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ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
Slovo starosty
Rok 2012 je ve své druhé polovině a na jeho hodnocení teprve čas přijde. V době
uzávěrky tohoto čísla Zpravodaje však už můžu říci, že pro naši obec se stane a do
historie se určitě zapíše jako rok velice úspěšný.
Na vrchol událostí pro letošní rok se jistě zařadí, že jsme se stali v 18. ročníku
soutěže Vesnice roku 2012 vítěznou obcí Libereckého kraje, obcí, která jako druhá
v pořadí dokázala své vítězství v této soutěži obhájit (poprvé v roce 1998). Naše
obec tak pro letošní rok patří mezi 13 nejlepších obcí České republiky!
Dne 16. srpna 2012 se ve
studenecké sokolovně uskutečnilo slavnostní vyhlášení této
soutěže v rámci Libereckého
kraje. Pozvání přijalo mnoho
významných hostů: hejtman
LK Stanislav Eichler, náměstek
hejtmana Vít Příkaský, člen rady LK Pavel Petráček, vrchní
ředitel sekce pro regionální politiku Ministerstva pro místní
rozvoj Jiří Vačkář, tak i zástupci dalších ministerstev a vyhlašovatelů soutěže. Sešla se i celá
řada zástupců místních spolků
a organizací, včetně dalších občanů, a tak byla sokolovna zaplněna na očekávanou
kapacitu.
Celkem bylo rozdáno sedmnáct diplomů, pět stuh, kde ta nejcennější patřila právě
Studenci. Toto naše vítězství mi ukázalo, že jsme dokázali dobře prodat to, co tady
máme, co je v naší obci vybudováno, co funguje a na co můžeme být pyšní. Tato
soutěž nám za poslední čtyři roky přinesla celkově 2 300 000 Kč, ten letošní milion
korun chceme přidat (pokud zůstane situace v současné podobě) do plánované
rekonstrukce a přístavby mateřské školy v Zálesní Lhotě.
Pro naši obec tato soutěž minimálně na dva roky končí. Podle podmínek soutěže
bude naše obec v těchto nadcházejících letech zastoupena v hodnotitelské komisi.
Příští rok tedy budu jako místopředseda a další rok jako předseda této komise posuzovat nové účastníky této soutěže.
OÚ Studenec
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Říká se, že děkovat se může… i dnes to tak cítím, a proto i v tomto čísle
Zpravodaje děkuji všem z Vás, kteří mi s touto soutěží pomohli, kteří dovedou
a chtějí pomoci i nadále. Děkuji i za pomoc se závěrečnými přípravami vyhlášení
této soutěže. Většinou jde o stejné lidi, kteří pomáhají neustále, i když jim to
současná situace někdy neumožňuje, nebo naopak přidělává starosti.
Děkuji paní učitelce Romaně Machačové a Janu Horáčkovi za moderování této
akce, které spolu zvládli lépe než na jedničku. Rovněž děkuji této paní učitelce,
bývalým žákům deváté třídy a sourozencům Pekárkovým za přípravu kulturního
programu. Zuzce Weissové a Věrce Bekrové za pomoc s naaranžováním sálu.
Zkrátka všem… děkuji.
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Záběry z tohoto slavnostního vyhlášení si lze prohlédnout na této adrese:
http://www.tvrtm.cz/zpravy-ivysilani4676.html
Jiří Ulvr, starosta

Soutěž Vesnice roku 2012 –
pokračování
V úterý 4. září 2012 nás navštívila
v dopoledních hodinách celostátní komise této soutěže, která v tomto prvním
zářijovém týdnu posuzovala i ostatní

vítěze „krajských kol“ v rámci České republiky.
Přivítání a začátek presentace proběhlo v budově
obecního úřadu, kde za účasti
zástupců místních spolků
a organizací byla promítnuta
i premiéra nového dokumentárního filmu o Studenci
a Zálesní Lhotě. Pro Vás, čtenáře, uvádím odkaz: http://jilemnicko.videodokumenty.cz/page.php?id=8
Během čtyřhodinové prezentace jsem čerpal ze zkušeností z roku 2010, kdy jsme
stejně dlouhou dobu měli připravenou i pro evropskou komisi soutěže Entente
OÚ Studenec
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Florale Europe (Evropská kvetoucí sídla), tak i z letošní „krajské“ komise, kde byly
znovu osloveny místní spolky a organizace.
Program jsem několikrát kontroloval a procházel tak, aby se vše podařilo hlavně
z časových důvodů zvládnout, aby každá prezentace mohla být předvedena. To se
vše nakonec podařilo, loučení s komisí bylo opravdu srdečné a můj pocit byl takový,
že jsme vše zvládli podle našich představ, ke kterým nám dopomohlo příjemné
slunečné počasí.
I když jsem děkoval v předchozím článku, děkuji i na tomto místě. Nebudu se
raději pouštět do konkrétních jmen, jelikož bych určitě na někoho zapomněl. Jedná
se o stejné lidi, stejné spolky a organizace, na jejichž pomoc se mohu spolehnout.
Děkuji.
Opět Vám přináším fotografie,
které tuto návštěvu umocňují
a dokládají, že se této komisi
u nás opravdu líbilo.
Jiří Ulvr, starosta
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Soutěž Vesnice roku 2012 – celostátní vyhlášení
O víkendu 14.–16. září 2012 se v Luhačovicích uskutečnil XX. ročník dětského
folklórního festivalu „Písní a tancem“. Součástí tohoto programu v posledních letech
bývá i celostátní vyhlášení soutěže „Vesnice roku“, a tak jsem na toto vyhlášení
odjížděl v očekávání (jako každý jiný starosta), jak vše dopadne.
Úvod festivalu obstaral páteční fotbalový zápas reprezentace starostů České
republiky, kde poměřil síly výběr Čech proti výběru Moravy. Slavnostní výkop
provedl ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský. Výsledek se mi moc psát ani
nechce, jelikož je spíše hokejový, ale než ho uvedu, musím uvést důvody. Mužstvo
Čech vedlo 2:0, ale pak se projevila únava, jelikož z naší strany nebyl nikdo na
střídání a Morava navíc hokejovým způsobem střídala dalších pět hráčů. Tak tedy:
8:3 pro Moravu.

Ve večerních hodinách se začalo s nacvičováním slavnostního nástupu a vyhlášení. Každý ze starostů dostal přiděleny dvě děti, které ho měly doprovázet a být
součástí programu. V některých případech to bylo spíše naopak, ale „ty moje“ vše
zvládaly, jak měly.
Závěr celého sobotního programu patřil tomuto vyhodnocení, kde
se určily stupně vítězů.
A jak tedy vše dopadlo? První
místo obsadila obec Řepice (Jihočeský kraj), druhé obec Tvarožná
Lhota (Jihomoravský kraj), třetí
místo obec Křižánky (kraj Vysočina).
Další místa hodnocena nejsou
a vlastně to není tolik podstatné.
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Po celé tři dny se mluví o třinácti vítězných obcích, první
tři místa se udělují ohledně
následných nominací. Důkaz em sl ož it ost i j e i t o, ž e

někteří členové komise tuto soutěž hodnotili již dvanáctým rokem a tento ročník byl
podle jejich slov nejnáročnější. Z jejich slov bylo zřejmé, že se rozhodovali mezi šesticí obcí, a právě
v té šestici byla i naše obec. Další pozitivní zprávou od komisařů je i to, že pokud
bychom získali „zelenou stuhu“, pak bychom vyhráli i v rámci České republiky.
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Kdyby byla soutěž o nejkrásnější školu, podmínky, zázemí, návaznost… tak i v tomto by naše obec byla nejlepší. Tyto řádky jistě potěší každého z nás.
Celý program tohoto slavnostního vyhlášení mohl být viděn i na obrazovkách
České televize. V uvedeném čase však přišel další, Luhačovicím nedaleký metylalkoholový případ, a tak kamery odjely natáčet pro televizi daleko zajímavější
záběry.
Ke zviditelnění naší obce, ale i ostatních vítězů, jistě přispěla i vernisáž v hale
„Vincentka“ na lázeňském náměstí v době od 9. do 23. září.
Jiří Ulvr, starosta
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V Praze dne 21. 8. 2012
Vážený pane starosto,
velmi rád bych Vám a Vaší obci touto cestou poblahopřál k úspěchu v rámci
krajského hodnocení soutěže Vesnice roku 2012 – k získání ocenění Zlatá stuha
a k udělení titulu Vesnice Libereckého kraje roku 2012.
Ministerstvo zemědělství je jedním z vyhlašovatelů soutěže Vesnice roku a také
jedním z resortů, který má na starosti problematiku rozvoje venkova. Velice si
vážíme obcí, které aktivně rozvíjejí svůj potenciál, budují místní komunitu a zapojují
tak své občany do společenského života, a v neposlední řadě přispívají k udržení
místních tradic.
Jsem rád, že se Vaše obec zapojila do soutěže Vesnice roku a dovoluji si jí popřát
mnoho štěstí a úspěchů v celostátním kole soutěže.
S pozdravem
Ing. Petr Bendl, ministr zemědělství

Napsali o nás
Tiskových zpráv vyšlo o naší obci více, uvádíme alespoň jednu:

Vesnicí roku LK 2012 je obec Studenec
17. srpna 2012
Hejtman LK Stanislav Eichler, náměstek hejtmana LK pro evropské projekty a venkov Vít Příkaský a radní LK Pavel Petráček (všichni ČSSD) společně s Jiřím Vačkářem, vrchním ředitelem sekce pro regionální politiku Ministerstva pro místní rozvoj ČR, a se zástupci Výboru hospodářského a regionálního
rozvoje předali včera v sokolovně ve Studenci na Semilsku ceny vítězům krajského kola soutěže Vesnice roku 2012 v Libereckém kraji. Absolutním vítězem
se stal podkrkonošský Studenec. Mezi dalšími hosty byl například poslanec
Parlamentu ČR Pavel Ploc (ČSSD) a starostové zúčastněných obcí.
„O konečné podobě výsledků soutěže Vesnice roku 2012 Libereckého kraje
rozhodla hodnotitelská komise, která ocenila zejména aktivní přístup k mládeži
a fungování místních sportovních klubů a oddílů,“ prozradil Vít Příkaský s tím, že
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.
Desetičlenná krajská komise hodnotitelů navštívila mezi prvním a osmnáctým
červnem všechny přihlášené vesnice a následně došla k závěru, že nejvíce ji oslovil
Studenec se svými 1850 obyvateli, druhá největší z přihlášených vesnic. Studenec za
vítězství v krajském kole obdržel vedle zlaté stuhy a postupu do republikového
OÚ Studenec
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finále také finanční ocenění ve výši milion korun. 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.
„Jsem rád, že vítězem je Studenec, který je v posledních letech pravidelným
účastníkem soutěží podporujících rozvoj obcí, jako je právě Vesnice roku
Libereckého kraje. V minulých ročnících se Studenec umísťoval na předních místech
a získal několik stuh za různá odvětví. V roce 2009 získal zelenou stuhu v krajském
kole a tu samou stuhu obhájil ještě v kole celorepublikovém. Získání právě tohoto
celorepublikového ocenění bylo doprovozeno nominací do mezinárodní soutěže
Entente Florale Europe 2010, kde Studenec jako první obec našeho kraje uspěl,
a na vyhlášení, které se konalo v Itálii, si převzal stříbrnou plaketu za druhé místo.
Nyní vítáme Studenec také v síni slávy krajského kola Vesnice roku a já věřím, že to
pro starostu Jiřího Ulvra a celé zastupitelstvo obce bude výzvou k dalším aktivitám
a další příkladné reprezentaci našeho kraje,“ řekl hejtman, který zlatou stuhou
dekoroval starostu Studence Jiřího Ulvra.
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.
Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu
Obec Všelibice, starosta Jaroslav Čermák
Cena byla udělena za obchodní i neobchodní spolupráci místních zemědělských
subjektů a aktivní pomoc při údržbě krajiny a obce i za snahu o zachování
biologické rozmanitosti krajiny.
Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí
Obec Karlovice, starostka Vlasta Špačková
Cena byla udělena za respektování významného krajinného prvku při výsadbě
nových alejí. Za péči a údržbu množství veřejných prostranství.
Bílá stuha – za činnost mládeže
Obec Nová Ves nad Nisou, starosta Milan Fiala
Cena byla udělena za příkladnou spolkovou činnost (např. spolky Novovesan,
Novoveský okrašlovací spolek). Za přirozené zapojování dětí do všech aktivit obce
díky kreativnímu přístupu dospělých.
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Modrá stuha – za společenský život
Obec Mříčná, starostka Jana Holcová
Cena byla udělena za aktivní zapojení spolků a všech občanů do dění v obci. Za
pořádání kulturních a společenských akcí (např. Dřevosochání, Ledosochání, loutkové divadlo a taneční zábavy)
Zlatá stuha – krajský vítěz
Obec Studenec, starosta Jiří Ulvr
Cena byla udělena za výbornou prezentaci komplexního rozvoje 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, za spolupráci s místními podnikatelskými a zemědělskými subjekty. Za
aktivní přístup k mládeži a dětem a fungování řady sportovních oddílů a klubů.
Cenu předali Stanislav Eichler (hejtman Libereckého kraje) a Jiří Vačkář (vrchní
ředitel sekce pro regionální politiku, MMR).
Květa Šírová, oddělení tiskové a vnějších vztahů Libereckého kraje

Soutěž Vesnice roku 2012 – vyhlášení ve vítězné obci
V pátek 5. října 2012 proběhlo slavnostní vyhlášení ve vítězné obci Řepice, která
se nachází v Jihočeském kraji,
poblíž Strakonic. Vše se odehrávalo ve zrekonstruované stodole,
která slouží v letních měsících
pro kulturní akce a která je jednou z největších staveb svého
druhu v České republice.

