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Vážení spoluobčané,
opět se přiblížil čas vánoční a s ním spojené poohlédnutí a zhodnocení předešlých
dnů tohoto roku.
Je za námi doba plná očekávání a přání, že se čas nejistoty promění v lepší
podmínky na trhu práce, zlepší se vzájemná komunikace i celkový pohled na společnost kolem nás. Upřímným pohledem se však většina z nás shodne na tom, že tento
čas ještě nenastal a nezbývá než věřit, že jednou přijde.
Letošní rok nám i přes různé komplikace přinesl zase něco nového. Tou první
záležitostí bylo vybudování přírodního amfiteátru, druhou pak rekonstrukce, přístavba a zateplení budovy mateřské školy v Zálesní Lhotě včetně nové ordinace lékaře
a společenské místnosti.
Jsem moc rád, a také Vám za to moc děkuji, že tohoto docenění se dostalo nejen
při slavnostních otevřeních obou staveb, ale pokračovalo i nadále, jak u přivítání
nových prvňáčků ve Studenci či při podzimních volbách, kde se občané Zálesní
Lhoty dočkali adekvátního prostředí právě ve zmiňované nové společenské místnosti.
Jistě nejde opomenout ani rekonstrukci hlavní silnice ve Studenci, která omezila
svým způsobem každého, někoho více a někoho méně. Nezbývá než vydržet, každý
z nás si přeje mít kvalitní silnice, každý z nás na to čekal řadu let, a pokud by
nedošlo k realizaci v tomto čase, už nikdy by k nám tolik financí nepřišlo a neopravily se silnice v takovém rozsahu jako právě teď.
I dnes se s Vámi mohu podělit o pozitivní zprávu: tento končící rok naše obec
i přes své letošní investice zůstává bez úvěrového zatížení a naopak dokáže své
finanční zdroje nadále zhodnocovat. Jsem tomu rád i z toho pohledu, že pro své další
záměry máme zdroje z větší části zajištěny, a nemusíme tak spoléhat na stále se
omezující dotační příjmy.
Radost mám i z počtu nově narozených dětí, který ukazuje na to, že zájem o setrvání v naší obci je nadále veliký. V tomto ohledu nastanou roky, kdy naše předškolní
a školní zařízení nebudou svou kapacitou stačit. Svědčí to však i o tom, že zvýšení
kapacity dětí v Zálesní Lhotě bylo tou správnou cestou i pro děti, které se nedostanou do mateřské školy ve Studenci.
Toto, ale i další docenění k naší obci se dostává především od lidí zvenčí, kteří
dokážou porovnávat se svým bydlištěm někde jinde. Jde o slova uznání, že zde
z větší části máme vše, minimálně v porovnání s ostatními stejně velkými obcemi,
a naopak se v jistých směrech dokážeme rovnat i s většími městy. Vybavení, služby,
infrastruktura, obslužnost, dostupnost a vstřícnost lidí, toto jsou právě ta slova, která
nahlas oceňují návštěvníci naší obce, která vyjadřují poděkování a obdiv Vám všem.
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Dovolte mi proto poděkovat Vám všem za letošní rok, ve kterém jsme si navzájem vyhověli a něco dokázali a zároveň poděkovat všem z Vás, kteří mi pomáháte
a důvěřujete. Opravdu si toho velmi vážím.
Spokojené svátky vánoční a krásné dny v dalším roce naplněné trpělivostí, tolerancí a pokorou Vám všem upřímně přeje
Jiří Ulvr, Váš starosta

ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
Rekonstrukce silnice Studenec – Horka
u Staré Paky
V době uzávěrky tohoto čísla Zpravodaje máme opět zprovozněn průjezd po
hlavní silnici, a tak věřím tomu, že se situace kolem této stavby postupně uklidní.
Pokud počasí alespoň trochu vydrží, bude stavba probíhat (samozřejmě již za
provozu) na přilehlých chodnících, nájezdech a sjezdech a tím se uspíší práce, které
by měly probíhat až v příštím roce.
Jak jsem Vám již psal posledně, zároveň probíhají přípravné práce ohledně
rekonstrukce silnice pokračující směrem na Vrchlabí, které by měly být (minimálně
z velké většiny) hotovy rovněž v příštím roce. V tomto případě záleží na rozhodnutí
Ministerstva financí, kam již byla podána žádost o prodloužení termínu s možností
čerpání finančních prostředků až do roku 2015.
Příští rok nám tedy přinese stejné, ale i možná větší komplikace. Postupně se
začínáme vyjadřovat k etapám této rekonstrukce a bohužel, s velkou pravděpodobností to nepůjde bez úplné uzavírky této silnice, minimálně v určité části Studence.
Dle projektových dokumentací, které dostáváme k vyjádření, nesouhlasíme s úplným uzavřením a naopak se snažíme hledat možnosti, jak z toho ven. Není možné
odříznout provoz místních firem na tři týdny či zablokovat přístup zásobování velké
části obce a už vůbec ne příjezd ke škole a školce. V současné době však nevím, jak
velkou váhu bude mít naše slovo. Je zde i možnost (kterou bych však osobně
nechtěl), že se hlavní silnice opraví jednodušeji, tedy levněji (nevyužijeme všech
možných financí) a za pět let si budeme říkat, proč jsme to nenechali udělat pořádně.
Nejsložitěji se jeví most u firmy Stihl, některé propustky a hlavně dešťová kanalizace, která by mohla být připravena v tělese silnice pro budoucí chodník od autobusové zastávky „U Trojice“, směrem „Na Špici“. Složitá je i situace v křižovatce
u „Řeznictví Nosek“.
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Moc rád bych Vám napsal, že to nejhorší je za námi a že nás čekají v tomto
ohledu jenom lepší časy, ale obávám se, že to bude naopak. Uvědomujeme si, že
potom můžeme mít kvalitní hlavní silnici, ale komunikace třetích tříd (spodní silnice
po Studenci) i místní komunikace poté budou (a již také jsou) zničené.
V každém případě se pokusím jednat na Ministerstvu průmyslu a obchodu o prosazení oprav těchto silnic (využívaných jako objízdné trasy) do výběrového řízení
jako vedlejší provozní náklady, jelikož vím, že se cena z výběrového řízení dostane
pod vyprojektovanou cenu a tím by se mohly ušetřené finance využít na tyto
„vedlejší“ silnice. Jestli se vše podaří, o tom Vás budu informovat zase někdy příště.
Jiří Ulvr, starosta

8. října

23. října
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Další informace
Potěšující zprávou je i ta, že jsme byli úspěšní v žádosti o dotaci z Dotačního
fondu Libereckého kraje. Přidělená částka ve výši 38 430 Kč bude poskytnuta na
opravu dvou projektů: „Boží muka ve Studenci“ a „Boží muka v Zálesní Lhotě“.
S realizací počítáme v příštím roce, společně s vložením vlastních zdrojů z rozpočtu
obce na rok 2014. Zároveň s těmito opravami dojde k navrácení dvou sošek andělů,
zmizelých od sochy sv. Jana Nepomuckého (poblíž čp. 151, manželé Exnerovi).
Jiří Ulvr, starosta
Touto cestou bych chtěla poděkovat rodině Emky Hodkové, Zuzky Weissové,
Lenky Šulcové a Soně Hodkové za finanční pomoc, kterou poskytly mým
rodičům Boženě a Jiřímu Strnadovým poté, co jim 16. 9. kompletně vyhořel
obývací pokoj se všemi hmotnými i nehmotnými statky.
Moc Vám děkujeme.
za oba rodiče Jiřina Jará
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Od 1. listopadu 2013 organizace Rytmus Liberec, o. p. s.,
zahájila na Jilemnicku poskytování sociální služby
„Sociální rehabilitace s metodou podporovaného zaměstnávání“.
Pomáháme lidem se zdravotním postižením, převážně
lidem s mentálním postižením, nalézt a udržet si práci na otevřeném trhu
(www.rytmusliberec.cz).
Chceme vytvořit podmínky pro nalezení pracovního uplatnění na otevřeném
trhu práce pro osoby se zdravotním postižením a poskytnout těmto osobám
potřebnou podporu k tomu, aby si toto pracovní místo udržely.
Cílovou skupinou jsou:
– osoby se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním, převážně lidi s mentálním
postižením,
– lidé, kteří chtějí získat a udržet si zaměstnání v běžném pracovním prostředí,
– lidé, kteří potřebují individuální podporu před nástupem do práce i po něm.
Rytmus Liberec, o. p. s. pomáhá také zaměstnavatelům, kteří se chtějí stát
společensky odpovědnou firmou a mají zájem zaměstnat lidi se zdravotním postižením.
Služba je bezplatná a zájemci o tuto službu nás mohou navštívit osobně nebo
kontaktovat na adrese: Jilemnice, Dolení 41 (naproti obchodu NORMA, směr
Hrabačov).
Více informací o této službě, vám rády poskytnou pracovní konzultantky:
Mgr. Svitlana Sazečková a Bc. Aneta Paulů, DiS.
na tel.: 734 158 451
e-mail: sazeckova@rytmus.org, aneta.paulu@rytmus.org

Informace ze živnostenského úřadu – prodej alkoholu
Dnem 17. října 2013 nabyla účinnosti novela živnostenského zákona č. 309/2013
Sb., která mimo jiné reguluje prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.
Zjednodušeně řečeno, pro prodej veškerého alkoholu nad 15 % objemových
jednotek bude nutná koncesovaná živnost.
Uvedená novela živnostenského zákona pro získání této koncese stanovila
půlroční přechodné období, ve kterém může podnikatel pokračovat v prodeji alkoholu nejdéle do skončení této lhůty, tj. do 17. 4. 2014. Požádá-li podnikatel v této
OÚ Studenec
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6měsíční lhůtě živnostenský úřad o vydání koncese na prodej alkoholu a bude-li mu
vydána, bude moci v prodeji alkoholu pokračovat. Marným uplynutím této šestiměsíční lhůty k podání žádosti o koncesi pro prodej alkoholu toto právo prodeje zaniká.
Přijetí žádosti o koncesi v uvedené lhůtě je bez správního poplatku.
Dále je třeba uvést, že koncese se týká všech prodejců alkoholu nad 15 %
objemových jednotek, a to i těch, kteří alkohol prodávají v dopravních prostředcích,
např. při zájezdech v autobusech, v cukrárnách, pojízdných prodejnách apod.
Podstatnou informací je též to, že při podání žádosti o koncesi na prodej alkoholu
není třeba živnostenskému úřadu předkládat žádné kvalifikační předpoklady.
Doporučujeme všem podnikatelům (právnickým i fyzickým osobám), kterých se
prodej alkoholu nad 15 % objemových jednotek týká, aby žádost o koncesi
nenechávali na poslední chvíli v rámci 6měsíční lhůty, protože jen v obvodu
živnostenského úřadu v Jilemnici je vydáno 688 hostinských živností řemeslných
a 4122 živností volných, z nichž u značné části k prodeji alkoholu též dochází
(prodejny, stánky, smíšené prodejny, supermarkety…).
S případnými dotazy se můžete obrátit osobně, telefonicky, e-mailem na živnostenský úřad na městském úřadě v Jilemnici.
Ing. Petr Mládek, vedoucí živnostenského úřadu v Jilemnici
tel. 481 565 312, 481 565 335, e-mail: mladek@mesto.jilemnice.cz

