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ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
Slavnostní otevření přírodního amfiteátru

O sobotním pouťovém víkendu  29. června  2013 se  nám podařilo  otevřít  další
novou stavbu, která se nachází v areálu Základní školy a Mateřské školy. Na toto
slavnostní otevření přijal po-
zvání  i senátor  a starosta  obce
Albrechtice v Jizerských ho-
rách  Jaroslav  Zeman,  který
stavbu velice kladně ohodnotil.
To ,  ž e  se  mu ve  S tudenc i
opravdu líbilo, dokázal tím, že

nakonec  odjížděl
s delším časovým
zpožděním,  než
původně  předpo-
kládal.

Děkuji Vám za
podporu během té-
to  stavby  i za  to,

že jste se zúčastnili  tohoto otevření včetně zahajovacího koncertu.  Závěrem ještě
dodám, že během letních prázdnin a podzimu plocha před tímto amfiteátrem dozná
finální podoby.

Jiří Ulvr, starosta

Mateřská škola v Zálesní Lhotě
Během uzávěrky tohoto čísla Zpravodaje dochází ke konečným úpravám vnitř-

ních  prostor  této budovy,  ale  i venkovního  prostranství,  včetně  nového oplocení.
Zvětšením této budovy došlo i k vyčištění náletových dřevin a tím i k odkrytí celé
budovy, která je daleko více viditelná než dříve.
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V době, kdy budete číst
tyto řádky, věřím, že tato
budova bude již v provozu,
jelikož její slavnostní otev-
ření se plánuje na sobotu
31. srpna 2013. Podaří se

tedy snad to, co jsem si na začátku
této akce přál, ale považoval jsem
to za téměř neuskutečnitelné.

Toto  datum pro  mě  osobně
začíná být něčím výjimečné, jeli-
kož  v roce  2009  jsem  byl  příto-

men slavnostního otevření školského zařízení v Přelouči a tento den i nadále pro mě
zůstává hodně důležitým, i když to jsou již čtyři roky. Ve stejný den, ale v roce 2010,
jsme  otevírali  naši  novou mateřskou školu  ve  Studenci,  v roce  2012 nové  více-
účelové hřiště a letos naši druhou mateřskou školu, včetně nové lékařské ordinace
a společenské místnosti v Zálesní Lhotě.

Každý z nás prožívá něco nevšedního a zvláštního, jde o souhru věcí, ale i o ště-
stí.  V tomto  roce  bylo  štěstí  takové,  že zakázku vyhrály firmy z našeho regionu
a dokázaly se mezi sebou domluvit tak, že se práce mohly prolínat a zároveň uspíšit.
Štěstí bylo určitě i takové, že tuto stavbu se mnou sdíleli lidé, které za ty předešlé
roky znám čím dál více a zároveň si dokážeme navzájem pomoci.

Přináším Vám tedy jedny z posledních fotografií z průběhu této stavby. Ty závě-
rečné a konečné, pevně věřím, že uveřejním v příštím čísle našeho Zpravodaje.

Jiří Ulvr, starosta

4 OÚ Studenec

polovina června



Ročník 2013 Číslo 4

OÚ Studenec 5

začátek července

polovina července



Ročník 2013 Číslo 4

6 OÚ Studenec

 polovina července

začátek srpna



Ročník 2013 Číslo 4

Svatba
V pátek 19. července 2013

se ve Studenci konala další
svatba.  Hlavními  účastníky
byli manželé Gabriela a Petr
Pfeiferovi.

Tento obřad byl výjimečný
i v tom, že se konal v altánu ve-
dle obecního úřadu. Ještě jed-
nou přejeme hodně štěstí ve
společném životě.

Jiří Ulvr, starosta

Rekonstrukce silnice Studenec – Horka u Staré Paky

Letní měsíce jsou náročné na konečné přípravy této akce, která v době vydání
tohoto  Zpravodaje  (pevně  doufám)  bude  již  ve  svém  začátku.  Tyto  dny  jsou
i náročné z pohledu toho, jak mám odpovídat na Vaše otázky, jelikož se harmono-
gram těchto prací  každým dnem neustále mění a započetí odsouvá. Vypjaté je to
však i tak, že mezi lidmi kolují takové zprávy, které jsem ani já nikdy neslyšel. Tím
myslím především to,  že se např.  rekonstrukce silnice Studenec – Horka u Staré
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Paky vůbec neuskuteční, že bude probíhat jednosměrný provoz ve spodní části Stu-
dence… ale i takové, které se uveřejnit nedají.

Proto Vás i dnes prosím, pokud budete potřebovat nějakou informaci či radu, na
kterou budu vědět odpověď, jsem Vám k dispozici. Zároveň prosím, nevěřte všemu,
co kde od koho slyšíte.

Osobně jezdím na jednání do Hradce Králové, ta zásadní proběhla 22. 7. a právě
6. 8. Vzniká tým lidí, který si na sebe zvyká, ale především komunikuje tak, aby
problémů během této akce nastalo co nejméně.

K datu 6. 8. 2013 platí to, že stavba započne v pondělí 19. 8. 2013 bez omeze-
ní provozu. Průjezdnost bude zastavena nejdříve od 2. 9. 2013, ale dle komuni-
kace se zhotovitelem se může prodloužit do doby, až to bude nezbytně nutné.
Nemusíme se tedy snad obávat toho, čeho jsme byli a jsme svědky v sousedních
Martinicích.

Důležité je také říci, že Studenec by měl být letos kompletně hotov (termín
max. do 4. 11. 2013), Horka u Staré Paky se začnou až příští rok.

Nechci Vás zatěžovat informacemi, které nejsou pro Vás až tak podstatné. Sna-
žím se jednat se subjekty v naší obci, které toto omezení nejvíce zasáhne. Pozitivní
je to, že i zhotovitel a investor stavby se snaží o totéž.

Je před námi stavba, kterou si všichni již několik let přejeme. Osobně nám všem
přeji  hodně  trpělivosti,  vstřícnosti,  sounáležitosti  a pevných  nervů.  Pokud  tedy
budete něco potřebovat, znovu říkám, obraťte se na mě.

Jiří Ulvr, starosta

Omluva
Při  prodeji  minulého čísla  Zpravodaje  3/2013 došlo ze strany některých  žáků

k pochybení tím, že tyto výtisky prodávali za vyšší cenu, než měli  (cena Zpravo-
daje je i nadále 10 Kč).  Z jejich strany došlo k navrácení peněz na obecní úřad.
Prosím tedy Vás – poškozené o vyzvednutí těchto peněz nazpět. Toto pochybení se
vyřešilo  tímto způsobem, jelikož  žáci  již  nevědí,  kde konkrétně a za jakou cenu
Zpravodaj prodali.

Děkuji a níže připojuji omluvu dotyčných žáků:

Vážení studenečtí občané, tímto bychom se Vám rádi omluvili za Zpravodaje,
které jsme prodávali dráže. Peníze jsou na obecním úřadě k vyzvednutí. S omluvou:

Václav Korotvička, Václav Drbohlav
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Zápis z výběrového řízení
Opravy cest: Studenec – oprava cest na ppč. 2028, ppč. 1957/2 a ppč. 1954

Zálesní Lhota – oprava cesty na ppč. 2336

Složení výběrové komise: Jiří Ulvr, Ing. Josef Boura, Václav Vancl, Ing. Martin
Hamáček

Vyzvány byly firmy:

1. IMDV Horka s. r. o., Nedaříž 25, 514 01 Jilemnice
2. VH - stavební práce , s. r. o., Studenec 427
3. Václav Stránský, Zálesní Lhota 42, 514 01 Jilemnice
4. M-silnice a. s., závod Trutnov, Sportovní 508, 541 03 Trutnov

Na základě výzvy podaly nabídku tři firmy:

1. IMDV Horka s. r. o., Nedaříž 25, 514 01 Jilemnice
Nabídnutá cena 1 405 944 Kč, záruka 36 měsíců.

2. M-silnice a. s., závod Trutnov, 541 03 Trutnov 3
Nabídnutá cena 1 318 918 Kč, záruka 36 měsíců.

3. Václav Stránský, Zálesní Lhota 42, 514 01 Jilemnice
Nabídnutá cena 1 125 469 Kč, záruka 36 měsíců.

Všechny ceny jsou uvedeny s DPH 21%
Komise posoudila předložené nabídky a vybrala nejvhodnější z nich, tj. nabídku

firmy: Václav Stránský, Zálesní Lhota 42, 514 01 Jilemnice.

Ve Studenci 10. 6. 2013

PYTLE S TŘÍDĚNÝM ODPADEM DÁVEJTE NA

SBĚRNÁ MÍSTA

1–2 DNY PŘED ODVOZEM

VYVÁŽÍ SE KAŽDÉ PRVNÍ ÚTERÝ V MĚSÍCI

UDRŽUJETE TÍM POŘÁDEK

OÚ Studenec 9
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Sběr nebezpečného a komunálního odpadu

Sběr nebezpečného odpadu a elektrozařízení
provede firma „Marius Pedersen, a. s.“

v sobotu 21. září 2013

Studenec Zálesní Lhota

u Lípy 8.00 u Svatých 10.50

u pošty 8.30 u Kynčlů 11.00

u sokolovny 9.00 u samoobsluhy 11.15

u samoobsluhy 9.30 u hospody 11.30

u Špice 10.00 u továrny 11.45

u Pensionu Trautenberk 10.30 na křižovatce 12.00

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

Kontejnery na komunální odpad budou umístěny od 26. do 29. září 2013

Studenec: u Lípy, parkoviště u sokolovny, v Kruhovce

Rovnáčov: u Chládků Zálesní Lhota: u hřbitova

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

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

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

Děkujeme

10 OÚ Studenec
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Z jednání zastupitelstva obce
Druhé zasedání Zastupitelstva obce Studenec se uskutečnilo dne 17. června 2013,

zúčastnilo se ho 12 zastupitelů a 5 občanů.
Před zahájením jednání přivítal pan starosta úspěšné reprezentantky na Mistrov-

ství světa škol v orientačním běhu v Portugalsku – Dominiku Kalenskou (1. místo na
dlouhé klasické trati), Markétu Urbanovou (5. místo na krátké trati), Natálii Jezdin-
skou a trenérku Ing. Petru Šedivou. Družstvo studenecké školy, které reprezentovalo
Českou republiku, obsadilo druhé místo! Pan starosta dívkám poděkoval za úspěš-
nou reprezentaci Studence a předal jim drobné dárky.

Během jednání zastupitelé schválili celkem čtyři obecně závazné vyhlášky: č. 1/2013
o nakládání  s odpady na  území obce  Studenec,  č. 2/2013,  která  zrušuje  vyhlášku
o místním poplatku za hrací přístroje, č. 3/2013 o kompostování a č. 4/2013, která
zrušuje vyhlášku o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení.

Schváleny byly také rozpočtové změny za rok 2013 č. 1 a směrnice Fondu roz-
voje bydlení. Dále zastupitelé odsouhlasili navýšení kapacity MŠ Zálesní Lhota na
28 žáků, vzali na vědomí závěrečný účet sdružení „Jilemnicko – svazek obcí“ za rok
2012 a schválili zřízení věcného břemene a prodej pozemku v Zálesní Lhotě.

V diskusi pan starosta požádal zastupitele o názor ohledně pomoci při povodních
a informoval o následujících akcích:
– Rekonstrukce  silnice  na  Horka  –  koncem  července  by  měla  být  podepsána

smlouva o dílo se zhotovitelem stavby a následně by měly začít stavební práce.
– Práce  na  rekonstrukci  školky v Zálesní  Lhotě  jdou  podle  harmonogramu,  obě

firmy velmi dobře spolupracují.
– Komunitní kompostování začne v sobotu 6. července.
– Slavnostní otevření přírodního amfiteátru se plánuje na „pouťovou“ sobotu 29. 6.

Komunitní kompostování na Jilemnicku
Dokončení z minulého čísla

Proč třídit biologicky rozložitelný materiál?

Biologicky  rozložitelný  materiál  je  živá  hmota,  která  spotřebovává  při  svém
rozkladu kyslík. Pokud uložíme tuto hmotu na skládku, kyslík se k ní těžko dostává
vzhledem k hutnění kompaktorem. To způsobuje, že bioodpad bez přístupu vzduchu
na skládce hnije, páchne a navíc mění svůj objem. Spolu se zápachem se z tělesa
skládky  uvolňují  i některé  skleníkové  plyny,  jako  oxid  uhličitý,  nebo  metan,
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ohrožující  kvalitu  ovzduší.
Navíc v okruhu až 7 kilome-
trů od skládky se mohou šířit
toxické  výluhy  a  ohrozit
zdraví obyvatel. Uložení bio-
odpadu na  skládku je  také
pro obec dražší  nežli  jeho
zpracování na kompostárně.

Důvodů, proč třídit biood-
pad, je jistě mnoho. Uvádíme
ty nejdůležitější:

Snížení množství směsného odpadu
Směsný  komunální  odpad  z domácnosti  obsahuje  až  40 %  bioodpadu.  Jeho

vytříděním dochází k výrazné úspoře, protože se sníží potřeba svozů směsného ko-
munálního odpadu a množství ukládaného odpadu na skládce

Snížení nákladů obce na nakládání s komunálním odpadem
Náklady na  provoz  kompostárny jsou  až  třikrát  nižší  než  náklady na  uložení

biologicky rozložitelného materiálu na skládku odpadů. Dojde k úspoře nákladů na
dopravu a na uložení odpadu na skládce.

Omezení zápachu u směsného komunálního odpadu
Ze  sběrných  nádob  směsného  komunálního  odpadu  uniká  zápach,  který  tvoří

nevhodně  uložený  biomateriál  v těchto  sběrných  nádobách.  Správně  vytříděný
bioodpad v nádobách tomu určených – hnědé sběrné nádoby – nepáchne, naopak je
dobře připraven k dalšímu zpracování.

Snížení emisí na skládce
Pokud dojde k uložení bioodpadu na skládku formou nevytříděného směsného

komunálního odpadu, vzniká nekontrolovaně a živelně produkce skleníkových ply-
nů, které negativně ovlivňují životní prostředí. Tento faktor je základním důvodem
cíle vytřídit bioodpad z komunálního odpadu.

Výroba kvalitního kompostu pro vlastní spotřebu
Kompost  z bioodpadů  je  kvalitním  organickým  hnojivem,  je  využitelný  na

zahrádkách pro pěstování květin, zeleniny, trávníků, ale také pro pokojové a balkó-
nové rostliny.

Vrácení do půdy, co si z ní bereme
Třídění  bioodpadu,  jeho  přepracování  na  kompost  a využití  kompostu  na  ze-

mědělsky  nebo  zahradnicky  obdělávané  půdě  pomáhá  zajistit  udržitelný  cyklus
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organické hmoty v přírodě. Zemědělské půdy nejen v ČR se dlouhou dobu potýkají
s úbytkem  organické  hmoty  způsobené  snižováním  stavů  hospodářských  zvířat.
Tento úbytek s sebou nese snížení celkové úrodnosti půdy a pokles stability a kvality
produkce  zemědělských plodin.  Navrácení  odpadní  organické  hmoty do  půdy je
jedním z možných řešení situace.

Prevence extrémních klimatických jevů
spojených  s degradací  půdy,  a to  především  bleskových  povodní,  které  velmi

často souvisejí s bezútěšným stavem zemědělských půd a zvýšenou erozí. Dodaná
organická hmota výrazně napomáhá stabilitě půdní struktury a pomáhá držet vodu
na zemědělské půdě a v krajině tam, kde je potřeba.

Třídění  bioodpadu,  výroba  kompostu  a jeho  návrat  do  půdy  uzavírá  koloběh
živin, uhlíku a organické hmoty v přírodě. Je to přirozený, ekologicky a ekonomicky
výhodný postup.

Co to je komunitní kompostárna/komunitní kompostování?

Komunitní kompostování je z dikce zákona o odpadech systém sběru a shromaž-
ďování rostlinných zbytků z údržby zeleně a zahrad na území obce, jejich úprava
a následné zpracování na zelený kompost. Je to způsob předcházení vzniku odpadů.
Zařízení se nezřizuje podle zákona o odpadech a není proto zařízením pro nakládání
s odpady.  Povinnosti  vyplývající  ze  zákona  o odpadech  se  tedy  na  tato  zařízení
nevztahují.

Tímto způsobem lze zpracovat pouze rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad na
území  obce.  Produktem  komunitního  kompostování  je  výhradně  zelený  kompost,
který lze využít k údržbě a obnově veřejné zeleně obce. Jiné využití je možné pouze
za splnění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy (zákon o hnojivech).
Především je  nutné  se  registrovat  u Ústředního  kontrolního  a zkušebního  ústavu

zemědělského  a splnit  vše-
chny  požadavky,  které
vyplývají ze zákona o hno-
jivech  a jeho  prováděcích
právních předpisů. Pak lze
kompos t  použ í t  na  za -
hrádkách  občanů  obce
nebo na zemědělsky využí-
vaných půdách pro výrobu
potravin.
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Komunitní kompostování

Komunitní  kompostování  je  jednoduchý  způsob  kompostování,  při  kterém  je
nutné zachovat základní podmínky kompostovacího procesu. V regionu Svazku obcí
Jilemnicka vznikne Síť komunitních kompostáren, které mají za cíl zajistit zpracová-
ní  biologicky rozložitelných  materiálů  rostlinného  původu –  především z údržby
zeleně veřejných ploch a zahrad občanů vznikajících na území těchto obcí. Dojde
tak ke snížení produkce odpadu a k jeho smysluplnému využití. Svazek obcí Jilem-
nicka tak vytvoří podmínky pro splnění podmínek Plánu odpadového hospodářství
obcí, Libereckého kraje i ČR.

Komunitní kompostárna

Komunitní kompostárna je tedy zařízení zpracovávající  biologicky rozložitelné
materiály rostlinného původu. Výstupem ze zařízení je kvalitní kompost, který se
použije  za  účelem  hnojení  obecních  pozemků,  nebo  se  případně  registruje  dle
zákona o hnojivech a předá zemědělcům ke hnojení zemědělských půd a občanům
ke hnojení zahrádek.

Komunitní kompostárny v regionu Svazku obcí Jilemnicko jsou vybaveny nejlep-
ší  dostupnou  technikou,  která  zajišťuje  správný průběh  kompostovacího  procesu
s cílem ochrany životního prostředí a produkce kvalitního kompostu. Základní tech-
nikou kompostáren je drticí a míchací vůz pro úpravu a míchání vstupních surovin
a překopávač kompostu. Obě techniky jsou taženy a poháněny traktorem. Traktor je
vybaven čelním nakladačem, který bude sloužit k manipulaci se vstupními surovina-
mi,  například  k nakládání  do  drtícího  vozu,  k úpravě  surovin  do  kompostovaní
zakládky, nakládání kompostu apod. Nedílnou součástí kompostárny je síto, které
zajišťuje  konečnou  úpravu  –  prosátí  kompostu,  který je  tak  připraven  k aplikaci
a využití. Kompostárny jsou umístěny v 6 obcích (Bukovina, Horní Branná, Jilemni-
ce, Rokytnice n. Jizerou, Vítkovice v Krkonoších, Roztoky u Jilemnice), kde bude
zajištěno zpracování přijatých surovin kompostováním.
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K zajištění  třídění  a svozu  biologicky  rozložitelného  materiálu  je  technologie
vybavena sběrnými nádobami – velkoobjemovými kontejnery a technikou na svoz.
Kontejnery budou dle potřeby v obcích rozmístěny a v dohodnutém režimu sváženy
na kompostárnu.