OÚ Studenec
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Opět se jednalo o velkou událost, kterou navštívili zástupci všech zainteresovaných ministerstev
a vyhlašovatelů soutěže.
Sešlo se zde i mnoho dalších hostů, včetně místních
obyvatel, kteří si rádi na
tento den vzali dovolenou
a chtěli si ho patřičně užít.
V době našeho odjezdu bylo vidět, že zábava tu bude pokračovat do sobotních ranních, možná i nedělních
pozdních večerních hodin.
Jiří Ulvr, starosta
14
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Otevření nového víceúčelového (multifunkčního) hřiště
Dne 31. srpna 2012 jsme se všichni dočkali. Před dvěma lety jsme ve stejný
datum a stejný čas otevírali naši novou mateřskou školu a v té době by asi nikdo
nemohl říci, že za dva roky tu budeme opět, při otevření nového víceúčelového
hřiště. V letošním roce jsme dokázali zpřístupnit veřejnosti další velkou stavbu,
která, podle ohlasu Vás občanů, je hodnocena velice kladně.
Opět se jednalo o velkou událost, které byli
přítomni: hejtman Libereckého kraje Stanislav
Eichler, náměstek hejtmana Libereckého kraje za
resort školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu Radek Cikl, poslanec a starosta města Semily Jan
Farský, starosta partnerské
obce Zuberec Vladimír
Šiška, starosta města Hrádek nad Nisou Martin Půta, ale i řada dalších hostů.
Tuto stavbu jsme dokázali otevřít s časovým předstihem tří měsíců (termín
dokončení díla dle smlouvy a zadávacích podmínek byl 31. 10. 2012), a to díky
tomu, že výběrové řízení vyhrála firma, která se na českém trhu zabývá pouze
výstavbou sportovních ploch.

OÚ Studenec
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Rozměry hřiště jsou
48 × 28 metrů a je připraveno na pět sportů:
kopaná, volejbal, nohejbal, tenis a dvě hřiště na
basketbal. Zázemí tvoří
hlediště pro 50 diváků,
sklad na nářadí, oplocení a umělé osvětlení,
které je navíc přizpůsobeno i na zimní běžecké
lyžování.
Celková cena díla je 4 240 000 Kč včetně DPH a Obec Studenec ke snížení
nákladů využila prostředky ze získané dotace z loňské soutěže Vesnice roku 2011,
kde díky „Oranžové stuze“ získala dotaci ve výši 600 000 Kč.
Slavnostní atmosféru umocnil program pana Václava Kloudy, který svým
vystoupením připravil zážitek nejen těm nejmenším, ale i věkově starším občanům.
Jak jsem již naznačil na začátku, slavnostního otevření se také zúčastnila
čtyřčlenná návštěva z naší partnerské obce Zuberec ze Slovenska, která tady kromě
pracovních záležitostí mohla po dva dny poznávat krásy blízkého, ale i vzdálenějšího okolí, a odvézt si tak nové vzpomínky do slovenských Roháčů.
Ještě jednou děkuji za Vaše kladné ohlasy a přináším pár fotografií. Záběry
z tohoto slavnostního vyhlášení si lze prohlédnout na této adrese: http://www.tvrtm.cz/televize.php?page=ivysilani&video=4698
Jiří Ulvr, starosta
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Tiskových zpráv o slavnostním otevření nového víceúčelového hřiště vyšlo více,
uvádíme alespoň jednu:

Ve Studenci otevřeli nové víceúčelové hřiště
1. září 2012
Ve vítězné obci krajského kola Vesnice roku Libereckého kraje 2012 včera
slavnostně otevřeli nové multifunkční hřiště. Přestřižení pásky se zúčastnil také
hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler, náměstek hejtmana LK Radek
Cikl (ČSSD) a další hosté.
„Rád vidím, že
i přes dosažené úspěchy obce Studenec,
jako je reprezentace
České republiky v mezinárodní soutěži Kvetoucí evropská města,
kde Studenec obsadil
stříbrnou příčku, nebo
po výhře v letošním
ročníku Vesnice roku
Libereckého kraje, neusnul Studenec na vavřínech a stále se snaží zdokonalovat,“ řekl hejtman.
Nové multifunkční hřiště je připraveno na pět sportů: kopaná, volejbal, nohejbal,
tenis a dvě hřiště na basketbal. Jeho rozměry jsou 48 × 28 m. Zázemí tvoří hlediště
pro 50 diváků, sklad na nářadí, oplocení a umělé osvětlení, které bude v zimním
období osvětlovat také přilehlý běžecký areál.
„Celková cena díla je 4 240 000 Kč včetně DPH. Ke snížení nákladů jsme využili
prostředky ze získané dotace z loňského ročníku celostátního kola soutěže Vesnice
roku 2011, kde díky „Oranžové stuze“ získala obec dotaci ve výši 600 000 korun,“
řekl při otevírání hřiště starosta obce Studenec Jiří Ulvr.
Podle slov starosty obce Studenec proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby
na jaře letošního roku. Z podaných nabídek byla vybrána firma Linhart spol. s r. o.
Doba realizace stavby byla dle zadávacích podmínek určena v termínu 1. 5.–
31. 10. 2012. S vybranou firmou byli ve Studenci spokojeni, jedná se o zhotovitele,
který se zabývá pouze výstavbou hřišť, a podle toho byly práce také prováděny
a dokončeny ještě před navrženým termínem ukončení.
Květa Šírová, oddělení tiskové a vnějších vztahů Libereckého kraje
OÚ Studenec
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Další informace
V této době probíhá podání nabídek na akci „Amfiteátr v přírodním a kulturním
areálu při ZŠ a MŠ Studenec“. Jak již jsem uváděl posledně, stavba dle dotačních
podmínek musí začít na jaře roku příštího a papírově vše dokončeno do konce
června 2013.
Jiří Ulvr, starosta

Volby prezidenta republiky
Hledáme zájemce jako členy volební komise pro volby prezidenta
republiky. Jedná se o termín 11. a 12. ledna 2013, případně i pro druhé kolo
volby ve dnech 25. a 26. ledna 2013. Podmínkou je věk nad 18 let. Termín
pro přihlášení zájemců je do 30. listopadu 2012. Bližší informace podá
pí Šírová na OÚ ve Studenci.

Rozšíření veřejného osvětlení v Zálesní Lhotě
Tyto řádky se mi dobře nepíší, ale i přesto je musím uvést. Všichni jsme věřili
tomu, že se občané spodní části Zálesní Lhoty letos dočkají rozšíření sítě nového
veřejného osvětlení. Bohužel musím konstatovat, že se nám to letos nepodaří. Nejde
o finanční prostředky (ty již byly schváleny zastupitelstvem obce pro letošní rok
v březnu), ale důvodem je to, že sedmnáct účastníků řízení nám souhlasné
stanovisko dalo, ale bohužel jeden ne. Jedná se o stále stejnou osobu, která když
může, bude vše blokovat a rozporovat.
Pro tuto dobu je spojené územní řízení o umístění stavby a stavební řízení
zastaveno. Tento projekt musíme přepracovat, aby se nedotkl pozemků tohoto
občana. Kvůli tomu bude i finančně náročnější, ale věřím, že se nakonec uskuteční.
Mohu Vám slíbit, že s těmito finančními prostředky bude zastupitelstvo obce počítat
i na rok 2013 a že tato stavba se zrealizuje v příštím roce co nejdříve. Mrzí mě to,
stejně jako Vás všechny, ale přesto věřím, že mi rozumíte. Děkuji.
Jiří Ulvr, starosta

Rekonstrukce silnice Studenec – Horka u Staré Paky
V měsíci září proběhlo další posunutí této akce, ale i celkové rekonstrukce až po
Dolní Brannou, kupředu. Nejprve Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje dne
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6. 9. 2012 schválilo svoji finanční spoluúčast ve výši 25 %, to samé dne 25. 9. 2012
schválilo i Zastupitelstvo Libereckého kraje.
Tímto Zastupitelstvo kraje schválilo přistoupení Libereckého kraje k realizaci
akce „Modernizace silnice Horka u Staré Paky – Dolní Branná“ v souladu
s usnesením Vlády ČR číslo 547 ze dne 19. 7. 2012 a také schválilo předpokládaný
závazek Libereckého kraje do výše 28,7 mil. Kč v letech 2013 a 2014, s jeho
rozdělením 14 mil. Kč na rok 2013 a 14,7 mil. Kč na rok 2014.
Schválením dojde k zaregistrování celého projektu a k otevření možnosti čerpání
finančních prostředků. Dalším krokem je teď vypsání výběrového řízení na
dodavatele stavby, které provede Královéhradecký kraj.
Toto jsou kroky, které proběhly od mých posledních informací v předešlém čísle
našeho Zpravodaje.
Dovolte mi však na závěr konstatovat jednu nepříjemnou věc, která mě moc mrzí.
Jsou mezi námi občané, kteří tady nemají trvalé bydliště, ale kteří tady mezi námi
žijí a kteří se snaží angažovat ve věcech, ke kterým nemají žádné kompetence,
a naopak potom moji práci brzdí. Kromě jiných věcí se jedná i o tuto záležitost,
dělám v tom maximum, a víc v tom z pozice naší obce udělat nemohu. To, že to snad
dělám i dobře, svědčí to, že jsem byl předběžně navržen do pracovní skupiny této
akce, která má tuto stavbu zastřešovat. Prosím tedy tyto osoby, ať přijdou nejprve se
svými připomínkami a dotazy za mnou a teprve poté jezdí po jiných úřadech. Věřte,
že jejich populistická gesta a zprávy, které však již jsou známy delší dobu,
nepomohou nikomu z nás, spíše naopak. Děkuji.
Celou dosavadní historii se Vám pokusím uvést ve zprávě, kterou otiskuji níže:

