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ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
Zhodnocení roku 2012
Jak již bývá dobrým zvykem, opět se vám pokusím zhodnotit rok předešlý
z mého osobního pohledu, který se samozřejmě může lišit s tím Vaším:
Obdržení dotace
V první polovině roku jsme se dozvěděli, že jsme získali dotaci ve výši téměř
900 000 Kč, která bude sloužit pro 2. etapu „Rekonstrukce a přístavby MŠ v Zálesní
Lhotě“, konkrétně na zateplení a výměnu zdroje vytápění této budovy.
Víceúčelové (multifunkční) hřiště
Největší investicí loňského roku bylo právě vybudování tohoto hřiště, které slouží
jak dětem předškolního a školního věku, tak i široké veřejnosti. Dne 31. srpna 2012
jsme slavnostně toto hřiště otevřeli za účasti hejtmana Libereckého kraje, dalších
významných osobností, tak i velké účasti Vás všech.
Opravy obecních cest
I tento rok se nám podařilo opravit další místní komunikace asfaltobetonovým
povrchem.
Úspěch v soutěži Vesnice roku 2012
V srpnu jsme se stali nejlepší obcí Libereckého kraje pro rok 2012. Získáním této
prestižní ceny následovalo hodnocení v rámci celé České republiky. Zde jsme
rovněž získali řadu významných cen jak z rukou prezidenta republiky, tak i nejvyšších představitelů obou komor Parlamentu České republiky. Toto vítězství nám
přineslo dotaci ve výši 1 000 000 Kč.
Rekonstrukce a přístavba MŠ v Zálesní Lhotě
Celý rok jsme se zabývali touto přípravou, která nám postupem času přinášela
neočekávané záležitosti. Tato stavba bude nakonec obsahovat dvě výběrová řízení,
jelikož do ní použijeme dvě finanční dotace, které jsem uvedl výše.
Obdržení dotace
Ve druhé polovině roku se nám potvrdila zpráva, která nám přinesla dotaci ve
výši téměř 400 000 Kč. Tyto finanční prostředky budou sloužit na akci: „Amfiteátr
v přírodním a kulturním areálu při ZŠ a MŠ Studenec“. Stavba začne na jaře letošního roku.
OÚ Studenec
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Nový úsek veřejného osvětlení v Zálesní Lhotě
V tomto byl pro nás rok 2012 neúspěšný. Všichni jsme věřili tomu, že se občané
spodní části Zálesní Lhoty dočkají nové sítě veřejného osvětlení. Jeden náš občan
nám však tuto stavbu zablokoval. Více informací jsem k tomuto záměru uvedl
v č. 5/2012.
Naučná stezka – 3. etapa
V loňském roce se začala zpracovávat nová „Lesní hospodářská osnova“, která
má platit na dalších 10 let. Pokud vše projde podle našich požadavků, budeme moci
(možná již v letošním roce) začít s přípravou a dokončením třetí – závěrečné etapy
této naučné stezky.
Pro zajímavost: v letošním roce by se měla objevit i v nedělním pořadu „Toulavá
kamera“.
Kompostování
Pokud vše dopadne podle našich představ, tak by se v letošním roce mohl rozjet
projekt sběru, třídění a likvidace biologicky rozložitelného odpadu otevřením šesti
komunitních kompostáren na Jilemnicku.
Oprava velké části vodovodu
V nejvíce poruchové oblasti „Smíta“ proběhla podstatná rekonstrukce původního
vodovodního řádu.
Poplatek za odpady
Pro mnohé možná nepodstatná věc do té doby, než má dojít k placení. Obec
mohla podle nového zákona zvýšit poplatek za odpady, jelikož se zvyšují náklady
všech subjektů, na kterých jsme závislí, a tím i doplatek obce narůstá. Tento poplatek upravují všechny obce.
Ta naše se rozhodla cenu udržet na současné hodnotě 500 Kč a dofinancovat
tak zvyšující se ztrátu ze svého rozpočtu, čím však musíme omezit jiné výdaje.
Pro zajímavost: skutečná cena na jednu osobu nyní odpovídá částce 750 Kč!
Takový je tedy úsudek z mé strany pro rok 2012, o kterém by se dalo psát určitě
i více. Důležité je, že i nadále přes rozsáhlé investice zůstáváme soběstační, bez zadlužení.
A poslední věc: v loňském roce jsem si na tomto místě přál, abychom mohli za
rok něco ocenit a z něčeho mít další radost. Podle mého se to vyplnilo.
Jiří Ulvr, starosta
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V sobotu 8. prosince proběhl již pátý ročník „Pohoštění obecní polévkou“
a tentokráte počasím připomínal opravdovou zimu. Moc nového nejde o tomto
odpoledni psát, jelikož ho už všichni moc dobře znáte, a opakoval bych se stále
dokola. Váš zájem však
svědčí o t om , ž e m á
smysl tuto akci pořádat
a z uveřejněných fotografií lze mnohé vyčíst.
Dovolte mi však jednu
připomínku: vím, že se
týká malé části z Vás, ale
přesto ji uvádím, jelikož
mě mrzí. Ceny „klobásy“
a „svařeného vína“ za
10 Kč byly dotované ze strany obce díky získání titulu
Vesnice roku 2012, Libereckého kraje. Nejednalo se tedy
o nějaké závadné víno či uzeninu. Ze stejného účelu tak
byla vyrobena i trička pro
děti. Kalendáře, které se rozdávaly zdarma, dostala naše
obec od Ministerstva pro

místní rozvoj také zdarma.
Jednalo se o výjimečný
rok, který se nebude a ani
nemůže v dohledné době
opakovat, a z tohoto důvodu jsme zkrátka chtěli dopřát všem. Příští ročník
tedy asi uslyšíme, jak jsme
zv ýši l i c en y… neví m?
Někdo řekne, raději nic
OÚ Studenec
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nepořádejte a nedělejte, já říkám, i když se něco nepovede: mrzí mě to, ale o to víc
síly mám něco dělat dál.
Teď ale veseleji: děkuji všem z Vás, kteří dokáží tuto naši společnou akci ohodnotit ať již na místě samotném,
či v následujících dnech. Vyslovené poděkování je potom motivací k uspořádání dalšího ročníku, kde jde především o to, aby
lidé měli možnost a prostor se
setkávat.
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Děkuji hasičům, kteří se zhostili občerstvení na jedničku a pomohli i s další
přípravou. Děkuji za pomoc i všem ostatním, kteří pomohli alespoň malým
kouskem. Závěrem odpovídám na Vaše dotazy: příští ročník předběžně proběhne
v sobotu 7. prosince 2013.
Jiří Ulvr, starosta

OÚ Studenec
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Soutěž Vesnice roku 2012 – slavnostní setkání
a ocenění vítězů
Ve čtvrtek 6. prosince proběhla poslední slavnost a zakončení této soutěže, pro
nás tak příznivého roku 2012. Všech třináct krajských vítězů bylo nejprve přijato
v Senátu Parlamentu České republiky jeho předsedou Milanem Štechem a dalšími
významnými hosty. Poté následovalo přijetí prezidentem republiky panem Václavem
Klausem a v odpoledních hodinách návštěva Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky, kterého se zhostila její předsedkyně paní Miroslava Němcová.
Dnes tedy děkuji naposledy Vám všem, kteří jste pomohli k tomuto našemu
velkému úspěchu. Není podstatné, kdo pomohl více, kdo méně, ale důležité je, že se
do této soutěže zapojilo široké spektrum místních spolků,
organizací i dětí samotných.
Osobně oceňuji i to (až na
malou výjimku), že koho jsem
poprosil, ten pomohl rád.
Končí tedy jedna pohádka
s úspěšným koncem. Po čtyřech letech snažení jsme
dosáhli ocenění nejvyššího,
jakého lze v České republice
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získat. Pohádky jsou hlavně pro děti, a tak jsem rád, že dotace z tohoto ročníku
soutěže ve výši 1 000 000 Kč půjde především dětem do mateřské školy v Zálesní
Lhotě. Ještě jednou děkuji Vám všem.
Jiří Ulvr, starosta

Vítězové Vesnice roku 2012 přijati v Senátu i na Hradě
Zpravodaj SMO ČR, č. 35, 20. prosince 2012
V reprezentativních prostorách pražského Hradu dnes prezident Václav Klas
přijal letošní vítěze krajských kol soutěže Vesnice roku. Prezident všem oceněným
poblahopřál, zdůraznil, že mnohé vesnice osobně navštívil během svých cest a váží
se práce všech podílejících se na rozvoji venkova. Po slavnostním přípitku
následovalo neformální přijetí s možností krátce si s panem prezidentem osobně
promluvit.
Slavnostnímu setkání na pražském Hradě předcházelo představení vítězů všech
kategorií soutěže v Senátu Parlamentu ČR. Po zahájení předsedy Senátu Milana
Štěcha a předsedkyně Stálé komise
Senátu pro rozvoj venkova Dagmar Zvěřinové pozdravili přítomné
také vyhlašovatelé soutěže. Za
Spolek pro obnovu venkova ČR
promluvil Eduard Kavala, Ministerstvo pro místní rozvoj zastupoval
náměstek ministra pro regionální
rozvoj a cestovní ruch Michal
Janeba, Ministerstvo zemědělství
ministr Petr Bendl a za Svaz přítomné pozdravil Antonín Lízner.
O potřebě nebát se a mít odvahu
ukázat dlouhodobou práci a úsilí
všech, kteří v obci žijí, mluvili všichni řečníci. Oceňovali práci obcí
zapojených do soutěže a shodli se
na potřebě dále rozvoj venkova
podporovat. Zároveň apelovali i na
ostatní obce, aby následovaly příkladu oceněných a zapojily se do
soutěže.
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Svaz na slavnostním setkání dne 6. prosince 2012 zastupoval předseda Dan
Jiránek, člen Předsednictva Antonín Lízner a z Kanceláře Svazu Petra Kubařová.

