si tam už každý z nich 
dokázal  najít  tu  správnou 
knížku. S vypůjčenou knihou 
na prázdniny jsme se se škol-
ní knihovnou pro tento školní 
rok  rozloučili  a budeme  se 
těšit  na  všechno  krásné,  co 
nás čeká. Ať už na stránkách 
knih, nebo „na vlastní kůži“.

Z. Weissová

Zájezd do divadla
21. 6. 2012 se vypravili žáci 4. a 5. tříd za naší letos poslední kulturou do Klicpe-

rova divadla v Hradci králové.  Představení se zpěvy podle K. Poláčka „Bylo nás 
pět“ trvalo dvě a půl hodiny, ale všechny opravdu nadchlo. Spokojenost cestou domů 
potvrdila, že jsme zhlédli jedno z nejlepších divadelních představení posledních let.
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Dílny 2012 ve studenecké škole
Děti  z výtvarných  kroužků  za-

končily letošní  tvořivou sezónu 
tradiční  červnovou  výtvarnou  vý-
stavou Dílny 2012. Své práce zde 
předvedli  i malí  výtvarníci  z ma-
teřské školy ve Studenci a Zálesní 
Lhotě. Jako každý rok se v hojném 
počtu  zúčastnila  také  školní  dru-
žina.

Potěšila nás podpora hudebníků, 
kteří výsledky našeho celoročního 
snažení uvedli krásným koncertem. 
Součástí letošního ročníku bylo aranžování oasisových kamenů s paní Bušákovou. 
Plánované  plstění  se  nakonec  z vážných  rodinných  důvodů  neuskutečnilo,  ale 
věříme, že bude možno si vše vyzkoušet třeba v příštím školním roce.

Děkujeme všem, kteří pomohli při přípravách, a přejeme všem krásné prázdniny.
PaedDr. Miloslava Jindrová

Soutěž SAPERE – vědět, jak žít
V lednu byla vyhlášena vědomostní soutěž „Sapere – vědět, jak žít“, a tak se naše 

škola přihlásila. Školní kolo proběhlo při kroužku informatiky. Do okresního kola 
postoupily první  tři,  to  jsme byly my (Tereza  Chrástová,  Jana Kejmarová,  Petra 

Bachtíková).  Úspěšně  jsme  po-
stoupily  do  krajského  kola. 
V krajském  kole  jsme  skončily 
na  druhém  místě  a byly  jsme 
zklamané, že nepostupujeme do 
celostátního kola. Těsně před od-
jezdem nám soupeři vzkázali, že 
se  jim  nechce  do  Prahy,  a tak 
jsme jely my. Byly jsme štěstím 
bez sebe.

V pondělí  23. 4. 2012  jsme 
vyrazili  do  Prahy  (měla  s námi 
jet  paní  učitelka  Romana  Ma-
cháčová,  ale  zlobila  ji  záda 
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a nakonec s námi jel pan ředitel). Konečně jsme v Praze. Vystoupili jsme na Černém 
Mostě a dál jsme jeli metrem. Vystoupili jsme na stanici metra Staroměstská a šli 
jsme na Novou radnici. Celé celostátní kolo se odehrálo v zasedací síni. Moderoval 
to herec Jiří Kohout. Bylo to rozděleno na dvě semifinálová kola. My tři jsme byly 
v prvním kole. Začalo to tak, že jsme šly k počítačům. Pomocí nich jsme odpovídaly 
na různé otázky, které se týkaly zdravé výživy a zdravého životního stylu. Byly to 
velké nervy. Ale dopadlo to špatně – skončily jsme poslední. Z prvního semifinále 
postoupily  kraje  Karlovarský,  Středočeský  a v druhém  semifinále  Jihomoravský 
a Jihočeský. Tyto čtyři kraje se utkaly ve finále. Bylo to vyrovnané, ale jenom jeden 
kraj mohl vyhrát. Nakonec vyhrál Jihomoravský kraj, na druhém místě se umístil 
Středočeský kraj  a na třetím místě se umístil  Karlovarský kraj.  Všichni účastnici 
tohoto klání dostali hodnotné věcné odměny. Tato soutěž se nám velice líbila a moc 
jsme si ji užily. Doufáme, že se příští rok zase zúčastníme.

Jana Kejmarová, Tereza Chrástová, Petra Bachtíková , 4 třída

Dopravní soutěž Liberec
Ve dnech 7.–8. 6. 2012 se konalo krajské kolo dopravní soutěže v Liberci, kam 

jsme jako mladší družstvo postoupili. Odjíždělo se v 7.00 ráno od sokolovny. Jela 
s námi  paní  učitelka  Brožová,  která  nás  po oba  dva  dny psychicky podporovala 
a starala se o nás jako o vlastní.

Do Liberce jsme dorazili v 9.49. Než začala vlastní soutěž, tak nás ubytovali do 
třílůžkových chatiček. Potom 
jsme šli  v areálu  na  oběd 
a poté jsme hromadně odjeli 
na  dopravní  hřiště,  kde 
probíhala první část soutěže. 
Byla  to  jízda  na  dopravním 
hřišti,  spíše  malé  bludiště, 
kde jsme museli projet podle 
daného pořadí  všechny kon-
troly bez dopravních přestup-
ků.  Poté  následovala  nová 
disciplína  –  práce  s mapou, 
která nás  vcelku nadchla, 
skončilo to  psaním doprav-
ních testů.  Potom jsme opět 
hromadně  odjeli  do  kempu, 
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kde navečer byl připraven krátký program a opékání vuřtů. Bylo pěkné počasí, a tak 
se nám ani nechtělo spát. Přesto nás Brožka asi v 22 hod. zahnala spát. Spala s námi, 
tak jsme si ještě trochu, my holky, na dobrou noc povídaly, kluci byli hned vedle, tak 
neměli  šanci  zlobit.  Druhý  den  byly  další  dvě  disciplíny  –  jízda  zručnosti 
a zdravověda. Z této jízdy jsme měli všichni opravdu velký strach a asi podle toho to 
dopadlo.  Ve  zdravovědě  jsme  si  vcelku  věřili,  ale  zklamání  bylo  dosti  velké 
v podobě trestných bodů. Co jsme řekli  a udělali,  se  jim nelíbilo,  protože to vše 
chtěli postaru. Je to zajímavé, že? Přesto nás to neodradilo a budeme se těšit na příští 
rok, až budeme zase trénovat s paní učitelkou. Děkujeme za její trpělivost s námi.

Terka Dubská, žákyně 5. tř.

Exkurze do ISŠ Semily
Ráno v osm hodin nastoupilo 20 žáků 8. třídy ZŠ Studenec s p. uč. Synkovou do 

autobusu, kde již  cestovalo 20 žáků ZŠ Jablonec,  a všichni  vyrazili  směr okresní 
město Semily. Když jsme dorazili na místo, uvítala nás sličná koordinátorka projektu 
NadoTech Ing. Vanda Šulcová a uvedla nás do kulturního domu „Golf“ , kde nás 
ředitel  ISŠ  Semily  podrobně  seznámil  s jednotlivými  obory  ISŠ  (truhlář,  tesař, 
klempíř, instalatér, elektrikář a pečovatelské služby). Také nám poskytl informace 
o praxích a společných pracích, kdy se škola podílí na celých stavbách domů. Když 
rozhovor a promítání skončilo, byli jsme rozděleni do skupin a vyrazili na průzkum 
učilišť a dílen.

První fází prohlídky bylo prohlédnutí a zkoušení návrhu domu přes počítačový 
program ArchiDEC, kde jsme si mohli na vlastní kůži zkusit navrhnout dům ve 3D. 
Všem se to moc líbilo a byli jsme tím uchvácení.

Další  obory,  které  jsme  navštívili,  byly  klempíř,  instalatér  a elektrikář.  Zjistil 
jsem,  že  tady  určitě  neuspěju.  Mistr  a učni  nám  předvedli  tvarování,  ohýbání 
a řezání různých kovů a plechů. Mohli jsme si zkusit řezat a ohýbat plech a dělat na 
mnoha klempířských strojích. Poté jsme navštívili a podívali se na práci instalatérů. 
V instalatérské  dílně  jsme  si  prohlédli  tvary  a velikosti  trubek  a instalatérského 
náčiní. Po rychlé prohlídce instalatérů jsme se přemístili na pracoviště elektrikářů.  
Tam  jsme  uviděli  mnoho  modelů  elektrických  obvodů  a nástrojů  od  obvodu  se 
žárovkou až po telefon a pojistky. Žáci nám názorně předvedli své umění a za chvíli 
už zapínali  žárovku za žárovkou. Dívky (my jsme měli  s sebou jen jednu dívku, 
která absolvovala program pro nás kluky) ze ZŠ Jablonec nahlédly pod pokličku 
oboru  pečovatelské  služby.  Pak  jsme  se  naložili  do  autobusu  a vyjeli  směrem 
k truhlářské dílně.

Naše prohlídka  ISŠ Semily končila  truhlářským a tesařským učilištěm. Jen co 
jsme  vstoupili  do  budovy  truhlářů,  hned  jsme  ucítili  známou  vůni  dřeva,  na 
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chodbách držely hlídku 
zbrusu nové dveře, parke-
ty,  lišty,  rámy, židle,  sto-
ličky,  stoly.  Zrovna  jsme 
studenty zastihli na závě-
rečných  zkouškách,  kde 
pilně pracovali. Mistr nás 
poučil  o tom  že  tu  žáci 
skoro  vše  dělají  ručně, 
k tomu p. uč. Synková 
vkusně  doplnila  „platit 
zlatem“. Také jsme mohli 
vidět několik pil a ohýba-
čů dřeva a jiných pomoc-
ných strojů na zpracování 
dřeva.  Ke  konci  exkurze 

se nám trošku zatoulali naši dva spolužáci, ale bez nich jsme neodjeli.
Nakonec  pro  nás  byly  na  semilském  náměstí  připraveny soutěže  vědomostní 

a v manuální zručnosti. První soutěží bylo stavění komína z polystyrenových krych-
lí.  Této  soutěže  se  zúčastnil  M. Vancl,  J. Vancl,  O. Šulc  a P. Němeček.  Postavili 
komín o 13 kostkách za minutu a dělili  se o první místo s Velkými Hamry. Druhá 
soutěž  byla  truhlářsko-instalatérsko-elektrikářská  štafeta,  ve  které  pro  naši  školu 
získali cenné body O. Šulc, M. Vancl, J. Vancl a D. Kulhánek.

Ondra provrtával  starobylým vrtákem prkno,  Jakub zatloukal  jako nejrychlejší 
účastník soutěže 5 hřebíků, Michal si zase pohrál nejrychleji s instalatérským legem 
(chlapci před ním to trvalo 2 minuty, on to zvládl za 20 sekund) a David zapojoval 
elektrický obvod. Vše to, kluci jedni šikovní, stihli za 1 minutu a 33 sekund. Není 
snad ani nutné dodávat,  že jsme s tímto časem snadno překonali  všechny ostatní 
školy.  Předposlední  soutěž  bylo  „tancování“,  kterého  se  ujmul  statečný,  avšak 
zpočátku trochu rozpačitý T. Šubrt. Narychlo se mu vysvětlila pravidla a šel na věc. 
Napoprvé dal 78 %, avšak kvůli protekci u ostatních škol, kde všichni studenti si to 
mohli 2× vyzkoušet a Tom jenom 1×, se mu na podruhé podařilo dosáhnout 97 % 
a naše škola opět předčila všechny ostatní o celých 10 %. Poslední, a to vědomostní 
soutěž, byla o znalosti učebních oborů a věcí souvisejících s tím… Účastnilo se jí 
šest lidí: T. Šubrt, V. Míčka, V. Drbohlav, D. Souček, Š. Pichl a V. Horák.