Jak se biologicky rozložitelný materiál zpracovává na komunitní kompostárně?

Proces kompostování sestává z následujících fází:
– Příjem surovin.
– Zpracování – příprava vstupních surovin (drcení, míchání).
– 1. fáze rozkladu a přeměny – termická reakce.
– 2. fáze dozrávání a stabilizace kompostu.
– Zpracování – finalizace kompostu.
– Skladování kompostu a jeho použití.

Suroviny určené ke kompostování budou upraveny dle kvality v drticím a mícha-
cím  voze  tak,  aby  splňovaly  podmínky  kompostování  (poměr  uhlíku  a dusíku,
vlhkost a strukturnost). Pro kompostování je důležité, aby skladba surovin odpoví-
dala  potřebám mikroorganismů,  které  za  dostatečného přístupu vzduchu zpracují
organickou hmotu.

Fáze vlastního kompostování rozkladu jsou dvě. V prvé dojde za vysokých teplot
k velmi rychlé přeměně a tvorbě čerstvého kompostu. Tato fáze díky technologické
vybavenosti kompostáren bude trvat cca 30 dnů. Pak následuje druhá fáze, v které
dojde  k poklesu  teplot  a dozrání  kompostu.  Tato  fáze  trvá  asi  2 měsíce.  Vzniká
stabilní a zralý kompost. Kompost má stejnoměrnou tmavě hnědou barvu a slabou
vůni po lesní zemině.

Kompost
Kompost  je  zdrojem  organické  hmoty  ovlivňující  půdní  strukturu.  Pro  výši

rostlinné produkce je často více rozhodující právě zlepšení fyzikálních vlastností
půdy vlivem kompostu – v důsledku zlepšení drobtovité struktury, provzdušnění,
akumulací vody – než čistý účinek hnojení, i když ani ten není zcela zanedbatelný.
Zajišťuje stabilitu produkce pěstovaných rostlin.

Kompost je velmi kvalitní organické hnojivo s širokým poměrem živin C:N 30:1
a s pomalu  působícími  formami  dusíku.  Tímto  je  určen  způsob  jeho  využívání
a aplikace jak v zemědělství,  zahradnictví,  tak v rekultivační praxi.  Formy dusíku
a poměr  živin  má  zásadní  význam  při  aplikaci  kompostu  z pohledu  ochrany
životního  prostředí  –  povrchových  a podzemních  vod.  Živiny  jsou  plynule
uvolňovány pro potřebu rostlin a nejsou vyplavovány do spodních vod.

Kompost obsahuje mimo živin a organické hmoty i aerobní mikroorganismy – je
to živý materiál a tím se zásadně liší od ostatních organických hnojiv nebo substrátů.
Tato vlastnost musí být respektována při jeho manipulaci a využívání.
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Účinky kompostu

– Kompost je pro rostliny
zdrojem živin, které se po-
dle potřeby rostlin uvolňu-
jí (dusík, fosfor, draslík).

– Organická hmota obsaže-
ná v kompostu se podílí na
stavbě půdního sorpčního
komplexu.  Zvýšení  sorp-
ční schopnosti půd se pří-
znivě projevuje v možnos-
ti  vytváření  větší  zásoby
živin v půdě a v omezení
jejích ztrát, které mohou
vzniknout  vyplavením slabě  poutaných  živin  do  spodních  vrstev  půdy,  mimo
dosah kořenového systému rostlin.

– Kompost velkou měrou ovlivňuje fyzikální vlastnosti půdy, např. vznik drobto-
vité struktury. To se projevuje příznivějším vzdušným a vodním režimem v půdě,
zvýšením  vododržnosti  lehkých  půd  a zlepšením  provětrávání  a vedení  vody
u těžkých  půd.  Vytvoření  drobtovité  struktury  se  zmenší  neproduktivní  výpar
a tím se zvýší zásoba vody v půdním profilu.

– Kompost podporuje rozvoj zdravého půdního života dlouhodobě a rychleji než
zelené hnojení a statková hnojiva.

– Kompostem  se  vrací  půdě  její  přirozená  úrodnost,  tedy  schopnost  vytvářet
rostlinám optimální půdní podmínky pro zdravý růst – dostatek přístupných živin
a vyrovnanou strukturu půdních mikroorganismů.

– Kompost  zvyšuje  obsah  humusu,  schopnost  jímat  vodu  a tím  zabraňuje  erozi
půdy.

– Kompost  upravuje  hodnotu  pH  (7,3–8,5)  půdy  a může  nahradit  standardní
vápnění půdy.

– Kromě  jiného  kompost  zvyšuje  kolonizaci  kořenů  rostlin  mykorhitickými
houbami.

– Některé výzkumy potvrzují, že při hnojení kompostem se zvyšuje obsah vitamínů
v zelenině, zlepšuje se výtěžnost oleje u řepky olejné apod.

– Díky  zlepšení  struktury  půdy  a tím  zadržení  vody  v půdě  dochází  k zajištění
stability produkce rostlin.

– Pravidelné organické hnojení (kompostem) zvyšuje mikrobiální biomasu – život
v půdě, a stimuluje aktivitu enzymů, což vede ke zvýšené mineralizaci organické
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hmoty a zvýšené odolnosti rostlin proti škůdcům a chorobám. V efektu dojde ke
snížení potřeby pesticidů a produkci kvalitních potravin.

– Pozitivní je také vliv kompostu na kvalitu podzemních vod. Uvolňování dusíku
v půdě  z kompostu  probíhá  relativně  pomalu  a prakticky nejsou  známy žádné
zprávy o nekontrolovatelném vyluhování dusíku. Z tohoto důvodu nepředstavuje
hnojení kvalitním kompostem žádné riziko eutrofizace podzemní vody.  Rostlina
využívá – uvolňuje z kompostu živiny dle vlastní potřeby.

Jak využít kompost

Největší  uplatnění najde kompost v zemědělství, své tradiční uplatnění má pro
domácí  květiny,  zeleninové záhony a trávníky na zahrádkách,  při  údržbě veřejné
zeleně, parků, při rekultivacích a podobně.

Správně vyrobený kompost obsahuje v průměru:  celkový dusík (N) 0,5–1,5 %,
celkový fosfor (P2O5) 0,1–0,8 %, celkový draslík (K2O) 0,3–0,8 %, vápník (CaO) 1–
12 %,  hořčík (MgO) 0,2–3,3 %,  organická hmota 20–40 %,  poměr C:N 12–30:1,
hodnota pH 6,5–8,0.

Čím je kompost mladší, tím je vyšší jeho výživářská účinnost. Čím je starší, tím
je lepší účinnost jeho humusu (vliv na zúrodňování půdy) a pak ho lze použít i jako
substrát.

Kromě živin kompost obsahuje půdní organismy, které jsou velmi důležité pro
udržení rovnováhy života v půdě. V půdě mají zásadní význam při tvorbě humusu,
ovlivňují využití živin rostlinami a zdravotní stav rostlin. Pro svůj život potřebují
i v půdě dostatek vzduchu. Kompost se zapravuje do půdy mělce – cca do 10–12 cm.

Kompost  vyrobený správným postupem neobsahuje  semena  plevelů,  případná
přítomnost škodlivých mikroorganismů je likvidována nebo snížena na přípustnou
míru.
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Kompost můžeme použít jako:

– materiál k mulčování – rozhodit na povrch a nezapravovat, mulčování záhonů na
podzim, nebo pod živé ploty a keře bobulovin, k zakrytí mís ovocných dřevin,

– hnojivo  pro  všechny účely,  na  jaře  povrchově zapravený například  k zelenině
a květinám. V dlouholetém průměru se používá 1–2 kg, respektive 2–4 l kompo-
stu na 1 m2 a rok. Tím se zvyšuje obsah humusu v půdě, podporuje život v půdě
a její  úrodnost  a rostliny jsou zásobeny všemu živinami.  Při  zakládání nových
zahrad nebo při špatných půdních podmínkách je potřeba v počáteční fázi větší
množství humusu – až 10 kg na 1 m2 jednorázově (odpovídá vrstvě 1–2 cm). Do
jamek k výsadě a rýh k výsevu je vhodné kompost smíchat s půdou v poměru 1:1.
Kompost obsahuje hodně rostlinných živin.

– úprava pH – kompost má vysoké pH a působí proti kyselosti.

Při hnojení se musí zohlednit následující faktory:

– množství živin obsažených v půdě,
– potřeba živin pro rostliny,
– celkem použití množství živin v kompostu.

Je dobré znát stav a situaci v zásobení půd živinami. K tomu slouží rozbory půd,
které provádějí zemědělské laboratoře.

Používáním kompostu je zabezpečena potřeba živin rostlinám. To platí zejména
tam, kde se hospodaří podle ekologických metod. Prvky ekologického hospodaření
jsou osevní postupy s rostlinami, které poutají vzdušný dusík (fazole, hrách, jetelo-
viny aj.), zelené hnojení a kompost. Používání dalších zdrojů živin – průmyslových
hnojiv je zbytečné plýtvání, které je škodlivé pro půdu i podzemní vodu. Pokud se
používá  kompost  v doporučených  dávkách,  je  využívání  průmyslových  hnojiv
zbytečné.

Protože kompost obsahuje aerobní mikroorganismy (organismy, které potřebují
pro svůj život vzduch), je nutné dbát na hloubku jeho zapravení, která se uvádí cca
do 10–12 cm. To je vrstva ornice, která se intenzivně obdělává, a má tedy dostatek
organické  hmoty,  a tedy  i optimální  fyzikální  strukturu  a dostatek  vzduchu.  Při
aplikaci na povrch během vegetace (zelenina, zemědělské plodiny, trávníky apod.) je
nutné kompost zapravit mělce do půdy tak, aby obsažené mikroorganismy nezničilo
UV záření slunce.

Kompost se aplikuje jako:

– základní dávka ve výživě rostlin – tedy při přípravě půdy před setím nebo před
výsadbou,

– regenerační dávka k přihnojením rostlin během vegetace,
– přihnojení travnatých ploch po seči.
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Intenzivním sekáním
odebírají okrasné nebo
sportovní  trávníky živi-
ny,  je  nutné  trávníky
intenzivně  hnojit  a za-
vlažovat.  Hnojení  kom-
postem je velmi vhodné,
prosátý kompost na jaře
se rozhodí v dávce cca
2 l na 1 m2.

Při  výsadbě  růží  za-
pravit do vrchní vrstvy
půdy 4–6 lopat kompostu na 1 m2. Vysázené růže zásobí po celý rok vrstva kompo-
stu o tloušťce 2 cm. K ochraně růží před mrazy je vhodné na podzim přihrnout hrub-
ší kompost. U růží se projevuje příznivé působení kompostu zejména při potlačování
chorob. Při výsadbě ovocných stromů je vhodné přimíchat několik lopat kompostu
do  vrchní  vrstvy  půdy  k zahrnutí  jámy.  Později  lze  zásobovat  stromy  během
vegetace kompostem v dávce 2– 3 l na 1 m2.

Při  výsadbě náročných cibulových květin a trvalek lze doporučit  přimíchat  do
půdy polovinu kompostu a ročně během vegetace 4 l kompostu na 1 m2 a povrchově
jej zahrnout hráběmi.

Při  pěstování  zeleniny je  kompost  významným hnojivem.  Na jaře  se aplikuje
kompost na celou plochu a mělce zapraví. Dodatečně přidávat kompost do řádků při
výsevu a výsadbě zejména u velmi náročných druhů. Použitá dávka by měla činit
u velmi náročných druhů asi  8, u středně náročných 6 a u slabě náročných 4 l  na
1 m2. Rybízy, angrešty, maliny – při výsadbě dávka kompostu 10–20 l na 1 m2 do
vrchní vrstvy, Každoroční hnojení v dávce 2–3 l na 1 m2 kompostu pod keře během
vegetace. Rostlinám v kbelících, květináčích a truhlících namíchat polovinu zeminy
pro květiny, zahradní půdy nebo písku s kompostem.

Kdy používat kompost

Kompost je vhodné aplikovat během vegetační doby, to znamená od jara do
pozdního léta. Od počátku zimy je používání méně vhodné. Pokud se aplikuje
vyšší  dávka  kompostu  v pozdním létě,  je  vhodné  vyset  zelené  hnojení  nebo
ozimou plodinu, zajistit tak rostlinnou pokrývku přes zimu a využití živin.
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Základní škola a Mateřská škola Studenec

Ohlédnutí za školním rokem 2012/2013
Čtvrté  číslo  vychází  vždy  na  přelomu  prázdnin  a nového  školního  roku

a pravidelně přináší ohlédnutí za právě uplynulým školním rokem, který letos končí
vlastně až 1. září 2013.

Loňský školní rok byl zahájen slavnostním otevřením multifunkčního hřiště a ten-
to školní rok byl vlastně i jeho prvním rokem provozu a testem jeho využitelnosti.
Vzhledem k stále  přibývajícímu počtu žáků bylo hřiště  využíváno především pro
školní tělesnou výchovu, ale často zde absolvovaly bezplatně své tréninkové jednot-
ky i místní sportovní spolky a za úhradu fotbalové kluby z okolí.

Vlastní školní rok byl zahájen slavnostním přivítáním prvňáčků a dalších nových
žáků školy,  což bylo umožněno i schválením vyšší  kapacity školy Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy s účinností od 1. 9. 2012.

V průběhu celého školního roku 2012/2013 probíhala třetí a čtvrtá etapa projektu
EU peníze  do  škol.  Tento  projekt  byl  zaměřen  na  rozvoj  čtenářské  gramotnosti,
prohloubení jazykových znalostí formou dělených hodin, tvorbu výukových a vzdě-
lávacích  materiálů,  další  zvyšování  odbornosti  pedagogů  a na  další  materiálně
technické vybavení školy (interaktivní tabule, počítačové sestavy, vizualizéry, učeb-
nice, multimédia).

V rámci svého hlavního poslání  jako vzdělávací instituce dosahovala škola dle
jednotlivých výstupů dobrých výsledků. Celoplošné testování je pochopitelně závis-
lé na testovaném vzorku a od toho se odvíjejí jednotlivé výsledky. Povinné testování
absolvovali žáci 5. a 9. ročníku a dosažené výsledky korespondovaly se studijními
výsledky  jednotlivých  žáků.  Velmi  dobrých  výsledků  dosáhli  žáci  5. ročníku
v angličtině  (úspěšnost  88,2 %)  a v českém  jazyce  (80 %),  slabší  procentuální
výsledky přinesla matematika (56 %), ale v rámci České republiky to byla úspěšnost
nad  republikovým průměrem (úspěšnost  nad  80 % mělo  pouze  1 % žáků).  Žáci
9. ročníku byli nejúspěšnější v českém jazyce (70 %), průměrnou úspěšnost dosáhli
v angličtině (50,8 %) a nejslabší výsledky přinesla opět matematika (45,5 %). Žáci
6. ročníku  se  zúčastnili  testování  společnosti  Scio  a výsledky  v českém  jazyce,
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matematice  a obecných  studijních  předpokladech  byly  v rámci  České  republiky
výrazně nad republikovým průměrem a Magda Hrnčířová, Valérie Jiroutová a Aleš
Mühlbach dosáhli úspěšnosti nad 90 %.

Druhým důležitým ukazatelem kvality vzdělávání je přijímací řízení do středních
škol, které je však stále ještě ovlivněno vyšší nabídkou před vlastní poptávkou (vyšší
počet  míst  na  středních  školách  než  vycházejících  žáků).  Proto  větší  výpovědní
hodnotu mají výsledky našich absolventů v prvních ročnících středních škol a s těmi
letošními  (tedy  loňskými  deváťáky)  může  studenecká  škola  vyslovit  plnou
spokojenost.  Z těch  letošních  deváťáků  si  15 žáků vybralo  střední  školy a obory
s maturitou a 12 žáků učební obory.

Každou  školu  reprezentují  i výsledky  školy  ve  vědomostních,  dovednostních
a sportovních  soutěžích.  Letošní  školní  rok  přinesl  studenecké  škole mimořádný
úspěch v podobě dvou medailí z Mistrovství světa škol v orientačním běhu v Portu-
galsku (titul mistryně světa pro Dominiku Kalenskou mezi jednotlivci a stříbro pro
družstvo ve složení Natálie Jezdinská, Dominika Kalenská, Markéta Urbanová). Je
to rozhodně největší úspěch studenecké školy v její historii a bude záležet na těch,
kteří převezmou současné žezlo školy, zda se k tomuto úspěchu alespoň přiblíží. Ve
vědomostních  soutěžích dosáhla  mimořádných úspěchů Markéta  Urbanová,  která
vyhrála krajská kola v olympiádě v českém jazyce, v logické olympiádě a reprezen-
tovala Liberecký kraj v celostátních kolech těchto soutěží.

V rámci Dne učitelů byli také tradičně oceněni
nejlepší učitelé v rámci Jilemnice, obce s rozšíře-
nou působností.  Ze  studeneckých pedagogů pře-
vzala toto ocenění PaedDr. Dana Synková a v jeho
zdůvodnění bylo mimo jiné uvedeno:  Dana Syn-
ková absolvovala Pedagogickou fakultu v Hradci
Králové a od roku 1986 působí v Základní škole
Studenec,  nejprve  jako  učitelka  fyziky  a chemie
a od 1. září 1994 jako zástupkyně ředitele a v sou-
časné  době  i výchovná  poradkyně.  Výrazně  se
podílela  na  všech  změnách,  kterými  studenecká
škola  prošla  (rekonstrukce  a modernizace,  pří-
stavba  mateřské  školy,  vybudování  přírodního
amfiteátru a naučné stezky), i na modernizaci vy-
bavení  školy.  Jako  výchovná  poradkyně  aktivně
připravuje žáky k volbě povolání a metodicky vede
práci  s integrovanými  žáky.  Jako  pedagog  má
mezi žáky přirozenou autoritu a dosahuje ve svých
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předmětech  kvalitních  vý-
stupů. Ocenění  předávali
starosta  obce  Jiří  Ulvr,
starosta Jilemnice Vladimír
Richter a místostarostka Ji-
lemnice  Jana  Čechová.
V následném  rozhovoru
Dana  Synková  uvedla:
Ocenění  mě  velice  pře-
kvapilo, byla jsem tedy do-
jatá a jsem velice vděčná
za to, že si kolegové všimli
mé  práce  a  oceni l i  j i
a velice si toho považuji.

K tradici  školy patří
i snaha pozvat každým rokem významnou osobnost k besedě se žáky, těmi letošními
byla Gabriela Soukalová a Zdeněk Vítek, naši reprezentanti v biatlonu.