Vítání občánků
Při podzimním vítání občánků dne 6. 11. 2013 se sešlo 12 dětí.
Laura Sofie Štormová, Studenec 235
Eliška Havlová, Studenec 330
Veronika Háková, Studenec 203
Ela Tereza Hylmarová, Studenec 292
Jan Hamáček, Studenec Rovnáčov 1
Pavel Fischer, Studenec 352

Marta Jiranová, Studenec 177
Jan Pavel Tušiak, Studenec 339
Antonie Tůmová, Studenec 83
Ivo Štefan, Studenec 442
Sofie Kunceová, Studenec 259
Jolana Janatová, Zálesní Lhota 39

Na vítání vystupovaly děti ze Základní školy ve Studenci. Děkujeme jim za
účinkování a paní učitelce za to, že s nimi písničky a tanečky nacvičila.
Dětem i rodičům přejeme mnoho radosti a spokojenosti v dalším životě.
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Cestovní ruch ve Studenci…
Vážení přátelé, obvykle zde ve Zpravodaji píši na téma rozvoje mládeže v SK
Studenec. Dnes se pokusím otevřít téma cestovního ruchu v naší obci. Položme si
tedy nejprve otázku: „Je ve Studenci cestovní ruch?“ Řada z Vás si teď asi odpoví,
že není… Máme hrad, zámek, bobovou dráhu či nesmyslné (drahé a prázdné) lanové
parky, vodopád či lázeňskou kolonádu? Nemáme. Cestovní ruch ve Studenci ale
rozhodně je! Ten vytváříme všichni společně. Již 15 let provozujeme s manželkou
Pension Trautenberk.
Často slýcháváme od našich hostů spoustu pozitiv na to, co viděli při svém
pobytu. A už jen to, že si o tom s námi povídají, je svým způsobem nějaký ruch.
Začíná to tím, že se prochází po okolí pensionu a jsou nadšeni, jak mají lidé uklizené
zahrady a okolí domů. Hrozně mě baví odpovídat při snídaních na otázku, kde
kupujeme tak výborné pečivo. „No to tady z místní pekárny p. Hamáčka, dělá
luxusní sladký pečivo všeho druhu a je vyhlášenej se svatebníma koláčkama.“ Měli
jsme u nás v létě partu rodin z Moravy, kteří si užívali dny ve spojení s volejbalem.
Ti zase byli nadšení z uzeniny. „No ty párečky jsou tady od místního řezníka pana
Noska. Začal v malém krámku, nakupuje od okolních zemědělců a vybudoval
slušnej areál.“ Spoustu z těchto hostů pak jeho obchod navštívili a úsměvné bylo, jak
den před odjezdem sepisovali seznamy nákupu pro jednotlivé rodiny. Myslím si, že
i toto je úkazem cestovního ruchu. Vždyť třeba předtím jen projížděli a teď neváhají
zastavit a koupit si třeba rohlík nebo pikantní cigárko. Dalším segmentem našich
hostů jsou sportovní soustředění. Své tréninkové jednotky mají buď u nás
v pensionu, nebo využívají sportovišť místních spolků. A zase je tu to krásné
propojení, když vidí např. dvě velmi dobře upravená travnatá hřiště a zcela novou
školní umělku. „Takovou trávu nemaj někde ani v divizi, nebo kraji!“ Nebo: „Hele,
Martine, co tam máte za školou tak krásný divadlo?“ Koneckonců starší dorostenci
využívali při návratu z hřiště k nám (bez trenérů:-) benzínku p. Havla jako občerstvovací stanici se zakázanými nápoji pro sportovce… Dalšími aktivitami přispívají
k rozvoji i nadšenci, kteří pořádají různé soutěže, kulturní akce a společenské
události. Nemalou měrou se podílí na cestovním ruchu i úspěšné firmy v okolí
(Aries, Tessitura, Suchánek & Walraven, Jilos, Tropico). Ať je to třeba jen obchodní
cestující, nebo třeba vícedenní meeting s lidmi z opravdu celého světa. Už jen
zákazník, který čeká u Ládi Junka na opravu a využije přitom služeb nějakého
místního krámku nebo restaurace v obci je vlastně v daný moment turista.
Nyní nastávají otázky: „Kam to dál posunout? Má význam nějak propagovat obec
jako turistickou destinaci? Vytvořit nějaký turistický tahák?“ Nějakou myšlenku
v hlavě nosím, ale o tom někdy příště.
Martin Hrubý
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Informace z Římskokatolické farnosti
Zálesní Lhota
Oprava kostela, poptávky, záměry a nabídky
Vážení spoluobčané,
protože se na mne obracejí lidé věřící i nevěřící, rozhodl jsem se nabídnout
souhrnnou informaci o stavu kostela Zálesní Lhota, který naše generace zdědily jako
krásný skvost novogotické architektury, který v naší době má svou hodnotu. Jistě, že
se jeho obnova a zachování netýká jen věřících lidí, protože vnímám čím dál více, že
tato dominanta Zálesní Lhoty slouží opravdu podle možnosti tomu, kdo ji chce
a může užívat. Kostely jsou stavby, které byly stavěny proto, aby předaly konkrétní
poselství, a to v tomto případě velice přímé. Není to jen „dům křesťanů“, ale
i významná architektonická památka, předávající svou podobou poselství nejen
minulých generací, ale i nadčasové. Nepřemýšlím tedy v intencích věřící – nevěřící,
církev a ostatní společnost, ale komunita našich předků a naše zodpovědnost za
zachování kulturního dědictví, které se netýká pouze věřících lidí, chodících na mši.
Myslím, že snaha opravit kostel vyjadřuje mimo jiné také víru, že po nás ještě
nějaká generace přijde, že budeme mít komu předat to, co jsme obdrželi, že naše
společnost je ještě alespoň v přiměřené rovině a intenzitě otevřena tomu, čemu se
říká kultura a co také kultura obsahuje.
Kostel v Zálesní Lhotě opravdu architektonicky vyniká, všimněte si prosím jeho
monumentality, ale zároveň i střídmosti, jeho majestátnosti situované chladným
pískovcem, ale zároveň jistého poetického půvabu, který ze sebe tato stavba
vyzařuje pro toho, kdo je schopen udělat si čas a aspoň na chvíli se zastavit.
V této informaci, a to prosím promiňte, nepíši tolik o opravě oken a vitráží,
o obnově varhan, o výmalbě, o obnovení elektroinstalace nebo novém osvětlení.
Tyto věci mohou přijít na řadu teprve tehdy, až se zabezpečí statika budovy
poškozená zvětráváním červeného i jiného použitého pískovce, až se stavba zakryje
novou střešní krytinou a udělají opravy nejnutnější včetně výměny uhnilých prvků
krovní konstrukce a impregnace tesařských prvků proti dřevokaznému hmyzu.
V souvislosti s touto opravou, která je zahrnuta do komplexní nabídky, připravuje
naše farnost i obnovu věžních hodin, okenic a návrat zvonů tam, kde byly zcizeny
z neoprávněných důvodů a za pohnutých historických okolností. V Zálesní Lhotě
nezůstaly po válce ani funkční věžní hodiny, ani se do věže nevrátily zrekvírované
zvony.
V současné době se naše farnost obrátila na Obecní úřad ve Studenci s úmyslem
zjistit možnosti spolupráce. Fakt je takový, že o obnovu věžních hodin nás žádají
OÚ Studenec
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spoluobčané z širokého spektra obyvatel, a zdá se mi to logické, neboť věžní hodiny,
vedle vizitky obce slouží všem. Možná si řeknete, že pořizovat zvon je zbytečné
plýtvání, ale my věřící lidé se na věc díváme s vírou, tedy i s přesvědčením, že zvon
je nejen duší kostela, ale i celého místa či obce, chcete-li, a do značné míry provází
člověka celým životem poselstvím nadčasovým. Jeho pořízení je něco jako pořízení
věci, ke které má člověk rodinný vztah, vztah osobní, vlastenecký, anebo jednoduše
vztah víry. Na pořízení zvonu se těžko sežene dotace, nechceme ani po žádném
subjektu, aby nám na něj dal. Zvon se pořizuje tím způsobem, že se jeho mecenáši
jednoduše zasadí o to, aby byl, protože věří, chcete-li, cítí, že jeho hlas je potřeba,
a že jeho prázdné místo volá svým nedostatkem. Proto se investice do zvonu zcela
odděluje od pořízení střechy, oprav i jiných věcí. Zvon je možné darovat, zvon je
možné adoptovat, a je to správné, protože poselství zvonu je víc než poselství peněz,
které stojí. Nabízím tedy široké veřejnosti komplexní souhrn oprav a záměrů
s kostelem Zálesní Lhota. Na závěr mi dovolte poděkovat jménem farnosti Zálesní
Lhota Obecnímu úřadu Studenec za angažovanost při opravě pískovcové obvodové
zdi na hřbitově v Zálesní Lhotě. Svůj záměr chápu jako aktivitu ve prospěch všech.
Nakonec chci oznámit, že jsme spolu s paní Adolfovou ze Zálesní Lhoty připravili
pro návštěvníky lhoteckého kostela podrobnou osvětovou nástěnku, která bude na
všechny, kdo kostel navštíví, čekat. Nezbývá než popřát budoucím generacím, aby
od nás převzaly kulturní dědictví, obdržené od našich předků, a aby ho převzaly
v pořádku.
za farnost Mgr. ThLic. Miloslav Paclík, správce farnosti

Kostel Zálesní Lhota – plány oprav
1. Střešní krytina
Započato s rozpočtem na opravu již v roce 2006. První nabídku poskytla firma
Megas, která navrhla střešní krytinu v měděném plechu a její cenový propočet činil
3 500 000 Kč.
Vzhledem k povětrnostním vlivům a umístění stavby kostela se ani neuvažovalo
o eternitové krytině, která je na kostele doposud.
V roce 2012 byl vypracován nový návrh na zhotovení střešní krytiny v provedení
lehkého hliníkového plechu s vyčíslením na
1 700 000 Kč bez DPH.
Návrh se jevil jako přijatelný. Na tuto investici je třeba ještě sehnat finanční
prostředky.
2. Výměna trámů
V roce 2013 byly předběžně odhadnuty investice na výměnu uhnilých prvků
trámoví a krovů s celkovým odhadem
96 462 Kč bez DPH.
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3. Ošetření krovů proti dřevokaznému hmyzu
Rozpočet na tuto část byl navržen zároveň s výměnou trámů a činí
211 720 Kč bez DPH.
4. Výměna skleněných a uhnilých výplní okenic a oken zvonového pole za
dřevěné žaluzie
Odhad byl proveden truhlářskou firmou z místního okolí na
102 000 Kč,
z čeho cena za materiál byla odhadnuta na
14 000 Kč, obojí bez DPH.