Samozřejmě že jsme zvítězili mezi všemi zúčastněnými školami, paní učitelka na 
nás byla pyšná a moc nás chválila. 
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Sladkou odměnou (dortem) za první místo jsme se posilnili ve škole druhý den 
o velké přestávce. S dobrým pocitem jsme se odpoledne vrátili zpět do Studence.

Viktor Horák, účastník exkurze, žák 8. tř.

A slovo závěrem?
Naše škola se v tomto školním roce zapojila v rámci přípravy na budoucí povo-

lání do projektu Libereckého kraje na podporu technického vzdělávání NadoTECH. 
Cílem projektu je zvýšit zájem žáků o technické obory a řemesla formou exkurzí do 
některých SŠ, kde se žáci  nejen seznámí s nabízenými obory,  ale sami si  mohou 
řemesla vyzkoušet  a na závěr zdravě soutěžit a porovnat již nabyté znalosti  a do-
vednosti.

Byla jsem opravdu pyšná na „naše“ osmáky, protože byli moc šikovní, snažili se, 
zdravě soutěžili, využili svých dovedností ze školy i z domova a atmosféra exkurze 
byla příjemně pohodová. Osmáci, díky!

PaedDr. D. Synková, vých. poradkyně ZŠ
A naše snažení posuďte sami:
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Sportovní den pro MŠ
V pátek  22. června  2012 

jsme připravili disciplíny pro 
nejmenší děti a předškoláky.

Děti  si  mohly  vyzkoušet: 
přetahování  lanem,  překáž-
kovou dráhu, poznávání věcí 
po  hmatu,  hádání  pohádek, 
stříkání  na  plechovky,  jízdu 
na koloběžkách, kopání míče 

do branky a další sou-
těže,  které pro ně na-
chystali žáci 9. A. Cíl-
em  bylo  především 
poskytnout  dětem zá-
bavu,  přesvědčit  je, 
aby  si  vše  bez  obav 
vyzkoušely a umrav-

nit své chování tak, aby se ti nejmenší nikoho a ničeho nebáli. Paní učitelky z MŠ 
i tak měly plné ruce práce, ale klobouk dolů… mají vše pod kontrolou a vědí, jak se 
na „caparty“ musí… Nás ale také pochválily za obětavost i dobrý přístup k dětem 
a v neposlední řadě i za nápady. I počasí bylo celkem dobré, a tak děti mohly vyrazit 
za námi na hřiště. Myslíme si, že nejvíce se dětem líbilo stříkání z hadice a jízda na 
koloběžkách. Podle ohlasu by si děti tento den rády zopakovaly. Za všechny splněné 
úkoly dostaly razítka zvířátek na soutěžní papírek, móóc dobrou sušenku a džus.

Den byl skvělý a moc jsme se bavili my i děti.
Barča Šimůnková a Verča Mašková, žákyně 9. tř.

Exkurze na zemědělský den v Syřenově a na hrad Kumburk
V pátek 22. června se žáci prvních, druhých a třetích tříd vypravili na Novopacko 

na  zříceninu  hradu  Kumburk.  Malé  turisty  čekal  pěší  výstup  na  středověkou 
památku spojený s pátráním po pokladu kumburského pána. Cestou třídní expedice 
čekaly úkoly i poučení.  Po  návštěvě  hradu  naše  kroky zamířily  do  Syřenova  na 
zemědělský den. Žáci si mohli prohlédnout a osahat zemědělskou techniku, ochutnat 
mléčné výrobky a zhlédnout výstavu dojnic i malých telátek.

38 OÚ Studenec



Ročník 2012 Číslo 4

A Kumburk znovu přivítal…
A ptáte  se  koho?  No  přece  nás,  žáky  7. třídy  s paní  učitelkou  D. Chrástovou 

a p. učitelem P. Baudyšem.
26. 6 2012 jsme jeli do školy na kole a v 7.45 jsme vyjížděli na zříceninu hradu 

Kumburk.  Jeli  jsme  celkem  rychle,  až  na  určité  výjimky.  Když  jsme  dojeli  na 
zříceninu, pan učitel  neočekávaně vytáhl své dvě klobásy a půjčil  si  od místních 
turistů vidlice na opékání a potom začal  spokojeně opékat.  Ani se s námi neroz-
dělil! Po chvíli jsme se museli vydat zpět, protože tam byla neuvěřitelná zima a my 
jsme nebyli dostatečně oblečeni. Cestu zpět jsme měli „zpříjemněnou“ přetrženým 
řetězem našeho spolužáka, pro kterého tak výlet skončil.

Výlet se nám líbil, ale víckrát už na kole nikam nechceme.
Vašek Korotvička , Aleš Kalenský, žáci 7. třídy

Školní výlet 8. třídy
Je 26. června 2012 a naše třída se vydala do Liberce na školní výlet do Babylonu 

v Liberci. Výlet jsme zahájili ve Staré Pace na vlakovém nádraží. Jako první nás  
čekal Labyrint, který je největším zrcadlovým bludištěm v Evropě. Mohli jsme vidět 
jak zrcadlové, tak i křišťálové bludiště se skly, temný labyrint se strašidly a místnost 
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s optickými  klamy  a tmavou  míst-
nost.  Po navštívení  Labyrintu jsme 
se šli podívat do IQ parku, kde už na 
nás  čekalo  plno  zábavy.  Více  jak 
200 interaktivních,  hravých,  zábav-
ných i poučných exponátů z nejrůz-
nějších  oblastí  lidského života. 
Exponáty jsou rámcově členěné do 
prolínajících se tematických okruhů 

Člověk, Prostředí, Hry, Zajímavosti. Je tam i leccos o člověku (anatomie, smysly, 
genetika), demonstrace přírodních jevů a zákonů, testy, rébusy, kvízy, hry, hlavola-
my. Je tam toho spoustu. Po obědě se naše skupinka doslova „odvalila“ do Aqua-
parku  s největší  vodní  zábavou v Liberci.  Zde jsme strávili  dvě  a půl  hodiny ve 
vodě,  tobogánech,  skluzavkách,  trychtýři  nebo romantické jeskyni.  Opustili  jsme 
bazén a unavení šli do vlaku. Myslím si, že tento výlet se hodně vydařil jak s poča-
sím, tak s náladou. Za tento výlet děkujeme p. uč. Pohořalé a Šedivé.

Aneta Grosmanová, Jana Jiroutová

Výlet 9. A Sázava 2012
Jako správní deváťáci, největší „mazáci“ na škole, bychom měli vyzkoušet kdeco.
Doslechli  jsme se od starších spolužáků,  že vodácký výlet  prověří  charaktery, 

utuží kolektiv a je dlouho na co vzpomínat.
Vybrali jsme si řeku Sázavu v úseku Kácov – Český Šternberk – Sázavský ostrov 

s tím, že kromě plavby nás čekají i kulturně-vzdělávací zážitky.
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Výlet  jsme  započali  prohlídkou  Pivovaru  Kácov,  kde  vaří  pivo  pod  názvem 
Hubertus. Paní, která nás provázela, podala naprosto vyčerpávající výklad, a jelikož 
šlo o pivo, tak to zajímalo všechny. Ochutnávka se pochopitelně uskutečnila, protože 
pivo se nečuchá, ale pije a jak víme, alkohol v malých dávkách…

Překvapivě střízliví jsme se ještě vykoupali u jezu, opekli špekáčky a vyzkoušeli 
si, jak se do lodě sedá, jak se drží pádlo atd. Radili nám zkušenější Jilemničáci, kteří  
nocovali ve stejném kempu jako my a na vodě už byli 4. den.

Kemp se jmenoval přímo magicky „U Kouzelníka“ a kouzelné na tom bylo to, že 
jsme nakoupili  žetony na teplou vodu do sprch, které nám kouzelník uzamkl již 
v 7 h. večer a neprozradil zaklínadlo.

Ráno dalšího  dne  bylo  plné  očekávání,  přivezli  nám kanoe a dva  instruktory, 
dostali jsme pár dobře míněných rad, pádla, vesty, barely a už jsme se „motali“ po 
řece. Řídit loď zase není taková legrace, pokud to člověk zkouší poprvé. Zlepšovali 
jsme se ale překvapivě rychle,  zvládli jsme asi 15 km se čtyřmi jezy za tři a půl 
hodiny. Instruktoři nás chválili zejména za ukázněnost při sjíždění jezů.

Kemp  pod  hradem  Šternberk  byl  liduprázdný,  a kdyby občas  neprofrčel  „sá-
zavský pacifik“,  ani  bychom netušili,  že  jsme  v civilizaci.  Postavili  jsme  stany, 
doprovodné vozidlo parkovalo pod velikým hangárem a už se pracovalo na večeři. 
Bramborák jsme „cmundili“ pěkně dlouho, protože 5 a půl kilo brambor je docela 
„hustá směs“. Dívky ovšem ukázaly, že se v životě a u plotny neztratí… například 
jednoho z instruktorů si vykrmovaly statečně, což se ukázalo příští den jako velice 
praktické, neboť Jendovi se přitížilo, a vezl se tedy jako „porcelánek“ v kanoi 20 km 
přes šest jezů… právě s dobře živeným, silným Davidem.

Ten večer jsme kromě jídla také zvládli hru zvanou „aktivity“ a pokusili jsme se 
o hru na kytaru a zpěv. Naši kluci připravili úžasný táborák.
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Další den jsme se vyšplhali na prohlídku hradu, která stála za to, všem se líbila.
Už na nás ale čekaly lodě a delší trasa, více jezů a bylo to celkově zábavnější, 

ačkoliv už na nás doléhala únava. Do kempu v Sázavě jsme připluli po pěti hodinách 
a litovali,  že  tu  nebudeme  nocovat,  protože  tu  sice  neměli  kouzelníka,  ale  měli 
sprchy a WC, což je trochu luxus a vůbec to tu bylo moc pěkné. Pojedli jsme maso 
na grilu, vrátili lodě, pořídili foto a hurá k domovu.

Odvezli jsme si novou zkušenost, mokré zážitky, prověřili jsme charaktery, utužili 
kolektiv, a když si příště objednáme i počasí, můžeme říct, že to byl povedený výlet.

Paní  učitelky  Macháčová  a Brožová  to  hodnotí  stejně  jako  my,  což  je  dobré 
znamení.