Závěr školního roku tradičně patřil loučení s deváťáky, prvňáci jim na cestu do
života zahráli pěkné divadlo a zazpívali, od starosty dostali hrníček na nějaký lahod-
ný nápoj a od ředitele školy otvírák, aby mohli ten lahodný nápoj otevřít. Možná se
někteří pedagogové na tento okamžik i těšili, neboť vyjít s touto třídou nebylo někdy
jednoduché, ale nakonec si všichni odpustili a společně slzu v oku zamáčkli. Konec
dobrý, všechno dobré.
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Neméně důležitou vizitkou školy je i péče o její okolí a vlastní vybavení školy.
I v této  oblasti  škola  dosahuje  vysokého  krajského  nadstandardu  a je  určitě
potěšující, že školu obdivují nejen místní, ale „značně“ přespolní. Tím posledním
vzácným hostem byl Karel Ulvr, bývalý žák studenecké školy, který žije již několik
desetiletí v Austrálii (a australské školy nám mohou prý jen závidět).

Celoroční soutěže O nejaktivnějšího žáka, O nejlepšího 
sportovce

I v letošním roce získávali žáci naší školy v průběhu celého školního roku body
do soutěží O nejaktivnějšího žáka a O nejlepšího sportovce. Body do „aktivity“ bylo
možno získat  například účastí  na školním koncertě,  v recitační  soutěži,  ve  vědo-
mostních olympiádách,  sběrových soutěžích,  ve  výtvarných soutěžích,  a to  nejen
v rámci  školy,  ale  i při  reprezentaci  školy  v okresních,  krajských  i celostátních
kolech.

Nejvíce bodů získali a tím se mezi nejaktivnější žáky naší školy za školní rok
2012/2013 zařadili:

I. stupeň II. stupeň

pořadí a jméno třída bodů pořadí a jméno třída bodů
1. Chrástová Tereza 5. A 462 1. Urbanová Markéta 8. 1492
2. Hamáčková Eliška 5. A 225 2. Kalenská Dominika 8. 540
3. Vanclová Barbora 5. A 199 3. Mühlbach Aleš 6. 479
4. Bachtíková Petra 5. A 175 3. Maternová Sabina 7. 479
5. Pekárková Lucie 2. B 165 5. Pokorná Anna 7. 399
6. Drbohlavová Eliška 5. A 136 6. Hamáčková Markéta 8. 354
7. Kuřík František 5. A 135 7. Pekárek Patrik 6. 343
8. Štefan Vít 4. A 126 8. Svrčková Kristýna 9. 320
9. Urbancová Klaudie 3. B 124 9. Jiroutová Valerie 6. 298
10. Chrástová Magdaléna 2. B 121 10. Souček Dominik 9. 295
10. Štefanová Markéta 2. B 121

Body do „sportu“ vybojovávali žáci svojí účastí a úspěchy v různých sportovních
odvětvích, jako třeba fotbal, florbal, vybíjená, orientační běh, běh na lyžích, atletika,
plavání,  přespolní  běh, stolní tenis na školní,  okresní, krajské, státní  a v letošním
roce dokonce i mezinárodní úrovni.

Nejvíce bodů získali a tím se mezi nejlepší sportovce naší školy za školní rok
2012/2013 zařadili:

OÚ Studenec 23



Ročník 2013 Číslo 4

24 OÚ Studenec

Nejaktivnější žáci a nejlepší sportovci I. stupně

Nejaktivnější žáci a nejlepší sportovci II. stupně



Ročník 2013 Číslo 4

I. stupeň II. stupeň

pořadí a jméno třída bodů pořadí a jméno třída bodů
1. Chrástová Tereza 5. A 374 1. Kalenská Dominika 8. A 1012
2. Štefanová Markéta 2. B 350 2. Jezdinská Natálie 8. A 790
3. Štefan Jan 2. B 319 3. Urbanová Markéta 8. A 665
4. Urban Dominik 5. A 301 4. Korotvička Václav 8. A 457
5. Hrubý Matyáš 4. A 298 5. Zahradníková Denisa 7. A 443
6. Jandura Daniel 3. A 296 6. Hamáčková Markéta 8. A 385
7. Kejmarová Jana 5. A 288 7. Drbohlav Václav 9. A 351
7. Zahradníková Linda 4. A 288 8. Trejbalová Renáta 6. A 347
9. Trejbal Lukáš 3. B 283 9. Mašková Vendula 9. A 335
10. Štefan Vít 4. A 281 10. Vavreková Ilona 8. A 302

Sběrové soutěže
Mnoho žáků naší školy se zapojilo do celoročních sběrových soutěží. Sběrači byli

oceněni poukázkami na odběr zboží v papírnictví, knihkupectví a v obchodě hračky-
sport,  či  poukázkami  do  školního  bufetu,  nebo  věcnými  cenami.  Sbíral  se  starý
papír, vysloužilé elektrospotřebiče, vybité baterie, pomerančová a citrónová kůra.

Naši nejlepší sběrači:

Starý papír

1. Efenberk Josef 4. tř. 1444 kg
2. Štefanová Markéta 2. B 1265 kg
3. Kalenský Adam 5. tř. 951 kg

Elektroodpad Baterie

1. Vaníček Ondřej 2. B 1. Kalenský Adam 5. tř.
2. Kalenský Adam 5. tř. 2. Maternová Sabina 8. tř.
3.–4. Štefan Vít 4. tř. 3. Vaníček Ondřej 2. B
3.–4. Zahradníková Linda 4. tř.

Pomerančová kůra Citrónová kůra

1. Kalenská Dominika 8. tř. 18500 g 1. Kuříková Klára 4. tř 6350 g
2. Štefan Vít 4. tř. 9650 g 2. Chrástová Magda 2. B 2000 g
3. Link Lukáš 4. tř. 7600 g 3. Kalenský Adam 5. tř. 1950 g

Žáci naší školy sbírají též léčivé byliny, které jsou v plné výši žákům propláceny.
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Zprávičky z MŠ Zálesní Lhota

Dračí slavnosti

Na výletě ve Starých Hradech
děti dostaly úkol od jejich vládce,
čaroděje Archibalda I., nakreslit po-
hádkové  obyvatele  jeho  panství.
Proto jsme v dalších dnech po výletě
kreslili a kreslili. Největší popularitu
mezi dětmi získali draci, dračí prin-
cezny,  skřítci  a obyvatelé vodního
království.

Obrázky jsme odeslali čaroději
Archibaldovi a po týdnu jsme s napětím otevírali dopis ze Starých Hradů.

Nejlepší kreslíři byli osobně pozváni na Dračí slavnosti, kde byli rytířem pasová-
ni na ochránce hradu, a domů si odnesli malou odměnu.

Jaké to je ve školce v noci?

Tuhle otázku často od dětí slyšíme. Odhalit tohle tajemství mohou pouze ti, kteří
od září půjdou do „velké“ školy.

Aby nás bylo víc a nebáli jsme se nic, sešli se všichni budoucí školáci ze Zálesní
Lhoty i ze Studence ve studenecké školce. Odpoledne jsme si hráli a kamarády po-
znávali, na večeři vuřty opékali a pak pohádku poslouchali. Odvahu jsme vyzkoušeli

po setmění  při  svitu svíček.  A pak už
všichni  spali  jako  broučci  až  do  rána
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bílého. Královsky jsme posnídali
výborné bábovky a koláče od ma-
minek.  Moc  děkujeme.  Potom
jsme se vrátili  do svých školek
a tříd.

Domů si  budoucí  školáci  od-
nášeli sladkou odměnu a hrdost, že
jsou velcí a samostatní.

 
 Loučení s Krtečkem

Celý školní rok jsme
se ve školce bavili a učili
s Krtečkem. Na rozlouče-
nou si pro děti připravil
velké  putování  s nejrůz-
nějšími úkoly, při kterých
si děti připomněly, co se
během roku učily. Odmě-
nou všem byl na závěr nalezený „poklad“.

Tak jsme se rozloučili nejen s Krtečkem a starým školním rokem, ale i s bu-
doucími školáky.

Pasování na čtenáře
V pondělí 24. 6. 2013 se obě první třídy představily svým rodičům s programem

„pasování  na  čtenáře“.
Děti  dostaly knížku Pří-
běhy zvířátek, ze které si
každý připravil jednu vě-
tu. Tuto větu pak všechny
musely přečíst před publi-
kem.  Všichni  čtenáři  to
zvládli na jedničku a byli
odměněni  ne jen  po -
tleskem, ale i čtenářským
průkazem  a barevným
šátkem, který jim bude
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připomínat, ve kterém roce se stali čtenáři. Teď už mohu jen doufat, že je čtení bude
bavit a stanou se pravidelnými návštěvníky školní knihovny. V druhé části se děti
rodičům  představily  s pásmem,  které  předvedou  i odcházejícím  deváťákům.  Po
velmi náročné kostýmové přípravě (na které se podíleli rodiče) před nás předstoupila
různorodá povolání. V hudebně literárním provedení se představili zedník, kadeřni-
ce, hasič, policista, cukrářka, prodavačka. švadlena, doktorka, veterinářka, fotograf,
policista,  pilot  a spousta  dalších  řemesel.  Děti  byly  naprosto  úžasné  a publikum
naprosto spokojené.

Mgr. Dana Chrástová, vedoucí školní knihovny

Sportovní den pro MŠ a ZŠ
Žáci devátého ročníku pořádali 17. 6.

sportovní  den  pro  děti  z mateřské
školky Studenec  a Zálesní  Lhota.  Za
slunečného počasí děti plnily 12 spor-
tovních  úkolů – skákání  v pytli,  pro-
lézání tunelem, skok obručemi, chůdy,
cvrnkání  kuliček,  kop  do  brány,  hod
na panáka, střela do brány hokejkou,
jízda na koloběžkách, dráha s míčkem
na lžičce, přetahování a minigolf.
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Děti  plnily  úkoly  zodpovědně
a s velkým nasazením.

Sportovní den pro žáky základní
školy se konal 27. 6. Některé disciplí-
ny byly změněny, a tak si žáci mohli
vyzkoušet  i střílení  ze vzduchovky,
hod na basketbalový koš, šplh po laně,
či petanque. Po zdolání všech úkolů
čekala na děti sladká odměna.

Dílna 2013
Během  celého  školního  roku  2012–2013  výtvarně  nadané  děti  na  MŠ  a ZŠ

Studenec  tvořily  nové  výrobky,  zpracovávaly  keramickou  hlínu,  pletly  z pedigu,
z drátků, šily, vyšívaly, skládaly, lepily, batikovaly a přitom se těšily na vyvrcholení
umělecké činnosti – výsta-
vu Dílna 2013, kterou po-
řádáme vždy na konci škol-
ního roku ve výtvarném
ateliéru.

Po hudebním koncertu
byli  rodiče i příbuzní po-
zváni  na  slavnostní  ote-
vření 17. června s malým
pohoštěním a doprovod-
ným programem. Tentokrát
si zájemci mohli i některé
výrobky zakoupit. Bětka
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Bušáková nabízela nádherné
pletené košíky, tácy i podno-
sy z pedigu. Novou techniku
nám představila paní Lenka
Hašková z Martinic. Víte, co
jsou frivolitky? Uzlíčky, kte-
ré  se  vážou člunkem nebo
speciální jehlou. Její nadšené
ruce  vytvořily  nespočetné
množství originálních šperků
–  náušnic,  náhrdelníků,  de-
ček i prostírání. Naši žáci, ale
i zájemci z řad dospělých, se
mohli  přihlásit  do  dvou  vý-

tvarných  dílen.  19. června  si  mohli  vyzkoušet  mokré  plstění  pod  vedeným  paní
Jaroslavy  Kotykové.  Seznámili  se  s ovčí  vlnou,  jejím  zpracováním,  barvením
a odnášeli si plstěné masážní mýdlo a úžasné plstěné oděvní dekorace.

20. června  přijala  naše  pozvání  paní  Kateřina  Grofová  –  floristka.  Přivezla
s sebou nádherný materiál na aranžování. Pod jejím odborným vedením pod našima
rukama vznikala originální díla, která leckde obdivujeme na trzích či za výlohou.
Prostě tento týden jsme si opravdu tvoření užili,  naučili se něco nového a zjistili
jsme, že jsme šikovní, že naše výrobky potěšily mnoho lidí – třeba i Vás. Výtvarné
kroužky na ZŠ vedou M. Jindrová, I. Exnerová, P. Bouchnerová. Originální výrobky
z MŠ  dodaly  paní  učitelka  Felcmanová  ze  Zálesní  Lhoty  a paní  učitelka  Eva
Hájková z MŠ Studenec.

Závěrečný hudební koncert

V pondělí 17. 6. 2013 se uskutečnil  poslední koncert všech hudebních kroužků
naší  školy  v tomto  školním roce.  Během  dopoledne  se  dětem  od  1.  do  6. třídy
představili  spolužáci,  kteří  hrají  na  flétny,  na  kytary  a na  klavír.  Koncertem
provázela  R. Macháčová.  V pauzách  mezi  výměnou  hudebníků  se  děti  mohly
seznámit  s netradičními  nástroji,  které  lze  přibalit  na  cesty  a nezaberou  mnoho
místa. Postupně se dozvěděly něco o Panově flétně, o nástroji bonga, kazoo a rumba
koule. Pokud děti písničky znaly, přidaly se k účinkujícím a zpívaly také. Odpoledne
se přišli podívat rodiče na své děti, jak za tento rok pokročily ve svém hudebním
oboru. Přes velké teplo se třída velmi rychle zaplnila.  Každé hudební vystoupení
bylo odměněno potleskem, koncert se povedl a děti si vysloužily sladkou odměnu.
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Po závěrečné skladbě se většina rodičů přesunula do výtvarného ateliéru,  kde se
konala vernisáž prací dětí z výtvarných kroužků. Díky všem dětem za jejich ochotu
se naučit hrát na hudební nástroj a rodičům za podporu v jejich snažení.

Mgr. Dana Chrástová

Školní výlet 1. A a 1. B 25. 6. 2013 v Jilemnici
Koncem června bývají  většinou pěkné  letní  dny.  Letos  nás  počasí  překvapilo

vydatnými  dešti.  Místo pěší  vycházky do Peřimova na daňčí  farmu jsme museli
zvolit tzv. mokrou variantu. Naštěstí jsme v Jilemnici dobře pořídili – bazén, zámek,
knihovna, třída a tělocvična v ZŠ Komenského, to vše byla správná volba. Prvňáčci
byli spokojeni a výlet se nám i přes nepřízeň počasí vydařil.

Oživlé postavy v Babiččině údolí
Na školní výlet  do Ratibořic se žáci  druhých tříd pilně připravovali.  Společně

jsme četli knihu Babička (úprava pro děti) a také zhlédli stejnojmenný film. Takže
když jsme ve čtvrtek 13. 6. do Babiččina údolí přijeli, nebylo jim úplně cizí.

Autobus nás dovezl na parkoviště k ratibořickému zámku a dál jsme šlapali po
svých. Program nám začínal u mlýna, takže jsme měli trochu naspěch, ale vše jsme
dobře stihli.
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Nejprve nás přivítal pan mlynář s chasou. Ve mlýně jsme si s nimi zazpívali lido-
vé  písničky,  které  doprovodili  na smyčcové  a dechové  nástroje  (housle,  klarinet,
flétny…). A také nám předvedli dobové tance.

Od mlýna jsme se vydali po pěšině ke Starému bělidlu. Po cestě nemohlo chybět
společné  focení  u sousoší  Babičky a jejích  vnoučat.  U Starého  bělidla  už  na  nás
čekala  samotná babička  s Barunkou,  Vilémem, Janem a Adélkou.  Děti  nám daly
ochutnat čerstvě upečený chléb a domácí křížaly. Po prohlídce babiččiny chaloupky
jsme se u Splavu nasvačili. Druháčci byli trošku zklamaní, že nepotkali Viktorku,
ale asi jsme byli moc hluční a bála se nás.

Následovala  příjemná  procházka  parkem  k ratibořickému zámku.  Vedla  přes
altán, kde děti  ochotně vyčistily zámeckou fontánku, ale také kolem jezírka,  kde
obdivovaly barevné rybky. Po cestě a u zámku si děti mohly koupit nejen zmrzlinu
na občerstvení, ale i mnoho suvenýrů.

Jana Tauchmanová, třídní uč. 2. B

U Roubenky
V rámci výuky prvouky absolvovali žáci druhých tříd exkurzi k Roubence.
I přes hlášená vedra jsme ve čtvrtek 20. 6. vyrazili. Ranní procházka ke studánce

byla příjemná, sluníčko ještě tolik nehřálo. Po cestě děti poznávaly listnaté a jehlič-
naté stromy, druhy obilí na poli a další přírodniny.

U Roubenky se  většina  z nás  občerstvila  chladivou  vodou  ze  studánky a také
buřtíkem, který jsme si opekli. Po svačině si každý našel své místečko v lese kolem
studánky, kde byl příjemný stín. Někteří stavěli domečky pro lesní zvířata, jiní čistili
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koryto pro vodu, další
uklízeli okolo ohniště.
Také jsme si přečetli
pověst, která se k Rou-
bence vztahuje,  a za-
psa l i  s e  do  knih y
návštěv.

Zpáteční cesta byla
trochu náročnější, ale
druháci předvedli, že
už jsou opravdu velcí
a statečně došli až ke
škole.

Jana Tauchmanová,
třídní uč. 2. B

Školní výlet 3. tříd
Na konci června jsme čekali na počasí a rozhodli se vyrazit na školní výlet na

hory.  Linkovým  autobusem  jsme  dojeli  na  Zlaté  návrší  a vystoupili  u Vrbatovy
boudy. Byl krásný slunečný den a nám se naskytl úžasný pohled na Sněžku a pano-
rama západních Krkonoš.

Vydali  jsme se  k prameni  Labe.  Cestou  jsme minuli  mohylu  Hanče  a Vrbaty,
zastavili se na prohlídku bunkru (řopíku), viděli Labskou boudu, u pramene Labe
jsme si zopakovali, kudy řeka protéká. Posvačili jsme a šli přes křižovatku U čtyř
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pánů, kolem Růženčiny zahrádky až na Dvoračky. Po krátkém odpočinku nás čekala
nejkrásnější  část  túry  Kotelní  jámou.  Pozorovali  jsme  bohatou  nabídku  horské
chráněné květeny, poznávali stromy, keře, mechy.

S přibývajícími kilometry nám přišla vhod koupel v horské bystřině. Unavení, ale
spokojení jsme došli na Horní Mísečky a autobusem jeli domů. Výlet se vydařil, už
se těšíme na další.

Mgr. Z. Erbenová, Mgr. I. Exnerová a žáci 3. tříd

Výlet na hrad Kost
Dne 24. 6. 2013 se 5. a 6. třída pod dohledem paní učitelky Gregušové, Lánské

a Faistaverové  vydaly na  školní  výlet  na  hrad  Kost.  Vyrazili  jsme  v 8 hodin  od
sokolovny a za chvíli jsme byli na místě. Na programu byla Shakespearova komedie
Zkrocení  zlé  ženy a prohlídka  hradu Kost.  Protože  pršelo,  divadlo  bylo  bohužel
zrušeno a konala se jenom prohlídka. Pokračovali jsme do vesnice Vesec, kde jsme
si  prohlédli  krásné  staré  chaloupky.  Poté  jsme vyrazili  do Jičína,  kde jsme měli
rozchod. Výlet se až na špatné počasí vydařil, učitelům, kteří nás vzali na výlet, moc
děkujeme.

