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ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU

Největší investice letošního roku

V letošním roce nás  čekají  další  investiční  plány.  Mezi ty nejsložitější,  nejná-
ročnější a nejnákladnější bude jistě patřit akce s názvem: „Přístavba, stavební úpravy 
a snížení  energetické  náročnosti  mateřské  školy  v Zálesní  Lhotě  vč.  instalace 
tepelného čerpadla“. Z důvodu čerpání dvou dotací se musela tato zakázka rozdělit 
na dvě části. Začátkem měsíce února proběhlo otevírání obálek a následné posouzení 
a hodnocení nabídek.

V sobotu 9. března proběhla brigáda na vyklizení půdy této budovy, které se ujali 
hasiči ze Zálesní Lhoty, v sobotu 30. března proběhl převoz nejnutnějších věcí do 
přechodného působení mateřské školy – na mysliveckou chatu „Višňovka“ a také 
úplné vystěhování budovy do sousední školy.  Této druhé brigády se ujali  jednak 
rodiče  dětí  navštěvující  mateřskou  školu,  paní  učitelky,  pan  ředitel,  zástupci 
myslivců i Sokola a určitě i další, na které nechci zapomenout. Upřímně, byl jsem 
mile  překvapen,  kolik  se  nás  sešlo  a vše  jsme stihli  za  jeden  den.  Jelikož  jsem 
nedokázal  odhadnout  sobotní  účast,  s plánovaným vystěhováním se  počítalo  i na 
následující dny (úterý, středa).

Nestihl  jsem  všem 
z Vás poděkovat, pro-
to děkuji touto cestou 
ještě jednou, kteří jste 
pomohli  na  jakékoliv 
zmíněné brigádě a tím 
přispěli k rychlému pře-
chodu dětí do náhrad-
ních prostor.  Díky 
tomu  jsme  tak  mohli 
plynule  navázat  na 
stavební záležitosti ko-
lem této  budovy.  Zá-
roveň věřím, že se ve 
stejném počtu  sejdeme na  podzim,  kdy některý nábytek  budeme vracet  do  naší 
„nové“ budovy.

Postupem času si každý z nás rád vzpomene, že byl u toho, kdy se tato budova 
vyklízela, a v každém zůstane něco osobního. Za mužské osazení se určitě nebudu 
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mýlit a nebudu daleko od 
věci,  když  zmíním „aku-
mulační  kamna“.  Každý 
z dotyčných už ví, o čem 
mluvím, a určitě je rád, že 
je  nemusíme  stěhovat 
nazpět…

Vše  potřebné  kolem 
výběrového  řízení  přiná-
ším  v podrobné  zprávě, 
která  Vám  odpoví  na 
otázku, kdo kterou zakáz-
ku bude realizovat,  včet-

ně fota budovy, která se bude postupně měnit:
Jiří Ulvr, starosta

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek
15. února 2013

Hodnotící  komise ustanovená zadavatelem pro posouzení  a hodnocení nabídek 
k veřejné  zakázce  zadávané  ve  zjednodušeném  podlimitním řízení  podle  zákona 
č. 137/2006  Sb.,  o veřejných  zakázkách,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen 
„zákon“), s názvem „Přístavba, stavební úpravy a snížení energetické náročnosti 
mateřské  školy  v Zálesní  Lhotě  vč.  instalace  tepelného  čerpadla“ pořizuje 
v souladu s ustanovením § 80 zákona tuto zprávu o posouzení a hodnocení nabídek.

1. Seznam posouzených nabídek

Nabídka pořadové číslo 1
Obchodní firma: VH - stavební práce, s. r. o.
Sídlo: Studenec 427, PSČ 512 33
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 287 89 202
Nabídka podána na část veřejné zakázky č. 1.

Nabídka pořadové číslo 2
Obchodní firma: OBIS, spol. s r. o.
Sídlo: Nová Paka, Přibyslavská 200, okres Jičín, PSČ 509 01
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 609 33 682
Nabídka podána na část veřejné zakázky č. 2.
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Nabídka pořadové číslo 3
Obchodní firma: Laušman a Malý s. r. o.
Sídlo: Jilemnice, Zvědavá ulička 99, PSČ 514 01
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 287 92 556
Nabídka podána na části veřejné zakázky č.: 1 a 2.

Nabídka pořadové číslo 4
Obchodní firma: Ještědská stavební společnost spol. s r. o.
Sídlo: Liberec XII - Staré Pavlovice, Selská 517, PSČ 460 01
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 183 82 550
Nabídka podána na část veřejné zakázky č. 1.

Nabídka pořadové číslo 5
Obchodní firma: Tost.cz, s. r. o.
Sídlo: Ledeč nad Sázavou, Havlíčkova 408,

okr. Havlíčkův Brod, PSČ 584 01
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 259 56 019
Nabídka podána na část veřejné zakázky č. 1.

Nabídka pořadové číslo 6
Obchodní firma: ELEKTRO MOSEV spol. s r. o.
Sídlo: Hradec Králové, Vážní ul., PSČ 500 03
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 422 28 573
Nabídka podána na části veřejné zakázky č.: 1 a 2.

Nabídka pořadové číslo 7
Obchodní firma: MB Quality s. r. o.
Sídlo: Praha 8 - Karlín, Pobřežní 370/4, PSČ 186 00
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 242 47 677
Nabídka podána na část veřejné zakázky č. 2.

Nabídka pořadové číslo 8
Obchodní firma: ADAPTO, spol. s r. o.
Sídlo: Hejnice, Klášterní 92, PSČ 463 62
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 482 69 620
Nabídka podána na části veřejné zakázky č.: 1 a 2.
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Nabídka pořadové číslo 9
Obchodní firma: SYBAN, s. r. o.
Sídlo: Liberec 7, ul. 28. října 60, PSČ 460 07
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 254 01 343
Nabídka podána na části veřejné zakázky č.: 1 a 2.

Nabídka pořadové číslo 10
Obchodní firma: HELIOS Bau spol. s r. o.
Sídlo: Mladá Boleslav, Jičínská 1073, PSČ 293 01
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 492 85 289
Nabídka podána na části veřejné zakázky č.: 1 a 2.

Nabídka pořadové číslo 11
Společná nabídka
Obchodní firma: GEDOS spol. s r. o.
Sídlo: Česká Lípa, Dubická 3293, PSČ 470 01
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 432 27 864
a
Obchodní firma: MACHT - CV, s. r. o.
Sídlo: Jirkov, Zaječická 1858, PSČ 431 11
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 250 33 964
Nabídka podána na část veřejné zakázky č. 2.

Nabídka pořadové číslo 12
Obchodní firma: GEDOS spol. s r. o.
Sídlo: Česká Lípa, Dubická 3293, PSČ 470 01
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 432 27 864
Nabídka podána na část veřejné zakázky č. 1.

Nabídka pořadové číslo 13
Obchodní firma: Stavební společnost s. r. o. Hostinné
Sídlo: Chotěvice 360, PSČ 543 76
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 135 85 240
Nabídka podána na části veřejné zakázky č.: 1 a 2.
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Nabídka pořadové číslo 14
Obchodní firma: J+J REAL s. r. o.
Sídlo: Vrchlabí, Krkonošská 155, PSČ 543 01
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 274 69 751
Nabídka podána na část veřejné zakázky č. 1.

2. Posouzení nabídek

Hodnotící  komise  podle  ustanovení  § 76  a násl.  zákona  provedla  posouzení 
nabídek.  Hodnotící  komise  v souladu  s § 76  odst. 1  zákona  posoudila  nabídky 
z hlediska  splnění  zákonných  požadavků  a požadavků  zadavatele  uvedených 
v zadávacích  podmínkách  a z hlediska  toho,  zda  uchazeč  nepodal  nepřijatelnou 
nabídku podle § 22 odst. 1 písm. d) zákona.

Splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadáva-
cích  podmínkách  hodnotící  komise  shledala  u všech  posuzovaných  nabídek. 
Podrobné  informace  k posouzení  splnění  zadávacích  podmínek  u jednotlivých 
uchazečů jsou uvedeny v příloze této zprávy.

Hodnotící komise dále v souladu s § 77 odst. 1 zákona posoudila výše nabídko-
vých cen všech posuzovaných nabídek ve vztahu k předmětu veřejné zakázky resp. 
k příslušné části veřejné zakázky.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 9 882 184 Kč bez DPH a byla stano-
vena na základě rozpočtu projektanta, přičemž předpokládaná hodnota části 1 činí 
8 020 016 Kč  a části 2  činí  1 862 168 Kč.  Hodnotící  komise  při  posouzení  výše 
nabídkových cen zejména vzala v úvahu současnou situaci  v oblasti  stavebnictví, 
kdy nemalé množství plánovaných staveb se na základě úspor ve státním rozpočtu 
neuskuteční  nebo  uskuteční  v omezeném rozsahu.  Tato  skutečnost  má  dopad  na 
konkurenční  soutěž  mezi  jednotlivými  stavebními  firmami,  které  výrazně  snížily 
ceny  za  provádění  stavebních  prací.  Tento  trend  je  patrný  u většiny  podaných 
nabídek, kdy většinou nabídky obsahují cenu nižší, než je předpokládaná hodnota 
veřejné zakázky.

Snížení  cen  je  u všech  nabídek  rovnoměrné  a odstupňované. Položkové 
rozpočty dotčených uchazečů byly podrobně prozkoumány s tím, že žádná nabídka 
neobsahuje část rozpočtu, jehož splnění by bylo zcela nereálné. Dotčení uchazeči ve 
svých  nabídkách  akceptovali  veškeré  požadavky  zadavatele  na  plnění  veřejné 
zakázky a zadavatel, resp.  hodnotící komise tedy nemá důvod k pochybnostem 
ohledně reálnosti nabídkové ceny dotčených uchazečů.

S ohledem na výše uvedené hodnotící komise konstatuje, že žádná nabídka 
neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve smyslu zákona.
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3. Seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny

Hodnotící  komise  z posuzovaných  nabídek  ze  zadávacího  řízení  nevyřadila 
žádnou nabídku.

4. Popis způsobu hodnocení nabídek

Nabídky jsou hodnoceny v souladu s § 78 odst. 1 písm. b) zákona podle základ-
ního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny. Hodnotící komise seřadí hodno-
cené nabídky podle výše nabídkové ceny vzestupně od nejnižší nabídkové ceny po 
nejvyšší. Nejvhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

5. Hodnocení nabídek

Část 1 veřejné zakázky – Přístavba a stavební úpravy mateřské školy v Zálesní 
Lhotě

Uchazeči nabídli následující nabídkové ceny bez DPH:

Nabídka poř. č. 1 VH - stavební práce, s. r. o. 6 843 794,49 Kč
Nabídka poř. č. 3 Laušman a Malý s. r. o. 6 913 241  Kč
Nabídka poř. č. 4 Ještědská stavební společnost spol. s r. o. 11 039 681 Kč
Nabídka poř. č. 5 Tost.cz, s. r. o. 7 300 000 Kč
Nabídka poř. č. 6 ELEKTRO MOSEV spol. s r. o. 7 656 769 Kč
Nabídka poř. č. 8 ADAPTO, spol. s r. o. 7 296 020 Kč
Nabídka poř. č. 9 SYBAN, s. r. o. 7 372 160 Kč
Nabídka poř. č. 10 HELIOS Bau spol. s r. o. 6 769 626,18 Kč
Nabídka poř. č. 12 GEDOS spol. s r. o. 7 708 188 Kč
Nabídka poř. č. 13 Stavební společnost s. r. o. Hostinné 8 027 328 Kč
Nabídka poř. č. 14 J+J REAL s. r. o. 6 637 947 Kč

Část  2  veřejné  zakázky  –  Snížení  energetické  náročnosti  mateřské  školy 
v Zálesní Lhotě vč. instalace tepelného čerpadla

Uchazeči nabídli následující nabídkové ceny bez DPH:

Nabídka poř. č. 2 OBIS, spol. s r. o. 1 733 831 Kč
Nabídka poř. č. 3 Laušman a Malý s. r. o. 1 591 931 Kč
Nabídka poř. č. 6 ELEKTRO MOSEV spol. s r. o. 1 773 045 Kč
Nabídka poř. č. 7 MB Quality s. r. o. 1 619 433,98 Kč
Nabídka poř. č. 8 ADAPTO, spol. s r. o. 1 799 497 Kč
Nabídka poř. č. 9 SYBAN, s. r. o. 1 723 088 Kč
Nabídka poř. č. 10 HELIOS Bau spol. s r. o. 1 790 361,14 Kč
Nabídka poř. č. 11 GEDOS spol. s r. o. a MACHT-CV, s. r. o. 1 684 525 Kč
Nabídka poř. č. 13 Stavební společnost s. r. o. Hostinné 2 019 638 Kč
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6. Výsledek hodnocení nabídek

Část 1 veřejné zakázky – Přístavba a stavební úpravy mateřské školy v Zálesní 
Lhotě

Nabídky byly v části 1 veřejné zakázky vyhodnoceny v tomto pořadí:

1. Nabídka poř. č. 14 J+J REAL s. r. o.
2. Nabídka poř. č. 10 HELIOS Bau spol. s r. o.
3. Nabídka poř. č. 1 VH - stavební práce, s. r. o.
4. Nabídka poř. č. 3 Laušman a Malý s. r. o.
5. Nabídka poř. č. 8 ADAPTO, spol. s r. o.
6. Nabídka poř. č. 5 Tost.cz, s. r. o.
7. Nabídka poř. č. 9 SYBAN, s. r. o.
8. Nabídka poř. č. 6 ELEKTRO MOSEV spol. s r. o.
9. Nabídka poř. č. 12 GEDOS spol. s r. o.
10. Nabídka poř. č. 13 Stavební společnost s. r. o. Hostinné
11. Nabídka poř. č. 4 Ještědská stavební společnost spol. s r. o.

Jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v části 1 veřejné zakázky byla hodno-
tící komisí vyhodnocena nabídka poř. č. 14 uchazeče J+J REAL s. r. o.

Část  2  veřejné  zakázky  –  Snížení  energetické  náročnosti  mateřské  školy 
v Zálesní Lhotě vč. instalace tepelného čerpadla

Nabídky byly v části 2 veřejné zakázky vyhodnoceny v tomto pořadí:

1. Nabídka poř. č. 3 Laušman a Malý s. r. o.
2. Nabídka poř. č. 7 MB Quality s. r. o.
3. Nabídka poř. č. 11 GEDOS spol. s r. o. a MACHT-CV, s. r. o.
4. Nabídka poř. č. 9 SYBAN, s. r. o.
5. Nabídka poř. č. 2 OBIS, spol. s r. o.
6. Nabídka poř. č. 6 ELEKTRO MOSEV spol. s r. o.
7. Nabídka poř. č. 10 HELIOS Bau spol. s r. o.
8. Nabídka poř. č. 8 ADAPTO, spol. s r. o.
9. Nabídka poř. č. 13 Stavební společnost s. r. o. Hostinné

Jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v části 2 veřejné zakázky byla hodno-
tící komisí vyhodnocena nabídka poř. č. 3 uchazeče Laušman a Malý s. r. o.

7. Hodnotící komise

Předseda: Jiří Ulvr
Místopředseda: Ing. Martin Šimáček
Členové: Ing. Josef Boura, PaedDr. Petr Junek, Ing. Marek Tůma
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Personální změny na OÚ
Dne 7. 1. 2013 byla  panem starostou Jiřím Ulvrem vypsána veřejná  výzva  na 

obsazení pracovního místa „referent státní správy a samosprávy“ z důvodu, že pan 
Karel  Vancl odchází ke dni 30. 4. 2013 do důchodu. Během doby,  co tato výzva 
probíhala, jsem se rozhodl, že bych přešel z pozice neuvolněného místostarosty na 
pozici uvolněného. Výzva na pozici referenta státní správy a samosprávy tím byla 
zrušena  a Zastupitelstvo  obce  Studenec  na  svém  zasedání  dne  18. 3. 2013  mne 
schválilo na pozici uvolněného místostarosty od 1. 5. 2013.