Zálesní Lhota – sanace věže = revitalizace
První průzkumy možností byly provedeny již v roce 2004.
V r. 2004 proběhla prohlídka první zvonařské firmy a návrh tří zvonů, pro které
po druhé světové válce zůstaly prázdné zvonové stolice. První odhad provedla
pasovská firma PERNER jejím zástupcem Dr. Kloubem.
Obnova okenic zvonového pole
Ze začátku tohoto roku byl podniknut průzkum opravy okenic a uzavření prostoru
věžního zvonového pole, což obnáší v podstatě výrobu nových okenic a žaluzií,
které zamezí vsakování dešťové vody skrz dosavadní uhnilé části provizorního
zakrytí oken zvonového pole.
Nabídku poskytla firma Truhlářství Horáček-Exner Martinice a odhady se pohybují v následujících výších: 88 000 Kč práce, 14 000 Kč materiál.
Obnova věžních hodin
Jedná se o záměr v podstatě obnovit věžní hodiny, které jsou nefunkční od roku
1945.
V červenci 2013 byla oslovena firma Valla Vyškov, specialisté na obnovu věžních
hodin. Navrhla v podstatě zcela nový stroj, starý je nepoužitelný. Cena nabídky
a předběžného rozpočtu na hodiny se odhaduje na 283 000 Kč.
Ve stejném roce je oslovena polská firma Rduch z Krakowa a její zástupci přijíždějí do Zálesní Lhoty v srpnu. Její nabídka na věžní hodiny činí 16 300 zl bez 23%
DPH v PL. To v přepočtu činí 105 950 Kč bez DPH a 130 318,50 Kč vč. DPH.
Firma impuls Ostrava nabízí nerezový ciferník věžních hodin na všechny čtyři
strany s cenovou nabídkou 286 932 Kč vč. DPH.
Bude tedy na Římskokatolické farnosti Zálesní Lhota, aby porovnala všechny tři
cenové nabídky, jejich přednosti i mínusy a rozhodla se pro jednu z nich.
P. Mgr. ThLic. Miloslav Paclík, správce farnosti
OÚ Studenec
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Zvony Zálesní Lhota
První pokusy rozpočtů na zvony do kostela Zálesní Lhota proběhly již v roce
2005. Provedla je zvonařská firma PERNER z Pasova, zastoupená v Českých
Budějovicích, a zjistila, že všechny tři zvonové stolice jsou v pořádku a v provozuschopném stavu.
1. Nabídka firmy PERNER
Osadit zvonové pole třemi zvony laděnými za sebou v tónech:
c2
v ceně cca 201 000 Kč
dis2
187 kg
181 088,20 Kč
f2
130 kg
151 781 Kč
vše bez DPH.
Pro vysokou cenu bylo od nabídky dnes již neprovozní firmy upuštěno.
V roce 2013 daly nabídku dvě zvonařské firmy:
2. Firma RDUCH z polského Przemyślu s návrhem:
cis2
dis2

260 kg
22 784 Zl = 169 547 Kč
190 kg 16 971 Zl = 126 289,69 Kč

g2
h2

90 kg
50 kg

8 281 Zl = 61 623 Kč
4 795 Zl = 35 682 Kč

V Polsku se platí DPH 23 %.
3. Firma IMPULS z Ostravy
Ceny vč. DPH 21 %, platné cca do jara:
cis2 (sv. Gabriel) 170 kg 151 558 Kč
dis2 (sv. Michael) 120 kg 114 042 Kč

g2 (sv. Rafael)
h2 (sv. Pius X.)

60 kg
31 kg

78 991 Kč
60 905 Kč

Toto zvonařství nabízí sponzorům odlití jména na zvon, který adoptují, mosaznou
pamětní tabulku a malý mosazný pamětní zvoneček s pamětními údaji. Je tedy
možnost jednotlivé zvony finančně adoptovat, např. jako památka na předky apod.,
neboť jejich hodnota je trvalá a jaksi v jiné kategorii než pouze finanční. Jejich
doplněním se symbolicky zacelí jeden ze šrámů druhé světové války.
sestavil P. ThMgr. ThLic. Miloslav Paclík, správce

Informace o vánočních bohoslužbách budou umístěny na
stránkách farnost.studenec.cz a vikariatjilemnice.cz
a pochopitelně na vývěskách všech kostelů.
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Tříkrálová sbírka 2014
Již několik let zvoní koledníci tříkrálové
sbírky u vašich dveří a přicházejí v první řadě přát radost, pokoj a požehnání do nového
roku. Všechny lidi dobré vůle navíc zvou
k účasti na pomoci potřebným.
Jsme rádi, že vám můžeme touto cestou
ohlásit pokračování sbírky i v roce 2014. Naše skupinky se ve Studenci vydají na cestu
v neděli 5. ledna 2014. V okolních obcích
budou chodit přibližně ve stejném termínu.
Každý vedoucí skupinky se bude moci
prokázat průkazkou potvrzenou vedením Charity ČR a platným občanským
průkazem. Pokladnička bude zapečetěna a označena znakem Charity ČR.
V případě, že narazíte na falešné koledníky, prosíme vás, abyste kontaktovali
služebnu Policie ČR v Jilemnici na čísle 481 544 333.
Letošní výtěžek tříkrálové sbírky bude z největší části použit na nákup pomůcek
pro špatně pohyblivé pacienty. V případě potřeby pomůže zajistit i nákup zdravotnického materiálu nebo z něj bude poskytnuta pomoc lidem z našeho regionu,
kteří by se dostali do tíživé sociální situace. V předešlých letech jsme tak díky
vybraným prostředkům mohli pořídit například elektrické polohovací postele,
antidekubitní matrace, sprchovací židle, hrazdu k polohování nebo mechanické vozíky pro zapůjčení do domácností nemocných. Každoročně sbírka podpoří i humanitární pomoc u nás a v zahraničí. V tomto roce půjde o příspěvek pro rozvoj projektů souvisejících s projektem Adopce na dálku. Doufáme, že i letošní koledování
přinese mnoho dobrého do vašich domovů i do domácností lidí, kterým je
určená následná pomoc.
Za spolupráci a pomoc předem děkujeme.
Radostné Vánoce a požehnaný nový
rok 2014 za Farní charitu Studenec
přeje Heda Jiranová.
Pro více informací o naší organizaci
i o samotné sbírce navštivte náš web:
www.studenec.charita.cz
OÚ Studenec
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Zastavit se a zvednout hlavu
Zastavit se a zvednout hlavu
objevit ticho uprostřed hřmění
nastolit ticho i ve svém chvění
skrze krásu „hvězdy“ na nebi
ohňostroj adventní…
zastavit se
a pak jít dál
krok za krokem
starost za starostí
i v mrazu najít novou naději
a směr
k radosti a pokoji
co svět nezná
protože TAM – v jeslích
narodilo se dítě, které změnilo svět
narodilo se dítě, které mění mě
Pokud se ke stejnému zdroji světla blížíme z různých stran, často o sobě ani
nevíme, nedohlédneme na sebe, nemůžeme posuzovat schůdnost a složitost těch
různých cest, ani jejich přímočarost, či kamenitost.
Přesto JDEME za týmž zdrojem Světla.
Pokud jdeme – pak jednou zjistíme, že zdroj světla byl týž.
Putujeme v tyto dny za hvězdou?
Putujeme tichou nocí?
Putujeme a nevidíme zrovna teď, kam šlapeme?
Možná je nejdůležitější mít odvahu k dalšímu kroku.
Tak ať skrze tajemství pravdivého slavení adventní a vánoční doby nechybí síla
k další cestě!
Těšíme se na stávající i nové návštěvníky naší knihovny.
Knihy s vánoční tematikou, a nejen tou, u nás nechybí.
Lída Tauchmanová
18
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Vánoce u Kuříků na Horce
Jaroslav Vrchlický: Vánoce (Co život dal)
Hlas zvonů táhne nad závějí,
kdes v dálce tiše zaniká;
dnes všecky struny v srdci znějí,
neb mladost se jich dotýká.

A staré písně v duši znějí
a s nimi jdou sny jesliček
kol hlavy mé, jak ve závěji
hlas tratících se rolniček.

Jak strom jen pohne haluzemi,
hned střásá ledné křišťály,
rampouchy ze střech visí k zemi
jak varhan velké píšťaly.

Můj duch zas tone v blaha moři,
vzdech srdcem táhne hluboce,
a zvony znějí, světla hoří –
ó Vánoce! Ó Vánoce!