Vítězové letošního ročníku Vesnice roku se jako tradičně sešli
v adventní Praze
Slavnostní den, kdy se
do Prahy sjeli držitelé
všech letošních stuh soutěže Vesnice roku, připadl
na 6. prosince, stejně jako
vloni. Všichni společně
navštívili Senát, absolutní
vítězové pak i Pražský
hrad a Poslaneckou sněmovnu.
Představitele obcí, které letos obdržely na krajských úrovních Zlatou,
Zelenou, Oranžovou, Modrou a Bílou stuhu, pozdravili v Senátu jeho předseda Milan Štěch a předsedkyně
Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova Dagmar Zvěřinová. Poděkování za účast
v soutěži jim vyslovili zástupci všech čtyř vyhlašovatelů – ministr zemědělství Petr
Bendl, náměstek ministra pro místní rozvoj Michal Janeba, předseda Spolku pro
obnovu venkova ČR
Eduard Kavala, jenž
také celou úvodní část
programu uváděl, a člen
předsednictva Svazu
měst a obcí ČR Antonín Lízner. Poté si
starostky a starostové
převzali od všech jmenovaných drobné dárky a prohlédli si budovu Senátu.
„Zlatí“ vítězové se
pak vydali za panem
OÚ Studenec
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prezidentem na Pražský hrad. Přivítal je
jako obvykle v dobré
náladě a pobavil vtipnými komentáři. Venkovu jako celku složil
poklonu a ocenění všech
přítomných nazval důkazem toho, že svou
práci děl aj í dobře
a svědomitě. Od předsedy SPOV ČR si pan
prezident převzal skleněnou sochu anděla,
ovocný mošt ze soukromého sadu v Lučicích u Bělotína a nástěnný kalendář na
příští rok, který nechalo vyrobit MMR z fotografií vítězných obcí. Starostové
přivezli hlavě státu také dárky. Jeden byl upečen z perníku, jiný měl podobu
sazeničky jeřábu oskeruše, v dalším případě to byla pamětní mince. Následoval
přípitek a po oficiální části v přijímacím sále se prezidentovi hosté odebrali do salonku, kde už byla jejich
rozprava méně formální.
Po obědě se starostky a starostové
vypravili do Poslanecké sněmovny.
Přivítala je tam milými a obdivnými
slovy předsedkyně Miroslava Němcová a každému z nich předala knihu
a pamětní plaketu. Od předsedy Spolku pak rovněž dostala mošt a od
náměstka MMR kalendář se slovy:
„To abyste si do něj mohla zaznamenat datum příštího setkání s vítěznými starosty Vesnice roku.“ Závěrečnou
tečkou slavnostního dne byla vydařená premiéra komedie v divadle Na
Fidlovačce s názvem Dům čtyř letor.
text a foto: Kateřina Kapková,
tajemnice SPOV ČR
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Ukončení činnosti Katastrálního pracoviště v Jilemnici
V předešlém čísle našeho Zpravodaje jsem Vám psal o ukončení činnosti Katastrálního pracoviště v Jilemnici. Jilemnicko – svazek obcí vznesl další nesouhlas se
zrušením tohoto úřadu. Obdržené vyjádření Vám přeposílám:
V Praze dne 20. prosince 2012
Vážení,
dne 7. 12. 2012 jsem obdržel podání starostů obcí Jilemnicka označené jako
Kategorický nesouhlas se zrušením katastrálního pracoviště v Jilemnici.
Katastrální pracoviště jsou vnitřními organizačními jednotkami katastrálních
úřadů, proto o jejich zřízení nebo zrušení rozhodují ředitelé katastrálních úřadů.
Proto s Vámi o zrušení Katastrálního pracoviště Jilemnice jednal ředitel Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj Ing. Lubomír Týč a důvody, které jej k tomuto
kroku vedou, sdělil.
Zrušení nebo zřízení katastrálního pracoviště podléhá v souladu s vnitřními předpisy, kterými se katastrální úřady v České republice řídí, souhlasu předsedy Českého
úřadu zeměměřického a katastrálního. Žádost ředitele Katastrálního úřadu pro
Liberecký kraj o souhlas se zrušením Katastrálního pracoviště Jilemnice sloučením
do Katastrálního pracoviště Semily k 1. 2. 2013 jsem obdržel již 27. 8. 2012 a tento
souhlas jsem dne 21. 9. 2012 vydal.
Pro rušení katastrálních pracovišť, ke kterému v posledních letech pod tlakem
úsporných opatření ve státním rozpočtu dochází, existují ustálená kritéria, podle
kterých jsou takové záměry posuzovány. Jde především o rozsah zajišťované agendy, od kterého se odvozuje počet systemizovaných míst, o úsporu provozních
výdajů, zvažuje se také míra dokončení digitalizace katastrálního operátu a přihlíží
se také ke vzdálenostem a dopravní obslužnosti v daném regionu.
Konkrétním impulsem k rušení katastrálních pracovišť jsou v současné době
úsporná opatření ve výdajích státního rozpočtu. Výdaje na činnost katastrálních
úřadů za 3 roky poklesly o 20 % a další výrazné snížení objemu výdajů obsahuje
rozpočtový výhled na roky 2014 a 2015. V posledních letech proto došlo ke zrušení
několika katastrálních pracovišť, například v Moravském Krumlově, Tišnově, Židlochovicích, Horažďovicích, Přešticích. Pod stupňujícím se tlakem na omezení výdajů
připravili ředitelé katastrálních úřadů pro rok 2013 zrušení několika dalších
pracovišť, a to v Sušici, Nepomuku, Kaplici, Jilemnici a Havířově.
Katastrální pracoviště v Jilemnici patří mezi nejmenší katastrální pracoviště
v České republice. Přestože jeho územní obvod zahrnuje 43 katastrálních území,
počet obdržených návrhů na vklad práva k nemovitostem nedosahuje 2 tis. ročně
OÚ Studenec
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a obdobně i počty případů v ostatních agendách jsou nízké. Na tento objem úřední
agendy není možné poskytnout více než 11 systemizovaných míst. Činnost tak
malých katastrálních pracovišť není efektivní, a jsou proto postupně rušena.
Zrušením Katastrálního pracoviště Jilemnice dojde nejen ke snížení výdajů
spojených s provozem budovy v Jilemnici, ale také k úspoře výdajů za propojení do
informačního systému katastru nemovitostí a úspoře nejméně 2 systemizovaných
míst. Roční úspora výdajů tak zřejmě přesáhne 2 mil. Kč.
Služby, které katastrální úřady poskytují, nevyžadují časté osobní návštěvy těchto
pracovišť. Téměř kompletní informační servis je zajištěn dálkovým přístupem přes
internet, a to včetně výpisů ve formě elektronických veřejných listin. Občanům
mohou tyto výstupy poskytnout obce v rámci projektu CzechPoint. V případě
obchodů s nemovitostmi jde o úkony, které občané dělají jen několikrát za svůj
život. Návrh na vklad práva mohou zaslat poštou. Pokud se však u tak závažné
majetkové operace rozhodnou podat návrh na vklad práva osobně na katastrálním
pracovišti, nelze to považovat za nějakou mimořádnou zátěž. Mírně se zhorší
podmínky pro ty, kteří potřebují řešit složitější majetkové či s územím související
problémy. V tomto případě se však jedná převážně o profesionály, pro které mírné
zvýšení nákladů v podobě cesty na katastrální pracoviště nemůže představovat
významnější problém.
Závěrem tedy opakuji, že jsem souhlas se zrušením Katastrálního pracoviště
v Jilemnici udělil již v září t. r. Hlavním důvodem je úspora rozpočtových výdajů,
které jsou katastrálním úřadům již několik let významně kráceny, takže není možné
udržet tak rozsáhlou síť pracovišť.
Lituji, že Vám nemohu podat příznivější zprávu.
S pozdravem
Ing. Karel Večeře, předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Placení poplatku ze psů na rok 2013
Připomínáme majitelům psů, že poplatek je splatný do
konce března 2013. Poplatek se platí ze psů starších
3 měsíců.
Na základě Obecně závazné vyhlášky č. 2/2007
o místních poplatcích sazba poplatku činí ročně:
– za prvního psa 200 Kč,
– za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
300 Kč.
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Žádáme majitele
dotčených
pozemků
o prořezání větví
a stromů z důvodu
přístupnosti
a průjezdnosti
dopravní obsluhy
i požárních
vozidel.
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Obec Studenec vyhlašuje finanční sbírku pro manžele Zuzanu a Martina
Kuříkovy, kterým požár dne 10. února 2013 poničil rodinný dům ve
Studenci.
Finanční prostředky budou vybírány v pracovních hodinách
od středy 13. února do úterý 30. dubna na OÚ ve Studenci.
Za Vaši pomoc předem děkuje,
Jiří Ulvr, starosta obce Studenec
Josef Boura, místostarosta obce Studenec

Informační povinnost
Finanční úřad pro Liberecký kraj, Územní pracoviště v Jilemnici,
Jungmannova 151
Územní pracoviště v Jilemnici Finančního úřadu pro Liberecký kraj v souladu
s ustanovením § 56 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu (dále jen „DŘ“),
zveřejňuje následující informace:
Úřední hodiny pro veřejnost, ve kterých lze m. j. učinit podání ústně do protokolu
nebo nahlížet do spisu:
Pondělí
Středa

od 8.00 do 17.00 hodin
od 8.00 do 17.00 hodin

Pracovní doba správce daně, ve které je otevřena podatelna:
Pondělí
Úterý
Středa

8.00–17.00
8.00–14.00
8.00–17.00

Čtvrtek 8.00–14.00
Pátek 8.00–13.30

Pracovní doba správce daně, ve které je otevřena pokladna pro výběr daní
v hotovosti:
Pondělí
Středa

8.00–15.00
8.00–15.00

Elektronická adresa elektronické podatelny
Podání ve formě datové zprávy, která je podepsána uznávaným elektronickým
podpisem, podle § 71 DŘ lze učinit na společném technickém zařízení správce
daně, které je dostupné na níže uvedeném odkazu:
OÚ Studenec
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http://eds.mfcr.cz/
Informace o formách technického nosiče datových zpráv, jakož i formáty a struktury datových zpráv, které je schopen finanční úřad přijmout jsou k dispozici na
níže uvedeném odkazu:
http://epodpora.mfcr.cz/index.html
Seznam kvalifikovaných certifikátů úředních osob
V současné době disponují na Územním pracovišti v Jilemnici kvalifikovaným
certifikátem tyto úřední osoby:
Bulušková Iva, JUDr.
Dlouhá Alexandra, Ing.
Fléglová Magdalena
Hanušová Lenka
Jará Irena
Jiroušová Jarmila, Ing.
Jiřištová Hana, Ing.
Loudová Pavla, Bc.
Nováková Iva
Pichová Věra

Rutkayová Věra, Bc.
Rygrová Milena, Ing.
Šolcová Markéta
Tobiášová Olga
Třešňáková Blanka
Vejnarová Dana
Veselá Jitka
Zuzánková Eva, DiS.
Zuzánková Miriam

Podání pomocí jiných technických prostředků
Podle ustanovení § 71 odst. 3 DŘ lze vůči správci daně učinit úkon za použití
datové zprávy bez uznávaného elektronického podpisu nebo za použití jiných
přenosových technik, které je správce daně způsobilý přijmout. Těmito technikami
se rozumí především:
E-mail: podatelna2605@fs.mfcr.cz
Upozornění: Podání učiněné za použití datové zprávy bez uznávaného elektronického podpisu nebo za použití jiných přenosových technik, které je správce daně
způsobilý přijmout, musí být ve lhůtě 5 dnů ode dne, kdy došlo správci daně,
potvrzeno nebo opakováno způsobem uvedeným § 71 odst. 1 DŘ (tj. písemně, ústně
do protokolu, datovou zprávou, která je opatřena zaručeném elektronickým
podpisem, nebo prostřednictvím datové schránky).
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Čísla bankovních účtů, na které jsou přijímány platby
Označení daně
Předčíslí bankovního účtu
Daň z přidané hodnoty
705
Daň z příjmu FO – závislá činnost
713
Daň z příjmu FO – podávajících přiznání
721
Daň z příjmu FO – vybíraná srážkou
7720
Daň silniční
748
Poplatky správní
3711
Daň z příjmu právnických osob
7704
Daň dědická
7739
Daň darovací
7747
Daň z nemovitosti
7755
Daň z převodu nemovitosti
7763

Číslo účtu
77628461
77628461
77628461
77628461
77628461
77628461
77628461
77628461
77628461
77628461
77628461

Kód banky
0710
0710
0710
0710
0710
0710
0710
0710
0710
0710
0710

Při platbě daní bezhotovostním převodem je nutno dále uvést:
Konstantní symbol: 1148
Variabilní symbol:
rodné číslo u fyzické osoby
identifikační číslo u právnické osoby
Při platbě daní poštovní poukázkou (typu A) je nutno dále uvést:
Konstantní symbol: 1149
Variabilní symbol:
rodné číslo u fyzické osoby
identifikační číslo u právnické osoby
Přehled nejdůležitějších právních předpisů
Podle ustanovení § 5 DŘ správce daně při své činnosti postupu v souladu se
zákony a jiným právními předpisy. Mezi nejdůležitější právní předpisy patří
především:
1. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
2. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
3. Zákon ČNR č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
4. Zákon ČNR č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí
5. Zákon ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu
nemovitostí
6. Zákon ČNR č. 16/1993 Sb., o dani silniční
7. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
V Jilemnici dne 24. 1. 2013
JUDr. Iva Bulušková, ředitelka Územního pracoviště v Jilemnici
OÚ Studenec
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Půjčky z Fondu rozvoje bydlení
Obecní úřad Studenec vyhlašuje podmínky výběrového řízení na poskytnutí
půjček z Fondu rozvoje bydlení.
Přihlášku je možné podat do 11 hodin 26. dubna 2013 na OÚ Studenec.
Žádost musí obsahovat:
a) jméno a příjmení žadatele, název právnické osoby a statutárního zástupce
b) adresa bydliště nebo sídlo právnické osoby
c) přesné označení předmětné obytné budovy (adresa, číslo popisné, číslo parcely,
doklad o vlastnictví domu nebo stavby, stavební povolení či jiný doklad
o přípustnosti akce, příslušnou projektovou dokumentaci včetně předpokládané
ceny)
d) účel, na který má být půjčka poskytnuta
e) předpokládaná lhůta dokončení stavby
f) požadovaná výše půjčky
g) návrh na stanovení záruky za poskytovanou půjčku – čestné prohlášení ručitelů
a doklad o výši příjmu žadatele a ručitelů (u osob samostatně výdělečně činných
výpis z daňového přiznání za uplynulý rok)
Z fondu se poskytují tyto druhy půjček:
Poř. č. Název (účel)
01
02
03
04
05
06
07

Rozšíření stávající byt. jednotky
Rekonstrukce domu, bytu nebo jeho části
Obnova fasády
Zateplení obvodového pláště domu
Izolace domu proti vlhkosti
Rekonstrukce střechy
Výstavba domovní ČOV nebo septiku
s biofiltrem ke stávajícímu domu
08 Vybudování nebo rekonstrukce WC a koupelny
09 Výměna oken
10 Rekonstrukce vytápění domu

Úrok
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%

Horní hranice půjčky
na jeden dům
200 tis.
180 tis.
50 tis.
100 tis.
50 tis.
150 tis.
60 tis.
50 tis.
100 tis.
50 tis.

Jednotlivé druhy půjček lze sčítat. Půjčky nelze získat opakovaně na jeden objekt
ke stejnému účelu. Půjčku lze čerpat nejdéle 12 měsíců po podpisu smlouvy oběma
stranami. Půjčka se splácí v pravidelných měsíčních splátkách. Začátek splácení
jistiny i úroku včetně termínů splátek se stanoví ve smlouvě mezi obcí a dlužníkem.
Ve smlouvě lze dohodnout dobu splatnosti půjčky.
Jiří Ulvr, starosta obce Studenec
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Sběr nebezpečného a komunálního odpadu
Sběr nebezpečného odpadu a elektrozařízení
provede firma „Marius Pedersen, a. s.“
v sobotu 13. dubna 2013
Studenec
u Lípy
u pošty
u sokolovny
u samoobsluhy
u Špice
u Pensionu Trautenberk

Zálesní Lhota
8.00
8.30
9.00
9.30
10.00
10.30

u Svatých
u Kynčlů
u samoobsluhy
u hospody
u továrny
na křižovatce

10.50
11.00
11.15
11.30
11.45
12.00

Se svým odpadem si každý musí přijít osobně.
Sběr je zdarma pouze pro občany našich vesnic a pro majitele nemovitostí na
území našich vesnic!
Sběr nemohou použít právnické osoby a osoby fyzické oprávněné k podnikání.
Pozor! Pneumatiky jsou sbírány pouze bez ráfků!
Elektrozařízení = všechno, co je na elektrický proud nebo na baterie.
Kontejnery na komunální odpad budou umístěny od 18. do 22. dubna 2013
Studenec: u Lípy, parkoviště u sokolovny, v Kruhovce
Rovnáčov: u Chládků

Zálesní Lhota: u hřbitova

NEBEZPEČNÝ ODPAD NEPATŘÍ DO KOMUNÁLNÍHO ODPADU.
Není důvod jej dávat jinam, protože je sbírán bez poplatku!
Vážení! Pneumatiky, autobaterie, železný šrot, televize apod. opravdu nepatří
do kontejnerů!!! Při každém sběru se najdou jedinci, kteří toto nedodržují, a tím
porušují zákon o odpadech!
Do kontejnerů nepatří také stavební odpad – ten si každý stavebník musí
odstranit na své náklady. V opačném případě budou náklady na odvoz
a skládkovné přeúčtovány stavebníkovi.
Děkujeme