Ve skutečnosti to bude znamenat, že v pracovních dnech a hodinách mne zastih-
nete na OÚ ve Studenci.

Ing. Josef Boura

Další informace

Přírodní amfiteátr

Téměř  ve  stejném  termínu  jako  předchozí  akce  (začátek  dubna)  jsme  začali 
realizovat  druhou  investiční  stavbu  letošního  roku  pod  názvem:  „Amfiteátr 
v přírodním a kulturním areálu při ZŠ a MŠ Studenec“.

Naučná stezka

Již v březnu začala třetí – závěrečná etapa naučné stezky v okolí základní školy. 
Tato záležitost se bude vytvářet i příští rok z důvodu nedostatečných financí, jelikož 
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hlavní  ekonomická  zátěž 
v letošním roce putuje do již 
zmíněné Zálesní Lhoty.

Rekonstrukce 
silnice Studenec – 
Horka u Staré Paky

V pátém čísle loňského 
Zpravodaje jsem Vám napo-
sledy  psal  o této  akci,  která 
se od té doby posunula zase 
o něco dále. Dnes Vám mohu 
napsat snad lepší zprávy, alespoň tak to po dlouhých letech cítím a jsem rád, že se 
s nimi mohu společně s Vámi podělit.

Dne 1. února 2013 jsem se zúčastnil prvního jednání komise, která se společně 
zabývá  realizací  investic  „Průmyslové  zóny  Vrchlabí“,  do  které  spadá  i „naše“ 
silnice.

Pro nás je nejdůležitější tato informace:
V této  době  probíhá  výběrové  řízení  na  dodavatele  stavby  úseku  Studenec 

(Kostelecko)  –  Horka  u Staré  Paky  a také  Dolní  Branná  (křižovatka)  –  směr 
Kunčice. Pokud nenastanou překážky v tomto výběrovém řízení, tak by smlouva se 
zhotovitelem  stavby  mohla  být  podepsána  v srpnu  2013  a následně  zahájena 
1. etapa. Celkové dokončení by pak mělo být do 30. 6. 2014. Již nyní se připravují 
technologické  postupy,  předpoklad  v roce  2013  je  realizace  v intravilánu  obcí 
Studenec  a Horka  u Staré  Paky,  v roce  2014  pak  dokončení  v extravilánu  mezi 
těmito obcemi tak, aby byl zajištěn bezkolizní provoz v zimním období.

Dále  se  připravuje  projektová  dokumentace  na  ostatní  akce  průmyslové  zóny 
Vrchlabí,  především  podklady  pro  vypracování  zadávací  dokumentace  pro  úsek 
silnice  II/293  a II/295  (Studenec  –  Dolní  Branná)  v délce  cca  6 km.  Projektová 
dokumentace  by  měla  být  k dispozici  na  podzim  2013  a následně  budou 
připravovány podklady pro výběrové řízení na zhotovitele s očekávaným plněním 
v roce 2014. Jedná se také o organizaci dopravních opatření při realizaci této stavby 
s dopravní  Policií  ČR  a odbory  dopravy  příslušných  stavebních  úřadů,  včetně 
objízdných tras.

V příštím roce  by tedy měla  být  i nová asfaltobetonová silnice  ve  zbylé  části 
Studence směrem na Vrchlabí.  Nejvýraznější  změnou pak bude nový předjížděcí 
pruh ve stoupání ke Studenci ve směru od Zálesní Lhoty. Na závěr tohoto jednání se  
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hovořilo o podání žádosti možného prodloužení termínu, jelikož je opravdu napnutý 
a možná  i nereálné  vše  uskutečnit.  Pro  nás  všechny  je  ale  důležité,  abychom 
v letošním roce začali. Po dlouhé době Vám chci říci, že ten pocit začínám mít. Snad 
se tedy dočkáme.

K této věci je potřeba ještě uvést, že se snažím do těchto investic dostat i chodník 
v úseku autobusová zastávka „Na Špici“ – po restauraci „Na Špici“. Pokud se to 
podaří,  budeme  určitě  všichni  moc  rádi,  že  ušetříme  vlastní  finance  a zároveň 
budeme  litovat  toho,  že  vlastníci  pozemků  s trvalým  bydlištěm  v obci  Studenec 
nedali souhlas s realizací chodníku „podél silnice II/295 směrem k Zálesní Lhotě“, 
protože  i tento  úsek  určitě  měl  šanci  (jako  předchozí)  být  zahrnut  do  investice 
„Průmyslové  zóny  Vrchlabí“.  Bohužel,  k žádnému  souhlasu  ze  strany  majitelů 
těchto  pozemků  nedošlo  a nezbývá  než  litovat,  o co  jsme  přišli.  Tímto  zároveň 
odpovídám na Vaše dotazy, jaká je situace a zda se něco ohledně tohoto chodníku 
změnilo.

Jiří Ulvr, starosta

Komunitní kompostování na Jilemnicku
Předběžně  v polovině  tohoto  roku  chceme  rozjet  projekt  „Komunitního 

kompostování na Jilemnicku“, který bude řešit  společný postup při sběru, třídění 
a likvidaci  biologicky rozložitelného odpadu.  Pro naši  obec  a pro  Vás občany to 
bude znamenat především to, že ze svých zahrádek budete moci v určený den a čas 
dopravit do velkoobjemových kontejnerů především trávu, listí a větve. Kontejnery 
budou umístěny v areálu firmy ZETKA Strážník a. s. (2× ve Studenci, 1× v Zálesní 
Lhotě)  a předpokládáme,  že sběr  bude probíhat  v sobotu buď každý týden,  nebo 
jednou za čtrnáct dní.

Zajištěný  materiál  bude  systematicky  svážen  na  jednu  z šesti  komunitních 
kompostáren v regionu (pro nás buď do Bukoviny u Čisté, nebo Jilemnice) a bude 
dále upravován tak, aby výstupním produktem byl kvalitní kompost opětovně využi-
telný na veřejná prostranství.

Za tímto účelem hledáme brigádníky, kteří by v daných měsících dohlí-
želi na pravidelný sběr do velkoobjemových kontejnerů.

Termín pro přihlášení zájemců je do pátku 31. května 2013 na OÚ ve 
Studenci, kde rovněž získáte podrobnější informace.

Jiří Ulvr, starosta
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Kompostování na Jilemnicku
Jilemnicko – svazek obcí vznikl v roce 2002. Od této doby řeší různé aktivity, 

mezi  které  patří  i získávání  finančních  prostředků  na  různé  projekty  a aktivity 
potřebné  v regionu  21 členských  obcí.  Jednou  z těchto  aktivit  jsou  projekty 
„Komunitní  kompostování  na  Jilemnicku“  a  „Zajištění  sběrných  nádob  pro 
komunitní kompostování na Jilemnicku“, na jejichž realizaci získal Svazek příslib 
finanční  dotace  z Operačního  programu  Životní  prostředí,  prioritní  osa  4  – 
Nakládání s odpady.

Řešit nakládání s bioodpadem, vznikajícím na území obce, je nutné jak z hlediska 
snižování  výdajů  na  nakládání  s komunálním  odpadem,  tak  i z hlediska  plnění 
legislativy v odpadovém hospodářství, kdy se Česká republika zavázala Evropské 
unii snížit množství skládkovaného komunálního odpadu na 75 %. Jedním z řešení 
tohoto závazku je snížení objemu komunálního odpadu o jeho biologickou složku. 
Mezi  biologicky rozložitelné  odpady,  vznikající  v obci,  můžeme zahrnout  odpad 
z údržby veřejné zeleně, travnatých ploch v obci, ale také odpad ze zahrad občanů 
a rostlinné zbytky z domácností občanů. Obce sdružené ve svazku obcí Jilemnicko 
se rozhodly řešit  nakládání  s biologicky rozložitelnými odpady vybudováním sítě 
komunitních  kompostáren  na  území  mikroregionu.  Splní  tak  nové  legislativní 
požadavky,  které  neumožňují  tento  odpad  ukládat  na  skládky  a zároveň  využijí 
produkt kompostárny – kompost jako kvalitní hnojivo pro údržbu vlastní veřejné 
zeleně a pro potřeby občanů.

Do  projektu  odděleného  sběru  bioodpadu  a jeho  kompostování  se  zapojilo 
20 obcí mikroregionu Jilemnicko. Na území zapojených obcí vznikne celkem šest 
komunitních kompostáren, na které bude svážen bioodpad z okolních obcí. Komu-
nitní  kompostárny  budou  v obcích  Rokytnice  nad  Jizerou,  Jilemnice,  Vítkovice 
v Krkonoších, Horní Branná, Bukovina u Čisté a Roztoky u Jilemnice.  Komunitní 
kompostárny  budou  umístěny  na  plochách,  které  byly  odsouhlaseny  stavebním 
úřadem města Jilemnice a města Rokytnice nad Jizerou a současně jsou uvedeny do 
provozu vyhláškou obce, ve které je kompostárna umístěna. Komunitní komposto-
vání je jeden z principů prevence vzniku odpadu. Komunitní kompostárny mohou 
kompostovat  pouze  bioodpad  vznikající  v obci  (zeleň  z údržby  veřejné  zeleně 
a zahrad občanů, rostlinné zbytky z přípravy jídel v domácnosti občanů).

Sběr  vytříděného  bioodpadu  v jednotlivých  obcích  bude  zajištěn  rozmístěním 
velkoobjemových kontejnerů, které budou v pravidelných intervalech vyváženy na 
nejbližší kompostárnu. Dále město Jilemnice a obec Benecko poskytnou bezplatně, 
jako pilotní ověření funkčnosti třídění, části svých občanů plastové nádoby o objemu 
240 l na sběr rostlinných zbytků z domácností a zeleně ze zahrad. O harmonogramu 
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svozu  velkoobjemových  kontejnerů  a plastových  hnědých  nádob  budou  občané 
informováni vyvěšením diáře na informačních deskách v každé obci nebo formou 
letáku, který dostane každá domácnost.

Kompostárny  budou  vybaveny  technikou,  která  zajišťuje  správné  zpracování 
materiálu technologií  kompostování pomocí překopávky zakládek na volné ploše. 

Tato technologie zajišťuje minimalizaci 
vzniku  případných  emisí  skleníkových 
plynů. V rámci projektu budou zřízeny 
jednotlivé  komunitní  kompostárny  – 
zpevnění plochy, oplocení kompostárny 
a vybudování  obslužného  objektu  jako 
zázemí pro obsluhu kompostárny. Tech-
nologie je zajištěna nákupem techniky: 
traktor  s čelním  nakladačem,  drtící 
a míchací  vůz,  traktorový  překopávač 
kompostu, speciální textilie pro zakrytí 
zakládek,  monitorovací  technika  –  te-

ploměry a síto pro konečnou úpravu kompostu. Pro svoz velkoobjemových nádob 
byl  pořízen  traktorový nosič  velkoobjemových  kontejnerů.  Svoz  menších  nádob 
bude  zajišťovat  svozová  technika,  která  řeší  svoz  směsného  nebo  separovaného 
komunálního odpadu v obcích.

Technika  je  pořízena  pro  všechny  kompostárny  společně.  Obsluhu  techniky 
budou  zajišťovat,  centrálně  pro  všechny  kompostárny,  Služby  Vítkovice  s. r. o. 
Tento systém umožní efektivní využití techniky a tím snižuje investiční i provozní 
náklady.

Projekty „Komunitní kompostování na Jilemnicku“ a „Zajištění sběrných nádob 
pro komunitní kompostování na Jilemnicku“ zajistí  efektivní zpracování a využití 
biologicky  rozložitelných  materiálů  přímo  v regionu,  sníží  zatížení  životního 
prostředí, zajistí potřebný koloběh živin v přírodě. Dále sníží objem skládkovaného 
komunálního odpadu a tím i celkové náklady na odpadové hospodářství jednotlivých 
obcí a měst regionu. Výsledný kompost bude využit na údržbu ploch veřejné zeleně 
nebo pro potřeby občanů na hnojení zeleně v zahrádkách. Zahájení sběru a kompo-
stování je plánováno na období červen-červenec 2013.

V dalších článcích, které připravujeme, se budete moci dozvědět více o tématech: 
co je bioodpad, proč třídit, jak bioodpad zpracovat na komunitní kompostárně a jak 
využít kompost.
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Výzva: Výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy
Liberecký kraj se ke dni l. 10. 2001 stal vlastníkem silnic II. a III. třídy. Pozemky, 

na nichž jsou umístěna tělesa silnic a pomocné silniční pozemky u těchto silnic, jsou 
v mnoha případech ve vlastnictví třetích osob. Před přechodem silnic II. a III. třídy 
z majetku  České  republiky  do  majetku  Libereckého  kraje  nedošlo  k majetko-
právnímu  vypořádání  silničních  pozemků.  Jelikož  tyto  silnice  Liberecký  kraj 
nevybudoval, nemohl tak v procesu přípravy staveb silnic ovlivnit zajištění práva 
provést  stavbu  silnice  na  cizím  pozemku  a ani  neměl  možnost  pozemky  před 
započetím  stavby  silnic  vykoupit.  Liberecký  kraj  již  po  několik  let  vykupuje 
pozemky dotčené  stavbami silnic II.  a III. třídy ve  snaze o sjednocení  vlastnictví 
pozemků a staveb silnic, jak vyžaduje zákon.

Liberecký  kraj  proto  vyzývá  vlastníky  pozemků,  na  kterých  je  umístěno 
těleso  silnice  II.  nebo  III. třídy  na  území  Libereckého  kraje,  vlastníky 
pomocných  silničních  pozemků  u těchto  silnic  a vlastníky  pozemků  pod 
součástmi silnic II. nebo III. tříd, aby předkládali žádosti o převod uvedených 
pozemků na Liberecký kraj. Na základě výměru Ministerstva financí č. 01/2010, 
kterým se vydává Seznam zboží  s regulovanými cenami,  jsou  pozemky dotčené 
stavbou silnice II. třídy Libereckým krajem vykupovány za 50 Kč/m2, pozemky 
dotčené stavbou silnice III. za 40 Kč/m2.

Písemná  žádost  vlastníka  musí  obsahovat identifikační  údaje  vlastníka, 
kontaktní údaje (nejlépe telefon nebo e-mail), parcelní číslo předmětného pozemku, 
katastrální  území,  vyjádření  souhlasu  s kupní  cenou  (silnice  II. třídy  50 Kč/m2, 
silnice III. třídy 40 Kč/m2) a uvedení požadavku na způsob úhrady kupní ceny (číslo 
účtu  a kód  banky  v případě  bankovního  převodu  nebo  adresu  v případě  platby 
složenkou). Žádosti nejsou formalizované a případné nedostatky nemají za následek 
nevyhovění  žádosti.  Náklady  na  realizaci  převodů  silničních  pozemků do 
vlastnictví  Libereckého  kraje,  tj.  zejména  náklady  na  sepsání  kupní  smlouvy, 
poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a případné náklady na 
vyhotovení  geometrického plánu  hradí Liberecký kraj.  Podání  návrhu na vklad 
vlastnického  práva  zajistí  rovněž  Liberecký kraj.  Kupní  cena  za  pozemky bude 
uhrazena do třiceti dnů po obdržení vkladované smlouvy od příslušného katastrál-
ního pracoviště.

Písemné  žádosti  zasílejte  na  adresu:  Krajská  správa  silnic  Libereckého  kraje, 
p. o., Oddělení správy majetku, České mládeže 632/32, 460 06 Liberec.

Na základě informace z Ministerstva financí bude možné naposledy v roce 
2015 získat finance na výkupy pozemků pod silnicemi.