Ano, je to pravda, navíc nás velice potěšila pochvala od instruktorů, kteří si to 
s námi  užili  bez  problémů  a v příjemné  atmosféře.  I služby  z jejich  strany  byly 
perfektní, starali se o nás dobře a díky tomu jsme se cítili na vodě bezpečně. Také 
jsme je na „netu“ veřejně za nás všechny pochválili a doporučili je dalším vodákům 
amatérům. Na tento výlet budeme všichni moc rádi vzpomínat… jak už to tak ráda 
říkám… prostě „krásná práce“

za 9. A Eliška Zvelebilová a třídní učitelka Romana Macháčová

Výlet 9. B
V úterý 12. 6. jsme jeli na výlet na Hamr na Jezeře. Zabydleli jsme se v chatkách 

100 m od pláže. K našemu údivu jsme dostali úplně jiné chatky, než jsme očekávali. 
V den příjezdu jsme měli jít na túru, ale nikomu se nechtělo, a tak jsme šli na pláž.

Druhý den ráno jsme šli na autobusovou zastávku a jeli na loďky. Sjížděli jsme 
Ploučnici ze Stráže pod Ralskem do Mimoně. Jeli jsme průrvou, která byla dlouhá 
150 metrů. Všichni to zvládli. Cesta trvala 3,5 hodiny. V Mimoni jsme měli 1 a půl 
hodiny rozchod na oběd. Pak jsme vyrazili zpět do kempu autobusem. Za půl hodiny 
po návratu do kempu jsme se unaveně vláčeli na hrad Děvín. Vrátili jsme se úplně 

vyřízení.  Po  túře  jsme  měli  do 
22 hodin volný čas.

Poslední  den  jsme  si  sbalili 
věci. Kluci si zahráli fotbal s de-
váťáky z Prahy a v 11 jsme ode-
vzdali chatky a šli na autobusák. 
V Jičíně si každý sám zaplatil 
cestu domů a tím se ukončil náš 
výlet.

Kristýna Chládková
a Adéla Roháčová
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Výlet 9. B z pohledu třídní učitelky
Náš  poslední  společný  výlet  jsme  začali  plánovat  již  na  počátku  II.  pololetí 

školního roku. Tradičně jsme se nemohli shodnout, jakou vybereme lokalitu, jaká 
bude náplň výletu a také jakým způsobem se do daného místa dostaneme. Návrhů 
během vyučování mají žáci vždy dostatek, ale bohužel se nenajde ani jeden, který by 
byl schopen přinést kvalitní, propracovaný návrh. Opět to tedy připadlo na „třídní“. 
Protože jsme se shodli, že 
bychom  stejně  jako  loni 
chtěli brázdit nějakou ře-
ku, padla moje volba na 
kemp v Hamru na Jezeře. 
Doprava  je  vcelku dobrá 
autobusy, zabrala nám asi 
3,5 hodiny, možnosti stra-
vování ve vesničce jsou 
dobré a okolí přímo vybí-
zí  k nádherným  vycház-
kám.  Stěžejním  bodem 
výletu  je  druhý  den,  na 
který je naplánováno sjíždění říčky Ploučnice ze Stráže pod Ralskem až tam, kam se 
žáci  budou  schopni  dopravit.  Po  velmi  dobrých  zkušenostech  z loňského  roku 
oslovuji  půjčovnu  lodí  Klokočí,  která  nám  ochotně  zapůjčuje  lodě  a veškeré 
vybavení  potřebné  na  cestu.  Vyvrcholením  dne  je  proplutí  průrvy  u Novin  pod 
Ralskem. Nelze však ani opomenout nádherné pohledy na vrch Ralsko. Protože bylo 
poměrně málo vody a někteří žáci se cítili unaveni, zakončujeme naší plavbu v Mi-
moni. A protože nemám ráda, když děti nemají žádný program a jen se „poflakují“, 
vyrážíme  po  krátkém  odpočinku  na  vycházku  po  okolí.  Po  seznámení  s okolní 
krajinou ponechávám žákům volno na nabrání sil do posledního dne, kde nás čeká 
návrat  domů,  ale  ještě  před  tím přátelské  fotbalové  utkání  s velmi  milou školou 
z Prahy. Na závěr bych ráda poděkovala všem „svým“ dětem nejen za krásné, klidné 
tři dny školního výletu, ale i za celé čtyři roky, které jsme spolu v dobrém a někdy 
i zlém (ale jen výjimečně) mohli strávit. Díky, byli (a jste) moc fajn!

Mgr. Petra Faistaverová

A ještě trochu z vlastivědy:
Hamr na Jezeře je  obec na severu bývalého vojenského prostoru Ralsko, ve 

východní části okresu Česká Lípa. V poválečných letech byla jedním ze středisek 
těžby  uranové  rudy,  nyní  se  vrací  mezi  rekreační  zónu  na  břehu  Hamerského 
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rybníka, s nedalekou 
zříceninou  hradu  Dě-
vín a řadou přírodních 
rezervací.

Hamr  je  kovářská 
dílna,  která  je  vy-
bavena  stroji  poháně-
nými  vodním  kolem. 
Vybavení  hamru  bylo 
stejné  jako  u kovárny 
– výheň, měchy, ko-
vadliny,  svěráky,  kla-
diva, sekáče, útinky, 

zápustky, kleště, ale navíc zejména vodou poháněné buchary. Hamr je výraz použí-
vaný jak pro budovu, tak i kovací stroj, který dnes označujeme jako kruhoběžný 
padací buchar.

Průrva  Ploučnice –  Mezi  městem  Stráž  pod  Ralskem  a obcí  Noviny  pod 
Ralskem, pod vrchem Ralsko se zříceninou stejnojmenného hradu,  protéká říčka 
Ploučnice uměle vytesaným dvoudílným tunelem v pískovcovém masivu.

Pokus o zřízení vodní nádrže se uskutečnil asi v 16. století. Nádrž měla sloužit 
jako pohon železného hamru v Novinách pod Ralskem. Vznikla navršením sypané 
zemní hráze v údolí říčky. Ploučnice je vedena mimo těleso hráze, kde byla proto 
uměle  rozšířena  roklina  mezi  skalami  a pískovcovou  skalní  hradbou  a proražen 
dvoudílný  tunel,  do  kterého  byl  tok  řeky  směřován.  Boky  údolí  jsou  zde  však 
tvořeny pískovci svrchního turonu, které dobře propouští vodu, nádrž se tedy nedala 
naplnit a voda k hamru pak musela být přiváděna náhonem od Stráže pod Ralskem.

Průrva Ploučnice se také nazývá Pekelný jícen, Hromová rána či Čertova díra.  
Průrva Ploučnice byla 17. prosince 1997 prohlášena Ministerstvem kultury ČR za 
kulturní památku.

Město Mimoň se nachází v okrese Česká Lípa v podhůří Lužických hor v Ralské 
pahorkatině. Protéká jím jeden z přítoků Labe – řeka Ploučnice a Panenský potok. 
Nejstarší  archeologické  nálezy  v Mimoni  a okolí  jsou  z mladší  doby  kamenné 
a z doby bronzové. Od 5. stol. se objevují Slované a při významné kupecké stezce ve 
13. stol. začíná vznikat celní městečko. Potvrzení celních práv Karlem IV. roku 1371 
tehdejším majitelům, Janovi a Václavovi z Vartemberka, znamenalo rozvoj obchodu 
a přínos do pokladny obce i majitelům panství. Už r. 1505 je Mimoň uváděna jako 
město. V současné době má město téměř 7000 obyvatel.
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Osudové dny – smutek nad Jilemnickem
Letos je to již 74 let, kdy nás postihla tato celonárodní tragédie. Znovu jsem si 

tyto dny připomněl, když jsem objevil ve staré knihovně po mém otci německou 
brožuru z roku 1908,  pojednávající  o Krkonoších,  kde v úvodu,  kromě jiného,  je 
uvedeno:

,,Němci zde vykáceli prales, germáni divoká zvířata v tomto údolí pobili, takže  
vidíme nyní usměvavé nivy a dravé šelmy, medvědy a vlky ještě jen na našem znaku.  
Německá tvůrčí  síla  místo pozvedla.  A měla by dnes,  kdy stojí  v plném rozkvětu,  
německá síla nestačí  je udržet? To by bylo potupné. My se musíme semknout ke  
společnému  dílu  a všestranně  vyzývat  k německému  jednání  a při  zuření  bouře  
vydržet.  Raději  ať  Huťský potok  teče  zase  pralesem,  než  aby naše  nivy ovládali  
Češi!“

Jednou, dvakrát, po třetí čtu těch několik vět a najednou je mi jasné všechno to, 
co přinesla minulá léta, vyciťuji, proč a zač trpělo naše pohraničí; mám tu odpověď 
na velikou otázku, která doléhala po celou dobu potupného záboru i těžké okupace. 
Dlouho se Němci připravovali na svůj „velký den“ – a dočkali se, když po zradě 
našich spojenců přišel říjen roku 1938. Už dlouho před tím se zdravili: „Es kommt 
der  Tag.“  (On  přijde  den.) Po  posledním záboru  českých  obcí  Německem bylo 
nejtížeji postiženo Jilemnicko. Přes polovinu ryze českých obcí tohoto okresu bylo 
naráz připojeno k III. říši. Na 20 000 českých duší bylo násilím odtrženo od celku 
národního. Bylo proto v našich horách a podhůří smutno. Český živel se zde udržel 
přes  usilovnou  germanizaci  tisíc  let  a sahal  až  k bývalým  říšským  hranicím. 
Pohraniční pásmo Krkonoš v Jilemnickém okrese bylo před válkou až na Vítkovice 
a Rokytnici téměř výlučně české a boudy Labská a Dvoračky měly již tehdy české 
nápisy. Po záboru nám z Krkonoš nezůstal ani jeden vršek. Celá západní oblast až po 
Jizeru (pak i za ní)  byla zabrána.  Víme,  proč se tak stalo.  Němcům šlo o silnici 
z Vrchlabí  přes  Jablonec  nad  Jizerou,  Zlatou  Olešnici  do  Liberce.  Ve  všech 
zabraných obcích byli jmenováni noví starostové Němci. A poněvadž v některé obci 
nebyl  Němec  ani  jeden,  pak  tam  musel  docházet  jmenovaný  starosta  třeba  až 
z Vrchlabí.

Jak v tomto postiženém území ty těžké začátky prožívali čeští lidé, nám trošku 
přiblíží zápisky z deníku jednoho občana ze Sklenařic:

14. 9. Nepokoje v německých krajích. Vyhlášeno stanné právo.
21. 9. Nešťastný den. Republika ztratila přátele. Zůstali jsme sami. Zradili nás!
24. 9. Nová vláda se chystá k obraně – přece naděje.
25. 9. Mobilizace! Kopali jsme úkryt. Zatemnění.
30. 9. Zase hrozný den. Nová vláda pod nátlakem velmocí ustoupila. Henleinovci jásají.
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1. 10.  Dnes  celý den  mlha.  Ztratilo  se sluníčko,  aby se  nemuselo dívat  na  ty 
ztrápené obličeje a zaťaté pěsti našich hraničářů.