OÚ Studenec
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Z jednání zastupitelstva obce
Poslední zasedání Zastupitelstva obce Studenec v roce 2012 se uskutečnilo
17. prosince za účasti 14 zastupitelů a 5 občanů.
Ing. Boura seznámil členy zastupitelstva s příjmy z poplatků i s výdaji na odvoz
a uložení komunálního, tříděného, nebezpečného odpadu a kontejnerů. Následně
byla schválena obecně závazná vyhláška č. 1/2012, ve které je stanoven poplatek za
provoz sběru odpadů na rok 2013 ve výši 500 Kč na osobu.
PaedDr. P. Junek představil výroční zprávu ZŠ, která je k nahlédnutí na OÚ. Tato
zpráva obsahuje informace o hospodaření, výuce, zájmových kroužcích a sportovní
činnosti. Spolupráce s obcí je na dobré úrovni, škola má slušné výsledky ve
vzdělávání (v celorepublikovém měřítku) i sportovní činnosti.
V dalších bodech programu zastupitelé schválili obecně závaznou vyhlášku
č. 2/2012, rozpočtové změny za rok 2012, rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí
roku 2013 a prodej části pozemku ve Studenci. Na vědomí vzali rozbor hospodaření
za 1. pololetí 2012 a zprávu o výborech: finanční výbor provedl v roce 2012 čtyři
kontroly a kontrolní výbor jednu, nebyly při nich zjištěny žádné závady.
Dále bylo odsouhlaseno zrušení běžného účtu u Komerční banky a termínovaného účtu u GE Money Bank. Finance byly převedeny na účet u GE Money Bank,
kde může být v případě výhodných podmínek otevřen spořicí účet.
Předposledním bodem jednání byla projednána stížnost, kde bylo přijato
usnesení, že se jedná o občanskoprávní záležitost a že její řešení zastupitelé ponechají na kompetentních orgánech.
V diskusi se Pavel Mečíř zeptal, kolik se prodalo či pronajalo v uplynulém roce
obecních pozemků, které občané využívají. Pan starosta odpověděl, že se nepronajal
žádný a prodalo se asi 75–80 % nabízených pozemků. Na druhý dotaz týkající se
změny územního plánu pan Karel Vancl odpověděl, že změna stále probíhá a bude
zřejmě schválena na jaře 2013.
Pan starosta oznámil, že v lednu bude zrušeno detašované pracoviště Katastrálního úřadu v Jilemnici, od února bude Studenec spadat pod pracoviště v Semilech.
Dále informoval o tom, že se při sestavování rozpočtu na rok 2013 bude muset
počítat s použitím vlastních zdrojů pro největší investici, rekonstrukci a přístavbu
MŠ v Zálesní Lhotě.
Na závěr poděkoval za pomoc při organizaci „Obecní polévky“ a popřál všem
přítomným klidné prožití vánočních svátků, mnoho zdraví a úspěchů v novém roce.
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Volba prezidenta republiky
konaná ve dnech 11. 1.–12. 1. 2013 a 25. 1.–26. 1. 2013

Okrsek 1 – Studenec
voliči v seznamu vydané obálky volební účast odevzdané obálky platné hlasy
1. kolo
1 099
829
75,43 %
829
828 99,88 %
2. kolo
1 107
792
71,54 %
792
790 99,75 %
č. kandidát

navrhující
strana
1 Roithová Zuzana MUDr. MBA občan
2 Fischer Jan Ing. CSc.
občan
3 Bobošíková Jana Ing.
občan
4 Fischerová Taťana
občan
5 Sobotka Přemysl MUDr.
poslanci
*6 Zeman Miloš Ing.
občan
7 Franz Vladimír Prof. JUDr.
občan
8 Dienstbier Jiří
senátoři
+9 Schwarzenberg Karel
poslanci
+) postupující kandidát, *) zvolený kandidát

politická
příslušnost
KDU-ČSL
BEZPP
SBB
KH
ODS
SPOZ
BEZPP
ČSSD
TOP 09

1. kolo
hlasy a %
126 15,21
157 18,96
35 4,22
17 2,05
34 4,10
138 16,66
58 7,00
52 6,28
211 25,48

2. kolo
hlasy a %
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
295 37,34
×
×
×
×
495 62,65

Okrsek 2 – Zálesní Lhota
voliči v seznamu vydané obálky volební účast odevzdané obálky platné hlasy
1. kolo
329
194
58,97 %
194
194
100 %
2. kolo
327
174
53,21 %
174
174
100 %
č. kandidát

navrhující
strana
1 Roithová Zuzana MUDr. MBA občan
2 Fischer Jan Ing. CSc.
občan
3 Bobošíková Jana Ing.
občan
4 Fischerová Taťana
občan
5 Sobotka Přemysl MUDr.
poslanci
*6 Zeman Miloš Ing.
občan
7 Franz Vladimír Prof. JUDr.
občan
8 Dienstbier Jiří
senátoři
+9 Schwarzenberg Karel
poslanci
+) postupující kandidát, *) zvolený kandidát
OÚ Studenec

politická
příslušnost
KDU-ČSL
BEZPP
SBB
KH
ODS
SPOZ
BEZPP
ČSSD
TOP 09

1. kolo
hlasy a %
14 7,21
35 18,04
9 4,63
4 2,06
5 2,57
41 21,13
17 8,76
50 25,77
19 9,79

2. kolo
hlasy a %
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
113 64,94
×
×
×
×
61 35,05
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Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2013
Farní charita Studenec děkuje tímto koledníkům i dárcům, kteří se zúčastnili
Tříkrálové sbírky 2013. Výtěžek sbírky v naší obci Studenec činil 58 978 Kč.
V Zálesní Lhotě se vybralo 7 907 Kč. Prostředky byly odeslány na ústředí Charity
ČR v Praze 1.
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,
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.
Ať Vám Pán za Vaše dary a službu požehná!
Do roku 2013 vám přeji vše dobré.
za FCH Studenec Heda Jiranová

Základní škola a Mateřská škola Studenec
Zprávy z MŠ Studenec
Začátkem prosince nás ve školce navštívil Mikuláš se svým pekelným
i nebeským doprovodem.
Malinko strachu a trošku
snažení stálo za drobnou
sladkost, kterou jsme dostali.
8. prosince jsme vystoupili s krátkým pásmem na Obecní polévce.
I přes velikou zimu byla
c el kem hoj ná úč ast
návštěvníků. Děkujeme
všem, kdo si koupil naše
„školkovské“ výrobky
a podpořil tak činnost
22
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našich (vašich) dětí. Zvláště bychom chtěli poděkovat firmě Aromis a panu Podzimkovi za sponzorský dar v podobě netradičního materiálu na výrobu svíček.
12. prosince se na nás
přijel podívat pan kouzelník Kožíšek se svým
představením „Kouzelné
Vánoce“. Naučili jsme se
i trochu čarovat. Dětem
i nám, paním učitelkám,
se vystoupení líbilo a dokonce si i některé z nás
zakouzlily. Tohoto dne
odpoledne (aby toho nebylo málo) děti byly potěšit důchodce na obecním
úřadě s koledou a přáníčkem. Následující den byl ve znamení besídky, na kterou se děti pečlivě připravovaly.
Pozvaly si své blízké a ve finále nám málem nestačila třída. Doufáme však, že se
nám vystoupení povedlo.
14. prosince nás tradičně pozvala firma Aries. Děti s sebou přinesly koledu, přáníčko a dobrou náladu. Na oplátku si děti odnesly pěknou sladkou odměnu.
19. prosince odjela skupinka našich dětí do Jilemnice, kde opět vystoupily
s vánočním programem pro spolek diabetiků. Následovalo tradiční koledování
v okolí naší školky. Přišli jsme s písničkou a přáním do nového roku.
20. prosince – Tentokrát přišel
navštívit někdo nás, byl to pan starosta s místostarostou. Popřáli jsme
si navzájem hezké Vánoce a děti
opět dostaly něco sladkého. Tento den
nás mimo jiné navštívil i Ježíšek.
„Taková hromada dárků,“ byla jedna
z prvních dětských reakcí. Ježíškovi
dodatečně moc děkujeme a slibujeme, že budeme hodní, aby nás za
rok znovu navštívil.
Od 21. ledna patnáct dětí absolvovalo sjezdovou lyžařskou školu
OÚ Studenec
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ve Ski areálu Kněžický
vrch ve Vrchlabí. Také
zkoušíme lyžování na
běžkách pod vedením paní učitelky a instruktorky
Marušky Bergerové. Když
už máme takové pěkné
tratě přímo před školkou,
to by byl hřích je nevyužít.
29. ledna – Exkurze do
nového teletníku a kravína ve Studenci. Celým
objektem nás provedl a se vším seznámil pan ředitel Ing. Jiran. Ukázal nám také
nové vybavení, například „myčku kraviček“. Děti ale nejvíce zaujala malá telátka.
30. ledna nás přijely navštívit děti s paními učitelkami z jilemnického stacionáře.
Předškoláci jim zahráli pohádku o Sněhurce a návštěva studeneckým dětem přivezla
ručně vyráběné dárečky. Společně si potom pohrály. Děkujeme všem učitelkám a dětem ze stacionáře za společně strávené dopoledne a doufáme, že se tyto návštěvy
stanou milou tradicí.
Dodatečně přejeme všem radostný a šťastný celý rok 2013.
za MŠ děti a jejich paní učitelky
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Zprávy z MŠ Zálesní Lhota
Já nejsem Ježíšek, ale Kožíšek…
V jilemnickém KD jsme zhlédli představení plné kouzel a veselého humoru.
Přivítal nás pan Pavel Kožíšek se svojí asistentkou a celé zaplněné hlediště sledovalo vystoupení čar a kouzel.
Mikuláš ve školce
Dalším z předvánočních
překvapení byl příchod Mikuláše, anděla a čertů do
naší školky.
Děti jsme na příchod
čertů postupně připravovali, povídali jsme si o tradici, malovali jsme, hráli si
na čertíky, zpívali… Někdo
viděl čerty opravdu poprvé,
jiní zase věděli, co se bude
dít. Příchod Mikuláše ohlašoval už z dálky zvonek
čertů.
Připravili jsme si několik písniček, které jsme jim společně zazpívali, a Mikuláš
za odměnu dětem nadělil drobné dárečky.
Všichni byli potěšeni
a kdo se nebál, mohl pohladit čertíky nebo je
podrbat na zádech.
Studenecká polévka
V prosinci jsme si udělali výlet do Studence,
kam jsme byli pozváni na
malé vystoupení. Několik
dětí ze Lhoty předvedlo
krátké pásmo vánočních
básniček a písniček za
doprovodu kytary a náOÚ Studenec
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strojů, které vše pěkně doplňovaly. Dokonce nás přišel pozdravit i pán hor –
Krakonoš!
Vánoce ve školce
K velikým událostem patři bezpochyby v naší školce vánoční besídka, na kterou
se všichni velice těší a pilně se na ni připravují.
Nejprve jsme ve školce přivítali babičky a dědečky ze Lhoty, druhý den děti
vystoupily pro rodiče.
Připravili jsme si pohádku „Bouda budka“, děti se proměnily ve zvířátka, která
hledala domeček, pohádku doplňovaly básničky a písničky. Po pohádce se program
nesl v duchu Vánoc, na závěr jsme si zazpívali společně koledy, dokonce zazvonil
Ježíšek a dětem přinesl za pěknou besídku odměnu.
Předvánoční atmosféru těsně před Vánocemi ještě doplnilo pečení perníčků, jedna
z maminek připravila těsto, formičky a děti se pustily do vykrajování. Každý si
domů odnesl tácek s voňavými perníčky.
Snad největším očekáváním byl jistě Ježíšek, který také přinesl do naší školky
plno dárečků. Zazpívali jsme mu a moc poděkovali.
Děkujeme tímto paní Dražkové za upečení perníčků a za darování dřevěných
skládaček pro děti, dále bychom chtěli poděkovat Občanskému sdružení Stará škola
za pořízení úložných boxů na hračky a Sokolu Zálesní Lhota za finanční dar.
učitelky MŠ Zálesní Lhota
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Kurz sjezdového lyžování s Asterixem a Obelixem pro
školáky a předškoláky
Čtvrtý lednový týden se děti z mateřské školky ve Studenci zúčastnily kurzu
lyžování. Tento kurz probíhal ve Skiareálu Vrchlabí – Kněžický vrch s lyžařskou
školou SkiLenka. Lyžování bylo určeno pro děti ve věku 4–6 let a přihlásilo se
15 dětí. Každé ráno si naše děti u školky převzal instruktor lyžování a za vydatného
zpěvu předškolních dětí odjeli společně autobusem na svah. Jako doprovod s nimi
jezdily maminky, které se tak mohly přesvědčit, jak moc šikovné a zdatné lyžaře
doma mají.
Po příjezdu do skiareálu proběhla nejdříve rozcvička s pohádkovými postavičkami Asterixem a Obelixem a poté se už děti rozdělily do jednotlivých družstev
podle toho, jaké zkušenosti se sjezdovým lyžováním doposud měly. Během tohoto
týdne se děti naučily základním lyžařským dovednostem jako je jízda v pluhu,
dělání obloučků, projíždění brankami a zastavení. Pro mnohé byla také novinkou
jízda na lyžařském vleku. Nejprve na malém vleku, kde se děti držely za lano, které
je vytáhlo nahoru, a poté i na vleku Poma, a to už pak děti sjížděly delší a prudší
kopec. Děti, které už uměly lyžovat před začátkem kurzu, zdokonalovaly s instruktorem během tohoto týdne svoje doposud nabyté dovednosti a jezdily i na vleku
zvaném kotva, který je vytáhl na nejvyšší bod lyžařského areálu. Poslední den
lyžařská škola pro děti uspořádala závody, ti nejrychlejší si odvezli domů medaile
a každý malý lyžař dostal na památku diplom a pamlsek. Po celý týden dětem přálo
pěkné, trochu mrazivé počasí, které přispělo k tomu, že se podařilo splnit
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nejdůležitější cíl kurzu: zbavit se strachu, naučit se něco nového a hlavně užít si
spoustu zábavy v dětském kolektivu.
za maminky Madla Tauchmanová
A jak to viděli žáci ZŠ?
V týdnu od 21. do 25. ledna 2013 jsme každé odpoledne trávili na svazích
Kněžického vrchu, kde jsme se v odpoledních hodinách zdokonalovali ve sjezdovém
lyžování. Tento kurz měli možnost navštěvovat žáci 1.až 5. třídy.
Každý den 27 žáků
naší ZŠ odjíždělo od
školy, kam pro nás
přijel autobus. A odtud jsme společně
vyráželi na sjezdovku
Kněžický vrch. První
den jsme byli podle
našich sjezdařských
zkušeností rozděleni
do 4 družstev, každé
mělo svého instruktora (Asterix, Obelix,
Evička, Kuba, Lukáš
a na snowboard Eva a Honza). Následující dny jsme vždy začali rozcvičkou a pak už
hurá na vleky. Každý den jsme se ve svých družstvech naučili něco nového a tím
vylepšili své lyžařské umění. Poslední den byly závody ve slalomu. Ti nejrychlejší
dostali medaile a všichni ostatní sušenku. Tím skončil náš sjezdařský týden. Myslím
si, že se kurz všem dětem líbil a moc jsme si to užili.
Terka Chrástová, žákyně 5. třídy