Ing. Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje
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Z jednání zastupitelstva obce
První zasedání Zastupitelstva obce Studenec se v roce 2013 uskutečnilo v pondělí 

18. března, zúčastnilo se ho 14 zastupitelů a 9 občanů.
Na začátku jednání byly schváleny změny ve vedení obce – od 1. května bude 

vytvořena  pozice  uvolněného  místostarosty,  na  kterou  byl  zvolen  dosavadní 
neuvolněný místostarosta Ing. Josef Boura.

Na  rok  2013  zůstává  cena  vodného  ve  výši  20 Kč/m3 a stočného  také  na 
20 Kč/m3. Stočné 20 Kč/m3 budou platit nájemníci obecních bytů, občané napojení 
na zkolaudované obecní směsné kanalizace budou platit stočné 6 Kč/m3.

Schválen byl rozpočet na rok 2013 (uvedený níže) a rozpočtový výhled, v němž 
činí pro rok 2014 příjmy 20,91 mil. Kč a výdaje 21,01 mil. Kč, pro rok 2015 se 
jedná o příjmy 21,22 mil. Kč a výdaje 21,32 mil. Kč.

Podle  návrhu  finančního  výboru  byl  rozdělen  celkový příspěvek  400  tis.  Kč 
místním  sportovním organizacím:  Sportovní  klub  Studenec  obdrží  136,9 tis.  Kč, 
Školní sportovní klub Studenec 74 tis. Kč, Sokol Studenec 67 tis. Kč, Orel Studenec 
45 tis. Kč, SDH Studenec 26,8 tis. Kč, Sokol Zálesní Lhota 24,3 tis. Kč, Tenisový 
klub Studenec 17,1 tis. Kč, Sport future 5800 Kč a SDH Zálesní Lhota 3100 Kč.

Zastupitelé  pověřili  starostu  podpisem smlouvy týkající  se  pronájmu ordinace 
v Zálesní  Lhotě,  kde  projevil  zájem  nastoupit  MUDr. Jaroslav  Gottwald  místo 
končící MUDr. Anny Erlebachové.

Dále  zastupitelé  odsouhlasili  hospodářský  výsledek  základní  školy,  který  byl 
v roce 2012 vůči odboru školství krajského úřadu vyrovnaný a vůči Obci Studenec 
činil přibližně 172 tis. Kč. Z nich bude asi 20 % převedeno do fondu odměn, 25 % 
do fondu reprodukce investičního majetku a zbytek do rezervního fondu.

V dalších bodech zastupitelstvo projednalo a schválilo:
– smlouvu na dopravní obslužnost  na rok 2013, podle které obec zaplatí  celkem 
168 120 Kč (90 Kč na obyvatele),

– použití  prostředků  z účtu  u GE  Money  Bank  na  dofinancování  přístavby 
a rekonstrukce mateřské školy v Zálesní Lhotě,

– hospodaření  obce  a její  závěrečný  účet  za  rok  2012  včetně  zprávy  auditora 
s hodnocením „bez výhrad“,

– účetní závěrku obce,
– převod  volejbalového  hřiště  v Zálesní  Lhotě  do  vlastnictví  TJ  Sokol  Zálesní 
Lhota,

– převod finančních prostředků ve výši 5 mil. Kč na spořicí účet u Českomoravské 
stavební spořitelny,
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– prodej pozemků na základě doporučení rady obce, která také navrhla jejich cenu,
– smlouvu týkající  se věcného břemene kvůli  stavbě  datového optického kabelu 
k vysílači na Strážníku firmou Telefónica Czech Republic,

– smlouvu o věcném břemeni kvůli kabelu nízkého napětí v Zálesní Lhotě,
– vyhodnocení hospodaření Fondu rozvoje bydlení za rok 2012.

Poslední bod před diskusí byl věnován projednání činnosti v budově bývalé školy 
v Zálesní Lhotě. Zastupitelé neschválili  zpřístupnění dalších prostor budovy kvůli 
tomu, že v nich bude dočasně uloženo vybavení z rekonstruované školky, a protože 
budoucnost této budovy není vyřešená.

Na to navázala v diskusi paní Švecová, zástupkyně Občanského sdružení Stará 
škola. Nastínila budoucí plány (sdružení rozeslalo dotazníky k obnovení knihovny 
a internetu) a vrátila se k tomu, proč by nemohli využívat i ostatní místnosti budovy 
školy. Do diskuse se zapojili i ostatní zastupitelé s tím, že se nejprve opraví mateřská 
škola, kde vzniknou prostory, které budou moci využívat lhotečtí občané a sdružení. 
Poté se bude jednat o budoucnosti staré školy, v silách obce ale nebude financovat 
opravy a vytápění obou budov.

Pan starosta informoval o dvou výběrových řízeních na přestavbu mateřské školy 
v Zálesní  Lhotě,  ve  kterých  podalo  nabídky  14  firem.  Rekonstrukci  a přístavbu 
vyhrála firma J+J Real s.r.o. (cena dle projektu 8 mil. Kč, vysoutěžená cena 6,6 mil. 
Kč), akci snížení energetické náročnosti a instalaci tepelného čerpadla vyhrála firma 
Laušman a Malý s.r.o. (cena dle projektu 2 mil. Kč, vysoutěžená cena 1,6 mil. Kč).

Dále uvedl, že nově je každá obec povinná si zřídit u České národní banky účet 
určený k příjmu dotací a návratných finančních výpomocí.

Poté podal informace o rekonstrukci silnice Studenec–Horka. V současné době 
probíhá výběrové řízení a letos na podzim by se mělo začít se stavbou v intravilánu 
Studence  a v intravilánu  Horek.  Od  příštího  jara  by  se  měla  rekonstruovat  část 
v extravilánu.

Na závěr své řeči pan starosta poděkoval panu Karlu Vanclovi za dlouholetou 
práci na obecním úřadu. Pan Vancl k 30. 4. 2013 odchází do důchodu a 1. 5. 2013 
nastupuje uvolněný místostarosta pan Josef Boura.

Pan Krůfa se ptal na chodník na Zálesní Lhotu. Pan starosta odpověděl, že tuto 
akci chtěl dostat do vládního programu „Průmyslové zóny Vrchlabí“, k tomu však 
již nedojde, protože tuto stavbu nadále nechtějí povolit majitelé pozemků.

Paní Mühlová se ptala, zda by nešlo v rámci rekonstrukce silnice Studenec–Horka 
opravit nevydlážděnou část parkoviště u fary. Zastupitelé se shodli, že by se na tuto 
část mohl dát obrus ze silnice.

Pan Urban navrhoval úpravu vyhlášky týkající se půjček z Fondu rozvoje bydlení, 
které se budou schvalovat na některém z dalších jednání.
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Paní Mühlová se dále ptala na udržování příkopů a propustí pod silnicemi. Pan 
starosta odpověděl, že některé propustky jsou ve správě obce a některé propustky 
včetně příkopů jsou ve správě Krajské správy silnic LK, která nemá na jejich údržbu 
finance.

Paní Tůmová se ptala na porovnání nákladů na elektrickou energii ve staré škole 
a v mateřské škole v Zálesní Lhotě. Elektřina ve staré škole vyjde obec na 55–60 tis. 
Kč ročně, náklady mateřské školy jsou ve výši 145 tis. Kč.

Poděkování
Jak  jistě  mnoho z vás  ví,  v neděli  10. února  nám shořela  střecha  nad  hlavou. 

Chtěli bychom touto cestou velice poděkovat
– všem hasičským záchranným sborům za jejich rychlou, obětavou a profesionální 
práci, díky které zůstala celá spodní polovina našeho domu nepoškozena.

– rodině, přátelům, sousedům a známým, kteří se u nás denně scházeli, a bez ohledu 
na  počasí  pomáhali  odklízet  zbytky  ohořelé  střechy,  sádrokartonů  a nábytku 
a vzápětí  stavět  střechu  novou.  Také  všem,  kteří  nám prali  oblečení,  pomáhali 
s úklidem a vařením, půjčovali potřebné věci, ale i těm, kteří pomoc nabízeli…

– všem dobrým lidem kteří nás podpořili finančně,
– všem přátelům za velkou psychickou podporu,
– Martinu Šimáčkovi nejen za drahocenné rady a vystavené posudky,
– Jitce Kadlecové za komunikaci s pojišťovnou a za výbornou svíčkovou :-)
– celé naší rodině za poskytnuté přístřeší a velkou psychickou podporu a finanční 
pomoc,

– Obci Studenec za vyhlášení sbírky a velkou pomoc.

Všem  firmám  a řemeslníkům  za  neobyčejnou  rychlost  a ochotu  při  práci  na 
opravách domu
– Zetce Strážník za poskytnutí kontejnerů a zapůjčení techniky,
– panu Michalu Kuříkovi za rychlou a obětavou každodenní práci,
– Pile Lukeš za rychlé nařezání vazby,
– firmě Izolmen za sádrokartony a zateplení,
– paní Daně Bartoňové za dodání jídla a pití a za upravení pracovní doby,
– firmě  Plasteko  –  Otakar  Materna  za  poskytnutou  dovolenou  a uvolnění 
pracovníků,

– firmě Kudr & Paulů za elektroinstalaci,
– firmě Komínservis – Pavel Šabata,
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– firmě Delfi, s. r. o. za krásnou podlahu,
– firmě J+J Real, s. r. o. za položení dlažby a zapůjčení lešení,
– řeznictví Nosek za zapůjčení techniky,
– panu Petru Fišerovi za vymalování,
– truhlářství Horáček, Exner za nádherné dveře.

Jen díky vám všem jsme se mohli už za 21 dní po požáru vrátit domů… Bez vás 
bychom to nezvládli…

DĚKUJEME
Martin a Zuzana Kuříkovi

Základní škola a Mateřská škola Studenec

Z pohádky do pohádky – putování školou
21. 2. 2013 žáci osmého ročníku ročníku připravili pro předškoláky pohádkové 

odpoledne.  Aby  se  budoucí  prvňáčci  lépe  cítili  ve  škole  a především  se  lépe 
orientovali, bylo pro ně připrave-
no  putování  školou.  V místno-
stech,  které  budou  budoucí  žáci 
první  třídy  navštěvovat  (šatna, 
jídelna, družina, třída s interaktiv-
ní tabulí), byla jednotlivá stanovi-
ště s rozmanitými úkoly. Osmáci, 
kteří  byli  oblečeni  do  pohádko-
vých kostýmů, seznamovali  malé 
žáčky  s prostory  školy  a zároveň 
jim zpříjemnili  odpoledne zábav-
nými činnostmi.  Předškoláky do-
provázeli čarodějnice,  víly,  po-
hádkové  babičky,  Pat  a  Mat, 
princezny  a spousta  dalších.  Vše 
jim pomáhali  zkoordinovat  šašek 
a čarodějnice.  Na  konci  putování 
dostali  předškoláci  na  památku 
diplom a sladkost  a hlavně  přání, 
aby se  jim na škole líbilo.  Foto-
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grafie  ze  čtvrtečního  odpoledne  si  mohou 
rodiče  prohlédnout  na:  http://predskolaci-stu-
denec.rajce.idnes.cz/

Petra Šedivá, Dana Chrástová

Jarní tvoření
Po únorovém putování  školou „Z pohádky 

do pohádky“ jsme se s našimi budoucími prv-
ňáčky setkali 25. 3. 2013 již podruhé při „Jar-
 
 
 
 

 ním tvoření“. Budoucí žáci 
zasedli  do  školních  lavic 
a netrpělivě očekávali, co se 
bude dít. Nejprve jsme vy-
ráběli  papírová  sluníčka. 
Stříhali jsme, trhali a lepili. 

Když byla sluníčka ho-
tová,  zazpívali  jsme  si 
a zatančili  s nimi  pís-
ničku.  Poté  jsme  ještě 
dokreslili  a dozdobili 
jarní  přáníčka.  Dětem 
šla práce od ruky.  Ho-
dina  a půl  nám  utekla 
jako  voda.  Děti  si  do-
mů,  kromě  výrobků, 

odnášely také novou zkušenost, jak to chodí ve škole a že vlastně vůbec není potřeba 
se školy bát. V květnu se při „Veselém sportování“ setkáme ve škole na nečisto ještě 
jednou. A pak v září na shledanou!

K. Štefanová
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Výtvarná přípravka 2013
Ve  druhém  pololetí  

jsme opět nabídli součas-
ným prvňáčkům možnost 
zúčastnit  se  jednou  mě-
síčně  výtvarného  krouž-
ku.  Jde  o výtvarnou  pří-
pravku,  kde  mají  děti  
možnost vyzkoušet si růz-
né  kreslířské  a malířské 
techniky.  Usnadní  jim to 
rozhodování ve druhé tří-
dě,  kdy se kroužek koná 
pravidelně každý týden.

Letošní  první  setkání 
proběhlo v pondělí 11. úno-
ra  a mělo  název  Kočičí 
malování. Prvňáčci při něm pracovali s vlnou a tvořili barevná klubíčka pro malo-
vaná koťátka. Výsledky jejich práce jsou vystaveny ve vestibulu školy.

Při dalším setkání rozkvétaly pod rukama prvňáčků barevné jarní tulipány.
Přejeme všem malým výtvarníkům, aby se jim práce dařila, a budeme se těšit na 

všechna další setkání.
PaedDr. M. Jindrová

Jarní výtvarná soutěž
Každý rok jedno roční období spojujeme s výtvarnou soutěží. Letos přišlo na řadu 

tolik  očekávané  jaro.  Témata,  z kterých  si  děti  ve  školce  a žáci  1.–6. tříd  mohli 
dobrovolně vybrat, zněla:
1. originální velikonoční kraslice – prostorová práce
2. jaro v přírodě – tematická kresba, malba

Žáky  zaujala  velikonoční  tématika,  na  kterou  se  nám  sešla  řada  opravdu 
nápaditých  vajíček,  od  perníkových,  nitěných,  papírových,  textilních  s použitím 
různých výtvarných technik po obháčkovaná či přírodní. Vytvořená umělecká díla 
byla vystavena týden před Velikonocemi na chodbě prvního stupně, takže se všichni 
mohli pokochat a inspirovat k jarnímu tvoření. Vyhodnotit nejlepší výtvory nebylo 
vůbec jednoduché. Žáci byli odměněni za dobrovolnou tvořivost ve svém volném 
čase malou dobrůtkou a získali body do aktivity. Nejvíce se zapojili žáci druhých 
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tříd, zaslouží si velkou pochvalu. Originální skupinovou práci nám přinesli Krtečci – 
nejmenší oddělení ve školce pod vedením p. uč. Evy Hájkové. Jaro v přírodě nám 
přiblížili  beránci a ovečky z vlny od druháků p. uč. Bouchnerové. Rodiče Tomáše 
Podzimka z Horek našim dětem ve škole věnovali polystyrenová vajíčka a nádherné 
zbytky  látek  z jejich  firmy.  Moc  děkujeme!  Takže  jsme  výstavu  mohli  obohatit 
novou textilní technikou.

Všem,  kteří  se  zúčastnili  naší  výtvarné  soutěže,  děkujeme  a přejeme  spoustu 
dalších nápadů do nového tvoření.

Výtvarné kroužky pro vás připravují: p. uč. Jindrová, Exnerová a Bouchnerová.

Vyhodnocení výtvarné soutěže

1. třída 2. třída
1. Bachtík David 1. Šulcová Bára, Bartoňová Iveta
2. Sladovník Vlastík 2. Štefanová Markéta, Exnerová Pavla
3. Brejšová Ivana 3. Gulíková Martina, Vondrák Zdeněk, Štefan Jan
3. třída 4. třída
1. Urbancová Klaudie 1. Bergerová Veronika
2. Bušáková Magdaléna 2. Nosková Adéla
3. Hamáčková Nikola 3. Štefan Vít
5. třída 6. třída
1. Bachtíková Petra 1. Jiroutová Valérie
2. Chrástová Tereza
3. Bergerová Magda
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Noc s Andersenem
V pátek  5. 4. 2013  jsme  se  sešli  ve  škole  na  druhém  ponocování  s knížkami. 

