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Vážení spoluobčané,
pomalu končí rok 2012, s kterým nastává čas předvánočního shonu, ale také čas
bilancování.
Letošní rok měl být rokem plným pozitivních změn, nových příležitostí a obecně,
dle předpovědí z nejrůznějších oblastí, i rokem šťastným a úspěšným. Je na každém
z nás, aby posoudil, zda tomu tak bylo, zda naplnil své plány nebo dodržel svá
předsevzetí.
Naše obec své letošní plány naplnila, dočkala se i velkého ocenění v podobě
získání titulu „Vesnice roku 2012 Libereckého kraje“, jako druhá v pořadí dokázala
své vítězství v této soutěži obhájit a zároveň také byla ohodnocena na vysoké úrovni
v rámci celé České republiky.
Kromě svých běžných záležitostí se zabývala i přípravou na svoji největší investici pro rok 2013, kterou bude rekonstrukce a přístavba mateřské školy v Zálesní
Lhotě.
Pozitivní zprávou je jistě i ta, že na příští rok máme zajištěny finanční zdroje bez
úvěrového zatížení a můžeme se tak pustit i do dalších investic, které budou mít
rovněž vysoké ekonomické zatížení.
Moje osobní radost je také z toho, že jsme doposavad ustáli i řadu finančních
kontrol ohledně získaných dotací, které mají jediný cíl, a to ušetřit státní kasu
v podobě navrácení peněz zpět a najít tak za každou cenu nějaké pochybení.
V současné době probíhají kontroly další a následné nás jistě čekají.
Celkově si však myslím, že pro většinu z nás tato doba nepřinesla mnoho dobrých
zpráv. Stále se platí za přílišný důraz společnosti na úspěch, který se bohužel měří
jen postavením, příjmy a nehledá se ta skutečná podstata věci, která je schovaná
třeba v pomoci druhému, či poděkování, které dokáže vyslovit každý z nás.
V naší zemi i ve světě došlo k řadě událostí, které bychom raději nezažili. Přesto
věřím, že jsme všichni prožili něco pěkného, na co budeme velmi rádi vzpomínat
a dokázali to pěkné ocenit třeba jenom tím, co vše máme.
Tento rok mi přinesl i jedno poznání – poznat skutečnou pravdu je někdy opravdu
obtížné a pomáhat ji najít je ještě složitější, možná i špatné. Věřím však i nadále, že
se ji podaří objevit, a to jestli bude či nebude pozdě, ukáže čas.
I dnes děkuji Vám, kteří mi pomáháte pomáhat nám všem. Děkuji za celý tento
rok našeho společného soužití, ve kterém jsme si dokázali vyjít vstříc a věřím tomu
i nadále, jelikož v této době je to stále více potřeba.
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Přeji Vám, ať jste v té krásné chvíli u vánočního stromečku s někým, komu na
Vás doopravdy záleží a komu i Vy dokážete darovat ten nejkrásnější dar – učinit ho
šťastným.
Hodně zdraví, odvahy, síly a pozitivní energie Vám všem do nového roku přeje
Jiří Ulvr, Váš starosta

ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
Otiskuji Vám informaci, obdrženou 15. listopadu 2012, která sděluje,
že se k nám navrátí po osmi letech dvě sošky andělů, zmizelé od sochy
sv. Jana Nepomuckého (poblíž čp. 151, manželé Exnerovi):
Dobrý den,
v souvislosti s činnostmi, které ministerstvo kultury vykonává na základě zákona
č. 101/2001 Sb., Vás oslovuji s žádostí o spolupráci a současně informuji o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků, které byly odcizeny z Vašeho
majetku. Jedná se o:
– plastiky 2 andělů ze statue sv. Jana Nepomuckého, Studenec u Horek
(o. Semily), v terénu, z roku 1732, v. 70 cm.
Andílci doprovázeli kvalitní sochu sv. Jana Nepomuckého u jeho nohou,
pohledově pravý anděl drží knihu a gestem taqui naznačuje světcovu ctnost
zachování zpovědního tajemství, pohledově levý
anděl drží atribut kříže, obě figury andílků jsou
oživeny kontrapostem. Dataci statue včetně doprovodných soch andělů určuje latinský nápis na
soklu s letopočtem 1732. Statue je kulturní památkou ČR evidovanou pod číslem 2791. Sochy andělů byly odcizeny dne 31. 10. 2004.
které budou navráceny v rámci většího konvolutu kulturních statků z Rakouska.
K jejich vydání dojde 26. a 27. listopadu ve
Welsu, transport do ČR zajistí přepravní firma.
Sochy budou deponovány přímo v sídle Ministerstva kultury, Maltézské nám. 1, Praha 1, a to
od 28. 11. 2012.
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K jejich předání poškozeným vlastníkům dojde v následujících dnech od 29. 11.
včetně. Informaci o přesném termínu převzetí (den, hodina) Vám s ohledem na
logistiku celého přesunu, jeho možná rizika i termín tiskové konference, kterou bude
MK pořádat, nejsem schopen sdělit dříve než ve středu 28. 11. Počítejte ovšem
každopádně s předběžným termínem 29. a 30. listopadu či nejpozději 3. prosince
jako se dny, kdy Vám budou Vaše sochy vydány.
S pozdravem
Mgr. Petr Svojanovský, vedoucí odd. ochrany movitého kulturního dědictví

Ukončení činnosti Katastrálního pracoviště v Jilemnici
Další nepříjemná záležitost nás čeká začátkem příštího roku, kdy má ukončit svoji
činnost Katastrální pracoviště v Jilemnici. Jilemnicko – svazek obcí po získání této
informace bojoval celý rok a bojuje i nadále o zachování tohoto pracoviště.
Vyjádření, včetně oznámení o ukončení Vám přeposílám:

Věc: Žádost o zachování katastrálního pracoviště v Jilemnici
V návaznosti na Vaši žádost o zachování katastrálního pracoviště v Jilemnici ze
dne 18. 5. 2012 a mé vystoupení na valné hromadě Jilemnicka – svazku obcí dne
16. 10. 2012 mi dovolte, abych nejdříve shrnul důvody, které vedou ke zrušení
Katastrálního pracoviště Jilemnice a které povětšinou zazněly právě na výše
uvedené valné hromadě:
V posledních letech se setkáváme se snižováním prostředků státního rozpočtu pro
výkon státní správy katastru nemovitostí, a to včetně snižování počtu zaměstnanců
(u KÚ pro Liberecký kraj z 260 v roce 2006 na 218 v roce 2012). Pomalu začínají
být vyčerpány přínosy nových technologií a výpočetní techniky, vyčerpávají se
přínosy motivačních faktorů na další zvyšování výkonnosti zaměstnanců
katastrálních úřadů. Vyvstává tedy nutnost zvyšovat efektivitu organizace činností
(např. slučování organizačních útvarů včetně katastrálních pracovišť).
Katastrální pracoviště (KP) Jilemnice je jediné KP v Libereckém kraji sídlící
v nájmu, a to od soukromého subjektu. Prostory, které užívá KP, jsou dispozičně
nevhodné pro výkon státní správy katastru. Vnitřní úpravy pracoviště jsou velmi
omezené, a to vzhledem k historickému charakteru prostor (lunety s malbou,
štukatury apod.). V Jilemnici žádná vhodná státní budova není. Již minimálně 10 let
je jednáno s městem Jilemnice (a v posledních letech i s Libereckým krajem)
o možnostech přijatelného nájmu v některé z městských budov. Jednání, přes
společný zájem obou stran, neměla hmatatelné výsledky a končila téměř vždy na
nedostatku finančních prostředků.
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Na druhé straně v Semilech KP sídlí ve vlastní budově postavené v r. 1985
i s rezervou pro tehdejší detašované pracoviště Jilemnice. Tuto kapacitní rezervu na
KP Semily lze snadno využít pro zaměstnance i operát z KP Jilemnice, a to pouze
s drobnými úpravami prostor. Od roku 1993 až dosud je pozemková kniha
z Jilemnicka uložena již na KP Semily. Sloučením těchto dvou pracovišť dojde
k zásadním úsporám jak provozních, tak mzdových prostředků.
Důsledky sloučení obou KP v oblasti úrovně a rozsahu správy KN:
– koncentrace odborných kapacit a lepší zastupitelnost ,
– efektivnější využití technických prostředků,
– zlepšení pracovního prostředí pro zaměstnance KP ,
– poskytování údajů z pozemkové knihy i katastru nemovitostí na jednom místě.
Důsledky dostupnosti služeb pro klienty KP:
Ze statistických údajů KÚ vyplývá, že četnost návštěv „běžného“ klienta KP
(vlastníka nemovitosti, který není majitelem rozsáhlého majetku nebo makléřem
realitní kanceláře) je v průměru jedna návštěva za 3,5 roku. Pro získání naprosté
většiny běžně požadovaných informací nemusí občan absolvovat cestu na katastrální
úřad. Má možnost objednání produktů poštou, e-mailem, telefonem a požadované
produkty jsou zaslány objednateli poštou. Další variantou je objednávka datovou
schránkou (instituce, firmy a občané, kteří mají datovou schránku zřízenu).
Alternativou jsou možnosti získání informací elektronickou cestou:
– Dálkový přístup do katastru nemovitostí je stejná aplikace, kterou každodenně
používají pro poskytování údajů katastrální pracoviště. Je to v principu placená
služba, obce však mohou tento přístup získat pro vlastní potřebu bezúplatně.
Více na internetové adrese: http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=10&MENUID=10014&AKCE=DOC:1 0-DP_SAMOSP
– Ověřené výpisy z katastru nemovitostí lze rovněž získat na terminálech Czech
POINT. V obvodu ORP Jilemnice je min. 26 míst Czech POINT – 21
u městských nebo obecních úřadů, 4 u České pošty a 1 u notáře.
– Využívání internetové aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí – bezplatný
přístup pro každého na adrese http://nahlizenidokn.cuzk.cz/. Tato aplikace je
velmi využívaná s velkou spokojeností veřejnosti, včetně veřejnosti odborné
a mohla by být i zajímavou nabídkou ze strany obecních úřadů občanům, kteří
nemají přístup k internetu z domova. Využívání této aplikace je intuitivní
a poskytuje výraznou podporu pro orientaci v území i pro informace o nemovitostech a o průběhu řízení.
Vlivem těchto výše uvedených možností získání informací poklesl na KP
Jilemnice za posledních 8 let počet žádostí o informace o 61 % a dá se předpokládat,
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že pokles žádostí na KP obecně bude pokračovat i nadále. Přitom stále ještě cca
polovina požadavků občanů přicházejících osobně na KP se týká pouze výpisů, které
lze pořídit též na Czech POINT.
Dále mi dovolte vyjádřit se k důvodům uváděným ve Vaší žádosti:
– ORP Jilemnice není dosud kompletně digitalizovaná

V ČR je to naprosto běžný stav, je spíše výjimečné, když ORP je kompletně
digitalizovaná. Ukončení digitalizace se v celé republice předpokládá v roce 2017.
Digitalizace katastrálních map je jednou ze slabších stránek činnosti KP Jilemnice
a já předpokládám, že sloučení s KP Semily urychlí digitalizaci i v ORP Jilemnice.
– Dopravní obslužnost pro občany je podstatně výhodnější do Jilemnice než do Semil

Elektronizace katastru směřuje k tomu, aby čím dál méně občanů muselo vážit
cestu osobně na katastrální pracoviště. Dnes je v tomto směru situace naprosto jiná,
než tomu bylo např. před 10 lety, kdy kromě katastrálních úřadů neposkytoval data
katastru nikdo a připadal v úvahu pouze osobní nebo poštovní styk. Jak vyplývá
z výše uvedeného, věřím, že většina občanů, kteří dnes přicházejí na KP Jilemnice,
nebude muset vážit cestu do Semil.
Průměrná dojezdová vzdálenost z jednotlivých obcí do Jilemnice v rámci ORP
Jilemnice je dnes 10 km. Průměrná dojezdová vzdálenost obcí Jilemnicka do Semil
je 22 km, což se nijak nevymyká běžnému stavu v ČR. Při použití veřejné dopravy
je dostupnost samozřejmě lepší do Jilemnice, ale nahlédnutím např. do vyhledávacího systému IDOS zjistíme, že autobusy do Semil z Jilemnicka běžně jezdí.
– Czech POINT na obcích umožňuje pouze získání výpisu z KN
Czech POINT zatím sice umožňuje pouze výpis z KN, nicméně, jak vyplývá
z výše uvedeného, požadavky na výpisy tvoří většinu požadavků na údaje katastru.
– Pro běžnou agendu obcí, pro fyzické i právnické osoby jsou nezbytné úkony, které

získají pouze na katastrálním úřadu
Zdaleka ne pro všechny případy, které v dopise vyjmenováváte, je třeba osobní
návštěva katastrálního úřadu. Pro snazší orientaci zasílám v příloze č. 1 přehled
možností podání nejčastějších řízení na katastrální úřad a v příloze č. 2 možné formy
získání nejčastěji poskytovaných údajů z katastru nemovitostí.
– Město Jilemnice se snaží KÚ vyjít vstříc v hledání výhodnějšího místa pro KP

Jilemnice
Ano, mohu potvrdit, že jednání byla vždy vstřícná, ale jak již bylo uvedeno výše,
výsledky nepřinesla. Vzhledem k výhledu státního rozpočtu na následující léta se již
nejeví reálné, že by KÚ mohl investovat do nových prostor pro KP Jilemnice.
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Oznámení o ukončení činnosti KP Jilemnice
V příloze č. 3 zasílám oznámení o ukončení činnosti KP Jilemnice. Prosím o jeho
uveřejnění ve zpravodajích obcí, případně na úředních deskách. Stejný text bude
uveřejněn na úředních deskách KÚ a příslušných KP a několikrát v regionálním
tisku.
S pozdravem
Ing. Lubomír Týč, ředitel KÚ pro Liberecký kraj

Oznámení
Katastrální úřad pro Liberecký kraj oznamuje:
Dnem 31. 1. 2013 končí svoji činnost Katastrální pracoviště Jilemnice ,
Tyršovo náměstí 126, 514 01 Jilemnice.
Od 1. 2. 2013 budou služby zajišťovány Katastrálním pracovištěm Semily,
Pekárenská 34, 513 01 Semily.
Současně s touto informací všem klientům sdělujeme, že mohou pro získání
většiny informací z katastru nemovitostí navštívit i jiné katastrální pracoviště a že
většinu oficiálních výstupů z katastru mohou získat rovněž na kontaktních místech
Czech POINT. Orientační informace o parcelách, domech, bytech a stavu řízení
v KN, s náhledem do map včetně ortofoto, lze rovněž získat, a to zcela bezplatně, na
internetové adrese: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/.
Ing. Lubomír Týč, ředitel Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj

Zjednodušený protokol z výběrového řízení
Zakázka: Amfiteátr v přírodním a kulturním areálu při ZŠ a MŠ Studenec
Komise převzala seznam doručených nabídek a 3 nabídky doručené v termínu
a přistoupila k jejich otevření a posouzení splnění zadávacích podmínek. Všechny
doručené nabídky byly v uzavřených obálkách.
Doručené nabídky:
Číslo
1
2
3

Uchazeč
Václav Pacholík
Laušman a Malý s.r.o.
Libor Schelle

IČ
74412817
28792556
65195078

Nabídková cena bez DPH
1 070 222,12
949 105,00
1 173 337,92

Z předložených 3 nabídek byly 3 hodnoceny dle jediného kriteria – nabídkové
ceny bez DPH.
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Nabídky, seřazeny dle nabídkové ceny:
Pořadí
1.
2.
3.