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2013/2014
18. leden 2013 byl pro mnohé předškoláky dnem svátečním. V doprovodu svých
rodičů přišlo do školy k zápisu do 1. třídy postupně 40 budoucích prvňáčků! Děti ze
Studence, Bukoviny, Zálesní Lhoty, Horek u St. Paky, Čisté u Horek, Nedaříže
a Borovnice vítala hned u vchodu děvčata z 9. třídy. Jana Jiroutová, Nikola
Nedomlelová, Terka Prokopová a Kristýna Svrčková se za pomoci plyšových
krtečků snažily, aby děti ztratily prvotní zábrany a ostych z ne úplně známého
prostředí.
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Dívky se věnovaly
dětem i jejich rodičům
v učebně 4. třídy, kde
bylo připraveno zázemí
pro rodiče a děti. Zatímco rodiče vyplnili potřebné náležitosti, děti
kreslily, sledovaly pohádky, hrály si, sestavovaly puzzle, plnily drobné úkol y z a m al ou
lízátkovou odměnu. Pro
všechny pak byl připraven domácí sladký zákusek od p. V. Bekrové,
pro děti džus připravený p. R. Kuříkem a pro rodiče káva a čaj.
V prvních třídách pak děti ukázaly p. učitelkám Ivě Exnerové, Zdeňce Erbenové
a Pavle Bouchnerové, co všechno už ovládají. A že toho bylo!
Za odměnu si odnášely drobné překvapení třeba v Kindervajíčku a pozvánku ještě
k dalším třem návštěvám velké školy, aby si ji prohlédly za pomoci pohádkových
bytostí, ve školních lavicích při jarním tvoření zkusily „dávat pozor“ a zasportovaly
si a zasoutěžily na novém velkém hřišti za pomoci velkých školáků.
A protože ne všechny děti stihly zápis v lednu, využili rodiče možnost zápisu až
do 15. února, takže byly postupně zapsány do 1. třídy další 3 děti, které se také
přišly pochlubit svými zápisovými znalostmi.
Všem, kteří se podíleli na přípravě a vlastním průběhu zápisu, děkuji.
PaedDr. Dana Synková, zástupkyně ředitele

Druháčci u Archibalda
Dne 6. prosince jsme s žáky druhých tříd vyrazili na exkurzi do Starých Hradů.
Přivítal nás sám nejvyšší pohádkový čaroděj Archibald I., který nás celé dopoledne provázel. Nejprve jsme byli na prohlídce hradu a zámku, kde jsme měli možnost
vidět, jak se žilo za císaře Františka Josefa I. – prohlédli jsme si například velkou
hradní kuchyni, zámeckou ložnici s pracovnou, nebo jsme zavítali do Dračího
království.
Po svačině jsme navštívili Čarodějnou Bestyjolu, kde žijí černé ovce, koza,
hrdličky, myši a další čarodějnická havěť.
OÚ Studenec
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Poté nás Archibald I. zavedl do hradního sklepení, kde na nás čekali vodníci, obři,
skřítci, ale také čerti v hradním pekle. Na konci prohlídky prošlo každé dítě
takzvanou zkouškou PP – Pekelný pytel, ze kterého si podle míry zlobení vytáhlo
dobrou čokoládu, bonbón nebo uhlí či švába. Všichni naši žáci zkouškou prošli, ale
„pouze“ s bonbónem. :)

Projekt Vánoční dílny 2012
Rok 2012 jsme ve škole ukončili vánočními dílnami na 1. i na 2. stupni. Nabízeli
jsme možnost vyžití ve výtvarné i pracovní činnosti. Prvňáčci nezapomněli na
zvířátka v lese a donesli jim dobroty až do krmelce. Šikovné pacičky tvořivých dětí
vyráběly vánoční přáníčka z papíru a alobalu, stříhaly, skládaly, lepily. Celá 2. A
voněla jehličím, pod rukama jim vznikaly nádherné ozdobné květináče. Z 2. B se
linula medová vůně, vykrajovaly totiž ozdoby z včelího vosku. Třeťáci byli nadšeni
z korálkové dílny. Pod vedením paní Boženy Machové z Jičína navlékali korálky
jako o život, aby měli pro své maminky, babičky a sestry náušnice, náramky, korále.
Ve 4. třídě se vznášely zimní vločky z polystyrenu, přání byla dokonce keramická
a na lavicích se usmívala nazdobená jablíčka plná rozinek, brusinek, kandovaného
ovoce. Pátá třída se proměnila v obrovskou kuchyni a jídelní tácy se zaplnily
jednohubkami různých tvarů a chutí, od ovoce až po ryby. K tomu ještě stihli
nepečené cukroví – kuličky, vlny, aj. Všichni si zazpívali pod taktovkou pí
uč. Lánské a foto na památku pořídila K. Štefanová.
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Žáci na 2. stupni si dílny vybírali dle svých zájmů a dá se říci, že většina z nich si
vybrala ke své spokojenosti.
Ve skupinách pracovalo 10–15 žáků, jen dílna na výrobu svíček byla nejpočetnější (30 žáků). V každé dílně dohlížel jeden nebo dva vyučující, vše se fotilo
a pracovní tempo i atmosféru si každá skupinka vytvářela sama. Ze tříd voněly
svíčky, domácí cukroví, zněly vánoční koledy a pochopitelně i hlasy dětí, protože při
skupinové práci se musí komunikovat.
Žáci si vybírali z těchto dílen:
– výroba náušnic a přívěsků z FIMO hmoty, pod vedením Simony Bartoňové ze
–
–
–
–
–

7. třídy,
výroba svíček,
výroba dřevěných ozdob a svícnů,
výroba hvězd, ozdob a přání z papíru,
výroba ozdob Rautis,
výroba cukroví a pokrmů.

Všechny výrobky si vzájemně žáci prohlédli při obchůzce tříd, někteří projevili
zájem o ostatní dílny, zejména zaujala výroba svíček. Zde se sluší poděkovat panu
Podzimkovi za dodání
materiálu zdarma pro
děti a praktické rady
ohledně samotné výroby svíček. Výrobky
byly opravdu podařené a posloužily jako
krásné dárky, navíc
vlastní výroby.
To platí i pro ostatní dílny, jejichž cílem
bylo ukázat dětem, že
dárky se opravdu dají
vyrobit vlastníma rukama a nemusí to být
ani přehnaně drahé, ani časově náročné.
Tento projekt z pohledu vyučujících považujeme za povedený a ve vánočním čase
i velmi příjemný. Doufáme, že děti měly podobné pocity a jejich blízcí radost
z dárečků.
„Bez nadšení se ve světě nic velkého nevykonalo.“
I. Kant
OÚ Studenec
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Vánoční koncert 2012
V pondělí 17. 12. 2012
se v naší škole uskutečnil
koncert žáků naší školy,
kteří navštěvují zájmové
krouž k y z am ěřen é na
hudební nástroje. Dopoledne naši hudebníci odehráli
3 koncerty pro své spolužáky. Koncert byl zaměřen
především na vánoční písně, takže nás potěšila
i podpora obecenstva, které
většinu písní znalo a neváhalo se přidat se svým zpěvem. V pauzách mezi výměnou účinkujících se nám naše moderátorka Romana
Macháčová snažila rozšířit hudební obzory povídáním o hudebních nástrojích, které
na koncertě hrály.
Odpolední koncert pro rodiče a veřejnost se nesl ve stejném duchu. Zahrály děti
na flétny s doprovodem klavíru, kytaristé přidali další vánoční písně, klavíristé
předvedli své umění sami, nebo s paní učitelkou. Píseň od zpěvačky Adele zazpívala
i bývalá studentka naší
školy Simona Tryznová
a druhou přidaly dívky
z 8. a 9. třídy. Pro oživení
koncertu vystoupily i děti,
které hrají na jiné hudební nástroje v ZUŠ – klarinety a violoncello. Plná
třída rodičů a sourozenců
tleskala každému výkonu
a malé děti opět nezklamaly a zpívaly, co jim síly stačily. Za všechny účinkující děkuji moderátorce Romaně Macháčové za
mluvené slovo, všem dětem děkuji za úžasné výkony, rodičům děkuji za účast
a podporu. A na konci školního roku se těším na další koncert.
Mgr. Dana Chrástová
32

OÚ Studenec

Ročník 2013

Číslo 1

Rozum a Štěstí
Během listopadu 2012
nacvičilo několik čtvrťáků krátké divadelní představení na téma známé
filmové pohádky Rozum
a Štěstí. Hlavní role se
s úspěchem zhostila Klára
Kuříková. V dalších mohli diváci vidět Veroniku
Bergerovou, Terezu Urbanovou, Nelu Šimkovou,
Ivu Hrnčířovou, Adélu
Noskovou, Vítka Štefana
a Matyáše Hrubého.
Představení zahráli čtvrťáci s chutí a nadšením dětem z první a druhé třídy
v rámci přípravy na recitační soutěž.
PaedDr. Miloslava Jindrová, třídní učitelka 4. tř.

Barmanský minikurz
V rámci předmětu pracovní činnosti se v lednu uskutečnil pro žáky 7.–9. třídy
barmanský minikurz, který probíhal pod vedením odborného učitele z Hotelové
školy ve Vrchlabí. Doprovázel ho student třetího ročníku této školy, který v průběhu
zajímavého výkladu připravoval různé druhy míchaných nápojů. Samozřejmě nechyběla ochutnávka všech drinků. Z velmi podrobných informací nám paní učitelka
kladla otázky, aby si prověřila, jak jsme pozorně naslouchali. Poté tři z nás měli
možnost si nápoj pod odborným dohledem studenta namíchat a pojmenovat. Myslím, že se nám
všem kurz líbil a od této
doby se budeme na barmany a číšníky dívat jinýma očima.
Sabina Maternová,
žákyně 7. tř.
OÚ Studenec
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Školní kolo v recitaci 2012
Letošní školní rok jsme kino vyzdobili vánočně, nejen pro vystoupení našich
šikovných muzikantů, ale také pro pěkná vystoupení v recitování.
Pochopitelně nechyběl ani doprovodný program, od upoutávky na pohádku Harry
Potter, reklamu, která pobaví… „a poďme HOP“, veselou píseň o zapomínání… ve
skvělém pěveckém i hereckém podání sourozenců Pekárkových, až po vystoupení
mažoretek.
V porotě usedly zkušené paní učitelky, mimochodem všechny i hudebně
založené, Hana Lánská, Dana Chrástová a Petra Pohořalá, moderování se ujala pí
uč. Romana Macháčová.
Do soutěže o postup do okresního kola se zapojilo 47 žáků od 1. do 9. třídy.
Prvňáčci tradičně recitovali mimo soutěž, ale byli moc šikovní, pěkně připravení,
takže tímto chválíme nejen je, ale také rodiče i paní učitelky.
V kategorii 2. + 3. tř. zvítězila Lucinka Pekárková, druhé místo získal Ondra
Košťál a třetí Terezka Votočková. V této kategorii soutěžilo celkem 15 recitátorů.
Kategorie 4. + 5. tř. byla zastoupena 9 žáky, zde se projevila viróza a 4 soutěžící
nám onemocněli. První místo si zasloužila Eliška Hamáčková, druhé Terka
Chrástová a třetí Iva
Hrnčířová.
C el kem 11 žáků
soutěžilo v kategorii
6. + 7. tř. Zde překvapili zejména chlapci
a dívkám nedali šanci.
První místo patří Patriku Pekárkovi, druhé
Aleši Mühlbachovi
a třetí Dominiku Pekárkovi. Jsme moc rádi, že se chlapci do
soutěže zapojují a ukazují, že jsou schopni se naučit texty stejně dobře jako dívky.
Jako každoročně, nejslabším článkem co do počtu účinkujících, je kategorie 8. +
9. třída. Zde se přihlásilo pouze 5 soutěžících. Úroveň ale špatná nebyla, ta malá
účast je způsobena hlavně tím, že v tomto věku se žáci svým hlasem neradi chlubí
a navíc jsou i trochu líní se učit delší texty zpaměti.
To rozhodně neplatí pro vítězku Dominiku Kalenskou, která snad ještě nevynechala jediný ročník od své první třídy a vždy má chuť vyhrát.
34

OÚ Studenec

Ročník 2013

Číslo 1

Druhé místo patří Markétě Hamáčkové, která má něžný a zároveň charismatický
hlas a je též vždy pěkně připravená. Třetí místo získala Vendy Mašková s Nikolou
Nedomlelovou. Dívky se podělily o jednu báseň, také s velmi příjemným přednesem. Do okresního kola v Semilech postupují vždy dva zástupci z každé kategorie
a třetí je náhradník v případě nemoci nebo odřeknutí nominovaných.
Okresní kolo bývá v březnu, termín bude upřesněn, básničky a texty je třeba
oprašovat po celou dobu. Od kategorie 6. + 7. třída se děti učí texty dva, v rozsahu
max. do 3 minut. Děkujeme všem za účast a vítězům gratulujeme, těšíme se zase
příště.
„Nic, co děláme s nadšením, není únavné…“
T. Jefferson
Romana Macháčová, vyučující ČJ