38 dětí z druhé, třetí a čtvrté třídy se přišlo pobavit, poučit a zažít dobrodružství ve 
škole, která za tmy vypadá jinak než za běžného školního provozu. Na začátku jsme 
se rozezpívali  letošní andersenovskou hymnou, která měla nápěv známé písničky 
Okoř. Potom nás už čekala spousta povídání, luštění šifer, malování a další aktivity. 
Sjednocujícím tématem pro letošní  noc bylo  nedožité  90. výročí  narození  známé 
ilustrátorky Heleny Zmatlíkové. Pokud se její jméno vyslovilo, nikomu z dětí nic 
neříkalo.  Poté  jsme na  netu  vyhledali  její  tvorbu  a ukázky ilustrací  a hned  jsme 
slyšeli: „Tu znám, tuhle máme doma, ta paní kreslí hezké obrázky.“ Dozvěděli jsme 
se,  že za svůj život namalovala obrázky k více než 250 knížkám. V následujícím 
bloku jsme se pokusili její tvorbu napodobit a všechny naše obrázky měly krásné 
velké oči, tak charakteristické pro její tvorbu.

Čas utíkal velmi rychle a už tu byl čas na nejvíce očekávanou stezku odvahy po 
setmělé škole. Na cestu jsme si svítili pouze baterkami. Každý musel v knihovně 
splnit  úkol  a pak  vyrazit  dál  po stopách  Hanse  Christiana  Andersena.  Stopy  nás 
zavedly i do šaten, které prověřily 
naši  odvahu  nejvíce.  Na  závěr 
jsme  vyluštili  poslední  křížovku 
a odebrali jsme se do našich spa-
cích  místností.  Tam jsme  si  pře-
četli  ukázku z nově připravované 
knížky O’Bluda od Daniely Kro-
lluperové, která byla společná pro 
všechny čtenáře  z celé  republiky. 
Následovalo  povídání  a čtení 
z oblíbených knížek našich ma-
lých  čtenářů.  Některým  to  stále 
nestačilo  a měli  stále  potřebu  si 
povídat,  což  jim vydrželo  dost  
dlouho,  než  se  podařilo  všechny 
děti uspat. Ráno se vstávalo opět 
brzy, následovala snídaně z done-
sených  zásob  a pak  už  rozchod 
domů. Doufáme, že děti tato akce 
nadchla a že si  k ní  najdou cestu 
i příští rok.
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Písnička pro Noc s Andersenem 2013 (nápěv: Okoř)

Honzíkova cesta je jen jedna ze sta pěkných knížek pro děti,
které v noci temné v knihovně tajemné můžeme dnes viděti.
Copak mají asi společné? Kdo to pozná? Kdo to ví?
Každý kluk i holka, co se dobře kouká, každý mi hned odpoví…
(Helena Zmatlíková!)
Na noc s Andersenem, vždycky si vzpomenem, když usednem tiše nad knihou.
Nebudeme litovat, až knížkou budem listovat a vracet se k ní vždycky s oblibou.
Knížka, ta nás vždycky potěší, poučí a pobaví…
Rozesměje smutného, ukáže něco pěkného, nemocného zase uzdraví!

Dana Chrástová a Klára Štefanová

Harry Potter a tajemná komnata v podání 9. třídy
V rámci  literárně-dramatické  výchovy  jsme  letos  odstartovali  tradičně  nácvik 

divadelního představení.
Každý rok se najde nějaká zvláštnost na té či oné třídě a to právě činí naší práci 

tak báječně pestrou. Letošních deváťáků je 30… co kus – to exponát v dobrém slova 
smyslu… ale najít  pro každého byť jen malou roli  není nic jednoduchého. Nebo 
snad znáte nějaké takové divadlo s podobným ansámblem?

Výběr příběhu byl jednoznačný, protože v této třídě nepomáhají ani kouzla a čáry, 
chtěli jsme si na to alespoň hrát. Role jsme nakonec ušili tak, že padly dokonale, to  
si diváci všimli.

Do  vymezených  prostor  jsme  se  také  vešli.  Scény,  kdy se  na  jevišti  nachází 
většina herců, byly zlaté, protože v zákulisí byl klid, který ocenil zejména divák.

Třída od počátku bojovala tak trochu sama se sebou v tom smyslu,  že si byla 
vědoma  nepříliš dobré  pověsti  a nikdo  prý  nevěřil,  že  to  zvládnou.  Dalším 
problémem byla docházka, přesněji častá absence některých jedinců. A to jsme ještě 
netušili, že chřipková epidemie vyřadí z nácviku 16 herců už týden před premiérou. 
Nutno ovšem také dodat, že právě tento výpadek některých herců vedl k tomu, že 
jsme  je  všelijak  nahrazovali,  až  jsme  zjistili,  že  výměna  některých  postav  byla 
vlastně ku prospěchu všech.

Dost ale problémů, bez těch to nikdy nejde, je čas říci pár pozitivních slov, abyste 
si  tuto  třídu  pamatovali  i v lepším  světle.  Tak  především  je  zde  dost  výtvarně 
šikovných jedinců, na které se třída mohla spolehnout při výrobě a malování velice 
povedených kulis.

Celková snaha o vylepšení své vlastní role postihla snad úplně všechny, přede-
vším při představení pro rodiče a veřejnost. Dále bych ráda zdůraznila, že ve dnech 

24 OÚ Studenec



Ročník 2013 Číslo 2

příprav na představení jsem nezaznamenala žádné tzv. totální kázeňské fiasko, tedy 
ani jednou třída neslyšela, že bychom to nedotáhli do konce. Kázeň při těchto akcích 
a navíc  v tomto  počtu  je  nezbytnou  součástí  úspěchu,  ale  některým jedincům to 
dochází pomaleji… v tom lepším případě.

S kolegyní  Danou  Chrástovou  jsme  snahu  celé  třídy  ocenily  i veřejně  a před 
publikem  rodinných  příslušníků  jsme  nešetřily  chválou.  Dostaly  jsme  od  třídy 
nádherný dort v „herypotrovském stylu“, navíc velmi chutný, rozdělily jsme se… 
kvůli linii (štíhlé? asi).

Byly jsme popravdě překvapené, že jsme to zvládly s dětmi sehrát i v časovém limitu.
Velkou pochvalu a 100 bodů uděluji všem za představení pro Centrum Jilemnice, 

pro  které  jsme  hráli  až  po  jarních  prázdninách  a udělali  jsme  jim tímto  velikou 
radost. Pro úplnost pocitů a zážitků přikládám ještě slohovou práci jednoho z žáků.

Milí deváťáci, myslím, že se pro Vás ta 2013-ka stala šťastnou.
Za „krutou režii“

–ma–

Jak jsme zvládli divadlo… 2013

Tím, že se přehouplo  druhé pololetí  v deváté  třídě,  pomalu se blížila  událost, 
která má na této škole dlouholetou tradici, a drobek jsem se jí obával. A to divadlo 
hrané námi deváťáky.
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Začalo to výběrem, co vlastně zahrajeme. Velmi těžký úkol, vzhledem k tomu, že 
nás  je  ve  třídě  poměrně  větší  počet  a každý si  chce  zahrát  alespoň  malou  roli. 
Nakonec vybrala paní učitelka jako literární předlohu Harryho Pottera a hned spojila 
dva díly dohromady. Už jen vybrat, kdo bude co hrát. Koukli jsme na originální film 
a diskutovali, která role je komu šitá na míru.

Většinou u prvních návrhů nezůstalo a vše se během zkoušek změnilo. Byly to 
krásné dny bez učení, plné legrace a vyrábění kulis. Já sám jsem se svoji část textu 
učil  stále  dokola  a strávil  dlouhé  minuty  doma  před  zrcadlem,  abych  podchytil 
správný výraz v obličeji. Mamka jenom kroutila hlavou, nikdy mě neviděla takhle se 
učit ani básničku. Stále jsme zkoušeli a čas první premiéry se blížil. Nesmím ještě 
zapomenout, že týden před premiérou postihla naši třídu viróza a ve škole zbylo jen 
pár odolných jedinců. Já též patřil k těm marodům., takže čas na zkoušení se zkrátil.

A je to tady, první premiéra před publikem, které bylo tvořeno malými dětmi ze 
školky, ale i tak je tréma hrozná věc. Celé tělo se mi třáslo, myslel jsem, že ze sebe 
nevypravím ani slůvko. Ale jak přišel čas jít na scénu, najednou to šlo samo. A pak 
bylo jedno představení za druhým. Mohutný potlesk a smích publika byl odměnou 
za odvedenou práci a neskutečnou trému. Mezi vrcholné představení patřil den, kdy 
roli obecenstva obsadili rodiče. Každý měl zodpovědnost předvést nejlepší výkon 
a nerozesmát se. Opět přišla obrovská tréma, která však byla vykoupena aplausem 
a spokojenými úsměvy našich rodičů. V tu chvíli mi bylo líto, že nás čeká už jen 
několik málo vystoupení.

Co naplat, všechno má svůj začátek i konec. Musím však říct, že jsme si tyto dny 
krásně užili, stálo to za to. Je dobré vidět, že i třída, která nemá na škole moc dobrou 
pověst, se dokáže smekat a vytvořit něco tak pěkného. Samozřejmě největší dík patří 
oběma našim učitelkám za  jejich  čas,  trpělivost  a chuť  s námi pracovat.  A že to 
někdy nebylo lehké! Proto ještě jednou velký dík.  Máme natočené i DVD, proto 
budeme mít v budoucnu krásnou vzpomínku na základní školu.

Olympiáda v anglickém jazyce
11. 2. 2013 se konala Olympiáda v anglickém jazyce – okresní kolo. Již několik 

let tuto soutěž organizuje Základní škola Dr. F. L. Riegra v Semilech. Tato soutěž má 
2 kategorie – I.A je pro žáky šestého a sedmého ročníku a II.A pro žáky osmého 
a devátého  ročníku.  Školního  kola  se  letos  účastnilo  celkem  29 žáků.  Výsledky 
školního kola:

1. místo I.A Sabina Maternová II.A Markéta Urbanová
2. místo Anna Pokorná Dominika Kalenská
3. místo Denisa Zahradníková Štěpánka Dubská
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Do  okresu  postupuje 
pouze  vítěz  školního  ko-
la. Okresní kolo se skládá 
ze  dvou  částí:  písemná 
část (poslech, gramatický 
test, porozumění čtenému 
textu) a ústní část (rozho-
vor s porotou a diskuze 
na vybrané téma). Sabina 
Maternová se umístila na 
2. místě za žákem z více-
letého  gymnázia.  Tento 
rok  podle  nových  pravi-
del je kategorie I.A a ka-
tegorie  pro  víceletá  gymnázia  spojená.  Markéta  Urbanová obsadila  nejvyšší 
umístění a jako  vítězka  postupové  kategorie  reprezentovala  naši  školu  ve  vyšší 
soutěži  –  v kraji.  V krajském kole  si  žákyně osmého ročníku  vedla  velmi  dobře 
a mezi žáky z devátých tříd obsadila 6. místo. Sabině a Markétě gratuluji k vynikají-
cím  výsledkům  a děkuji  za  výbornou  reprezentaci  naší  školy.  Vážím  si  jejich 
přístupu k přípravě na tuto soutěž a chuti se něco dál naučit.

Ing. Petra Šedivá

Olympiáda z anglického jazyka – okresní kolo

V pondělí  11. 2.  se naše  tříčlenná  výprava  (Sabča  Maternová,  paní  učitelka 
Šedivá a já) vydala do Semil na okresní kolo olympiády z anglického jazyka. Když 
jsme tam dorazily,  zapsaly jsme se na prezenční listinu a usadily se do lavic.  Po 
přivítání ze strany paní učitelky Růžičkové a po vyslechnutí základních informací 
o soutěži  jsme  se  rozešli  do  učeben,  kde  jsme  psali  písemnou  část  –  složenou 
z poslechu, porozumění textu a gramatického testu. Po ní jsme jednotlivě odcházeli 
do  místností,  kde  tříčlenná  porota  zkoušela  ústní  část.  Když  domluvil  poslední 
soutěžící a porotci sečetli body, nastalo tolik očekávané vyhlášení výsledků. K naší 
velké radosti jsme se Sabčou byly obě na stupních vítězů. Sabča byla druhá, já jsem 
byla první,  a tak jsem vybojovala postup do krajského kola,  které se bude konat 
20. 3. v Liberci.

Olympiáda z anglického jazyka – krajské kolo

20. 3.  jsme se  s paní  učitelkou Šedivou vypravily do Liberce  na  krajské  kolo 
olympiády z anglického jazyka. Cestu MHD jsme zvládly na jedničku, a tak jsme na 
místo konání dorazily s časovou rezervou. Když soutěž konečně začala, byli jsme 
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rozděleni na žáky základních škol a gymnázií. Nejprve jsme psali testy – poslech 
a gramatický test.  Poté následovalo ústní  zkoušení – opět nás hodnotila tříčlenná 
porota, ale s tím rozdílem, že jsme byli zkoušeni ve dvojicích a naším úkolem bylo 
konverzovat  spíše  s druhým  soutěžícím  než  s porotou.  Když  skončilo  zkoušení, 
nastalo vyhlášení výsledků. Umístila jsem se na 6. místě, což bylo super, vzhledem 
k tomu, že jsem byla skoro nejmladší v naší kategorii. Já osobně beru tuto soutěž 
jako zkušenost.

Chtěla bych také poděkovat paní učitelce za čas a trpělivost, které nám věnovala 
v přípravě na tuto olympiádu.

Markéta Urbanová, žákyně 8. třídy

Olympiáda z českého jazyka – okresní kolo
Na olympiádu z českého 

jazyka odjely soutěžit Mar-
kéta Urbanová a Dominika 
Kalenská,  obě  žákyně  
8. ročníku. Soutěž se kona-
la 7. 2. 2013 v Semilech. 
Skládala se ze dvou částí – 
mluvnice  se  zadanými  
otázkami, tato část trvala 
60 minut. Po pauze se sou-
těžící  museli  „poprat“  se 
slohovou částí, která trvala 
také 60 minut.  Mezitím se 
opravila první část, ve kte-
ré si  holky nevedly vůbec 
špatně,  a obě získaly 13 bodů z 20. S tímto výsledkem jsme odcestovaly zpět  do 
školy, protože na slohovou část potřebovala porota ještě celý další týden. O to větší 
překvapení nás po této době čekalo v emailu, kde jsme se dozvěděli, že Markéta 
napsala  výborně  sloh  a umístila  se  na  prvním  místě  společně  s dalšími  dvěma 
soutěžícími. Dominika se také neztratila a v konkurenci 30 soutěžících se umístila na 
8. místě. (Pro úplnost dodávám, že tam byly téměř jediné osmačky mezi samými 
deváťáky.)  Markéta  postoupila  do  krajského  kola,  které  se  konalo  9. 4. 2013 
v Liberci  a kde  získala  vynikající  1. místo,  a postupuje  tak do  celorepublikového 
kola, které je spojeno s několikadenním soustředěním.