Terka Chrástová a Bára Vanclová, žákyně 5. třídy

Krkonoše za humny i pro sedmáky
Ve středu ráno 12. 6. 2013 jsme se vydali na dvoudenní školní výlet s ubytováním

na Mísečkách. Počasí nám přálo a díky tomu jsme zvolili celodenní výšlap. Trasa
vedla přes Vrbatovu boudu, Labskou boudu, okolo Pančavského vodopádu, údolím

Labe do Špindlerova
Mlýna  a po  sjezdov-
kách  zpět  nahoru  na
Mísečky. Cestou někte-
ří  z nás  náruživě  fotili
nejen  krásné  výhledy,
ale  i  horské  rostliny
a také  zmožené  spolu-
žáky. Paní učitelky nám
ještě ten den zařídily
koupán í  ve  v í ř i vce
v hotelu Na Zátiší, kde
jsme relaxovali a pak
v odpočinku pokračovali
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při sledování televize. Příběhy „Věřte – nevěřte“ sváděly k sázkám, takže jsme si
i zasoutěžili.  Další den jsme vstali v sedm hodin, zabalili  si,  nasnídali se a znovu
vyrazili do Špindlerova Mlýna, tentokrát z kopce dolů do Vojenské zotavovny, kde
jsme si  v bazénu užívali vodních atrakcí a opět  fotili.  Ještě jsme stihli utratit  pár
korun za zmrzlinu a pizzu a poté naskákali do autobusu směr Vrchlabí s přestupem
na Studenec. Tímto děkujeme paní učitelce Macháčové a Brožové za to, že jsme si
mohli výlet tak skvěle užít.

Školní výlet 2013 – 8. třída
19. 6. 2013 vyrazila 8. třída na svůj třídenní školní výlet k Máchovu jezeru. Vyjeli

jsme v půl  deváté z vlakového nádraží  ze Staré Paky.  Jako doprovod s námi jeli
třídní  učitelka  Dana Chrástová  a pan  učitel  Petr  Baudyš.  Když  jsme  dorazili  na
místo, v klidu jsme si rozdělili chatky a připravili se jít do vody. Po namáhavé cestě
k chatkám (2 km) nám paní učitelka oznámila, že Mácháč je od chatek asi 1500 m.

Celé tři dny jsme se jenom koupali a dokázali jsme si usmlouvat, abychom nešli
na Bezděz. Ve středu večer jsme si šli všichni zahrát minigolf. Po krátkém tréninku
mě a Marky Hamáčkovou vyzval na souboj pan učitel Baudyš. Hráli jsme o kofolu.
Po  nádherné  hře  jsme  s Marky  vyhrály  a pan  učitel  Baudyš  nám  musel  koupit
kofolu.  Po  tomto  souboji  jsme  byli  nuceni  jít  na  večeři.  Podávali  brambory
a sekanou. Po večeři jsme museli jít už do sprch a pak jsme měli čas do 23 hodin,
což byla večerka. Večer nešlo vůbec usnout, protože bylo strašné vedro (prožili jsme
si tropickou noc).

Druhý den ráno byli všichni vyhladovělí a těšili se na snídani. Po snídani jsme šli
opět k vodě, kde jsme dělali pořád jen blbosti. Ze všeho nejvíce jsme hráli kohoutí
zápasy nebo jsme si  chodili  půjčovat  šlapadla.  Tento  den  se  stal  osudným panu
učiteli Baudyšovi, když nás vyzval na další souboj. Tentokrát jsme hráli fotbálek.
Pan učitel zase prohrál a my jsme s Marky měly radost z další kofoly. V noci někteří
z nás poprvé viděli zblízka lišku, která se nám procházela po tábořišti. Další den
ráno jsme museli  vyrazit  na vlak a s několika přestupy se dopravit  domů. Ale to
nevadilo, protože tento výlet byl nejlepší, jaký jsme kdy zažili.

Štěpka Dubská, 8. třída

Školní výlet 9. třída
Letos  se  naši  deváťáci  rozhodli,  že  se  na  výlet  dovezou  sami  –  na  kolech.

Objednali  jsme tropické počasí  a ve středu 19. 6.  vyrazili  do Jinolic.  Cestu jsme
zvládli  velmi  rychle,  hnala nás  totiž  představa  osvěžující  vody v rybníku.  Hned,
jakmile jsme se ubytovali v karavanech, vrhli jsme se do vody a vydrželi tam až do
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večera.  Když  pak  teplota  trochu  klesla,  šli  jsme  prozkoumat  okolní  rybníky  –
Němeček a Vražda. Večer nemohl chybět táborák a opékání buřtů. Druhý den ráno
jsme se vypravili do Prachovských skal a prošli jeden prohlídkový okruh. V úzkých
průlezkách jsme občas měli strach, abychom neuvízli. Odpoledne už jsme opět řádili
ve vodě Oborského rybníku. Na malou pláž byl během rána navezen krásný bílý
písek, a tak jsme se vrátili do dětských let a postavili dva krásné hrady. Večer opět
opékání buřtů, neboť zásoby z domova byly veliké. Ranní déšť nám ovlažil vzduch
před zpáteční cestou, a tak se nám domů jelo příjemně. Díky Vanclovým jsme se
nemuseli dřít se svými batohy, ale i tak byl kopec na Klepandu docela dřina. Vrátili
jsme se všichni zdraví a ani spálená záda nás nijak netrápila.
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Výměnný pobyt v holandském Borgeru
V pondělí v 5 hodin ráno jsme se vydali na

cestu do Holandska. Dvanáctihodinová jízda by-
la zdlouhavá, ale těšili jsme se na své holandské
kamarády.  Asi v polovině Německa nám pře-
stalo pršet a vysvitlo sluníčko. Viděli jsme mno-

ho větrných
mlýnů, past-
vin  a hlavně
samou rovi-
nu.  Když  jsme  přijížděli,  již  nás  vítaly  ho-
landské rodiny, které si nás „rozebraly“, odvezly
domů a pohostily místními  pochoutkami.  Ty
jsou úplně jiné než české – Holanďané neznají
knedlíky, buřty, párky, salámy, klobásy…

Jana Jiroutová

V úterý ráno jsme se všichni setkali
u školy. Celé dopoledne jsme byli v jejich
velmi pěkné, ale zmatené škole. Dělali
jsme  různé  aktivity,  např.  kreslení
portrétu, zhlédnutí filmu z návštěvy
Holanďanů u nás a zjišťování informací
o Holandsku – o městě Borgeru a Gronin-
genu. Když nastal čas oběda, šli jsme do
jídelny, kde jsme si snědli své studené
obědy.

Odpoledne jsme jeli autobusem do zmíně-
ného města Groningen, které je vzdálené asi
30 km od Borgeru. Zde jsme nastoupili na
malou loď a vydali se na hodinovou plavbu
po kanálu. Po projížďce jsme měli asi 2 ho-
diny  rozchod  a možnost  prohlídky  centra
a nakupování.  Potom jsme nasedli  do auto-
busu a vydali se zpět do Borgeru. Celý den
byl velmi hezký.

Eliška Ulvrová
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Ve středu nás čekal sportovní den. Střílení  lukem, orientace v terénu s pomocí
GPS a stavění vlastních lanových mostů mezi stromy. Vše bylo celkem splnitelné,
ale i tak se pár jedinců na chvíli ztratilo. Jinak to byl vydařený den. Po skončení
sportovních  akcí  jsme  měli  volnou  zábavu  se  svými  kamarády  a holandskými
rodinami. Někteří jeli do zábavního parku, jiní k vodě.

Tereza Prokopová

Ve čtvrtek ráno jsme si museli přivstat, protože jsme jeli na ostrov Schiermonni-
koog a u školy jsme museli být už v půl osmé. Po asi dvouhodinové cestě autobusem

jsme  v přístavu  nastoupili  na
trajekt. Když jsme dojeli na ost-
rov, půjčili jsme si kola a vydali se
napříč ostrovem na pláž. Někteří
otužilci se dokonce vykoupali, ně-
kteří  si  jen  smočili  nohy.  Poté
jsme se osušili a jeli do zdejšího
 
 
 
 
 

 městečka nakupovat. Nakoupili jsme holand-
ské speciality, stavěli se na pizzu a celý den si
užívali. Večer jsme se trajektem vrátili, auto-
busem  dojeli  do  Borgeru,  a protože  už  bylo
pozdě, jeli jsme rovnou domů a šli jsme spát.

Markéta Urbanová
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V pátek jsme se probouzeli s po-
citem, že to byla poslední strávená
noc v Holandsku a bude následovat
noc v autobuse.

 
 
 
 
 
 
 

 Holanďané nás ráno odvedli k nim
před školu,  kde se od nás odpojili
a museli jít do školy. My Češi jsme se
vydali na prohlídku muzea. Prohlídka nás zaujala a moc se nám líbila. Po prohlídce
jsme  se  odebrali  zpět  ke  svým  holandským  kamarádům.  Poté  následoval  volný
program. Strávili jsme ho v lunaparku, bazénu nebo v rodinách.

V 18 hodin už jsme se scházeli se sbalenými věcmi před školou. Tam pro nás
připravili příjemné zakončení dne, čímž bylo grilování.

V půl osmé už jsme se všichni odebírali k autobusu a začali se loučit. Ani při
tomto  odjezdu  nechyběly  slzy…  Ve  20.00  už  jsme  museli  všichni  nastoupit  do
autobusu a pak už následovala dvanáctihodinová cesta domů.

Markéta Hamáčková

Sobotní ráno rodiče očekávali náš příjezd. Byl to trochu nezvyk doma s rodiči
mluvit česky a nepřemýšlet o tom, co mám říci, aby mi rozuměli. Celý den byl una-
vený a smutný, opět být doma s pocitem, že ty fajn lidi už možná nikdy neuvidím…

Denisa Jirásková
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Beseda s reprezentanty v biatlonu 2013
Biatlon je zimní sport, kombinující běh na lyžích a střelbu z malorážné pušky.
Disciplíny: vytrvalostní závod (závod jednotlivců) , sprint, stíhací závod, závod

s hromadným startem, štafeta.
Materiálové vybavení: biatlonová puška – malorážka:

– ráže hlavně je 5,6 mm (.22") long rifle,
– odpor spouště musí být minimálně 0,5 kg,
– puška musí mít bez zásobníků a střeliva minimální hmotnost 3,5 kg.

Pozvání  pana ředitele  Petra  Junka přijali  a dne 11. 6. 2013 nás  poctili  svojí
návštěvou…

Zdeněk Vítek (* 25. července 1977 ve Vrchlabí) je reprezentantem České repub-
liky v biatlonu. Jeho největším úspěchem je bronzová medaile na mistrovství světa
v Chanty-Mansijsku  2003. Je také mistrem Evropy v individuálním závodě z roku
2000 a v roce 2008 na ME v Novém Městě na Moravě vybojoval pro českou štafetu
bronz. V roce 2004 se stal mistrem světa ve sprintu a stíhacím závodě na MS v let-
ním biatlonu v Osrblie. Vyhrál jeden závod světového poháru v Hochfilzenu 2002.

Gabriela  Soukalová  (* 1. listopadu  1989  v Jablonci nad  Nisou)  je  česká
reprezentantka v biatlonu a juniorská mistryně světa ve štafetovém závodu.

Pochází ze sportovní rodiny. Její matka Gabriela Soukalová starší je bývalá repre-
zentantka v klasickém lyžování, majitelka stříbrné medaile ze Zimních olympijských
her 1984 v Sarajevu.

V sezóně 2008–2009 vyhrála juniorské mistrovství světa v Kanadě jako členka
českého štafetového týmu. V sezóně 2009–10 reprezentovala Českou republiku na
Zimních  olympijských  hrách  ve  Vancouveru  2010  v individuálním  závodě,  kde
obsadila 60. místo. Od sezóny 2012–2013 přešla do tréninkové skupiny Jindřicha
Šikoly.  Po boku nové tréninkové partnerky,  dlouhodobé české jedničky Veroniky
Vítkové, se zařadila do světové špičky. Dne 14. prosince 2012 vyhrála první závod
ve světovém poháru, když triumfovala ve sprintu ve slovinské Pokljuce, druhý den
v sobotu  ve  stíhacím  závodě  obsadila  těsně  druhé  místo  a v neděli  16. prosince
dosáhla na třetí místo v hromadném závodě. Na  Mistrovství světa v Novém Městě
na Moravě obsadila v každém závodě umístění mezi první dvacítkou. Dosáhla však
úspěchu jako členka bronzové smíšené štafety,  ve  které  běžela  druhý úsek.  Dne
14. března 2013 dosáhla v ruském Chanty-Mansijsku druhého vítězství ve světovém
poháru, opět ve sprintu. O dva dny později vyhrála i stíhací závod. Fantastický ví-
kend završila triumfem v závodě s hromadným startem. Tyto výsledky jí vynesly še-
stou příčku v celkovém hodnocení světového poháru, když za sebou nechala i takové
hvězdy jako Němku Gössnerovou nebo slovenskou biatlonistku Kuzminovou.

zdroj: Wikipedie
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Beseda proběhla na dvě etapy, pro první i druhý stupeň ZŠ Studenec.
Pro mladší  děti  jsme povídání  s vynikajícími  sportovci  zaměřili  na sport  jako

takový.  Naprosto  unesení  byly z laserových  pušek,  které  s sebou přivezl  Zdeněk
Vítek a ke všeobecné radosti je také zprovoznil. Gabriela Soukalová měla na ukázku
malorážku, se kterou před-
vedla, jak rychle si ji dokáže
připravit ke střelbě. Děti byly
od Marušky Bergerové dobře
vybaveny vědomostmi o dis-
ciplínách a o rozměrech terčů
i vzdálenosti, na kterou se
střílí.

Kromě dárků ze školní
výtvarné dílny obdrželi spor-
tovci  i „zakletý  pátý  terč“
v podobě  dortu,  který  jim
darovala Maruška společně
s dětmi, které v biatlonu už
také soutěží.

Na druhém stupni jsou už
některé děti rozumnější, proto jsme se sportovců ptali na jejich sportovní začátky,
podporu v rodině, jak zvládali školu a sport dohromady, jak si rozumí s trenéry, jaké
značky lyží a oblečení preferují, jak to chodí se sponzory a jak vycházejí s médii
a pochopitelně došlo i na ukázky jejich vybavení. Zvláště nás potom zajímaly jejich
koníčky a volný čas, plány do budoucna atd. Bylo to velmi zajímavé vypravování,
které se neslo v humorném duchu, nejen při líčení některých historek.

Gabriela Soukalová i Zdeněk Vítek jsou nejen výborní sportovci,  ale také
velice skromní a přátelští lidé, se kterými čas velmi rychle utíkal. Mnoho otázek
z naší strany a jistě i spousta zajímavostí ze strany jejich nám tak zůstávají na další
setkání.  Gábina  je  známá mimo jiné  také  svými  uměleckými  sklony,  především
zpěvem. Ocenili jsme, že se nenechala přemlouvat a své umění nám předvedla. Její
hlas i bez hudby zněl krásně a byla to taková tečka za výjimečným setkáním, kterým
provázela pí uč. Macháčová.

Podpisy  obou  sportovců  a pár  řádků  psaných  jejich  rukou  budou  zdobit  naši
školní kroniku a zážitek ze setkání si odnáší i ten, kdo doposud neznal jejich jména,
dokonce ani netušil, co to je biatlon.

Besedy tohoto typu mají pro žáky význam nejen vzdělávací, ale nabývají velkého
rozměru i ve sféře obyčejně lidské. Zjištění,  že známý a úspěšný sportovec třeba
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někdy  trochu  zlobil  ve
škole, nebo si rád maloval
a do sportu se mu pokaždé
nechtělo, je motivující jistě
víc než slova „musíš, abys
jednou…“,  která  jsou  ně-
kdy slyšet  od rodičů nebo
od  dospělých  všeobecně.
Podpora a motivace je dů-
ležitá, nic se ale nemá pře-
hánět ,  ab y  měl  každ ý
možnost si na důležité věci
přijít  sám a dostatečně  si
jich potom vážit. Není to

nic nového, jen znovu potvrzeného od lidí, kteří něčeho dosáhli.
Oběma sportovcům pochopitelně přejeme hlavně zdraví, protože od toho se odvíjí

i jejich sportovní úspěchy,  a v soukromém životě hodně štěstí,  protože to s sebou
přináší i spokojenost.

Děkujeme za návštěvu.
žáci 2. stupně ZŠ a -ma-

Vzpomínka na dětství
Nejranější mládí jsem prožíval na Nouzově, tam jsem se také narodil. Rád na to

vzpomínám – bylo to nejkrásnější období mého života. Žili jsme v naprosté chudo-
bě,  ale  ani  jsme to nevnímali.  Bylo  to  běžné,  žili  tak  v tomto  opuštěném koutě
všichni v třicátých letech minulého století, za velké krize. Táta pracoval v textilce
Fejfar a Mládek, maminka pro tento závod šila jako domácí šička. Já jsem pobíhal
po okolí se svými malými kamarády, ale nejčastěji jsem navštěvoval staré dědečky
a babičky. Ti měli ze všech lidí nejvíce volného času. Chodil jsem k paní Hendry-
chové a jejím dvěma dcerám Milce a Toničce, k Holmanům, Noskům i k ostatním
sousedům povykládat si s nimi. Byl jsem u nich takřka denním hostem.

Můj  děda  tkalcoval  na  dřevěném  ručním  stavu  a babička  soukala  outek  na
kolovrátku. Strejda Toník byl na vojně, strejda Jarka chodil ještě do školy a  třetí
nejstarší  strejda  Olda  pracoval  v kamenolomu Na  hromadách.  Na  hromadách  se
říkalo proto, že tam byly hromady hlíny, kterou tam svozili dělníci, když odkrývali
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skálu. Dříve za starého mocnářství se tady říkalo Na Drahách, protože tady měla
vést železniční trať, která zde byla vyměřena přes Pecku. Nádraží v Pecce mělo stát
na starostově pozemku, ale starosta si vymohl na úřadech, že tudy trať nepovede.
Proto jsou také na tratích i silnicích zatáčky, tam všude měli starostové pole, tedy se
všechny tyto pozemky do dnešních dnů musí objíždět.  Tam do té skály jsem za
strejdou chodil a nosil mu obědy a nějaké pití. Chodil jsem tam docela ochotně, bylo
to pro mne něco nového a zajímavého. Obhlížel jsem ty vysoké skály a chtěl jsem
také  pracovat  s krumpáčem  a lopatou,  jenomže  to  nářadí  bylo  hrozně  těžké.
Pokoušel jsem se také
zvednout  mas ivní
prázdné  dřevěné  ko-
lečko, na kterém pře-
váželi  přebytečnou
hlínu  nebo  vybraný
kámen – ani jsem s tím
nepohnul.  K obědu
jsem strejdovi nosil
jídlo  „co  dům dal“:
bramboráky,  chlupač-
ky se zelím a jiná jídla,
především  z brambor
a zeleniny, tak se jedlo všude. Maso bylo jedině na velké svátky.