Divadlo Mladá Boleslav
V pátek 11. 1. 2013 se naše 8.
a 9. třída vydaly do Mladé Boleslavi
na divadelní představení podle románu
Bohumila Hrabala – Ostře sledované
vlaky. Tomuto představení předcházela příprava ve škole, aby žáci náročnější představení pochopili. Do autobusu nastoupili vzorně společensky
oblečeni, téměř jsme je nemohli poznat, jak moc jim to slušelo. Do Boleslavi jsme jeli kvůli sněhu velmi
opatrně, ale začátek jsme stihli. Po
zaplacení vstupenek jsme byli vpuštěni do hlediště na nejlepší místa, přímo k jevišti. Přestavení trvalo přes 2 hodiny, ale
nám to uteklo jako voda. Hlavního hrdinu, Miloše Hrmu, který nás celým představením provázel, hrál Matouš Ruml (nám známý ze seriálu Comeback). I další herci
zahráli toto představení skvěle. Režíroval M. Krobot. Všechny známé scény zůstaly
zachovány, nesměla chybět i ta nejznámější – razítkovací. Dětem bylo připomenuto
trápení s dospíváním, ale i téma válečné.
Po kulturním nasycení duše bylo slíbeno i občerstvení žaludku, a to v oblíbeném
„mekovi“. Každý nakoupil, co potřeboval, a hurá domů. Chtěla bych žáky pochválit
za vzorné chování v divadle i za společenské oblečení, které někomu dalo velkou
práci sehnat. Celkový dojem z divadelního „zájezdu“ byl velice pozitivní.
Mgr. Dana Chrástová, vyučující ČJ
OÚ Studenec
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Úspěchy ve vědomostních soutěžích
První pololetí školního roku je obvykle chudší na množství vědomostních soutěží,
ale i přesto se nám podařilo zapojit, a dovolím si říci zdárně zapojit, do některých
z nich. První soutěží, do které se žáci zapojili, byla Logická olympiáda. Logická
olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky, založená na logických
úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde
naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování.
První kolo, nominační, probíhalo do konce září. V nominačním kole soutěžící vyplní
krátký on-line test (mohou tedy řešit i doma). Délka testu je 30 minut (kategorie A –
I. stupeň, B – II. stupeň). Nejlepší řešitelé postupují do krajských kol. Z každé
kategorie se do kraje mezi 50 nejlepších řešitelů probojovala Tereza Chrástová
a Petra Bachtíková (kategorie A), Markéta Urbanová (kategorie B). Druhé kolo,
krajské, proběhlo 2. listopadu v Liberci. V tomto kole žáci řeší dvě sady úloh během
cca 2 hodin. Ani tady se naše děvčata neztratila a dosáhla na velmi pěkná umístění.
V kategorii A se umístila Terka Chrástová na 9. místě, Petra Bachtíková na 35. místě
a v kategorii B si dokonce Markéta Urbanová svým 2. místem vybojovala účast
v celostátním finále!
A jak probíhalo finálové kolo, to už vám popíše sama Markéta:
„V pondělí 26. 11. jsme se s mamkou vydaly do Prahy na celostátní finále logické
olympiády. Když jsme v Praze zaparkovaly auto, vydaly jsme se k metru, pak jsme
přestoupily na tramvaj. Přes všechny pražské komplikace jsme na místo dorazily
včas. Finále se konalo v prostorách Míčovny Pražského hradu, která se nachází
vedle královských zahrad. U vchodu stál voják a pán, který si nás zapisoval. Tam
jsme se s mamkou rozloučily.
V horní síni Míčovny jsem si sedla na své místo a čekala jsem, až to vypukne.
První část se skládala z několika úloh, které se vyplňovaly písemně. Poté následovala část, která se vyplňovala elektronicky. Po ní jsme šli na oběd a pak jsme
pokračovali dál. Dohromady bylo 8 částí logických úloh. Jelikož se značná část úloh
vyplňovala elektronicky, byly výsledky rychle hotové. A pak nastalo tolik očekávané
vyhlášení výsledků. Vyhlašovalo se prvních 10, mezi nimiž moje jméno nebylo. Po
vyhlášení jsme odešli k bráně, kde už na nás čekali rodiče. Při zpáteční cestě jsme
s mamkou volaly tatínkovi, jestli jsou na internetu výsledky. Podíval se a řekl nám,
že jsem 14. V kategorii nás bylo 67, takže to bylo úplně suprové umístění.“
Výsledek je to opravdu skvostný a nelze než Markétě pogratulovat, poděkovat za
vzornou reprezentaci školy a do budoucna popřát hodně dalších úspěchů.
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A co to je ta Míčovna?
Na jižní straně Královské zahrady, těsně nad svahem Jeleního příkopu vznikla
v letech 1567–69 Velká míčovna. Dějiny této renesanční, bohatě zdobené stavby
jsou dramatické: do 17. století sloužila postupně pro míčové hry, jako jízdárna
a konírna, v době vlády Josefa II. se stala vojenským skladištěm. Ve 20. století byla
poškozena statickými poruchami a střelbou, vyhořela a zbyly z ní jen obvodové zdi.
V roce 1952 byla dokončena rekonstrukce vedená P. Janákem, Míčovna však byla
skryta v uzavřené Královské zahradě. Teprve po roce 1989 byla zpřístupněna a dnes
je využívána především pro výstavy výtvarného umění, koncerty a významné
společenské události.
(http://www.hrad.cz)
Další soutěží, které se zúčastnili žáci obou stupňů školy, byl Bobřík informatiky.
Soutěžící vyplňuje test na počítači v prostředí webového prohlížeče (na adrese
www.ibobr.cz). Na zpracování 15 otázek testu je dáno 40 minut. Úlohy jsou
rozděleny do tří skupin: lehké, střední a těžké. V testu se nachází po pěti úlohách od
každé obtížnosti. Za správnou odpověď lze tak získat různý počet bodů, stejně tak za
nesprávnou odpověď je různý počet bodů odebrán. Každý soutěžící začíná se
startovním počtem 60 bodů. Maximální počet bodů, které lze v testu získat, je
240 bodů. Úspěšným řešitelem je ten, kdo získá 150 bodů (tedy polovinu
maximálního zisku).
Výsledky jednotlivých kategorií (1.–3. místo):
Mini (4.–5. třída): Barbora Vanclová (plný počet bodů 1. místo v ČR), Tereza
Chrástová, Vít Štefan,
Benjamin (6.–7. třída): Anna Pokorná, Sabina Maternová, Alžběta Bušáková,
Kadet (8.–9. třída): Markéta Urbanová, Dominika Kalenská, Markéta Hamáčková.
Soutěže se celkem z naší školy zúčastnilo 73 žáků, z toho jich 30 získalo Bobříka
informatiky (úspěšný řešitel).
Další dvě soutěže, kterých se na podzim pravidelně účastníme, jsou Finanční
gramotnost a Sapere – vědět jak žít. Obě tyto soutěže pořádá stejná organizace,
a tudíž mají stejný průběh. V prvním kole, školním, vyplní žáci on-line test, v němž
rozhoduje nejen počet správných odpovědí, ale i čas. Nejlepší tři soutěžící postupují
do okresního kola, zde však nebojují jako jednotlivci, ale vytvoří společně tým,
hájící barvy školy. Do tohoto kola (uskuteční se v lednu) se probojovali tito žáci:
Finanční gramotnost: Markéta Urbanová, Dominik Souček, Kristýna Svrčková,
Sapere – I. stupeň: Tereza Chrástová, Petra Bachtíková, Vendula Tauchmanová,
Sapere – II. stupeň: Valerie Jiroutová, Jana Jiroutová, Dominika Kalenská.
OÚ Studenec
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O tom, jak si naše družstva povedou v dalších kolech, vás budeme informovat po
skončení jednotlivých soutěží. Popřejme jim, ať si vedou obdobně, jako v loňském
roce tým děvčat v soutěži Sapere, který se probojoval až do finále v Praze.
Mgr. Petra Faistaverová, vyučující M
Některé žákyně naší školy se v tomto školním roce zapojily do mezinárodní
matematické soutěže Seminář Taktik. Jedná se o celoroční korespondenční soutěž,
ve které žáci řeší 4 série zajímavých a kreativních úloh. Průběžné výsledky jsou
k dispozici na internetové adrese www.seminar-taktik.cz. Soutěž bude ukončena
v červnu 2013.
Registrační poplatek za žákyně, které o tuto soutěž projevily zájem a věnují jí
svůj volný čas, uhradila škola.
Markétě Urbanové, Markétě Hamáčkové, Štěpánce Dubské, Daniele Tauchmanové, Denise Zahradníkové, Simoně Bartoňové a Aničce Pokorné přejeme v této
soutěži mnoho úspěchů.
Mgr. Petra Pohořalá, vyučující M

Olympiáda z matematiky pro páťáky
Dne 23. 1. 2013 se konalo v Semilech okresní kolo olympiády z matematiky pro
žáky 5. ročníku. Z naší školy se zúčastnily Tereza Chrástová a Vendula Tauchmanová, které jako přípravu na okresní kolo vypracovaly úspěšně a ve svém volném čase
i soutěžní úlohy školního kola olympiády. Naše škola sklidila velký úspěch, neboť
Terka Chrástová se umístila na vynikajícím 1. místě a ani Vendula Tauchmanová
nebyla neúspěšná na 9. místě.
Oběma dívkám patří velký dík za jejich přípravu a vzornou reprezentaci školy.
Mariana Gregušová, třídní učitelka 5. tř.

Olympiáda z českého jazyka 2012/2013
Školní kolo olympiády z českého jazyka se konalo po vánočních prázdninách
3. 1. 2013. Tato soutěž je pouze pro žáky 8. a 9. ročníku, kteří mají možnost postupu
do okresního kola. Zúčastnilo se 25 žáků, kteří absolvovali jazykovou část a část
slohovou. Ve slohové části měli zadání „Za tohle ti patří dík“. Každý se s tím
vypořádal po svém – někdo psal úvahu, jiný vypravování, další dopis. Slohově byly
některé práce velmi povedené. Mluvnická část byla velmi obtížná a splnit
požadavky zadání, aby zadaný úkol mohl být obodován, dalo všem velmi zabrat.
Celkem mohli všichni získat 30 bodů (20 jazyková část, 10 bodů sloh). Po sečtení
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obou částí zvítězila Markéta Urbanová a na 2. místě se umístila Dominika Kalenská
(obě 8. třída), které se tím probojovaly do okresního kola.
Mgr. Dana Chrástová, vyučující ČJ

Testy SCIO pro žáky 6. ročníku
Stejně jako každý školní rok zakoupila ZŠ Studenec pro žáky 6. ročníku vědomostní testy Scio z oblasti matematiky, českého jazyka a všeobecného přehledu, aby
si žáci i jejich rodiče mohli zjistit a případně porovnat vědomostní úroveň svých dětí
s jejich vrstevníky (přes 6400 žáků)všech zúčastněných 6. tříd.
V těchto testech získali ocenění společnosti Scio za nejlepší výsledek v Libereckém kraji v testování matematiky a obecných studijních předpokladů Magda
Hrnčířová a v testování českého jazyka Aleš Mühlbach.
Gratulujeme!
PaedDr. Dana Synková

Lyžařský výcvik 7. třídy
Druhého až sedmého ledna se naše třída zúčastnila lyžařského výcviku v Janských Lázních. V osm hodin ráno jsme se sešli u sokolovny a celí nedočkaví jeli
k naší škole v přírodě Duncan. Ubytovali jsme se ve třech pokojích, vybalili si,
naobědvali se a odpoledne vyrazili na svah. Tento den jsme se někteří poprvé
v tomto roce, někteří úplně poprvé postavili na lyže a procvičili si základy sjezdování. Na to, že jsme ve škole považováni za „malé lenochy“, tak jsme si vedli vcelku
dobře. Pádů bylo dost, ale to patří k tomu.
Druhý den dopoledne jsme si koupili
permice a vyzkoušeli
pomu. Lyžovalo se
nám dobře a myslím,
že nám to celkem šlo.
Po obědě jsme se přesunuli na kotvu a dostali jsme volné jízdy
ve dvojicích, aby se
Brožka mohla intenzivněji věnovat těm
„začátečníkům“.
OÚ Studenec
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Lyžovali jsme do šestnácti hodin a pak jsme se nasvačili a vyšli se projít do města.
Vrátili jsme se asi v půl sedmé a hned se šli navečeřet. Po večerech jsme si povídali
nebo hráli nějaké společenské hry.
Poté se nám nějak pokazilo počasí a byly ledové plotny a muldy, ale alespoň jsme
si vyzkoušeli lyžování i na jiném sněhu. Večer jsme opět vyrazili do města
a v jednom malém obchůdku jsme si nakoupili nějaké drobnosti.
Předposlední den jsme měli slíbenou Černou horu, na kterou jsme se všichni
těšili. Takže jsme ráno šli na zastávku skibusu, který nás dovezl až na místo činu.
Někteří z nás z toho byli vykulení, ale vše zvládli. Sjezdovka byla zmrzlá jako jedna
velká plotna, takže jsme opravdu využili to, co jsme se naučili. Odpoledne už
naštěstí byla trochu rozježděná, jenže začal padat sníh s deštěm. Počasí nám opravdu
nepřálo, sluníčko se na nás nechtělo podívat a jen pršelo. My jsme si to ale stejně
užili a nenechali si to počasím zkazit. Poslední večer jsme se za odměnu stavili na
pizzu. Nejvíce zábavy jsme si užili právě tento večer, když se nám podařilo
prodloužit si večerku. Sice se vedení moc nechtělo, ale přemluvili jsme Brožku
a povolila. Bylo to super. Svedli jsme polštářovou bitku a pak jsme se všichni sešli
na jednom velkém pokoji a hráli oblíbené hry a povídali si.
Ráno jsme si zabalili a přestěhovali se do nějaké třídy, protože po nás přijížděla
další škola. Bohužel celý večer pršelo až do rána, takže z hor skoro slezl sníh, proto
jsme zůstali lyžovat jenom za školou na kotvě. Po posledním obědě jsme už na svah
ani nešli, jelikož vlekaři už nedovolili jezdit a uzavřeli sjezdovky. No prostě nebylo
na čem. A co říci na konec. Z nemožného se stalo možné, všichni vše zvládli, byli na
sebe pyšní, že i přes kotrmelce si lyžák užili a ti, co nejeli, nám mohou jen tiše
závidět, o co přišli.
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Myslím, že nám všem se těchto pět dní velice líbilo a určitě máme každý z nás na
co vzpomínat. Závěrem bychom chtěli poděkovat naší Brožce a Baudyšovi za to, že
to s námi vydrželi a měli tu trpělivost nás učit či zdokonalit sjezdování. Teď nás
čekají běžky. Škoda, že je tak málo sněhu a nemůžeme vyrazit na tratě okolo
Studence. Ještě jednou velký dík.
Sabina Maternová, žákyně 7. třídy