Důvodová zpráva
Vláda ČR svým usnesením č. 641 ze dne 28. 5. 2008 zařadila projekt
„Rekonstrukce silnice Horka u Staré Paky – Dolní Branná“ (dále jen „projekt“) mezi
priority Ministerstva dopravy a Státního fondu dopravní infrastruktury. Dále
souhlasila s použitím prostředků státu na realizaci tohoto projektu, a to do výše 75 %
celkových investičních nákladů. Zbytek nákladů zainvestují smluvní strany podle
poměru dohodnutého touto smlouvou. Toto rozhodnutí nabude účinnosti na základě
oficiálního potvrzení představitelů společnosti ŠKODA AUTO a. s. o závazném
rozhodnutí zmodernizovat a rozšířit závod ve Vrchlabí.
Koncem loňského roku dle sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva financí, společnost ŠKODA AUTO a. s. závazně oficiálně potvrdila modernizaci a rozšíření závodu ve Vrchlabí. Na základě této skutečnosti byla přichystána
novelizace výše uvedeného usnesení Vlády ČR, včetně konkrétního vymezení
OÚ Studenec
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finančních prostředků investičních nákladů na rozšíření průmyslové zóny ve
Vrchlabí. Realizátorem zodpovědným za průběh celého díla je vždy žadatel, který
podal žádost a kterému byla dotace přidělena. Žadatelem v případě díla je
Královéhradecký kraj, a tím je i administrátorem celého projektu. Vzhledem k tomu,
že pro finální registraci je mimo jiné zapotřebí dohoda o spolupráci, jelikož některé
investiční akce zahrnuté do projektu rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí jsou na
území Libereckého kraje, byla v březnu letošního roku předložena orgánům kraje ke
schválení smlouva o spolupráci.
Na základě výše uvedeného byla uzavřena v dubnu letošního roku smlouva
o spolupráci při realizaci akce „Modernizace silnice Horka u Staré Paky – Dolní
Branná“ pod OLP/535/2012. Předmětnou smlouvu schválilo zastupitelstvo
Libereckého kraje dne 20. 3. 2012 pod usnesením číslo 93/12/ZK.
Na území Libereckého kraje jsou v rámci výše uvedeného projektu zahrnuty
následující silnice: silnice II/293 v délce 4,86 km, a to v části od křižovatky se
silnicí I/16 až po křižovatku se silnicí II/295, a silnice II/295 v části od křižovatky
s II/293 až po hranici krajů. Celková délka řešených úseků na území Libereckého
kraje je 7,88 km
Na území Královéhradeckého kraje jsou v rámci výše uvedeného projektu
zahrnuty následující silnice: silnice II/295 v úseku dlouhém 2,09 km, a to v části od
hranice krajů do Dolní Branné po křižovatku silnic II/295 a III/2953, a silnice
III/2953 v úseku Dolní Branné dlouhém 1,52 km. Celková délka řešených úseků na
území Královéhradeckého kraje je 3,61 km. Dále jsou na území Královéhradeckého
kraje zahrnuty akce: příprava rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí včetně
komunikačního napojení, stavba silnice I/14 ve Vrchlabí v úseku Nerudova ulice –
Nádražní ulice, požární stanice Vrchlabí a rekonstrukce cest a chodníků ve Vrchlabí.
Dne 28. 8. 2012 se uskutečnilo jednání zástupců Královéhradeckého kraje,
Libereckého kraje, Města Vrchlabí, Ministerstva průmyslu a obchodu, CzechInvestu,
Ředitelství silnic a dálnic a Škoda auto v Hradci Králové. Na jednání bylo
konstatováno, že Vláda ČR v červenci letošního roku svým usnesení číslo 547 ze
dne 19. 7. 2012 schválila 484,858 mil. Kč na realizaci průmyslové zóny Vrchlabí,
plus částku 66,142 mil Kč na další neurčené projekty zóny Vrchlabí, konkrétně tedy
uvolnila finanční prostředky na tuto akci. Dále bylo sděleno, že akce je nutné
realizovat nejpozději do 31. 12. 2014, což je nejzazší termín pro využití prostředků
ze státního rozpočtu.
V současné době je možné projekt registrovat administrátorem projektu, avšak
k registraci je nutné doložit usnesení zastupitelstev obou krajů o doložení vlastního
podílu ve výši 25 %. Hejtman Královéhradeckého kraje požádal Liberecký kraj
o projednání závazku kraje do konce září letošního roku. Pro Liberecký kraj se jedná
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„Pohoštění obecní polévkou“
Na tomto místě oslovujeme místní,
ale i vzdálenější, kdo by měl zájem
předvést své umění, ukázky či prodej
určitého zboží v sobotu 8. prosince
2012 na této akci. Zájemci ať se
přihlásí na OÚ ve Studenci do pátku
30. listopadu 2012. Zajistíme bezplatný pronájem místa i zapůjčeného
stánku.

Z jednání
zastupitelstva obce
Třetí zasedání Zastupitelstva obce Studenec v roce 2012 se uskutečnilo 17. září,
zúčastnilo se ho 12 zastupitelů a 8 občanů.
Zastupitelé projednali a schválili následující záležitosti:
– prodeje čtyř pozemků a koupi pozemku v Zálesní Lhotě, na kterém se nacházejí
sběrné nádoby na odpad,
– smlouvy týkající stavby čistírny odpadních vod pro budovu mateřské školy
v Zálesní Lhotě,
– rozpočtové změny za rok 2012,
– zvýšení kapacity základní školy ve Studenci na 290 žáků a kapacity školní
družiny na 75 žáků.
Dále vzali na vědomí informace o výnosu z loterií.
Zastupitelé také projednali žádost o přehodnocení cen obecních pozemků
a schválili původní ceny (stanovené usnesením zastupitelstva obce z 18. 6. 2012)
jako konečné. Pokud nebudou žadatelé do 30 dní od doručení tohoto usnesení
reagovat na odkoupení pozemků, byla rada obce pověřena zahájit řízení o odstranění
staveb na obecních pozemcích.
V diskusi pan starosta podal zprávu o průběhu soutěže Vesnice roku: 16. srpna
bylo v sokolovně ve Studenci vyhlášeno krajské kolo a vítězství naší obce, 4. září
navštívila Studenec celostátní komise a o víkendu 14.–16. září proběhlo celostátní
vyhlášení v Luhačovicích. Pan starosta poděkoval za pomoc v této soutěži Zuzce
Weissové a Petru Junkovi a podotkl, že Studenec podle zákulisních informací
postoupil mezi šest nejlepších obcí, opět byla nejlépe hodnocena škola a její okolí
včetně naučné stezky a také údržba a rozvoj zeleně.
OÚ Studenec
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Poté oznámil následující zprávy:
– Dne 31. srpna bylo slavnostně otevřeno nové víceúčelové hřiště.
– Bude zahájeno čerpání dotace ve výši 600 000 Kč, kterou jsme obdrželi

–
–
–

–
–

v loňském roce Vesnice roku jako vítězové Oranžové stuhy v Libereckém kraji.
Dotace bude použita na dofinancování nového víceúčelového hřiště.
Obec získala dotaci ve výši 365 600 Kč na výstavbu amfiteátru u studenecké
školy, na podzim proběhne výběrové řízení na dodavatele stavby.
Během září proběhla na obecním úřadě kontrola z finančního úřadu na čerpání
dotace na výstavbu školky ve Studenci.
Minulý týden proběhl na obecním úřadu audit z Krajského úřadu Libereckého
kraje o dílčím přezkoumání hospodaření obce, při kterém nebyly zjištěny žádné
chyby a nedostatky.
Bude se jednat se zástupci banky ohledně snížení úrokové sazby u termínovaného
vkladu, který má obec založen.
Současný stav rekonstrukce silnice Studenec–Horka je takový, že během září
musí schválit spolufinancování akce zastupitelstva krajů, poté může dojít
k zaregistrování, vypsání výběrového řízení a čerpání peněz.

Kurs ovládání počítače
Připravili jsme pro vás nový, příjemný kurs
ovládání počítače. Je určen pro vaši obec, je zcela
zdarma a sami si můžete (po dohodě s ostatními
účastníky) určit, kdy a jakým tempem se budete vzdělávat.
Jedná se o akreditovaný kurs, který vyučují lektoři s bohatými zkušenostmi s výukou dospělých. Jeho délka je 40 vyučovacích hodin a po úspěšném absolvování
obdržíte celostátně platné osvědčení.
Seznámíte se s ovládáním počítače, stejně jako se základními programy pro práci
s ním. Naučíte se základy Wordu, Excelu i PowerPointu spolu se základním minimem o internetu. To vše v kolektivu lidí, které znáte, a v čase, který je pro vás
nejpříhodnější. Je to ideální řešení pro všechny, kteří již dosáhli 50 let věku, přístup
však mají všichni se zájmem o vzdělání. Kursy mohou začít již v prosinci, pokud se
přihlásí více jak 10 občanů.
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Přihlásit se můžete i vy písemně na OÚ ve Studenci s uvedením vašeho kontaktu,
nebo mailem na adresu dlouhy@mostkevzdelani.eu do 23. listopadu 2012.
Kurs je financován z projektu „Central European Knowledge Platform for an
Society“, číslo projektu 3CE283P4, který naše společnost realizuje.
Těšíme se na setkání s vámi
Most ke vzdělání – Bridge to education, občanské sdružení, Semily
Daniel Dlouhý, lektor, koordinátor
Jiří Ulvr, starosta obce Studenec

Základní škola a Mateřská škola Studenec
Vítání prvňáčků ve Studenci
Školní rok 2012/2013
Již tradičně naši nejstarší školáci, deváťáci, vítali prvňáčky, kteří usednou do
lavic pod vedením pí uč. Bohunky Janouškové a Ivy Kučerové.
Připravili si uvítání ve fotbalových dresech, ne snad proto, že by byli velkými
fotbalovými fandy, i když bychom je tu našli, ale proto, aby ukázali, že jsou jedna
třída – jeden „tým“. Školu se také snažili přirovnat k fotbalu jako zábavné hře, která
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má svá pravidla a hodně spoluhráčů, jako mají děti ve třídě kamarádů. Tak jako se
musí hráči učit přihrávkám a jiným dovednostem, prvňáčci se musí naučit číst, psát
a počítat…
Zde je k nahlédnutí úvodní přivítací řeč, kterou doplnila ještě písnička s názvem
„Zelená je tráva“, v podání deváťáků a třídní učitelky Petry Pohořalé. Prvňáčci
obdrželi na památku šerpu žluté, tedy sluníčkové barvy, pamětní list a malý míček,
aby nezapomněli, že byla řeč o fotbalu.
Vítejte mezi námi, milí prvňáčci, školní rok 2012/13 je pro vás startovní čarou, od
které se odpíchnete a poběžíte naproti spoustě kamarádů, zážitků a vědomostí. Je to
jistě i běh přes překážky – to už někteří dobře víme, ale když je překonáte, budete na
sebe pyšní. Ten běh potrvá 9 let, to ani hrdina Forrest Gump neběžel tak dlouho. My
už se blížíme k cíli, pomalu bude čas finišovat, abychom se dostali na střední školy.
Vy se máte, vy si můžete užívat nové třídy, krásné učebnice, skotačit na hřišti, na
trampolíně, na prolézačkách a absolvovat spoustu akcí, které pro vás škola a paní
učitelky vymyslí.
Přejeme vám, ať se vám tu líbí, ať vás baví učení a hlavně nezlobte paní učitelku,
aby se na vás mohla usmívat jako sluníčko.
Na světě je přece hned líp, když svítí sluníčko, než když nás straší bouřkové
mraky.
za 9. třídu Viktor a Vendy ve spolupráci s –ma–
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Dopravní hřiště
Jako každý rok měli čtvrťáci možnost vyzkoušet si svoje dopravní znalosti na
hřišti v Košťálově. 10. a 11. 9. 2012 si zopakovali nejen dopravní značky,
křižovatky, ale i své cyklistické umění. Snad se budou chovat stejně ukázněně sami
na silnici.
Mgr. Hana Lánská