Číslo
2
1
3

Uchazeč
Laušman a Malý s.r.o.
Václav Pacholík
Libor Schelle

IČ
28792556
74412817
65195078

Nabídková cena bez DPH
949 105,00
1 070 222,12
1 173 337,92

Komise posoudila všechny doručené nabídky a seřadila je dle hodnotícího
ukazatele – nabídkové ceny. Nabídka č. 2 je shledána jako nejvýhodnější, zároveň
splňuje veškeré požadavky zadavatele. Nabídka s nejnižší nabídkovou cenou byla
posouzena ve smyslu, zda se nejedná o mimořádně nízkou nabídkovou cenu
s hodnocením, že se o mimořádně nízkou nabídkovou cenu nejedná. Komise na
základě výše uvedeného hodnocení doporučuje zadavateli uzavřít smlouvu o dílo
s uchazečem Laušman a Malý s.r.o., který předložil nabídku č. 2 s nejnižší
nabídkovou cenou: 949 105 bez DPH.

Tříkrálová sbírka 2013
Již několik let zvoní koledníci tříkrálové sbírky u vašich dveří a přicházejí v první řadě přát radost, pokoj
a požehnání do nového roku. Všechny
lidi dobré vůle navíc zvou k účasti na
pomoci potřebným.
Jsme rádi, že vám můžeme touto
cestou ohlásit pokračování sbírky i v roce 2013. Naše skupinky se ve Studenci
vydají na cestu v neděli 6. ledna 2013.
V okolních obcích budou chodit přibližně ve stejném termínu.
Každý vedoucí skupinky se bude
moci prokázat průkazkou potvrzenou vedením Charity ČR a platným občanským
průkazem. Pokladnička bude zapečetěna a označena znakem Charity ČR.
V případě, že narazíte na falešné koledníky, vás prosíme, abyste kontaktovali
služebnu Policie ČR v Jilemnici na čísle 481 544 333.
Letošní výtěžek tříkrálové sbírky bude z největší části použit na nákup pomůcek
pro špatně pohyblivé pacienty. V případě potřeby pomůže zajistit i nákup zdravotnického materiálu nebo z něj bude poskytnuta pomoc lidem z našeho regionu,
OÚ Studenec
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kteří by se dostali do tíživé sociální situace. V předešlých letech jsme tak díky
vybraným prostředkům mohli pořídit například elektrické polohovací postele,
antidekubitní matrace nebo mechanické vozíky pro zapůjčení do domácností nemocných. Každoročně sbírka podpoří i humanitární pomoc u nás a v zahraničí.
V tomto roce půjde o příspěvek na výstavbu vodárny v Indii v Nirmal Nagar.
Doufáme, že i letošní koledování přinese mnoho dobrého do vašich domovů i do
domácností lidí, kterým je určená následná pomoc.
Za spolupráci a pomoc předem děkujeme.
Pro více informací o naší organizaci i o samotné sbírce navštivte náš nový web:
www.studenec.charita.cz
Radostné Vánoce a požehnaný nový rok 2013 za Farní charitu Studenec přeje
Heda Jiranová

Vítání občánků
Při podzimním vítání občánků dne 31. 10. 2012 se sešlo 11 dětí.
Pavlína Konupková, Studenec 103
Eliška Brunová, Zálesní Lhota 179
Vlastimil Hlůže, Zálesní Lhota 197
Štěpánka Kuříková, Studenec 217
Michal Hendrych, Studenec 125
Beáta Skrbková, Zálesní Lhota 149
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Alice Kosáčková, Zálesní Lhota 156
Václav Metelka, Zálesní Lhota 103
Amálie Navrátilová, Zálesní Lhota 2
Tereza Vanclová, Studenec 301
Jan Šulc, Studenec 439
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Na vítání vystupovaly děti
z Mateřské školy ze Zálesní
Lhoty. Děkujeme jim za účinkování a paní učitelce za to, že s nimi písničky a básničky nacvičila.
Dětem i rodičům přejeme
mnoho radosti a spokojenosti
v dalším životě.

Služba e-UtilityReport pomáhá stavebníkům
na Jilemnicku
e-UtilityReport – Elegantní řešení pro podání žádosti o vyjádření
k existenci sítí
Svazek obcí Jilemnicko nabízí svým občanům novou bezplatnou službu mající
za cíl zjednodušit agendu spojenou s procesem „vyjádření k existenci sítí“.
Na webových stránkách města Jilemnice a Rokytnice nad Jizerou byl zřízen
odkaz pro přístup k aplikaci e-UtilityReport, kde je žadatel systematicky veden
k vyplnění formuláře pro vytvoření „Žádosti o vyjádření k existenci sítí“. Žadatel na
základě vyplněného formuláře rozešle elektronickou žádost všem správcům inženýrOÚ Studenec
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ských sítí, kteří jsou pro dané území aktivně zapojeni do služby. Pro ostatní správce
inženýrských sítí, kteří prozatím neumožňují příjem žádostí touto formou, jsou
vygenerovány PDF soubory pro možnost vytištění a doručení svépomocí. Vytvořená
žádost je v souladu s platnou legislativou.
Ve spolupráci s provozovatelem služby (firma HRDLIČKA spol. s r. o.) byl pro
působnost stavebních úřadů Jilemnice a Rokytnice nad Jizerou sestaven tzv. registr
správců, což je aktuální seznam správců sítí, jejichž inženýrské sítě se na daném
území vyskytují.
Služba e-UtilityReport je pro žadatele elegantní, rychlý a bezplatný způsob, jak
podat žádost o vyjádření správcům inženýrských sítí tak, aby žádný nebyl opomenut
a aby žádosti jednotlivým správcům nebyly odesílány nadbytečně. K podání žádosti
postačí připojení na internet a běžný webový prohlížeč. Ovládání aplikace je
jednoduché, intuitivní a doplněno nápovědou pro jednotlivé kroky. Více informací
o službě a dalších připojených městech se dozvíte na http://zadost.mawis.eu.

Zájezd studeneckých důchodců
Dne 26. 9. 2012 se uskutečnil autobusový zájezd – Lomnice nad Pop. – Jičín.
Vyjeli jsme v 8 h. ráno. První zastavení bylo v lomnickém muzeu, kde se nás ujal
a slovem provázel ředitel muzea p. Drahoňovský. Úvodem jsme byli seznámeni
s historií města, v němž byl koncem 19. a v průběhu 20. století značně rozvinut
textilní, strojírenský, slévárenský a potravinářský průmysl. Nejznámější stále
zůstávají Jínovy Lomnické suchary. V době největšího rozkvětu pracovalo v závodě
600 zaměstnanců, v současnosti – domácí výroba, 3 pracovníci. Obsáhlá část muzea
má historickou a vlastivědnou expozici. Nechyběla však ani část, ve které bylo
pamatováno na sport, hlavně na lyžování a atletiku. Zejména nás zaujala část
věnovaná reprezentantovi Z. Remsovi, který se přičinil i o úspěchy J. Rašky i jiných
dalších reprezentantů ve skoku na lyžích.
Dále jsme navštívili moderně vybudované skokanské můstky v Popelkách,
s kritickým bodem 70 m. Osvěženi kávou v místní vyhlídkové restauraci lyžařského
areálu nás autobus zavezl na nedaleký Tábor (výška 678 m), je to známé turistické
a poutní místo. Odvážnější vystoupili do ochozu Tichánkovy rozhledny s nádherným
výhledem – nadmořská výška 717 m. Samozřejmě bylo třeba najít polohu Studence.
Ti, kteří si nahoru netroufli, prošli a prohlédli si křížovou cestu a okolí.
Cestou směrem do Jičína jsme jeli přes Železnici, kde kdysi bývala proslulá
dětská léčebna na pohybové ústrojí. Současný stav nám připomínal stav studeneckého zámku.
12
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V Jičíně jsme si zavzpomínali na doby dětství při prohlídce dřevěných hraček,
nábytku, stavebnic, dětských knížek, umístěných v bývalé konírně, která je součástí
muzea.
Závěrečné posezení s harmonikou, zpěvem, chutnou večeří, zákuskem a kávou se
uskutečnilo v restauraci U Bönischů v Roztokách.
Účastníci zájezdu byli velice spokojeni a již dnes se těší, kam v příštím roce
pojedou.
Za výborně připravený zájezd účastníci děkují naší předsedkyní L. Ježkové.
Pavel Zajíc, člen Klubu důchodců

Základní škola a Mateřská škola Studenec
Mateřská škola Studenec
„Ve školce hoří,“ ozvalo
se v úterý 25. září. Děti vyběhly v bačkůrkách na zahrádku a za chvíli přijíždějí
dvě hasičská auta. Hasiči si
berou helmy, dýchací přístroje, natahují hadice přes hernu
po celé školce (v hašení pomáhá i zkušený hasič slon
Dumbo). Ptají se, zda jsme
všichni, ale co… jedna paní
učitelka a Domča s Honzíkem chybí. Hasiči prohledávají celou školku, napětí stoupá a už je vedou
ven i s oblíbenými plyšáky. Nebojte se, to bylo
jenom cvičení, které všichni zvládli na výbornou.
Potom jsme se oblékli a na parkovišti před sokolovnou nám ukázali hasičskou techniku. Zastříkali
jsme si s vodou a hasiči nám předvedli i dělo
s velkým proudem vody. Všem se nám tato akce
líbila, děkujeme všem hasičům za zajímavé dopoledne. Těšíme se na jaro, kdy si vše zopakujeme.
za MŠ Studenec děti a paní učitelky
OÚ Studenec
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Zprávičky z MŠ Zálesní Lhota
Co vyprávěla babička chropa
Velice pěkné povídání bylo o hudebních nástrojích, do
naší školky zavítal pan učitel
hudby s několika kufry a
v nich bylo plno pokladů!
Měli jsme možnost vidět
a hlavně i slyšet předchůdce
současných hudebních nástrojů, nástroje všech možných tvarů a zvuků, které
dnes už nejsou běžně k vidění.
Děti se dozvěděly, jak nástroje vznikaly, jak se na ně hraje, jak znějí…
Zazpívali jsme si a mohli si pěkně všechny zajímavé nástroje prohlédnout.

Pohádka O červené Karkulce
V jilemnickém KD jsme zhlédli velice zábavnou pohádku, plnou humorných
dialogů doprovázených písničkami a pestrými kulisami.
Po celou dobu jsme si pohádku pěkně užívali a jak to bývá i v této moderní verzi,
vše dopadlo dobře a vlk byl potrestán.

Kouzelná slůvka
Kouzelná slůvka byl naučný program Honzy Krejčíka. Slova jako prosím, děkuji,
umět pozdravit, to jsou slova, které se učí děti používat a měly by být samozřejmostí
pro každého.
Vše doprovázely písničky a děti si užily spoustu legrace.

Vítání občánků
S potěšením jsme uvítali možnost přivítat naše nová miminka. Několik dětí z naší
MŠ si připravilo pro maminky a příbuzné malé vystoupení z básniček a písniček,
které jsme předvedli na obecním úřadě. Potěšením byl pro nás veliký potlesk
a radost z toho, že se nám vše vydařilo. A nakonec ještě jedna básnička pro všechny.
14
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Tuleň
Může se tulení mládě přitulit k mámě?
Ne, nemůže.
Tulení máma je ráda sama.
Tak to jsem rád, že jsem lid.
K lidské mámě se můžu přitulit.