Česká menšina v Zálesní Lhotě
v prvorepublikovém období (2. část)
Dnes budeme opět věnovat pozornost české menšinové obecné škole v Zálesní
Lhotě. Již v minulém díle jsme si připomněli, v jakých nevyhovujících podmínkách
zprvu živořila. Přidáváme pro ilustraci ještě jeden popis školních prostor ze 20. let:
„Jistě neprospívalo zdraví dětí používání pomůcek páchnoucích plísní a houbou
kabinetu, místností, v níž bedna za 14 dní zcela zarostla houbou. Široké mezery mezi
podlažními prkny jsou stále otevřenou cestou milionu choroboplodných zárodků.
Sotva vytopenou učebnu jest stále nutno ihned zcela větrati, poněvadž vzduch
zkažený pařícími se zahnívajícími látkami nelze dýchati.“
Umístění české školy v budově německé školy nebylo ideální. Proto se již na
počátku 20. let uvažovalo postavit novou školní budovu. Pozemek pro novou českou
školu vybrala komise v roce 1923. V únoru 1929 pověřil spolek Ústřední matice
školská architekta Václava Frýdu z Jilemnice tím,
aby vypracoval plány nové školní budovy. K položení základního kamene
nové školní budovy došlo
28. července 1929. Dne
10. listopadu 1930 byla
nová škol ní budova
(čp. 208) odevzdána svém u účel u a 7. červn a
1931 byla škola slavnostně otevřena. České menšině sloužil objekt až do Korespondenční lístek z roku 1933 s razítkem Františka
Havlíčka, který byl řídím učitelem na české obecné škoříjna 1938.
le v Zálesní Lhotě v letech 1931–1938 (archiv autora)
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Kromě české obecné školy existovala v prvorepublikovém období v Zálesní
Lhotě také česká mateřská škola. V srpnu 1928 byl v Zálesní Lhotě marně sháněn
pozemek pro českou mateřskou školu, která tak ještě v roce 1930 nebyla otevřena.
Na počátku roku 1932 se ovšem již v Zálesní Lhotě připomíná česká mateřská škola.
Jejím zřizovatelem byl spolek Ústřední matice školská, a to až do roku 1938. V roce
1932 učila v mateřské škole Marie Školková, která se zde připomíná ještě v roce
1937. V roce 1938 tu naopak učila Marta Černohousová, která bydlela v domě
čp. 208. Na počátku roku 1932 měla 20 dětí, zatímco v listopadu 1937 ji navštěvovalo 15 dětí.
Kromě obecné a mateřské školy měla česká menšina v Zálesní Lhotě k dispozici
také českou měšťanskou školu, otevřenou v roce 1929. Její celý název zněl „Státní
měšťanská škola s čsl. jazykem vyučovacím v Zálesní Lhotě se sídlem ve Studenci.
Škola sídlila v několika budovách ve Studenci. Vzhledem k malé české menšině
v místě i naprostém nedostatku vhodných prostor v Zálesní Lhotě se totiž od
počátku počítalo s tím, že škola bude sídlit mimo tuto obec. Jednalo se tak vlastně
o podvod, protože drtivá většina žáků školy pocházela právě z ryze českého
Studence. Jelikož ale byla škola menšinová (proto se v názvu školy objevila Zálesní
Lhota, kde Češi tvořili menšinu), hradil její provoz čs. stát, a nikoliv obec či okres.
Existence české obecné i mateřské školy skončila v říjnu 1938 po připojení obce
k nacistickému Německu. Měšťanská škola tomuto osudu unikla, protože fakticky
sídlila ve Studenci, který tehdy zůstal Československu.
Závěrem zbývá dodat, že příště si připomeneme historii odboru Národní jednoty
severočeské v Zálesní Lhotě.
Mgr. Ondřej Vašata, Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

Klub důchodců
Starému roku odzvonilo, jdeme dál novým rokem, v hlavě máme plno plánů, ve
tváři úsměv, v oku jas, touha, abychom ve zdraví dosáhli vysněných cílů, je přání
každého z nás. Ráno ať se lépe vstává, sluníčko dřív vychází, neztratíme optimismus, nemáme strach z nesnází. Když se trochu přinutíme, denně chvíli zacvičíme,
hned nám bude vesele na duchu i po těle. Místo léků užívejme kultury a sluníčka,
lehčí práce nám zajistí správný rytmus srdíčka, S pěknou knihou posezení, ke
kávičce sladkosti, přejdou chmury a bez prášků překonáme starosti. Nezůstaňme
sedět doma, mějme dobrých přátel dost, lepší s nimi pohovořit, nežli míti na ně
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zlost. Každý občas chybuje, záhy toho lituje. Stačí pár slov, podat ruku, dobrou vůli
k smíru mít, prominout si, pousmát se a dál s klidem v duši žít. Nezávislost,
spokojenost, co více si můžem přát, pomoc v nouzi, trochu peněz, lidi a přírodu mít
rád. Chraňme si svůj úsměv, zdraví, to je poklad v žití pravý! Život je až příliš
krátký, radujme se, nechme hádky. Ať je lásky všude dost, nebolí nás žádný sval,
nezlomí se žádná kost. Rodiče, děti i vnuci, ať jsou zdraví jako buci, ať nás jmění
nedělí, buďme zdraví, veselí. Svět má přece tolik krás, radujme se, poznávejme,
pokud máme ještě čas. Nemocné ať drží víra, že se vrátí zdraví, síla. Nikdo nemusí
být sám, kdykoliv může přijít k nám. Možná mnozí nevěří, že se rádi máme, že se
proto dobrovolně, každý měsíc, v našem KLUBU už téměř 20 let pravidelně
setkáváme. Zazpíváme, povídáme, na občerstvení si pochutnáme a od našich
zvaných hostů mnoho zajímavého se dozvíme. Pokud nohy slouží, pravidelně
jednou v roce na výlety za kulturou, historií, poznáváním vlasti krás autobusem
jezdíme.
Na ten loňský výlet a jeho závěr v restauraci u Bönischů v Roztokách nemůžeme
zapomenout díky Mgr. Pavlu Zajícovi, který krom kladného hodnocení, opsal
z velkého barevného plakátu text Roztockého valčíku, známého po celé naší
republice od počátku minulého století, napsaného p. Miloslavem Mečířem, rodákem
z Kruhu.
Na podzim, když kvetou jiřiny, chodívám tak sám, sám a jediný,
v dolejší hospodě hraje muzika, každý se svou milou hned tam pospíchá.
Já jsem tu muziku slyšel hrát, neodolal jsem a šel jsem tancovat,
v kole se točila švarná dívčina, měla modré oči, jméno Jiřina.
Já jsem si tu dívku namluvil, z hospody domů jsem ji doprovodil,
měsíček nám svítil krásně na cestu a já si myslel, že mám nevěstu.
Měsíček nám svítil z vysoka, když jsme spolu stáli tam u potoka,
tisíckrát jsem zlíbal její nežnou líc, netušil jsem však, že nesejdem se víc.
V krátké době jsem narukoval, se svojí milou jsem si dopisoval,
její dopisy však náhle ustaly, když jí na hřbitově lůžko ustlali.
Na podzim, když kvetou jiřiny, chodívám tak sám, tak sám a jediný,
hlavou se mi táhnou divné vidiny, na hrobě mé milé kvetou jiřiny.
Dík za záznam této písně, kterou si mnohý z vás jistě připomene a připomene si
krásné chvíle, kdy se, tehdá o pár let mladší, vznášel v náručí svého tanečníka po
parketě.
Co popřát cestou touto, ať nikdo nezlomí to krásné, rodinné a přátelské pouto.
Hodně zdaru po celý rok přeje
Libuše Ježková, Klub důchodců
OÚ Studenec
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Sbor dobrovolných hasičů
Studenec
Ohlédnutí za uplynulým rokem 2012
Rok 2012 jsme začali tradičním Hasičský bálem, který se
konal 28. ledna. K tanci a poslechu nám zahrála studenecká skupina „Člověče,
nezlob se“ a tancovalo se a zpívalo až do rána.
Dvouhodinová Beseda pro mladé hasiče proběhla 6. února 2012 v hasičské
klubovně ve Studenci. S činností JSDH Studenec v roce 2011 děti seznámil velitel
Josef Vancl ml.
V sobotu 31. března jsme byli pozváni na slavnostní otevření nové hasičské
zbrojnice v obci Dětřichov, která byla poničena kvůli povodním v roce 2010. Spolu
s námi byly pozvány všechny sbory, které jim jakýmkoliv způsobem v této těžké
situaci pomohly. Za náš sbor se této akce zúčastnilo 8 dobrovolníků v uniformách.
V pátek 4. května jsme pořádali tradiční posezení u příležitosti oslav svátku
sv. Floriána za hasičárnou. I tentokrát nám počasí přálo a nezmokli jsme.
Tak tomu bylo také 26. května, kdy spolek přátel historických vozidel a Obecní
úřad ve Studenci pořádal 5. ročník soutěže Studenecká míle 2012. Občerstvení celý
den zajišťovali dobrovolní hasiči ze Studence. Pro účastníky jsme připravili guláš,
klobásy, párky z udírny a párky v rohlíku. Na zapití bylo točené pito a kdo neřídil,
mohl si dát i pivo nebo něco ostřejšího. Nechyběla ani káva a něco dobrého k zakousnutí.
Po skončení Studenecké míle jsme pořádali Československou diskotéku. Akce se
vydařila. Pití teklo proudem, tancovalo se a zpívalo až do noci.
Od 6.–10. srpna se konal pro děti od 6 – 12 let Malý hasičský tábor s názvem
„Záchranáři a policie“.
V sobotu 25. srpna byli členové našeho sboru pozváni do Hořína k výročí 10 let
od povodní v roce 2002. Za Studenec se této akce zúčastnilo 8 lidí v uniformách.
V září jsme již popáté pořádali pro děti a jejich rodiče Hasičské odpoledne
zakončené stezkou odvahy. Děti plnily různé úkoly, za které dostaly drobnou cenu.
Ceny byly letos krásné díky příspěvku od obce – děkujeme. Zasoutěžit si s námi
přišlo asi 57 dětí. Po setmění postrašila strašidla asi 72 dětí.
Pro mladé hasiče jsme připravili 5. 10. – 7. 10. Hasičské soustředění.
Během celého roku se muži, ženy i děti účastnili různých hasičských soutěží.
Dále jsme se účastnili oslav u příležitosti výročí založení sborů v okolních obcích:
v Nedaříži, v Bukovině a v Roztokách.
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30. listopadu se konala Výroční valná hromada SDH Studenec na obecním
úřadu od 18.00 h.
8. prosince proběhla ve Studenci akce „Pohoštění obecní polévkou“, kde jsme
jako sbor připravili pro příchozí malé občerstvení. Ze stánku zavoněly párky
v rohlíku a klobásy, pekli jsme sejkory na polní kuchyni a na zahřátí se prodával
svařáček. Výdělek z této akce bude použit na činnost hasičské mládeže.
Nakonec bych chtěla poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na
přípravě, organizaci, ale i úklidu po různých akcích. Jejich práce si moc vážím. Ještě
jednou díky. Poděkování patří i Josefu Vanclovi ml., který se stále vzorně stará
o naši výjezdovou jednotku a každé pondělí pilně s dalšími dobrovolníky pracují.
jednatelka Miroslava Vanclová

T. J. Sokol Studenec
Beseda s Květou Peckovou
Ve Studenci jsme měli sváteční vánoční náladu o něco delší.
V sobotu 22. prosince jsme se v sokolovně setkali s paní Květou Peckovou-Jeriovou.
Důvodem setkání byla autogramiáda její knihy Vzpomínky lyžařské.
Při besedě se vzpomínalo na její začátky v lyžařském oddíle Sokola, na náročné
tréninky, na starty ve světových soutěžích.
Malý sál sokolovny byl
zaplněn pamětníky, lyžařskými kamarády i žákovskými
nadějemi studeneckého lyžování. Starší si zavzpomínali
a mladí slyšeli, že ke sportovním úspěchům vede dlouhá
cesta tvrdé přípravy.
Většina návštěvníků si odnesla knihu s osobním věnováním a poznáním, že Květa
zůstala skromnou a příjemnou
vypravěčkou příběhů, která se
ráda vrací do studeneckých
vzpomínek.
Jaroslav Hák
OÚ Studenec
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Výstup na horu Strážník
Tělocvičná jednota
Sokol pozvala v závěru loňského roku
občany Studence a
Zálesní Lhoty k výstupu na horu Strážník. Výstup se konal
již po páté a stal se
očekávanou událostí,
která se snaží o trochu
turistického pohybu,
trochu osvěty a především o vzájemné setkání.
Na Strážník se přišlo rozloučit se starým rokem více jak 130 účastníků. Příznivé
počasí přálo vycházce, od sokolovny jsme stoupali kolem Bosny po loukách k turistickému rozcestníku „muchomůrka“. Vrchol Strážníku nás přivítal vrstvou zmrzlého sněhu.
Po přivítání a zapálení ohně byla vzpomenuta historie nejpůvabnějšího místa
studeneckého okolí – kapličky sv. Prokopa. K vytvoření správné nálady vydatnou
měrou přispěli manželé Josef a Helena Hákovi hrou na harmoniku, trubku a kytaru.
Účastníci se občerstvovali výborným čajem a vánočním cukrovím, postupně ztráceli
ostych a s chutí si zazpívali.
Zpáteční cesta do našich domovů temným lesem měla své kouzlo a byla přípravou na veselý vstup do nového roku 2013.
Jaroslav Hák