Děti, pozor silnice!
Projekt „Děti, pozor silnice!“ je již tradičně připravován pro žáky 1. ročníků
Policií ČR Semily. Letos se konal již 6. ročník této akce, která byla opět obsahově
i organizačně dobře připravena. Třída I. A se do Semil rozjela autobusem 19. 9. 2012
a o týden později se na cestu vydala i I. B. V dopoledním programu načerpaly děti
vědomosti o dopravních značkách, povinné výbavě jízdního kola a o tom, jak se
správně a bezpečně chovat na silnici v různých dopravních situacích. Posilněny
svačinou měly děti možnost pohlédnout si posilovnu a tělocvičnu pro policisty, ve
které si po dopoledním soustředění mohly nadšeně zaběhat a zaboxovat do
boxovacího pytle. Poté se autobus se všemi zúčastněnými rozjel do Košťálova, kde
se děti na dopravním hřišti snažily uvést teorii do praxe – vyzkoušely zapůjčená
jízdní kola a koloběžky, snažily se jezdit bezpečně dle pravidel a myslím, že
odcházely s ponaučením, že chovat se bezpečně na silnici jako chodec i jako řidič
není vůbec jednoduché a dá ještě hodně práce naučit se být správným účastníkem
silničního provozu.
za I. A a I. B Mgr. Bohumila Janoušková
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Zpráva o činnosti školní družiny
Školní rok 2011/2012
Školní družina se v tomto školním roce stala odpoledním útočištěm téměř stovky
dětí. Bylo tedy třeba pracovat ve skupinách. Velkou pomocí nám všem byla paní
učitelka Klára Štefanová, která si s úsměvem na určitou dobu vzala na starosti naše
prvňáčky.
Práce školní družiny se odvíjela od myšlenky, že odpolední čas by měl být pro
děti časem zábavy, odpočinku a činností dle jejich zájmu. V nabídce volnočasových
aktivit jsme proto nabízeli řadu společenských her, stavebnic, umožnili dětem hrát
karty i hru na PC, děti si také mohly dle své chuti kreslit a malovat, tiskat
a v neposlední řadě se do sytosti vyřádit na dětském hřišti. Po volnočasových
aktivitách přicházely na řadu činnosti zájmové a rekreační, které nabízely širokou
škálu možností v oblastech výtvarných, hudebních, sportovních, pracovně-technických, literárně-dramatických… Snažili jsme se i o získávání vědomostí a získávání
zkušenosti, které jsme mohli využít při přípravě na vyučování.
Celý rok se nesl ve znamení již typické
soutěže o „Šikulína“ školní družiny. Každý
den byla předem určená činnost, za kterou
mohli všichni získat nějaké body. Ty se
v průběhu dnů sčítaly a na konci každého
měsíce jsme vyhodnotili tři nejlepší šikulíny.
Na konci školního roku bylo slavnostní
vyhlášení všech zúčastněných. Každý, kdo
získal alespoň jeden bod, si odnesl diplom
s celkovým umístěním a drobnou odměnu dle
výběru. A snad každý si odnesl také nějaké příjemné zážitky… příležitostí bylo
mnoho…
Září
Září bylo ve znamení seznamování.
Poznávali jsme se nejen my všichni
navzájem, ale snažili jsme se seznámit
i s pravidly a bezpečností. Protože všichni bychom si přáli, aby nám ve družině
bylo dobře a mohli jsme si užít vše, co
nás čeká. V září máme ve Studenci posvícení, a tak jsme mu věnovali několik
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dní. Seznámili jsme se s tradicí i zvyky,
„upekli“ speciální koláče a samozřejmě
hodně závodili, neboť závody o Posvícenský koláč známe snad všichni.
Nezapomněli jsme si také vyrobit krásné poháry pro vítěze. Dalším tématem
na září byly houby. Toulali jsme se
lesem, poznávali viděné a naučili se
spoustu i z knížek. Konec měsíce se
nesl ve znamení svatého Václava, kdy
jsme se dozvěděli něco o tomto významném muži našich dějin.
Říjen
Říjen převzal svůj název od jelení
říje, a tak i my se věnovali jelenům
a zjišťovali o nich mnoho zajímavostí. Také jsme se je naučili parádně
kreslit. Příroda kolem nás se pomalu
začínala chystat na podzim a my si
udělali dny plné plodů podzimu i barevného listí. Konec měsíce se tradičně zajímal o naši zem, oslavili jsme společně den vzniku samostatného čs. státu.
Listopad
Listopad začal časem dušiček. Další týden
jsme se věnovali větru, vánku i pořádnému vichru. Samozřejmě jsme se snažili přivolat Martina na bílém koni. Důležitým tématem byla svoboda, která je důležitá a my si ji připomínáme
vždy 17. 11. A pak už nám pomalu začínal čas
adventu…
Prosinec
Spolu s čerty a Mikulášem nás čekala spousta
legrace. Ale byli jsme i „prospěšní“ a vyráběli
jsme spoustu krásných přáníček, která sloužila
jako vstupenky na vánoční školní koncert.
OÚ Studenec
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Vyrobili jsme krásný adventní kalendář a překrásné
andílky. Blížil se čas Vánoc a naše dny byly plné
vánočních tradic, kaprů, ozdob a stromečků. Společně jsme došli až k samotnému příběhu Vánoc
a snažili se představit, jak to všechno tenkrát v Betlémě bylo…
Leden
Slavíme Nový rok, vzpomínáme na oslavy, zachycujeme ohňostroje. A chystáme se na příchod
Tří králů. Pak nás čekal hodně důležitý úkol,
připravovali jsme práci pro budoucí prvňáčky, kteří
přišli do školy k zápisu. Tak jsme při té příležitosti
vzpomínali na náš zápis do školy a vyzkoušeli naše školní dovednosti. Dost bylo
školních úkolů, a tak hurá na zimní sporty…
Únor
„Na Hromnice o hodinu více“,
a co to vlastně znamená? Jak, čím
a proč měříme čas? To byly otázky prvních únorových dnů. A pak
sníh a mráz – na obrázcích, výrobcích i venku. Ale také chvilka pozornosti ke svatému Valentýnovi.
A pak už hurá na řádění masek
a masopustní veselí.
Březen
Jaro klepe na dveře a spolu s ním svátek
MDŽ, co všechno tahle zkratka může
znamenat? To jsme si užili legrace, ale
nezapomněli jsme ani na pravý význam
a vyrobili i dárečky pro naše milé ženy,
máme jich ve svém okolí všichni několik.
A pak už opravdu chceme jaro, snažíme se
přivolat sluníčko a spoustu krásných jich
vyrobíme. Ale to ještě stále není všechno,
čeká nás výlet do vesmíru. Rakety, planety a práce s encyklopedií, to nás bavilo. Tak
schválně, kolik z nás se do vesmíru podívá?
28
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Duben
Velikonoce, to je spousta práce. A tak tvoříme
a dozvídáme se něco o podstatě těchto svátků.
Velkým tématem byly také tulipány, které nám „vykvetly“ na mnohých výrobcích i v básničkách. Venku
začínali zpívat ptáčci, a tak byl čas něco se o nich
dozvědět. A konec měsíce, ten byl plný čarodějnic
a čarodějných příběhů.
Květen
Květen nám dal možnost poděkovat všem maminkám na jejich svátek, toho jsme všichni s chutí
využili. Navštívili nás také tři zmrzlí muži a seznámili nás s různými podobami počasí. Při toulkách
venku jsme pozorovali brouky i broučky, snažili se
poznat je podle jména a mnoho jsme jich také
vyrobili.
Červen
Začal poslední měsíc školy, a to velkou oslavou
Dne dětí. Velkým úkolem bylo připravit vše, co se
nám za celý rok povedlo. Bylo toho opravdu hodně,
a tak na závěrečné výstavě byla chodba vyzdobená
pouze z prací ve školní družině. Byla to krásná
podívaná, jsme opravdu šikulové. A také „Šikulíni“,
jejichž vyhlášením jsme se rozloučili a vydali se vstříc novým prázdninovým dnům.

OÚ Studenec

29

Ročník 2012

Číslo 5

Projekt Vzduchoplavec Kráčmera… ještě není u konce?
Jak si jistě mnozí pamatují, naše škola se ve školním roce 2010/2011 zúčastnila
celostátního projektu, jehož cílem bylo podnítit v dětech zájem o regionální historii.
Aby se projekt stal ještě zajímavějším, zapojila se ČT a v daném regionu natočila
krátký dokument, který by mohl být využit v hodinách vlastivědy spolu
s metodickými příručkami a pracovními listy, které školy též obdrží.
To všechno jsme si zasloužili tím, že jsme absolvovali několik pracovních dílen,
sestavili si deník pradědečka Kráčmery, připravili scénář k filmu, který ČT nakonec
pozměnila, což nebylo zrovna šťastné, natočili jsme vlastní film a připravili
fotodokumentaci k projektu, která se objevila na mobilních panelech, jež jsou
v našem vlastnictví na památku.
Mohli jsme se jimi pochlubit například na předávání cen „Vesnice roku 2012“
Libereckého kraje, kde Studenec získal „Zlatou stuhu“, což bylo ocenění nejvyšší.
24. 9. 2012 se v Městské knihovně v Praze konalo slavnostní ukončení tříletého
projektu. Nechyběli zde hlavní protagonisté pánové Matějka, Mikšíček, Dlabola
a ČT zastupovala produkční pořadu vzduchoplavec Kráčmera, který byl ČT odvysílán.
Nechyběl zde ani herec
pan Šulaj, který si ve všech
dílech zahrál dvojroli.
Po krátkém zhodnocení
projektu všemi již jmenovanými byli žáci pozváni
na oběd a dále následoval
individuální program s mapou Prahy v ruce. Cílem
bylo Betlémské náměstí,
kde byl sraz před závěrečnou vernisáží v Jilské ulici.
Zde byly shromážděny
všechny panely zúčastněných škol, které si bylo možné prohlédnout.
Vzhledem k tomu, že žáci, kteří na tomto projektu pracovali, již nejsou našimi
studenty, s pí uč. Macháčovou se do Prahy vydaly dívky ze současné 9. třídy, které si
na projekt dobře pamatují z prezentací u nás ve škole.
Jak bylo již řečeno, projekt byl ukončen s tím, že ještě nebyly rozeslány výukové
materiály školám, které máme slíbené, ale naše povinnosti byly účastí na slavnost30
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ním zakončení vyčerpány. Ještě jednou děkuji všem našim bývalým žákům „kráčmerovcům“ za reprezentaci školy a vedení školy děkuji, že nám realizaci projektu
umožnilo.
Mgr. Romana Macháčová, koordinátor projektu

Exkurze v OHS Turnov
Nový školní rok začal nově nejen pro naše prvňáčky, ale i pro žáky 9. ročníku,
které čeká v letošním roce rozhodnutí, kam budou směřovat jejich další kroky po
ukončení povinné školní docházky.
V rámci Volby povolání se hned 5. září zúčastnilo 15 našich deváťáků další
exkurze v rámci projektu Libereckého kraje na podporu technického vzdělávání
NadoTECH v Obchodní akademii, Hotelové škole a Střední odborné škole v Turnově. Jak jsme informovali již v minulém čísle SZ, tento projekt má sloužit ke zvýšení
zájmu žáků o studium technických oborů. Žáci mají možnost prohlédnout si odborné
učebny přímo při výuce, zkusit si některé činnosti a zapojit se do oborových soutěží
mezi zúčastněnými základními školami. Doprava žáků je plně hrazena v rámci
projektu Libereckým krajem.
Do Turnova jsme cestovali společně se žáky ZŠ Rovensko pod Troskami, takže
už i cesta s pohledem na pyšné Trosky byla příjemná.
Po přivítání náměstkem hejtmana LK Radkem Ciklem a ředitelkou OHS se žáci
7 základních škol postupně rozešli do jednotlivých učeben odborného výcviku, aby
se seznámili s některými zde vyučovanými obory, jako např. optik, kuchař-číšník,
prodavač, nástrojař, zámečník, obráběč kovů.
Součástí prezentace oboru optik byla i soutěž o nejzdařilejší výtvarný návrh
obrouček brýlí. Této soutěže se velmi úspěšně zúčastnil i žák naší školy David
Kulhánek, který byl odpoledne na náměstí Českého ráje v Turnově odměněn zástupkyní firmy
Hoya Lens a. s. Turnov
slunečními brýlemi za získané 1. místo.
V rámci seznámení se
s oborem kuchař-číšník si
žáci mohli ochutnat čerstvě namíchané nápoje,
zkusit si doplňky k aranOÚ Studenec
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žování slavnostních tabulí,
zjistit, zda doma umí připravit
také tak chutné kanapky, nebo
že někteří zvládnou v učebně
kuchařů obracet palačinky
„v nadhodu“. Ani informace
z oboru prodavač nebyly nezajímavé a hodily se k odpo-

ledním soutěžním kláním.
Na závěr dopoledního programu jsme navštívili dílny
pro obory nástrojař, zámečník
a obráběč kovů.
Odpoledne trávili všichni
žáci ZŠ na náměstí v Turnově,
kde pro ně byly připraveny
vtipné oborové soutěže, jako například číšnická štafeta, kde bylo úkolem nejen se
správně obléknout a pozapínat všechny knoflíčky bílého kuchařského oděvu, ale
i naplnit sklenici vodou, přinést ji co nejrychleji „hostu“, který ji opět co nejrychleji
vypil. Ani složení krabic a jejich dárkové zabalení se neobešlo bez povzbuzování
spolužáků. Dále se soutěžilo v grafickém zpracování vymyšleného návrhu brýlí, ve
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„šroubení“, v Pasco testu, ve vědomostní soutěži Hej ty, víš to? Žáci, kteří zrovna
nesoutěžili, mohli využít IQ Park stan s hlavolamy, pokusy a hádankami.
Stručně shrnuto, naši soutěžící deváťáci Dominik, David, Terka, Denisa,
Kristýna, Jára a Adam se opět moc snažili a vyhráli skvělé druhé místo mezi
ostatními sedmi školami. Za to je moc chválím a současně jim znovu děkuji za
reprezentaci naší školy. O sladkou výhru se rozdělili s nesoutěžícími spolužáky
a snad alespoň některým ze zúčastněných tento den pomůže v rozhodování „kam
dál“.
PaedDr. Dana Synková, výchovná poradkyně ZŠ