Myslivci ve školce
Do naší školky si s námi přišli popovídat lhotečtí myslivci. K tématu
o lesní zvěři se děti dozvěděly, jak se mají v lese
správně chovat, jak můžeme pomoci zvířátkům
v zimě, a dokonce jsme
viděli názornou práci výcviku loveckého psa.
Myslivcům jsme předali koše plné kaštanů
a žaludů, které děti sbíraly během podzimu, a myslivci je dají zvířátkům do krmelců.
Bylo to velice zajímavé a moc děkujeme za působivé vyprávění.
učitelky MŠ Zálesní Lhota

Kurz bruslení
2012
Každou říjnovou a
listopadovou středu jezdili naši žáci 1. stupně
(1.–2. třída 5× a 3.–5. tř.
2×) do novopacké zimní haly. Ti nejmenší byli ze začátku častěji na
ledě než na bruslích.
Po úvodních nesmělých krůčcích na ledě se
OÚ Studenec
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všichni zlepšili a jízdu na bruslích si začali více užívat. Ti starší už zkušeně bruslili
a hráli hokej. Bruslení děti bavilo. Už aby mrzlo a rybníky v našem okolí se změnily
v ledovou plochu, kde by naši malí bruslaři mohli předvést a zdokonalit ještě víc
svoje bruslařské umění.
Mgr. Ivana Kučerová, koordinátorka projektu

Divadlo Mladá Boleslav – Cantervillské strašidlo aneb
Strašlivá sudba Sira Simona
Žáci 6. a 7. ročníku měli možnost 30. října 2012 zhlédnout velice pěkné představení v režii Petra Mikesky a herců výše jmenovaného divadla, kterými jsou
například Roman Teprt, Ivo Theimer, Miroslav Babuský, Eva Horká, Karolína
Frydecká a další.
Co to bylo za žánr? Shodli jsme se, že asi horor, detektivka a romantická komedie
v jednom, z pera mistra humoru Oscara Wildea.
Zajímá Vás, o čem to vlastně bylo?
Bylo to tak… hodiny odbíjejí půlnoc. Venku skučí bouře a oblohu křižují blesky.
Odněkud z dálky zakrákoral krkavec. Duch lorda Simona se vydává na svou
obvyklou pouť. Od roku 1575 musí pravidelně strašit v sídle Cantervill, protože zde
zavraždil svou manželku Eleonoru, která mu připravila jím uloveného kance obzvlášť neoblíbeným způsobem.
Už přes 300 let si sídlo nikdo nechce koupit, dokud se neobjeví velvyslanec USA
pan Otis i se svou rodinou. Ze strašidla totiž vůbec nemají strach, ba dokonce se mu
snaží pomoci a zapeklitá situace se postupně rozplétá…
Mimochodem, moc se nám to líbilo, na tom se shodneme.
„Až panna krásná jako květ
až jiným lásku dopřeje,
k modlitbě pohne hříšný ret,
pak černá zem ho přikreje
až suchá jabloň rozkvete,
a přijde doba šťastných chvil
zalitá krásou děvčete,
a klidný bude Cantervill.“
Mgr. Romana Macháčová, vyučující ČJ

Beseda „Alkohol“
Mgr. Barbora Doubková Brodská, lektorka projektu o. s. SANANIM
„…alkohol je metla lidstva, ale zametat se musí…“
„Alkohol v malých dávkách neškodí v jakémkoli množství…“
Někdy mohou být citace zavádějící.
Žáci ze sedmého a osmého ročníku už jsou na toto téma o něco moudřejší.
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Alespoň se tak tváří. Beseda, která proběhla na půdě naší školy s lektorkou
projektu, byla vedena formou diskuse, žáci měli možnost prezentovat své názory,
obhajovat si je a v neposlední řadě měli možnost ptát se.
V závěru besedy žáci vyplnili anonymní dotazník, kde odpovídali na otázky typu:
„Vyzkoušel jsi již alkohol, je alkohol droga…?“ Dotazníky byly určeny ke
statistickému zpracování.
Beseda proběhla v rámci občanské výchovy. Zdali byla přínosem, ukáže čas…
Alkoholismus nebo též závislost na alkoholu, opilství je chronické recidivující
onemocnění postihující nejen celou osobnost postiženého jedince po stránce
psychické a fyzické, ale i jeho blízké, zvláště pak rodinné příslušníky. Patří mezi
nejzávažnější a nejrozšířenější formy závislosti. Obecně lze o alkoholismu hovořit
tehdy, dosáhne-li závislost na alkoholu takového stupně, že škodí buď jedinci,
společnosti nebo oběma. Tuto nemoc je možno jako všechny ostatní duševní
i tělesné poruchy léčit. Průběh závislosti na alkoholu je různý. Odlišuje se mimo jiné
podle toho, jaký alkohol je zneužíván.
Slovo alkohol pochází z arabského al-kahal, což se dá přeložit jako jemná
substance. Vzniká působením kvasinek při kvašení cukrů. Tento proces je
v přirozeném prostředí možný nejvýše do 14 %, protože poté jsou kvasinky ničeny
vlastním produktem, dále vzniká ocet. (Zdroj: Wikipedie)
Mgr. Romana Macháčová, vyučující OV

Volba povolání pro žáky 9.ročníku
Předmět Volba povolání se v ZŠ Studenec sice nevyučuje jako samostatný
předmět, ale jeho informace prolínají několika vyučovanými předměty. Součástí
tohoto vzdělávání jsou i různé exkurze, návštěvy a besedy pro žáky posledního
ročníku ZŠ. S poznatky z těchto besed přinášíme krátké zprávy.

Úřad práce Semily
Celá naše třída nastoupila do autobusu a vyrazila směr Semily. Cesta byla poklidná až na jednu srnku, kterou jsme málem srazili. Vystoupili jsme na autobusovém
nádraží a odtud jsme museli dojít až k budově, kde sídlí úřad práce. Přivítala nás
paní Jetelová, která nás seznámila se spoustou zajímavých věcí. Jaké například
zvolit povolání, aby se nám vyplatilo, a které práce jsou na trhu žádané.
Spoustu zajímavostí jsme se dozvěděli, např. sociální dávky může brát člověk,
který alespoň rok pracuje. Dozvěděli jsme se, že existují různá zařízení, aby toho
lidé nezneužívali.
OÚ Studenec
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A pak již k volbě té „správné“ školy. Ze speciálně označených šanonů s informacemi o různých typech škol jsme si vybírali listy papíru, které se týkaly povolání.
Šanony byly označené třemi barvami, podle rozdělení škol. O šanony byl takový
zájem, až z toho shodili spolužáci květinku na zem.
Paní Jetelová nám také pustila Test zájmů vhodný pro volbu povolání, kde jsme
měli odpovídat na otázky, např. jestli bychom chtěli pracovat s chemií, nebo jestli se
rychle rozhodujeme a jestli reakce jsou pohotové a spoustu dalších.
Když jsme ten test dodělali, vyhodnotilo nám to, jaká práce by se k nám hodila.
U některých spolužáků se to i shodovalo s tím, co by chtěli oni dělat. Když každý
měl už test udělaný, rozloučili jsme se s paní Jetelovou a mířili jsme se podívat na
profesionální hasiče.
Kristýna Svrčková a Denisa Jirásková, žákyně 9. tř.

Hasičský záchranný sbor Semily
Dne 22. 10. devátá třída navštívila hasičskou zbrojnici v Semilech. Službu
konající hasič nás přivítal a seznámil nás s touto prací. Nejdřív nám ukázal garáž se
dvěma velkými výjezdovými auty (jedno mělo na střeše i stříkací dělo), byla tam
i tři menší výjezdová auta a jedno velké auto s hákem a ještě jedno mělo velký
žebřík. Do aut jsme si mohli vlézt a podívat se, jak to vypadá v takové kabině
hasičského aut. Několikrát jsme si i zatroubili. Poté, co jsme zhlédli vybavení aut
a hasičů, tak jsme si slezli střechy aut. Také se k nám přidalo ještě několik hasičů,
dokonce jsme jednoho probudili, když jsme zkoušeli, jestli funguje klakson. Mohli
jsme si zkusit vyšplhat se na hasičskou tyč, ale nikomu se to nepodařilo. Když nám
hasič ukazoval své oblečení a vybavení, zeptal se, jestli si to někdo nechce vyzkou-
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šet, tak se David Kulhánek hned nabídl. Než se do toho David dostal, chvíli to
trvalo, bylo mu to trošku menší. Oblečení bylo teplé, k tomu helma a bomba
s kyslíkem. To vše nijak neulehčuje hasičovi práci. Do bot se David ani nepokoušel
dostat. Následovalo focení poslední otázky a pak nás hasič šel provést budovou.
Viděli jsme kanceláře, převlékárny, společnou místnost, ložnice, zasedací místnost,
posilovnu, kde si každý něco našel, horolezeckou stěnu, kterou jsme také
vyzkoušeli, a do jedné chodby jsme se ani nedostali, protože byla celá zatarasená
krabicemi, které tam nějaký úředník pořád házel z kanceláře. Když jsme si
doprohlédli zbytek budovy, rozloučili jsme se a šli na autobus.

Burza středních škol Turnov
V pátek 2. 11. 2012 jsme se dostavili do Turnova na Burzu středních škol.
Dočkalo se nás uvítání od paní, která nám také dala letáček, abychom věděli, kde se
jaká škola nachází. Poté jsme se mohli dle svého zájmu volně pohybovat po budově
školy.
Před školou se nacházel stroj s hýbajícím se ramenem na zvedání klád. Mohli
jsme si ho vyzkoušet, ale od nás to nikdo neudělal. V budově měli své stánky
hotelnické, technické, umělecké a i průmyslové školy. U stanoviště automechanické
školy jsme si mohli vyzkoušet jízdu na motorce. Vžít se do role lesníka a převážet
kmeny stromů jsme si zkusili u stř. lesnické školy. Mohli jsme si také vzít suvenýr
v podobě otvíráku nebo nějaké dřevěné věci, které jsme dostali od truhlářů. Na
designovém a chemickém stánku jsme si mohli za 10 Kč koupit placku s vlastním
návrhem. .Já jsem absolvoval několik poslechů kolem cestovního ruchu a design. Ke
konci prohlídky jsem se dozvěděl o občerstvení a rychle jsem ještě stihnul ochutnávku drinků od boleslavských středoškoláků z oboru číšník-kuchař.
Když jsme odcházeli obtěžkáni letáky a dárky, byli jsme plní dojmů a zážitků
o tom, na jaké školy půjdeme.

Technikem v autobranži
9. 11. 2012 si pro nás, žáky 9. třídy, v 7.45 přijely 3 automobily z ISŠ Vysoké n.
Jizerou a odvezly nás na jejich Den otevřených dveří. Součástí této akce byla
i soutěž o pěkné ceny Technikem v autobranži. Nebýt laskavosti řidičů, kterým
nevadilo chvíli počkat, tak bych tam asi ani nejel, jelikož bych to zmeškal a odjeli by
beze mě. Cesta byla příjemná, a když jsme vystoupili, přivítal nás déšť a stín
ohromných garáží. Na přivítanou jsme se mohli občerstvit a dostali jsme kartičky se
soutěžními stanovišti.
První stanoviště bylo v poznávání automobilových značek, poté jsme zvedali
klády (zapeklitá práce) a také jsme šroubovali závity, to bylo příšerné! Byly tam také
OÚ Studenec
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úkoly v řezání železa, zapojování elektrického obvodu, jízdě na moto trenažéru,
stříkání aut, výměně kola (špinavá práce), auto testu a mnoho dalších. Za každý
splněný úkol se dostaly body a za počet bodů jsme si mohli vybrat nějakou cenu.
Jako výhry byly praktické nástroje, jako šroubováky, kleště, nože, baterky a také
nějaké sladkosti. Po vybrání cen a občerstvení jsme se přemístili do budovy školy
a poslechli si krátkou instruktáž o nabízených učebních oborech.
Také jsme navštívili školní ubytovnu a poté tradá do Studence.
Ve Studenci jsme ještě stihli shrábnout něco listí kolem školy a potom hurá na víkend.
Viktor Horák, žák 9. třídy

Exkurze ve firmě ARIES
Společnost Aries je významným českým výrobcem kompresivních punčoch.
Aries sídlí v podkrkonošské obci Studenec, kde se nachází i výrobní závod.
Společnost byla založena roku 1991, o pět let později vznikla akciová společnost
výhradně s českým kapitálem.
Díky stálému vývoji a kladení důrazu nejen na módnost, ale také na zdraví
zákazníků se pro ně stal důležitý rok 1998, kdy začali vyrábět podpůrné punčochové
zboží pod značkou Avicenum. Od té doby pomáhají v prevenci proti křečovým
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žilám. Dalším významným mezníkem v historii společnosti se stal rok 2008, kdy
vstoupili nejen na český trh se zdravotními punčochami, ale také na slovenský
a polský trh. Na Slovensku mají přímé obchodní zastoupení – Aries Slovakia.
Pod značkou Avicenum můžete nalézt podpůrné podkolenky, punčochy na
podvazek, samodržící punčochy s krajkou, punčochové kalhoty (i těhotenské nebo
pánské), lýtkové punčochy, stehenní punčochy – to vše s různými úpravami. Dále
zdravotní lýtkové punčochy, stehenní punčochy se samodržící krajkou či lemem
a v neposlední řadě i antitrombotické lýtkové i stehenní punčochy (také s přidanými
kosmetotextilními úpravami).
Kladou maximální důraz na správné provedení, kvalitu a co největší komfort při
nošení kompresivních punčoch, což vyjadřuje jejich slogan „Vitalita na každém kroku“.
Dívky z devátého ročníku ZŠ Studenec v rámci pracovních činností a volby
povolání měly možnost tuto firmu navštívit. Provedla nás velice ochotně paní
Šulcová z oddělení péče o zákazníka.
Některé detaily z výroby něčeho „tak běžného“, jako jsou punčochy, nás dost
ohromily a práce, která je za tím vším schovaná, nás překvapila.
Ještě jednou děkujeme a firmě přejeme, aby se dařilo i v dalších letech.
Kdo by ještě pochyboval o zakoupení výrobku z této firmy, připomínáme, že tváří
této značky se vedle modelky Žídkové stal i olympionik David Svoboda.
dívky 9. třídy + ma