Zem jak by liliemi zkvětla,
kam sníh pad, tam se zachytil;
bůh úsměv v tvářích, v oknech světla,
a v nebi hvězdy rozsvítil.
Rok uplynul a máme tu opět ty lásky plné svátky vánoční, na které jsme se vždy
těšili. Vzpomínáme a hodnotíme, co jsme udělali dobře, co špatně a co uděláme
příští rok lépe. Čím je člověk starší, tím víc si váží každého dne, který prožívá se
svými blízkými. Vánoční svátky zůstávají především dětem hluboko zapsány
v podvědomí po celý život. A i kdyby ty krásné vánoční chvíle byly někde jinde,
daleko bohatší a krásnější, přece ty naše dětské Vánoce (třeba i chudé) zůstávají
v našich srdcích těmi nejkrásnějšími.
V dobách mého mládí se přípravy na Vánoce nekonaly celý advent, jak nás
k tomu nutí současné sdělovací prostředky a hlavně reklama. Každý, kdo chodil do
práce či doma tkalcoval anebo měl hospodářství, byl plně vytížen až do Štědrého
dne. Jen zapálení betlémáci od podzimu vyřezávali nové figurky do svých betlémů
a upravovali novou betlémskou krajinu. Asi čtrnáct dní před svátky se pekly zázvorky, aby se do Vánoc rozležely. Z toho důvodu je maminka dávala do plechové
krabice od cikorky a ukládala je na nejvyšší polici v komoře, aby se do svátků
nesnědly. Můj bratr Véna, který byl o sedm let starší, jednou tuto krabici v průběhu
adventu vyjedl. Prasklo to v okamžiku, kdy se na svátky krabice sundala a ona byla
prázdná až na několik drobečků. Samozřejmě, že z toho bylo předvánoční pozdvižení a řemen měl posvícení. V dalších letech maminka raději krabici zahrabávala na
půdě do sena, aby byla méně dostupná. Nezbytné vánočky, ty se pekly asi tři dny
před svátky, aby se také rozležely a všechno koření v nich obsažené se krásně
pospojovalo a na jazyku krásně vyniklo.
OÚ Studenec
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U nás doma byl největší shon na Štědrý den. Maminka dokončovala hlavní úklid,
vařilo se a případně ještě něco peklo. Kdyby se uklízelo dříve, mohlo by se to ještě
umazat. Hlavně podlaha, která se drhnula rejžákem. Do toho všeho tatínek snesl
z půdy betlém, což byla 1,5 metru dlouhá bedna skoro 1 metr vysoká s trvale
instalovanou krajinou a betlémským městem. Nejdříve se musel venku omést
smetákem, aby na něm nebyl prach, což se samozřejmě nikdy nedokázalo stoprocentně. Pak se v sednici postavil na židle a začal opravovat. Upravovalo se obarvení
krajiny a nebeské oblohy pomocí barev rozmíchaných v mléce, přičemž barva sem
tam ukápla i na podlahu. Po této úpravě se připevnil nad skleník ke stropu mezi dva
trámy. Potom se do betlému stavěly figurky, aby se nezvracely a nepadaly, tak se do
krajiny přilepovaly klihem. Kostní truhlářský klíh tatínek ohříval v takové vysoké
kovové třínožce. Klíh při rozehřátí ve světnici pekelně zapáchal, zvláště když se
trochu připálil. Také se podařilo při lepení panáků tuto vratkou trojnožku zvrátit
a vylít klíh po skleníku a na omytou podlahu. Nakonec se do betléma instaloval
mech, který krajinu krásně oživil. Mech se nahrabal do koše, ještě než napadl sníh,
a uschoval v kůlně. Při vkládání do betléma se z něho na zem sypalo smetí, vylezl
škvor či jiná havěť. Toto martyrium Štědrého dne se každoročně opakovalo, protože
podkrkonošská chalupa na Vánoce bez betléma nemohla být. Maminka posílala
tatínka i s betlémem ke všem čertům a on to samozřejmě těžce nesl.
Situace se ještě zhoršila, když se začal strojit stromeček. Ten se uřízl časně zrána
v nedalekém lese. Do lesa, pokud byl sníh, se nikdy nešlo nejkratší cestou, aby se
nedalo podle stop vyčíst, do které chalupy stromeček směřoval. Stromek se
zasazoval do podstavce, který se otáčel. Na podstavci byla trubice, do které se
stromeček nasazoval. Trubice, do které se stromeček usazoval, byla pravidelně
utržena, jak se v loňském roce vytahoval. Naletování trubice bylo neodborné,
a proto moc nedrželo. Nyní se před osazením musela opět přiletovat. V našich
horeckých podmínkách, kde nebyl elektrický proud, se muselo pájedlo (kulma) dát
rozehřát do kamen. Tím se mamince narušil oheň pro vaření, protože dvířka musela
být otevřená. A tak maminka opět pronášela slova na tatínkovu hlavu, která nebyla
pro tento sváteční den vhodná. Na stromku místo svíček jsme měli několik let malé
petrolejové lampičky. To bylo dílo. Byla to skleněná bančička o průměru asi 2 cm,
nahoře malý otvor se skleněnou trubičkou a v ní slabý knot z bavlněné nitě. Na
spodku bančičky byl zataven kovový hrot (špendlík), kterým se měla lampička na
větvičce přichytit. To však byl kámen úrazu. Do zaoblené větvičky zabodnout bodec
bylo velmi problematické a muselo se to během vánoc mnohokrát opakovat. Protože
otvor v lampičce byl velice malý, musely se nalévat venku, více petroleje teklo na
zem, tak malý trychtýř nebyl. Při zapichování lampičky se často stalo, že se bodec
po větvičce smekl a zapíchl do prstu, nebo se lampička ze slabého skla rozmáčkla
20
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a petrolej se vylil po zázvorkách na stromku a na stůl s ubrusem. Pochopitelně, že se
takové počínání nesetkalo s pochopením. Kdyby se tyto přípravy prováděly dříve
a ne na Štědrý den, bylo by méně zlosti. To však nešlo, neb stromek a betlém se
musel podle tradice stavět až na Štědrý den, a proto se tento kolorit přípravy Vánoc
odehrával opakovaně každý rok.
Když bylo vše hotovo a opětovně poklizeno, nálada všech se pomalu zklidňovala,
zmírňovala a do sednice přicházela ta pravá pohoda láskyplných Vánoc. Venku se
pomalu stmívalo, maminka chystala slavnostní večeři a my děti vybíhaly ven a hlídaly, kdy se na obloze objeví první hvězdička. Ten den jsme jako děti moc nejedly,
držely jsme půst, abychom viděly večer zlaté prasátko. Oto více jsme se těšily na
štědrovečerní večeři a nemohli jsme se jí dočkat. Ten večer i domácí zvířata dostala
výrazně přilepšeno, aby věděla, že jsou Vánoce. Celodenní shon a blázinec, který se
prolínal tímto dnem, vyzdvihl uklidnění před posvátným večerem. Pravé zklidnění
nastalo s usednutím ke stolu. Štědrovečerní večeře byla chudá, skládala se z polévky
tzv. „hladká Ančka“, rejžovník nebo kuba, následoval čaj a vánočka, sušené ovoce,
ořechy, někdy i zázvorky. Při večeři jsme nikdo kromě maminky od stolu nevstávali,
to by přineslo neštěstí.
Vždy před večeří dával tatínek pod každý talíř korunu, dle pověry, aby se nás
peníze po celý rok držely. Po večeři jsme si děti peníze rozdělily a mohly ponechat.
Vzpomínám, jak mě jednou jako malého bratr Václav vyhecoval, že budeme soutěžit, kdo posune talíř s polévkou více na kraj stolu, že dostane všechny peníze. Stále
jsme pomalu postupně talíře posouvali a já jsem jako malý léčku neprohlédl, sázku
jsem vyhrál, ale talíř s polévkou jsem měl v klíně na svátečním oděvu.
Po večeři se tatínek tajuplně zdvihl a odešel do vedlejší světničky, kde měl
uskladněno textilní zboží, s kterým obchodoval. Každý v rodině obdržel ponožky,
nebo rukavice či čepici, pro ženské punčochy. Takové množství dárků, jako se dostává dnes, tenkráte nebylo. Děti hračky dostávaly zřídka. Pamatuji se, že jednou bratr
Stáňa, Václav a sestra Anežka dostali každý jednu vyřezanou dřevěnou figurku
zvířete do betléma, jednalo se o koně, slona a velblouda. Ty figurky se umístily do
betléma a máme je s betlémem dodnes. Na Horce bývalo vždy hodně sněhu a velké
foukanice a už jako malé děti jsme jezdily na lyžích. Jednou měl Ježíšek pro mne
uložené dřevěné sáňky. Před Vánocemi bylo mnoho sněhu, tatínek byl zrovna za
obchodem, a tak mi je maminka dala předem, abych se mohl vozit. Pak je zas uložila
a tatínek se po večeři divil, že jsem se tomu dárku málo obdivoval.
Po rozdělení dárků se celá rodina postavila k betlému, tatínek hrál na housle
a všichni jsme zpívali koledy. Za námi se po natažení hodinového strojku otáčel
rozsvícený vánoční stromeček, který po stěnách ztemnělé světnice vytvářel ubíhající
tajuplné obrazy. Jedna koleda střídala druhou, tatínek byl jejich sběratel a sám
OÚ Studenec
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některé upravoval. Na toto naše dlouhé zpívání vždy vzpomínal švagr Vilda Drahý,
který chodil za sestrou Anežkou. Přišel za ní po večeři a my zpívali, on nechtěl rušit,
tak stál pod okny a čekal, až dozpíváme. Dočkati se nemohl, div nezmrzl.
Kolem desáté večer k nám přišli na návštěvu strýc Plecháč s rodinou. Před
půlnocí jsme všichni společně scházeli z Horky do Studence do kostela na půlnoční.
Tatínek hrál na kůru na lesní roh. Po skončení mše jsme všichni promrzlí kráčeli
zasněženou krajinou zpátky na kopec. Co chvíli jsme se zastavovali a poslouchali,
jak se nese nočním tichem koleda Tichá noc a pastýřské troubení. To z věže kostela
všem rozcházejícím se lidem hrál tatínek na lesní roh s kapelníkem Tomášem, který
hrál na trumpetu.
Vždy na Štěpána jsme chodili navštěvovat příbuzné do Studence. Začali jsme na
dolením konci u strýce Josefa Kuříka a postupovali k hořenímu konci Studence.
Všude se podával čaj a vánočka. Když už jsme navštívili pátou chalupu, byli jsme
úplně přesyceni. Nebylo možné odmítnout, každá teta říkala: „Hochu, to musíš
ochutnat moji vánočku,“ a ukrojila pořádně silný kus a k tomu půllitrák čaje. Tenkrát
se vánočky pekly v peci či velkých troubách v kachlových kamnech. Taková vánočka byla dlouhá až ¾ metru. Když jsme se navečer vraceli na kopec, jen jsme se valili.
Pro nás školáky vánoční prázdniny vždy končily až po Třech králích, dřív se do
školy nechodilo. Vzpomínám, jak jsem měl jednou se školou zkažené Vánoce.
Poslední den a poslední hodinu před svátky se s námi se žáky loučil učitel Frýba.
Popřál nám pěkné svátky a odcházel ze třídy na autobus. Ve dveřích řekl: „Na
shledanou,“ já v takové rozradostněné mysli za ním křikl: „Ahoj.“ Učitel se vrátil
a zjišťoval, kdo to byl, holky to samozřejmě řekly. Protože neměl čas nějak mě
trestat, řekl: „Po svátcích to dořešíme,“ a odešel. Já jsem to samozřejmě doma
neřekl, jen jsem na to musel myslet. Když jsme šli po Vánocích do školy, doma se
divili, že si beru na sebe takové staré silné kožené kalhoty, které jsem nikdy
dobrovolně nechtěl nosit. Já jsem tvrdil, že dnes je taková velká zima, ale ve
skutečnosti to měla být ochrana před tím, co mne ve škole mělo čekat. Za našich
časů rákoska či ukazovátko byly jedny z nejlepších a nejúčinnějších výchovných
prostředků. Postěžovat si doma, to by člověk dostal ještě od rodičů. Ve škole se ale
už nic nedělo, buď na to učitel zapomněl, nebo velkoryse přešel.
Ať jsme staří nebo mladí, o Vánocích se znovu stáváme dětmi. V našich myslích
prožíváme to nezapomenutelné kouzlo Vánoc, kdy jsme byli šťastni u svých rodičů
a se svými sourozenci. Nebylo tolik dárků, ani stůl štědrovečerní nebyl tak bohatě
prostřen jako dnes, ale pro nás to byly a budou ty nejkrásnější Vánoce. Byli jsme
mladí a žili v lásce a svornosti. Zapomínáme na stáří a v záři vánočního stromku
rozbalíme dárky a radujeme se z nich. Vždy si ale vzpomeneme na všechny naše
drahé, které už mezi námi nejsou. Jako my dnes, budou i naše děti a jejich děti také
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jednou vzpomínat, jaké to bylo tenkrát doma o Vánocích. Proto jim musíme udělat
Vánoce co nejkrásnější. Ať vánoční pohoda a vzájemná láska není jen o vánočním
čase, ale ať vydrží po celý rok.
dle zápisků a vzpomínek svého otce na Vánoce napsal
Oldřich Kuřík ml. z Horky