Zprávy z lyžování
Zima roku 2013 je v době uzávěrky Zpravodaje značně rozpačitá a slibovaná tuhá
zima se zatím nedostavila. Plánované závody – Vánoční kriterium a Přebory ČOS se
pro nedostatek sněhu odložily. Lyžuje se pouze na kolečku u sokolovny, část
tréninků se uskutečnila na umělém sněhu ve Vrchlabí.
Závodů Poháru krajského svazu lyžování se pod vedením trenérů Petra Plecháče,
Josefa Boury a Marie Bergerové zúčastňuje skupina 13 žákovských závodníků, která
dosáhla několika výborných výsledků.
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Důvod k dobré náladě byl na štafetových závodech v Josefově
Dole – startovalo 11 závodníků Sokola Studenec a všichni stáli na
stupních vítězů!
Diplomy za prvá místa získali: Markéta Štefanová: pět startů = pět vítězství
Jan Štefan byl 1. v Lučanech,
Magda Bergerová byla 1. v Josefově Dole.
Druhá místa: Lukáš Trejbal, Renata Trejbalová 2×, Kristina Janská.
Třetí místa: Jan Štefan, Kristina Janská.
Dobrá umístění v prvé desítce v krajských závodech patří Lindě Zahradníkové,
Veronice Bergerové, Ondřeji Bergerovi a překvapivě i Matyáši Militkému. Postupně
se zlepšují i další závodníci – Vítek Štefan, Tereza Chrástová, Denisa Zahradníková.
Jaroslav Hák

Jak jsme byli na horách
První víkend v prosinci jsme vyrazili na tři dny za prvním sněhem na lyžařské
soustředění. Ubytovali jsme se v krásné malé chaloupce na Horních Mísečkách.
Panovalo zde pravé zimní počasí, teploty hluboko pod nulou a sluníčko, tudíž krásné
podmínky k lyžování. Dvakrát za den jsme vyráželi na běžecké lyžařské tratě, kde
jsme si zdokonalovali svoje lyžařské dovednosti. Moc nás to bavilo, pěkně jsme si
zajezdili dolů i nahoru, po jedné i dvou lyžích, s holemi i bez nich, klasicky
OÚ Studenec
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i bruslařskou technikou.
Ale co bylo ještě lepší?
No přece rošťárny na
chalupě! Na každý večer
měli naši vedoucí pro nás
připraveny úkoly, soutěže
a hry, to proto, aby ty
rošťárny nebyly zase až
tak veliké… Tak jsme si
stihli zahrát divadlo, procvičit angličtinu, povyprávět spoustu veselých příběhů
a vtipů, zahrát nové hry i soutěžit v úklidu pokojů. A jak krásně umíme umývat
nádobí a chystat pro kamarády snídaně a svačiny! To by naše maminky nevěřily
svým očím! Velikou radost jsme měli z toho, když jsme v sobotu odpoledne objevili
v lyžárně, kam normálně patří lyže, krabici s nápisem „Matyáš – koláče“… to byl
boj o babiččiny koláčky! Mňam! Všem se nám tu moc líbilo, dobrou náladu nám
nepokazil ani noční pád z patrové postele Kikči Jánské. Druhou noc raději spala na
zemi, odtud už nikam nepadala. V neděli v podvečer jsme se neradi loučili s „naší“
chaloupkou a slíbili jsme jí, že za rok zase určitě AHÓÓÓJ!!! To volali Markétka,
Honzík a Vítek Štefanovi, Linda s Denisou Zahradníkovy, Renda a Luky Trejbalovi,
Ondra, Verča a Magda Bergerovi, Matyáš Militký i Kristina Jánská… a určitě i naši
vedoucí Jaroslav Hák, Klára Štefanová a Marie Bergerová.
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Lyžujeme
i v Polsku
Jednu mrazivou lednovou sobotu se naše
lyžařská parta vydala za
hranice naší České republiky, do polských
Jakuszyc. Proháněli jsme
se po krásně upravených

tratích a stejnými oblečky s nápisem T. J.
Sokol Studenec jsme
na sebe poutali pozornost okolních lyžařů.
Je dobře, že jsme vidět a že nás pohyb
baví!

Sportovní klub
V polovině ledna 2013 proběhla tradiční valná hromada Sportovního klubu
Studenec, který je početně největším sportovním sdružením v rámci obce. Ze sedmi
týmů oddílu kopané si nejlépe vedli ti nejmenší v mladší přípravce a starší žáci, kteří
vybojovali tituly okresních přeborníků, potěšující byla i rostoucí výkonnost A týmu,
který je po podzimní části sezóny na třetím místě tabulky okresního přeboru. Další
úsilí bylo věnováno údržbě a vylepšení fotbalového areálu, pro divácké zázemí byla
realizována přístavba pergoly, byl připraven rozvod vody pro poloautomatickou
závlahu a opraveny a doplněny reklamní panely dalších partnerů SK Studenec.
Druhým nejaktivnějším oddílem SK Studenec je oddíl orientačního běhu, jehož
závodníci absolvují v průběhu celého roku více než padesát závodů na území celé
republiky. K úspěchům patří především vítězství Terezy Chrástové v oblastním
žebříčku Východočeské oblasti, nejpočetnější oblasti v rámci České republiky,
OÚ Studenec
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a nominace Natálie Jezdinské, Dominiky Kalenské a Markéty Urbanové do reprezentačního výběru Východočeské oblasti. K úspěchům SK Studenec je třeba zařadit
i vítězství Dominiky Kalenské na Mistrovství České republiky škol a postup
družstva starších žáků na Mistrovství světa škol do Portugalska. Ze starších závodníků stojí za zmínku vítězství Štěpána Kučery v B žebříčku a medailová umístění
veteránů Petra Junka a Ivana Uvizla na řadě závodů v průběhu roku. Oddíl se rovněž
úspěšně zhostil pořadatelství závodu Východočeské oblasti v Horní Brusnici a závěrečného závodu Podkrkonošské ligy ve Studenci.
Oddíl alpského lyžování
tvoří především dvojice
Daniela Marková a Adam
Zika. K největším úspěchům Daniely Markové
patří stříbrná medaile z Mistrovství České republiky
v super G při účasti kompletní české lyžařské elity.
V průběhu podzimu si také
připsala první skalp Šárky
Záhrobské v obřím slalomu. Adam Zika studuje ve
Daniela Marková při závodu
Spojených státech a vleklé
v Garmisch-Partenkirchenu
zranění kolena mu zatím
brání v další závodní činnosti. Další součástí činnosti oddílu je příprava mladých
závodníků (Aneta Alexanderová, Marek Müller, Jakub Straub a Vítězslav Varga)
a jejich účast na kvalifikačních závodech v rámci České republiky.
Závodníci oddílu lehké atletiky se zúčastňují celé řady závodů v rámci Libereckého kraje a částečně i České republiky. Nejlepších výsledků dosahuje Marek Uvizl,
který získal medaile z halového přeboru Libereckého kraje dospělých v běhu na
1500 m a 3000 m.
Na jednání valné hromady byly zmíněny i další mimosportovní akce klubu,
především tradiční Masopustní šibřinky, Čarodějnice, Studenecká fotbalová pouť,
novoroční turnaj v mariáši a Studenecký pohár v malé kopané. Neméně důležitá je
i ekonomická stabilita klubu, která byla v roce 2012 vedle stálých příjmů a spolupráce se smluvními partnery doplněna i úspěšnými žádostmi o dotační tituly.
Na závěr valné hromady byli všichni přítomni požádáni o spolupráci při přípravě
oslav 90 let SK Studenec, které proběhnou ve dnech 22. až 23. června 2013.
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Fotbal
V zimním období se jednotlivé týmy připravují na jarní část sezóny, využívají
nejen sokolovnu, ale i školní multifunkční hřiště. Celky přípravek se zapojí do
několika halových turnajů a dospělí sehrají přípravná utkání na umělé trávě v Nové
Pace. Registrované hráče čeká náročná výměna registračních průkazů (získat novou
fotografii od některých hráčů je často náročné), v přestupním období nedojde ani
k žádným výrazným změnám v kádru. Pouze v A týmu probíhají jednání o posílení
brankářského postu vzhledem ke zdravotním problémům Lukáše Vancla (zaskočit by
měl na hostování Luboš Dlabola z Kruhu) a doplnění záložní řady o dalšího hráče.

Orientační běh
V zimním období čeká i orientační běžce řada administrativních úkonů spojených
s každoroční registrací (v letošním roce v novém informačním systému) a také účast
na závodech zimních lig v orientačním běhu. Na předvánočním sprintu v Hradci
Králové byli studenečtí závodníci mimořádně úspěšní, Dominika Kalenská zvítězila
v kategorii D, Ivan Uvizl v kategorii H a Marek Uvizl obsadil vynikající druhé místo
v elitní kategorii HE. Dominika Kalenská zopakovala své vítězství i na lednovém
závodě v Třebši. Početná skupina studeneckých závodníků se zúčastnila i tradičního
Kufrování v Jilemnici a získala řadu medailových umístění. Mezi nejmenšími
skončila na třetím místě Barbora Chrástová, ve společné kategorii žáků patřila
všechna tři místa na stupních studeneckým závodníkům v pořadí Aleš Kalenský,
Markéta Urbanová a Tereza Chrástová, mezi veterány skončil Tomáš Chrást na druhém místě a v hlavní kategorii vybojoval druhém místo Jirka Charvát před Kubou
Janatou.
Někteří studenečtí závodníci si vyzkoušeli
i novou disciplínu orientačního běhu O-Trail.
Trail-o je orientační disciplína soustřeďující se na
čtení a správnou interpretaci mapy. Tato disciplína
byla vyvinuta, aby nabídla všem, i lidem s omezenou hybností, šanci
účastnit se smysluplných
Bára, Magda a Terka Chrástovy na startu O-Trailu
OÚ Studenec
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orientačních závodů. Mechanický i elektrický vozík, berle i asistence při pohybu, to
vše je povoleno, protože rychlost není součástí soutěže. Účastníci trail-o musí
identifikovat v terénu kontroly označené na mapě. Protože se tak děje v určité
vzdálenosti od kontroly, jak zdraví, tak postižení sportovci mají stejnou šanci.
Schopnost správně identifikovat danou kontrolu nevyžaduje žádné fyzické schopnosti, což umožňuje i lidem s omezenou hybností rovnoprávně soutěžit. Většina soutěží trail-o je otevřena všem.

Lehká atletika
Výraznou osobností studeneckého oddílu lehké atletiky je Ivan Uvizl, který byl
v závěru roku 2012 přijat do Zlatého klubu českých vytrvalců. O této události
přinášíme jeden z oficiálních článků, které byly publikována k této příležitosti:
Hvězdná sestava vynikajících současných i bývalých běžců a organizátoři
závodů, které Český atletický svaz zařadil do letošní TOP desítky a které dohromady
zaznamenaly více než 60tisícovou účast. Taková „vybraná“ společnost se sešla na
neformálním brífinku, na němž byl vedle udělení čestného ocenění nejlepším
soutěžním běhům představen i nový Zlatý klub českých vytrvalců a jeho elitní
členové.
Svůj moment slávy kromě pořadatelů zažili i vybraní sportovci, kteří byli uvedeni
do nově vzniklého Zlatého klubu českých vytrvalců. „Jsem ráda, že nápad na klub
vznikl, a těší mě, že zájem o běh je čím dál větší,“ uvedla ambasadorka klubu
a legendární atletka Jarmila Kratochvílová. Všem přítomným běžcům pak předala

Top vytrvalci České republiky, Ivan Uvizl úplně vpravo
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symbolická skleněná žezla. Kritériem pro vstup do klubu je splnění některého limitu
v disciplínách 10 000 m (muži 28:30, ženy 33:30), půlmaratonu (1:03, 1:13)
a maratonu (2:15, 2:36).
Živoucí síň slávy českého běhu, chtělo se říct při pohledu na přítomnou „silnou“
sestavu vytrvalců. Vedle těch ještě aktivně závodících (olympionička Ivana Sekyrová
a 39násobná republiková mistryně Petra Kamínková) se tu sešli i ti, co závodně
běhali ještě nedávno (Róbert Štefko, Anna Straková nebo Monika Deverová), ale
také další, jejichž úspěchy už patří do starší historie (Jana Baukmanová, Alena
Peterková, Jan Pešava, Ivan Uvizl, Petr a Pavel Klimešovi, Jiří Sýkora, Miroslav
Krsek a Stanislav Hoffman). Pro úplný výčet jmenujme ještě ty, kteří se nemohli
zúčastnit osobně: Karel David, Josef Jánský, Stanislav Tábor a Vlastimil
Zwiefelhofer.
Závodníci oddílu se dále zúčastňují halových závodů a Marek Uvizl si připsal
titul přeborníka Libereckého kraje v běhu na 3000 m a druhé místo v běhu na
1500 m. Dále se zúčastňují Zimní ligy O pohár Jestřebích hor a místa na stupních
vítězů v celkovém pořadí úspěšně bojují Linda a Denisa Zahradníkovy, Dominika
Kalenská, Natálie Jezdinská, Martina, Marek a Ivan Uvizlovi.

Studenecký mariáš
První lednovou sobotu tradičně proběhl ve školicí místnosti Pensionu Trautenberk
již 22. ročník turnaje Studenecký mariáš, kterého se letos zúčastnilo 36 vyznavačů
této hry. V hlavní kategorii zvítězil novopečený mistr České republiky v mariáši
Zdeněk Kužel ml. před Pavlem Bjelkou a Miroslavem Čeřovským. V kategorii
studeneckých mariášníků zvítězil Josef Tichý před Václavem Šedivým a Bohuslavem Tomešem.