2. 10. Začíná vyklizování pohraničního území.
5. 10. Odstoupil p. president Beneš.
7. 10.  Hrozný den.  I Jablonec  a Blansko  připadnou  prý k Říši.  Pošta  zavřená, 

nádraží vyklizeno.
8. 10. Dnes nikdo nedělá nic. Přijelo německé vojsko a obsadilo Rokytnici. S jeho 

příchodem přišla též silná bouřka s lijavcem a kroupy. Zrovna se setmělo. I to počasí 
se proti nim brání.

9. 10. Smutno je u nás.
10. 10. Zabrán Jablonec. Všechny české nápisy do posledního písmene musely 

zmizet. Odpoledne nám německé vojsko strhlo provizorní lávku – spoj s Říší a dalo 
naději,  že  nás  nezaberou.  Na  hranicích  na  mostě  stojí  „Ordneři“  (mládežnická 
organizace, která zastupovala pohraniční stráž).

11. 10. Stále se zabírá dál, bez ohledu na úplně české obce. Nikdo nás nechrání.
13. 10. Už i na sokolovně v Pasekách vlaje hákový kříž.
14. 10. Bezesné noci a ani minuta jistoty jsou naším údělem.
15. 10. Večer v Rokytnici velký pochodňový průvod.
18. 10. Dnes oslavoval připojení k Říši Jablonec.
28. 10. Žádná oslava národního svátku – a měly být tak slavné! Přesmutno je v srdcích.
1. 11. Dnes jsem snad poprvé nebyl  na hřbitově v Jablonci.  Než prosit  takové 

kluky (Ordnery), to raději zůstanu a pomodlím se za své milé doma.
13. 11. Velký průvod Henleinovců z Rokytnice do Jablonce.
20. 11. Zase poplašné zprávy o zabrání od Hamrů až po Jilemnici.
21. 11.  Do  Jablonečka,  který  byl  tak  náš,  se  můžeme  jen  dívat.  Rádio  hlásí 

zabrání obce. My ještě ne! Jak bude dál?
24. 11. Osudný den nadešel! Zabrali nás a všechny okolní vesnice od Plavů až po 

Jilemnici, vyjma Vysokého. Přežalostně houkají sirény v Plavech.
25. 11. Nechce se nikomu vyjít z domu, rozhlédnout se kolem. Už tedy nejsme 

doma – i my jsme v Říši v Sudetengau. U nás mezi Čechy tak smutno, že se nechce 
ani  žít  a mezi Němci jásot,  zpěv a hudba, stovky praporů s hákovitým křížem se 
všude v den záboru vyrojily přes noc, staří i mladí volali nadšeně své „heil!“.

Až potud zápisky z deníku.
Nejinak tomu bylo i v naší Lhotě. Bylo to právě na moje 11. narozeniny, 10. 10., 

kdy  jsem  prožil  ty  nejstrašnější  chvíle  mého  života.  I naše  chalupa  Na  Horce 
příslušela do Lhoty, a proto i my padli do záboru. Právě tento den přijeli zástupci 
německé armády do Lhoty převzít  moc.  My stáli  pod Strážníkem na  „Kreplově 
kopci“ a dívali se na to hrůzostrašné divadlo, které se v obci odehrávalo. V prostoru 

46 OÚ Studenec



Ročník 2012 Číslo 4

mezi kostelem a školou se shromáždili všichni občané. Dle vyprávění Flajšerových, 
kdo  nemohl,  byl  tam  dovezen  na  trakaři.  Ti  lidé  snad  zešíleli,  jak  řvali  jejich 
nacistická hesla, hlavně „Sieg heil!“. Kopec se doslova otřásal jejich řevem a my se 
třásli strachy, co bude s námi. Otec jako zakladatel „České národní menšiny“ s nimi 
stále  bojoval  a nejvíce  si  je  popudil,  když  jim  ráno  na  1. máje  strhl  prapor 
s hákovým křížem, který večer vyvěsili na Strážníku na triangulační věž. Jak se věci 
u nás vyvíjely dále, o tom jsem psal v knize o Studenci a Zálesní Lhotě a i hovořil 
na besedě s důchodci.

Pamatuji  se,  že  tehdy byla  vydaná  mapa  naší  republiky,  která  byla  okleštěna 
o zabraná pohraniční území. Na ní byl nápis: „Malá, ale naše!“ a verš:
Po noci den,
po bouři klid,
po zlém jen lepší zas,
může nám nastati čas!

Bohužel nadešel 15. březen 1939 a bylo ještě hůře. Nikdo však tehdy netušil, že 
ta doba útlaku a nesvobody bude trvat půl století. Když jsme už byli osvobození od 
německé nadvlády,  přišla  další  doba totalitního režimu.  Náš národ  přežil,  i  když 
s velkými ztrátami jak na životě lidí, ale hlavně s morální ztrátou na duši člověka. 
Nakonec  náš  patron  sv. Václav  vyslyšel  naše  prosby,  aby  se  z nás  stal  znovu 
svobodný a svéprávný národ. Došlo k naplnění našeho národního hesla ,„PRAVDA 
VÍTĚZÍ!“

Oldřich Kuřík z Horky

Setkání harmonikářů 2012
4. ročník

Počasí  nám letos  bohužel  nepřálo.  V pátek  20. 7. 2012 nám déšť  naše  setkání 
harmonikářů  pořádně znepříjemnil.  Přesto  se  sešli  nejenom harmonikáři  a známí 
z loňského roku, ale nově přijel Olda Horák z Dolní Kalné s vozembouchem a Miloš 
Šulc  mezi  nás  přivedl  Josefa  Šedivého,  zpěváka  a trumpetistu  z dechové  kapely 
Semilská 11, který nám zahrál na heligonku a zazpíval tři krásné písničky. Skupinu 
harmonikářů z Nové Paky doplnil letos také hráč na klarinet a na trumpetu. Bohužel 
letos  nemohl  na naše  setkání  přijet  Václav  Najbrt  z Pískové Lhoty od Poděbrad 
a Josef Nosek z Dolní Olešnice.

Síň slávy. Tento bod programu a naše malé ocenění za přínos k hudbě a výuce 
mladých talentů obdržel Jirka Budina z Kruhu u Jilemnice. Převzal knihu o Studenci 
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a krásnou  dřevořezbu,  vyrobe-
nou  Tomášem  Brejšou.  Knížku 
o Studenci  a malou  pozornost 
obdržela  také  jediná  přítomná 
harmonikářka a zpěvačka skupi-
ny Combi z Rychnova nad Kněž-
nou  Anna  Schůtová.  Předaná 
knížka o Studenci byla letos i ta-
kovou malou  připomínkou  oce-
nění obce Studenec titulem Obec 
roku 2012 Libereckého kraje.

 
 

 Společnou fotografii jsme mu-
seli z důvodu deště udělat pod pří-
střeškem. Snad se alespoň trochu 
povedla.

Největším  překvapením  letoš-
ního setkání a vrchol večera bylo 
ale  představení  dvou písní  slože-
ných  na  počest  těchto  setkání. 
První  píseň  zazpívala  autorka 
Miluše Hamáčková, na harmoniku 
ji doprovodil Jirka Fišera. Druhou píseň zahrál a zazpíval Vladimír Junek. Zde je 
jejich text.

Harmonikáři u Jezdinských
Nápěv a slova: Miluše Hamáčková
1/ Ve Studenci u Jezdinských velká tradice – velká tradice,

kde se budou harmoniky líbit nejvíce – a líbit nejvíce.
2/ Sejde se tam hodně chlapů ta celá parta – ta celá parta,

Jirka Mirek Pepa Vašek ba i ten Franta – ba i ten Franta.
3/ A cože nám to chtějí hrát ty písně mládí – ty písně mládí,

když jsme tenkrát byli mladí měli je rádi – a měli je rádi.
4/ Proto se jim to hraní tak dobře daří – tak dobře daří,

poslouchají všichni kolem hlavně ti staří – a hlavně ti staří.
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5/ Je to sešlost harmonikářů parta veselá – parta veselá,
že jim také někde loupne to nic nedělá – a to nic nedělá.

6/ Dělají to z velké lásky a né potají – a né potají,
že to bude u Jezdinských všichni vědějí – a všichni vědějí.

7/ Proto my tam na to hraní taky si zajdem – také si zajdem
a s nimi ty staré písně notovat budem – a notovat budem.

Nápěv a slova: Vladimír Junek
1/ Už se těším do Studence na Chocholku

harmoniky tam vyhrávaj valčík polku.
Harmoniky tam hrají a všichni si zpívají
u Jezdinských na Chocholce tam se mají.

2/ Sluníčko už dávno zašlo měsíc vyšel
krásné tóny harmoniky jsem já slyšel.
Hvězdy na nás blikaly větve stromů mávaly
a my krásné písničky pořád hráli.

3/ Tak snad za rok na Chocholce sejdem se zas
ať jsme zdraví to přejeme každému z nás.
Harmoniky budou hrát a my budem zpívat
naše dobrá nálada bude nás hřát.
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Na závěr bych chtěl tímto podě-
kovat  všem,  kdo přišel,  zahrál,  za-
zpíval  a přispěl  tak  k dobré  náladě 
tohoto večera. Dále za pomoc děkuji 
Vaškovi  Jeníkovi  a synovi  Filipovi 
a rodině za pomoc s přípravou a pé-
či  se  zajištěním  občerstvení  a také 
Tomáši Brejšovi za krásnou dřevo-
řezbu.

Tak snad za rok…
Mirek Jezdinský

Mladí hasiči ze 
Studence „Plamínci“

Okresní soutěž Plamen v Kundraticích
V sobotu  26. května  2012 se  konalo  jarní  kolo  okresní  soutěže  hry  Plamen 

v Kundraticích. Soutěže se zúčastnilo 17 družstev mladší kategorie (z toho 2 druž-
stva ze Studence) a 20 družstev starší kategorie. Za Studenec na tuto soutěž odjelo 
19 dětí, vedoucí Mirka a Verča, rozhodčí Eva Linková a řidič a strojník Jiří Vancl.

Do  Kundratic  jsme  se  vydali  Transporterem.  Dále  s námi  jeli  Bachtíkovi, 
Vaníčkovi,  Linkovi,  Mečířovi  a Vanclovi –  děkujeme.  Naše družstva s čísly 13 
a 14  šla  po  nástupu plnit  zadané disciplíny.  Nejprve  jsme  odběhli  požární  útok. 
Studenec A s časem 29,12. Po krátké pauze šlo na řadu druhé družstvo – Studenec 
B.  Začátek požárního útoku se jim povedl na jedničku.  A když už měla jít  voda 
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dopředu, stroj udělal BUM a vše se zastavilo. Stroj se rozbil. Voda netekla. Proto 
toto  družstvo  muselo  jít  na  útok  ještě  jednou,  ale  museli  jsme  čekat  na  novou 
mašinu.  Zatím  jsme  šli  na  štafetu  CTIF.  Potom  si  Studenec B  zopakoval  útok 
s časem 76,26.

Dále následovala štafeta dvojic, kde jsme se pozdravili s naším rozhodčím (Eva 
Linková – zapisovatelka). Tato štafeta nás tento rok velice potrápila. Dětem nešla 
oddělat  z hydrantového  nástavce  hadice.  Na  tuto  situaci  jsme  nebyli  připraveni. 
Zaskočila nás, a tak jsme udělali spoustu zbytečných chyb. Ale bojovali jsme až do 
konce. Příští rok to určitě vyjde.