Základní škola a Mateřská škola Studenec
Školní rok 2013/2014 je v plném proudu a škola v průběhu října obdržela
schválené rozhodnutí o navýšení kapacity Mateřské školy v Zálesní Lhotě na 28 dětí
s účinností od 1. ledna 2014. Kapacita školského zařízení se totiž posuzuje ze dvou
hledisek, tím prvním je stavebně technická kapacita (velikost tříd, chodeb a venkovních prostor, parametry sociálního zařízení a školního stravování), tím druhým
schválený počet žáků financovaných ze státního rozpočtu. I když se obě hlediska
navzájem podmiňují, často bývá složitější navýšení kapacity dle druhého hlediska,
neboť Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jen nerado navyšuje stávající
kapacity školských zařízení. I přesto se studenecké škole ve spolupráci se zřizovatelem Obcí Studenec podařilo postupně navýšit kapacity mateřské ze 73 dětí na
124 dětí, školy z 250 žáků na 290 žáků, školní družiny z 25 žáků na 75 žáků, školní
jídelny z 585 na 624 obědů a zřídit nově školní klub s kapacitou 100 žáků.
V průběhu listopadu dojde k ukončení čerpání projektu EU peníze do škol, který
probíhal po dva roky a postupně byly čerpány prostředky ve výši 1 386 276 Kč.
V rámci tohoto projektu vypracovali pedagogové studenecké školy 300 digitálních
učebních materiálů z jednotlivých předmětů a 72 vzdělávacích materiálů z přírodních věd s využitím školní naučné stezky a absolvovali 15 metodických kursů
v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. V rámci zkvalitnění výuky
některých předmětů byla rozšířena výuka cizích jazyků a podpořen další rozvoj
čtenářské a finanční gramotnosti žáků. Největší část finančních prostředků byla
věnována další modernizaci vybavení základní školy. Vznikla kompletně nová
učebna výpočetní techniky, některé třídy byly vybaveny interaktivními tabulemi, byl
doplněn knižní fond školní knihovny, obměněny učebnice pro výuku jazyků
a zpestřena nabídka učebních pomůcek pro všechny ročníky. Nedílnou a možná
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nejsložitější součástí je jeho administrace, kterou průběžně formou monitorovacích
zpráv zajišťují Ing. Petra Šedivá a PaedDr. Petr Junek.
Další významné ocenění
získala studenecká škola
koncem října 2013 v Liberci.
Liberecký kraj ocenil žáky
a studenty, kteří úspěšně reprezentovali Liberecký kraj
v mezinárodních a republikových vědomostních, uměleckých, odborných i sportovních soutěžích, a medailisty
z Her 6. letní olympiády dětí
a mládeže 2013. Ceny předali v sídle Krajského úřadu
LK v Liberci hejtman LK
Martin Půta, jeho statutární náměstkyně pro sport Zuzana Kocumová a radní pro
resort školství a mládeže Alena Losová. Mezi oceněnými jednotlivci byla Markéta
Urbanová, která získala ocenění nejen za sportovní výsledky, ale i za vítězství
v krajském a účast v celostátním kole olympiády v českém jazyce, logické
olympiády (druhé místo v ÚK) a soutěže ZUŠ s klarinetovým kvartetem. V rámci
kolektivů byl vyhodnocen úspěšný tým dívek (Natálie Jezdinská, Dominika
Kalenská, Markéta Urbanová), který přivezl stříbrnou medaili z Mistrovství světa
škol v orientačním běhu v Portugalsku.
V průběhu prvních tří měsíců tohoto školního roku byla zahájena třetí etapa
realizace školní naučné stezky, tento prostor byl vyčištěn od náletových dřevin
a navrženy nové trasy naučné stezky. V průběhu zimních měsíců by měla proběhnout diskuse o zaměření této části naučné stezky (herní a vzdělávací prvky). Zároveň byly vyměněny některé poškozené informační jmenovky u jednotlivých dřevin,
doplněny další dřeviny do stávající stezky a odstraněny náletové dřeviny.

Ježdění s pejsky
V úterý 8. 10. 2013 dopoledne se asfaltové hřiště vedle tenisových kurtů postupně
zaplnilo dětmi z prvních a druhých tříd.
Děti se mohly svézt kolem kurtů se psím spřežením v doprovodu zkušeného mushera Pavla Pfeifera, měly možnost se podívat na psy i zblízka, mohly si je pohladit
a zeptat se na cokoli, co je zajímalo. Zážitek z jízdy si odnesly i paní učitelky.
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Zdařilou akci pořádanou ve spolupráci
ZŠ Studenec a Eurohusky tým z Čisté
u Horek doprovázelo i pěkné počasí.
Po skončení se všichni plni zážitků vrátili do tříd, kde pokračovala další výuka.

Bruslení 2013
Vždy ve středu po obědě od
9. 10. do 13. 11. jezdili žáci 1.
a 2. třídy na Kurz bruslení do
Nové Paky. Někteří prvňáčci stáli
na bruslích téměř poprvé, ale
rychle se otrkali a už bruslí moc
hezky. Na každém z dětí je znát
pokrok. Měli jsme vždy hezky
připravený led a pod vedením

zkušeného instruktora pana Žiláka nám
společných šedesát
minut na ledě rychle
uteklo. Těšíme se na
zimu, abychom naše
bruslařské umění
předvedli i někde
jinde.
OÚ Studenec
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Dopravní hřiště Košťálov
V pondělí 30. 9. a v úterý 31. 9.
se žáci čtvrtých tříd zúčastnili
výuky na dopravním hřišti v Košťálově. Po úvodní teoretické
části, která obsahovala převážně
informace týkající se pravidel
silničního provozu a chování cyklisty na pozemní komunikaci,
dostali žáci k zapůjčení kola a sami se tak stali součástí provozu.
Všichni se na „silnici“ velice snažili, náročné křižovatky, kruhový
objezd i dopravní značky zvládali
s úsměvem na tváři. Chvilkovou nejistotu na velkém kole překonali s hrdostí.
Unaveni, ale zahřáti krásným počasím, absolvovali v pořádku obě čtvrté třídy celý
program. Na jaře se do Košťálova opět vrátí. Učení se hrou a zábavu vystřídají ostré
testy a jízdy na kole, které rozhodnou, kdo ze čtvrťáků obdrží průkaz cyklisty. Držte
všem pěsti!

Čtvrťáci v Krkonoších
S předpovědí krásného počasí vyrazili žáci čtvrtých tříd 8. 10. 2013 na pěší výlet
do Krkonoš. Náročnou cestu, která protínala Horní Mísečky, Rovinky, rozhlednu Žalý a Benecko, zvládli všichni s úsměvem na tváři. Čtvrťáci se těší na další společné
výlety a chvíle strávené v přírodě. Adam Vancl se podělil se všemi o zážitek skrze
zadanou slohovou práci, do které můžete níže nahlédnout.
Řidič autobusu nás vysadil v Horních Mísečkách u Jilemnické boudy a odtud
jsme šli na rozhlednu Přední Žalý. Zastávku jsme si udělali na Harrachově skále,
odkud byl krásný výhled do okolí. V čele výletu rázovala paní učitelka Líkařová,
potom my děti a konec jistila paní učitelka Gregušová. S mapou v ruce všechny
zezadu navigovala. Občas ji vpředu nebylo slyšet, a tak musela použít telefon. Tímto
způsobem se nikdo neztratil, jen jednou jsme malinko bloudili. Vše dobře dopadlo.
V restauraci Na Rovinkách jsme se všichni najedli a napili, abychom měli sílu
pokračovat dál. Čekal nás velký kopec a cesta na autobus. Výlet byl krásný, plný
legrace, sluníčka a pohody podzimních Krkonoš. Těším se, až se třídou zase někam
pojedeme.
Adam Vancl
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Kytara jak ji znáte i neznáte
Hudební program Libora Fišera
Motto:
…energie dětí mladšího školního věku je převážně živá, hravá a radostná. Jan
Amos Komenský ve „Škole hrou“ vyzdvihuje potěšení ze hry. Aktivní hry s hudbou
rozvíjejí přirozené hudební, tělesné a duševní schopnosti…
Ve čtvrtek 31. 10. 2013 se žáci 1. stupně naší studenecké ZŠ vypravili do
Jilemnice na „kytarový koncert“ Libora Fišera.
Žáci 3., 4. a 5. ročníků se těšili na netradiční setkání s kytarou a interaktivním
hudebním programem, který byl příslibem určitého hudebního prožitku, poučení
a také zábavy… Tak už jen otevřít oči a soustředěně naslouchat a vnímat! Libor
Fišer, rodák z Bukoviny u Čisté, ve svých programech seznamuje školáky zábavnou
formou s různými druhy kytar a jejich využitím v hudbě klasické i moderní. Jak je
uvedeno v „upoutávce“… Záměrně se vyhýbá akademičnosti, složitosti výkladu.
Chce děti přivést k hudbě, ne je vystrašit…
Ještě něco málo ze soukromí Libora Fišera: Po ukončení studia na pardubické
konzervatoři pokračoval v hudebním vzdělání na Vysoké škole „Franze Liszta“ ve
Výmaru u prof. R. Zimmera, v jehož třídě také absolvoval. Koncertní zkušenosti
sbíral na pódiích v Čechách, Německu, Portugalsku a Španělsku. Jeho profesní život
je velmi pestrý.
Hudební program,
kterého se zúčastnili naši školáci v Jilemnici,
spolu s žáky dalších
škol, poskytl útulné
chvíle a příjemný hudební prožitek. Děti si
v atmosféře ticha, kterou pan Fišer dokázal
v sále vykouzlit, poslechly několik klasických
skladbiček pro kytaru.
Dále si děti společně,
v průběhu programu, za
velmi zdařilého doproMarkéta Štefanová 3. B
vodu kytary, zazpívaly
OÚ Studenec
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Magda Chrástová 3. B

tři písničky. Dcera pana
Fišera Anička rozezněla
kytaru ve španělském
rytmu a doprovázela vybrané kytarové skladbičky hrou na buben. To naši
školáci velmi ocenili…
potleskem. Pro děti byla
také připravena hudební
soutěž a sladké odměny.
Co dodat? Určitě
odezvu školáků, zachycenou v hudebních sešitech…
Mgr. Alice Hůlková

Vítání občánků
Naše škola již tradičně doprovází slavnostní vítání občánků ve
Studenci krátkým kulturním programem. Letošní podzimní vítání
občánků proběhlo 6. listopadu
a svým vystoupením jej ozdobily
žákyně 5. r. (Veronika Bergerová,
Andrea Efenberková, Ivana Hrnčířová, Natálie Kadavá, Pavla
Kadlecová, Kateřina Kiliánová,
Klára Kuříková, Erika Literová,
Nikola Marková, Adéla Nosková, Nela Šimková, Tereza Urbanová).
Mgr. Alice Hůlková, učitelka ZŠ

Dědeček automobil
Divadelní představení Mladá Boleslav 8. 11. 2013 Dědeček automobil – Adolf
Branald, Radek Balaš
Společensky oblečení, až na pár výjimek, které ale opravdu neměli (hoši) „svůj
den“, jsme se těšili na představení. Byli jsme v divadle včas a oblíbený balkón byl
náš, stejně jako vloni. Honza Šimůnek tu měl strýčka, herce, jmenuje se Petr Prokeš
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a hrál Hynka. Po představení
nás na ulici i zdravil. Také tu
hrál náš oblíbený herec
z televizního seriálu Comeback, Matouš Ruml. Je to
výborný herec, tanečník i zpěvák a hlavně komik. Představení trvalo dost dlouho, ale
bylo se na co dívat. Protože
Václav Laurin a Václav Klement byli nadšení cyklisté
a výrobci kol, v roce 1899 jejich kola slavila mezinárodní
úspěchy na soutěžích, herci
předváděli legrační napodobení
takových závodů. Byla to pěkná podívaná. Představení se všem moc líbilo. Paní
učitelky nás pochválily za slušné chování a pěkné oblečení. Oběd jsme si odhlásili
a u „Meka“ se zdrželi jen chvilku, abychom se včas dostali domů.
Děkujeme sedmáci