Jedenkrát přišla sousedka a vyprávěla, jak k nim přišla jejich babička ze sousední
vesnice Kalné na posvícení. K obědu měli srnčí a svíčkovou s knedlíkem, babička si
pochutnala a pochválila: „Již dávno jsem něco tak dobrého nejedla, bylo to vyni-
kající. Odkud máte tak dobré maso?“ Sousedku tím přivedla na okamžik do rozpaků,
nevěděla, jak na otázku odpovědět, ale pak zalhala: „Véna byl na houbách a našel
v lese zastřelenou srnku.“ Ta babička se nikdy nedozvěděla, že jedla maso ze psa.

Do lomu jsem chodil rád, ale když se dělníci naobědvali, posílali mě pryč. Abych
prý  nepřišel  k úrazu.  Poslali  mě  zpět  do  vesnice,  abych  jim  přinesl  vodu,  měli
velikou žízeň. Protože jsem byl kluk velmi zvědavý, chtěl jsem vidět lom v době,
kdy tam nikdo není, aby mě zase někdo nevyháněl. Bylo již hodně pozdě k večeru,
vypravil  jsem  se  na  obhlídku.  V lomu  již  nikdo  nebyl,  všechno  jsem  důkladně
prohlédl,  došel  jsem až na samý konec. To ticho tam bylo až podezřele tajemné,
všechno  bylo  docela  jiné  nežli  v poledne.  Skály  byly  najednou  příliš  vysoké
a tmavé. Stíny se prodlužovaly, úniková ulička, kterou jsem přišel, se stále zužovala.
Dostal jsem strach, napadlo mě, jestli tady není nějaký kouzelník, který mě svými
mohutnými chapadly chce zajmout a odříznout od světa. Vzal jsem nohy na ramena

OÚ Studenec 43



Ročník 2013 Číslo 4

a utíkal až k soše sv. Františka. Tam jsem se teprve odvážil ohlédnout, jestli nějaký
čert mě nepronásleduje. Ten strach byl tak veliký, že vícekrát jsem tam navečer sám
již nepřišel.

Přišla  zima  se  sněhem a mrazy,  zemřel  dědeček  u Nosků.  Šli  jsme  mu s ma-
minkou na pohřeb. Mrzlo až praštělo a hudebníkům se utvořil v náhubku nástrojů
led  od  vlhkého  dechu,  jak  do  nich  foukali.  Hudba  pak  byla  falešná.  To  si  ten
dědeček,  který si  vždycky rád zazpíval,  opravdu nezasloužil.  Záblo mě na  nohy
i ruce. Jak jsme přišli domů, maminka zatopila. Plakal jsem, zašlo mně za nehty.
Později,  když mně již  bylo  docela  příjemně,  jsem se  rozplakal  znovu.  Maminka
říkala: „Snad ti ještě není zima, je tady krásné teplo.“ Plakal jsem dál a na omluvu
jsem prohlásil: „Není mně zima, já brečím pro toho dědečka na hřbitově, je mu zima
a zebe ho na nohy.“

Skály v lomu byly pod sněhem, nedalo se tam pracovat, všichni dělníci si museli
najít  novou práci. Frantík Čechů byl švec, na zimu se vrátil ke svému řemeslu –
kopytu a verpánku. Ti ostatní si našli práci na silnici při vyhazování sněhu. Brzy
ráno sedláci zapřáhli koně do pluhu, přes hlavu jim přetáhli chomouty s rolničkami,
které při jízdě krásně cinkaly.  Projeli celou vesnici, bez rolniček to nebyla žádná
správná  zima  a hlavně  Vánoce.  Kde  byly  závěje  a koně  se  přes  ně  nedostali,
nastoupili na práci dělníci s lopatami. Tím vydělávali na živobytí pro sebe a hlavně
pro svoje rodiny.

Ladislav Tauchman

Češi v Zálesní Lhotě v prvorepublikovém 
období (3. část)

Dnes svou pozornost zaměříme na české spolky v Zálesní Lhotě v letech 1919–1938.
Dominantní  místo  v životě  české  menšiny  v Zálesní  Lhotě  zastával  spolek

Národní jednota severočeská (dále NJS), založený v Praze v roce 1885. Tento přední
český  obranný  spolek  měl  za  úkol  bránit  a prosazovat  zájmy  české  menšiny
v regionu. NJS si všimla Čechů v Zálesní Lhotě již na počátku 20. století. V roce
1904 poslal Ústřední výbor NJS do Zálesní Lhoty knihovnu o 101 svazcích. Ta se
v Zálesní Lhotě připomíná ještě v červnu 1905. V roce 1920 již nebyla k nalezení, za
což dle šetření zdejšího odboru NJS mohl jistý Cerman: „Tedy odbor nemůže zodpo-
vídati za knihovnu, která v roce 1904 byla zapůjčena osobě privátní, p. Cermanovi.
Dle informací, které jsem sebral mezi místními Čechy, dovídám se následující: Pan
Cerman  zmíněnou  knihovnu  rozkramařil.  Žádný  neví  z přítomných  zde  bydlících
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občanů (já  přišel  teprve loni),  kam knihovna přišla.  Toliko osm svazků z ní  bylo
zachráněno,  kteréžto  svazky  uložil  občan Jan  Kuřík  do  knihovny tělocv.  jednoty
Sokol ve Studenci.“

Jestliže za dob Rakouska-Uherska místní odbor NJS v Zálesní Lhotě nevznikl,
tak  po  roce  1918  zde  již  existoval.  Stanovy  odboru  NJS  v Zálesní  Lhotě  byly
povoleny Zemskou politickou správou v Praze 3. října 1919. Dne 18. ledna 1920 byl
učitelem na místní české obecné škole Josefem Kovandou založen v obci odbor NJS
se 44 členy. Historicky prvním předsedou spolku se stal poštovní administrátor Alois
Wiesner z Dolní Kalné.
V roce 1921 tuto funkci
zastával  chalupník Jan
Kuřík, jehož ještě v tém-
že  roce  vystřídal  v čele
spolku  Jaroslav  Čeřov-
ský.  V letech  1922  a
1928  vedl  odbor  opět
Jan  Kuř ík ,  v  l e tech
1923–1925 obuvník  Jo-
sef  Jirouš,  v roce  1929
Jan  Šorm a  v  le tech
1930–1938 rolník Josef
Tauchman. Ve svých po-
čátcích  čítal  spolek  43
osob (24  mužů a  19
žen). V roce 1935 měl
59 členů, v roce 1936 85 členů, roku 1937 79 členů a v roce 1938 76 členů.

O aktivitách spolku toho mnoho nevíme. Dne 25. dubna 1920 byla odborem NJS
zasazena  na  vrchu  Stráž  „Lípa  svobody“.  Zničena  byla  neznámým  pachatelem
16. května 1921. V listopadu 1920 se zase spolek energicky postavil proti jmenování
Josefa Rumlera správcem zdejší farnosti, protože prý svým německým vystupová-
ním popouzel proti sobě všechny Čechy.

NJS se roku 1920 výrazně zasloužila o to, aby Jaroslav Čeřovský získal koncesi
na  provozování  hostince  v Zálesní  Lhotě.  Získal  ji  v roce  1921 a v jeho hostinci
(dům čp. 36  v Zálesní  Lhotě)  měla  poté  česká  menšina  spolkovou  místnost.  Na
oslavu  otevření  hostince  byla  16. května  1921  uspořádána  národní  pouť.  Radost
zdejších Čechů netrvala dlouho, neboť již 21. června 1921 Jaroslav Čeřovský (toho
času  předseda  místního  odboru  NJS!)  prodal  svůj  hostinec  továrníku  Rudolfu
Müllerovi, který byl považován za nepřítele české menšiny. Češi tak rázem přišli
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o svou  spolkovou  místnost.  Je  potřeba  zde  ale  uvést,  že  Čeřovský  v dopise
z 6. června 1921 nabídl na prodej ústředí NJS svůj dům čp. 36 s přilehlými pozemky
i hostinskou  živností  za  190 000 Kč  s odůvodněním,  že  se  z obce  stěhuje.  NJS
ovšem jeho  nabídku  nevyužila.  Jako  náhradu  za ztracený hostinec  koupil  v roce
1922 odbor NJS v Zálesní Lhotě za 12 000 Kč dům čp. 164 a později i dům čp. 144.

Odbor NJS v Zálesní Lhotě také každoročně pořádal plesy. První proběhl v únoru
1921  v sále  hostince  U Višňáků  ve  Studenci.  Pravidelně  se  rovněž  podílel  na
financování  nadílek  pro  děti  českých  menšinových  škol  v Zálesní  Lhotě.  Tyto
aktivity byly finančně velmi náročné, a proto měl spolek svého ochranitele v podobě
mužského odboru NJS v Jičíně, který mu vypomáhal dary či penězi.

Dalším českým spolkem v Zálesní Lhotě v prvorepublikovém období byla místní
osvětová  komise,  založená  v říjnu  1928  na  návrh  učitele  Eduarda  Morávka.
Zaměřovala  se  na  osvětovou  a vzdělávací  činnost.  První  přednáškou  spojenou
s promítáním pořádala 28. října 1928. Vydatně spolupracovala s okresní osvětovou
komisí v Jilemnici.

Tělocvičná jednota Sokol  sice před rokem 1938 v Zálesní  Lhotě neexistovala,
nicméně 29. října 1933 proběhl v obci sraz sokolských jednot z okolí. Sokolové se
tehdy odsud hromadně vydali na nedaleký vrch Stráž. Při cestě narazili na hákový
kříž, připevněný na sloup elektrického vedení. Nebylo to naposledy, co bylo takto
„vyzdobeno“ okolí obce. Dne 20. května 1934 byly namalovány velké hákové kříže
na skalní  stěně  u Zálesní  Lhoty,  zatímco 1. května 1938 byl  prapor  se  svastikou
vyvěšen na trigonometrické věži nad Zálesní Lhotou.

Mgr. Ondřej Vašata, Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

Setkání harmonikářů 2013 (5. ročník)

12. 7. 2013 (pátek)

Letošní setkání harmonikářů ve Studenci se uskutečnilo v klubovně „Orlovna“
v areálu studenecké školy. Nepředvídatelné počasí tohoto roku tuto volbu místa jen
potvrdilo.  Přestože  přímo nepršelo,  jen  chvíli  mrholilo  a bylo  chladno,  prostředí
Orlovny bylo pro všechny přítomné určitě příjemné.

Od loňského Setkání harmonikářů 2012 se uskutečnilo několik akcí, které stojí za
zmínku. Především to byla naše návštěva Pískové Lhoty 29.  9. 2012 (účast
pp. Drábek, Fišera,  Jezdinský) na akci, kterou spolupořádal Václav Najbrt.
V prosinci 12. 12. 2012 jsme se společně sešli na Mikulášské zábavě v Nové Pace
(ze Studence přijeli  pp. Fišera,  Boura,  Prokop,  Jezdinský).  Tyto akce byly
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zdokumentovány  vysta-
venými  fotografiemi  na
malé  nástěnce.  Na ná-
stěnce si mohl také kaž-
dý prohlédnout i prezen-
taci  a koláž  z fotografií
z předcházejících 4. roč-
níků,  kterou  vytvořil
pan Brejša s. r.

Letošního setkání se
zúčastnila  skupina  har-
monikářů  z Nové  Paky
se  svým  „fanklubem“
a dále tradiční hosté Jiří

Budina,  Miroslav Drábek,  Jan Junek,  Josef  Hák s manželkou Helenou,  Petr  Hák
a Mirek Jezdinský. Zúčastnit se nemohli pp. Junek V., Horák, Nosek, Najbrt. Někteří
pozvaní se bohužel neozvali. V průběhu večera každý harmonikář postupně ukázal
něco ze svého umění. Někdo to doplnil i o informace a zajímavosti o hraných sklad-
bách. Letos poprvé se nám podařilo zajistit zvukovou aparaturu a vystoupení harmo-
nikářů ozvučit.

Do naši pomyslné „síně slávy“ byl letos uveden a oceněn pan Miroslav Drábek
z Jilemnice. Nádhernou dřevořezbu s hudebním tématem opět vyrobil a daroval pan
Tomáš Brejša j. r. Děkujeme mu za přízeň a za mnoho krásných chvil s harmonikou
při našich setkáních.

Společná fotografie
všech přítomných har-
monikářů byla jedním
z dalších vrcholů to-
hoto večera. Dále vy-
hlášené sólo pro Mi-
roslava Křížka z Nové
Paky, nejstaršího a již
mnoholetého  účastní-
ka našich setkání, by-
lo dalším příjemným
okamžikem na konci
večera. Také jemu přejeme mnoho krásných chvil s harmonikou a českou písničkou.
Písničky a tanec občas vystřídaly i vtipné anekdoty, které přinesly v průběhu večera
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příjemnou,  pohodovou
a uvolněnou náladu.

Večer utekl opět jako
voda. Věřím a doufám,
že  přítomní  hosté  se
dobře  bavili  a příště
přijdou opět. Bez pomo-
ci  rodiny,  kamarádů
a přátel  by se  tento ve-

čer  nepodařilo  uskutečnit.  Na  závěr  bych  chtěl  proto  poděkovat  všem,  kdo  se
jakýmkoliv způsobem podílel na zajištění tohoto večera. Ještě jednou díky.

Mirek Jezdinský j. r.

Zprávičky a pozvání – Klub důchodců 
Studenec

Tropické teploty,  které nás doprovázely,  i doba prázdnin je definitivně v nená-
vratnu.  Lépe  se  cítíme  a opět  se  těšíme,  co  nám  čas  našeho  setkávání  nového
přinese, čím nás překvapí. Budiž pochválen každý den, kdy jsme zvládli všechny
každodenní práce, ba vlastním přičiněním a vítězným úsměvem překonali obtížnější
situace – zdravotní či jakékoliv jiná překvapení.  V seniorském věku bývá většina
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úkonů složitějších a nikdy na ně nejsme dost dobře připraveni. Přesto však můžeme
tento  úsek  prožívat  s optimismem,  a tak  mírnit  vše  negativní,  s čím  se  můžeme
setkat. Dobré je, pokud dokážeme rozdělit svůj čas: povinnosti, zábava, máme své
koníčky, dobré rodinné zázemí a přátele. Hůř je na tom ten, kdo je situací nečekaně
zaskočen, stáhne se do ústraní a zůstává tak na vše sám.

Aby se tak co nejméně stávalo, založili jsme si náš Klub, který se už během své
dvacetileté  činnosti  dostal  i do povědomí občanů naší  obce,  ale  i za ní.  Program
pravidelně  obměňujeme,  posezení  při  kávičce  zůstává  stejné.  I to  zdánlivé  málo
může mnohé pozitivně ovlivnit, naladit, zmírnit jejich samotu, případně problémy,
které právě řeší.

Opět nabízíme stručný přehled programu našich setkání v uplynulém období od
září 2010 po červen 2013.

Září: Týden po zahájení jsme vyjeli autobusem na výlet. Trasa: Městské muzeum
v Lomnici nad Popelkou (prohlídka zajímavých exponátů, historie místní oblasti) –
sportovní areál s lyžarskými můstky evropské úrovně v Popelkách – památná hora
Tábor  (výstup  na  Tichánkovu  rozhlednu,  prohlídky kostela  sv. Vojtěcha,  křížové
cesty) – Železnice (kdysi známé lázně – léčba pohybového ústrojí). Muzeum v Jičí-
ně nám nabídlo prohlídku miniaturního nábytečku a hraček z počátku 19.–20. století.
Zbylo dostatek času ještě zajet do Roztok u Jilemnice do restaurace U Bönischů na
večeři při hudbě a zpěvu.

Říjen: Hodnocení výletu. Volná zábava.
Listopad: Beseda s manželi Trojanovými. Připomínka známého občana Antonína

Pohořalého z let 1934–1945, který bydlel v Rovnáčově, pracoval ve zdejší továrně
Fejfar – Mládek. Z počátku války na Mísečkách byl k ruce německému důstojníkovi
(ornitologovi). Během války se dostal až na Špicberky, kde v minovém poli zachrá-
nil život německému důstojníkovi. Ač jinak veselý a dobromyslný Čech se dostal do
povědomí některých studeneckých občanů jako kolaborant. Teprve před pár lety, kdy
manželé Trojanovi sestavovali rodokmen, byly tyto domněnky na něho přehodno-
ceny a publikovány panem Motlem v Českém rozhlase. Proběhla přátelská beseda
s příspěvky pamětníků oné doby, spoluzaměstnanců A. Pohořalého.

Prosinec: Mikulášská zábava. Vždy milé vystoupení dětí mateřské školky s paní
učitelkou,  jejichž  program a předání  přáníček  nás  vždy potěší.  Teprve  po  výzvě
přednesení básniček s vánoční tématikou z řad seniorů jsme obdrželi čokoládovou
podkovu pro  štěstí  od  Mikuláše  a anděla.  Od čertů  nadílku  metlou.  Poté  zavítal
starosta J. Ulvr, promítl nám video o Studenci a Zálesní Lhotě a popřál pohodu k vá-
nočním svátkům. Zazpívali jsme si koledy a rozešli jsme se.

Leden: Tradiční přivítání  nového roku 2013, splnění všech přání a snů, hlavně
zdraví a zachování přízně našem Klubu popřál starosta J. Ulvr a vedoucí L. Ježková.
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Únor: Masopustní odpoledne nám zpestřili  manželé Urbanovi a M. Šimková –
hudební skupina Figury. Jelikož hráli známé písně, s chutí si s nimi všichni přítomní
zazpívali. Následovalo masopustní pohoštění – tlačenka a balíček s uzeninou z řez-
nictví od pana Noska. Koblížky dodal obchod Kulhánková. Odpoledne jako vždy
vydařené.

Březen: Zahájili jsme ho minutou ticha za paní Lídu Pavlíčkovou – dlouholetou
členku  našeho  Klubu.  V druhé  části  programu  nám  pan  Vancl  promítal  záběry
z výletů  a minulých  setkání  včetně  písní  ze  současného  televizního  programu
„Šlágr“.

Duben: Beseda se sběratelem fotografií a podpisů významných osob z různých
koutů naší  země,  světa,  herců,  státníků i sportovců  p. Radimem Mládkem. Velmi
pěkně  vyprávěl  o svých  začátcích  nejen  písemných  s konkrétními  osobami,  ale
i o nemalých  finančních  výdajích.  V každém  případě  byla  tato  beseda  zajímavá,
včetně doložených foto.

Květen: „Máj, na housličky hraj,“ zpívaly a zpívají děti dodnes, jako by v den,
kdy slaví  maminky svátek,  k nim byly pozornější,  nosí  jim kytičky a častěji  jim
dávají  přáníčka  a hubičky.  I nás  při  návštěvě  v ZŠ,  kde  se  tato  oslava  konala,
obdařily přáníčkem a pěknými básničkami. Starší žákyně si pro nás připravily poho-
štění. Díky finanční podpoře Obecního úřadu dostala každá žena květinu.