Čas utíkal  jako voda a byl  tu  čas  na oběd,  který všem moc chutnal.  S plným 
bříškem jsme odběhli poslední disciplínu, štafetu 4 × 60. Udělali společné foto a pak 
již čekali na výsledky.

Za Studenec A závodili: Renata  Trejbalová,  Barunka Vanclová,  Matěj  Kolář, 
Lukáš  Link,  Petra  
Bachtíková,  Valerie 
Jiroutová, Josef Vancl, 
Adam Kalenský a De-
nis  Šabata.  Děti  zá-
vodily  jako  o život 
a vybojovaly pro Stu-
denec krásné 6. místo 
z 17 družstev mladší 
kategorie.  Jen  připo-
mínám, že na podzim-
ním kole obsadili 1. místo.

Za  Studenec  B  závodili: Radim Link,  Filip  Ulman,  Adéla  Nosková,  Nikola 
Hamáčková, Tomáš Podzimek, Ondřej Vaníček, Martin Jerie, Kateřina Tušiaková, 

David  Bachtík  a Jana 
Vanclová. I tato skupinka 
se  při  závodech  opravdu 
snažila  a všechny  disci-
plíny splnili velmi dobře. 
Byli  na  jarním  kole  hry 
Plamen poprvé. I  když 
obsadili krásné 17. místo, 
zaslouží  si  všichni  naši 
velikou pochvalu.
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Nesmíme zapomenou ani na ty, kteří nám doma drželi palce z důvodu nemoci: 
Eliška  Hamáčková  (výron),  Danda  Mečíř  (angína),  dále  Šimon  Ulvr  a Dominik 
Pekárek. Přejeme jim hodně zdraví, příští rok to určitě vyjde a i vy předvedete své 
skvělé výkony.

Výsledková listina mladší kategorie: 1. místo Poniklá, 
2. místo Jablonec nad Jizerou, 3. místo Martinice, 4. mí-
sto  Semily,  5. místo  Jilemnice A,  6 .místo  Studenec A 
… 17. místo Studenec B.

Počasí  se vydařilo. Celý den svítilo sluníčko. Závo-
dilo se na travnatém terénu  a pro  děti  měli  pořadatelé 
připravené stánky s dobrůtkami – hranolky, párek v ro-
hlíku, nanuky… Při vyhlašování výsledků každý dostal 
za svůj výkon na památku vybroušenou skleničku s nápi-
sem  „Okresní  kolo  hry  Plamen  –  Kundratice  2012“ 
s obrázkem hasiče a na hasičskou nástěnku nám přibyly 
další diplomy.

Co dodat závěrem. Děkuji dětem za krásné výsledky a přeji jim hodně zdravíčka, 
štěstíčka a další krásné zážitky při hasičských soutěžích a výletech, které nás čekají. 
Příprava na závod byla opravdu náročná, ale určitě  stála za to.  Nyní si  konečně 
můžeme odpočinout a trénovat už známý a všemi tak oblíbený požární útok. Starší 
mají ještě za úkol, aby se při pondělních schůzkách seznámili s novou, a to poslední 
disciplínou jarního kola hry Plamen – útokem CTIF. Neboť po prázdninách budou 
muset závodit někteří již ve starší kategorii. Věřím ale, že vše zvládnou a opět se 
budou těšit z krásných výsledků.

Cvičení mladých hasičů
Každé pondělí se schází mladí hasiči ze Studence od 15.45 h. Trénujeme požární 

útok  a další  disciplíny  požárního  sportu.  1. června jsme  si  ale  udělali  hasičák 
mimořádný. Do Studence přijela totiž komise „Vesnice roku“ a mladí hasiči byli 
požádáni, aby jí předvedli něco ze své činnosti.

Komise  do  Studence  přijela  po  14 h.  A tak  jsme  s netrpělivostí  čekali  za 
hasičárnou, kdy si udělá čas i na nás. Děti si na sebe oblékly červená trička, tmavé 
tepláky  a hasičské  cyklistické  přilby  (jako  na  soutěži)  a před  příjezdem  ještě 
trénovaly požární  útok.  Počasí  nám tento  rok  moc  nepřálo.  Foukal  studený vítr 
a občas na nás z nebe padal déšť. Při čekání jsme si ještě zahráli na mlsnou kozu 
a posilnili se bonbonky. Komise přišla asi v 15.45. Naši nejmenší již byli nastoupeni 
na startovní čáře a čekali na povel vedoucích. Pan starosta Jiří Ulvr naše hasičské 
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družstvo  představil  a mohli  jsme  odstartovat.  Požární  útok  se  mladým  hasičům 
povedl na jedničku. Komise jim za jejich úspěch zatleskala. Po rozloučení jsme se 
opět převlékli. Poděkovali jsme dětem za jejich účast a už teď se těšíme na pondělí.

O pohár starosty v Dolní Kalné
V sobotu  16. 6. 2012  se  konala  v Dolní  Kalné  soutěž  „O pohár  starosty  SDH 

Dolní Kalná“. Sešli jsme se u hasičárny v 8.45 h. Děti se převlékly a nastoupily do 
aut.  Chlapi  nám  pomohli  s naložením  stroje,  stanu  a laviček  a vyrazili  jsme. 
S odvozem nám tentokrát pomohli i někteří rodiče, takže jsme jeli jen jednou. Měli 
jsme 14 dětí, to znamená přesně 2 družstva mladší kategorie. Přijeli jsme na místo, 
rozložili sezení a šli na nástup. Tam nás seznámili s podrobnostmi soutěže a děti si 
vylosovaly pořadí. Starší družstvo běželo jako páté a mladší poslední – jedenácté.

Tentokrát  soutěžili  takto:  Za Studenec A – Renata Trejbalová,  Eliška Hamáč-
ková,  Barunka  Vanclová,  Matěj  Kolář,  Lukáš  Link,  Petra  Bachtíková  a Valerie 
Jiroutová.  Za Studenec B –  Radim Link,  Nikola  Hamáčková,  Tomáš  Podzimek, 
Ondřej Vaníček, Martin Jerie, Josef Vancl a Adam Kalenský.

Útoky  se  jim  velice  vydařily. 
Neudělali žádnou chybu. Je vidět, 
že už mají dost natrénováno. Star-
ší měli velkou šanci na pohár, ale 
soupeři byli přece jenom rychlejší. 
Třetí místo jim uteklo jen o fous. 

Přesto je to myslím velice dobrý 
výkon.  Mladší  si  odvezli  diplom 
za místo sedmé.  I u nich je  vidět 
veliký kus práce. Už skvěle všech-
no  zvládají  bez  rozmýšlení.  Jsou 
ještě  malí,  ale  dost  rychle  se 

posouvají v umístění dopředu. Bude to dobrý tým a jsme na ně pyšní. Celé dopo-
ledne bylo krásné, slunečné počasí. Děti si zařádily, koupily nějakou tu sladkůstku 
a pohrály si. Protože ale dospělí pospíchali na okrskovou soutěž do Nedaříže, museli 
jsme požádat o odměnu ještě před vyhlášením soutěže a vyrazit k domovu. Přesto 
myslím, že to bylo pro všechny příjemné dopoledne.
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Letní prázdniny utíkají jako voda a my se už moc těšíme na září, kdy se budeme 
opět scházet každé pondělí. Bližší informace najdete na nástěnkách a na stránkách 
hasici.studenec.cz. Přijďte se stát mladými hasiči a zažívat s námi legraci, soutěžit 
o medaile a jezdit na výlety. Moc se na Vás těšíme.

vedoucí mladých hasičů: Miroslava Vanclová, Veronika Vanclová a Eva Linková

Pozvánka

Sbor dobrovolných hasičů ze Studence Vás srdečně zve na

Hasičské odpoledne zakončené stezkou odvahy

Kdy: v pátek 21. 9. 2012 od 17.00 hod.

Kde: za hasičskou zbrojnicí ve Studenci

„Možná přijdou i strašidla…“

Moc se na všechny těšíme.

Sportovní klub Studenec

Fotbal
Tradičně se objevuje v prázdninovém čísle  Studeneckého zpravodaje fotbalová 

bilance SK Studenec. Nejinak tomu je i v letošním roce, a tak se společně pojďme 
ohlédnout za uplynulou sezónou. Český fotbal  a sportovní prostředí  zažívá určité 
přechodné  období,  které  bylo  zahájeno  zcela  nekorektním  přístupem  správců 
českého  sportu  ke  svému největšímu  bohatství,  kterým  byla  loterijní  společnost 
Sazka. Upřednostňování vlastních výhod krylo ekonomické machinace, které Sazku 
dovedly do konkursu a následně k prodeji společnosti PPF. Sport tak přišel o jednu 
z nejvýznamnějších  forem  podpory  (i když  v posledních  letech  se  blížila  limitně 
nule)  a zároveň  v souladu  s novým  loterijním  zákonem  o další  přímé  finanční 
prostředky (ty se však „obyčejného“ sportu netýkaly). Peníze z loterijního „hazardu“ 
jdou teď do rozpočtu obcí a klič k jejich rozdělení je dalším šíleným neobjektivním 
nesmyslem.  Peníze  jsou  přidělovány  podle  počtu  hracích  automatů  a dalších 
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terminálů  a vůbec  nejsou  zohledňovány  další  aspekty  (číselné  loterie,  sázení  ve 
větších městech).  Podle tohoto kritéria má Studenec obdržet  114 tisíc Kč, kdežto 
sousední Jilemnice téměř 4 miliony Kč. Z tohoto pohledu patří  velké poděkování 
obci  Studenec  za  podporu  sportu  z vlastního  rozpočtu  a zároveň  doufáme,  že  jí 
studenecký sport svými výsledky tuto podporu zúročuje.

Vlivem události  kolem Sazky došlo  k „odstřižení“  ČSTV od finančních  toků, 
k osamostatnění sportovních svazů a přímějšímu toku dotací do jednotlivých klubů 
a oddílů.  Funkcionářské  lobby  ČSTV  si  však  znovu  prosadilo  vznik  servisních 
středisek sportu v jednotlivých okresech, což je jen novou firmou se starými tvářemi 
a systémy rozdělování finančních prostředků.

Hodně  komplikací  přineslo  i nově  zavedené  povinné  členství  všech  hráčů 
a funkcionářů fotbalových oddílů ve Fotbalové asociaci ČR. Komplikace nastávají 
právě v souvislosti se zahájením soutěží, neboť ne všechny kluby stihly v termínu 
přihlásit  všechny  své  členy  do  svazové  databáze.  Členství  je  navíc  spojeno 
s úhradou  členských  příspěvků  (100 Kč  mládež,  200 Kč  dospělí  od  roku  2013), 
i když dle Směrnice o členských příspěvcích by se tyto finanční prostředky měly 
vrátit zpátky do jednotlivých oddílů.