Školní sportovní klub
Turnaj ve florbalu – Orion Cup
Okrskové kolo ve florbalu v Jilemnici se konalo ve dvou termínech. Naše škola se
tradičně zúčastnila – mladší a starší žáci a žákyně. Obě družstva děvčat si vedla
dobře, svojí pílí a bojovností se probojovala do okresního kola. Za to jsme vděčny
hlavně Brožce, která je na nás celkem přísná, ale zase dobře poradí, povzbudí a to
my potřebujeme. Kluci si vedli špatně, mladší obsadili páté místo a starší kluci byli
velice nervózní a neunesli prohry. Morálka poté klesla a skončili na hezkém čtvrtém
místě. A to si tolik přáli postoupit!
OÚ Studenec
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8. l edna se konal o
okresní kolo Orion Cupu
v Turnově. Mladší děvčata měla čtyři družstva.
Hrálo se systémem každý
s každým. Po prvních
dvou zápasech to vypadalo velice dobře, děvčata
m ěl a vel i kou radost
a i štěstí stálo na jejich
straně. Na poslední zápas
s nejsilnějším družstvem
z Lomnice děvčata nastoupila opět s bojovným
duchem , al e bohuž el
podlehla. Přesto jim patří velký dík za bojovnost. Vidí, že je neustále co zdokonalovat.
Starší děvčata byla rozdělena do dvou skupin. Skupinu vyhrála a čekala na
soupeřky z druhé skupiny. Začalo se odvíjet pěkné drama. Nervozita stoupala, ale
touha po postupu do kraje byla velká a nakonec se vše splnilo. Sice to bylo těsné,
vítězství bylo naše až po nájezdech, ale vyšlo to! Podpořila nás mladší děvčata svým
fanděním a Brožka, která byla největší fanynkou, taktizovala a radila, jak na
soupeřky. Takže nás čeká krajské kolo, které se koná 8. 2. v Liberci, kde to bude sice
těžké, ale my budeme bojovat. Uvidíme, jak vše dopadne. Postupující družstvo ve
složení: Urbanová Markéta, Kalenská Dominika, Jezdinská Natálie, Hamáčková
Markéta, Dubská Štěpánka, Grosmanová Aneta, Mašková Vendula, Jirásková
Denisa, Ilona Vavreková.

Školní kolo ve stolním tenise
Další sportovní akcí bylo školní kolo ve stolním tenise. Zúčastnili se ho žáci
převážně šestých a sedmých tříd. Ti starší už tak velký zájem nemají, raději si
nějakou tu sportovní hru zahrají na PC. Z chlapců si nejlépe vedl Tomáš Exner,
druhý se umístil Dominik Pekárek a třetí místo obsadil Ondra Tušiak. I děvčata
svedla mezi sebou boj, kde vyhrála Denisa Zahradníková, druhá byla Anička
Pokorná, třetí Anička Baudyšová. Postupová soutěž to nebyla, přesto všem patří
velký dík, že se zúčastnili a změřili si své síly.
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Semifinále ŠkoFL9 dívek
30. ledna 2013 se konalo semifinále dívek ve futsalu ve sportovní hale Slavia
Hradec Králové, kde nechybělo družstvo našich děvčat. Na turnaj jsme se připravovaly v hale Lázně Bělohrad, abychom si zvykly na větší hrací plochu, než je naše
sokolovna, a nacvičily si své fotbalové triky, kterými překvapíme protihráčky.
Semifinále se zúčastnilo šest družstev, hrálo se souběžně na dvou hřištích systémem
každý s každým. Děvčata si vedla velmi dobře, hrála takticky a snažila se vždy své
soupeřky překvapit svojí bojovností a pohotovostí. Na hřišti i na lavičce nechyběla
dobrá nálada, bojovnost a radost z každého gólu. Velmi dramatické bylo utkání
Vrchlabí-Školní se Studencem, kdy dlouhou dobu držela děvčata remízu 2:2. Ovšem
koncovka (5 min) přinesla spoustu gólů a nakonec to skončilo bohužel 6:3 pro
Vrchlabí. Tento zápas rozhodl o vítězi turnaje. Naše děvčata tedy skončila na
krásném druhém místě. Celkově nastřílela 19 branek, na kterých se všechna
podílela. Tímto umístěním jsme vybojovaly postup do vytouženého finále! Termín
a místo konání zatím není známo, ale my už se moc těšíme!
Složení družstva: Natálie Jezdinská, Markéta Urbanová, Dominika Kalenská,
Ilona Vavreková, Aneta Grosmanová, Markéta Hamáčková, Daniela Tauchmanová.
Děvčatům patří velký dík za výborný výkon na hřišti i na střídačce (fanoušci)!
Mgr. Alexandra Brožová, vyučující TV

O pohár benecké školy
Ve středu 30. ledna se lyžaři
z naší školy zúčastnili závodu
„O pohár benecké školy“. Počasí
nám vůbec nepřálo, celé dopoledne drobně pršelo. Pohárů jsme
si z Benecka odvezli hned několik. Ten největší za první místo
Markétka Štefanová ze druhé
třídy. Ondra Berger a Linda Zahradníková za druhé místo pohár
o kousek menší. Na bronzový
stupeň si vyskočili pro pohárek
nejmenší Magda Bergerová, Lukáš Trejbal a Honzík Štefan.
I ostatní závodníci byli zapsáni ve
výsledkové listině vysoko: čtvrtá
OÚ Studenec
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Veronika Bergerová, pátý Vítek Štefan
a Tereza Chrástová, sedmé místo obsadil Matyáš Militký. Děkujeme všem
za vzornou reprezentaci studenecké
školy!
Bc. Marie Bergerová

Mistrovství světa škol v orientačním běhu Portugalsko
Trojice děvčat Dominika Kalenská,
Natálie Jezdinská a Markéta Urbanová
si v kategorii starších žákyň vítězstvím
v celostátním kole v roce 2012 vybojovala postup na Mistrovství světa
škol, které proběhne ve dnech 14. až
21. dubna 2013 v portugalském Algarve. Vedoucím minivýpravy bude
Ing. Petra Šedivá.

Orel Studenec
Jednota Orla ve Studenci se pravidelně účastní mistrovských soutěží ve volejbale
a ve stolním tenise.
Kromě toho pro vás připravujeme i v letošním roce také některé tradiční i méně
tradiční akce:
– V sobotu 11. 5. poměří síly již potřetí nejsilnější muži Studence. Po celý den nás
budou provázet vepřové speciality z dílny Fandy Horáčka.
– V termínu 6. 7. proběhne tradiční sportovní víceboj smíšených čtveřic.
– Již po sedmnácté se sejdou volejbalové týmy v sobotu 24. 8. na turnaji
„Studenecké mixy“.
– Na základě četných pozitivních ohlasů uspořádáme v termínu 31. 8. opět letní
bál. Večerem vás bude provázet stejně jako loni taneční orchestr Levourukouband.
– Hned následující den v neděli 1. 9. se uskuteční tradiční dětské soutěžní
odpoledne.
– V sobotu 16.11. se bude konat Svatomartinský hudební večer s ochutnávkou
„mladých vín“.
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Sója může hrát roli v boji proti cukrovce
Nový výzkum týmu z Virginské Tech University nyní naznačuje, že sója může
také hrát roli v možnosti léčby cukrovky. Tým studoval látku zvanou genistein,
přirozeně se vyskytující v sóje. Této látce přičítají celou řadu zdravotních výhod.
Studie ukazuje, že protože je diabetes 2. typu výsledkem chronické inzulinové
rezistence a ztrátě funkčních beta buněk, cokoliv, co může zvýšit produkci beta
buněk, je užitečné při odvrácení nemoci.
Genistein pomáhá zabránit likvidaci beta buněk a zároveň zvýší jejich výkonnost.
Studie ukázala, že genistein má antidiabetické účinky, zejména na poli přímých
účinků na produkci inzulinu a chrání proti apoptóze (programovaná buněčná smrt –
mechanismus sloužící k eliminaci nepotřebných či poškozených buněk v těle).
Studie doporučuje všem, kteří mají problémy s kontrolou hladiny cukru v krvi,
zařadit trochu sóji do svého jídelníčku.
zdroj: www.ireceptar.cz

Recepty se sójou nejen pro diabetiky
Rizoto se sójovým masem a houbami
80 g sójových pekingských nudliček, sůl, olej, 300 g rýže, 1 cibule, několik hub,
1 červená a 1 zelená paprika, 2 lžíce kečupu, česnek, 1 kostka bujónu, mleté nové
koření, mletý pepř
Pekingské nudličky zalijeme 700 ml vroucí vody, osolíme a vaříme 20 minut. Pak
nálev slijeme a nudličky vymačkáme. Na oleji zpěníme drobně nakrájenou cibuli,
přidáme nakrájené houby a papriky a osmahneme. Přidáme předvařené nudličky,
rýži, kečup, rozetřený česnek, kostku bujónu a koření, vše zalijeme horkou vodou
(na 1 šálek rýže 2 šálky vody) a dusíme, až rýže i nudličky změknou. Pak kastrol
odstavíme a necháme stát pod pokličkou 5 minut. Rizoto promícháme, rozdělíme na
talíře a posypeme sýrem.
zdroj: www.ona.idnes.cz

Čínské tofu se špagetami
olej 2 pl, tofu bílé 2 kostky, shoyu – sójová omáčka 3 pl, olej 3 pl, cibule velká
1 ks, pórek 1 menší, bílé zelí 200 g, kapie sterilovaná krájená 1 š, žampiony čerstvé
5 ks, maizena 1 pl, voda podle požadované konzistence (přibližně 1 dl), zázvor 1 čl,
sójová omáčka nebo sůl na dochucení, špagety celozrnné uvařené 800 g (po
uvaření)
OÚ Studenec
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Tofu nakrájíme na kostky, pokapeme shoyu a opečeme na oleji. Odstavíme. Na
oleji osmahneme cibuli a za občasného míchání postupně přidáme na kostky
nakrájené zelí (rychle osmažíme do sklovita), pórek nakrájený na dlouhé tenké
nudle, žampiony nakrájené na plátky a nakonec kapii s trochou nálevu. Potom
přidáme opečené tofu, zasypeme maizenou a zalijeme vodou. Necháme přejít varem
a dochutíme zázvorem, shoyu, případně solí. Když chceme jídlo pikantnější,
můžeme přidat špetku čili.
Do hotového jídla zlehka zamícháme celozrnné špagety uvařené v osolené vodě.
Podáváme jako samostatné jídlo nebo se zeleninovým salátem ze zelí, pórku, rajčat
apod. Jedná se o jídlo, které se zavděčí svojí chutí i sytostí.
zdroj: www.magazinzdravi.cz

Životní jubilea spoluobčanů v roce 2013
70 let oslaví:
Janoušková Jaroslava
Štilec Václav
Dostálek Jiří
Synková Marie
Erben Jan
Ottová Hana
Exnerová Marie

Studenec
Studenec
Rovnáčov
Studenec
Studenec
Zálesní Lhota
Rovnáčov

Kuřík Antonín
Horáčková Eva
Nosková Irmgard
Martinec Karel
Hák Jan
Tichý Jan

Studenec
Rovnáčov
Zálesní Lhota
Rovnáčov
Studenec
Zálesní Lhota

Studenec
Studenec
Studenec
Studenec
Studenec
Rovnáčov

Nejedlá Anežka
Jandová Anna
Valenta Zdeněk
Czibulková Květoslava
Gabajová Marie
Čechová Dana

Studenec
Studenec
Rovnáčov
Rovnáčov
Zálesní Lhota
Studenec

Studenec
Studenec
Studenec
Studenec

Šimek Jiří
Šulcová Olga
Tauchmanová Oluše
Nosek Bohuš

Studenec
Studenec
Zálesní Lhota
Zálesní Lhota

75 let oslaví:
Kuříková Alenka
Jirounková Oluša
Zajíc Rudolf
Kuříková Ludmila
Čechová Eva
Nosek Josef

80 let oslaví:
Jezdinská Blanka
Strnad Jiří
Tauchmanová Ludmila
Jirounek Luděk
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Rovnáčov
Studenec
Studenec

Šulc Miloslav
Kudrnáčová Ludmila
Staňková Věra

Studenec
Studenec
Studenec

Studenec
Studenec
Studenec
Studenec

Klouček Jaromír
Strnadová Božena
Tauchmanová Emilie
Svatá Marie

Studenec
Studenec
Studenec
Zálesní Lhota

Studenec
Studenec

Albrechtová Růžena
Vízner Josef

Studenec
Rovnáčov

Studenec
Studenec

Tomáš Oldřich

Studenec

Studenec

Štefanová Anna

Studenec

85 let oslaví
Tauchman Josef
Háková Jarmila
Erbanová Marie
Škrobánek Milan

90 let oslaví:
Tomáš Antonín
Tauchmanová Emilie

91 let oslaví:
Kudrnáč Rudolf
Háková Jaroslava

92 let oslaví:
Šulcová Marie

93 let oslaví:
Kobrlová Anna

98 let oslaví:
Rovnáčov

Pauerová Anna

Studenec

Zlatou svatbu oslaví:
Irmgard a Edvard Noskovi

Zálesní Lhota

Diamantovou svatbu oslaví:
Jaruška a Jaromír Kloučkovi
Božena a Jiří Strnadovi
Olga a Miloslav Šulcovi
Miluše a Jaroslav Kalenští
Jarmila a Milan Škrobánkovi
Blažena a Miroslav Jezdinští

Studenec
Studenec
Studenec
Studenec
Studenec
Studenec

Jubilantům přejeme vše nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti.
Omlouváme se všem, kteří slaví výročí svatby a nejsou zde uvedeni a ani jim
nepřijdeme gratulovat. Důvodem je to, že neznáme datum jejich sňatku. Prosíme
proto jubilanty nebo jejich příbuzné, aby nahlásili potřebné údaje na OÚ ve Studenci
s dostatečným předstihem a mohli být zařazeni do evidence. Předem děkujeme.
OÚ Studenec
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