50 OÚ Studenec



Ročník 2013 Číslo 4

Červen: Zakončení  našich  setkání  před  prázdninami  probíhá  jako  vždy
v příjemné atmosféře v restauraci Na Špici – chutná večeře, dobré zákusky, kávička
a přípitek  provázen  hudbou a zpěvem.  Na  závěr  bych  chtěla  popřát  všem pevné
zdraví. Těm, kteří se nemohou zúčastnit, aby se uzdravili,  byli  obklopeni přáteli,
neztráceli  naději,  protože my všichni,  co jsme tady,  je  očekáváme.  Děkuji  všem
zúčastněným za jakoukoliv pomoc a dlouhodobé členství  v našem Klubu.  Děkuji
všem členům Klubu za ocenění mého snažení a předání krásného obrazu.

Mysl, nohy ať vám slouží, srdce pravidelně bije a má, po čem touží. I když není
to, co bylo, na světě je vždycky milo. Že jsme o rok starší, to nevadí nic, stačí jenom
málo, od vzpomínek najít  klíč.  Hned budete o kolik jen chcete mladší  a stařecké
chmury budou rázem pryč.  Pozitivní  myšlení,  ať  vám dává sílu,  těm, kdo máte
trápení, přejeme do života novou víru. Pokud možno každý den, přeji dobré zprávy
jen. Ať se všichni dobře mají, bychom ještě dalších pár let mohli žít v naší zemi,
v tom pozemském ráji.

Zdraví Libuše Ježková
vedoucí Klubu důchodců
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Skauting ve Studenci
Již třetím rokem ve Studenci funguje 1. skautský oddíl Štěňat, který je zaštítěn

střediskem „JILM“ Jilemnice. 
V září loňského roku nám obec umožnila využívat sklepní prostor a část horního

patra  bývalé  MŠ.  Zásluhou  členů  a jejich  rodičů  jsme  si  zde  vytvořili  vhodné
prostředí pro naši činnost. Vzhledem k tomu, že klubovnu nelze v zimním období
vytápět,  využíváme  i nadále  prostory  základní  školy,  které  nám  byly  nabídnuty
v počátcích našeho působení. Za tuto podporu srdečně děkujeme obci i vedení ZŠ.

Během uplynulého školního roku náš oddíl navštívil například Tatobity, kde jsme
zdolávali  Klokočské  skály.  První  společnou  akcí  v naší  klubovně  byla  návštěva
Mikuláše a na konci prosince jsme oslavili Vánoce. S jarem přišla i možnost vyrážet
na „víkendovky“ a „puťáky“. Nenechali jsme se odradit deštěm, zabalili si batohy se
spacáky a stany a vyrazili do Adršpašsko-teplických skal. To ale není všechno! Naší
nejdelší výpravou bylo putování s praotcem Čechem na Říp. Moc dobře však víme,
že „všude dobře,  doma nejlíp“,  a proto navštěvujeme významná místa v blízkém
okolí. Tradičním předprázdninovým ukončením je přespání u studánky Roubenky.
Avšak hlavním vyvrcholením skautského roku je letní stanový tábor, který se letos
konal v Jizerských horách na Folprechtově louce nedaleko obce Raspenava.  Děti
tedy prožily čtrnáct dní dobrodružství v přírodě, kde se nikdo neobešel například bez
zručného zacházení se sekyrou a pilou. Nepostradatelnou dovedností je i rozdělávání
ohně a překonávání chladných nocí ve spacáku. A to vše jsme prožili ve společnosti

modrých trpaslíčků Šmoulů.
Na  naše  pravidelné

schůzky  se  můžeme  těšit
opět  v září,  kdy mezi  se-
bou rádi přivítáme každé-
ho,  kdo by se  chtěl  stát
členem dobré  party,  být
skautem. Proto tě zveme
7. 9. 2013 do místní ZŠ na
promítání fotek z akcí uply-
nulého  roku  a seznámení
se s našimi aktivitami.

Těšíme se na všechny,

s pozdravem
studenecká Štěňata
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Mladí hasiči ze Studence „Soptíci a Draci“

Soutěž Plamen ve Studenci
V sobotu  1. června 2013 se  konalo jarní  kolo okresní  soutěže  hry  PLAMEN

u nás ve Studenci. Soutěž se konala na louce nad novým hřištěm u základní školy.
Stánky stály na parkovišti u mateřské školy a pro děti zde byl připraven čaj, párek
v rohlíku, hranolky a dobrůtky. Soutěže se zúčastnilo 14 družstev mladší kategorie
a 18 družstev  starší  kategorie.  Za  Studenec  se  zúčastnilo  20 dětí,  vedoucí  Mirka,
Verča, Lukáš a Bóďa, rozhodčí Eva Linková a strojník Jiří Vancl.

S dětmi jsme se sešli v 8.00 v hasičárně. Převlékli se a šli se přihlásit. Tento rok
jsme poprvé přihlásili  jedno družstvo ve starší  kategorii  a jedno družstvo mladší.
Naše družstva s čísly 9 (starší) a 6 (mladší) šla po nástupu plnit zadané disciplíny.
Moc se nám nechtělo, neboť od rána pršelo a pršelo a pršelo a pršelo. První jsme
splnili štafetu dvojic, kde jsme se pozdravili s naší rozhodčí (Eva Linková – zapiso-
vatelka).

Pak následovala štafeta
4×60. Starší si odběhli útok
CTIF a mladší se připravili
na požární útok s vodou.
Na tuto disciplínu se tento
rok  nikomu  nechtělo,  ne-
boť i bez útoku jsme byli
všichni  mokří  jako myši.
Ale museli jsme. Ještě že
dětem toto počasí  a voda
v botách nevadí. Pustili se
do  útoku  s plnou  silou
a vše jim vyšlo, jak mělo.
Po odběhnutí jsme některé
museli  převléknout  do  suchého,  neboť  nás  ještě  čekala  jedna  štafeta,  která  byla
umístěná nad tenisovými kurty – štafeta CTIF. Při rozestupu na této disciplíně začalo
pršet ještě víc. Rychle jsme vše splnili. Došli si pro všechny věci a šli se převléknout
do klubovny do suchého.

Vedoucí Mirka ještě došla rozhodčím ukázat naši kroniku, která byla v pořádku
a pak už nás čekal oběd ve školní jídelně a rozchod domů.

Odměnu  děti  dostaly až  v pondělí  na  hasičském kroužku.  Každý závodník  si
odnesl domů krásný pohár a diplom. A jak jsme dopadli? Velice dobře. Studenec se
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umístil na výsledkové listině uprostřed. Mladší skončili na 7. místě ze 14 družstev
a starší  obsadili  11. místo z 18.  Dětem  moc  děkuji  za  krásný  výsledek  a ještě
jednou gratuluji.

Studenec kategorie  mladší  závodili  „Soptíci“: Jan  Gulík,  Tomáš  Podzimek,
Denis  Šabata,  Martin  Jerie,  Daniel  Mečíř,  Ondra  Vaníček,  Nikolka  Hamáčková,
Šimon Urban, David Bachtík, Radim Link a Josef Vancl.

Studenec starší  kategorie  závodili  „Draci“: Barunka Vanclová,  Lukáš  Link,
Petra  Bachtíková,  Valerie  Jiroutová,  Adam  Kalenský,  Filip  Ulman,  Eliška
Hamáčková, Simona Bartoňová a Kateřina Tušiaková.

Co dodat závěrem. Děkuji dětem za krásné výsledky a přeji jim hodně zdravíčka,
štěstíčka a další krásné zážitky při hasičských soutěžích a výletech, které nás čekají.
Příprava na závod byla opravdu náročná,  ale  určitě stála  za to.  Nyní  si  konečně
můžeme odpočinout a trénovat už známý a všemi tak oblíbený požární útok.

A ještě děkuji všem studeneckým hasičům, kteří soutěž připravili, zorganizovali,
pomohli  ve stánku,  pomohli  při  deštivém úklidu… prostě všem. DĚKUJI.  Jejich
práce si moc vážím. Vím, že to nebylo jednoduché, ale spojením všech sil jsme vše
zvládli. I přestože pršelo, pršelo a pršelo. Prostě voda byla letos úplně všude.

Dětská soutěž Rovensko pod Troskami a výlet do Semil 
na parní stříkačky

V sobotu  15. 6. 2013 jsme měli  naplánovanou soutěž  ve  Víchové.  Ta byla  ale
zrušena, tak jsme vyrazili  na výlet  do Rovenska pod Troskami. Tam byla soutěž
v požárním  útoku.  Jeli  jsme  dost  daleko,  tak  jsme  se  sešli  už  v 6.30.  Protože
družstev bylo málo – pouze dvě mladší a pět starších, navrhli pořadatelé, že si může
každé  družstvo  udělat  3 útoky.  To  byla  paráda.  Krásně  jsme  si  to  užili.  Děti  si
dostatečně zaútočily a ještě mohly soutěžit jako jednotlivci ve střelbě ze vzduchov-
ky. V této soutěži se umístil Pepča na 2. místě. Naši starší nám vybojovali krásné
3. místo,  za  které  dostali  pohár  a každý medaili.  Protože  bylo  krásně  a sluníčko
hřálo,  zastavili  jsme  ještě  v Semilech  podívat  se  na  přehlídku  a soutěž  parních
stříkaček.  Děti  dostaly  každý  knížečku,  do  které  sbíraly  razítka  u jednotlivých
stříkaček. Počkali jsme, až se roztopí a některé z nich slavnostně zahvízdají. Cestou
domů jsme se ještě stavěli na zmrzlině. Byl to moc pěkný výlet. Domů jsme dorazili
asi v 15.00.

Soutěžily tyto děti: Renatka Trejbalová, Barunka Vanclová, Eliška Hamáčková,
Filip  Ulman,  Adam Kalenský a Domča s Patrikem Pekárkovi.  Podpořit  nás  byli:
Tom Podzimek,  Josef  Vancl  a Zuzka Vanclová.  Za  řidiče a vedoucí:  Josef  Vancl,
Lukáš Kalenský a Verča Vanclová.
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Soutěž v Dolní Kalné – Draci 1. místo
V sobotu  22. 6. 2013 se konala soutěž  „O pohár starosty SDH Dolní Kalná“

v požárním útoku.  V 9.00 jsme se sešli,  ustrojili,  připravili  vše  potřebné a vyjeli
vstříc  novému zážitku.  V 10.00  byl  nástup,  kde  si  družstva  vylosovala  startovní
pořadí. Soptíci (mladší děti) si vylosovali startovní číslo 11 (z 12 družstev) a Draci
(starší děti) si vylosovali startovní číslo 3 (ze 7 družstev).

Nejprve soutěžila družstva mladší kategorie. S netrpělivostí jsme čekali, až na nás
přijde  řada.  Lukáš  Kalenský a Jirka  Vancl  dětem připravili  hadice  do  harmonik
a zahřáli mašinu. A už tu byl čas vše připravit na základnu. Soptíci si zastrčili trička,
nasadili helmy a postavili se na startovní čáru. Vedoucí Mirka jim popřála hodně
úspěchů a všichni, kdo tam byli, jim drželi palečky. Po písknutí píšťalkou se Soptíci
rozeběhli.  Vše  vyšlo,  tak  jak  má,  a jejich  čas  24:38  byl  opravdu  krásný.  Na
výsledkové listině  jsme se  průběžně umístili  na  třetím místě.  Ale  nebylo  všemu
konec. Po nás se na startovní čáru postavily děti z Horní Kalné. Jejich výkon byl ale
rychlejší  než  náš.  Stopky ukázaly lepší  čas.  Tak  se  naši  Soptíci  museli  spokojit
s bramborovou medailí – 4. místo. Věřím ale, že to příště vyjde a že i oni si odnesou
na  krku  medaili.  Jsou  to  naši  šikulové  a moc  jim  to  přeji.  I tak  je  4. místo
z 11 družstev krásný výsledek a jsem na ně opravdu pyšná.

Soptíci: Danda Mečíř, Šimon Urban, Pepča Vancl, Nikolka Hamáčková, Tomášek
Podzimek, Radim Link, Martin Jerie

Po soutěži mladších
dětí šly na řadu starší.
Naši Draci měli vše při-
praveno a postavili se na
startovní  čáru  se  star-
tovním číslem 3.  Jejich
vedoucí Verča jim již při
příjezdu jako motivaci
slíbila, že když budou
do třetího místa, tak je
vezme  na  výlet  –  na
koupaliště.  Takže  moti-
vace  zabojovat  byla
opravdu veliká. Předloni
jsme dětem na této sou-
těži slíbili za první místo dort a ony svůj úkol splnily a my honem sháněli, kdo jim
ho upeče. Minulý rok vybojovaly 4  místo. A jak to dopadne letos, nikdo netušil.
Draci  ale  ukázali,  že  jsou  u hasičů  dlouho  a jsou  opravdu  sehraní.  Po  písknutí
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píšťalky se rozeběhli, a aniž by se kdo nadál, barely s vodou jako terče byly na zemi.
Zapisovatel na výsledkovou tabuli napsal ke Studenci čas 23:10. Zatím nejlepší čas.
A teď už jen počkat, jak požární útoky dopadnou ostatním. Další družstva byla po-
malejší než naši Draci, a tak se začali pomalu radovat. Když už věděli, že budou
určitě stát na stupních vítězů, začala vedoucí Verča přemýšlet, jak to udělat se slíbe-
nou odměnou. Starší děti to ale nezajímalo a šly se postavit kolem výsledkové tabu-
le. I zapisovatel si s nimi začal hrát. Při zapisování vynechával čísla, aby v dětech
vzbudil větší napětí a tím i větší radost z toho, že je nikdo nepřekonal. Jásot a radost-
ný křik se rozletěl Dolní Kalnou, když dosoutěžilo poslední družstvo a naši Draci ze
Studence věděli, že jejich čas byl v této soutěži nejrychlejší. Ano, opravdu vyhráli
1. místo – a domů si odnášeli na krku zlatou medaili. Draci, moc moc moc gratu-
lujeme. A myslím, že za všechny vedoucí můžu napsat, že JSTE JEDNIČKY. Jsme
na Vás opravdu hrdí a jsme moc rádi, že Vás máme. GRATULUJEME.

Draci: Koš  Lukáš  Link,  savice  Adam  Kalenský  a Dominik  Pekárek,  strojník
Eliška Hamáčková, rozdělovač Valérie Jiroutová, pravý proud Barunka Vanclová,
levý proud Petra Bachtíková

Ale musíme poděkovat i ostatním, kteří s námi byli jako náhradníci: Filip Ulman,
Patrik  Pekárek,  Honzík  Gulík,  Janička  Vanclová  a Zuzanka  Vanclová.  Vedoucí
a pomocníci:  Veronika  Vanclová,  Eva  Linková,  Bohdana  Jeriová,  Miroslava
Vanclová, Lukáš Kalenský a Jiří Vancl (strojník).

A jak  to  dopadlo  s motivací  Draků?  Dobře.  Protože  svítilo  sluníčko,  vedoucí
Verča splnila svůj slib hned a naplánovala dětem koupání na koupališti na Pecce
ještě to odpoledne. Po soutěži se jeli domů naobědovat a ve 14.30 měli Draci sraz
u hasičárny a všichni společně odjeli. Určitě si to moc užili.

Výlet na pizzu do Jilemnice Soptíci
Tento rok jsme se Soptíky zakončili hasičský kroužek v pondělí 24. června 2013

výletem do Jilemnice. Cíl byl stanoven jasně –  pizzerie. Kromě tří dětí jsme jeli
všichni. Všichni jsme si dali šunkovou pizzu a zapili to limonádou. Nakonec jsme si
rozdali slíbené a zasloužené diplomy ze soutěží a vedoucí Mirka dala každému do
ruky zlatou medaili za 1. místo za reprezentování našeho sboru na soutěžích a za
plnění hasičských úkolů během celého roku. 

Draci byli na pizze v Jilemnici 3. 6. 2013.

Zakončení hasičáku „starších“ na hradě Kumburk
28. 6. 2013 jsme se sešli u hasičárny v 16.30 a společně odjeli auty na hrad Kum-

burk. Zaparkovali jsme na „Klepandě“. Tam nás čekalo 1. psaní od ducha hraběte
Markvarta z Vartemberka. Cestou na hrad jsme hledali další psaní a plnili zkoušky
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odvahy, síly, trpělivosti atd… Protože jsme ve všech zkouškách uspěli, bylo nám
dovoleno s hrabětem povečeřet na jeho sídle. Pár metrů pod hradem byl zaparkován
transporter s našimi věcmi. Společnými silami jsme vše vynesli nahoru. Prohlédli
jsme si  zříceninu, pokochali  se krásným výhledem a malinko se báli  v podzemní
tmavé místnosti. Nakonec jsme si opekli buřtíky. Dětem se tam moc líbilo, bylo krá-
sně a slunečno. Když zazněl kolem osmé hodiny povel k odjezdu, ještě protestovaly.

Popřáli jsme si krásné, slunné a co nejdelší prázdniny a už teď se těšíme na září,
kdy se opět uvidíme. Rádi přivítáme i nováčky. Tak přijďte mezi nás. Budeme se
scházet opět každé pondělí.

vedoucí mladých hasičů: Miroslava Vanclová a Veronika Vanclová

Pozvánka

Sbor dobrovolných hasičů ze Studence Vás srdečně zve na

Hasičské odpoledne zakončené stezkou odvahy

Kdy: v pátek 20. 9. 2013 od 17.00

Kde: za hasičskou zbrojnicí ve Studenci

„Možná přijdou i strašidla…“

Moc se na všechny těšíme.

SK Studenec

Fotbal
Fotbalová  sezóna  2012/2013  se  již  stala  minulostí  a v době  vydání  tohoto

Zpravodaje je již v proudu sezóna 2013/2014. Tradičně však přinášíme v tomto čísle
hodnocení uplynulé sezóny a malé nahlédnutí do sezóny nové.

Pro  oddíl  kopané  při  SK  Studenec  to  byla  velice  náročná  sezóna.  V rámci
legislativních změn v českém fotbalu musel oddíl absolvovat řadu administrativních
úkonů v rámci nového členství ve Fotbalové asociaci ČR a v souvislosti s výměnou
členských průkazů. Navíc se podařilo získat  i dotace na rekonstrukci zavlažování
hřiště a na další činnost z prostředků Ministerstva školství, mládeže  a  tělovýchovy
a rozpočtu  Libereckého  kraje.  Obě  tyto  dotace  byly  řádně  využity  včetně  30%
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spoluúčasti  klubu  a závěrečné  vyúčtování  bylo  bez  závad  schváleno.  K tradiční
pravidelné  sportovní  přípravě  osmi mužstev  v šesti  věkových kategoriích  přibyly
i přípravy  oslav  90 let  SK  Studenec,  které  byly  naplánovány  na  třetí  červnový
víkend. A tak řada členů SK Studenec, která se na této obrovské porci dobrovolné
práce podílela a které patří mimořádné poděkování, si na konci sezóny zaslouženě
oddechla, že nastala krátká letní fotbalová přestávka.

Mladší přípravka

Loňští  přeborníci  v mladší  přípravce  přešli  do  vyšší  věkové  kategorie  a jejich
místo zaujal B tým, který sbíral v loňském roce první herní zkušenosti. Tým jako
trenér  vedl  Václav  Vancl  a v náročné  práci  mu  pomáhají  Pepa  Šedivý  a Luboš
Štefan, s těmi menšími pracují ještě Vítek Kuřík a Pavel Mečíř. V podzimní části
Sever si vybojovali postup do finálové skupiny o 1. až 8. místo, kde statečně bojova-
li s fyzicky i fotbalově vyspělejšími soupeři.