Vánoce našich dědů a babiček
Vánoční zvyky a pověry
Vánoce jsou dobou, kdy se člověk rád vrací do minulosti a úmyslně se opřádá
nejen tajuplným vánočním kouzlem, ale dětskou vírou v jeho tajuplnou moc.
Nejkrásnějším a nejtoužebněji očekávaným dnem z celých svátků je Štědrý den.
K němu se také pojí nejvíce těch různých kouzel a pověr. Je to jedinečná příležitost
dozvěděti se alespoň rok dopředu, co nás čeká.
V každé rodině je po celý Štědrý den plno práce a příprav. Kolem všude je plno
vůní a lákavých pochoutek, které lákají k ochutnání. Dodržoval se však slib, že kdo
se vydrží až do večeře postit, uvidí zlaté prasátko. Byla to účelová pověra, neb
v těch chudých rodinách se ta jednoduchá večeře (hladká ančka a rejžovník)
vyhladovělým zdála mnohem bohatší a opravdu chutnala. Také pověra, že na Štědrý
den nesmí odejít žádný žebrák či koledník bez řádného obdarování. Proto
obdarovávali i ti, kteří tyto lidi od domu odháněli. A tak tento den chodili na koledu
nejen opravdoví žebráci, ale ti chudí z obce, aby měli na svátky přilepšeno. Ve
Studenci bylo jen málo rodin, kde by se nestavěl betlém, většinou vlastní výroby.
Někteří „betlemáci“ ho připravovali po celý advent. Vyřezávali nové figurky,
opravovali město, pastvinu a další. Kdo nebyl tak zručný, postačily mu betlémské
archy, na kterých byl celý betlém natištěn. Nalepil se na tužší papír, jednotlivé části
se vystříhaly a přilepené na dřevíčku se pak stavěly na schůdky. Stromek nebyl
v dřívější době obvyklý. Když se v pokročilejší době už začaly stromky v rodinách
objevovat, zavěšovaly se na ně jen ozdoby vlastní výroby a něco dobrého. Převážně
jen zázvorky a bílá cukrovaná kolečka.
Konečně se blíží Štědrý večer. „Nerozsvěcuj ještě,“ volá babička od kamen.
„Proč,“ diví se vnučka, „vždyť nevidím na věšení zázvorek.“ „Copak nevíš, že kde
OÚ Studenec
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se dnes prvně rozsvítí, nastěhuje se tam všechna neřest z vesnice.“ „A jaká neřest,“
vyzvídá vnučka.“ „Inu, blechy, švábi, nemoce a další. Teď už ale můžeš rozsvítit,
naproti právě rozsvítili. Nezapomeň nasypat dobře slepicím, abychom měli po celý
rok hodně vajec,“ říká babička. Dávalo se také pozor, kdo přijde tento den jako první
do stavení. Když přišel někdo mladý, vědělo se, že bude v rodině po celý rok štěstí.
Horší bylo, když přišel někdo starý anebo dokonce bába, to měla rodina po celý rok
smůlu. V hospodářství se též věřilo, že když přijde někdo mužského pohlaví, že se
od krávy narodí býček a když ženského, že se narodí jalovička. Někde také před
chlévem položili na zem křížem lopatu na sázení chleba a koště. To byla ochrana,
aby někdo neškodil dobytku. Také byl zvyk, že se před večeří muselo stoupnout
bosou nohou na sekyrku, aby prý po celý rok nebolely nohy. Ta sekyrka se pak
dávala při večeři pod stůl, neb tam má být nějaký železný předmět, aby v rodině po
celý rok vydrželo železné zdraví.
Konečně se zasedá ke stolu, kde je prostřeno o jeden talíř navíc pro nenadálého
hosta, anebo pro nejbližšího nebožtíka. Uprostřed svítí svíčka za zemřelé. Všichni už
jsou shromážděni u stolu.
Postaví se a otec, nebo nejstarší z rodiny se hlasitě modlí a ostatní s ním.
Pane Bože, Otče náš nebeský,
Požehnej nám těchto darů,
které z Tvé ruky štědré
bráti a požívati budeme.
Pak teprve následuje Otčenáš. Na stole i kolem stolu již voní lákavá jídla, která si
hospodyně před večeří připraví na dosah ruky, aby nemusela vstávat od stolu. Podle
starého zvyku má být na stole devatero jídel. Někde toho bývalo i více nebo méně,
ale několik základních muselo být všude. K nim patřil houbovník, jinak zvaný černý
kuba, někdy taky rejžovník se sušenými švestkami, hrách, kroupy, jáhly, jablka,
sušené švestky, ořechy, křížaly, vánočka a čaj. Ryba bývala vzácností, ve Studenci
vůbec ne. Polévka většinou hrachová nebo hladká ančka. Na stůl patřil i chleba
a peníze, aby jich bylo po celý rok dostatek. První lžíci polévky začal jíst nejstarší
stolovník a po něm dle věku další. Během večeře nesměl nikdo od stolu vstávat, aby
ho nepotkalo něco zlého. Ve výjimečných případech mohla vstát a vzdálit se jedině
hospodyně.
Po večeři začínala ta tajuplná kouzla, kdy se člověk snaží poodhrnout roušku
budoucnosti.
Děti už sice netrpělivě čekaly příchod Ježíška, ale tyto rituály se musely odbýt.
Krájela se jablka, zda bude uprostřed hvězdička nebo křížek. Křížek znamenal něco
špatného. Louskaly se ořechy a jejich slupky byly pak součástí dalších kouzel. Otec
také rozkrájel jedno jablko a z něj podělil všechny členy rodiny, aby se zase za rok
34
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na štědrovečerní večeři sešli. Po večeři se také smetly všechny drobty a slupky na
stole a hospodyně je rozhodila po zahradě, aby stromy měly hodně ovoce.
Teď nastává, hlavně pro děti, ta velmi očekávaná chvíle, kdy přichází Ježíšek.
V rodinách, kde byl stromeček, se rozsvítí a tatínek na chodbě zazvoní a jako od
Ježíška převezme dary. Nadílka byla tehdy velmi chudá, většinou nějaké části
oblečení, které by se stejně muselo koupit. Bylo to však od Ježíška, a proto i tento
skromný dárek působil radost. Na hračky už peníze nezbývaly. Hračka se objevila
jedině tehdy, když ji někdo z rodiny dokázal vyrobit.
Pokračování v příštím čísle.

Oldřich Kuřík z Horky

Zamyšlení nad činností Klubu důchodců
2011–2012
Tak jako v životě se střídá čtvero ročních období, i v životě každého z nás je tomu
podobně. Už krátce po narození, kdy bezpečně poznáme svou maminku a své
nejbližší, začínáme se stále intenzivněji zajímat o své okolí, které nás každodenně
něčím překvapuje, hlavně je to příroda. Z počátku slunce, déšť, sníh, stromy, kvítky.
Svým kouzlem nás udivuje celý život. Je to její bělostná a třpytivá krása zimy, jarní
zeleň, zpěv ptáků mezi rozkvétajícími stromy a první jarní kvítky, letní blankytné
nebe s blahodárným sluncem, či hvězdnou oblohou a barevností rozličnosti plodů,
které nám nabízí. Nejkrásnějším a nejbarevnějším obdobím je přesto podzim, kdy se
nám nabízí pohled na obraz, který nám nemůže nabídnout ani ten nejlepší malíř.
Jistě mi dáte za pravdu, že první pohled po ranním vstávání zamíří vždy na okno, co
se děje za ním, z čehož ihned usoudíme, jak v ten den co zvládneme, a hlavně,
s jakou chutí do něho vstoupíme. Prostě jsme přímou součástí přírody, které je náš
život podřízen. Čas mládí, zralého a výkonného věku plného síly, čas rozjímání a tak
trochu bilancování hodnot, které obohatily běh světa, zklidnění, zpomalení
pracovního tempa a radování se ze všeho, co můžeme ještě prožít, i co jsme
v uplynulém roce prožili.
Jako vždy v prvním podzimním měsíci pořádáme autobusový zájezd, abychom
uspokojili svou zvědavost a zvídavost. Proto jsme navštívili Muzeum Eduarda
Štorcha, spisovatele knih o pravěku. Historické události r. 1866, bitvy, která
vyvrcholila u obce Chlum, poblíž Hradce Králové, jsme si připomenuli při návštěvě
památníku největších rakousko-pruských střetnutí. Následovala prohlídka
nedalekého zámku Hrádek u Nechanic. Po kratší zastávce v Hořicích jsme na závěr
našeho výletu poseděli v příjemném prostředí restaurace „Mája“ ve Vidochově. Po
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dobré večeři, občerstvení, družné zábavě, zpěvu za doprovodu harmoniky jsme se
vraceli domů.
V říjnu mezi nás zavítala zdravotní sestra p. Jana Česáková z místního Zdravotního střediska. Na mnohé dotazy srozumitelně odpovídala, přidala různé rady k utužování naší tělesné schránky, mnohé cviky na místě předvedla. Děkujeme, mnozí
z nás se jimi řídíme.
V listopadu jsme se mohli jen těšit na mysliveckou besedu a různé historky
z lovu. Z osobních důvodů se nekonala, snad někdy příště. Zavítal ale mezi nás
studenecký starosta p. Jiří Ulvr. Kromě odpovědí na otázky přítomné seznámil
s plánem úprav v prostorách školy v Zálesní Lhotě, aby se mohli občané scházet
v příjemném prostředí. Moc jim to přejeme. Prosincové setkání navštívil Mikuláš
s anděly a čerty, jejich nadílce předcházel program žáků ZŠ. Každý byl po zásluze
odměněn. Koledy nechyběly, přání byla upřímná.
K přivítání nového roku 2012 přišla zahrát na klarinet, saxofon a klavír
talentovaná muzikantka zdejší školy Markétka Urbanová. Všem přítomným popřál
i p. starosta J. Ulvr.
Abychom si na masopustní setkání oblékli masky a navzájem se zasmáli, k tomu
už se nepřinutíme, i tak bylo o zábavu postaráno. S koblížky, tlačenkou a balíčkem
s jitrnicí a jelítkem byl každý spokojen. Děkujeme za sponzorský dar Řeznictví
Nosek. Pro dobrou náladu zazpívali a zahráli naši muzikanti Boura a Fišer.
V březnu mezi nás zavítal p. Petr Bušák, účastník televizního programu „Farmář
hledá ženu“. Vyprávěl zážitky z natáčení v čase hledání partnerky, ochotné pro práci
v zemědělství. Bohužel měl smůlu. Věříme, že tento sympatický mladý muž uspěje
i bez televize. Držíme palce.
V dubnu pro nás žáci 9. tř. ZŠ sehráli pohádku „Z pekla štěstí“. Celkový dojem
dává tušit, že je jistá naděje, že se ve Studenci objeví pokračovatelé ochotnického
spolku „Lidumil“.
Oslava Svátku matek se konala v prostorách OÚ. Děti ze zdejší MŠ pro nás
připravily veselé pásmo říkanek, písniček a kratších scének. Každá žena obdržela od
dětí ozdobný perníček a milý úsměv. Dík i paním učitelkám. Po dobrém pohoštění
dostala každá žena kytičku. Bude-li o ni pečovat, může se z ní dlouho radovat.
Červnové, slavnostní závěrečné setkání se uskutečnilo v restauraci „Na Špici“.
Zahájení: zhodnocení celoročního programu, dík a předání kytičky všem, kteří se
spolupodílejí na zdárném průběhu každého setkání, OÚ, dětem, učitelkám, všem
osloveným, kteří přicházejí mezi nás, aby obohatili program našich setkání. Naše
předsedkyně Líba Ježková poctivě zajišťovala všechny akce. Patří jí náš velký dík.
I já děkuji za vaši téměř pravidelnou účast a dárkové ocenění mého snažení.
Libuše Ježková
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Mladí hasiči ze Studence ,, Plamínci“
Soutěž ve Víchové nad Jizerou
V sobotu 23. 6. 2012 jsme se sešli u hasičárny ve Studenci v 8.00 h. Děti se
převlékly, naložilo se vše potřebné a vyrazili jsme směr Víchová nad Jizerou. Bylo
krásné, slunečné počasí. Rozložili jsme stan a sezení a děti už si nosily brambůrky
a sladkosti. Na nástupu se dohodlo, že se štafeta dvojic poběží dvakrát. Útok zatím
jen jednou. Druhou šanci děti dostanou podle toho, jestli zbude čas. A zbyl.
Závodily jak o život a oba útoky se jim opravdu moc povedly. Na štafetě dvojic jim
to ale zas pokazily ty hlouposti okolo. Pár trestných minut za krok zpátky a už si
o poháru mohly nechat jen zdát. Naši závodníci byli trošku zklamaní, protože se
moc snažili a po útocích to
vypadalo dost slibně. Ale co
se dá dělat. Pravidla jsou
jasně daná. Musíme se smířit
s pátým místem. Chvilku
jsme si ještě pobyli, ale
protože to dost dlouho trvalo
a u nás byla pouť, sbalili
jsme se, vyzvedli si cenu
(dětské šampáňo a brambůrky) a vrátili se domů.
Bylo s námi 13 dětí: Renatka Trejbalová, Eliška Hamáčková, Barunka Vanclová,
Matěj Kolář, Lukášek Link, Péťa Bachtíková, Valča Jiroutová, Radim Link, Filip
Ulman, Martin Jerie, Josef Vancl, Adam Kalenský a Nikolka Hamáčková. (Nikolka
tentokrát pomohla Horní Branné – paní vedoucí nás moc prosila, že jim jedno dítě
chybí. Tak tímto ještě jednou Nikolce děkujeme.) Strojník – Lukáš Kalenský.