Sezóna  2011/2012  přinesla  ve  studeneckém  fotbale  obdobný  obrázek  jako 
v předchozích  letech.  Spokojenost  panovala  s výsledky  mládežnických  družstev, 
která  získala  pro  studenecký  fotbal  dva  přebornické  tituly  v rámci  semilského 
okresu.  Na  rozdíl  od  předchozí  sezóny však  došlo  k výraznému výkonnostnímu 
posunu  A týmu  dospělých,  který  především  v závěru  sezóny  předváděl  herně 
i výsledkově kvalitní výkony. Spokojenost může v rámci možností panovat i s orga-
nizačním zázemím klubu, neboť bylo „zpříjemněno“ zázemí pro fanoušky (pergola), 
uspořádány  tři  zdařilé  akce  (šibřinky,  čarodějnice  a fotbalová  pouť)  a veškerá 
činnost probíhala bez výraznějších problémů. Za to patří poděkování všem, kteří se 
o tento průběh sezóny 2011/2012 zasloužili.

Mladší přípravka

Od  letošní  sezóny 2011/2012  došlo  ke  změně  soutěží  nejmladších  fotbalistů. 
Soutěž  byla  hrána  turnajově  ve  dvou skupinách  a po podzimní  části  se  mužstva 
rozdělila podle výkonnosti. Áčko po velkém boji v posledním dvojzápase s Martini-
cemi  vybojovalo  titul  okresního  přeborníka,  i věkově  velice  mladý  kádr  béčka 
získával  cenné  zkušenost  ve  skupině  o 9.  až  16. místo.  Celou  sezónu  zajišťoval 
především Václav Vancl, kterému pomáhali Lukáš Stránský, Pepa Šedivý a Martin 
Hrubý.
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Výsledky:

Studenec A:
Pěnčín-Turnov A 3:2 Hrubý 2, D. Jandura
Sedmihorky 15:0 Hrubý a D. Jandura 5, T. Jandura a Militký 2, Pauček
Semily 10:4 Hrubý a D. Jandura 3, Trejbal 2, T. Jandura a Pauček 
Mírová 7:2 T. Jandura 3, Hrubý a D. Jandura 2
Jablonec A 9:5 Hrubý 7, T. Jandura a Šimáček
Horní Branná 14:2 Hrubý 5, D. Jandura a T. Jandura 4, Šimáček
Jablonec A 5:1 Hrubý 3, D. Jandura 2
Horní Branná 10:8 Hrubý 6, D. Jandura 4
Pěnčín-Turnov 2:5 D. Jandura 2
Sedmihorky 10:0 T. Jandura 6, D. Jandura 3, Šimáček
Semily 10:1 Hrubý 5, D. Jandura 3, Trejbal 2
Mírová 11:1 Hrubý a D. Jandura 5, Šimáček
Martinice 0:6
Martinice 4:2 T. Jandura 3, D. Jandura

Střelci branek Studenec A (celá sezóna):
83 – Matyáš Hrubý 7 – Lukáš Vondra, Vojta Reiner
68 – Daniel Jandura 6 – Lukáš Trejbal
62 – Tomáš Jandura 4 – Kuba Šimáček
13 – Honza Pauček 2 – Matyáš Militký

Tabulka:
1. SK Studenec A 14 12 0 2 110:39 36
2. Sokol Martinice 14 11 2 1 89:32 35
3. FK Pěnčín-Turnov A 14 11 1 2 84:32 34
4. Sokol Jablonec A 14 8 1 5 79:50 25
5.SK Mírová 14 5 1 8 33:67 16
6. SK Semily 14 3 1 10 40:84 10
7. FK Sedmihorky 14 1 2 11 35:101 5
8. Sokol Horní Branná 14 1 0 13 42:107 3

Studenec B:
Vysoké 8:2 Krebs a Pauček 3, Vancl, Vondra
Libštát 5:6 Pauček 2, Militký, Šimáček, Vancl
Pěnčín-Turnov B 2:0 Hrubý, Trejbal
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Jablonec B 4:2 Militký, Štefan, Trejbal, Hrubý
Pěnčín-Turnov B 0:8
Jablonec B 1:5 Vancl
Nová Ves A 3:3 Vancl, Šimáček, Trejbal
Nová Ves B 3:3 Trejbal 2, Militký
Nová Ves A 0:4
Nová Ves B 3:1 Štefan 2, Vancl
Libštát 3:4 Trejbal, Štefan, Šimáček
Vysoké 3:4 Šimáček, Militký, Trejbal
Rovensko 1:10 Vondra
Rovensko 6:14 D. Jandura 4, Doubek, Štefan

Střelci branek Studenec B:
10 – Matyáš Militký 4 – Dan Jandura
6 – Honza Štefan 3 – Dan Krebs
5 – Lukáš Trejbal 3 – Lukáš Vondra
5 – Kuba Šimáček 1 – Matyáš Hrubý
5 – Honza Pauček 1 – Dominik Doubek

Tabulka:
1. Sokol Rovensko 14 13 0 1 121:21 39
2. Sokol Jablonec B 14 8 2 4 44:32 26
3. Jiskra Libštát 14 7 2 5 46:44 23
4. Sokol Nová Ves A 14 5 4 5 39:36 19
5. TJ Vysoké nad Jizerou 14 5 3 6 34:46 18
6. FK Pěnčín-Turnov B 14 5 2 7 34:44 17
7. SK Studenec B 14 4 2 8 42:66 14
8. Sokol Nová Ves B 14 1 1 12 16:87 4

Starší přípravka
Do týmu starší přípravky přešla většina hráčů okresních přeborníků z kategorie 

mladší  přípravky a pod  vedením Martina  Hrubého  a Lukáše  Stránského  bojovali 
převážně se staršími a vyspělejšími soupeři, neboť většina mužstva patří ještě věkem 
do kategorie mladší přípravky. Navíc na začátku sezóny odešel jeden z klíčových 
hráčů David Polák, který přestoupil do FK Baumit Jablonec nad Nisou. Mužstvo 
však bojovalo o čelo tabulky a o bronzovou příčku je připravil jeden ze vzájemných 
zápasů s Libštátem.
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Výsledky:
Kruh 5:7 Šír a Mühlbach 2, Urban
Sedmihorky 15:0 Šír 6, Hrubý 5, Efenberk a Polák 2
Semily 6:7 Jezdinský a Efenberk 2, Reiner a Mühlbach
Jablonec 7:6 Šír a Hrubý 3, D. Jandura
Libštát 9:8 Šír 5, Hrubý 2, Efenberk, Synek
Rovensko 1:5 Šír
Pěnčín-Turnov 9:1 Šír 4, Hrubý 3, Mühlbach a Efenberk
Jilemnice 3:1 Šír 2, Polák
Nová Ves 13:2 Šír 6, Hrubý 4, Mühlbach 2, Tmej
Lomnice 3:6 Šír, Švandrlík, Efenberk
Martinice 4:2 Šír, Polák, T. Jandura, Synek
Vysoké 4:10 D. Jandura 2, Efenberk, Bajer

Střelci branek:
59 – Pája Šír 5 – David Polák
33 – Matyáš Hrubý 4 – Tomáš Jandura, Láďa Synek
9 – Aleš Mühlbach 3 – Lukáš Trejbal a Fanda Švandrlík
9 – Pepa Efenberk 2 – Vašek Tmej
8 – Dan Jandura 1 – Honza Pauček, Dominik Urban, David Bajer
7 – Vojta Reiner

Tabulka:
1. Sokol Rovensko 24 21 2 1 173:45 65
2. Sokol Jablonec 24 17 1 6 133:85 52
3. Jiskra Libštát 24 15 1 8 148:100 46
4. SK Studenec 24 15 1 8 152:98 46
5. SK Semily 24 14 3 7 138:89 45
6. Sokol Martinice 24 13 2 9 113:89 41
7. FC Ingeo Lomnice 24 10 3 11 170:123 33
8. Sokol Kruh 24 8 1 15 94:134 25
9. Sokol Nová Ves 24 7 4 13 84:131 25
10. TJ Vysoké nad Jizerou 24 7 2 15 83:161 23
11. FK Sedmihorky 24 6 4 14 96:145 22
12. SK Jilemnice 24 7 0 17 65:142 21
13. FK Pěnčín-Turnov 24 4 0 20 55:162 12
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Starší žáci
Z kádru žáků odešel silný ročník 1996 a také trenér Ríša Nosek, kterého nahradil 

Petr Vancl,  vedoucím mužstva zůstal  i nadále Vítek Kuřík.  Kádr mužstva tvořilo 
pouze 11 hráčů,  včetně Terezy Stehlíkové a Anety Grosmanové (na podzim ještě 
nastupovala  Markéta  Jiřičková).  Proto  musel  být  kádr  doplňován  hráči  starší 
přípravky.  Žáci  prohráli  jen  v prvním  a posledním  utkání  s fyzicky  vyspělejším 
soupeřem  z Rovenska,  v ostatní  zápasech  své  soupeře  přehráli  a získali  titul 
okresního přeborníka.  Oporami mužstva byli  především Vašek Korotvička,  Kuba 
Vancl  a v závěru  sezóny  i Vašek  Drbohlav,  který  se  musel  přesunout  na  post 
brankáře.
Výsledky:
Rovensko 1:3 Korotvička
Nová Ves 3:0
Jablonec 4:0 Korotvička 4
Roztoky 7:2 Korotvička 4, M. Vancl 2, J. Vancl
Víchová 8:1 Korotvička 4, M. Vancl 2, Horáček, J. Vancl
Košťálov 2:0 Korotvička 2

Střelci branek:
29 – Vašek Korotvička 3 – Tereza Stehlíková, Adam Jezdinský
10 – Michal Vancl 2 – Martin Kuřík, Kuba Vancl
5 – Petr Horáček 1 – Aleš Kalenský
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Tabulka:
1. SK Studenec 12 10 0 2 58:11 30
2. Sokol Rovensko 12 9 1 2 53:5 28
3. FK Košťálov 12 8 1 3 39:13 25
4. Sokol Roztoky 12 6 2 4 28:33 20
5. Sokol Jablonec 12 4 1 7 19:49 13
6. FC Víchová 12 1 1 10 11:57 4
7. Sokol Nová Ves 12 1 0 11 4:44 3

Dorost
I kádr  dorostu  byl  před  sezónou  postižen  obdobným  problémem  jako  kádr 

starších  žáků.  Své  účinkování  v mládežnických  kategoriích  ukončil  ročník  1992, 
který přinesl našemu klubu řadu medailí v mládežnických soutěžích.