Gratulujeme!!!
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Olympiáda ze zeměpisu – okresní kolo
Zeměpisná olympiáda se konala 14. 3. 2013 v Semilech a od nás se jí zúčastnila 

šestičlenná výprava. Všichni přijeli vybaveni spoustou atlasů, pomůcek a vědomostí, 
aby se mohli porovnat se svými vrstevníky. Soutěž byla tradičně rozvržena do tří 
kol, každé trvalo 45 minut. Nejprve práce s atlasem, poté práce bez atlasu a nakonec 
praktická část. V kategorii A (6. tř.) se nám vedlo nejlépe. Po sečtení všech kol se 
jasným  vítězem stal  Aleš  Mühlbach  a na  čtvrtém  místě  se  umístil  Matěj  Kolář. 
V kategorii  B  (7. tř.) se  lépe  umístila  Sabina  Maternová  na  3. místě  a Anička 
Pokorná na 7. místě. V kategorii C (8. a 9. tř.) se Honza Štěpánek umístil na 5. místě 
a Markéta Urbanová na 6. místě. Právo postupu do krajského kola si vybojoval Aleš 
a v dubnu ho čeká cesta do Liberce.

Mgr. Dana Chrástová, vyučující ČJ a Z

Okresní kolo v recitaci – Semily 2013

V letošním ročníku  přehlídky recitátorů  jsme  měli  devět  zástupců  reprezentu-
jících  všechny  kategorie.  Mezi  nejmladšími  si  pochvalu  zaslouží  Ondra  Košťál 
a Lucinka Pekárková, která získala čestné uznání (něco jako 4. místo).Porota u nich 
ocenila vhodný výběr textu i přednes, jen by to příště chtělo hlasitěji…

V kategorii  4.,  5. tř. soutěžily dívky Eliška Hamáčková, Terka Chrástová a Iva 
Hrnčířová.  Tato  kategorie  byla  nejpočetnější  a všeobecně  zde  porota  kritizovala 
výběr textů. Naše slečny ale ostudu rozhodně svým přednesem neudělaly.

Kategorii 6., 7. tř. letos neobvykle zastupovali pouze chlapci ze 6. třídy. Soutěžilo 
se už se dvěma texty a naše „trio“ patří mezi „baviče“, takže se rozhodně nestydí 
před obecenstvem a mluví všichni dostatečně hlasitě i s přednesem. Také texty si 
vybrali dobře, ale všem se člověk nikdy nezavděčí… řeč je o Dominiku Pekárkovi, 
Aleši Mühlbachovi a velice úspěšném Patriku Pekárkovi, který v silné konku-
renci získal 2. místo a postoupil do krajského kola. Patrik se líbil všem členům 
poroty, upřímně řečeno opravdu zaslouženě a jen potvrdil, že vítězství, tenkrát ještě 
v mladší  kategorii,  nebylo  náhodné.  Kluci  navíc  zaslouží  pochvalu především za 
zodpovědný přístup k celé akci. Páťovi gratulujeme, budeme držet palce v další sou-
těži.

Za nejstarší soutěžící se vydala „do boje“ Dominika Kalenská z osmé třídy, získa-
la čestné uznání a pochvalu má především za to, že se jí „chtělo“.

Není to nic divného, žáci osmých a devátých ročníků letos účast vzdali. Hraje 
v tom roli jednak lenost, jiné zájmy, ale možná i přístup poroty, která někdy působí 
jak z pořadu „Jste nejslabší… máte padáka“.
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Mladý člověk, který vede souboj s pubertou, některá další příkoří nemá prostě 
zapotřebí. To se dá pochopit. Bylo by možná dobré, aby někteří pedagogové v porotě 
působili pozitivněji a motivovali do dalších let. Ale protože  se  za osm posledních 
ročníků v Semilech v tomto směru moc nezměnilo, na zázraky věří málokdo. O to 
hodnotnější je v tomto případě umístění Patrika Pekárka a pozitivní pro nás je i fakt, 
že na školní kolo v recitování, které u nás probíhá před vánočními prázdninami, se 
děti těší… snad jim to vydrží.

Tak za rok zase na „šlehačkový věneček“…
-ma-

Sportovní den ZŠ Studenec – Ski areál Benecko

26. 3. 2013

Opravdu  už  je  jaro?  Kalendářně  jistě  ano,  ovšem sluníčko  se  stále  schovává 
a teploty značně zimní to jen potvrzují. Jako každý rok, tak i letos jsme měli v plánu 
uskutečnit sportovní den na druhém stupni v období mimo lyžařskou sezónu. Letos 
naše oblíbené Mísečky zlevňují až od 1. 4. a běžné ceny jsou zbytečně vysoké.

Vybrali jsme proto areál Benecko s nadmořskou výškou 610–970 m n. m. moder-
ní  lyžařský areál,  který nabízí  ideální  podmínky pro rodiny s dětmi  – rozmanité 
mírné prosluněné cvičné svahy, pohodlné červené sjezdovky, slalomový svah pro 
sportovně laděné lyžaře, dva snowparky pro freestylisty a tři snowtubingové dráhy. 
Samozřejmostí  je  každodenní  večerní  lyžování  a příznivé  ceny.  Závodní  běžecké 
tratě navazují na Krkonošskou magistrálu a nabízejí tak desítky kilometrů upravo-
vaných tratí všech obtížností. Mimosezónní slevy zde již platí a navíc jsme  ještě 
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získali možnost jezdit za ceny pro děti do 12 let, tedy za pouhých 230 Kč od 8.30 do 
13 h.

Skupina  sjezdařů  a několika  snowboardistů  čítala  32 žáků,  kteří  kromě krásné 
slevy  měli  navíc  celý  svah  pro  sebe  i se  čtyřsedačkovou  lanovkou.  Kvůli  nám 
dokonce ještě otevřeli občerstvení, jehož prostory bylo možné využít k odpočinku 
a ohřátí.

Skupina  33 běžkařů  si  projela  trasu  přes  Rovinka  směrem  na  Mísečky  se 
zastávkou v občerstvení na Rovinkách a odvážně přijeli až k dolní stanici lanovky.

Zde se sešli i s 15člennou skupinkou pěších výletníků, kteří navštívili rozhlednu 
Žalý a přes  Rovinka se také vrátili,  cestou se i trochu ztratili.  Za  odměnu mohli 
bezplatně  všichni  nasednout  na vyhlídkovou jízdu sedačkovou lanovkou.  Krásný 
výhled do kraje byl za odměnu. Společné foto a už se v zatáčce vynořil autobus… 
protože  se  žádné  velké  vedro  nekonalo,  všichni  se  těšili  domů.  Nikomu se  nic 
nestalo, téměř všichni pochopili, že se opravdu jedná o zimní sportovní den a oblékli 
se podle toho.

Vnímavý čtenář jistě namítne, že na druhém stupni je žáků více než účastníků 
sportovního  dne.  K tomu lze  jen  připodotknout,  že  naše  mládež  je  líná  a někdy 
v tomto ohledu mají i podporu rodičů. Je to škoda, protože příležitosti sportovního 
vyžití  jiné  školy neposkytují  nebo jen v nepatrné  míře oproti  škole ve Studenci. 
Nemůžeme nikoho nutit, jen motivovat. O to se každý rok snažíme.

Za sportovně snaživý učitelský sbor… SKOL…

R. Macháčová

Vzpomínka na 1. září 1939
V té době jsem byl  školákem a první  školní  den  odpoledne jsem se vydal  na 

návrší  za vsí  zvané Na Hromadách.  Do těchto končin směrem k Roztokám jsme 
chodili o prázdninách do lesa na hřiby. Ale zde na vršku, Na Hromadách, byla holá 
planina, jenom suchá tráva a kameny, stromy téměř žádné, sem tam nějaký šípkový 
keř.  Vidět  bylo daleko široko do krásné krajiny.  Najednou se z dálky,  ze západu 
počal ozývat obrovský hukot, který neustále sílil, jako když se blíží mohutná bouře. 
Na obloze se objevilo množství bombardovacích letadel,  mohlo jich být padesát, 
možná i víc. Tak mě to překvapilo, že mě ani nenapadlo je počítat, v okamžiku jsem 
byl jimi doslova obklopen. Letěly tak nízko, že na jejich křídlech i trupu byly vidět 
černé hákové kříže, bíle orámované. V prosklených pilotních kabinách jsem zahlédl 
dokonce  i členy  posádky.  Letadla  letěla  přímo  nade  mnou  směrem  k polským 
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hranicím.  Bylo  zřejmé,  co  to  znamená  –  ráno  nám maminka  oznámila  smutnou 
zprávu, že vypukla válka. Němci napadli Polsko.

O válce jsem častokrát slyšel od starších lidí. Babička i maminka mi o té první 
světové  často  vyprávěly.  Měli  jsme  doma i staré  válečné  noviny,  ze  kterých  šla 
hrůza. Také tam v daleké Haliči je pohřben náš dědeček, který zde padl za císaře 
pána a jeho rodinu. Dědeček odešel do války velice nerad a nedobrovolně a více se 
nevrátil. Zůstaly po něm čtyři děti, o které se musela babička sama starat v krizi, 
která  pak  nastala.  Kolik  bylo  zmarněno  jiných  dalších  lidských  životů  skrze  ty 
habsburské kašpary, kteří tu válku vlastně způsobili. Uplynulo dvacet let a měli jsme 
tu válku novou, to je důkaz, že takových válekchtivých kašparů je v každé době 
vždycky dost.

Ta smrtonosná letadla mne stále strašila v hlavě. Vždyť to byli vrazi! Ta myšlenka 
mě provázela po celý zbytek dne. Pak se stalo něco podivuhodného – ta letadla se 
znovu objevila v mém podvědomí, nejdříve jakoby v mlze, zdálky, stále se přibližo-
vala a byla zřetelnější. Nastala chvíle činu, kdy jsem musel něco udělat, protože tady 
se děje nespravedlnost! Rozhodl jsem se, že vstoupím do dějin a tomu nesmyslnému 
řádění učiním konec. To nejbližší letadlo jsem praštil klackem a světe, div se, ono se 
zřítilo! Zbyla z něj  jen hromada šrotu.  Jakmile jsem zjistil,  že ten můj klacek je 
zázračný, moje odvaha stoupala. Okamžitě jsem z oblohy srazil další dvě letadla na 
zem.  To  se  mi  však  stalo  osudným.  Přiletěla  další  dvě  letadla,  obratné  a rychlé 
stíhačky – pověstné Messerschmitt. Přiletěly se pomstít a začaly mě pronásledovat. 
Prošívaly tu zem kolem mne kulomety tak důkladně, že ze země létaly gejzíry hlíny 
a prachu. Také ustřelily několik větví ze stromu nade mnou. Jednu větev jsem vzal 
a vztyčil ji nad hlavou a učinil se tak stromem, abych je oklamal. Nebylo mi to však 
vůbec nic platné. Věděli o mně a usilovně mě pronásledovali, až jsem to vzdal. Byl 
to nerovný zápas, už jsem byl tak vyčerpaný a od těch střel tak prošpikovaný, že 
moje košile byla nadobro prosáklá krví.

V tom jsem se probudil, vstal z postele a okamžitě přistoupil k zrcadlu, abych si 
prohlédl a ošetřil utržené rány. Žádné rány ani krev, prostě nic takového. Místo krve 
mi po těle stékaly pramínky potu. Tu moje oči spočinuly na hodinách a s hrůzou 
jsem zjistil, že ručičky ukazují téměř osm hodin! V ten čas jsem měl být už ve škole. 
Rychle jsem se umyl, převlékl do čistého prádla, ustrojil a popadl tašku s učením. Tu 
se otevřely dveře, vešla maminka, a když zjistila, že chci jít do školy, pravila: „Kam 
chceš teď jít tak pozdě, vždyť bude osm večer!“

Takto jsem prožil první den druhé světové války.

(anonym z knihovny)
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Sbor dobrovolných hasičů 
Studenec

Hasičský bál

SDH Studenec pořádal 26. 1. 2013 tradiční Hasičský bál 
od 20.00 v místní sokolovně. K tanci  a poslechu nám zahrála studenecká skupina 
„Člověče, nezlob se“. Pro příchozí bylo připraveno občerstvení, něco dobrého do 
bříška, bohatá tombola a půlnoční slosování vstupenek o sud piva, který i tento rok 
našel svého nového majitele. Tancovalo se a zpívalo až do rána.

Děkujeme ještě  jednou všem sponzorům za  krásné  dary a všem příchozím za 
krásný a klidný průběh večera.

výbor SDH Studenec

POZVÁNKA – Tradiční taneční zábava

Zveme všechny na Tradiční taneční zábavu, která se bude konat v sobotu 
25. května 2013 na parkovišti u sokolovny ve Studenci ve večerních hodinách. 
Hudba a občerstvení zajištěno. Těšíme se na Vaši účast. SDH Studenec

POZVÁNKA

Sbor dobrovolných hasičů Studenec pořádá malý hasičský tábor aneb  Týdenní 
putování s dráčkem Soptíkem, tentokrát do Zoologické zahrady (pro děti od 5 
do 11 let)

Kdy: 5.–9. srpna 2013 od 8.00 do 17.00 h.
(z úterý na středu možnost přespání v hasičské klubovně)

Cena: 400 Kč na dítě
Kde: hasičská zbrojnice ve Studenci a její okolí
Vedoucí tábora: Miroslava Vanclová, Veronika Vanclová a Pavla Vanclová

Zajištěno stravování, zábavné hry, výtvarná činnost, trocha hudby a dostatek pohy-
bu. Odměny pro děti.

Počet přihlášených dětí na tábor je omezen. Rozhoduje datum odevzdání závazné 
přihlášky. Uzávěrka přihlášek 30. 6. 2013

Přihlášku a případné informace Vám poskytne vedoucí tábora:
Miroslava Vanclová, tel.: 736 205 946
Bližší informace naleznete na stránkách hasici.studenec.cz – rubrika pro rodiče.
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Mladí hasiči ze Studence ,„Soptíci a Draci“

Plavčo v Jičíně

V pondělí 3. 12. 2012 jsme se sešli před hasičárnou v 16.00 hodin. Každý hasič 
měl batůžek s plavkami a ručníkem. Nasoukali jsme se do aut  – byla to pořádná 

výprava, 19 dětí a 8 dospělých. 
Mrňousky  jsme  tentokrát  ne-
chali doma. Dojeli jsme v kolo-
ně  do  Jičína  a obsadili  bazén. 
Děti  se  vyřádily  na  tobogánu 
a v divoké řece.  Byly se  ohřát 
v páře  a probublat  ve  vířivce. 
Vyzkoušely si  prostě  všechno, 
co tam bylo, a náramně si to 
užily.  Musím  říct,  že  pro  nás 
nebylo  moc  velké  utrpení  za-

blbnout si s nimi. Naopak. Bylo to moc příjemné odpoledne pro všechny. Děti byly 
vzorné  a hodné,  a tak  si  potom  zaslouženě  zahrály  na  automatech  na  čokoládu, 
sladkosti a blbosti, podle toho, kolik měly penízků.

Vánoční besídka
Ani tento rok před Vánocemi nechyběla „Vánoční besídka“. Sešli jsme se v 16.00 

a začali  zdobit  upečené  perníčky.  Zazpívali  jsme  si  koledy,  rozbalili  dárečky 
a popřáli si hodně zdraví a úspěchů jak osobních, tak hasičských.

Bruslení s mladými hasiči

Ve středu 16. 1. 2013 jsme 
byli v Nové Pace na stadionu 
bruslit. Museli jsme jet mimo 
hasičský  kroužek,  protože 
v pondělí tam nemají veřejné 
bruslení.  Jeli  jsme  v 15.00 
hodin od hasičárny. Na místě 
se děti přezuly a vyrazily na 
led.  Bruslení  jsme si  užívali 
od 15.30 do 17.00 hodin. Pak 
jsme  je  rozvezli  domů.  
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Myslím, že se to všem moc líbilo. Jen hoši by si asi rádi vzali hokejky. To je ale na 
veřejném bruslení zakázáno. SDH Studenec nám bruslení zaplatil, takže tímto moc 
děkujeme.