Dosavadní výsledky:

Pěnčín-Turnov A 0:12
Martinice 5:7 Štefan 2, Šimáček, Šulc, Vondra
Jablonec 1:9 Ulvr
Semily A 3:14 Ulvr 2, Štefan
Mírová 6:5 Ulvr 3, Šimáček, Vancl, Štefan
Rovensko 2:11 Šimáček, Štefan
Pěnčín-Turnov A 1:9 Štefan
Martinice 6:4 Ulvr a Štefan 3
Jablonec 7:4 Ulvr 2, Šulc, Štefan
Semily A 1:9 Štefan
Rovensko 0:15
Mírová 2:7 Šulc, Vondra
Libštát 3:8 Štefan 2, Ulvr
Libštát 7:0 Ulvr a Štefan 2, Doubek, Vancl, Efenberk

Tabulka:

1. Sokol Rovensko 14 11 0 3 119:48 33
2. FK Pěnčín-Turnov A 14 11 0 3 105:40 33
3. Sokol Jablonec 14 9 1 4 74:48 28
4. SK Semily A 14 8 2 4 86:66 26
5. SK Mírová 14 6 1 7 65:64 19
6. Jiskra Libštát 14 3 1 10 43:84 10
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7. SK Studenec 14 3 0 11 41:117 9
8. Sokol Martinice 14 2 1 11 43:109 7

Střelci:

42– Honza Štefan 7 – Dominik Doubek a Patrik Efenberk
26 – Kuba Šimáček 6 – Míša Šulc
26 – Šimon Ulvr 4 – Adam Vrbata
9 – Denis Šabata 2 – Michal Vondra
1 – Dan Krebs a Aleš Čapek

Starší přípravka

Do starší  přípravky přešla většina hráčů přeborníků okresu z mladší  přípravky
a snahou trenéra Martina Hrubého bylo především naučit hráče hrát fotbal, využít
natrénovaných dovedností ke kombinační hře bez nakopávaných balónů. To je také
hlavním cílem přípravy této věkové kategorie,  i když mnohdy je  pro většinu tím
rozhodujícím ukazatelem výsledek. Výborných výsledků dosahoval tým především
v jarní  části  sezony,  kterou  suverénně vyhrál,  což  znamenalo  postup  ze čtvrtého
podzimního místa na stříbrný stupínek.  V jedenácti  jarních zápasech neztratil  ani
bod a svým soupeřům nastřílel 151 branek.
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Dosavadní výsledky:

Jablonec 14:4 Lomnice 7:5
Rokytnice 12:1 Sedmihorky 8:4
Martinice 9:8 Rokytnice 16:1
Nová Ves 15:5 Vysoké 9:4
Horní Branná 21:1 Jilemnice 20:3
Semily 20:4

Tabulka:

1. Sokol Martinice 20 18 0 2 229:56 54
2. SK Studenec 20 16 1 3 230:91 49
3. Sokol Jablonec 20 13 2 5 157:93 41
4. SK Semily 20 12 2 6 148:90 38
5. TJ Vysoké nad Jizerou 20 10 2 8 114:79 32
6. FC Ingeo Lomnice 20 10 1 9 115:101 31
7. FK Sedmihorky 20 8 2 10 122:127 26
8. Sokol Nová Ves 20 8 1 11 94:112 25
9. SK Jilemnice 20 7 1 12 63:100 22
10. Sokol Horní Branná 20 1 0 19 49:234 3
11. Spartak Rokytnice 20 1 0 19 36:274 3
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Střelci:

66 – Dan Jandura 12 – Láďa Synek
38 – Matyáš Hrubý 11 – Pepa Efenberk a Vojta Reiner
34 – Fanda Švandrlík 10 – Honza Pauček
23 – Tom Jandura 7 – Lukáš Trejbal
14 – Jonáš Exner 5 – Lukáš Vondra

Starší žáci

Okresní  přebor  starších  žáků  měl  pouhých  5 mužstev,  která  hrála  čtyřkolově.
Studenečtí žáci byli po podzimu bez porážky v čele soutěže, ale na jaře nestačili na
svého největšího  rivala  z Košťálova.  Poslední  vzájemný zápas,  který měl  rozho-
dnout o titulu okresního přeborníka, se nakonec neodehrál, a tak okresní přebor měl
dle rozhodnutí STK dva okresní přeborníky. Tým odehrál celou sezónu pod vedením
Petra  Vancla  a Vítka  Kuříka  a těžil  především  ze  střeleckých  schopností  Vaška
Korotvičky,  spolehlivých  výkonů  Vaška  Drbohlava  v brance  a Michala  Vancla
v defenzívě.  Všichni tito hráči  přecházejí  do dorostu,  a tak starší  žáci  poprvé od
obnovení činnosti klubu na hřišti u sokolovny v roce 1959 nebudou hrát pravidelnou
soutěž, nahradí je však mladší žáci, a tak žákovská kategorie zůstane zachována.

Dosavadní výsledky:

Jablonec 12:0 Korotvička 6, Vancl a Šír 3
Martinice 7:1 Korotvička 4, Vancl 2, Šír
Košťálov 2:6 Korotvička, Vancl
Horní Branná 4:2 Korotvička 4
Jablonec 12:0 Korotvička 6, Vancl a Šír 3
Martinice 14:0 Korotvička 10, Šír 2, Vydra, Exner
Horní Branná 7:0 Korotvička 3, Vancl a Šír 2

Tabulka:

1. SK Studenec 15 14 0 1 110:15 42
1. FK Košťálov 15 13 0 2 125:24 39
3. Sokol Martinice 16 6 1 9 42:100 19
4. Sokol Horní Branná 16 3 2 11 31:64 11
5. Sokol Jablonec 16 1 1 14 14:119 4

Střelci:

70 – Václav Korotvička 8 – Tomáš Exner
16 – Pavel Šír Tomáš Exner 1 – Aleš Kalenský, Martin Vydra
14 – Michal Vancl
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Dorost

Ještě tristnější  byla situace v kategorii  dorostu,  kde v okrese hrály pouze čtyři
týmy, navíc jedním z nich byla Jiskra Podhůří z trutnovského okresu. Dorostencům
se až na poslední zápas, v němž v případě vítězství mohli celou soutěž vyhrát, se pod
vedením Miroslava Šembery, Jaroslava Vydry a Luboše Stránského podařilo odehrát
velice zdařilou jarní část sezóny, navíc řada hráčů nastupovala i v týmech dospělých.
Mužstvo zůstává pohromadě (do mužů přechází pouze Radek Vydra, neboť Tomáš
Stránský nastupoval již stabilně pouze mezi muži) a v dalším ročníku je již čekají
mnohem zdatnější soupeři.

Výsledky:

Rovensko 7:1 Z. Klíma 3, Nosek 2, V. Horáček, Hylmar
Víchová 1:0 Korotvička
Podhůří 2:0 Z. Klíma, Hylmar
Rovensko 7:1 Hylmar 3, Z. Klíma 2, M. Vancl, Korotvička
Víchová 3:4 Korotvička, V. Horáček, M. Vancl
Podhůří 1:6 Hylmar

Tabulka:

1. FC Víchová 12 6 1 5 18:20 19
2. Jiskra Podhůří 12 5 2 5 18:16 17
3. Sokol Rovensko 12 5 2 5 28:34 17
4. SK Studenec 12 5 1 6 32:26 16

Střelci:

9 – Zdeněk Klíma 3 – Vojta Horáček
7 – Kuba Hylmar 2 – Michal Vancl
5 – Vašek Korotvička 1 – Ondra Kupkár
4 – Michal Nosek

Béčko

Béčko pod vedením Petra Bartoně se zásluhou výborného závěru probojovalo až
na 4. místo ve velice náročné jarní části sezóny. Vlivem nepřízně počasí se zápasy
nahromadily do června, a tak béčko muselo odehrát i tři zápasy v průběhu jednoho
týdne. I z tohoto důvodu se v sestavě béčka vystřídal největší počet hráčů ze všech
studeneckých mužstev. I v nejnižší okresní soutěži se v některých zápasech hrál ve
Studenci kvalitní fotbal (Bozkov B, Rovensko B).
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Výsledky:

Zálesní Lhota 5:3 Šír 3, T. Synek, L. Stránský
Horka B 6:5 Letkovský 3, Šír 2, L. Stránský
Libštát B 8:1 Šír 4, Kupkár, L. Stránský, Hylmar, Šimek
Vysoké B 2:0 Koudelka ml., Šír
Dolní Branná 2:4 L. Stránský 2
Poniklá 0:5
Rovensko B 4:6 Šír 3, L. Stránský
Benecko 0:1
Nová Ves B 5:1 Koudelka ml. 3, L. Stránský, P. Bartoň
Tatobity 0:1
Bozkov B 4:3 Kupkár 2, Koudelka ml., L. Stránský
Horka A 4:3 Petera 2, L. Stránský, Šír
Víchová B 8:1 L. Stránský 3, Exner, Šír, Koudelka st. a ml., Letkovský
Horka B 7:1 Šír a Kupkár 2, Letkovský, J. Stránský, Čech

Tabulka:

1. Sokol Bozkov B 26 19 1 6 109:53 58
2. HSK Benecko 26 15 6 5 82:50 51
3. Sokol Dolní Branná 26 15 5 6 87:66 50
4. SK Studenec B 26 14 2 10 89:63 44
5. TJ Poniklá 26 13 4 9 65:43 43
6. Sokol Nová Ves B 26 13 4 9 68:61 43
7. FC Víchová B 26 12 5 9 65:56 41
8. Sokol Horka A 26 12 3 11 63:55 39
9. Sokol Rovensko B 26 10 4 12 72:77 34
10. Jiskra Libštát B 26 9 1 16 51:77 28
11. Sokol Zálesní Lhota 26 8 3 15 56:75 27
12. TJ Vysoké nad Jizerou B 26 8 1 17 50:89 25
13. 1. FC Tatobity 26 6 5 15 31:85 23
14. Sokol Horka B 26 5 2 19 59:97 17

Střelci:

24 – Lukáš Stránský 5 – Ladislav Klazar, Vlado Letkovský
23 – Jiří Šír 4 – Sváťa Čech
6 – Roman Koudelka ml. 3 – Kuba Stránský, Petr Kupkár
2 – Petr Bartoň, Jiří Petera, Roman Koudelka st.
1 – Jára Kočárek, Honza Bartoň, Miro Svintek, Kuba Vancl, Tomáš Synek,

Kuba Hylmar, Zdeněk Šimek, Petr Exner
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Áčko
Po kvalitní podzimní sezóně přišel v některých zápasech určitý jarní útlum, který

byl v řadě případů způsoben nekompletní sestavou. Do mužstva byli proto postupně
zapojování dorostenci (T. Stránský, Hylmar, V. Horáček), často zaskakovali i hráči
béčka. Především v zápasech uprostřed týdne byly vzhledem ke studijním povinno-
stem  některých  hráčů  výkony  a výsledky  mužstva  nejslabší.  Kádr  pod  vedením
Martina Kuříka a Dušana Plecháče však tvoří dobrou partu a pochvalu zaslouží hráči
i za vzornou pomoc při řadě pořadatelských a organizačních záležitostí.

Výsledky:

Roztoky 1:4 Korotvička
Vysoké 0:4
Kruh 6:1 Jiřička, Povr, L. Stránský, Hylmar, M. Kuřík, Petera
Lomnice B 2:2 Hanzlík, Povr
Bělá 0:4
Malá Skála 2:2 Hanzlík, Jiřička
Horní Branná B 1:4 Kupkár
Košťálov B 3:4 L. Stránský, Hanzlík, Povr
Libštát 1:1 M. Kuřík
Stružinec 1:1 Svintek
Martinice 3:2 Petera, J. Synek, L. Stránský
Mříčná 2:2 Svintek, Povr
Mírová B 5:2 Kupkár 2, D. Bartoň, L. Stránský, Jezdinský
Roztoky 3:2 L. Stránský, Povr, vlastní

Tabulka:

1. Sokol Stružinec 26 16 7 3 74:34 55
2. Sokol Mříčná 26 14 5 7 88:46 47
3. SK Mírová B 26 14 2 10 61:63 44
4. SK Malá Skála A 26 13 4 9 70:60 43
5. SK Studenec A 26 10 9 7 56:50 39
6. Sokol Roztoky 26 11 5 10 58:53 38
7. Sokol Horní Branná B 26 11 5 10 57:51 38
8. Jivan Bělá 26 10 6 10 61:52 36
9. Jiskra Libštát A 26 10 6 10 57:50 36
10. TJ Vysoké nad Jizerou A 26 10 5 11 44:44 35
11. FK Košťálov B 26 11 2 13 68:80 35
12. FC Ingeo Lomnice B 26 9 5 12 68:81 32
13. Sokol Martinice 26 7 2 17 53:79 23
14. Sokol Kruh 26 4 1 21 40:112 13
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Střelci:

9 – Lukáš Stránský 5 – Honza Synek
8 – Tomáš Povr 4 – Petr Kupkár
6 – Kuba Tauchman 3 – Zdeněk Hanzlík, Miro Svintek
2 – Tomáš Stránský, Patrik Vérteši, David Bartoň, Tomáš Jiřička, Jiří Petera,

Martin Kuřík
1 – Sváťa Čech, Filip Jezdinský, Kuba Hylmar

Před novou sezónou

Fotbalová  sezóna  na  Semilsku  a v Libereckém  kraji  začala  přinejmenším
rozpačitě,  neboť  došlo  k přesunu  mužstev  mimo pořadí,  své  týmy z celostátních
soutěží odhlásily Hlavice, Česká Lípa a Mšeno a tím ovlivnily soutěže až po okresní
přebory.  Ze  Semilska  se  naopak  žádný tým  neodhodlal  k postupu  do  krajských
soutěží, a tak komplikace nastaly i v okrese. Okresní přebor zůstává nezměněn, ale
okresní soutěž byla rozdělena na Východ a Západ,  což pochopitelně není ideální
řešení. Pro tuto variantu se ale vyjádřilo 27 z 29 klubů. V okresní soutěži Východ
bude vedle studeneckého béčka startovat ještě Sport Future Studenec, klub, kde našli
azyl fotbalisté z Dolní Branné, neboť platné stanovy FAČR neumožňují start klubu
v jiném kraji.

Tradičně došlo i k pohybu v hráčském kádru všech mužstev, hostování skončilo
Luboši  Dlabolovi  a Tomáši  Jiřičkovi,  do  Martinic  přestoupil  Tomáš  Hermon,  do
Zálesní  Lhoty Jan  Pacholík  a do  FC Vrchlabí  Daniel  Mejvald.  Na  hostování  do
Zálesní  Lhoty  byl  uvolněn  Martin  Havlíček,  hostování  ve  Studenci  bylo
prodlouženo  Petru  Kupkárovi  z Roztok.  V mládežnických  týmech  se  z hostování
vrátil Vašek Tmej a zbylí starší žáci mohou formou sdruženého startu hrát za Sokol
Martinice.

Orientační běh

Jarní  část  Východočeského poháru byla  zakončena oblastním mistrovstvím na
klasické trati, které pořádal oddíl orientačního běhu Spartaku Vrchlabí v náročném
kopcovitém terénu na mapě U Kapliček nedaleko Lánova. V mistrovských katego-
riích získali dvě medaile sourozenci Štefanovi, Markéta stříbrnou v D10N a Vítek
bronzovou  v H12C.  Umístění  v první  desítce  ještě  vybojovaly Magda  Chrástová
v D10 N (4. místo), Tereza Chrástová v D12C (5. místo), Markéta Urbanová v D14C
(7. místo), Kateřina Kalenská a Petra Junková v D35C (6. a 7. místo). V nemistrov-
ské kategorii D12D vybojovala 2. místo Jana Kejmarová.
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V jarní části žebříčku skončila Dominika Kalenská na 3. místě v D14C a Lukáš
Link vyhrál žebříček H12D. Licenci B získali Tereza Chrástová, Natálie Jezdinská,
Dominika  Kalenská,  Markéta  Urbanová,  Vítek
Štefan a Dominik Urban.

Dalším závodem byl celostátní žebříček v Se-
dmihoří  nedaleko Plzně.  Nejvíce se dařilo To-
máši  Kučerovi  v H20B,  který nedělní  závod
vyhrál a v sobotu skončil na 3. místě, Štěpán
Kučera přidal v neděli ve stejné kategorii 3. mí-
sto.  O první desítku usilovaly i Natálie  Jezdin-
ská  (sobotní  11. místo)  a Markéta  Urbanová
(nedělní 10. místo).

V závěru červnu se konala Olympiáda dětí
a mládeže ve Zlínském kraji, kde měl náš oddíl
svého zástupce, Dominika Kalenská reprezento-
vala Liberecký kraj a v nabité konkurenci se ne-
ztratila, na klasické trati vybojovala 4. místo.

Počátkem června hostila Česká republika Mi-
strovství světa juniorů, které se konalo v širokém okolí Hradce Králové (Radvanice,
Dehtov, Hradec Králové). Česká republika získala dvě zlaté medaile v závěrečných
štafetách  a lví  podíl  na  zlaté  medaili  juniorů  měl  bývalý závodník SK Studenec

Adam  Chloupek.  Doprovodným  programem  byly
pětidenní  závody  pro  orientační  běžce  z celého
světa a závodníci SK Studenec se v této konkurenci
neztratili.  V H12A obsadil  Vítek  Štefan  6. místo
a Dominik Urban 10. místo, Tomáš Chrást  skončil
v H21B na 8. místě, medailová umístění vybojovaly
sestry  Chrástovy,  Magda  v D10N stříbro  a Tereza
v D12A  bronz,  v první  desítce  se  ještě  umístila
Natálie Jezdinská v D14A.

Stále velice populárním závodem jsou Pětidenní,
které letos pořádal OK Nový Bor v okolí Chřibské
a Kytlice v Lužických horách. Mezi více než 1500
závodníky  se  neztratila  ani  výprava  ze  Studence.
Nejlepšího umístění dosáhl v kategorii  H16B Aleš
Kalenský, který se v poslední páté etapě probojoval
na  3. místo.  Velice  kvalitního  výsledku  dosáhl
v kategorii  H21A Petr  Junek,  který v mezinárodní
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konkurenci  obsadil  8. místo.  V první  desítce  se  ziskem 9. místa  se  ještě  umístili
Kateřina Kalenská v D40B a Štěpán Kučera v H20A.

Lehká atletika
Na Přeborech Libereckého kraje v lehké atletice obsadila Radka Uvizlová 2. mí-

sto a Marek Uvizl na stejné trati 5. místo. Na mezinárodních závodech v Emmendin-
genu (SRN) obsadil na této trati Marek Uvizl 2. místo a zlepšil osobní rekord na
4:06.63.