Zkrocení zlé ženy
Divadelní představení Mladá Boleslav 7. 11. 2013 Zkrocení zlé ženy – William
Shakespeare
V tento pro nás sváteční den jsme se vypravili opět do divadla, slavnostně oděni,
tedy někteří, vlastně většina osmáků a všichni deváťáci to zvládli. Jelikož jsme byli
v divadle mezi prvními, mohli jsme obsadit balkón, ze kterého je dokonalý výhled
a paní učitelky jsou rády, že nás mají pěkně pohromadě. Uvaděčky byly jako
každým rokem docela nesnesitelné a měly pocit, že nás usadí, kam se jim zlíbí. Naše
paní učitelky Macháčová a Chrástová měly ale zcela jiné představy, takže „škatulata,
hýbejte se“… Mobily si vypnuli všichni, nikdo nesvačil. Než začalo představení,
odněkud se nám doneslo, že tu hraje strýc Jendy Šimůnka ze sedmičky, Petr Prokeš.
A opravdu hrál Trania a byl dobrý. Dokonce se podílel i na dramaturgii. Ve hře je
stěžejní zápletkou zkrocení Kateřiny, která se tváří bojovně, muži se jí bojí, ale
Petruchio ví, jak na ni, takže se mu v závěru hry podaří z Kateřiny udělat pokornou
bytost a milující ženu. Někomu se to líbilo, někdo se nudil, jiný nechápal, jako ve
škole, všem se nezavděčí nikdo. Samotné herecké výkony byly obdivuhodné. Cestou
OÚ Studenec
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zpět jsme nemohli nenavštívit
McDonalds, objížďku z Horek
jsme zvládli bez ztráty desítky.
Za učitelský dozor většinou
souhlasím, k tomu oblečení bylo řečeno už tolik, že mě záplatované kalhoty a vytahaná trika
překvapila! Pravdou ale je, že
je to i záležitost rodičů, nejen
žáků. Obě jmenované třídy se
chovaly slušně a kulturní zážitek z divadla si jistě budou pamatovat.
žáci 8. třídy a R. Macháčová, vyučující ČJ

Zeměpisná exkurze do Harrachova
V úterý 8. října jsme s žáky 7. a 8. třídy absolvovali exkurzi do Harrachova, brány západních Krkonoš. Navštívili jsme sklárnu Novosad a syn Harrachov, která je
nejstarší fungující sklárna v Čechách a pravděpodobně i na světě. Dochovala se zde
tradiční ruční výroba sklářskými píšťalami a foukáním do dřevěných forem. Dalším
bodem exkurze byla prohlídka samotného lyžařského střediska, kterou jsme
absolvovali při pěším přesunu ze sklárny do Hornického muzea. Zde jsme navštívili
prohlídkovou štolu a seznámili se s prací v rudných dolech. Někteří si prohlédli
i zajímavé sbírky v muzeu. A protože nám počasí přálo, celou exkurzi jsme
zakončili návštěvou Mu mlavského vodopádu.
Mgr. Petra Faistaverová
A co si z exkurze zapamatovali samotní žáci 7. třídy?
Jeli jsme na exkurzi do
Harrachova. Nejprve jsme šli
do sklárny. Bylo tam docela
teplo. Uprostřed haly byla
tavná pec a každou chvíli
tam přicházeli nějací muži
a vytahovali z pece roztavené
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sklo. Nejdříve ho zchladili
ve vodě, pak ho dali
mistrovi, který deformoval,
např. nožičku, nebo tu
plochu, na které skleničky
stojí. To byla asi nejzajímavější část exkurze ve
sklárně. Potom jsme šli
k dolu. Paní, co nás provázela po dole, nám řekla
spoustu zajímavých informací o tom, co se v dole
těžilo, fluorid a ještě dalších pár surovin, jak fungovaly výtahy, větrání a záchranné šachty. Ještě jsme se zašli podívat k Mumlavským
vodopádům. Byly vyšší, než jsem si je představoval. Voda byla studená. Nad
vodopády se dalo přejít po kamenech, a tak jsem to udělal. Měl jsem mokré boty.
Byl to opravdu dobrý výlet a líbil se mi.
Aleš Mühlbach
Jeli jsme na exkurzi do sklářské dílny v Harrachově. Ukázali nám, jak se dělají
skleničky. Řekli nám spoustu zajímavých informací, např. že je to největší sklárna
v republice a založili ji v roce 1721. Pracovníci začínají od 7.00 hod a končí v 16.00
hod, mezi tím mají dvě 15minutové přestávky, za jednu směnu vyrobí 600–
1000 skleniček. Všude nás provedli od výroby až po brusírnu. Nakonec jsme si
mohli koupit nějaké skleničky. Potom jsme šli do hornického muzea. Tam jsme
procházeli chodbami v podzemí. Viděli jsme větrací štoly, únikový východ a skřítka.
Dále jsme šli k Mumlavským vodopádům, tam jsme se mohli nasvačit a oddechnout
si. Potom už jsme jenom jeli zpátky do školy. Byl to dobrý výlet.
Markéta Jeriová

Exkurze v IQ parku
Ve čtvrtek 26. 9. 2013 se 8. třída vydala na exkurzi do libereckého IQ parku. Brzy
ráno jsme se sešli na vlakovém nádraží ve Staré Pace, odkud nás odvezl vlak až do
Liberce. Nedaleko nádraží je Babylon, ve kterém se nachází IQ park. Zde jsou ve
čtyřech podlažích vystaveny interaktivní exponáty. Našli jsme zde například
názornou pomůcku pro pochopení Pythagorovy věty, spoustu exponátů od fyziky
přes přírodovědu a zeměpis až po chemii. Vše je zpracováno zábavnou a snadno
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pochopitelnou formou, a proto si každý našel něco, co se mu líbilo. Vodní hrátky,
rotující válec, zrcadlový labyrint, expozice věnovaná lidskému tělu, mohli jsme
vyzkoušet různě silné magnety, výrobu elektřiny vlastní prací, jízdu na invalidním
vozíku, velké mýdlové bubliny, mnoho hlavolamů nebo jsme se mohli stát
moderátory počasí.
Domů jsme jeli plni nových poznatků a zážitků.

Záložka do knihy spojuje školy
Naše škola se zapojila do výtvarného projektu Záložka do knihy spojuje školy. Na
začátku školního roku jsme se přihlásili a následně nám byla přidělena škola na
Slovensku – šlo o základní
školu v Bratislavě. V hodinách výtvarné výchovy děti
dostaly za úkol nakreslit
svého oblíbeného literárního
hrdinu. Každý se s tím nějak
vyrovnal, často šlo spíše o televizního hrdinu, ale výsled-

kem bylo 150 originálních
záložek. Ty jsme následně
s 9. třídou zalaminovali, aby
měly delší životnost. Poté už
následovalo zabalení a odeslání na Slovensko. Ještě týž týden přišel balíček se záložkami ze Slovenska.
Připojuji e-mail, který přišel ze Slovenska:
Dobrý večer, pani Chrástová,
dovoľte, aby som sa Vám v mene celej našej školy srdečne poďakovala za Vaše
prekrásne záložky i za propagačný materiál o Vašom regióne i škole… Hneď po
vyučovaní som vystavila časť záložiek v knižnici, kde máme momentálne predajnú
výstavu kníh, takže ich budú môcť poobdivovať všetci žiaci.
32

OÚ Studenec

Ročník 2013

Číslo 6

O projekte Záložka… budeme informovať na webovej stránke školy.
Ešte raz Vás všetkých srdečne pozdravujeme a ďakujeme za spoluprácu.
Janečková
P. S. Posielam Vám 2 fotografie z výstavky Vašich záložiek.

Vola povolání pro žáky 9. ročníku
V rámci přípravy na volbu povolání byli na naši školu pozváni zástupci
21 různých středních škol a informovali rodiče a žáky 8. a 9. tříd o možnostech studia na jejich školách. Součástí přípravy žáků 9. tříd na jejich budoucí povolání jsou
i exkurze do výrobních zařízení, na Úřad práce Semily i na Burzu SŠ v Turnově.
A vše vnímají naši „deváťáci“?

Aries Vrchlabí
V úterý 5. 10. 2013 navštívily dívky z 9. ročníku firmu Aries ve Vrchlabí. Jela
s námi paní učitelka Dana Chrástová.
Když jsme dorazily k Ariesu, musely jsme chvíli čekat, protože byla polední
pauza. Potom pro nás přišla paní Šulcová (majitelka firmy), aby s námi absolvovala
prohlídku. Dozvěděly jsme se, že firma Aries byla založena roku 1991 panem
Ladislavem Šulcem. Aries byl a stále je zaměřen na výrobu punčochového zboží
(silonky). V nedávné době měla firma 2 části. První se nacházela ve Studenci, kde se
všechno zboží prodávalo a některé i vyrábělo. Druhá část se nacházela ve Vrchlabí.
V nedávné době se studenecká „výrobní“ část přesunula do Vrchlabí. Prodejní
zůstala ve Studenci.
Když nám paní Šulcová řekla něco o Ariesu, začaly jsme se zajímat o výrobu
punčochového zboží. Pro výrobu silonek je třeba koupit mnoho nití. Nitě se pak dají
do místnosti s mnoha stroji, na kterých se silonky upletou bez jakéhokoli upravení.
Jedna taková punčocha se ušije během 4 minut. Poté se musí zkontrolovat, zda
nemají vadu, aby se mohly přesunout do další fáze výroby. Po zkontrolování se
punčochy přenesou do další místnosti, kde se musí znovu zkontrolovat, potom je
napařováním upravit do finálního stavu. Poté se dají do prádelny, kde se vyperou
a usuší. V poslední fázi se přesunou do oddělení, kde se dávají do krabiček a dávají
se do skladu. Každý typ silonky má svoji speciální krabičku. Firma Aries se teď
nově zabývá výrobou sportovních podkolenek značky Royal Bay. Tyto podkolenky
se vyrábějí v mnoha svítivých barvách. Zmenšují možnost úrazu a jsou velice
pohodlné. Též jsme se dozvěděly, že firma vyrábí punčochové zboží pro lidi
s křečovými žilami.
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Naši exkurzi jsme zakončily tím, že nám paní Šulcová dala několik testovacích
otázek, které jsme musely zodpovědět. Potom jsme se jen rozloučily a poděkovaly
za možnost si tuto firmu prohlédnout. Byla to velice zajímavá a povedená exkurze.
Štěpka Dubská, žákyně 9. třídy