Soptíci a Draci hrají florbal

Tento rok jsme byli dvakrát o hasičském kroužku v sokolovně. Cílem bylo zahrát 
si  florbal  a trochu si  zacvičit.  Florbalové vybavení nám zapůjčila ZŠ Studenec – 
děkujeme.

Exkurze policie

V pondělí 25. 2. 2013 jsme se sešli na hasičském kroužku všichni v 16.00. Jeli 
jsme  na  exkurzi  obvodního  oddělení  Policie  ČR  v Semilech  poznat  práci  nejen 
kriminalistů. Lukáš Kalenský nás v zasedací místnosti seznámil s jejich prací, ukázal 
nám kufřík s drogami a odrazoval nás od jejich užívání. Doufáme, že pro většinu 
úspěšně.  Potom  nás  provedl  jednotlivými  místnostmi.  Viděli  jsme  vyslýchací 
místnosti pro děti i pro dospělé, posilovnu s tělocvičnou. Tam jsme se chvíli zdrželi 
a děti si zahrály s míčem. Když jsme se trošku vyřádili, pokračovali jsme prohlídkou 
střelnice, kde si kluci mohli posbírat do kapes prázdné patrony. Pak jsme se vrátili 
do zasedačky, kde nám Lukáš ukázal opravdovou pistol, ukázal nám, jak se dá zbraň 
rozložit  a složit.  Poté  děti  dostaly na  památku  omalovánky,  testy,  pexeso  a další 
propagační materiály Policie ČR. Nakonec nás náš průvodce zavedl do věznice. Byl 
to zvláštní pocit prohlédnout si postele za mřížemi. Nejhorší zážitek to byl asi pro 
Ráďu,  který  se  omylem  zabouchl  a musel  čekat,  až  Lukáš  dojde  pro  klíče 
a vysvobodí ho. Myslím, že na některé zážitky budou děti vzpomínat. Určitě pro nás 
bylo poučné (i odrazující) si toto prostředí prohlédnout.

Celkem  jelo 20  dětí.  Dovezli  nás  tam:  Josef  Vancl,  Lukáš  Kalenský,  Petr 
Podzimek a Eva Linková.

A co nás v nejbližší době čeká?

1. května – tradiční soutěž v Čisté u Horek – 12. ročník soutěže mladých hasičů 
v požárním útoku o Pohár velitele SDH Čistá u Horek.

1. června  –  jarní  kolo  soutěže  Plamen  u nás  ve  Studenci  v dopoledních 
hodinách – Za Studenec budou soutěžit dvě družstva. Přijďte proto podpořit  naše 
mladé hasiče a dát si při tom něco dobrého k zakousnutí.

Více informací a fotografií na hasici.studenec.cz – rubrika Mladí hasiči.

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

Mistrovství světa v biatlonu v Novém Městě na Moravě
7.–17. února se konala největší sportovní akce na území České republiky v roce 

2013,  a to  biatlonové  MISTROVSTVÍ  SVĚTA.  V těchto  dnech  přivítalo  Nové 
Město na Moravě 43 sportovních výprav z celého světa a také desetitisíce diváků, 
kteří  vytvořili  závodníkům  skvělou  atmosféru.  Na  Moravu  zamířilo  i několik 
fanoušků ze Studence, aby podpořili české závodníky, vždyť někteří z nich právě ve 
Studenci začínali svoji sportovní kariéru, a to jilemničtí rodáci Zdeněk Vítek, Tomáš 
Holubec a Veronika Vítková.

Biatlon je sportovní disciplina skládající se z běhu na lyžích a střelby z malorážné 
zbraně. V televizi vypadá tento sport velice pěkně a jednoduše, ale je to pěkná dřina. 
Představte  si,  že  běžíte  na  lyžích  co  nejrychleji  dovedete,  zhruba  po  3 km  se 
zastavíte a na vzdálenost padesáti metrů máte trefit cíl o velikosti 4,5 cm vleže, a to 
celkem pětkrát,  po dalších třech kilometrech opět střelba,  tentokrát  vestoje a terč 
o průměru 11,5 cm – pro mnohé z nás  nepředstavitelné (nemluvím o absolvování 
150 metrů dlouhého trestného kola za každou netrefenou ránu a ještě se „dohrabat“ 
do cíle…). A kdo toto dokáže, pro toho „klobouk dolů“.

Biatlon ve Studenci… dříve… a dnes…
Koncem sedmdesátých let se ve Studenci scházela několikrát týdně parta mladých 

sportovců z okolních vesnic, kteří měli zálibu ve střelbě. K tréninku jim přímo ve 
Studenci sloužily tři střelnice – dvě na Kovaříkově skále(pro pistoli a malorážku) 
a třetí fungovala na Drahách (postupem času bohužel všechny zanikly). Vedoucím 
a učitelem střelby byl pan Petr Janda. Pod jeho rukama vyrostlo hodně výborných 
střelců, někteří  z nich reprezentovali tehdy Československou republiku v biatlonu. 
Např.:  Jan  Matouš  –  dvojnásobný  medailista  z mistrovství  světa  a účastník 
olympijských her, Zdeněk Hák – dlouholetý reprezentant a účastník OH, oba z Horní 
Branné, Ladislav Erlebach z Nové Paky, z Jilemnice jezdili sourozenci Josef a Iva 
Trojanovi, z Martinic Jaroslav Bedrník. Do této party se přidávalo postupně i hodně 
studeneckých  kluků:  Robert  a Broněk  Kuříkovi,  Petr  Janda  ml.,  Karel  Hák  ml., 
Svatopluk Čech, Jiří Janda a další, kteří mi jistě prominou, že jejich jméno zde není 
zmíněno. Když nebylo možné trénovat střelbu na venkovních střelnicích, posloužil 
k tréninku  sklep  u Jandů,  kde  se  v minutě  chodba  proměnila  ve  vzduchovkovou 
střelnici. Na to vzpomínají všichni nejraději. Jezdili společně na soustředění, závody, 
výlety, v zimě i v létě.
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Ne ze všech výborných střelců se stali profesionálové, většina z nich dala před-
nost  studiu a rodině. V průběhu let  se naučilo na studeneckých střelnicích přesně 
mířit mnoho osobností. Několik let fungoval při ZŠ Studenec i střelecký kroužek, 
vedoucím byl opět pan Petr Janda, který velmi rád vzpomínal na schůzky a závody 
s dětmi. Několikrát jsem z jeho úst vyslechla například historku z jakýchsi oblast-
ních závodů, kde všechny rozhodčí udivovala svými výbornými výkony Ludmila 
Mečířová  (dnes  Urbanová),  která  již  při  tréninku  vystřílela  „díru  v desítce“  (ve 
středu terče), že páni rozhodčí nechtěli věřit, že se sem vešlo 10 ran a na závod dali 
Lídě raději dvojnásobný počet terčů.

Mezi české reprezentanty,  kteří  stále  roztáčí  kola světového poháru v biatlonu 
a kteří  svoje první „položky“ vystříleli  právě ve Studenci,  patří  jilemnický rodák 
Zdeněk Vítek a Tomáš Holubec z Valteřic.

Nejmladší  generací,  
které  stihl  předat  své 
zkušenosti  a rady  výše 
několikrát zmiňovaný Pe-
tr  Janda,  je  jeho  vnučka 
Magdaléna  Bergerová. 
Právě  ona  říká:  ZÁVO-
DÍM I PRO DĚDU, před 
startem si na něj vzpome-
nu a on mi snad z biatlo-
nového  nebe  pomáhá  
a dodává mi odvahu. Ma-
gdě  se  letos  v její  první 
biatlonové  sezóně  dařilo 
velmi dobře. Získala titul mistryně České republiky v kategorii mladších žákyň. 
Děti v žákovských kategoriích střílí ze vzduchových zbraní, které mají při závodě 
odloženy ve stojanech na střelnici.  Střílí  dvakrát  pět  ran na terče ve vzdálenosti 
10 metrů.  Magdu  naučil  děda  střílet  opravdu  výborně,  neboť  při  svém  nejdůle-
žitějším  závodě  sezóny sestřelila  všech  10 terčů  o průměru  1,5 centimetru.  BIA-
TLON  VE  STUDENCI tedy  ŽIJE,  i když  dnes  pod  záštitou  Klubu  biatlonu 
Jilemnice.

Tento článek bych ráda věnovala svému otci Petru Jandovi, který by letos oslavil 
76. narozeniny nebýt zrádné leukémie. Měl by jistě velikou radost, jakou popularitu 
biatlon v České republice díky vydařenému mistrovství světa získal.

Marie Bergerová
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Rozhovor s Magdou Bergerovou
Magda se zúčastnila Mistrovství České republiky v biatlonu žactva v Jablonci nad 

Nisou a sklízela veliké úspěchy.

Magdi, pochlub se, jak jsi vlastně dopadla?

Magda: Vyhrála jsem závod s hromadným startem klasickou technikou.

Jak často musíš trénovat?

M.: Jak kdy, když nemáme flinty, tak netrénuju, a když je máme, tak 1 až 2× týdně.

Jak dlouho už se věnuješ biatlonu a kdo Tě k němu přivedl?

M.: Biatlonu se věnuju zhruba rok, střílet mě naučil děda.

Čeho bys chtěla ještě v budoucnu dosáhnout?

M.: Jestli u biatlonu vydržím, tak bych chtěla zopakovat tento úspěch.

Co se Ti líbí a naopak, co nemáš ráda?

M.: Jsem ráda, když mi lidé říkají pravdu, nemám ráda, když se někdo po mně opičí.

Ty se věnuješ i klasickému lyžování. Co Tě baví víc?

M.: Určitě biatlon. Protože mám ráda zbraně a baví mě umět rychle běžet a pak se 
přesně strefit do terče.

Kdo je Tvůj vzor?

M.: Z Čechů Verča Vítková, Gabča Soukalová a ze zahraničních Tora Bergerová 
a Martin Fourcade.

Děkuji za rozhovor.
Ptala se Denisa Zahradníková pro školní časopis Pepíno.
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T. J. Sokol Studenec

Běh na lyžích
Letošní zima nebyla pro lyžování ve Studenci moc příznivá. 

Takovou  krásnou  rolbu  máme,  ale  kvůli  nedostatku  sněhu 
nemohla  ani  jednou vyjet  okolo  Studence  a potěšit  tak  nadšené  lyžaře!  Nejlepší 
lyžování  bylo  na  louce  u školy,  ale  ani  tady nepřežila  pěkná  bílá  stopa  výkyvy 
počasí. Několikrát tak museli lyžaři vyrazit za tréninkem k sousedům do Vrchlabí, 
kde měli na okruhu sníh umělý.

Lyžaři vybojovali druhé místo v soutěži družstev

Svaz lyžařů České republiky vyhlašuje každoročně soutěž o Pohár Libereckého 
kraje  v běhu  na  lyžích.  Tato  soutěž  čítá  celkem  šest  závodů.  Závodníkům  se 
postupně připisují bo-
dy za jednotlivá umí-
stění.  Sčítají  se  body 
i všem  členům  klubu 
do soutěže družstev. 
Za Sokol Studenec se 
letos  do bojů o pohár 
zapojily tyto děti: Re-
nata  a Lukáš  Trej-
balovi, Kristina Ján-
ská, Ondřej,  Veronika 
a Magdaléna Bergero-
vi,  Linda  s Denisou 
Zahradníkovy,  Tereza 
Chrástová, Matyáš Mi-
litký  a Vítek  Štefan. 
Naše parta  pod vedením trenérů Petra Plecháče a Josefa Boury poctivě objížděla 
lyžařské závody. Navštívili jsme Benecko, Lučany nad Nisou, Josefův Důl, Jablonec 
nad Nisou, Harrachov a potrápili jsme se i na netradičním závodě na Bedřichově. 
Zde postavili pořadatelé lyžařskou trať plnou nerovností a zatáček. Závodníci museli 
překonat i dva skoky – takový závod se jmenuje ski-cross. Na všech vyjmenovaných 
místech  sbírali  studenečtí  lyžaři  medaile  a krásná  umístění  v popředí  startovního 
pole.  Celkem  medaile  za  celou  sezónu  v soutěži  o Pohár  Libereckého  kraje 
zacinkaly pro Studenec čtrnáctkrát!!!
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Zlato  si  vybojovala  Renata 
Trejbalová  v Jablonci  nad  Nisou, 
Magdaléna Bergerová v Josefově Dole. 
Stříbrných  medailí  jsme  si  odnesli 
celkem  šest,  tři  má  doma  Renata  
Trejbalová, Kristina Jánská dvě a jedním 
stříbrem se blýskl i Ondra Berger. Třetích 
míst,  a tudíž  bronzových  medailí  se 
podařilo sesbírat také šest, 4× se objevil 
na  bronzovém  stupínku  Lukáš  Trejbal, 
jednou  jeho  sestra  Renata,  i Kristina 
Jánská si do své sbírky přidala jeden kov 
této  barvy.  Bramborových  medailí  = 
nepopulárních čtvrtých míst jsme si také 
užili za celou zimu dostatek, specialistky 
na  tato  umístění  byly  Linda  Za -
hradníková  a sestry  Magda  s Verčou 
Bergerovy.

Sečteno a podtrženo, v celé soutěži si ze  Studenečáků nejlépe vedli sourozenci 
Renata a Lukáš Trejbalovi, kteří každý ve své věkové kategorii obsadili shodně 
druhá  místa.  Renata  navíc  získala  i titul  LYŽAŘKA SEZÓNY 2013,  neboť  se 
pravidelně zúčastňovala i lyžařských podzimních přespolních běhů. Tohoto ocenění 
Renatka dosáhla hlavně díky pravidelným účastem na všech závodech zařazených 
do  Poháru  Libereckého  kraje  jak  v zimě,  tak  na  podzim,  nevynechala  ani  jeden 
závod! Ve stejné kategorii žákyň mladších má Sokol Studenec ještě dvě závodnice: 
Kristinu  Jánskou,  která  celkově  obsadila  v soutěži  3. místo  a Magdalénu 
Bergerovou –  tu  najdeme na  místě  pátém.  Mezi  chlapci  narozenými  roku 2004 
obsadil  velmi  pěkné  páté  místo  Ondřej  Berger.  Pátá  skončila  v konečném 
hodnocení Linda Zahradníková mezi žákyněmi nejmladšími, Veronika Bergerová 
byla hned za ní šestá. Dívky a chlapci narozeni 2003 a 2004 závodí na trati dlouhé 
1 km pouze klasickou technikou.  Mezi  ně  patří  i Matyáš Militký,  který ukončil 
svoji  první  „velkou“  lyžařskou  sezónu  na  parádním  osmém  místě.  Tereza 
Chrástová bojovala  letos  hlavně  s volnou  neboli  bruslařskou  technikou,  dva 
kilometry už jsou dlouhé, ale klasické závody se jí dařily velmi dobře, v konečném 
účtování  obsadila  14. místo.  Stejně  se  snažil  i Vítek  Štefan,  kterého  najdeme 
v žebříčku  na  místě  šestnáctém.  Nejzkušenější  z lyžařské  party  je  Denisa 
Zahradníková,  ta  se  mezi  žákyněmi  staršími  vydávala  pravidelně  už  na  trať 
dlouhou 3 km, po sezóně 2013 jí patří 17. místo. V každé kategorii najdeme kolem 
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25 závodníků, kteří dosáhli během zimy na bodovaná místa – ne všem účastníkům 
jednotlivých kategorií se to však v každém závodě povede.

Za  veliký  úspěch  považuje  trenér  Petr  Plecháč  zisk  DRUHÉHO  MÍSTA 
v soutěži družstev mezi malými kluby. To jsou kluby ve městech nebo vesnicích, 
kde nefungují sportovní třídy zaměřené na běh na lyžích. První místo v této kategorii 
obsadili lyžaři z Janova-Bedřichova, třetí byl Sokol Skuhrov.