Sportovní klub Studenec v roce 2013 připomíná 90 let své činnosti. Fotbal se sice
ve Studenci hrál již v roce 1903, kdy se na Janouškově louce (na Suchých lukách)
odehrálo první fotbalové utkání ve Studenci. Zorganizoval jej student Emil Flégl,
pozdější  starosta  obce,  tehdy jako  student,  a střetli  se  v něm studenti  z Prahy se
studeneckými  vyznavači  kulatého  míče.  Fotbal  tak  ve  Studenci  zapustil  první
kořínky.

Pevně se rozrostl až po první světové válce, kdy skupinka nadšenců honila míč
U Lípy a od roku 1921 se zde odehrávaly líté sousedské „matche“. A to už byl jen
krůček k založení skutečného klubu. Stalo se tak v roce 1923 a nesl skromné jméno
Sportovní kroužek Studenec. K jeho zakladatelům patřil především Václav Jezdin-
ský a Emil Mládek, který později tragicky zahynul. První fotbalové hřiště bylo Na
hromadách  a dlouho  na  něm stál  vzrostlý  strom,  který  majitelka  hřiště  nechtěla
nechat  porazit.  A přece  se  hrálo.  To by se  dnešní  funkcionáři  fotbalových svazů
divili.

Hřiště Na hromadách však nevyhovovalo pravidelným soutěžím, do kterých se
chtěl Sportovní kroužek Studenec přihlásit, a tak se nalezl vhodnější pozemek Na
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Smitech.  Od  „zámec-
ké“  paní  odkoupili
pozemek (což nikde
nezaknihovali, i když
existuje kupní smlou-
va  na  600 Kč)  a vy-
budoval i  s i  pěkn ý
pří rodní  areál  pod
Hradiškem.  V roce
1936 zde nejen začali
hrát pravidelné soutě-
že, ale zároveň se re-
gistrovali na okresním
hejtmanství jako Spor-

tovní  klub  Studenec  s předsedou  Antonínem  Horčičkou  a jednatelem  Josefem
Lánským. Ve stejném roce vznikl i Sportovní klub Fejfar Mládek Studenec, který
měl své hřiště za továrním rybníkem.

V této  době  měly oba  studenecké  kluby 6 mužstev  a hrály pravidelnou  župní
soutěž. Dva studenečtí fotbalisté Jaroslav Vancl (SK Meteor Praha) a Josef Jebavý
(SK Nusle) okusili i prvoligovou fotbalovou scénu, v dresu SK Studenec nastupoval
i československý reprezentant v lyžování Oldřich Buďárek. Za zmínku stojí i to, že
SK Fejfar  Mládek zorganizoval  šachovou simultánku,  kde největší  ozdobou byli
tehdejší  velmistři  Alexandr  Aljechin  (1892–1946),  údajně  nejgeniálnější  šachista
všech dob, Paul Keres (1916–1975) a český velmistr Karel Opočenský (1892–1975).
Nejslavnějším zápasem s největší návštěvou na hřišti Na Smitech byl zápas s třetím
mužstvem tehdejší druhé ligy SKEP Praha, které se po válce sloučilo se Slavii Praha
V roce 1943 toto mužstvo s pozdějším reprezentačním brankářem Václavem Moráv-
kem (1921–2001), členem Klubu ligových kanonýrů Jiřím Zmatlíkem (1921–2003)
a pozdějším  úspěšným trenérem Dukly Praha  Jaroslavem Vejvodou (1920–1996)
porazil  SK  Studenec  10:1  (první  branku  zápasu  a čestný  úspěch  SK  Studenec
zaznamenal Jaroslav Vancl).

Po  druhé  světové  válce  SK „splynul“  se  Sokolem a posledním úspěchem byl
postup  dorostenců  do  celostátního  finále  vesnických  jednot  v kopané.  Hřiště  Na
Smitech  zpustlo,  stala  se  z něj  pastvina.  Fotbal  se  obnovil  až  na  dnešním hřišti
u sokolovny  koncem  50. let,  nejprve  pod  TJ  Jiskra  Studenec,  později  pod  TJ
Studenec. V této éře slavily úspěchy především mládežnické celky, jednak žáci třemi
tituly okresního přeborníka, ale především dorostenci v polovině 80. let, kteří patřili
k nejlepším týmům bývalého Východočeského kraje. Nejvýznamnější akcí v tomto
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období byly oslavy 60. výročí klubu, v jehož rámci sehrálo studenecké áčko zápas
s internacionály  pražské  Sparty  s řadou  bývalých  českých  reprezentantů  (Andrej
Kvašňák,  Václav  Mašek,  Josef  Jurkanin,  Václav  Migas,  Vladimír  Táborský,
Miroslav Čtvrtníček), na studeneckém hřišti si také zahráli hokejisté prvoligového
Litvínova (Ivan Hlinka, Robert Reichel, Petr Rosol, Kamil Prachař, Robert Kysela
a řada dalších) a reprezentační výběr skokanů na lyžích. V roce 1991 se Sportovní
klub Studenec obnovil jako samostatný tělovýchovný subjekt (je členem Asociace
sportovních  klubů  a tělovýchovných  jednot  v Praze)  a pokračoval  v úspěších
s mládeží  a doplnil  tituly  okresního  přeborníka  ziskem tohoto  titulu  i v kategorii
minižáků. Postupu do krajské soutěže se dočkali i dospělí a úspěšně odehráli dvě
sezóny ve Východočeské oblasti.  Zápasy se Dvorem Králové, Lázněmi Bělohrad
a Novou  Pakou  se  vepsaly  do  historie  klubu,  stejně  jako  cesta  Východočeským
pohárem až do finále v Třebechovicích. Po územní reorganizaci byl tým zařazen do
dosud nejvyšší soutěže, a to do I.A třídy Libereckého kraje.

V roce  2003  připravil  Sportovní  klub  třídenní  oslavy  80 let  své  existence
a 100. výročí  prvního  fotbalového  programu  ve  Studenci.  Zápasu  s oblíbe-
ným týmem  Amfory  (Mahulena  Bočanová,  František  Veselý,  Miroslav  Žbirka,
Vladimír  Hruška,  Přemysl  Bičovský,  Petr  Vrabec,  Jan  Rosák  a řada  dalších)
přihlížely dvě tisícovky diváků, oslavy svou účastí podpořily i družební fotbalové
oddíly z Zorbau nedaleko Lipska a ze Studence v okrese Třebíč. Součástí programu
bylo i vystoupení hudební skupiny Žlutý pes. Tato akce se stala základem pozdějších
Studeneckých fotbalových slavností či Studenecké fotbalové pouti v dalších letech
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(tým televize Nova, A tým žen pražské Sparty, reprezentanti ČR v lyžování a řada
dalších).

V této  době  se  již  klub  rozrostl  o další  tři  oddíly,  oddíl  orientačního  běhu,
alpského  lyžování  a lehké  atletiky.  Klub  se  začal  prosazovat  i v nadregionálních
a celostátních soutěžích. První medaile na mistrovství České republiky v orientač-
ním běhu vybojoval Adam Chloupek, v alpském lyžování Daniela Marková a Adam
Zika, v ženském fotbalu Eva Bartoňová v dresu pražské Sparty. Do reprezentačního
družstva ČR byli postupně nominováni Eva Bartoňová (fotbal ženy), Petr Junek ml.
(lyžařský orientační běh), Daniela Marková a Adam Zika (alpské lyžování), divizní
fotbal si okusili odchovanci Jiří Povr a Marek Čivrný.

Rok 2013 tedy přináší další výročí a bohatá historie klubu a činorodá přítomnost
jsou závazkem do dalších let.

Samotné oslavy o třetím červnovém víkendu byly zahájeny turnajem starších pří-
pravek za účasti celků FK Baumit Jablonec, Slovan Liberec, SK Semily, FK Dolní
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Kalná  a SK  Studenec.  Domácí  těsně  před  turnajem  přišli  o zraněného  Matyáše
Hrubého, přesto se v nabitém turnaji neztratili. Vítězem se stal B tým FK Baumit
Jablonec před Slovanem Liberec a áčkem Baumitu. Celkově čtvrtí hráči SK Stude-
nec přišli o druhé místo porážkou s Dolní Kalnou.

Odpolední program patřil utkání kombinovaného týmu SK Studenec s výběrem
„hvězd“ Arabela.  Hosté  zásluhou výborné  střelecké  formy Miroslava  Příložného
zvítězili 7:5. Poté následovalo vystoupení hostů (Luděk Sobota, Roman Skamene,
Jaroslav  Sypal,  Mojmír  Maděrič,  Martin  Tankway,  Šárka  Ulrichová)  a večerní
program (skupiny Člověče  nezlob se,  Tři  sestry Banditos).  Sobotní  program byl
zakončen ohňostrojem.

Nedělní  dopoledne  bylo  zahájeno  zápasem  mladší  přípravky  se  Sokolem
Martinice. Domácím došly síly a prohráli 6:8 (5:2), tři branky vstřelil Šimon Ulvr,
dvě  Kuba  Šimáček  a jednu  přidal  Patrik  Efenberk.  Vzácného  soupeře  přivítali
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internacionálové, kteří se setkali s týmem naší partnerské obce TJ Roháče Zuberec
v čele se starostou Vladimírem Šiškou. Domácí byli méně unavení po předchozím
večeru  a zvítězili  5:2  (1:0),  střelecky  se  dařilo  studeneckému  starostovi  Jiřímu
Ulvrovi,  který  vstřelil  tři  branky,  po  jedné  přidali  Franta  Hladík  a Roman  Puš.
Fotbalový  program  byl  zakončen  posledním  zápasem  béčka,  které  v napínavém
zápase porazilo sousedy z Horek 6:5.

PaedDr. Petr Junek

Školní sportovní klub

Trojboj všestrannosti v Turnově
V minulém  Zpravodaji  jsem Vás  informovala  o okrskovém kole  Trojboje  vše-

strannosti pro 1.–5. třídu, které proběhlo 29. 5. v Jilemnici. Naši žáci tam dosáhli
výrazných úspěchů a po-
stoupili do okresního ko-
la, které se uskutečnilo
12. 6. na Stadionu Ludví-
ka Daňka v Turnově.

Žáci opět soutěžili ve
třech disciplínách: 50 m
běh, skok do dálky, hod
míčkem.  Trojboje  se  zú-
častnili  závodníci  ze
základních škol z Jilemni-
ce,  Lomnice  nad  Popel-
kou,  Horní  Branné,  Roz-
tok, Libštátu, Rovenska
pod  Troskami ,  Semi l
a Turnova.

Za zmínku stojí  2. místo Daniela Jandury (3. tř.).  Zde  můžete posoudit  jeho
výkony: 50 m uběhl za 8,8 s, skočil 370 cm do dálky a míčkem hodil 35,03 m. Díky
těmto výsledkům postoupil,  jako jediný z naší školy,  do krajského kola Trojboje,
které  se  konalo  o týden  později  na  stejném  stadionu.  Tady  skončil  ve  velké
konkurenci na 6. místě.

Další umístění žáků ZŠ Studenec v okresním kole:
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5. místo: Vladislav Synek (4. tř.), Petr Jezdinský (5. tř.)
6. místo: Lucie Pekárková (2. tř.), Jana Kejmarová (5. tř.)
7. místo: Markéta Štefanová (2. tř.)

Všem žákům patří velký dík za sportovní reprezentaci školy.

Mgr. Zdeňka Erbenová, vedoucí družstva

Tenisový klub Studenec

Léto právě dosahuje svého vrcholu, alespoň co se týká teplot. Tenisové soutěže,
kterých  se  účastní  studenecká družstva,  mají  svůj  vrchol  již  za  sebou.  Tyto  tzv.
regionální  tenisové  soutěže  –  Severovýchod  se  organizují  v mládežnických
a veteránských kategoriích bez nutnosti registrace u ČTS. Veškeré informace jsou
k nahlédnutí  na  internetové  adrese  rts-sv.webnode.cz  a odtud  jsem také  konečné
výsledky převzal.  Starší  žáci  se letos umístili  na šestém místě z osmi,  tři  zápasy
vyhráli a čtyři prohráli. Tuto skupinu vyhráli žáci z Lázní Bělohrad před Vrchlabím
a Lomnicí nad Popelkou. V kategorii mužů nad čtyřicet let jsme měli tento rok dva
zástupce, družstvo Zdeňka Povra a družstvo pod vedením Romana Linka. Zde bylo
v součtu  přihlášeno  patnáct  družstev,  a proto  se  již  po  několik  roků hraje  v této
kategorii  vyšší  a nižší  soutěž.  Tenisté  hrající  za  Studenec  obsadili  třetí  příčku
odzadu,  tedy  šesté  a páté  místo.  Stejně  tak  dopadla  i parta  nad  padesát  pět  let,
skončila  šestá  z osmi družstev.  Ještě  se  vrátím k názvu těchto soutěží  –  Severo-
východ. Hrají ji  města a obce, která se nachází na severovýchodě naší republiky.
Kromě již  tří  zmiňovaných  a Studence  to  jsou  ještě:  Jilemnice,  Turnov,  Semily,
Nová Paka, Chlístov, Jičín, Kunčice a Smržovka.

Na studeneckých kurtech se nehraje jenom o body do tabulky, ale „zapinkat“ si
může každý, kdo má tento sport rád a chtěl by se ho naučit. Nemusí být členem
našeho tenisového klubu, stačí si jenom objednat na telefonním čísle 728 205 016
den  a čas.  Hodinový  pronájem  jednoho  kurtu  stojí  70 korun; studenecká  školní
mládež má přístup zdarma.

Jako každý rok Tenisový klub a Sokol Studenec pořádají turnaj v líném tenise.
Příznivce tohoto doplňkového sportu srdečně zveme na konec roku 2013 do místní
sokolovny.  Nehledě na výkony končím citátem J. A. Komenského:  „…tělo nechť
každodenní své hýbání má.“

za TK Studenec Petr Hák
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Cukrovka: Jak ji překonat zdravou stravou

Nejzdravější potraviny: Rajčata

Do Evropy se dostala rajčata až po objevení Ameriky. Jako zelenina se začala
v Evropě kultivovat až někdy počátkem 18. století.

Rajčata mají  více chutí  a podob,  známe rajčata masitá,  velkoplodá,  soudková,
keříčková, koktejlová, tzv. sherry. Barevně známe rajčata červená, žlutá a fialová.

Jsou ohromnou zásobárnou vitamínů, antioxidantů, lykopenů, karotenů, biotinu,
niacinu,  tyraminu.  Obsahují  draslík,  kyselinu  listovou,  zinek  a vlákninu.  Rajčata
mají  jen  minimální  množství  kalorií,  a proto  jsou  vhodnou potravou při  redukci
hmotnosti.

Mimo  již  zmíněnou  vhodnost  ke  snižování  hmotnosti  je  nutné  zmínit  jejich
užitečný vliv  na  zdraví.  Posilují  buněčnou  strukturu  a srdce.  Podporují  látkovou
výměnu,  pomáhají  při  tvorbě zdravé kůže,  stavbě nových vaziv,  posilují  sliznice
v celém těle. Omlazují buňky, zlepšují oběhové potíže, podporují spánek. Odstraňují
poruchy  trávení,  zácpu,  odvodňují  a působí  močopudně.  Proto  jsou  právem
označovány za elixír mládí.

Rajčata mají protirakovinné účinky, protože obsahují důležité antioxidanty, které
chrání organismus před škodlivými volnými radikály, a brání tak vzniku rakoviny.
Díky vláknině a antioxidantům můžeme rajčata najít také v kosmetice. Jejich použití
je vhodné při přípravě domácích pleťových masek.

Rajčata můžeme používat čerstvá jako zeleninovou oblohu, na zdobení chlebíčků
a obložených mís.  Rajče  je  vhodné do zeleninových salátů,  k tepelné  úpravě,  na
přípravu  čalamád  nebo  třeba  domácího  kečupu.  Můžeme jej  použít  na  přípravu
omáček,  do  zapékaných pokrmů,  k plnění  a gratinování.  Využít  jej  můžeme také
například  k přípravě  zeleninových  koktejlů  či  do  polévek.  Čím  dál  častěji  se
v obchodě  setkáváme  s rajčaty  sterilovanými,  v oleji  s různými  přídavky,  např.
s feferonkami, s houbami. Připravit si můžeme z rajčat také domácí rajský protlak,
určený k dalšímu použití jako přídavek do omáček.

Rajčata skladujeme na suchém místě nejlépe při teplotě 10–12 °C. Můžeme je
také zmrazovat, ale jejich použití po rozmrazení už je vhodné pouze pro následnou
tepelnou úpravu,  rozmrazená rajčata nejsou vhodná ke zdobení.  Před zmrazením
můžeme rajčata ještě spařit, oloupat a nakrájet. Pak přesypat do sáčku, dobře uzavřít
a zamrazit.

Rajčata jsou nejen zdravá, ale také velice chutná, výborným doplňkem k rajčatům
je mozzarella.

zdroj: http://www.celostnimedicina.cz/
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Recept nejen pro diabetiky: Dia čalamáda ze zelených rajčat

Každý zahrádkář ví, že na konci sezony mu na rajčatových rostlinách zůstanou
nezralá rajčata. Existuje mnoho receptů, co s nimi udělat, aby dozrála. Náš recept je
větší odebrat a nechat dozrát a z těch malých udělat čalamádu.

1 díl zelených rajčat, 1 díl cibule, 1 díl papriky (různé i stejné)
Na nálev: 1,75 l vody, 23 ks koleček umělého sladidla (1 kolečko = 1 kostka cukru),
1 sáček Deka, 0,5 l octa

1. Vezmeme 1 díl omytých zelených rajčat nakrájených na kolečka, 1 díl oloupané
a na  půlkolečka  nakrájené  cibule,  1 díl  paprik  zbavených  stopek  a semínek,
nakrájených na proužky.

2. Všechno důkladně promícháme, naplníme do sklenic asi 1 a 1/2 cm pod okraj,
trochu  zmáčkneme,  abychom  vymačkali  vzduch,  zalijeme  nálevem  a sklenici
uzavřeme.

3. Sterilujeme 15 minut na 80 °C.

Příprava nálevu:
Nálev si uděláme tak, že do hrnce dáme 1 a 3/4 litru vody a 0,5 litru octa.  Když

začne vařit,  přidáme jeden sáček  přípravku Deko a 23 koleček  umělého sladidla.
Necháme 5 minut vařit a můžeme nálev použít.

Doporučení:
Tuto čalamádu neochutnáváme dřív než 3-4 týdny po zavaření,  protože zelená

rajčata obsahují nestravitelnou látku, která se ztrácí až za nějaký čas po naložení.

zdroj: http://www.receptyonline.cz/

Studenecký zpravodaj 4/2013

Vydává Obecní úřad Studenec

Internetová adresa: http://sz.studenec.cz/

Foto na titulní straně: Mladí hasiči s odměnami ze soutěže Plamen

Uzávěrka dalšího čísla: 30. září 2013

Příspěvky lze zasílat na e-mail obec@studenec.cz

Tisk FITOS spol. s. r. o. Stará Paka
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Tělocvičná jednota Sokol Studenec

zve na závod v přespolním běhu

46. ročník Posvícenského koláče

a 38. ročník Memoriálu Mirka Háka

Závod se koná v sobotu 14. září 2013 od 9.00 hod.

Přihlášky dětských kategorií do 8.30 hodin!

Na účast studeneckých závodníků i diváků se těší pořadatelé.