Po  dohodě  se  stálými  vedoucími  a trenéry  mužstva  Tondou  Pacholíkem 
a Lubošem Stránským nebyl zcela nový kádr přihlášen do krajských soutěží a využil 
možnosti  hrát  po několika letech okresní přebor.  Lepším výsledkům zatím chybí 
především  herní  disciplína  a proměňování  brankových  příležitostí,  navíc  na  jaře 
citelně chyběl Kuba Pacholík, který byl uvolněn do Zálesní Lhoty. Tomáš Stránský 
a Vojta Horáček v několika zápasech nastoupili i za týmy dospělých, což by mělo 
být účelem dorostu.
Výsledky:
Horka 2:5 Z. Klíma 2
Víchová 3:3 Jan Pacholík, Korotvička, Z. Klíma

60 OÚ Studenec

Přeborníci okresu Semily 2012 – starší žáci SK Studenec



Ročník 2012 Číslo 4

Rovensko 1:3 Horáček
Horka 0:3
Víchová 1:5 Z. Klíma
Rovensko 2:6 Z. Klíma, Fejfar

Střelci branek:
7 – Zdenda Klíma 2 – Jan Pacholík, Vojta Horáček
3 – Jakub Pacholík a Matěj Kuřík 1 – Radek Vydra, Tomáš Stránský, Michal Fejfar

Kuba Hylmar, Vašek Korotvička

Tabulka:
1. Sokol Horka 12 7 2 3 50:33 23
2. FC Víchová 12 6 3 3 32:27 21
3. Sokol Rovensko 12 5 3 4 39:40 18
4. SK Studenec 12 1 2 9 22:43 5

Béčko
Béčko pokračovalo ve své spanilé jízdě i na podzim a dovršilo sérii 15 zápasů bez 

porážky  v mistrovských  soutěžích,  čímž  ustavilo  nový  klubový  rekord  v rámci 
soutěží  dospělých.  Na  jaře  už  ubývalo  vzhledem  k zraněním  hráčů,  nastupovali 
i dorostenci a v napínavém, vyrovnaném závěru chyběly tradičně body s Poniklou.

Plné absolutorium za chod mužstva patří  především Petru Bartoňovi,  kterému 
pomáhal jeden z členů nejstarší zálohy soutěže Láďa Klazar.

Výsledky:
Vysoké 5:3 Šír a L. Stránský 2, Čech
Dolní Branná 1:1 L. Stránský
Benecko 2:0 Koudelka st., Kočárek
Košťálov C 7:3 L. Stránský 3, Koudelka ml. 2, Letkovský, J. Bartoň
Víchová B 1:4 Kočárek
Bozkov B 3:0 Šír, Letkovský, Koudelka ml.
Rovensko B 1:0 Šír
Rokytnice B 3:1 Šír 2, Koudelka ml.
Tatobity 1:0 Kočárek
Nová Ves B 0:0
Bělá 0:2
Malá Skála B 0:2
Horka 5:1 Klazar 2, Jodas, L. Stránský, Pospíšil
Poniklá 1:3 Šír
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Střelci branek:
17 – Jirka Šír 5 – Kuba Stránský a Láďa Klazar
15 – Lukáš Stránský 4 – Vojta Pospíšil
11 – Vlado Letkovský 3 – Jára Kočárek
9 – Roman Koudelka ml. 1 – Dušan Albrecht, Honza Buchar, Honza Bartoň
6 – Roman Koudelka st. Aleš Jodas, Sváťa Čech

Tabulka:
1. Jivan Bělá 28 21 3 4 83:26 66
2. FC Víchová B 28 20 3 5 80:35 63
3. SK Malá Skála B 28 19 2 7 81:72 59
4. Sokol Horka 28 19 1 8 98:57 58
5. SK Studenec B 28 17 5 6 80:43 56
6. Sokol Bozkov B 28 16 3 9 91:53 51
7. Sokol Dolní Branná 28 13 4 11 74:60 43
8. TJ Poniklá 28 12 6 10 69:70 42
9. Sokol Rovensko B 28 9 6 13 52:67 33
10. 1. FC Tatobity 28 7 6 15 58:72 27
11. Spartak Rokytnice B 28 9 0 19 57:94 27
12. TJ Vysoké nad Jizerou B 28 6 4 18 41:77 22
13. FK Košťálov C 28 6 3 19 49:93 21
14. HSK Benecko 28 6 1 21 34:87 19
15. Sokol Nová Ves B 28 5 3 20 45:86 18

Áčko
Áčko  zaznamenalo  především  v závěru  jarní  sezóny herní  vzestup,  který  byl 

spojen  i s příchodem  Mira  Svinteka  z Vrchlabí.  Mužstvo  začalo  proměňovat 
brankové příležitosti a stoupla ze sestupových podzimních vod až k jistému středu 
tabulky.

Výsledky:
Horní Branná B 8:4 Svintek 3, L. Stránský 2, Korotvička, Tauchman, J. Synek
Vysoké 1:1 Povr
Zálesní Lhota 6:0 J. Synek 2, Svintek, Albrecht, Korotvička, Tauchman
Stružinec 2:5 Koudelka ml., L. Stránský
Martinice 2:2 Svintek, L. Stránský
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Roztoky 2:0 L. Stránský 2
Kruh 3:2 Povr, L. Stránský, Kupkár
Nová Ves 0:0
Mříčná 1:6 L. Stránský
Libštát 1:2 L. Stránský
Košťálov B 3:0 Povr, Hanzlík, Vérteši
Mírová B 2:3 Vérteši, Koudelka ml.
Lomnice B 3:1 L. Stránský, Povr, Tauchman

Střelci branek:
16 – Lukáš Stránský 3 – Zdenda Hanzlík, Dušan Albrecht, Kuba Tauchman
10 – Honza Synek 2 – Luboš Brož, Petr Kupkár, Vojta Korotvička
5 – Miro Svintek Roman Koudelka ml., Patrik Vérteši
4 – Tomáš Povr 1 – Tomáš Chrtek

Tabulka:
1. Sokol Nová Ves 26 19 4 3 83:32 61
2. Jiskra Libštát 26 17 6 3 75:40 57
3. FK Košťálov B 26 16 5 5 76:47 53
4. Sokol Stružinec 26 17 2 7 85:41 53
5. Sokol Mříčná 26 14 4 8 76:52 46
6. TJ Vysoké nad Jizerou 26 10 8 8 46:43 38
7. Sokol Horní Branná B 26 10 3 13 60:80 33
8. SK Studenec 26 9 5 12 58:51 32
9. SK Mírová B 26 8 7 11 50:72 31
10. Sokol Martinice 26 8 7 11 68:74 31
11. Sokol Roztoky 26 7 6 13 41:52 27
12. Sokol Kruh 26 5 3 18 43:80 18
13. FC Ingeo Lomnice B 26 5 3 18 39:86 18
14. Sokol Zálesní Lhota 26 5 1 20 30:80 16

Studenecká fotbalová pouť

Zdařilou fotbalovou akcí byla Studenecká fotbalová pouť, proběhl turnaj v malé 
kopané,  zápasy  přípravek  a žáků,  utkání  žen  Studenec – Benecko  (2:2)  a utkání 
internacionálů Studenec – Horní Branná (3:5).

OÚ Studenec 63



Ročník 2012 Číslo 4

Před novou sezónou
Do  nové  sezóny  SK 

Studenec  přihlásil  dvě 
družstva dospělých, starší 
dorost,  starší  žáky,  starší 
a mladší přípravku. V ká-
dru  došlo  jen  k drobným 
změnám,  hostování  bylo 
obnoveno  Petru  Kupká-
rovi  z Roztok  a Zbyňku 
Bergrovi ze Stružince. Na 
přestup  z Mezilesí  přišel 
Jirka  Štorm  a z Dolní 
Kalné  Pavel  Roháč.  Na-
opak do Kruhu přestoupil 
Dušan Albrecht, na Horka 

Petr Přiklopil a Dominik Paulů, na hostování do Martinic odešel Tomáš Hermon.

Orientační běh
Prvními  červnovými  závody  byl  další  žebříček  B,  který  pořádal  v krásných 

terénech kolem Kytlice oddíl z Nového Boru. Ze studeneckých závodníků si z dívek 
v sobotu tradičně nejlépe vedla Dominika Kalenská, která v kategorii D14B obsadila 
v silné  konkurenci  cenné 2. místo,  Natálie  Jezdinská  skončila  ve  stejné  kategorii 
v konkurenci 44 závodnic na 10. místě. Stejné místo připojila i Kája Tauchmanová 
v D16B.  V mužských  kategoriích  podal  výborný  výkon  Štěpán  Kučera,  který 
zvítězil v kategorii H18A a Martin Vik, který vybojoval 2. místo v H20B. V nedělní 
krátké trati Štěpán Kučera svoje vítězství zopakoval, prvenství přidal i Martin Vik 
a do první desítky se posunuly Natálie Jezdinská (8. místo) a Kája Tauchmanová.

Další  víkend  čekal  skupinu  dorostenců  a juniorů  dlouhý  zájezd  do  Rusavy 
v Hostýnských vrších. Nejlepšího výsledku na Mistrovství republiky na krátké trati 
dosáhl Štěpán Kučera v H18, který vyhrál finále B a vyběhl si tak licenci A.

Další  závod Východočeského poháru pořádal  oddíl  z Dobrušky v osadě Čihák 
u Českých Petrovic a prvenství si do Studence dovezly Tereza Chrástová v D10C 
a Dominika Kalenská v D14C. Poslední jarní pohárový závod se konal v Letohradě. 
V dopoledním sprintu zvítězila v D10C Tereza Chrástová, Markéta Urbanová obsa-
dila  v D14C  4. místo,  Ivan  Uvizl  skončil  v H45C  na  3. místě.  V odpoledních 
štafetách  potvrdily  svoje  ambice  dívky  v D14  (Jezdinská,  Kalenská,  Urbanová), 
které si  doběhly pro stříbrnou medaili,  cenné 6. místo z 15 štafet získala smíšená 
trojice Chrástová, Štefan, Urban.
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Školní sportovní klub
Dětské olympijské hry

Dětské olympijské hry, konané 19. 6. 2012 v Turnově, jsou vyvrcholením atletic-
kého klání školní mládeže. Setkají se tam sportovci ze všech škol, malých i velkých, 
tudíž konkurence je opravdu veliká. Přesto jsme dosáhli pěkných sportovních úspěchů.

V mladších  žákyních  se  nejlépe  dařilo  Dominice  Kalenské,  která  překonala 
rekord  školy  v běhu  na  800 m časem 2:38,44,  se  kterým  obsadila  druhé  místo. 
Z mladších chlapců se velmi dobře vedlo Vaškovi Korotvičkovi,  který získal  dvě 
první místa, a to ve sprintu časem 7,92 s a ve skoku dalekém s výkonem 505 cm. 
I starším žákyním se vedlo dobře, též obsadily stupně vítězů. Kristýna Šemberová 
v hodu kriketovým míčkem 46,32 m, Vlaďka Holečková zazářila ve sprintu na 60 m 
časem 8,53 s a obsadila 3. místo. Vyvrcholením byla štafeta ve složení Holečková 
V., Šemberová K., Korotvičková K. a Stehlíková T., kde děvčata skončila třetí. Ale 
i starší chlapci se nenechali tentokrát zahanbit děvčaty a zaútočili na stupně vítězů. 
To se podařilo ve sprintu Davidu Postolkovi časem 7,72 s a obsadil 2. místo. Ostatní 
výkony stačily na další místa do desítky.

Závěrem patří  dík  všem zúčastněným žákům,  kteří  bez  váhání  a přemlouvání 
jedou reprezentovat  naši  školu.  Doufám, že jim to vydrží  i do dalších let,  neboť 
z této sestavy spousta žáků odchází na střední školy a tam ten zájem o sport je velmi 
malý.  Těm,  kteří  zůstávají,  přeji  hodně  úspěchů  v dalších  sportovních  setkáních 
a hlavně té chutě změřit si síly s ostatními, i když to pokaždé nevyjde. Ještě jednou 
děkuji!