Davide, díky…
Po delší úvaze jsem se rozhodla na stránkách Studeneckého zpravodaje uveřejnit
velký dík za záchranu svého života.
V červenci letošního roku při sjíždění naší krásné řeky Sázavy jsem nepoužila
vestu a v jednom úseku se mně to stalo málem osudným. Po návratu domů jsem se
snažila na sobě nedat nic znát, protože vysvětlovat to, co se stalo na vodě, bylo po
čerstvé události těžké. Byla jsem ale moc ráda, že vše dobře dopadlo.
Touto cestou bych chtěla vyjádřit velké poděkování Davidu Kulhánkovi, žákovi
9. tř. ZŠ Studenec, který byl se mnou a s mým synem Filipem na lodi. V dané situaci
nezpanikařil a do připlutí další posádky udělal vše pro moji záchranu.
Davide, z celého srdce Ti moc děkuji a ať se ti v budoucnu daří zvládat vše jen
s dobrými výsledky.
vodačka Heduš
Davide, k tomuto poděkování se plně připojujeme a jsme rádi, že ses dokázal ve
vypjaté situaci tak lidsky zachovat.
pracovníci ZŠ Studenec
OÚ Studenec
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Radujme se, veselme se!
Až budete tyto řádky číst, bude konec barevného podzimu a sněhem přikrytý
každý spadlý list. Není však proto třeba mít duši plnou smutku, zas se můžeme těšit
na vánoční čas, kdy rozžehneme svíčky na vánočním stromku, nasypeme ptáčkům
zrní a se sněhem vymeteme všechno nepěkné, co se během roku nahromadilo
v každém z nás. Ať v naší mysli ani duši nemá místo stín ani mráz. Místo toho, ať se
jiskra třpytí v každém oku, svá srdce naplňme láskou a teplem a dopřejme si
přiměřenou dávku lahodného moku. Věřím, že dobré slovo, úsměv i konání
povzbudí, tak bude mnoho šťastných dní v našem osudí. Všem generacím, od těch
nejmladších, až po ty, jimž už čelo zdobí vrásky a bělají se jejich vlásky, dnes přeji
mnoho zdraví, úspěchů, rodinné pohody a lásky. Prožijte, jak nejlépe to bude možné,
krásné vánoční svátky, vzpomeňte na všechny, kteří zůstávají opuštěni, nemocní,
pošlete jim pozdravy po hvězdách, aby nebloudili po cestách, ať všichni máme
rovnou páteř, pevný krok a můžeme se scházet celý příští rok. Hleďte s optimismem
kupředu a neohlížejte se zpátky, rok 2012 nechejte za zavřenými vrátky.
Libuše Ježková, vedoucí Klubu důchodců

Pokračování – vánoční zvyky a pověry
Hned po nadílce začíná mladá chasa se svými štědrovečerními kouzly:
Byly-li k večeři ryby, házejí děvčata do kurníku rybí kost a zabouchají na kurník.
Ozve-li se první slepice, vdají se do roka za mládence. Ozve-li se však kohout, vdají
se za vdovce.
Nebo si děvče před zrcadlem rozsvítí tři svíčky. Pak se upřeně dívá do zrcadla
a v záři svíček spatří tvář svého milého.
Jinde zase děvčata utíkají do zahrady a třesou bezem (možno i jiným stromkem).
Při tom říkají:
Třesu, třesu bez,
kde můj milý dnes,
tam ať třikrát zaštěká pes!
Už na sv. Barboru si totiž každá vdavek chtivá ulomila třešňovou větvičku a dala
ji ve světnici do teplé vody. Rozkvetla-li do Štědrého dne, je do roka svatba jistá.
Nerozkvetla-li, je marné všecko namáhání.
Je také možné vzít namátkově z hromady hrst polínek a donést je do světnice. Jeli jejich počet sudý, má to dobré, jistě se vdá. Toto mohou provádět i další členové
rodiny, neb sudý počet znamená pro ně štěstí po celý rok.
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Když už děvče milého má, ale chce vědět, zda si ji vezme, dá do dvou ořecho vých skořápek kousky zapálených svíček. Pustí je po vodě, když se k sobě přibližují,
určitě si ji vezme.
Horší je, má-li nápadníků více a nemůže se pro žádného rozhodnout. Napíše
jejich jména na lístečky a dá si je při návštěvě půlnoční do kapsy. Když pak kněz
u oltáře zpívá „Gloria“, vytáhne jeden lístek z kapsy a má po starosti. Když nejde na
půlnoční, zaváže lístečky se jmény do rohů kapesníku, dá si je večer pod hlavu
a ráno jeden roh rozváže.
Nejsou však jenom takovéto jednostranné věštby, které se týkají jenom svatby
a ženichů. Pomoci talířků nebo ořechových skořápek se dají vyzvědět i jiné věci.
Děvčata obrátí tři talířky dnem vzhůru a pod každý něco vloží: pod jeden prstýnek,
pod druhý peníz a pod třetí rukavici. Pak se otočí, někdo talířky zamíchá a pak jeden
otočí. Když je tam prstýnek, značí to manželství, peníz znamená bohatství a rukavice znamená, že zůstane starou pannou. Tuto věštbu mohou využívat i mládenci. Pod
talířky se dávají chlebové drobečky, kousek hadříku a malý peníz. Děti pak skořápky
zvedaly. Kdo odkryl drobečky, říkalo se, že bude dobře hospodařit a vážit si chleba,
hadřík znamenal, že bude čistotný a kdo odkryl peníz, že bude po celý rok šetřit.
Nebo se dávaly různé věci, jako například chléb, což znamená hojnost, peníz opět
bohatství, hlína smrt nebo hlad, prsten svatbu a uzlíček cestování.
V ořechových skořápkách pouští mládež v umyvadle zapálené svíčky, aby se
dozvěděla, dostane-li se do světa, nebo zůstane-li doma. Stojí-li skořápka na místě,
pak zůstane doma, ale pluje-li po vodě, dostane se do světa v tu stranu, kam skořápka pluje. Jestliže se potopí, je zle, neboť to je věštba smrti. Většinou se nechají
svíčky ve skořápce dohořet, která dřív dohoří, ten dříve zemře. Totéž se může dělat
i se zapálenými svíčkami postavenými na prkénku.
Velmi rozšířený zvyk u mladších členů rodiny je házení bačkorou, pantoflem neb
střevícem. Dělá se to dvojím způsobem. Buď se házející postaví zády ke dveřím
a hází bačkorou přes hlavu rukou, nebo sedne doprostřed světnice, navlékne bačkoru
na špičku nohy a vymrští ji tak, aby mu přeletěla hlavu. Když při tom dojde
k poškození lampy, či jiných předmětů, to nic na výsledku věštby nemění –
a rozhodně neznamená – jak by se snad někdo mohl domnívati – nějakou smůlu
nebo neštěstí! Obrátí-li se tedy hozená bačkora špičkou do světnice, zůstane její
majitel celý příští rok doma. Obrátí-li se však ke dveřím, půjde do světa. Jestliže
však se děvčeti obrátí náhodou bačkora podrážkou vzhůru, zůstane postižená dívka
neodvratně starou pannou.
Nejen děti a dospívající mládež, nýbrž i dospělí provádějí o Štědrém večeru
všelijaká kouzla. Je ovšem kromě vlastního zdraví zajímá i v prvé řadě, jaký bude
příští rok. Rozkrájí proto cibuli a dělají z ní dvanáct mističek. Dají se do řady
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a každá mistička představuje jeden měsíc v roce. Do každé se dá špetka soli a v které nejdříve roztaje, v tom měsíci má hodně pršet. Kde však zůstane suchá, tehdy má
být pěkné počasí.
Aby krávy hodně dojily a aby bylo vůbec v hospodářství boží požehnání, nechává
se několik ovesných snopů nevymlácených. Musí jich však být lichý počet, aby ten
jeden po celý rok přebýval! Někde takové nevymlácené snopy dávali na Štědrý den
kravám, aby byly po celý rok štědré.
I sláma se těšila o Štědrém večeru zvláštní úctě. V Radčicích ji rozestírali po síni
i ve světnici po zemi a nechávali ji tak po celé Vánoce. Někde bývalo zvykem, že se
otep slámy dávala do kouta světnice a každý příchozí se na ni musel převalit. Jinde
zase se sláma před odchodem na půlnoční rozestlala ve světnici po zemi a po příchodu z kostela se na ni musel každý položit. To prý všechno z úcty k malému
Ježíškovi, který se na slámě narodil.
Velmi oblíbeným zvykem, který se dodržuje podnes, je lití olova. Většinou se
však nahrazuje litím vosku. Na lžíci roztavený vosk si každý nalije do lavoru se
studenou vodou a pak celá rodina popouští svoji fantazii a uvažuje, co ten odlitek
znamená. U toho se užije mnoho legrace.
Nejslavnější večer Vánoc končí, nejposvátnější noc v roce začíná. Noc, kdy již
velcí i malí klidně uléhají třeba opožděně ke spánku, velcí unaveni předvánočním
shonem a posledními přípravami, malí konečně uspokojeni po dnech plných
nedočkavostí a neklidného očekávání.
Boží hod, to již je den, který se dle staré pranostiky prodlužuje o bleší převalení,
tedy nepatrně, ale přece.
Zajímavá je také pověra, která se místy dodržovala a která byla docela vtipná
a účelná. Měla políčeno na dospělejší děvčata a ženy, které mají ve zvyku si
upravovat svoje oblečení teprve tehdy, když chtějí někam jít. Platilo totiž, že na Boží
narození nesmí žádná vzít jehlu do ruky, nebo ji Pán Bůh po celý příští rok
nepožehná.
Od Božího narození se pak počítají dni až do Tří králů a podle počasí v ten který
den se usuzuje počasí v tom kterém měsíci. Někde se také říká, že co se komu
v kolikátou noc zdá, tomu se v tolikátém měsíci vyplní.
Svátek sv. Štěpána býval velmi slavný. Ten se už slavíval veseleji, obyčejně
bujnou štěpánskou zábavou, první to taneční zábavou po dlouhém adventu, kdy se
tancovat nesmělo.
Svátek sv. Jana se světíval a ten zase býval oblíben u mužů, neboť bývalo jaksi
nepsaným zákonem, že se po kostele každý zastavil „na skleničku“. Takové „zastavuňky“ nebyly ovšem jenom tento den, ale tehdy to pařilo k takzvanému „šplůchání“, a to i ženy nejen že nehubovaly, ale nakonec „šplůchaly“, t. j. pily na počest
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Miláčka Páně také. Mohly si to směle dovolit, neboť k obědu bývaly toho dne stejně
zbytky od svátečních dnů, takže o tuto starost měly méně.
Pak již následovaly dny všední a život plynul dál. Pouze na svátek Mláďátek se
hospodyně a zvláště matky nerady dávaly do prádla z obavy, že by se jim voda
v neckách nezměnila v krev. Ale ještě dva dny, či spíše večery se oslavovaly zvlášť
slavnostně: večer před Novým rokem „starý rok“ čili svátek Silvestr a večer před
svátkem Tří králů. Po oba tyto večery bývalo zvykem připravit stejnou večeři jako
o Štědrém večeru a i stejně slavnostním způsobem se zasedalo ke stolu.
Staré zvyky zanikají. Je jiná doba a nedá se násilím držet, co nemá již svá práva
na život. Mnohé z nich jsou však jakoby tklivým pozdravem našich předků, uschlou,
ale stále vonící kytičkou minulosti. A proto se k nim alespoň jednou za rok vracíme
a snažíme k té kytičce alespoň o posvátném Štědrém večeru přivonět.
Oldřich Kuřík z Horky
Po uzávěrce tohoto čísla k nám bohužel přišla smutná zpráva. Oldřich Kuřík,
který dodával příspěvky do našeho Zpravodaje téměř nepřetržitě, zemřel.
Jménem Redakční rady Zpravodaje děkuji za veškerou sounáležitost a pomoc panu Oldřichu Kuříkovi a pozůstalé rodině vyjadřuji upřímnou soustrast.
Jiří Ulvr, starosta