Pouťová soutěž ve Vítkovicích
V sobotu 30. 6. 2012 jsme jeli s dětmi na soutěž do Vítkovic. Sbalili jsme se
celkem rychle – už to máme nacvičeno. Děti se převlékly do hasičského oblečení,
naskákaly do aut a vyrazili jsme. Když jsme tam dojeli, prohlédli jsme si pěkně
celou vesnici. Dojeli jsme až nahoru na kopec a pokochali se krásnou vyhlídkou.
Dál už Jirka jet nechtěl, tak to otočil a jeli jsme zpět, po stopě hasičské cisterny, ze
které tekla voda. Protože ale bylo veliké teplo, cestička se nám ztratila a my se
museli na cestu zeptat. Nakonec jsme to úspěšně našli. Byla to taková pěkná
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vesnická soutěž. Protože družstev bylo málo, dovolili některým dětem běžet dvakrát.
Tak si zasoutěžili i naši nejmenší. Času bylo dost, tak všechna družstva běžela dva
útoky a počítal se ten lepší čas. Naše děti předvedly perfektní výkony, za což se
konečně dočkaly 1. místa. Družstvo s malými dětmi skončilo na 3. místě. Všichni
měli obrovskou radost, takže to dopoledne určitě stálo za to. Dva poháry najednou,
to už se nám dlouho nepovedlo. Nejvíce se dětem líbilo v potůčku. Bylo teploučko,
tak si tam stavěly hráze a chladily se ve vodě. Po skončení
soutěže jsme se přesunuli ke
škole, kde měli na hřišti postaven skákací hrad a trampolínu. Tam se děti vyblbly. Koupili jsme si klobásy, bramboráky
a nanuky, vystřelili růži a odjeli
se slávou domů.
Soutěžili: Eliška Hamáčková,
Barunka Vanclová, Lukáš Link,
Péťa Bachtíková, Valča Jiroutová, Pepča Vancl, Nikolka Hamáčková, Ondra Vaníček, Daneček Mečíř, Martin Jerie a poprvé Zuzanka Vanclová.
Strojník – Jiří Vancl.

Poslední hasičák 2012
A už je tu konec. Poslední úspěšnou soutěží ve Vítkovicích jsme opravdu
ukončili činnost hasičského kroužku pro rok 2011–2012.
V pondělí 18. 6. jsme vyrazili na zmrzlinu a dále jsme nacvičovali požární útok
za hasičárnou. Toto pondělí nám opravdu přálo počasí, a proto jsme dětem na
úplném konci cvičení dovolili vykoupat se v kádi. Bylo to opravdu jen pár
dobrovolníků, kteří do kádě do té studené vody vlezli, ale za to si to krásně užili. Byl
to opravdu zážitek. Mokří jako myši pak jeli domů.
Kalendář nám ukazoval, že příští pondělí bude 25. 6. (poslední pondělí v červnu).
Rozdali jsme proto lístečky na poslední hasičák, který se bude konat na dětském
hřišti od 16.00 společně s rodiči. Týden utekl jako voda a bylo tu pondělí. Přivezli
jsme na dětské hřiště malé občerstvení pro děti a jejich rodiče a společně jsme
zavzpomínali na vše, co jsme celý rok společně prožili. Mladí hasiči dostali za
reprezentování našeho sboru malou pozornost – klíčenku na krk s nápisem „Hasiči
Studenec – mladý hasič 2011–2012“. Na konci klíčenky měly děti připevněnou
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malou sladkost. Ani vedoucí neodešli bez ocenění.
Starosta Vladimír Hamáček jim předal také klíčenku na krk s nápisem „Vedoucí mladých hasičů
2011–2012. Ještě jednou
všichni moc děkujeme.
Teď už nás poznají všude. :-)
Po slavnostním zakončení jsme dětem poděkovali za jejich výsledky, za
jejich nadšení, za jejich práci v zimním období… Popřáli jsme jim krásné a slunné
prázdniny a moc se těšíme na září, kdy 3. 9. v 16.00 začneme opět zažívat soustu
legrace a zábavy při přípravě na další hasičské soutěže. Následovala volná zábava
a opékání špekáčků. Mladí hasiči se změnili v pistolníky a zábava pokračovala dál.
I někteří rodiče se do jejich hry zapojili, i když nechtíc. Skončili tak svázaní lanem
u stromu a vysvobodit je museli až naši nejmenší, kterým bylo rodičů líto.
Obloha se náhle zatáhla a v 18.00 jsme vše rychle sbalili. Naposledy se rozloučili
a utíkali jsme se schovat před opravdu prudkým deštěm. A tak skončil náš hasičský
kroužek v roce 2011–2012. A brzy ahoj!

Hasičský tábor 2012
Hasičský tábor se konal ve dnech 6.–10. srpna 2012 od 8.00 do 17.00. Zúčastnilo se ho 30 dětí, 5 vedoucích a 2 kuchaři. A co jsme s dětmi dělali?
V pondělí byl vyhlášen den s názvem POLICIE. Děti si zopakovaly, co už
o policii vědí, k čemu nám slouží a jak se zachovat, když potřebujeme její pomoc.
Vyrobili jsme si dopravní značky, zahráli si hru na jejich poznávání a vydali se „po
stopách pachatele“. Všichni jsme si udělali občanský průkaz, do kterého se během
celého týdne zapisovaly prohřešky a pochvaly dětí. Bylo veliké teplo, tak jsme se
osvěžili rozprašovačem a opalovali se.
V úterý jsme začali rozcvičkou na parkovišti. Po návratu jsme v klubovně
vyráběli mobilní telefon a učili se volat o pomoc. Dnešní den měl název HASIČI.
Povídali jsme si o jejich činnosti a o nebezpečí požáru. Přečetli jsme si pohádku
o Hasíkovi a pak jsme se vrhli na barvení triček foukacími fixy s nápisem „Hasičský
tábor 2012“. Po obědě nás čekala prohlídka hasičského auta s přednáškou. Pak
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nastalo stříkání z hadic. Vrcholem bylo předvedení stříkání
z děla. Na závěr dne Pepik
nadšené děti ještě avií povozil
kolem školy. Některé děti domů neodešly, protože nás čekalo spaní v hasičárně.
Ve středu nesl den název
ZÁCHRANKA. Po rozcvičce
a pár hrách jsme šli k sokolovně na parkoviště a tam nás čekal Marek Vancl se sanitou.
Marek se snažil dětem něco
říct, ale silnější opět bylo na všechno si sáhnout a vše vyzkoušet. Kluci se vozili
v jezdícím křesle, holčičky vyzkoušely ležení na polohovacím lehátku. Nic jim
neuniklo. Po chvíli přijela ještě sanita výjezdová i s doktorem. Dostali jsme spoustu
obvazů, tak se děti různě ovazovaly. Bylo celkem legrační, když se potom na obědě
ve škole lidi ptali: „Copak se jim
stalo? Že jsou celí bolaví.“
Odpoledne bylo krásně, tak jsme

venku dodělávali trička, hráli různé
hry a pochutnali si na zmrzlině u pana
Havla. Byl to náročný, ale moc pěkný
den.
Ve čtvrtek jsme se hned po
příchodu sbalili věci a vyrazili auty na nádraží do Martinic. Těšili jsme se na
VÝLET VLÁČKEM do Jablonce nad Jizerou. Kde jsme navštívili dětské hřiště,
cákali jsme si nohy v řece a nakonec nás potěšila zmrzlina z místní cukrárny. Do
Martinic jsme vláčkem dorazili kolem poledne. Posilnili se a vyrazili jsme pěšky do
Studence. Myslím, že na tento výlet jen tak nezapomeneme. Je vidět, že za
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dobrodružstvím se nemusí chodit
daleko. Děti byly uťapané a hodné.
Ani jsme nezmokli.
V pátek byl vyhlášen SPORTOVNÍ DEN. V televizi probíhala
letní olympiáda, tak to Pavlu
motivovalo k soutěžím pětiboje.
V 17.00 hod. se sešli rodiče na táborák a děti jim předvedly své
vlastní divadélko na téma Policie,
záchranka a hasiči. Dj Vanis roztočil svoje dětské DISCO. Co k tomu
dodat. Máme moc hodné a naprosto samostatné děti. Proto tímto děkuji rodičům, že
nám tyto svoje úžasné ratolesti svěřili a že jsme s nimi mohli prožít tenhle nádherný
týden.
Poděkování píšu i jménem ostatních vedoucích, kterými jsou: Lída Grofová,
Lucinka Grofová, Péťa Hák, Pavla Vanclová a já (Verča Vanclová). Svačinky nám
připravovali: Pepik a Jirka Vanclovi. Ráda bych touto cestou poděkovala Monče
Mečířové za sponzorský dar (spousta cen pro děti), paní Šabatové za zmrzlinku, Evě
Linkové za pomoc při spaní v hasičárně a různé běhání kolem organizace a panu
průvodčímu ve vlaku – on ví, za co.
Více fotografií na hasici.studenec.cz – rubrika Mladí hasiči.
vedoucí mladých hasičů: Miroslava Vanclová, Veronika Vanclová a Eva Linková

T. J. Sokol Studenec
Sokolský tábor
Závěr prázdnin je vyhrazen sokolskému táboru. Letos se přihlásilo 16 dětí, pro které vedoucí
připravili zajímavý program.
Prvý den děti si vyzkoušely základní atletické
disciplíny – běhaly, házely míčkem, skákaly do
dálky a střílely z luku. Odpoledne bylo věnováno poznávání přírody.
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Náročnější byl druhý den – cestovalo se
vlakem do Semil a potom pěšky Riegrovou
stezkou do Spálova a tam se na soutoku řek
Jizery a Kamenice děti osvěžily při koupání.
Cesta zpátky byla opět vlakem do Staré Paky.
Třetí den byl věnován hrám a výtvarné
činnosti – zkoušelo se vyrobit „něco“ z moduritu. Závěr tábora proběhl v penzionu Trautenberk, tam nás mile přijali – připravili
občerstvení a děti si užily bazénu.
Poděkovat se sluší za dobré obědy ve
škole a vedoucím za čas věnovaný přípravě
i průběhu tábora.