Alexandra Brožová
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Atletický trojboj 
Turnov

Za  hezkého  počasí  třináct 
dětí  naší  školy  poměřilo  7. 6. 
2012  svoje  síly  v atletickém 
trojboji na turnovském stadionu 
v běhu na 50 m, skoku do dál-
ky  a v hodu  kriketovým  míč-
kem  s dalšími  závodníky  ze 
škol  semilského  okresu.  Do 
krajského kola postoupil Daniel 
Jandura ze druhé třídy, který se 
umístil na třetím místě. V kraj-
ském kole vybojoval vynikající 
5. místo.

Výsledky:
1. třída: 4. třída:
7. Lucie Pekárková 5. Jana Kejmarová
9. Markéta Štefanová 13. Petr Jezdinský
11. Ondřej Berger 5. třída:
2. třída: 5. Tereza Jandurová
3. Daniel Jandura 6. Ondřej Tušiak
3. třída: 8. Renata Trejbalová
9. Vladislav Synek 11. Jan Šimůnek
13. Linda Zahradníková
14. Natálie Kadavá

Kinderiáda 13. 6. 2012 Praha – celostátní kolo
Po delší době se minivýprava studeneckých dětí probojovala na celostátní kolo 

kinderiády do Prahy. Počasí nám nepřálo a na obloze se střídaly černé mraky s ještě 
černějšími. První liják nás naštěstí zastihl až v autě při zpáteční cestě domů. Výkony 
našich žáků tentokrát  na stupně vítězů nestačily,  ale zážitků si  děti jistě přivezly 
dost.  Všichni  dostali  nepřehlédnutelná  oranžová  trička  s logem  závodu,  hlavní 
sponzor Kinder děti zásoboval sladkostmi. Na závěr ještě všichni závodníci dostali  
švihadlo a hru mikádo. Byl to příjemně strávený den v našem hlavním městě.
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Výsledky:
2. třída: 4. třída:
Daniel Jandura (33. a 34. místo) Petr Jezdinský (21. a 42. místo)
Denisa Gottvaldová (34. a 36. místo) Jana Kejmarová (15. a 33. místo)
3. třída: 5. třída:
Matyáš Hrubý (13. místo) Ondřej Tušiak (18. a 24. místo)
Josef Efenberk (25. místo) Renata Trejbalová (18. místo)
Linda Zahradníková (38. a 39. místo)

Celostátní finále škol v orientačním běhu
Studenecká  škola  se  jako  vítěz  Libe-

reckého kraje opět  probojovala do Celo-
státního  finále  škol  v orientačním  běhu, 
které se konalo v okolí Svatého Kopečku 
u Olomouce. Po roční přestávce družstvo 
přivezlo opět medaili,  tentokrát stříbrnou 
za  vítěznou  Jihlavou.  V D7  se  stala 
Dominika  Kalenská  mistryní  České 
republiky  škol  v konkurenci  57 závodní-
ků,  Markéta  Urbanová  skončila  v této 
kategorii  na  6. místě  a Natálie  Jezdinská 
obsadila místo za ní. V H7 výborně zabě-
hli  Vašek  Korotvička  (5. místo)  a Aleš 
Kalenský (9. místo). Výborný výsledek do 
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družstva přinesla i 8. místem Kristýna Šemberová v D9, ostatní členové družstva se 
snažili, ale na lepší závodníky nestačili (Jana Jiroutová, Denisa Kadavá, Jan Kadlec, 
Petr Jezdinský, Vojtěch Klůz, David Postolka).

Krajské finále Lehkoatletického čtyřboje
Dalším úspěchem studenecké školy byl postup starších žákyň do krajského finále 

Lehkoatletického čtyřboje, které proběhlo v Liberci. Družstvo ve složení Kristýna 
Šemberová, Vlaďka Holečková, Tereza Stehlíková, Aneta Grosmanová a Kristýna 
Korotvičková  obsadilo  vynikající  3. místo  a jen  pár  bodů  chybělo  k postupu  do 
celostátního  finále.  I mezi  jednotlivci  jsme zásluhou Kristýny Šemberové  získali 
bronzovou medaili.

Euro 2012
Ve spojitosti s firmou McDonald měla studenecká škola reprezentanta,  kterého 

uviděly miliony lidí  po celém světě.  Do soutěže „Player escort“ bylo odevzdáno 
celkem 24 000 přihlášek. Štěstí se usmálo na našeho „studenta“ III. třídy Matyáše 
Hrubého,  když  byl  vylosován spolu  s dalšími  120 dětmi,  které  se  měly utkat  ve 
fotbalových dovednostech na „Dni plném fotbalu“ 19. 5. 2012. Ten se konal na hřišti 
AC Sparta Praha spolu s doprovodným programem. Soutěžilo se v pěti disciplínách: 
fotbalový  bowling,  slalom  na  čas  mezi  12 kužely,  střelba  přes  rampu  do  koše, 
umístění  střely do otvorů v brance, rychlost  střely.  Po vystoupení členů muzikálu 
„Děti  ráje“  se  na  velkoplošné  obrazovce  začala  objevovat  jména  11 hráčů,  kteří 
povedou naše reprezentanty na hřiště k úvodnímu duelu s Ruskem. Jsme rádi, že tam 
svítilo i jméno našeho žáka. Certifikát k doprovodu mu předal čerstvý sedmdesátník 
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a vynikající  brankář Ivo Viktor.  Matyho jsme 
viděli  společně  s jeho  třeťáky přímo na  živo 
v dopoledním přenosu a večer při zápase 
Česko–Rusko,  kdy  nám  všem  ve  Studenci 
určitě zamával.

Rostliny proti cukrovce 
– Jetel luční

Jetel  luční  (Trifolium pratense)  je  rostlina 
nejen užitková a krmná,  ale  i  léčivá.  Už 
severoameričtí  Indiáni  jej  pojídali  jako  
posilující zeleninu a léčili  jím spáleniny. Jetel 
působí  mírně,  ale  velmi  příznivě  při  řadě 
obtíží:
– Má posilující  vlastnosti  a vyrovnává a har-

monizuje tělesné funkce.
– Pomáhá při  otoku lymfatických uzlin, prů-

jmu i bronchitidě.
– Působí i mírně sedativně a protikřečově.

Při  diabetu  je  jetel  prospěšný  díky  obsahu  snadno  stravitelné  glukózy  v při-
měřeném množství (pokud je užíván ve vhodné míře) a především díky schopnosti 
povzbuzovat  metabolismus.  V květech jetele  se nacházejí  flavonoidy – například 
pratol  a pratensol,  dále  silice,  glykosidy,  třísloviny,  fenolické  látky,  pryskyřice, 
barviva.

Jetelů u nás roste kolem dvaceti druhů, a ne všechny mají léčivé účinky. Velmi 
běžný jetel plazivý má však účinky téměř shodné s jetelem lučním.

Sbírají se květenství, nejlépe červeně zbarvená. Ze lžíce sušených květů na šálek 
vody se připravuje nálev a užívá třikrát denně. Jetelové květy lze v sezoně pojídat 
i čerstvé – jejich chuť je sladká a velmi příjemná.

Jetelovými květy můžete zpestřit a ozdobit letní ovocný salát, pohár, chléb s tva-
rohovou pomazánkou.

zdroj: www.ireceptar.cz
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Recept nejen pro diabetiky – Jetelová polévka
Přísady: 4 hrstě červeného jetele, 50 g celozrnné mouky, 2 mrkve, lžíce oleje, 100 g 
naklíčené pšenice, lžíce kmínu, sůl

Příprava: Dobře omytý jetel spaříme horkou vodou a 5 minut ho necháme stát, 
aby změkl. Rozmixujeme a vlijeme do litru slané vroucí vody. Pomalu vmícháme 
celozrnnou mouku a přidáme kmín.  Vaříme 10 minut.  Přilijeme olej  a odstavíme. 
Dle chuti osolíme. Do jetelové polévky na talířích vložíme syrovou nastrouhanou 
mrkev, naklíčenou pšenici a nadrobno posekanou petrželku.

zdroj: www.mojebylinky.cz

Desatero péče o nohy diabetika II.
1. Nenoste  obuv  naboso,  noste  bavlněné či  vlněné  ponožky (např.  Avicenum 

DiaFit českého výrobce Aries). Ponožky by neměly mít těsný ani příliš volný lem 
kolem kotníku, ani hrubý šev nad prsty. Těsná ponožka brání prokrvování nohy, 
volná ponožka se může shrnout v obuvi a způsobit otlaky a puchýře, zrovna tak 
jako hrubý šev nad prsty.

2. Myslete  na  to,  že  nohy  diabetika  jsou  méně  citlivé na  teplo,  tlak  a bolest, 
a chraňte  je  tedy  před  příslušnými  poraněními.  Nevystavujte  své  nohy  ani 
extrémnímu chladu, ani horku.

3. Navštěvujte  pravidelně  odbornou  pedikúru –  pro  diabetiky  je  doporučena 
suchá, medicinální pedikúra. Dávejte pozor na zranění nohy nůžkami či jinými 
ostrými předměty. Nehty zastřihávejte rovně.

4. Navštivte vždy odborníky, máte-li:  oteklé nohy, změnu barvy kůže, zatvrdlou 
kůži na nohou, mykózy, puchýře, praskliny, poranění nebo vředy.

5. Při  každé  návštěvě  svého  lékaře  dbejte,  aby  byla  vašim  nohám  věnována 
pozornost. Při domácím ošetřování vředů na nohou se důsledně řiďte instrukcemi 
lékařů a sester.

MUDr. František Musil, Ph.D.
Diabetologické centrum Fakultní nemocnice Hradec Králové
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KUUUUUUPTE SI PAPIŇÁK!

KVAAAAAALITNÍ HRNEC!

Studenecká rodačka Ludmila Křivancová (Jebavá) 
srdečně zve na autogramiádu a prodej své knihy 

Papiňák. Bude následovat autorské čtení.

Orlovna

29. září 2012 od 19 h
MOC SE NA VÁS TĚŠÍM

Kniha je souborem esejů a fejetonů. Bude v prodeji za 150 Kč. 
Vhodné jako vánoční dárek. Některé úvahy najdete na 

www.signaly.cz/krasnazena
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Pozvánka na Posvícenský koláč
T. J. Sokol Studenec připravuje

45. ročník Posvícenského koláče
a 37. ročník Memoriálu Mirka Háka.

V závodě v přespolním běhu budou startovat všechny věkové 
kategorie od dětí předškolních až po muže nad 70 let.
Závod se koná v sobotu 15. září 2012 od 9.00 hodin.

Záštitu nad závodem převzal Klub fair play Českého olympijského 
výboru a je zařazen do lyžařského Poháru Libereckého kraje a do 

Poháru běžce východních Čech.
Pořadatelé se těší na početnou běžeckou i diváckou návštěvu.

Studenecký zpravodaj 4/2012
Vydává Obecní úřad Studenec
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Foto na titulní straně: Nové víceúčelové hřiště ze střechy školky.
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