Češi v Zálesní Lhotě v prvorepublikovém
období (1. část)
Minulý rok v lednu jsme si na stránkách Zpravodaje připomněli život české
menšiny v Zálesní Lhotě za dob Rakouska-Uherska. Nyní budeme věnovat
pozornost životu Čechů v obci v prvorepublikovém období, tedy v letech 1918–
1938.
Vznik Československa v roce 1918 odstartoval novou kapitolu v životě české
menšiny v pohraničí. Nejinak tomu bylo i na Jilemnicku a Vrchlabsku, kde se
postupně podařilo otevřít české menšinové školy v Zálesní Lhotě, Dolní Branné či
Kunčicích. Vznikly zde také první české spolky atd. Podobně jako jinde v regionu,
tak i na Jilemnicku a Vrchlabsku se záhy po vzniku republiky vyskytly snahy
německé majority o připojení oblasti ke vzdorostátu Deutschböhmen se sídlem
v Liberci. Na sklonku roku 1918 k sobě povolal okresní hejtman z Vrchlabí starosty
obcí Stupná, Vidochov, Nedaříž a Borovnice z politického okresu Nová Paka
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a starostu obce Zálesní Lhota z politického okresu Jilemnice a oznámil jim, že je
z těchto okresů vyděluje a přiřazuje do vrchlabského okresu, který se plně ztotožnil
s Deutschböhmen. Starostové výše uvedených obcí tehdy složili slib věrnosti a podepsali o tomto aktu protokol. Čs. stát měl zprvu jen minimum vojáků k dispozici,
a nemohl proto opanovat odbojné pohraničí. Dne 28. listopadu 1918 bylo vojenské
velitelství v Jičíně telefonicky požádáno o zajištění nádraží v Martinicích z toho
důvodu, že na trati v úseku Trutnov–Martinice jsou všechna nádraží a stanice až do
Kunčic obsazena ozbrojenou německou stráží a údajně dokonce existuje plán
německých separatistů obsadit se dvěma kulomety také Zálesní Lhotu. Již 30. listopadu proto dorazilo na nádraží v Martinicích 32 mužů s jedním důstojníkem
z 11. střeleckého pluku z Jičína. Jejich výzbroj mimo jiné tvořily dva kulomety.
Nedlouho poté (7. prosince 1918) bylo čs. vojskem obsazeno bez odporu i Vrchlabí
a tím definitivně skončila kratičká vláda státu Deutschböhmen v regionu.
V roce 1910 uvedlo v Zálesní Lhotě při sčítání obyvatel 977 osob německou
obcovací řeč, zatímco k české obcovací řeči se přihlásilo 159 osob. V roce 1921 žilo
v Zálesní Lhotě 113 osob s čs. národností (11,3 % populace obce) a 886 s německou
národností. Sčítání roku 1921 provázely podobně jako za dob Rakouska-Uherska
nejrůznější podvody, přehmaty a omyly. Nejinak tomu bylo v Zálesní Lhotě, jak
vyplývá z interpelace senátora Č. J. Lisého a Dr. A. Kloudy na ministerského
předsedu ve věci sčítání lidu v Lhotě Zálesní a v Dolní Branné: „V Zálesní Lhotě
byli čeští občané tak zastrašeni a německou agitací spleteni, že proti poslednímu
sčítání objevil se zde úbytek Čechů asi o 55 z celkového počtu 159. A přece jest
známo a naprosto jisto, že zde českého obyvatelstva přibylo. Soukromě provedené
české sčítání lidu vykazuje 235 českých příslušníků. Třeba v tomto případě přímo
označiti viníka, jímž jest německý sčítací komisař, učitel Hlavatý, který veřejně
prohlašoval, že on jest sice také po rodičích Čech, že však hlásí se za Němce.
Úředně bylo zjištěno, že také při aktu sčítacím vyhrožoval a podáno bylo naň proto
trestní oznámení okresní správě politické v Jilemnici. Výsledky jeho činnosti jsou
nyní viditelné. Poněvadž sčítání lidu zejména ve Lhotě Zálesní jest hotovým paskvilem, jest potřebí, aby bylo znovu provedeno, což jest dobře možno, neboť obec jest
souvislá, na malém katastru a má pouze asi 1 000 obyvatelů.“ Odpověď ministerského předsedy byla tato: „Také sčítání lidu v Zálesní Lhotě, bylo provedeno dvěma
sčítacími komisaři, a to traťmistrem Josefem Zejfartem, národnosti české a učitelem
Janem Hlawatym, národnosti německé a sčítacím revisorem národnosti české
Prokopem Hrubým z Jilemnice. K žádosti jak občanstva národnosti české i německé,
tak i po doporučení revisora sčítacího byli dodatečně ustanoveni ku sčítacím
komisařům hlavním pomocní sčítací komisaři národnosti druhé, a to k Janu Hlawatymu sčítací kom. pom. nár. české Čeřovský Jaroslav, rolník v Zálesní Lhotě, a k Zej26
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farovi Josefu sč. kom. pom. nár. německé Ant. Kutschera ze Zálesní Lhoty, čím bylo
vyhověno přání jak české menšiny, tak i občanstva nár. německé a sledován ten účel,
aby se předešlo výtkám stranickosti takto zavedenou kontrolou. Na sčítacího
komisaře Hlawatyho, který prováděl sčítání v přítomnosti pomocného sčítacího
komisaře národnosti české, došlo oznámení pro svémocnou opravu zápisu národnosti a nedovolený nátlak v jediném případě. Sčítací referent od okresní správy politické v Jilemnici vyšetřil ihned tento případ spolu se sčítacím revisorem osobně
a provedl při té příležitosti revisi také v jiných rodinách, v nichž někteří členové byli
zapsáni s národností německou a o nichž se sčítací orgány domnívaly, že se tak stalo
pod nátlakem. Zápisy byly však shledány správnými. Okresní správa politická
v Jilemnici omezila se proto na obnovu původního zápisu české národnosti, který
sčít. komisařem Hlawatym byt svémocně upraven a uložila tomuto sčítacímu komisaře pokutu 500 Kč. V Zálesní Lhotě bylo napočítáno 999 obyvatel, a to 107 Čechů
a 892 Němců. Proti roku 1910 vykazuje obec úbytek 137 obyvatelů, z něhož na
Čechy připadá 52 a na Němce 85 osob.“ V roce 1930 proběhlo další sčítání, které
v Zálesní Lhotě našlo 143 osob s čs. národností (13,77 % populace obce).
Pozitivním výsledkem vzniku Československa bylo pro českou menšinu v Zálesní
Lhotě zřízení českých škol (obecné, mateřské i měšťanské) v obci. V Zálesní Lhotě
začalo vyučování na české obecné škole 5. listopadu 1919. Její otevření oslavila
místní česká menšina spolu s Tělocvičnou jednotou Sokol z Martinic na pozemku
Jaroslava Čeřovského již 28. září 1919. Do školy bylo zapsáno 26 dětí. Její vybavení
bylo zprvu velmi chudičké: „Čtyři učouzené stěny, osm černých na spálení vhodných lavic a jakési prkénko, které prý bylo kdysi školní tabulí, zdědily naše děti po
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svých dávno již odrostlých předchůdcích německé národnosti. Nelze zapomenouti na
černý stolek s černou židlí a černým umyvadlem, kteréžto předměty skvěle doplňovaly zařízení vhodnější pro umrlčí komoru než pro školní učebnu.“ Dokument
z počátku 20. let potvrzuje tristní stav školy: „Škola v Zálesní Lhotě nemá kabinetu,
tělocvičnu, letního cvičiště, ani školní zahrady. Správce školy bydlí v malém pokojíku o jednom oknu, kde jest vlhko.“
Vznik české školy v Zálesní Lhotě nesla nelibě zdejší německá majorita. Víme,
že dopisem z 2. května 1920 protestovali Němci prostřednictvím Okresního školního
výboru ve Vrchlabí u Zemské školní rady proti tomu, že do školy chodí děti z cizích
obcí. V Zálesní Lhotě proběhla 6. července 1920 (uváděno i datum 7. července)
demonstrace proti české škole: „7. července 1920 táhl dav rozběsněných Kullturträgru se zvířecím řevem obcí. Před obydlím každého z českých obyvatelů zazpíval
„Wacht am Rhein“, až konečně u školy museli jeho vůdci zjistiti, že žádná z těch
štvavých řečí nenadchla ty „hejly“ tak, aby si troufli rozbíti jedinou tabulku
v oknech české třídy.“
Historicky prvním učitelem české obecné školy v Zálesní Lhotě byl Josef
Kovanda, který zde učil v letech 1919–1921. Poté ho nahradil František Bubák, jenž
tu vyučoval v letech 1921–1922. V letech 1922–1924 působil na škole jako řídící
učitel Josef Šlitr, který se narodil 15. ledna 1899 v Deštném v Orlických horách.
S manželkou Pavlou přišel do Zálesní Lhoty v roce 1922. Jestliže učitel J. Kovanda
bydlel ve školním kabinetu, tak Josefu Šlitrovi se podařilo získat za asistence
četníků byt v domě jistého Horatschka (dům čp. 52), jehož matka byla Češka. Zde se
také manželům narodil 15. února 1924 syn Jiří, později známý hudební skladatel.
Řídící učitel Josef Šlitr se po příchodu do obce okamžitě zapojil do spolkového
života české menšiny. V září 1922 byl zvolen jednatelem odboru Národní jednoty
severočeské v Zálesní Lhotě a v roce 1924 se stal dokonce místopředsedou odboru.
Již v roce 1924 ovšem přešel Josef Šlitr na českou menšinovou obecnou školu
v Dolní Branné, kde jako řídící učitel působil až do října 1938, kdy se rodina musela
po záboru obce nacistickým Německem přestěhovat k příbuzným do Skuhrova nad
Bělou a na jaře 1939 do Rychnova nad Kněžnou. Josef Šlitr se do našeho regionu již
nevrátil. Zemřel 4. června 1971 v Jablonci nad Nisou na zápal plic.
Po Josefu Šlitrovi učil na české obecné škole v Zálesní Lhotě v letech 1924–1926
Josef Šádek. Od října 1926 ho nahradil Bohumil Bílek, později ředitel na české
měšťanské škole v Mostku. V říjnu 1927 nastoupil do Zálesní Lhoty učitel Ladislav
Vrba. Toho v březnu 1928 vystřídal Eduard Morávek, který zde učil až do roku
1931. Ve školním roce 1931/32 zde učil již František Havlíček, který v obci působil
až do zániku školy v říjnu 1938.
Ondřej Vašata
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Mladí hasiči ze Studence „Plamínci a Soptíci“
V září začaly opět pondělní schůzky mladých hasičů. Plamínci (děti z MŠ, 1. tř.–
3. tř.) chodí od 16 h. do 17 h. a na soutěžích reprezentují SDH Studenec v mladší
kategorii. Soptíci (děti od 4. tř.–7. tř.) dochází na kroužek od 17 h. – 18 h. a tento
rok poprvé soutěží ve starší kategorii. Scházíme se opět v hasičské klubovně. Jestli
má někdo zájem, může se k nám kdykoliv připojit. Na hasičský kroužek je nyní
přihlášeno 26 dětí. Po prázdninách jsme se plni sil vrhli do soutěžení.

Dětská soutěž v Nedaříži
V sobotu 8. 9. 2012 jsme byli na soutěži s názvem „Podkrkonošský pohár“.
Pořádá ji již tradičně SDH Nedaříž. Soutěž má dvě kola. Jarní a podzimní. Tentokrát
jsme se zúčastnili pouze podzimního kola. Jela dvě družstva mladších. Bylo pěkné
počasí a útok se všem velice povedl. Družstvo A mělo dokonce náš rekordní čas:
20,83 s. Skončili na krásném, pohárovém 3. místě. Družstvo B s časem 31,48
obsadilo místo 6. (Na prvním místě Brada-Rybníček s časem 15,56.) Strojník a řidič
Lukáš Kalenský.

Hasičské odpoledne zakončené stezkou odvahy 2012
Sbor dobrovolných hasičů Studenec připravil pro děti a jejich rodiče Hasičské
odpoledne zakončené stezkou odvahy (pátý ročník) s malým občerstvením. Sešli
jsme se 21. 9. 2012 v 17.00 na louce za hasičskou zbrojnicí.
Mladí hasiči se sešli již v 16.45, aby se připravili na závěrečnou část hasičského
odpoledne. Převlékli se do stejnokroje a těšili se na příchod ostatních dětí a rodičů.
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Na louce byly pro děti připraveny
různé hasičské disciplíny – určování topografických značek, vázání
uzlů, stříkání na plechovky, střelba
ze vzduchovky, rozkulení hadic na
kuželky a prolézání tunelem. Za
6 splněných úkolů si děti mohly jít
pro odměnu. Ceny byly letos opět
krásné díky příspěvku z obce – děkujeme. Zasoutěžit si s námi přišlo
57 dětí.

Po ukončení soutěží mladí hasiči
předvedli něco ze své činnosti. Při
pondělním hasičském kroužku vyrobili z papírových krabic několikapatrové
domečky, které zapálili a džberovou
stříkačkou vše důkladně uhasili. Za
jejich výkon jim patřil samozřejmě
veliký potlesk. Celý den na nás svítilo
sluníčko, ale bylo trochu zima.
Když se začalo pomalu stmívat, začala pro děti dlouho očekávaná stezka
odvahy, která probíhala po cestě od
hasičárny přes studeneckou Bosnu. Menší děti šly v doprovodu rodičů a starší ve
dvojicích. Na trase stezky bylo schováno i několik strašidel, ale i přesto se všichni
dostali do cíle, kde dostali za statečnost diplom a sladkou odměnu. Stezky odvahy se
zúčastnilo 72 dětí. Všem moc děkujeme za účast a těšíme se, že se opět za rok sejdeme.

Hasičské soustředění
O víkendu 5. 10.–7. 10. 2012 se konalo hasičské soustředění pro mladé hasiče
ve Studenci. Sešli jsme se v pátek v 16.00 a konec soustředění byl naplánován na
neděli kolem 11.00. Soustředění se zúčastnilo 17 dětí, 3 vedoucí a pomocníci. Počasí
nám nepřálo – v pátek a v neděli pršelo, ale sobota se vydařila, přestože foukal silný
vítr, bylo teplo a my mohli být celé odpoledne venku. Cíl soustředění byl jasný:
zopakovat si veškeré poznatky na soutěžní hru Plamen, která nás v brzké době
čeká.
30
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V pátek, kvůli ošklivému počasí, jsme zahájili opakování v klubovně. Znovu
a znovu nám vedoucí tloukli do hlavy informace týkající se požární ochrany, znalosti názvů topografických značek atd. Po večeři jsme si ustlali své pelíšky a odebrali jsme se ke spánku. Matýsek Kolář nám řekl pohádku na dobrou noc a už jsme
spali. V sobotu ráno po snídani a po rozcvičce jsme zopakovali další věci, abychom
byli důkladně připraveni na odpoledne, kdy nás čekal závod hasičské všestrannosti
nanečisto. Po obědě vše začalo. Ve 14.00 odstartovalo první družstvo. Závodní
dráha vedla nahoru k vodárně, po louce pod skok a kolem lesa zpět k hasičárně.
Všichni běhali po stanovištích a plnili úkoly podle směrnic hry Plamen. Někteří to
oběhli i třikrát, takže je moc chválíme. Večer kolem 18.00 jsme si opekli buřty na
ohýnku na dětském hřišti a spokojeni a unaveni se vrátili do klubovny, kde jsme si
před spaním zazpívali hasičskou písničku „My jsme oddíl hasičů“. Dívali jsme se
také na didaktické DVD „O požárech“, které pro děti připravil záchranný kruh.
V neděli ráno byl budíček v 7.00. Dopoledne proběhlo poslední opakování
požární ochrany „čím co hasit“ a starší si zopakovali určení azimutu viditelného
bodu. Uteklo to jako voda a už tu byl čas uklidit hasičskou klubovnu. Poděkovat
dětem za jejich účast. Rozdat všem diplomy, sladkost a odměnu za jejich píli. Popřát
jim hodně úspěchů na soutěži 20. 10. 2012 a rozejít se domů. Víkend se nám
opravdu povedl. Zažili jsme spoustu legrace a při volných chvílích si zahráli spoustu
hezkých her, postavili z karimatek a spacáků spousty domečků a nechyběla ani
polštářová bitva.