Kablo Vrchlabí
Chlapci a pár děvčat z šesté a deváté třídy vyrazili dne 8. října do vrchlabské
firmy, ve které se vyrábějí měděné kabely.
Jakmile jsme vešli do první budovy, museli nám dát zelené či oranžové vesty.
Ing. Šedivá musela kvůli potvrzení podepsat formulář. Průvodce byl milý a laskavý
a první věc, kterou nám ukázal, bylo skladiště s chemikáliemi a PVC. Můžeme říct,
že to žádná hezká vůně nebyla. Poté nás odvedl do první budovy, kde byly konány
první kroky ke zpracování mědi. Zde byla měď ještě v surovém stavu a pár
centimetrů široká. Ta byla natažena na speciální stroj, který ji měl za úkol prodloužit. Dále nás průvodce odvedl do několika dalších místností, kde byla měď dále
zpracovávána. V těch jsme se dozvěděli, že drát jel v některých místnostech tak
rychle, že by nám mohl i odříznout některé části našeho těla. Tímto způsobem jsme
prošli zbytkem výrobního procesu. Na úplný závěr jsme navštívili sklad, kde nám
bylo vysvětleno, jakým způsobem se dostává k zákazníkům. Na závěr jsme byli panem průvodcem vyvedeni ven z komplexu. Celá exkurze byla velice poučná.
Jan Štěpánek, Ondřej Tropp, žáci 9. třídy

Úřad práce a HZS Semily
Ve středu 23. října 2013 jsme
byli na exkurzi na Úřadu práce
v Semilech a pak u semilských hasičů. Na Úřadu práce nás přivítala
paní Jetelová, která nám řekla, jak
úřad funguje. Dále pokračovala
o profesích, které jsou žádané
a které naopak méně. Pokračovala
o tom, jaké máme šance dostat se
na námi zvolenou školu. Dala nám
papírek s různými webovými
stránkami, které by nám mohly být ku prospěchu. Potom jsme si každý udělali test
zájmů. Některé výsledek překvapil, jiní si jen potvrdili svoje rozhodnutí. Mohli jsme
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si vzít i papíry o různých povoláních, na kterém byla např.: průměrná hrubá mzda
nebo uplatnění oboru.
Po návštěvě ÚP jsme se vydali k hasičům. Tam nás provedli po budově. Při
procházení jsme byli nejvíce zvědaví na tyč, po které hasiči sjíždějí do garáží.
Odvážlivci si po ní sjeli dolů, někteří i několikrát. A zbytek šel po schodech.
V garážích nám ukázali hasičská auta, sloužící každé k jinému účelu. Pak jsme vyšli
ven, kde stálo auto s posuvnou plošinou, která má dosah 30 metrů a vejdou se na ni
čtyři osoby. Většina z nás překonala strach a nechala se vyvézt nahoru. Tam jsme se
pokochali výhledem na město Semily a okolí. Pak jsme už museli k autobusu.
Myslím, že pro některé to byl největší zážitek na hodně dlouhou dobu. Když to celé
zhodnotím, tak myslím, že to byl poučný, ale i zábavný den.
Lída Mečířová, žákyně 9. třídy

Burza středních škol – Turnov
Ve středu 6. listopadu jsme odjeli do Turnova na burzu středních
škol. Po příjezdu nám byl dán
rozchod po budově. Zjistili jsme,
že škol přijelo opravdu mnoho.
A b yc h o m s e p o b u d o v ě l é p e
zorientovali, obdrželi jsme papír
s rozmístěním škol. Na jednotlivých místech jsme dostali propagační leták, veškeré informace
ohledně studia, a dokonce jsme dostali i prostor pro případné dotazy. Byla nám
sdělena všechna kritéria přijímacího řízení a byli jsme pozváni na dny otevřených
dveří. Času jsme měli dostatek na to, abychom prošli všechny zástupce škol. Byly
k vidění i práce studentů studujících na školách s uměleckým zaměřením. Byly pro
nás nachystány i soutěže, za které jsme mohli dostat různé ceny, nebo jsme si mohli
vyplnit kvíz pro zjištění našich obchodních znalostí. Většině z nás tento výlet
pomohl ve výběru střední školy nebo také v utvrzení našeho rozhodnutí. Poděkování
patří paní zástupkyni Daně Synkové za dozor a podání důležitých informací ohledně
studia na střední škole.
Nikola Valterová, žákyně 9. třídy

Vědomostní soutěže
Uplynuly teprve dva měsíce školního roku a naši žáci se již zapojili do řady
soutěží. Novinkou v letošním roce byly pIšQworky. Staly se týmovým mistrovstvím
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škol v logické hře piškvorky. Zahrát si může každý středoškolák, osmák či deváťák.
Zájem mezi našimi žáky byl poměrně velký, a tak jsme uspořádali dvě kola v rámci
školy. První kolo byla kvalifikace v rámci třídy, z níž do školního finále (druhé kolo)
postoupilo šest nejlepších hráčů. Ti se mezi sebou utkali o vítězství. Na 1. místě se
umístila Markéta Urbanová, 2. místo obsadila Sabina Maternová a bronz získala
Markéta Hamáčková.
Oblastní kolo očima p. uč. Pohořalé:
1. listopadu jsme se zúčastnili oblastního kola v Semilech. Šlo o soutěž pětičlenných týmů. My jsme se prezentovali se dvěma týmy, a to OXOXOX žáků 8. třídy
(Bartoňová, Bjelková, Gottvaldová, Maternová a Sobran) a týmem nazvaným
XOXOXO žáků 9. třídy (Dubská, Hamáčková, Kalenská, Štěpánek a Urbanová).
Občas nám křížky a kolečka pořádně rozpálily mozkové závity, ale na stupně vítězů
jsme nevystoupili. Přesto jsme si užili soutěžní atmosféru turnaje a poznali nové
strategie při hraní piškvorek.
Pro žáky 8. a 9. ročníků je určen i Přírodovědný klokan. Tuto soutěž pořádá
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické
a přírodovědné obory. Na stupních vítězů se v rámci školy umístila pouze děvčata:
Dominika Kalenská (1. místo), Markéta Urbanová (2.) a Sabina Maternová (3.)
Další soutěží, do které se rádi zapojujeme, je Logická olympiáda. Soutěž, která
má velmi dobrou úroveň a zároveň není náročná na místo a čas. Žáci v nominačním
kole doma vyplní krátký on-line test. Nejlepší řešitelé pak postupují do krajského
kola. Tento rok se nám velmi dařilo a do krajského města vyrazila parta těchto dětí:
Magdaléna Chrástová (3. B), Josef Janhuba (4. A), Klára Kuříková, Tereza
Urbanová (obě 5. A) a Markéta Urbanová (9. A; v minulém roce 14. místo v republikovém kole).
Olympiáda pohledem Klárky Kuříkové a Terezky Urbanové:
V pátek 8. 11. 2013 jsme jeli do Liberce na krajské kolo Logické olympiády. Pan
řidič nás zavezl přímo k budově jedné staré školy, ve které jsme hledali podle
seznamu třídu a místo, kde budeme. Brzy potom přišel pan učitel, vysvětlil nám, jak
bude test probíhat, a mohlo se začít. První část trvala 30 minut a měla 20 otázek.
Nějaké úlohy byly lehké, ale jiné zase velmi obtížné. Když jsme test odevzdali, byla
dvacetiminutová přestávka a pak následoval druhý test. Trval 20 minut na 20 otázek
a pro mě se zdál lehčí. Po něm se všichni sebrali, sbalili si věci a venku jsme čekali
na auto, které nás odveze zpět do Studence. Byla jsem po tom všem už docela
unavená.
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Řešili jsme např. tyto úlohy:
Alenka má 6 párů ponožek. Šuplík s ponožkami je ale vysoko. Kolik ponožek musí
vytáhnout, aby měla jistotu, že má pár?
Je 10 měst a každé je s každým propojeno silnicí. Kolik je těchto silnic?
Dětem se na olympiádě velmi líbilo a s napětím očekávaly, až budou na internetu
zveřejněny výsledky. Podle očekávání si nejlépe vedla Markéta Urbanová, která
svoji kategorii ovládla, zvítězila a probojovala se do finálového celorepublikového
kola 25. 11. v Míčovně Pražského hradu. Velmi dobrých výsledků dosáhla děvčata
z páté třídy. Terezka obsadila 6. místo a Klárka 13. místo z celkem 44 soutěžících.
Magdalénka s Josefem se sice nevešli mezi nejlepších 75 % soutěžících (zbylé
pořadí není zveřejněno), ale získali cenné zkušenosti, díky nimž možná v příštích
letech naváží na výborné výsledky svých starších spolužaček.
Velké poděkování patří panu Vladimíru Junkovi, který nás do Liberce odvezl.
Byla to velmi příjemná cesta. Děkujeme.
Poslední soutěží, ve které jsme zatím změřili své síly s našimi vrstevníky v rámci
ČR, byl Bobřík informatiky. Soutěž je organizována pro žáky od 4. ročníku ZŠ po
maturitu. Soutěží se v pěti věkových kategoriích (tři kategorie v ZŠ). Žáci na
počítači řeší náročné problémy, kde je potřeba použít uvažování, logiku, rozhodovat
se, modelovat a strukturovat, formalizovat svoji výpověď. Výsledky v rámci
republiky budou dostupné až po uzávěrce, proto zde uvádím výsledky jednotlivých
kategorií v rámci ZŠ.
Pořadí, Příjmení a jméno
Mini
1. Urbanová Tereza
2. Link Lukáš
3. Bušáková Magdaléna

Třída
4.–5. třída
5.
5.
4. A

Body
max. 192 bodů
192
160
156

Benjamin
1. Vanclová Barbora
2.–3. Jiroutová Valérie
2.–3. Mühlbach Aleš

6.–7. třída
6.
7.
7.

180
164
164

Kadet
1. Pokorná Anna
2. Urbanová Markéta
3. Bušáková Alžběta

8.–9. třída
8.
9.
8.