Za zmínku stojí i výsledky dvojčat  Markétky a Honzíka Štefanových, kteří si 
dohromady navozili domů nejvíce zlatých, stříbrných i bronzových medailí. Jejich 
kategorie  předžákyň  a předžáků  ještě  nespadá  do  počítání  o Pohár  Libereckého 
kraje. Příští rok se ale oba dočkají a my se máme na co těšit!

Štafety dvojic – Josefův důl 3. února 2013

V neděli 3. 2. ráno jsme se vypravili do Josefova Dolu na štafety dvojic. Těšili  
jsme se, protože v loňském roce se nám při stejných závodech dařilo, měli jsme tedy 
veliké  medailové  ambice.  Maličko  jsme se  obávali,  jak se  nám podaří  namazat, 
protože  dát  na  lyže  ten 
správný vosk, aby dobře 
stoupal a ještě byl pěkně 
skluzný, frčel z kopce – 
to  není  vůbec  jednodu-
ché  –  úplná  alchymie. 
A my  neměli  s sebou 
osvědčeného servismana 
Petra Plecháče, ale stačil 
nám  přítel  na  telefonu 
Josef  Boura.  J iž  po  
první  kategorii  žákyň 
nejmladších jsme věděli, 
že zvolená máza je vý-
borná. Štafeta ve složení 
Linda  Zahradníková 
a Veronika  Bergerová 
nedala svým soupeřkám 
žádnou šanci a zvítězila! Chlapci Lukáš Trejbal a Matyáš Militký si na trati 1 km 
dojeli pro bronzové medaile. V kategorii žákyně mladší ročník narození 2002–2001 
jsme měli na startu hned dvě dvojice, čekala je trať dlouhá 2 km. Rychleji byla v cíli 
štafeta  ve  složení  Kristina  Jánská  a Magdaléna  Bergerová,  obsadila  2. místo  za 
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děvčaty z Jilemnice. Renata Trejbalová a Tereza Chrástová si svým dobrým výko-
nem zasloužily místo třetí. Do boje v bílé stopě jsme vyslali 4 studenecké štafety 
a domů si odváželi 4 ocenění na stupních vítězů. Pochvala všem zúčastněným je 
zcela  na  místě!  Děkuji 
také  ochotným  rodičům 
a prarodičům našich zá-
vodníků,  kteří  s  námi 
cestují a pomáhají!

Český pohár staršího žactva – finále Hledáme nové talenty v běhu 
na lyžích pro rok 2013

Takto zní správně celý název závodu, který byl vyvrcholením celé lyžařské sezó-
ny a snahy jak závodníků, tak trenérů. Dvoudenní závody se konaly v Jablonci nad 
Nisou  na  lyžařských  tratích  Břízky.  Bohužel  náš  studenecký  tým  kvůli nemoci 
značně  prořídl.  Zdravá  zůstala  pouze  dvě  děvčata:  Renata  Trejbalová  a Denisa 
Zahradníková. Reprezentovala nás výborně. První závod byl klasickou technikou, 
Renata měla svoji trať dlouhou 2 km a obsadila krásné 6. místo. Denisa absolvovala 
okruh dlouhý 3 km a skončila 37. Zde je třeba připomenout, že se závodu účastnila 
děvčata z celé České republiky!
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V neděli bojovaly holky na ski-crossové trati dlouhé 750 metrů volnou technikou. 
Nejdříve probíhala kvalifikace a z ní byly nejrychlejší závodnice podle dosažených 
časů rozřazeny do hromadných startů.  Renda Trejbalová nás všechny překvapila 
svým nádherným třetím místem. Denča Zahradníková také jistě bojovala jako lvice, 
její výkon stačil na konečné 31. místo. Holky, gratulujeme!

Takže víme, že talent klasického lyžování bydlí ve Studenci!

Lyžařská přípravka – Poslední mazání

V neděli 17. 3. se od studenecké sokolovny vydal konvoj 7 osobních aut s dětmi, 
které  chodí  na  tréninky  lyžařů  běžců  a lyžařské  přípravky,  samozřejmě  s jejich 
rodiči, na poslední společný výlet v této lyžařské sezóně 2012–2013. V plánu jsme 
měli Horní Mísečky, ale kvůli špatné předpovědi počasí jsme zamířili na Benecko. 
Zde  jsme  se  před  studeným  větrem  schovali  do  místních  lesů,  kde  byly  ještě 
perfektně upravené závodní běžecké tratě.  Až na zdejší  lyžařské náměstí  jsme si 
vyvezli sáňky s plnou termoskou teplého čaje a křupavé skořicové šneky jako ob-
čerstvení. Moc se nám tu líbilo, sluníčko svítilo, vítr nás nenašel a my si užili pro 
někoho opravdu posledního letošního lyžování.

A už  se těšíme na jaro a po něm začneme pilně trénovat  na novou lyžařskou 
sezónu 2013–2014.

Organizované tréninky „velkých lyžařů“ probíhají 2× týdně – v úterý a pátek pod 
vedením trenérů Petra Plecháče a Josefa Boury.
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Malí  se  scházejí  v lyžařské  přípravce  vždy  v pátek  od  15 hodin  u sokolovny, 
vedoucími jsou Jaroslav Hák a Marie Bergerová. V této partě nám vyrůstají malí 
závodníci,  kteří  zaslouží  velikou  pochvalu:  Markétka  a Honzík  Štefanovi,  Bára 
Šulcová, Magda Chrástová, Ondra Vaníček, Esterka Kovářová, Lucka Pekárková.

Kdo by se chtěl naučit běhat na lyžích a při tom si užít spoustu legrace, přijďte 
mezi nás! Těšíme se na nové kamarády!!!

Marie Bergerová

Přebory ČOS v běhu na lyžích
Sokolští lyžaři se opět sešli ve Studenci na Přeborech ČOS v běhu na lyžích.
Závody se měly původně konat 20. ledna, v té době však byl Studenec bez sněhu, 

a tak  pořadatelé  stanovili  náhradní  termín  na  poslední  únorovou  neděli  –  24. 2. 
V závěru února bylo alespoň 
trochu zimní počasí – tratě se 
nejen nahazovaly lopatou, ale 
při  konečné  upravě  mohla 
být použita i rolba. Po znač-
ném úsilí  se  pořadatelům 
podařilo připravit trat 1,5 km 

dlouhou, na které se odjely závody všech 
kategorií.

Přebor byl vypsán pro 20 kategorií – od 
žáků nejmladších až po veteránské katego-
rie  nad  60 let.  Ne  všechny  kategorie  se 
podařilo  obsadit,  zúčastnilo  se  57 startu-
jících.  Nejvíce  bylo  nejmladších  žákov-
ských závodníků –  a to  by mohla být 
naděje pro další úspěšné Přebory ČOS.
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Letos byla také vypsána soutěž družstev, ve které se o body přetahovaly jednoty 
z pořádajícího Studence a ze Skuhrova. Úspěšnější byli domácí závodníci.

Studeneckých závodníků startovalo 26 a většina se prosadila na stupně vítězů:

1.místo: Štefanová Markéta, Štefan Jan, Trejbal Lukáš, Trejbalová Renata, Štefan 
Vít, Plecháčová Eliška, Boura Jan, Tauchman Miloš, Plecháč Petr ml., Plecháč Petr st.
2.  místo: Šulcová Bára,  Vaníček  Ondřej,  Jánská  Kristina,  Zahradníková  Denisa, 
Junek Vladimír, Hák Jaroslav
3.místo: Chrástová Magda, Zahradníková Linda, Militký Matyáš, Chrástová Tereza

Studenecká štafeta

24. února
Lyžařská  neděle  pokračovala  po  Přeborech  ČOS  odpoledne  21. ročníkem 

Studenecké štafety.
Pořadatelé pozvali studeneckou veřejnost na lyžařské tratě u sokolovny a nabídli 

příjemně  prožité  odpoledne  při  rodinném  závodě  na  1 km.  Pozvání  přijalo 
57 účastníků, úplné zastoupení měla rodina Trejbalova – rodiče Vladimír a Lenka 
přivedli děti Vojtu, Lukáše a Renatu.

Pro závod byl připraven okruh 1 km dlouhý, nejmladší děti si mohly zvolit délku 
tratě 500 m. Trať byla zdolávána libovolnou technikou a zvolené tempo bylo zcela 
na chuti účastníků – někdo dojížděl do cíle s úsměvem, někdo prolétl trať závodním 

úsilím. Všichni však byli v cíli 
spokojeni  a s chutí  ochutnali 
závodnický čaj. Každý účastník 
obdržel i pěkný diplom.

Jaroslav Hák
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Valná hromada
Tělocvičná  jednota  Sokol  pozvala  své  členy  a hosty  24. března  na  valnou 

hromadu.
Výbor jednoty v průběhu dvouhodinového jednání  složil  účty ze své činnosti, 

byly předneseny zprávy o činnosti odboru všestrannosti a oddílu lyžování. A protože 
VH byla volební, tak byly též volby. Snaha o doplnění nového výboru byla marná, 
a tak stávající výbor byl opět zvolen na další tříleté období. Přejme si, aby členové 
výboru nalézali i nadále dosti chuti do práce, nenechali se odradit různými problémy 
a přinášeli další nápady pro zlepšení činnosti našeho Sokola.

Slavnostním okamžikem bylo udělení ocenění z Fondu bratra Jaroslava Fejfara, 
které se každoročně uděluje zasloužilým členům za jejich dlouhodobou práci pro 
Sokol.  Letošní  ocenění  získal  kolektiv  starších  žen,  který  nachází  cestu  do 
studenecké sokolovny již po dlouhá desetiletí a nikdy neodmítl pomoc tam, kde bylo 
třeba.

Poděkování, které je i pozváním pro ostatní ženy, vyslovila sestra Ježková:

Sportem ku zdraví, bez ohledu na věk, úspěch se záhy dostaví! Kdo chce tužit své 
zdraví, zažít hezké chvíle pohody, nezůstává sedět doma, každý den si zacvičí, vyjde 
ven do přírody. To sokolské prostředí tělo a dobrou mysl naladí. Prostná, míče, lyže, 
tyče,  běh, skoky či nářadí – každý dělá to, co může. Když někdo nestačí, tak se 
nikdo nevysmívá, nikomu to nevadí.

Pochody a horské túry skýtají krásný pohled na svět. Kdyby se chtěl někdo přidat, 
protože je sám, není třeba dlouho váhat, kdykoliv může přijít k nám. Čím častěji se 
přinutíme, svaly procvičíme, mysl povzbudíme. Občas sednem k ohníčku, opečeme 
buřtík, zazpíváme písničku. Místa je pro všechny dost. Každý, kdo mezi nás zavítá, 
je vítaný host.

Nikomu a ničemu nehrozí zmar, ani infarkt!
Sokolům  a všem,  kteří  se  snaží  něco  dělat  pro  tělo  a mysli  ku  prospěchu, 

provolejme třikrát
ZDAR!

Sokolské pozvánky:

8. května: 31. ročník Běhu vítězství – náborový závod v přespolním běhu,
start v 10.00 hod. na Strážníku, náměstí

červen: Turistický výlet do Adršpašských skal, termín bude upřesněn
srpen: Sokolský tábor, záruka zajímavého programu pro děti
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Sportovní klub

Fotbal
Letošní zima dává fotbalistům v nižších soutěžích pořádně zabrat  a odkládá se 

jedno kolo za druhým. Všechny týmy tak čeká pořádně zahuštěná jarní část sezóny 
s termíny uprostřed týdne, klasický anglický fotbalový týden.

Náročným administrativním úkonem zimní přestávky byla výměna registračních 
průkazů.  V rámci  SK  Studenec  bylo  registrováno  14 hráčů  mladší  přípravky, 
11 hráčů  starší  přípravky,  15 starších  a mladších  žáků,  20 dorostenců  a 50 mužů, 
celkem má tedy Studenec registrovaných 110 hráčů z 286 původně registrovaných 
před výměnou registračních průkazů. Z těchto registrovaných hráčů je Václav Tmej 
na  hostování  v Dolní  Kalné  a Patrik  Mejvald  v Martinicích  (mladší  žáci),  Marek 
Čivrný v SK Semily (dorost) a František Horáček v Jiskře Libštát (muži). Naopak na 
hostování ve Studenci jsou dorostenci Ondřej Kupkár (Sokol Roztoky), Pavel Roháč 
(Sokol  Dolní  Kalná)  a muži  Luboš  Dlabola  (Sokol  Kruh),  Petr  Kupkár  (Sokol 
Roztoky)  a Tomáš  Jiřička  (Sokol  Dolní  Kalná).  Hostování  ve  Studenci naopak 
ukončil  Zbyněk  Bergr  (Sokol  Stružinec),  který  v jarní  části  sezóny bude  chytat 
v Nové Vsi nad Popelkou.

Druhým administrativním úkolem byla úhrada členských poplatků FAČR ve výši 
200 Kč za dospělé a 100 Kč za mládež. Je potěšující, že Sportovní klub Studenec má 
po FK Pěnčín Turnov (168 členů) druhý nejvyšší počet členů v rámci okresu Semily 
(152 členů), dále FK Sedmihorky (119), FK Košťálov (118), SK Jilemnice, Sokol 
Jablonec nad Jizerou a Sokol Rovensko (všichni 108) SK Semily (96). Sokol Zálesní 
Lhota  má  k 31. 3. 2013  30 platných  členů,  méně  mají  ještě  1.FC  Tatobity  (23) 
a Sokol Mříčná (29).

V rámci  přípravy  využívala  jednotlivá  družstva  sokolovnu  i umělý  povrch 
multifunkčního hřiště studenecké školy. Halovou sezónu absolvovaly tradičně týmy 
mladší i starší přípravky. V únoru se zúčastnili kvalitně obsazených turnajů ve Rtyni 
(8. místo  při  absenci  řady  nemocných  hráčů),  v Semilech  (vynikající  3. místo 
v konkurenci „ligových“ týmů Baumit Jablonec nad Nisou a Slovan Liberec), znovu 
v Semilech (4. místo), v Nové Pace (1. místo) a v Hostinném (2. místo po finálové 
porážce  s MFK  Trutnov).  Vynikající  výkony  podával  na  turnajích  Vojta  Reiner 
(nejlepší  brankář  turnaje  ve  Rtyni),  bratři  Jandurovi  a Matyáš  Hrubý,  výrazné 
zlepšení zaznamenal i Pepa Efenberk.

Kombinovaný tým mužů sehrál  dva  přípravné  zápasy na  umělé  trávě  v Nové 
Pace.  Nejprve  porazil  FK Nová  Paka  B  2:1  brankami  Kuby Tauchmana  a Mira 
Svinteka  a poté  prohráli  s vrchlabským  dorostem  2:4  (Zdenda  Hanzlík,  Kuba 
Tauchman).
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Orientační běh
I orientační  běh  si  musel  splnit  své  základní  administrativní  povinnosti,  které 

letos  probíhaly v novém informačním systému ORIS.  Oddíl  má v současné  době 
93 členů, z toho 78 registrovaných závodníků.

Po dlouhé době se studenecké závodnice zúčastnily lyžařského orientačního běhu, 
a to Mistrovství České republiky na krátké trati a dvojčlenných štafet ve Vlachovi-

cích u Nového Města na Moravě. V kategorii D14 
Dominika  Kalenská  obsadila  6. místo  a Markéta 
Urbanová 7. místo. V dvojčlenných štafetách muse-
ly dívky startovat v rámci kategorie D18 a obsadily 
6. místo.

Dlouhá  zima  ovlivnila  i sezónu  orientačního 
běhu. Připravené velikonoční soustředění ve Sloupu 
v Čechách  muselo  být  zrušeno  a nahrazeno  odpo-
ledními výjezdy za mapovými prostory „do kraje“. 
Zrušen  byl  i tradiční  Jarní  pohár  na  dlouhé  trati, 
který se měl konat ve Vysoké nad Labem.