Plamen 2012
V sobotu 20. 10. 2012 jsme vstávali brzy. Již v 7.00 hodin jsme se sešli
u hasičárny ve Studenci, převlékli se do hasičského stejnokroje a vyrazili do
Bozkova na okresní kolo hry Plamen. Cesta byla nádherná. Sice samá zatáčka, ale
krásně vybarvená podzimními stromy, do kterých začalo prosvítat sluníčko. Na to,
že je konec října, jsme měli celý den krásné, teplé počasí. Nástup jsme čekali
v 9.30 , ale nějak se to protáhlo. Nastoupili jsme, vyslechli si pokyny vedoucích
a soutěž začala. Jako první za Studenec odběhlo družstvo A – mladší. Ti vybíhali
v 9.45. Pak už jsme nikam nechodili, protože ostatní šli brzy za sebou. Měli jsme
tentokrát 4 družstva. Jedno starší a tři mladší. Protože jsme mrňousky, kteří by to
ještě neuběhli (trať pro mladší kategorii měří 2 km) nechali doma, bylo nám
nabídnuto, že s nejmenším družstvem může běžet jeden člen z Nedaříže. Tak jsme
souhlasili. Vyšlo nám to akorát. Do oběda měli všichni odběhnuto a všichni dostali
i za účast zaslouženou medaili. Pak jsme šli do sokolovny na svíčkovou a vymýšleli
odvoz domů. Pomohl nám i pan Podzimek, který přijel pro 4 děti. Tímto mu ještě
jednou i ostatním rodičům děkujeme za pomoc s dopravou dětí.
OÚ Studenec
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Umístění:
Kategorie starší:
Studenec: Renatka Trejbalová,
Valča Jiroutová, Dominik Pekárek, Eliška Hamáčková a Barča
Vanclová se umístili na 21. místě (z 38 družstev).

Kategorie mladší:
Studenec A – Luky Link, Adam
Kalenský, Josef Vancl, Petruška
Bachtíková a Denis Šabata byli
na místě 7.

Studenec B – Filípek Ulman,
Tomášek Podzimek, Danda Mečíř, Nikolka Hamáčková a Martin Jérie se umístili jako 8.

Studenec C – Ondra Vaníček,
Honzík Gulík, Šimon Urban,
Ráďa Link a náš pomocník z Nedaříže Tomáš Klaban získali místo 30. (Družstev mladších bylo
35.)
S odvozem i hlídáním dětí mi
pomáhali: Jiří Vancl, Lukáš Kalenský a Luboš Link a jako rozhodčí s námi jela
32
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Bohdana Jériová (i jim moc děkuji). Jelo nás tentokrát opravdu hodně, ale myslím,
že si to děti celkem užily – a my taky…
Naše velká podzimní soutěž je za námi a teď hurá na výlety, na soutěže a hry a na
vyrábění různých věcí.
Více informací a fotografií na hasici.studenec.cz – rubrika Mladí hasiči.
vedoucí mladých hasičů: Miroslava Vanclová, Veronika Vanclová a Eva Linková

T. J. Sokol Studenec
Lyžaři a jejich podzimní příprava
Žáci T. J. Sokola Studenec jsou v těchto dnech v pilné přípravě na novou zimní
lyžařskou sezónu. Skupina pod vedením trenérů Petra Plecháče a Josefa Boury čítá
10 členů. Lyžařská přípravka s 15 dětmi se připravuje s Marií Bergerovou. Do své
podzimní přípravy zařadili i několik závodů z Poháru podzimních přespolních běhů
Libereckého kraje Salomon cross cup 2012. Tento seriál se skládá ze 6 závodů.
V letošní sezóně se hned druhý z těchto závodů konal v našem domácím prostředí
a byl jím oblíbený Posvícenský koláč. Další závod uspořádala Horní Branná pod
názvem Po stopách první hornobranské lyže. Ostatní podniky byly bohužel
až v okolí Jablonce nad Nisou a Liberce
a ne všichni ze Studenečáků tyto daleké
cesty absolvovali. Ale všude tam, kde
se naši objevili, obsazovali pravidelně
místa na stupních vítězů nebo těsně pod
nimi. O Posvícenském koláči psal v minulém čísle Zpravodaje starosta Sokola
pan Jaroslav Hák. Dnes tedy připomenu
závod u našich sousedů v Horní Branné,
který byl pro naše mladé lyžaře velice
úspěšný. V kategorii minižákyň nenašla
přemožitelku Markétka Štefanová a jasně zvítězila. V kategorii žáků nejmladMarkéta Štefanová, 1. místo závody
ších obsadil Lukáš Trejbal páté místo
Horní Branná
a Matyáš Militký byl šestý. Mezi
OÚ Studenec
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děvčaty skončila Linda Zahradníková
pátá a Veronika Bergerová osmá. Mladší žákyně, ročník narození 2001, běžely
trať dlouhou 800 metrů a hned dvě
studenecké závodnice se protlačily na
stupně vítězů. Na stříbrný stupeň si
vyskočila Kristina Jánská, bronz brala
Magdaléna Bergerová. Nepopulární
čtvrté místo obsadila Renata Trejbalová.
Mezi žákyněmi staršími se neztratila
Denisa Zahradníková a doběhla na
14. místě. V celkovém hodnocení závodů Salomon cross cupu uspěla ve své
kategorii Renata Trejbalová, obsadila
2. místo, zúčastnila se všech šesti
podniků. Kristina Jánská byla s účastí
Kristina Jánská 2. místo,
na pěti závodech šestá, Magda BergeroMagda Bergerová 3. místo
vá má slušné deváté místo pouze se
třemi závody. Holky, gratulujeme! Ocenit musíme i šesté místo Lukáše Trejbala,
který také oběhal všechny uspořádané závody. Doufáme, že takto výborných výsledků dosáhnou i v zimě na
lyžích. A můžeme se těšit, že se na stránkách
Studeneckého zpravodaje
o nich opět dozvíme!
Jako veliký úspěch bereme i to, že se nám podařilo pro letošní zimní
sezónu za přispění sponzorů obléknout naše nadějné lyžaře do stejných
slušivých bund a čepiček.
Děkujeme tímto za finanční podporu těmto sponzorům: A & M bazény
Lyžaři T. J. Sokol Studenec
Borovnička, Delta Design
nábytek Studenec, Dinter projekty elektro, CAT Stanislav Lukeš zemní práce.
Marie Bergerová
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Sokolské pozvánky
15. 12.
22. 12.
29. 12.
30. 12.
20. 1.

Vánoční kriterium v běhu na lyžích
Vzpomínky lyžařské – autogramiáda u příležitosti vydání knihy Květy Peckové
Turnaj v líném tenisu
Výstup na horu Strážník, rozloučení se starým rokem
Přebor ČOS a veřejný závod v běhu na lyžích

SK Studenec
Fotbal
Fotbalový rok 2012 se ve Studenci již chýlí ke svému konci a jednotlivá mužstva
nyní pouze využívají nově otevřené multifunkční hřiště s umělým povrchem, aby si
„odpočinuli“ lehkým tréninkem od náročné sezóny. Český fotbal má za sebou trochu
podivnou sezónu, reprezentace sice postoupila na mistrovství Evropy, ale její herní
projev je pod vedením Michala Bílka poněkud nevýrazný, což vedlo i k petici
fanoušků za jeho odvolání. Fotbalová asociace se potýká s řadou zásadních
problémů, vedle všude přítomné korupce je to především
hledání nového systému financování sportu vůbec. Toto
hledání však více připomíná
stolní tenis než fotbal, neboť se
„létá“ od jedné koncepce k druhé, od rušení ČSTV po jeho
znovuobnovování ve formě servisních středisek sportu, od
samostatného působení okresních fotbalových svazů po jejich opětovný návrat pod zastřešující složky.
Ohlédneme-li za fotbalovým rokem 2012, panuje určitě mnohem větší spokojenost než v českém fotbale. Po několika sezónách přinesl radost i A tým nejen
dobrými výsledky, ale i kvalitní hrou věkově mladého týmu. Stabilně v popředí
okresních tabulek se drží žákovské týmy, které navíc v loňské sezóně 2011/2012
získaly dva přebornické tituly. Fotbalovému oddílu se dařilo i organizačně, vedle
OÚ Studenec
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tradičních akcí (šibřinky, čarodějnice, pouť) přibyla u fotbalových kabin pergola pro
diváky a proběhla oprava zavlažování, které bude od příštího roku zajištěno pojízdným zařízením. Velké úsilí bylo věnováno oběma hřištím, kde se při náročném
provozu daří udržet velikou dobrou kvalitu trávníku. Za to vše patří poděkování
všem členům oddílů a pochopitelně i fanouškům za jejich přízeň.

Mladší přípravka
Loňští přeborníci v mladší přípravce přešli do vyšší věkové kategorie a jejich
místo zaujal B tým, který sbíral v loňském roce první herní zkušenosti. Tým opět
vede jako trenér Václav Vancl a v náročné práci mu pomáhají Pepa Šedivý a Luboš
Štefan, s těmi menšími pracují ještě Vítek Kuřík a Pavel Mečíř.
Dosavadní výsledky:
Mříčná
Martinice
Kruh
Horní Branná
Nová Ves
Jablonec
Mříčná

12:0
2:4
5:1
19:0
9:2
4:3
9:1

Martinice
Horní Branná
Kruh
Libštát
Nová Ves
Jablonec
Libštát

2:6
9:4
3:1
2:5
10:2
2:10
4:2

Tabulka:
1. Sokol Jablonec
2. Sokol Martinice
3. Jiskra Libštát
4. SK Studenec
5. Sokol Kruh
6. Sokol Nová Ves
7. Sokol Horní Branná
8. Sokol Mříčná

14
14
14
14
14
14
14
14

13
10
10
10
7
4
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0

1 146:21
4 109:34
4 112:29
4 93:40
7 74:59
10 37:105
13 19:153
13 20:169

39
30
30
30
21
12
3
3

Střelci:
27– Honza Štefan
23 – Kuba Šimáček
12 – Šimon Ulvr
9 – Denis Šabata
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Starší přípravka
Do starší přípravky přešla většina hráčů přeborníků okresu z mladší přípravky
a snahou trenéra Martina Hrubého je především naučit hráče hrát fotbal, využít
natrénovaných dovedností ke kombinační hře bez nakopávaných balónů. To je také
hlavním cílem přípravy této věkové kategorie, i když mnohdy je pro většinu tím
rozhodujícím ukazatelem výsledek. Tým má ve své skupině často soupeře s fyzicky
vyspělejšími a převážně o rok staršími hráči, přesto se drží v popředí tabulky, která
je ovlivněna některými nesehranými zápasy.
Dosavadní výsledky:
Jablonec
Martinice
Nová Ves
Horní Branná
Semily

7:7
5:8
11:3
25:2
4:11

Lomnice
Sedmihorky
Vysoké
Jilemnice

6:7
6:3
9:8
6:1

Tabulka:
1. Sokol Martinice
2. SK Semily
3. Sokol Jablonec
4. SK Studenec
5. FK Sedmihorky
6. Sokol Nová Ves
7. SK Jilemnice
8. FC Ingeo Lomnice
9. TJ Vysoké nad Jizerou
10. Sokol Horní Branná
11. Spartak Rokytnice

9
10
9
9
10
9
10
9
9
9
9

9
6
6
5
5
5
4
4
3
1
0

0
2
1
1
1
0
0
0
1
0
0

0 114:20
2 63:28
2 75:36
3 79:50
4 62:55
4 43:36
6 35:41
5 49:58
5 60:42
8 20:110
9 20:144

27
20
19
16
16
15
12
12
10
3
0

Střelci:
28 – Dan Jandura
11 – Fanda Švandrlík
10 – Tom Jandura
9 – Matyáš Hrubý

6 – Honza Pauček, Pepa Efenberk
3 – Lukáš Trejbal
2 – Vojta Reiner, Láďa Synek
1 – Jonáš Exner, Lukáš Vondra

Starší žáci
S přibývajícími roky ubývá počet mužstev zapojených do pravidelných mistrovských soutěží. Je to dáno řadou faktorů, od starších žáků se hraje klasicky s 11 hráči,
OÚ Studenec
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příliš mnoho mužstev „spolknou“ krajské soutěže bez patřičné kvality a k tomu
pochopitelně přistupuje konkurence jiných sportů a rostoucí nezájem mladé
generace o jakýkoliv aktivní pohyb. A tak okresní přebor starších žáků má pouhých
5 mužstev, která hrají čtyřkolově. Studenečtí žáci jsou po podzimu bez porážky
v čele soutěže a na jaře by měli obhájit pod vedením Petra Vancla a Vítka Kuříka
titul okresního přeborníka. Mužstvo těží především ze střeleckých schopností Vaška
Korotvičky, spolehlivých výkonů Vaška Drbohlava v brance a Michala Vancla
v defenzívě.
Dosavadní výsledky:
Jablonec
Martinice
Košťálov
Horní Branná

8:0
5:0
4:2
2:1

Jablonec
Martinice
Košťálov
Horní Branná

12:0
10:1
6:0
5:2

Tabulka:
1. SK Studenec
2. FK Košťálov
3. Sokol Martinice
4. Sokol Horní Branná
5. Sokol Jablonec

8
7
7
7
7

8
5
2
1
1

0
0
0
1
1

0
2
5
5
5

52:6
47:15
13:48
13:21
9:44

24
15
6
4
4

Střelci:
36 – Václav Korotvička
7 – Tomáš Exner
5 – Pavel Šír

3 – Michal Vancl
1 – Aleš Kalenský

Dorost
Ještě tristnější je situace v kategorii dorostu, kde v okrese hrají pouze čtyři týmy,
navíc jedním z nich je Jiskra Podhůří z trutnovského okresu. „Předčasné“ ukončení
kariéry zde postihuje možná polovinu této věkové kategorie a je velice obtížné dát
dorostenecký celek dohromady. I přes zranění, starty za dospělé a ono ukončení
kariéry se Miroslavu Šemberovi a Jaroslavu Vydrovi podařilo odehrát všechny
zápasy s plným počtem hráčů, i když se sestava často měnila. Hlavním problémem
mužstva je proměňování brankových příležitostí, největší výhodou je věkové složení
hráčů, z nichž většina bude pokračovat ještě dva až tři roky v dorostenecké věkové
kategorii. Otázkou bude, jakou soutěž budou dorostenci hrát, neboť okresní přebor
se daří každým rokem zorganizovat s vypětím všech sil.
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Rovensko
Víchová
Podhůří
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4:4
0:2
3:0