Posvícenský koláč a Memoriál Mirka Háka
Tělocvičná jednota Sokol Studenec uspořádala 15. září 45. ročník Posvícenského
koláče a 37. ročník Memoriálu Mirka Háka.
Událostí letošního závodu byla záštita Klubu fair play ČOV, který zastupovala
jeho předsedkyně paní Květa Pecková.
Závod byl opět zařazen do Poháru běžce východních Čech a závodníci v žákovských kategoriích si rozdělili body v Poháru krajského svazu lyžování.
Počasí bylo běžecky příznivé – zataženo a teplota do 18 stupňů. Na startu
se sešlo 616 závodníků ve 24 kategoriích – od dětí předškolních až po
muže veterány. Hladký průběh závodu zajistilo 71 rozhodčích a pořadatelů.
Všichni závodníci v nejmladších
kategoriích dostali v cíli svého běhu
posvícenský koláček, jejich úspěšnější soupeři si mohli pochutnat i na velkých posvícenských koláčích, které
věnovalo Pekařství Hamáček. Závodnice v dívčích a ženských kategoriích se mohly
potěšit z punčochového zboží firmy Aries. Závodníci na stupních vítězů získali
i ceny Klubu fair play, které jim předala Květa Pecková.
Účastníky 37. ročníku Memoriálu Mirka Háka čekala náročná 6 km dlouhá trať,
na start se postavilo 68 mužů. Vítěz z loňského roku atlet Jiří Čivrný nenašel
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soupeře ani letos a zaslouženě získal oba
putovní poháry. O další místa bojovali
mladí lyžaři – Martin Švarc z Trutnova
a Karel Píč ze Skuhrova. Ze studeneckých běžců Michal Hák skončil 31., Stanislav
Horáček 50. a Jan Kuřík 55.
Letošní ročník ze zdravotních důvodů vynechal Jiří Kuřík, který má zatím
devatenáct startů, a tak nejvíce účastí má stále Petr Janda – startoval dvacetkrát.
Putovní cenu Květy Jeriové pro nejlepšího studeneckého běžce získala Magda
Bergerová, která v kategorii mladších žákyň obsadila výborné druhé místo.
Studeneckých závodníků se na start postavilo 91 a čest vystoupit na stupně vítězů
získali: Justýnka Horáčková, Monika Kuříková, Matyáš Munzar, Markéta Štefanová,
Matyáš Hrubý a Magdalena Bergerová.
Jaroslav Hák

Zahájení cvičebního roku
Cvičitelky a členky odboru
všestrannosti Sokola pozvaly děti
na zahájení cvičebního roku. Setkání proběhlo 2. října za příjemného podzimního počasí a své pohybové dovednosti si vyzkoušelo
55 dětí. Věřím, že se odpoledne
všem líbilo a že se setkáme v sokolovně na pravidelném cvičení
dětí s rodiči.
OÚ Studenec
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T. J. Sokol Studenec

zahájil svá pravidelná cvičení
Pondělí

17.30–18.30

starší ženy

Úterý

16.00–17.00

rodiče a děti

20.00–21.00
16.30–18.00
19.00–20.00
20.00–21.00
9.00–12.00

ženy a muži (pilates)
tenis žactvo
ženy a muži (gymball, bosu)
volejbal
tenis muži

Čtvrtek
Pátek
Neděle

cvičitelé
Věra Staňková
Zdena Mačková
Marie Nyklíčková
Zdena Mačková
Kateřina Zahradníková
Martina Kuříková
Michal Chrtek
Ivana Kučerová
Marcela Cziroková
Jan Kuřík

Všichni jste vítaní (i muži :-), přijďte si s námi zacvičit.

Sokolské pozvánky
– Pravidelné cvičení v sokolovně – dle rozvrhu.
– Prosinec – kritérium v běhu na lyžích.
– Rozloučení se starým rokem na vrcholu hory Strážník – 30. prosince.

Sportovní klub Studenec
Fotbal
Podzimní část sezóny 2012/2013 má již dvě třetiny za sebou a oproti předchozím
sezónám panuje spokojenost téměř se všemi týmy hrajícími mistrovské soutěže
v barvách SK Studenec. Stále těší zájem těch nejmenších fotbalistů, kteří si úspěšně
vedou v soutěžích mladší i starší přípravky, starší žáci vedou okresní přebor, A i B
tým dospělých rovněž bojuje o přední místa svých soutěží. Výsledkově zaostává
dorost, ale v této kategorii je alespoň úspěchem, že se dorostenecké družstvo dá
dohromady (v okresním přeboru Semilska hrají pouze 4 týmy, a to je mezi nimi ještě
Jiskra Podhůří z Trutnovska). Podrobná bilance bude v posledním letošním čísle
Studeneckého zpravodaje.
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Významného životního jubilea se v září dožil dlouholetý člen SK Studenec
František Plecháč, a tak pro pamětníky přikládáme fotku mužstva z konce 60. let
(zleva Ladislav Jebavý, Věroslav Dědeček, Miroslav Hák, Jiří Kuřík, Jiří Kunc,
spodní řada Vítek Kuřík, Josef Horáček, Václav Vancl, Karel Jiřička, František
Plecháč).

Orientační běh
V průběhu září absolvovali studenečtí závodníci pestrou škálu závodů na různých
místech České republiky. Poslední prázdninovou stopou o prvním zářijovém
víkendu byla třídenní Cena východních Čech, které se zúčastnili Jiří Charvát (závod
nedokončil) a Roman Puš (6. místo v kategorii příchozích).
Poslední závod žebříčku B se konal v Pávově u Jihlavy a studenecká výprava si
odnesla několik umístění na stupních vítězů. V početně nabité kategorii D14B
(45 závodnic) si v sobotu vybojovala
3. místo Dominika Kalenská (14. Natálie
Jezdinská, 23. Markéta Urbanová), v neděli se naopak nejvíce dařilo Markétě
Urbanové (8. místo), o stupínek za ní
skončila Dominika Kalenská. Další bronz
v sobotu vybojovala Káťa Ducháčková
v kategorii D20B, ale nejúspěšnějším
závodníkem se stal Štěpán Kučera
OÚ Studenec
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v kategorii H18B, který k sobotnímu vítězství přidal druhé místo v neděli.
Zlepšenou formu po zranění prokázal ziskem dvou osmých míst ve stejné kategorii
Tomáš Kučera.
Posledním závodem žebříčku A byl sprint v zámeckém parku na Konopišti.
V konkurenci všech nejlepších závodníků z celé České republiky si nejlépe vedly
opět dívky v kategorii D14A, když se všechny vešly do první desítky (4. Markéta
Urbanová, 7. Dominika Kalenská, 10. Natálie Jezdinská). V kategorii H20A si
nejlépe vedl Jirka Charvát (17. místo), před Markem Uvizlem (20. místo) a Frantou
Hladíkem (25. místo). Kvalitního výsledku dosáhl i Ivan Uvizl ve veteránské
kategorii H45 ziskem 5. místa. Po dopoledním sprintu bojovaly dívky v barvách
Východočeské oblasti ve štafetách a junioři si vyzkoušeli pernou konkurenci v elitní
kategorii dospělých (47. místo z 54 štafet).
Vyvrcholením zářijového programu bylo Mistrovství České republiky na klasické
trati, které se konalo u obce Mlýnice nedaleko hradu Kost. V sobotní kvalifikaci
jsme největší naděje vkládali do Štěpána Kučery, ale jeho výkon poznamenala
viróza, a tak se musel spokojit pouze s finálem C. Do finále B se probojovali Marek
Uvizl a Jirka Charvát, finále A si vybojovali účast pouze veteráni Ivan Uvizl v H50
a Petr Junek v H55. Ve vlastních finálových závodech nejlepší výsledek pro
studenecké barvy vybojoval Ivan Uvizl v H50 (10. místo), ve finále B si nejlépe vedl
Jirka Charvát v H20 (8. místo).
Východočeský pohár měl v září na programu dva závody. První pořádal oddíl OB
u Nové Paky na mapě Malá opička v Bukovině u Pecky. V terénu plném drobných
jam a kupek se nejlépe vedlo Tereze Chrástové, která zvítězila v kategorii D10C,
dva bronzy přidaly Ivana Hrnčířová v D10N a Dominika Kalenská v D14C. Urodily
se i dvě brambory v podobě 4. míst Natálie Jezdinské v D14C a Dominika Urbana
v H10C. Druhý zářijový Východočeský pohár pořádal OB Žamberk v Pastvinách na
mapě Orlička. Z dalekého výletu jsme si žádné zlato nepřivezli, ale čtyřikrát zacinkaly ostatní kovy. Štěpán Kučera si doběhl pro 2. místo v kategorii H18C, 3. místa
získali Tereza Chrástová v D10C, Dominika Kalenská v D14C a Petr Junek v H55C.
V průběhu září také proběhly závěrečné tři závody Podkrkonošské ligy, kterého
se zúčastňují oddíly z tohoto regionu (Hořice, Jičín, Jilemnice, Nová Paka, Pecka,
Studenec, Trutnov a Vrchlabí). Šestý závod pořádal Jičín v Prachově v náročném
terénu Prachovských skal. Na stupně vítězů vystoupili v D10 Magda Chrástová
(2. místo), v D12 Tereza Chrástová (2. místo), v D14 Dominika Kalenská (1. místo)
a Natálie Jezdinská (2. místo) a v P4 Petr Junek (1. místo). Sedmý závod pořádal
Trutnov v Janovicích u Rudníku a medailové posty vybojovaly v D12 Tereza Chrástová (1. místo) a v D14 Dominika Kalenská (1. místo), Markéta Urbanová (2. místo) a Denisa Zahradníková (3. místo). Závěrečný osmý závod pořádal Studenec na
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mapě Poustka v okolí školy (parkový sprint), studenečtí závodníci využili znalosti
domácího prostředí a pronajali si stupně vítězů, v D12 Tereza Chrástová (2. místo)
a Magda Hrnčířová (3. místo), v H10 shodným časem Dominik Urban (1. místo)
a Vítek Štefan (1. místo), v H14 Aleš Kalenský (2. místo) a v P4 Petr Junek
(1. místo). Součásti tohoto závodu bylo závěrečné vyhodnocení s předáním plaket
a občerstvení pro žákovské kategorie.
D10 (22 závodníků):
1. Rozálie Kuchařová
2. Anna Janků
3. Anna Karlová
4. Magda Chrástová
5. Markéta Štefanová
8. Ivana Hrnčířová
12. Vendula Hrubá

Jičín
Jičín
Jilemnice
Studenec
Studenec
Studenec
Studenec

73 b.
59
46
41
38
29
7

D12 (14 závodníků):
1. Tereza Chrástová
2. Magda Hrnčířová
3. Rozárka Vejražková
12. Denisa Zahradníková

Studenec
Studenec
Jičín
Studenec

72
56
50
9

D14 (9 závodníků):
1. Dominika Kalenská
2. Markéta Urbanová
3. Martina Waňková
4. Natálie Jezdinská
7. Denisa Zahradníková

Studenec
Studenec
Vrchlabí
Studenec
Studenec

77
57
55
48
8

H10 (38 závodníků):
1. Vít Štefan
2. Matěj Tůma
3. Jonáš Franta
9. Dominik Urban
13. Aleš Čapek
22. Olivek Pichl
26. Matouš Junek
32. Lukáš Link
33. Adam Kalenský
38. Erik Pfeifer

Studenec
Jičín
Jičín
Studenec
Studenec
Studenec
Studenec
Studenec
Studenec
Studenec

71
69
51
19
7
1
0
0
0
0
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H12 (13 závodníků):
1. Matěj Karásek
2. Tomáš Zalaba
3. Jakub Ježek
13. Patrik Kandra

Jičín
Jičín
Jilemnice
Studenec

71
65
59
3

H14 (19 závodníků):
1. Ondřej Starý
2. Vojtěch Hajný
3. Lukáš Břeň
5. Aleš Kalenský
16. David Postolka
17. Petr Jezdinský

Vrchlabí
Jilemnice
Jičín
Studenec
Studenec
Studenec

77
57
53
40
2
1

P4 (47 závodníků):
1. Pavel Vydra
2. Petr Junek
3. Jaroslava Votočková
15. Kateřina Ducháčková
24. Kateřina Kalenská
36. Lenka Hrnčířová
37. Denisa Kadavá
46. Dana Chrástová
47. Klára Štefanová

Pecka
Studenec
Jilemnice
Studenec
Studenec
Studenec
Studenec
Studenec
Studenec

45
44
43
9
4
0
0
0
0

P6 (37 závodníků):
1. Vlastimil Polák
2. Helena Randáková
3. Tomáš Hanzl
5. Tomáš Chrást

Vrchlabí
Vrchlabí
Jičín
Studenec

53
40
29
20

Lehká atletika
Nejaktivnějším závodníkem studeneckého oddílu je Marek Uvizl, který se
v průběhu srpna a září 2012 zúčastnil řady atletických závodů na různých tratích.
Prvenství si připsal na Východočeském turné ve Dvoře Králové na netradiční trati
2000 m časem 5:55,45 a na atletické středě v Houštce ve Staré Boleslavi, kde dosáhl
dalšího zlepšení v běhu na 3000 m časem 9:09,18.
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Prolomit hranici 2 minut se Markovi podařilo při srpnovém startu na Bílinské
půlce (800 m), kde obsadil 3. místo a připsal si osobní rekord 1:59,05. Další starty
zaznamenal v bězích na 1500 m, kde dosáhl nejlepšího času rovněž v Houštce
4:10,61 a v běhu na 5000 m v Praze na Spartě časem 16:35,26.
Určitou raritou byl Markův start na otevřeném Mistrovství České republiky
v pivním horském běhu, který se konal v Koutech nad Desnou. Stovku závodníků
čekala náročná třináctikilometrová trať (přes Červenohorské sedlo) se šesti
povinnými občerstvovací kontrolami, kde závodník musel vypít jedno pivo. Marek
byl nakonec v cíli první v novém traťovém rekordu 1:23:41 a stal se tak Mistrem
České republiky v pivním horském běhu.