Prvním závodem, kterého se zúčastnili studenečtí 
závodníci,  byly Jarní  skály,  tradiční závod v okolí 
hradu  Kost  pořádaný  turnovskými  orientačními 
běžci.  V kvalitní  konkurenci  na  těžkých  tratích  si 

v D14 pro 3. místo doběhla Markéta Urbanová. První dubnový víkend již proběhl 
úvodní závod Východočeského žebříčku, pro 2. místo v D14C si doběhla Dominika 
Kalenská,  v D10N  obsadila 
3. místo Magda Chrástová, 
premiéru  mezi  dorostenci 
ozdobil Aleš Kalenský vítěz-
stvím  v H16D  a v kategorii 
příchozích  skončil  na  3. mí-
stě  Roman  Puš.  Po  závodě 
proběhlo soustředění talento-
vaného žactva, v němž máme 
letos 6 reprezentantů (Tereza 
Chrástová, Natálie Jezdinská, 
Dominika Kalenská, Markéta 
Urbanová,  Vít  Štefan  a Do-
minik Urban).
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Lehká atletika
V průběhu zimy odjížděla studenecká výprava na 19. ročník běžecké ligy O krále 

Jestřebích  hor,  kterou  pořádal  oddíl  Maratonstav  Úpice.  Studenečtí  závodníci  se 
zúčastnili  deseti  z celkových  jedenácti  závodů.  Mezi  nejmladšími  žáky zvítězila 
celkově  Linda  Zahradníková,  její  sestra  Denisa  obsadila  mezi  mladšími  žákyně 
druhé místo. Mezi staršími žákyněmi získala rovněž zásluhou většího počtu závodů 
druhé  místo  Natálie  Jezdinská,  Dominika  Kalenská  skončila  na  třetím  místě. 
V početné kategorii mužů sice Marek Uvizl vyhrál všech šest závodů, kterých se 
zúčastnil,  ale  stačilo  to  pouze  při  osmi  bodovaných  závodech  na  třetí  místo. 
V kategorii  nad  50 let  vybojoval  3. místo  Ivan  Uvizl.  Nejcennější  umístění  ve 
studeneckých barvách dosáhla Martina Uvizlová, která vyhrála hlavní kategorii žen.

V závěrečné nebodované Úpické desítce obsadila v hlavní kategorii žen Martina 
Uvizlová časem 38:56 2. místo a Marek Uvizl v kategorii mužů časem 33:20 třetí 
místo.  Ve vložených závodech žactva  vyhrály své  kategorie  Linda  Zahradníková 
a Natálie Jezdinská.

Alpské lyžování
Další medaili z Mistrovství České republiky dospělých získala Daniela Marková 

ve Špindlerově Mlýně v obřím slalomu, když ji z českých závodnic porazila pouze 
Kateřina Pauláthová.

PaedDr. Petr Junek

Školní sportovní 
klub
Běh na lyžích

Ve  středu  20. února  2013  se 
vybraní  žáci  studenecké  školy 
zúčastnili závodu nazvaného 
Pohár podkrkonošských  škol 
v běhu na lyžích aneb po sto-
pách  dolnobranských  lyžař-
ských mistrů. Do Dolní Branné 
se  toho  dne  sjelo  přibližně  200 
dětí z 15 škol z celého Podkrko-
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noší. Závodilo se klasicky, star-
ty  byly  hromadné  a tak  jsme 
hned  viděli,  jak  na  tom  který 
závodník v cíli je. Na start žáč-
ků prvních tříd se bohužel  ni-
kdo z naší školy nepostavil, ale 
už  druháci  bojovali  výborně! 
Mezi  chlapci  zvítězil  Ondra 
Berger,  druhé  místo  obsadil 
Honzík Štefan.  Markétka Šte-
fanová si s velikým náskokem 
dojela pro zlatou medaili v ka-
tegorii  děvčat.  Když  třeťáci 
viděli, jak dobře se daří  jejich 
mladším kamarádům, nedali se 
zahanbit,  a tak  také  Lukáš 
Trejbal vyskočil  na  nejvyšší 

stupínek,  Sabina Jebavá byla mezi děvčaty pátá.  Za čtvrtou třídu bojoval v bílé 
stopě Matyáš Militký a dojel na krásném třetím místě. Děvčata svedla velký boj se 
soupeřkami  z Vrchlabí,  Linda  Zahradníková brala  bronz,  Veronika  Bergerová 
nepopulární brambory – to znamená čtvrté místo. Asi nejnapínavější souboj svedla 
Magda Bergerová z páté třídy, která prakticky celou 2km trať bojovala o vítězství, 
které jí  bohužel o vlásek uniklo,  ale  i z druhého místa jsme měli  všichni velikou 
radost. Tereza Chrástová byla ve stejném závodě třetí. Naše radost byla ještě větší, 
když jsme zjistili, že celkově obsadila studenecká škola  TŘETÍ MÍSTO. Všichni 
jsme si užili svou chvilku slávy a potlesku na stupních vítězů, dostali jsme krásný 
pohár, bronzovou medaili a diplom. Už v ten okamžik jsme věděli, že za rok zase 
budeme bojovat jako lvi, abychom se pokusili zvítězit!

Bc. Marie Bergerová

Plavecké závody Jičín
Jako každoročně jsme se i letos zúčastnili 19. 3. 2013 plavecké štafety „Plaveme 

s EU“. V Jičíně jsme strávili příjemnou hodinu ve víru vodních radovánek. Po závo-
dě na 25 m volným způsobem jsme si relaxaci ve vodě plně zasloužili. Nejlepší vý-
kony podali: Matyáš Hrubý 20,6 s 4. třída

Bergerová Magda 24,8 s 5. třída
Těšíme se na další ročník této hezké akce.

Mgr. Ivana Kučerová
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Orel

Volejbal: Ženy vybojovaly bronz ve VČ poháru!
V neděli 17. 3. se ženy zúčastnily finálového turnaje Východočeského poháru, do 

něhož se probojovaly v průběhu 3 kvalifikačních turnajů. Mezi 12 účastníky se tak 
dostaly až mezi 4 nejlepší družstva. Ve finálovém turnaji v Česticích děvčata dvakrát 
zvítězila a pouze jednou okusila hořkost porážky.  Při vyrovnaném skóre prvních 
třech týmů rozhodovaly jednotlivé míče a náš tým zaostal za vedoucí Rubenou 
Náchod o pouhé 4 míče! Škoda. I tak další historický úspěch našich žen. Obrovská 
gratulace.
Orel Studenec – Baník Vamberk 2:0

– Nové Město n. M. 1:2
– Rubena Náchod 2:1

Konečné pořadí:
1. Rubena Náchod 5:3 5
2. Nové Město nad Metují 5:3 5
3. Orel Studenec 5:3 5
4. Baník Vamberk 0:6 3

Jarní volejbalový program žen
V jarní části mistrovské soutěže budou naše ženy hájit vedoucí pozici, kterou si  

vybojovaly na podzim. Role to bude samozřejmě těžká jako každá obhajoba dobré 
pozice. Věříme, že je přijdete zejména v domácích utkáních podpořit.

4. 5. 10.00 ženy TJ Sokol Dřevěnice – Orel Studenec
11. 5. 10.00 ženy Orel Studenec – TJ Sokol Bílá Třemešná „B“
18. 5. 10.00 ženy Orel Studenec – TJ Sokol Jilemnice
25. 5. 10.00 ženy TJ Lánov – Orel Studenec
1. 6. 10.00 ženy Orel Studenec – TJ Harant Pecka

Stolní tenis: Muži vybojovali titul okresního přeborníka 
a čeká je baráž o postup do kraje!

V sobotu 23. 3. sehráli muži poslední kolo okresního přeboru ve stolním tenisu. 
Na domácí půdě si  poradili hravě s týmem Košťálova a vítězstvím 10:1 potvrdili 
vítězství  v okresním přeboru  1. třídy.  Nyní  je  čeká  baráž  o postup  do  krajského 
přeboru. Držíme palce.

Podrobnější výsledky a tabulky přineseme v příštím Zpravodaji.
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Župní přebor ve volejbalu ovládl Studenec, ve florbalu 
zvítězil Loukov

V sobotu 23. 3.  pořádala naše organizace jako již  každoročně župní přebor ve 
volejbalu a ve florbalu. Ve volejbalovém turnaji se střetla pouze 2 družstva – Orel 
Studenec  a NNN  (taktéž  studenecký  tým).  Tým  Orla  využil  zejména  svých 
zkušeností a zvítězil ve 2 setech. Obhájil tak titul župního přeborníka

Orel Studenec – NNN Studenec 2:0 (25:15, 25:14)
Sestavy:  Orel: Horáček  Vojtěch,  Hylmar  Jakub,  Mečíř  Petr  ml.,  Urban  Václav, 
Vancl Jan,  NNN: Grofová Karolína,  Běhounek Luboš, Horáček Pavel ml., Kuřík 

Matěj, Ruta Jan, Vacek Jiří

Florbalový turnaj byl o poznání zajíma-
vější,  jelikož  se  ho  zúčastnila  4 družstva. 
Hrálo  se  každý  s každým  dvoukolově. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Stinným  okamžikem  turnaje 
bylo hned první utkání, ve kte-
rém utrpěla po nárazu do hraze-
ní  tržnou ránu Karolína Grofová a z turnaje musela odstoupit.  Dále se tak turnaj 
odehrával už pouze v mužském obsazení. Se ztrátou jediného bodu prošel turnajem 
tým Loukova  a po  zásluze  obhájil  titul  župního  přeborníka.  Tým Orla  Studenec 
obhájil 2. místo.

Výsledky: Konečná tabulka:

Orel Loukov – NNN 3:2, 5:0 1. Orel Loukov 33:13 11
– Orel Studenec 5:3, 11:3 2. Orel Studenec 25:30 6

(za tým Orla nastoupil i Dominik Urban) 3. NNN Studenec 22:28 4
– Loskokotos 6:2, 3:3 4. Loskokotos Čistá 21:30 3

NNN – Orel Studenec 2:4, 5:7
– Loskokotos 6:4, 7:5

Orel Studenec – Loskokotos 5:3, 3:4
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V sobotu 11. 5. 2013 se uskuteční u orlovny

3. ročník soutěže o nejsilnějšího 
muže Studence

Vyzyvatelem tohoto klání je loňský vítěz a obhájce 
Vítek Kuřík.

Podmínky soutěže:
– soutěžící musí mít v den soutěže (tj. 11. 5.)  trvalé 
bydliště  ve  Studenci  nebo  v bezprostředně  sou-
sedící  obci  (Zálesní  Lhota,  Bukovina,  Horka, 
Nedaříž, Levínská Olešnice, Žďár, Roztoky, Martinice) – prokáže se platným 
dokladem!

– všichni účastníci startují na vlastní nebezpečí.

Soutěžit se bude stejně jako loni ve čtyřech 
disciplínách:
– převalování traktorového kola 5× na čas,
– nesení dubové klády na vzdálenost cca 20 m,
– bench press,
– tažení auta na laně na vzdálenost cca 30 m.

Prezence účastníků: v 10.00.
První disciplína vypukne v 11.00.
V průběhu celého dne zajištěny vepřo-
vé speciality Fandy Horáčka.

Najděte i vy odvahu a přijďte poměřit  
síly.  Ostatní  přijďte  podpořit  „Studene-
čáky“ a ochutnat vepřové speciality.

Výsledky  2012 (za  každou  disciplínu 
bylo  za  1. místo  7 bodů,  2. místo  5 b., 
3. místo 4 b.…):

kolo kláda (20 m) bench auto
1. Dan Patka 20 b. 16,80 s 6,58 s 95 kg 17,66 s přespolní
2. Vítek Kuřík 19 b. 19,33 s 6,38 s 85 kg 16,30 s Studenec, vítěz
3. Filip Jezdinský 16 b. 18,25 s 6,34 s 80 kg 24,82 s
4. Lukáš Šubrt 13 b. 21,06 s 7,90 s 100 kg 24,50 s
5. Lukáš Vancl 11 b. 20,66 s 7,46 s 75 kg 20,69 s
6. Lukáš Šmíd 9 b. 34,24 s 15,96 s 100 kg 55,44 s
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Akce plánované orelskou jednotou v průběhu léta:
– 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“.

– V termínu  31. 8. uspořádáme 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.

Cukrovka a jablíčko

Jablka dokážou upravit náš metabolismus

Jablka jsou nejběžnějším ovocem a jeho barva a tvrdost slupky určují typ odrůdy. 
Je možné koupit  jablka  žlutá,  zelená,  ale  i červená nebo žíhaná.  Rozlišujeme tři 
hlavní druhy podle doby sklizně, a to letní, podzimní a zimní.

Sušená  jablka,  označovaná jako  křížaly,  prospívají  našemu  trávicímu  traktu. 
Čerstvá jablka obsahují velké množství vitaminu C a také látky, které napomáhají 
lidskému organismu snižovat riziko rakoviny.

Říká se, že dvě čerstvá jablka denně dokážou upravit náš metabolismus a chrání 
mozek  před  Parkinsonovou  a Alzheimerovou  chorobou.  Jablka  neobsahují  skoro 
žádné bílkoviny, naproti tomu mnoho vody, ale málo cukrů.

Plody jsou bohaté na stopové prvky, jako je draslík, který je nezbytný pro správné 
vyvážení vody, pro přenos nervových podnětů, funkci střev a činnost svalů. Jablka 
také  snižují  krevní  tlak,  cholesterol  a hladinu  krevních  tuků.  Posilují  imunitní 
systém, krevní oběh a také srdce. Dokážou stabilizovat hladinu cukru v krvi, zlepšují 
činnost  střev  a normalizují  mikroflóru  ve  střevech.  Slupka  obsahuje  nenasycené 
mastné kyseliny, hořčík, karoteny a železo.

Jablka obsahují kromě vitaminu C také:
– vitaminy B, a to především B1, B2, B6 a B12,
– vitaminy A, E a K,
– kyselinu pantotenovou a kyselinu listovou,
– niacin, biotin a cholin.
Využití jablek je bohaté a konzumovat je můžeme buď čerstvé, nebo sušené.
Pokud z jablek  odstředíme šťávu,  získáme velké množství  vlákniny,  vitaminů, 

minerálů a přírodního cukru v jedné sklenici.
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Z čerstvých jablek můžeme připravovat  kompoty,  džemy,  marmelády a také je 
přidávat  do  koláčů,  závinů  nebo  buchet.  Připravují  se  z nich  výtečná  jablečná 
povidla a vyrábí mošty i džusy. Jablka slouží i jako aroma do jiných jídel, jako jsou 
kečupy nebo přesnídávky. Při tepelné úpravě ztrácí jablka až 70 % vitaminu C, proto 
se doporučuje konzumovat jablka spíše syrová.

Jablka také obsahují pektin, který váže v žaludku tuky a cholesterol a napomáhá 
jejich snadnějšímu vylučování.

Ve srovnání s ostatními druhy ovoce je obsah pektinu v jablku vysoký – až kolem 
1 %. Kdo si hlídá linii, najde v jablkách spolehlivou oporu díky malému množství 
kalorií. Pokud trpíte problémy se spaním, může určitou pomoc v nouzi poskytnout 
jedno jablko, sklenka moštu nebo jablečný čaj před spaním. Častou příčinou nočního 
probouzení je totiž pokles hladiny krevního cukru. Díky ovocnému cukru v jablku 
zůstává  obsah  cukru  v krvi  delší  dobu  konstantní.  Vitaminy  skupiny  B,  hořčík 
a různé další rostlinné látky mají zase uklidňující účinek na nervy a tím pomáhají při 
usínání.

zdroj: http://www.diabetesaja.cz
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