Tabulka:
1. FC Víchová
2. Sokol Rovensko
3. Jiskra Podhůří
4. SK Studenec

Rovensko
Víchová
Podhůří
6
6
6
6

5
3
2
1

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

1
2
4
4

12:10
18:12
4:9
11:14

15
10
6
4

Střelci:
3 – Zdeněk Klíma
2 – Vašek Korotvička, Michal Nosek
1 – Vojta Horáček, Kuba Hylmar, Ondra Kupkár

Béčko
Béčko zahájilo další ročník
vítěznou sérií, ale v druhé části
podzimní sezóny došlo vlivem
zranění k oslabení hráčského kádru, což se projevilo i výsledkově. V některých zápasech chybělo mužstvu pod vedením Petra
Bartoně a Ládi Klazara i trochu
střeleckého štěstí a možná i objektivity některých rozhodčích.
Přesto však nadmíru béčko plní
Momentka z posledního podzimního zápasu
svůj smysl, umožňuje zapojit se
Bozkov B – Studenec B 4:2
mladším hráčům po přechodu
z dorostu, případně dalším hráčům pro zranění a svými výkony těší fanoušky, kteří
mohou chodit ve Studenci na fotbal každou neděli.
Výsledky:
Zálesní Lhota
Libštát B
Vysoké B
Dolní Branná
Poniklá
Rovensko B
OÚ Studenec

4:1
5:2
3:2
3:3
2:0
1:4

Benecko
Nová Ves B
Tatobity
Bozkov B
Horka A
Víchová B

4:4
2:3
6:1
2:4
1:2
1:2
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Tabulka:
1. Sokol Bozkov B
2. HSK Benecko
3. FC Víchová B
4. Sokol Dolní Branná
5. Sokol Horka A
6. Sokol Rovensko B
7. Sokol Nová Ves B
8. SK Studenec B
9. TJ Poniklá
10. Sokol Zálesní Lhota
11. TJ Vysoké nad Jizerou B
12. Jiskra Libštát B
13. Sokol Horka B
14. 1.FC Tatobity

13
12
13
13
12
12
12
12
12
13
13
12
12
13

11
8
7
7
6
6
5
5
5
5
4
3
2
2

0
1
3
3
2
2
3
2
2
1
1
0
1
1

2
3
3
3
4
4
4
5
5
7
8
9
9
10

61:30
41:28
40:22
42:32
29:27
40:36
32:28
34:28
29:20
34:38
29:46
24:44
26:43
18:57

33
25
24
24
20
20
18
17
17
16
13
9
7
7

Střelci:
12 – Lukáš Stránský
6 – Jiří Šír
5 – Ladislav Klazar
3 – Sváťa Čech
2 – Kuba Stránský
1 – Jarda Kočárek, Petr Bartoň, Honza Bartoň, Miro Svintek, Kuba Vancl,
Roman Koudelka

Áčko
Po podzimní sezóně panuje spokojenost i s výkony áčka, které je pod vedením
Martina Kuříka a Dušana Plecháče v neúplné tabulce na třetím místě. Bodový zisk
mohl být i větší, neboť mužstvo prohrálo doma s Vysokým v zápase, kde si
vypracovalo několik brankových příležitostí, trefovalo brankové konstrukce, ale
skórovali pouze hosté ze dvou vydařených brejků. Tým patří k věkově nejmladším
v celé soutěži a je rozhodně příslibem do budoucna. Pochvalu zaslouží hráči i za
vzornou pomoc při řadě pořadatelských a organizačních záležitostí.
Výsledky:
Vysoké
Kruh
Lomnice B
Bělá
Malá Skála
Horní Branná B
40

0:2
5:1
4:1
3:2
0:2
0:0

Košťálov B
Libštát
Stružinec
Martinice
Mříčná
Mírová B

4:2
3:0
3:3
2:0
2:2
0:0
OÚ Studenec
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Tabulka:
1. Sokol Stružinec
2. SK Mírová B
3. SK Studenec A
4. TJ Vysoké nad Jizerou A
5. FC Ingeo Lomnice B
6. SK Malá Skála A
7. Sokol Mříčná
8. Sokol Horní Branná B
9. Jivan Bělá
10. Sokol Roztoky
11. FK Košťálov B
12. Sokol Martinice
13. Jiskra Libštát A
14. Sokol Kruh

12
13
12
13
12
12
12
12
12
12
13
12
12
13

8
8
6
5
6
6
5
4
4
4
4
3
3
3

2
1
4
5
2
1
3
4
4
3
2
2
1
0

2
4
2
3
4
5
4
4
4
5
7
7
8
10

37:16
37:27
26:15
24:14
30:30
38:31
30:18
30:24
29:28
29:26
28:45
21:35
18:36
26:58

26
25
22
20
20
19
18
16
16
15
14
11
10
9

Střelci:
6 – Kuba Tauchman
4 – Honza Synek, Lukáš Stránský
3 – Tomáš Povr
2 – Tomáš Stránský, Patrik Vérteši
1 – Petr Kupkár, Sváťa Čech, David Bartoň, Zdenda Hanzlík, Miro Svintek

Orientační běh
Sezóna orientačního běhu pokračovala počátkem října prestižním Mistrovstvím
ČR ve štafetách a v družstvech v Březině u Brna. Na těchto závodech jsme měli tři
zástupce v dresu výběru Východočeské oblasti (Dominika Kalenská, Natálie
Jezdinská a Markéta Urbanová).
Poté již pokračovaly každý víkend závody Východočeského poháru, ze kterých si
studenečtí závodníci přivezli řadu medailových umístění. Slavie Hradec Králové
pořádala závody v náročném kopcovitém terénu v Petříkovicích u Trutnova.
V kategorii HDR si doběhla pro 3. místo Markéta Štefanová, zásluhou Ivany
Hrnčířové (1. místo) a Magdy Chrástové (3. místo) jsme měli dvojí zastoupení na
stupních vítězů v D10N, svou suverenitu potvrdila dalším vítězstvím v D10C Tereza
Chrástová, dívčí úspěchy doplnila 3. místem Dominika Kalenská v D14C. Mezi
„mužskými“ kategoriemi si nejlépe vedl Vítek Štefan ziskem 2. místa v H10C a Petr
Junek 3. místem v H55C. Skromnější úspěchy zaznamenali studenečtí běžci na
závodech na hradecké Dubince, které pořádal další hradecký klub OK99 Hradec
Králové. Dominika Kalenská (D14C) a Dominik Urban (H10C) si doběhli pro
3. místo a nejlepší umístění sezóny si připsal Petr Junek ziskem 2. místa v H55C.
OÚ Studenec
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Z dalšího závodu v Újezdu u Chocně jsme dovezli
dvě „z l at a “ z ásl uhou
Terezy Chrástové (D10C)
a Dominika Urbana (H10C),
„bronz“ přidal Petr Junek
v H55. Další závod pořádal
náš oddíl ve sváteční den
28. října 2012, kdy nás překvapil sníh a pořadatelům
i závodníkům trochu zkomplikoval vlastní průběh
závodu. I v krajně nepříZa těžkých klimatických podmínek jsme úspěšně
znivých podmínkách se
uspořádali další závod Východočeského poháru
závodu zúčastnilo téměř
(Horní Brusnice 28. 10. 2012)
600 závodníků, kteří byli
spokojeni s kvalitou mapy a tratí na mapě Holubí vrch (Horní Brusnice), což je
u orientačního běhu to nejpodstatnější. Za uspořádání tohoto závodu patří poděkování více než třem desítkám pořadatelů a všem sponzorům za finanční i materiální
pomoc.
Tradičně poslední závod Východočeského poháru pořádalo Sportcentrum Jičín na
mapě Brada nedaleko Jičína. Z Jičína jsme si přivezli tři 3. místa zásluhou Markéty
Urbanové (D14C), Vítka Štefana (H10C) a Tomáše Chrásta (H21D). Po ukončení
závodu následovalo i vyhlášení jednotlivých soutěží Východočeského poháru.
Družstva:
Žáci:

Dorost:

1. Lokomotiva Pardubice
8. SK Studenec

1. Lokomotiva Pardubice
16. SK Studenec

Dospělí:

Veteráni:

1. Lokomotiva Pardubice
19. SK Studenec

1. OK99 Hradec Králové
20. SK Studenec

Jednotlivci:
Mezi jednotlivci získali závodníci SK Studenec dvě umístění na stupních vítězů,
Tereza Chrástová vyhrála žebříček kategorie D10C a Dominik Urban obsadil
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3. místo v kategorii H10C. Trojlístek Natálie Jezdinská, Dominika Kalenská a Markéta Urbanová si svým umístěním v žebříčku
vyběhli pro příští sezónu důležitou B
licenci.
Někteří naši závodníci se zúčastnili
i závodů v ostatních oblastech, při Jabloneckém bloudění v Jablonci nad Nisou
zvítězila Dominika Kalenská před Natálii
Jezdinskou v D14C a Petr Junek obsadil
3. místo v H55C. Kompletní sbírku si
připsali studenečtí závodníci i při sprintu
v areálu léčebny v Bohnicích, Radka Uvizlová zvítězila v kategorii D21K, Marek
Uvizl obsadil vynikající druhé místo
v hlavní kategorii H21 a Petr Junek skončil
tradičně na 3. místě v H55C.

Dominika Kalenská a Natálie
Marek Uvizl se vedle orientačního běhu
Jezdinská ovládly Jablonecké
dále věnuje atletice a v průběhu listopadu
bloudění (závod Ještědské oblasti)
obsadil 2. místo na Běhu Vlachovkou ve
Šternberku, druhý skončil mezi veterány i Ivan Uvizl, a na akademickém mistrovství
ČR v přespolním běhu v pražské oboře Hvězda obsadil 12. místo.
PaedDr. Petr Junek

Adam Zika při závodech ve Spojených státech
OÚ Studenec
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Školní sportovní klub
Závody v přespolním běhu na Hraběnce
Tradičně počátkem října se za deštivého podzimního počasí uskutečnilo okresní
kolo v přespolním běhu na Hraběnce v Jilemnici.
Ze studenecké školy se zúčastnila necelá dvacítka závodníků a závodnic převážně
z prvního stupně. Ti nejmenší – čtvrťáci a páťáci – si vyzkoušeli běh v jilemnických
lesích poprvé. Jiní trasu znali už z loňského závodu. Pochvalu za odvahu poměřit
svoje síly se spolužáky ze sportovních tříd si zaslouží všichni zúčastnění. Nejlépe si
vedla v jednotlivcích Bergerová Magdaléna – obsadila 3. místo. a v druhé kategorii
Trejbalová Renata – obsadila 2. místo. Nejstarší kategorie dívek – 8. a 9. třída jako
družstvo obsadila 2. místo a postoupila do krajského kola, které se konalo
10. 10. 2012 v Jablonci nad Nisou. Družstvo ve složení D. Kalenská, N. Jezdinská,
M. Urbanová, D. Jirásková, K. Svrčková, R. Trejbalová za velké konkurence
závodnic obsadilo krásné 5. místo. Nejlépe se dařilo nejmladší závodnici R. Trejbalové, v těsném závěsu D. Kalenské, ale i zbytek družstva podal velmi dobré výkony,
bez kterých by děvčata celkově nedosáhla takového umístění.
Děkuji za dobrou reprezentaci naší školy!
Mladší žáci(4.–5. třída, 1000 m)
5. místo
Štefan Vít
6. místo
Jezdinský Petr
15. místo
Militký Matyáš
20. místo
Efenberk Josef

Starší žáci (8.–9. třída, 2000 m)
8. místo
Korotvička Václav
Kalenský Aleš
30. místo
Strnádek Jan

Mladší žákyně (4.–5. třída, 800 m)
3. místo
Bergerová Magdaléna
5. místo
Chrástová Tereza
10. místo
Zahradníková Linda
12. místo
Kejmarová Jana
15. místo
Bergerová Veronika
16. místo
Čejková Eliška
18. místo
Hrnčířová Iva
20. místo
Šmídová Barbora

Starší žákyně (8.–9. třída, 1500 m)
11. místo
Jezdinská Natálie
12. místo
Urbanová Markéta
16. místo
Jirásková Denisa
18. místo
Vavreková Ilona
20. místo
Svrčková Kristýna

Mladší žákyně (6.–7. třída, 1000 m)
2. místo
Trejbalová Renata
8. místo
Zahradníková Denisa
13. místo
Budinová Andrea
44
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Dubská Tereza
Baudyšová Anna
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Školní kolo ve futsalu
V úterý 6. 11. 2012 se fotbaluchtiví žáci naší školy přesunuli do bělohradské haly
na tradiční fotbalové souboje tříd. Sportovní nadšení a bojovnost vzali s sebou, takže
zápasy si všichni užili. Snaha byla veliká, i když i ti mladší měli problémy vydržet
se svými fyzickými silami na velké ploše haly.
První stupeň hrál od třetí třídy systémem „každý s každým“. Je samozřejmé, že
roky a zkušenost hrají velkou roli. Vyhrálo družstvo třídy 5. A, kde byla velká
převaha chlapců-fotbalistů. Ale i přesto patří všem družstvům velká pochvala za
dobře podané výkony, které by se líbily i nadšeným fanouškům fotbalu.
Po obědě se tradičního turnaje zúčastnili i žáci druhého stupně, kteří tam odjeli za
doprovodu hlavních rozhodčích a trenérů – p. Brožové a p. Baudyše. Na hrací ploše
jsme měli možnost zhlédnout utkání mezi chlapci 6. třídy a děvčaty z 7. a 8. třídy.
V druhé kategorii souboj družstev chlapců (7., 8., 9. třídy). Zvítězilo bojovné
družstvo chlapců z deváté třídy. V těsném závěsu za nimi se ovšem umístilo
družstvo chlapců z 8. třídy. Při utkání žáků druhého stupně bylo znatelně vidět, že
ztrácejí fyzické síly, které předtím byly na dobré úrovni. Pojďme s tím něco udělat
a najít chvilku a chuť pro pohyb.
Díky za vaše výkony a slušné sportovní chování!