Letní příprava a plány Adama Ziky
Člen a závodník SK Studenec (v současné době na
hostování v Dukle Liberec)
se v červnu a počátkem července připravoval v Evropě,
nejprve absolvoval týdenní
lyžařský trénink na ledovci
Stubai (volné ježdění) s odpoledním zvyšováním kondice na kole a kolečkových
bruslích. Další částí přípravy bylo desetidenní soustředění na sucho ve Špindlerově
Mlýně (atletika, gymnastika, tenis, kolo, brusle), poté následoval ledovec Mölltal
(do 29. 6.), kde byla příprava zaměřena na trénink GS a SL a volně i SG.
Další letní příprava na sucho probíhala v Coloradu a lyžařská příprava v srpnu
v Oregonu na Mount Hood. Vzhledem k problémům s kolenem byla lyžařská
příprava nahrazena rehabilitací na kole, Adam dokončil silniční závod na 100 mil
a vyjel na kole na nejvyšší bod v Severní Americe dosažitelný na silnici (jen v létě)
– Mount Evans 4 300 m v Coloradu (Rocky Mountains).
Na přelomu listopadu a prosince se Adam zúčastní závodů WC GS Beaver Creek
a dále kontinentálních závodů v USA a v Kanadě. Dominantním cílem pro nadcházející sezónu je reprezentace na MS ve Schladmingu a pro příští sezónu 2014 pak
nominace na ZOH v Soči.
PaedDr. Petr Junek
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Orel Studenec
Volejbal – ženy přezimují na špici krajského přeboru
V letošní sezóně máme v soutěži pouze jeden tým, a to ženy ve 2. třídě krajského
přeboru. V týmu se střídá 16 hráček, i tak je někdy problém sehnat 6 hry schopných.
Co je potěšitelné, do týmu zasahují už i žákyně Simča Bartoňová a Markéta Urbanová, které tak po boku zkušených hráček sbírají cenné zkušenosti. Ženy prošly
podzimní částí naprosto suverénně a až v posledním odloženém kole okusily hořkost
porážky, když nezvládly první utkání na Pecce a v pětisetové bitvě podlehly 2:3.
Jinak ale zvládly tradiční soupeře Lánov i Jilemnici, v jejímž kádru nastupují
některé hráčky, které ještě pamatují éru, kdy Jilemnice hrála národní ligu.
Tabulka po podzimní části:
1. Orel Studenec
2. TJ Lánov
3. Sokol Jilemnice
4. TJ Harant Pecka
5. Sokol Dřevěnice
6. Sokol Bílá Třemešná „B“

10
10
10
10
10
10

9
8
6
4
3
0

1
2
4
6
7
10

29:8
25:14
23:16
17:20
15:22
1:30

19
18
16
14
13
10

Oslavy 100 let jednoty se vydařily
Letní prázdniny jsme letos zakončili týdnem oslav 100 let založení naší jednoty
a nutno říci, že se všechny akce opravdu vydařily.
Volejbalový turnaj
Vše jsme zahájili tradičním volejbalovým turnajem v sobotu 25. 8. Turnaje se
zúčastnilo 8 týmů a vzhledem k obrovské vyrovnanosti účastníků minimálně 6
z nich mohlo pomýšlet na celkové vítězství, z něhož se nakonec radoval tým Harlej
z Jilemnice. Dozvuky turnaje končily okolo 23. hodiny.
Koncert dechových souborů ZUŠ Jilemnice
V úterý 28. 8. se konal koncert žáků a absolventů ZUŠ Jilemnice. Sál v orlovně
jsme připravili pro 50 diváků (více polstrovaných židlí nemáme). Když jsme v 19.25
začali rozkládat skládací dřevěné židle, nenapadlo nás, že ani ty nebudou stačit
(máme jich také cca 50). Nakonec nás 8 stálo v chodbě a poslouchali jsme vestoje.
Téměř 110 diváků si poslechlo téměř dvouhodinový dechový koncert mladých
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muzikantů. Vše začal nejmladší soubor, v němž Studenec zastoupili Markéta
Urbanová a Jenda Tomáš. Poté následoval dechový sextet, v němž jsme viděli další
Studenečáky Lucku Drbohlavovou, Alžbětu Krupičkovou a Fandu Horáčka, který se saxofonovým
kvartetem celý koncert
také zakončil.

Členská schůze
V pátek jsme program
zahájili účastí na mši sv.
v místním kostele, která
se nesla v duchu oslav
orelského výročí. Poté jsme se odebrali
do orlovny, kde následovala členská
schůze. Při schůzi jsme zavzpomínali
díky úryvkům z obecní kroniky na
založení organizace v roce 1912 i na
další roky zejména předválečné historie
(do zákazu Orla) a poté na „porevoluční
historii“ až po současnost. V rámci schůze jsme ocenili členy, kteří se nejvíce
zasloužili o obnovení jednoty Orla po
roce 1990 – Josefa Jandu a Josefa
OÚ Studenec
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Jebavého čestným uznáním
a stříbrnou medailí, kterou
uděluje ústředí Orla členům,
kteří se zásadním způsobem
zasloužili o rozvoj a propagaci Orla.
Středověká klání místních
spolků a vystoupení šermířské skupiny REGO z Vrchlabí
V sobotu dopoledne se
sešlo 6 družstev místních spolků, aby poměřilo svoje síly ve středověkých soutěžích.
Do turnaje zasáhla 2 družstva hasičů, 2 družstva pořádajícího Orla a po jednom
týmu měli tenisté a Sokol. První disciplínou byla štafeta, v níž běžel každý člen
čtyřčlenného týmu okruh s mečem a štítem. Poté následovala soutěž o nejlepší trefu
(luk a oštěp) a souboje vyvrcholily závěrečnou disciplínou, jíž
bylo přetahování lanem. Ve
všech disciplínách dominoval
jasně A tým Orla ve složení
Karolína Grofová, Pavel Horáček, Matěj a Víťa Kuříkovi (foto), který nakonec zvítězil –
ostatně k oslavě 100 let to tak
nějak patřilo :-)
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Po soutěžním klání vystoupila skupina historického šermu REGO z Vrchlabí, jejímiž členy
jsou také Pavel Horáček a Štěpán Kuřík ze Studence. Jejich skvělému vystoupení přihlíželo
více než 250 diváků, které nerozehnala ani
drobná sprška v průběhu vystoupení.

Turnaj ve stolním tenisu
Zatímco u orlovny se šermovalo a soutěžilo v historických disciplínách, v sokolovně změřilo síly 23 stolních tenistů v kvalitně obsazeném turnaji za účasti
špičkových hráčů krajských
přeborů. Ze studeneckých borců se ve velké konkurenci nikdo na stupně vítězů nedostal.
Letní bál
Týdenní program oslav vyvrcholil v sobotu 1. 9. večer,
kdy byl ve 20.30 zahájen letní
bál. Jelikož jsme nechtěli riskovat stovky nachlazených, už ve
čtvrtek jsme rozhodli, že se bál
bude konat v sokolovně. I přestože se v předprodeji prodalo více než 300 vstupenek,
obávali jsme se, jaká bude účast. Ve 20.00, kdy měl být začátek, jsme byli na sále
čtyři (Jenda Vancl, já a naše drahé polovičky). Kapelu jsme tedy pozdrželi do 20.30,
ale ani v tuto dobu to ještě nevypadalo na moc velkou účast. Vše se zaplnilo okolo
21.30 a bálu se nakonec zúčastnilo 230 lidí, což překonalo veškerá naše
OÚ Studenec
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očekávání. Celý bál (končili jsme ve 3.00) se
vydařil i díky skvělé taneční kapele „Levourukouband“, jejíž komentář na internetových stránkách mluví za vše:
„Organizace Orel Studenec oslavila 100 let založení letním bálem, jenž se konal
v prostorách místní sokolovny. Svůj taneční um dokonale předvedlo několik stovek
tancechtivých návštěvníků, již svým nasazením strhli i kapelu k nevídaným hudebním
kreacím. I pro kapelu to byl zážitek, zelená opět došla! Jak jinak než poděkovat
pořadatelům za pozvání a popřát jen to nej do další stovky!“
Dětské odpoledne
Celotýdenní maraton zakončilo nedělní dětské odpoledne, kterého se zúčastnilo
téměř 150 soutěžících dětí. Odpoledne bylo krásnou tečkou za oslavami, které můžeme celkově hodnotit jako velmi vydařené.
Ing. Václav Urban

Dětský den 2012
Poslední prázdninová neděle
i letos patřila dětem. U studenecké orlovny se jich u třinácti
soutěžních disciplín vystřídalo
téměř sto čtyřicet. Bylo to hemžení jak na mraveništi a každý
„mravenec“ navíc byl originál.
Od těch ratolestí, které při plnění úkolů ještě radši seděly na
stole, až po vytrvalé sběratele
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bodů a cen, kteří se příští den zařadili mezi ostřílené žáky a žákyně horního stupně
základní školy.
Letošní ročník dětského dne se navíc nesl v poněkud slavnostnějším duchu. To
díky tomu, že jím končil program oslav 100 let Orla ve Studenci.
Na závěr bych chtěl jménem pořadatelů poděkovat všem, kdo jakkoli přispěli
k realizaci tohoto rok od roku většího podniku naší farnosti. Doufáme, že stále
především přináší radost.
Dá-li Pán, tak příští rok třeba zas na viděnou.
Tomáš Jiran

Jednota Orla vás srdečně zve na

Folkový večer při svíčkách
Sobota 10. 11. 2012 v orlovně ve Studenci
Začínáme ve 20 hod. 20 min. 20 vteřin
Pít budeme letošní „mladá“ vína z Moravy
Písně bratří Nedvědů, Žalmana a spol., Nezmarů a dalších budou společně
s vámi hrát a zpívat:

Markéta Šimková, Lída a Vašek Urbanovi – FIGURY
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OBEC STUDENEC SI VÁS DOVOLUJE POZVAT
NA PŘEDVÁNOČNÍ 5. ROČNÍK:

„POHOŠTĚNÍ OBECNÍ POLÉVKOU“
SPOJENÉ S OSLAVOU OBCE STUDENEC V ZÍSKÁNÍ
TITULU VESNICE ROKU 2012 LIBERECKÉHO KRAJE

Kdy: SOBOTA 8. PROSINCE 2012
Místo konání: PARKOVIŠTĚ PŘED SOKOLOVNOU

Čas zahájení: OD 13.00 HODIN
Program: BUDE UPŘESNĚN NA PLAKÁTECH
VE VÝVĚSNÍCH SKŘÍNÍCH
OBČERSTVENÍ NEJEN V PODOBĚ „OBECNÍ POLÉVKY“
PO DOBU CELÉ AKCE ZAJIŠTĚNO