Okresní kvalifikace poháru ve florbalu
Pohár ČFbU pro 1. stupeň ve florbale 2013 se konal 8. 11. 2012 v Lomnici nad
Popelkou. Družstvo žáků z páté třídy ve složení F. Kuřík, A. Kalenský, D. Urban,
P. Jezdinský, J. Ježek, V. Suchánek, J. Lejdar jelo s velkým nadšením na svůj první
opravdový turnaj, kde hráli s jinými žáky florbal a ještě podle platných pravidel
a dokonce s dvěma rozhodčími. Takže jejich nadšení a touha po vítězství byla
nepředstavitelně obrovská. Hrálo se systémem každý s každým. Musíme si přiznat,
že ostatní družstva na tom byla výkonnostně a technicky o něco lépe, ale i přesto ti
naši kluci bojovali až do poslední minuty. Obsadili pěkné 5. místo. Každý si
uvědomil své nedostatky a budou společně pracovat na jejich odstranění. Ale
nadšení a zážitky z opravdového turnaje v nich zůstaly na dlouho. Chuť neztratili
a budou trénovat na další turnaj.
Kluci, děkuji za reprezentaci!

Školská futsalová liga
Nečekaného úspěchu dosáhli studenečtí fotbalisté v prvním kole školské
futsalové ligy pro žáky 8. až 9. ročníku. Přestože tým byl doplněn šesťáky, dokázal
OÚ Studenec
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si v silné konkurenci škol s hráči se zkušenostmi z divizních fotbalových soutěží
vybojovat postup do dalšího kola. Velkou zásluhu na tom má především kanonýr
Vašek Korotvička, Vašek Drbohlav v brance a Kuba a Míša Vanclovi v poli. Svou
oprávněnost nominace potvrdili i všichni tři šesťáci Tomáš Exner, Honza Šimůnek
a Pavel Šír.

O Pohár ředitele školy
Třetí ročník O pohár ředitele školy byl tentokrát rozčleněn do celého školního
roku, první soutěží byl Míčový víceboj na multifunkčním hřišti, další disciplína
proběhne v zimě v sokolovně a zbylé dvě v jarních měsících.
Mgr. Alexandra Brožová

Kinderiáda 2012
Atletická hala Střelnice v Jablonci nad Nisou hostila ve středu 24. 10. 2012
závěrečné kolo podzimní části Kinderiády – jediné atletické soutěže pro žáky
1. stupně základních škol. Své síly zde poměřila družstva z 26 základních škol
Libereckého kraje. Děti měly možnost seznámit se s atletikou a ochutnat atmosféru
opravdových závodů .
Na závodníky čekaly tyto disciplíny: 60 m sprint, skok do dálky z místa, skok do
dálky s rozběhem, hod plným míčem a štafeta na 4×150 m.
Za každou ZŠ se zúčastnilo vždy jedno osmi až desetičlenné družstvo složené
z jednoho chlapce a z jedné dívky z druhého, třetího, čtvrtého a pátého ročníku.

Zleva: Ondřej Berger, Matyáš Hrubý, Matěj Šimůnek, Markéta Štefanová,
Denisa Gottvaldová, Jana Kejmarová, Linda Zahradníková, Petr Jezdinský
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Naši školu reprezentovali tito žáci: Markéta Štefanová 2. tř., Ondřej Berger 2. tř.,
Denisa Gottvaldová 3. tř., Matěj Šimůnek 3. tř., Linda Zahradníková 4. tř., Matyáš
Hrubý 4. tř., Jana Kejmarová 5. tř. a Petr Jezdinský 5. tř.
K nejvýraznějším úspěchům studeneckého družstva patří 1. místo Jany
Kejmarové z 5. třídy ve skoku do dálky (373 cm). Matyáš Hrubý ze 4. třídy získal
2. místo v běhu na 60m (9,66 s). Matěj Šimůnek ze 3. třídy vybojoval 3. místo
v hodu plným míčem (7,51 m).Štafeta na 4×150m ve složení Linda Zahradníková
4. tř., Jana Kejmarová 5. tř., Matyáš Hrubý 4. tř., Petr Jezdinský 5. tř. získala
8. místo. Celkově naše škola skončila na 10. místě. Sportu zdar!
text a foto: Mgr. Zdeňka Erbenová, vedoucí družstva

Orel Studenec – oddíl stolního tenisu
Oddíl stolního tenisu je v činnosti již jubilejní desátou sezónu. V letošním
ročníku 2012/2013 máme rekordní počet čtyř přihlášených družstev v okresních
přeborech. To je zapříčiněno jednak příchodem několika posil z Lomnice, ale také
dorůstající mládeží.
Pro letošní sezónu jsme si vytyčili dva hlavní cíle – s áčkem vyhrát okresní
přebory, zahrát si baráž o postup do krajských přeborů a s béčkem se udržet
v okresním přeboru první třídy.

Okresní přebor 1. třídy (OP1):
Áčko:
Celé družstvo potvrzuje na začátku sezóny
svoji kvalitu a po pěti odehraných zápasech
zná pouze vítězství. Paradoxně „nejtěsnější“
výsledek 10:4 zaznamenali v utkání se studeneckým béčkem. Hlavními oporami jsou
Zdeněk Kobrle, Jan Kuřík a Pavel Strnad,
kteří jsou vždy podpořeni jedním hráčem
z našeho céčka.
Béčko:
Dorostenci Martin Kuřík a Jenda Kuřík
ml. hrají první sezónu v OP1 a je vidět, že
OÚ Studenec
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nasbírané zkušenosti z loňské nižší soutěže využívají
naplno a proměňují je
v cenné body. Především
Martin si již dokázal vyšlápnout na hráče, kteří hrají
či v minulosti hráli i krajské soutěže. V základu
družstva je dále Leoš Zahradník a kapitánem je Jan
Vancl. V důležitých utkáních s Vescem B (10:6)
a Star Turnovem A (10:8) nám významně pomohl nestárnoucí Jirka Šír, který se
svou zkušeností nedá většině soupeřům šanci.
Okresní přebor 1. třídy – tabulka:
1. TJ Sokol Turnov C
6
2. Orel Studenec u Horek A 5
3. TJ Sokol Horní Branná A
5
4. Orel Studenec u Horek B 6
5. TJ Spartak Rokytnice n. Jiz. B6
6. STAR Sokol Turnov A
5
7. TJ Sokol Nová Ves n. P. B
5
8. TJ Sokol Vesec B
6
9. TJ Sokol Košťálov B
5
10. TJ Sokol Bradlecká Lhota A 5

5
5
4
3
1
2
2
1
1
1

1
0
0
0
2
0
0
0
1
0

0
0
1
3
3
3
3
5
3
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

59:25
50:9
43:20
44:45
36:55
39:43
20:39
42:57
32:46
21:47

17
15
13
12
10
9
9
8
8
7

Okresní přebor 2. třídy (OP2):
Céčko:
Posilami z Lomnice (Jan Strnad, Jan Suja) bylo céčko připraveno na boje
o příčky nejvyšší. Především Honza Suja, který patří mezi nejlepší vozíčkáře v ČR,
nepoznal ještě porážku. Dále v týmu hraje Jakub Hylmar a kapitánem je Matěj
Kuřík. Bohužel v zatím posledním kole se smolně zranil jak Honza Strnad, tak Matěj
Kuřík a s největším soupeřem o první příčku, Horní Brannou, jsme prohráli 8:10.
Déčko:
Pod vedením Josefa Tomeše je déčko po šesti odehraných zápasech na velice
pěkném třetím místě. Svoji soutěžní premiéru si odbyli „mladíci“ Tomáš Šubrt
i Tomáš Exner a nutno říci, že na jejich vítězném kontě již nula nesvítí. Kluci se
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mohou v týmu učit od „starých harcovníků“ Martina Hylmara, Jožky Tichého
a Petra Pacholíka.
Okresní přebor 2. třídy – tabulka:
1. TJ Sokol Horní Branná B
2. TJ Sokol Jesenný A
3. Orel Studenec u Horek D
4. Orel Studenec u Horek C
5. TJ Sokol Košťálov C
6. STAR Sokol Turnov B
7. TJ Sokol Nová Ves n. P. C
8. TJ Sokol Semily B
9. Sokol Víchová nad Jizerou A
10. Orel Lomnice n. P. A

6
6
6
5
5
5
5
6
5
5

6
4
4
4
3
2
2
1
0
0

0
1
0
0
0
1
0
0
0
0

0
1
2
1
2
2
3
5
5
5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

60:13
52:27
49:43
48:18
33:43
38:45
32:39
33:56
20:50
19:50

18
15
14
13
11
10
9
8
5
5

Veškeré výsledky, procenta či termíny zápasů našich družstev můžete sledovat na
internetových stránkách České asociace stolního tenisu http://stis.ping-pong.cz.
Budeme také rádi, pokud nás přijdete podpořit na některé z našich domácích utkání.
Začátek prvního zápasu je vždy v 9.00, druhý zápas začíná většinou minimálně
o jednu hodinu dříve, než je oficiální začátek utkání ve 13.00.
Termíny domácích utkání OP1:
15. 12. 2012
15. 12. 2012
5. 1. 2013
19. 1. 2013
19. 1. 2013
23. 2. 2013
30. 3. 2013
30. 3. 2013

9.00
13.00
9.00
9.00
13.00
9.00
9.00
13.00

Orel Studenec B – TJ Sokol Nová Ves n. P. B
Orel Studenec B – TJ Sokol Bradlecká Lhota A
Orel Studenec B – TJ Sokol Horní Branná A
Orel Studenec B – TJ Sokol Vesec B
Orel Studenec B – TJ Sokol Turnov C
Orel Studenec A – TJ Sokol Horní Branná A
Orel Studenec A – TJ Sokol Košťálov B
Orel Studenec A – STAR Sokol Turnov A

Termíny domácích utkání OP2:
16. 12. 2013
6. 1. 2013
20. 1. 2013
20. 1. 2013
24. 2. 2013
10. 3. 2013
10. 3. 2013
31. 3. 2013
31. 3. 2013
OÚ Studenec

9.00
9.00
9.00
13.00
9.00
9.00
13.00
9.00
13.00

Orel Studenec D – TJ Sokol Horní Branná B
Orel Studenec C – Sokol Víchová nad Jizerou
Orel Studenec C – TJ Sokol Nová Ves n. P. C
Orel Studenec C – TJ Sokol Košťálov C
Orel Studenec C – TJ Sokol Horní Branná B
Orel Studenec D – TJ Sokol Nová Ves n. P. C
Orel Studenec D – TJ Sokol Košťálov C
Orel Studenec C – TJ Sokol Jesenný A
Orel Studenec C – TJ Sokol Semily B
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Rostliny proti cukrovce – Stévie
Stévie sladká (Stevia rebaudiana), pocházející z horských tropických oblastí
severní Paraguaye, je zeleným pokladem pro diabetiky. Neobsahuje cukry, ale přesto
si s ní můžete osladit život.
Sladidlo necukerné povahy steviosid, na které jsou listy stévie bohaté, je ještě
sladší než cukr. Sladká rostlinka přitom obsahuje
naprosté minimum kalorií – přibližně tolik jako listy
salátu. Její chuť je nejen sladká, ale i mírně kořenitá.
Díky absenci cukrů stévie nepodporuje tvorbu
zubního kazu. Navíc dokonce likviduje řadu bakterií
ústní mikroflory, a působí tak přímo jako prevence
proti kazivosti zubů.
Užití
– Listy lze používat čerstvé i sušené nebo jako výluh.
– Sladidlo je rozpustné ve vodě, proto je můžete z listů jednoduše vyluhovat. Na

oslazení šálku čaje postačí 1–2 čerstvé lístky, nakrájené na malé kousky.
– Nadrobno pokrájenou stévii lze použít i místo cukru na přípravu nejrůznějších

dezertů.
Domácí výluh ze sladké stévie
Domácí koncentrovaný výluh lze připravit z většího množství sušených lístků
stévie, které se napěchují do nádoby, nejlépe předem pomleté nebo podrcené
v hmoždíři, zalijí vroucí vodou či krátce povaří a nechají několik hodin luhovat. Čím
více lístků bude, tím silnější koncentrát získáte. Silný odvar má chuť až
hořkosladkou, ovšem po naředění je chuť výtečná. Koncentrát je vhodné uchovávat
v chladničce a lze jím ochutit nejrůznější nápoje, přidat jej do náplní, pudinků,
ovocných salátů, zmrzlin a sorbetů.
Pěstování
Stévie je poměrně nenáročná pokojová nebo přenosná rostlina.
– Vyhovuje jí větší květináč, s průměrem kolem 14 cm a více.
– Potřebuje slunné místo a dostatek vody.
– Pro přezimování je ideální teplota 5–10 °C.
V zimě lodyha usychá, ale přesto se jedná o trvalku, která přetrvává kořenem.
Kořenový bal proto můžete nechat přezimovat i na tmavém místě.
http://www.ireceptar.cz
50

OÚ Studenec

Ročník 2012

Číslo 6

Recept nejen pro diabetiky – Hrníčková bábovka
Suroviny: 2 hrníčky polohrubé mouky, 1 hrníček mléka, 1/2 hrníčku oleje,
1/4 čajové lžičky koncentrátu nebo 2 zarovnané čajové lžičky lístků, 2 vejce,
vanilkový cukr, kypřící prášek, 2 lžíce kakaa
Postup: Všechny suroviny smícháme až na kakao a rozdělíme na dvě části. Do
jedné části přimícháme kakao. Těsta naléváme do vymazané a vysypané formy na
bábovku. Pečeme na 200 °C asi 45 minut.
http://www.sjidelnicek.cz
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Plesová sezóna 2013 v sokolovně ve Studenci
26. 1.

Hasičský bál (SDH Studenec)

9. 2.

Masopustní šibřinky, ráz „Cesta kolem světa“
(SK Studenec)

10. 2.

Dětský ples (TJ Sokol Studenec)
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