180
164
136

Mgr. Petra Faistaverová, vyučující matematiky a informatiky
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Páka
Studenec, Restaurace Na Špici, 12. 10. 2013
Hledáme siláka v obci a mezinárodního borce v této netradiční disciplíně v podkrkonošském regionu. A hle, v této době, věřte, nevěřte, v malé útulné restauraci Na
Špici se dějí skutky. Sami majitelé si vylepšili dnešní den, aby zpestřili lidem domácím i vzdálenějším krásné sváteční odpoledne při klání v této šou.
Byl jsem zvědavý, jak taková sláva bude vypadat. Nedalo
mi to, jelikož se už scházeli místní štamgasti, kteří si po dopolední píli na zahrádkách přišli
vyčistit hlavu po celotýdenní
makačce. Pořád to kecání, kdo
má větší sílu, znělo celý týden
vsí. Tak si to pojďte, svalovci,
rozdat. Ba naopak, po dobré
svíčkové jsem si řekl, že bych
se mohl tohoto klání zúčastnit.
Vážení vedoucí a všichni zúčastnění, děkuji všem za krásný den, který jsem
prožil v místní restauraci. Jelikož nejsem žádná ByčPÁKA, v životě jsem nic
nevyhrál a teď tohle. Za 4. místo jsem si vybojoval soudek Novopackého piva,
diplom, a řízek přes celý talíř. Byla to PÁKA! Účastníci všech věkových kategorií
zápasili ze všech nadupaných sil, jak se říká, že by se i „poprděli“.
Ještě jednou a naposled dík pořadatelům a všem účastníkům. Nadále bych chtěl
pozvednout velkorysou podporu a účast žen a dívek, které by mohly zahanbit i některé muže a dát jim tzv. na frak! Čest a sláva kulturnímu soužití normálních lidí,
kteří se umějí bavit!
SPORTU ZDAR
Váš HOUBA VK

Skautský oddíl Štěňat
Skautská činnost ve Studenci je v plném proudu. Pravidelné oddílové schůzky
probíhají každý pátek od 15.00 do 17.00 hodin a alespoň jednou do měsíce se
snažíme o jednu víkendovou akci.
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Hned v září byla naše první víkendovka na téma Boyard, kde děti musely plnit
spoustu fyzicky i vědomostně náročných úkolů, aby získaly Boyardův poklad.
V říjnu jsme se vypravili do Železného Brodu, kde jsme si vyzkoušeli lezení po
skále a zúčastnili jsme se závodu ve skautských dovednostech, Memoriálu Tomáše
Hübnera, kde se jedna naše skupinka umístila na druhém místě. Téhož měsíce jsme
se jako skauti přidali k celostátní sbírce Postavme školu v Africe, kterou pořádal
Junák – svaz skautů a skautek ČR. Výtěžek u nás činil 1979 Kč, který bude využit
ke stavbě základních škol v Etiopii.
Druhou sobotu v listopadu jsme pro veřejnost pořádali Herní sobotu, kde si každý
mohl vybrat ze spousty deskových her a společně s ostatními si je mohl zahrát. Na
další takové herní odpoledne se můžete těšit druhou sobotu v lednu roku 2014. Ještě
koncem měsíce členy oddílu čekal noční výsadek, kde každý musel překonat vlastní
strach a vypořádat se s nástrahami noční přírody.
Na svátek Mikuláše jsme připravili mikulášský podvečer, kde každý hříšník
neunikl svému trestu a ti hodní si mohli odnést nějakou tu odměnu. Dále opět i letos
jsme dostali tu možnost zúčastnit se Obecní polévky, kde jsme nabízeli za
symbolické ceny vlastnoručně vyráběné drobnosti, které mají za úkol v předvánoční
době potěšit každého. Za tuto možnost děkujeme paní Marcele Šírové.
Pro zpříjemnění doby vánoční Vám všem dne 21. 12. 2013 v 15.00 hodin ke
kostelu ve Studenci přivezeme plamínek přátelství a naděje, který připutuje
z Betléma. Zde si ho budete moci převzít a odnést domů. Kdo by se z nějakého
důvodu nemohl ke kostelu dostavit, může nás kontaktovat na telefonu 607 448 599
nebo na e-mailu zdenek.kid@seznam.cz a my vám ho přineseme přímo domů. Více
informací o naší činnosti naleznete na www.stenata.g6.cz.
Příjemně strávené vánoční svátky a šťastné vykročení do nového roku 2014 Vám
všem přeje první oddíl Štěňat ze Studence.

Mladí hasiči ze Studence „Soptíci a Draci“
Hasičské soustředění
Ve dnech 4. 10. a 5. 10. 2013 proběhlo v hasičské klubovně soustředění mladých
hasičů. Hlavním cílem bylo zopakovat znalosti před branným závodem. Sešli jsme
se v pátek v 17.00 hodin a rozešli jsme se v sobotu v 17.00. Zahráli jsme si spoustu
her s hasičskou tématikou a procvičovali znalosti na závod. V 19.30 nám Luboš
Link pustil přes projektor film Doba Ledová 4. Toto kino nás bavilo v pelíškách asi
do 21.00 h. Poté jsme se zavrtali do spacáků. O půlnoci nás vzbudil telefon. Vyrazili
OÚ Studenec
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jsme na noční hru. Děti byly rozespalé, ale vylezly všechny. Poklad nás čekal ve
školce. Ale k němu jsme museli vyluštit indicie topografických značek a morseovky.
Rozdělili jsme se na kluky a holky a pátrali po psaníčkách samostatně. K pokladu
došli všichni, i když to možná někteří prospali za pochodu. V hasičárně jsme lehli
a spali dřív, než se zhaslo. Druhý den ráno jsme opět opakovali a po obědě jsme šli
ven běhat branný závod nanečisto. Děti běhaly ve skupinách po stanovištích a plnily
úkoly. Všem se dařilo. Za odměnu se rozdávaly diplomy, hodnocení a ceny. Na
závěr jsme si šli ještě zahrát s míčem a Soptíci razili na dětské hřiště. Musím děti
pochválit, po celé soustředění se chovaly vzorně a byla pro nás radost se jim
věnovat. Těšíme se na další společně strávené chvíle.

Okresní hra Plamen v Bukovině 19. 10.
V sobotu ráno v 7.45 jsme vyrazili od hasičárny ve Studenci směr Bukovina
u Čisté. Naším cílem byla okresní hra PLAMEN – podzimní kolo – ZHV (závod
hasičské všestrannosti). Na místě jsme složili batohy na lavičky a šli se přihlásit.
V 9.00 byl nástup a dozvěděli jsme se vše potřebné k závodu. Naše družstva
vybíhala po půl jedenácté, takže jsme měli chvíli čas. Využili jsme ho tak, že jsme si
koupili svačinku. Párek v rohlíku. Naše družstva:
Kategorie mladší: Studenec A –
3. místo (z 35 družstev) – Pepča
Vancl, Tomáš Podzimek. Martin
Jerie, Denis Šabata, Nikolka Hamáčková

Kategorie mladší: Studenec B
– 7. místo – Danda Mečíř,
Ondra Vaníček, Honzík Gulík,
Radim Link, Šimon Urban
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Kategorie starší: Studenec A –
8. místo (ze 42 družstev) – Adam
Kalenský, Lukáš Link, Eliška Hamáčková, Barunka Vanclová, Renatka Trejbalová

Kategorie starší: Studenec B –
18. místo – Valča Jiroutová, Petruška Bachtíková, Simka Bartoňová, Kačenka Tušiaková, Filip
Ulman
Počasí nám přálo. Byla sice zima, ale krásně slunečno, takže jsme si závody užili
celkem v pohodě. Po odběhnutí jednotlivá družstva dostala medaile a pak jsme už
čekali na oběd. Byly moc dobré řízky s bramborem. Pak si děti zaběhaly na vysokém kopci, který byl nad námi a kolem půl jedné se jelo domů. Na konec soutěže
jsme nečekali. Naši rozhodčí tam počkali za nás. (Přijeli po 16. hodině.)
Zvláštní poděkování musím udělit Kačence Tušiakové a Simče Bartoňové, které
s námi netrénují a přesto jely, protože nám chyběly děti, a našim rozhodčím – Petr
Podzimek a Péťa Hák – za pomoc při závodech. Děkuji také všem dětem za vzorné
chování.

Exkurze Jilemnice – Soptíci
V pondělí 21. 10. 2013 vyrazili „Soptíci“ na exkurzi do Jilemnice k hasičům. Do aut nasedlo
17 dětí. Jeli s námi jako řidiči
Jirka Vancl a Vladimír Hamáček.
Oba pracují jako profesionální
hasiči v Jilemnici. Stali se tak
našimi průvodci celou exkurzí.
Exkurze začala venku. Z garáží
vyjela všechna auta a my měli
OÚ Studenec
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možnost do nich nahlédnout a seznámit se se vším, co v nich hasiči vozí. Velkým
zážitkem byl pro děti žebřík. Hasiči nám ukázali, do jak veliké výšky se dá
vysunout. Bylo to opravdu vysoko, až se některým zatajil dech. Dále následovala
prohlídka vnitřních prostor – spojovna, společenská místnost, tělocvična atd. A nakonec slíbený sjezd po tyči jako opravdoví hasiči. Sjely skoro všechny děti. Moc se
jim to líbilo. Některé děti jely i několikrát, než se řeklo dost. Děkujeme hasičům za
zajímavé povídání a informace.

Bruslení Nová Paka
V pátek 1. 11. 2013 jsme si udělali s mladými hasiči výlet do Nové Paky na zimní
stadion. Do baťůžků jsme uložili brusle a helmu kvůli bezpečnosti a na sebe si oblékli teplé oblečení. Odjeli jsme v 16.30 od hasičárny. Na místě se děti přezuly a vyrazily na led bruslit. Šlo jim to báječně. Bruslení jsme si užívali od 17.00 do 18.30
hodin. Během přestávky si děti koupily něco dobrého k pití. Domů jsme přijeli asi
v 17.45. Všem se tam moc líbilo, ale ke konci nás už bolely nohy a byla nám trochu
zima. Ale to k výletu na bruslích patří. Snad brzy rozmrzneme a pojedeme zas.

Florbal
V pondělí 4. 11. 2013 jsme se staršími dětmi hráli v sokolovně florbal. Pořádně
jsme se zapotili, ale moc se nám to líbilo. Doufám, že si to ještě zopakujeme.
Florbalky nám zapůjčila ZŠ Studenec. Děkujeme.
vedoucí mladých hasičů: Miroslava Vanclová a Veronika Vanclová

T. J. SOKOL STUDENEC
Lyžaři se připravují na zimu
Aby se lyžařům dobře a lehce jezdilo v zimě na lyžích a mohli
dosahovat výsledků, ze kterých mají radost nejen oni sami, ale i jejich rodiče
a trenéři , je třeba připravit se na sníh už v létě a na podzim. Prvním setkáním
malých sportovců po letní přípravě je řada podzimních přespolních běhů, kde si
mohou porovnat svoje síly a schopnosti a potkat se s mnoha kamarády. Krajský svaz
lyžařů Libereckého kraje pořádá každým rokem na podzim sérii přespolních běhů
nazvaný POHÁR LIBERECKÉHO KRAJE. Letošní pohárové závody se bohužel
nekonaly v našem nejbližším okolí, s výjimkou sousední Jilemnice. Z toho vyplývá,
že kdo ze závodníků chtěl o tento pohár bojovat, musel se vypravit do vzdálenějších
42

OÚ Studenec

Ročník 2013

Číslo 6

míst: do Vysokého, Semil, Josefova Dolu, Lučan, Bohdalovic a konečné vyhlášení výsledků
bylo ve Vesci u Liberce. Ne všichni studenečtí
lyžaři měli možnost a chuť objet celý seriál.
Pěti podniků seriálu se zúčastnila Markétka
Štefanová, která ve třech závodech ZVÍTĚZILA, dvakrát skončila druhá! Daleké cesty se jí
vyplatily a vytoužený „zlatý“ pohár pro nejmladší žákyně si přivezla domů do Studence!
Gratulujeme! Potlesk i uznání si zaslouží i její
bratr Honzík Štefan, který v kategorii nejmladších žáků narozených roku 2005 vybojoval za
svá pravidelná druhá místa pohár stříbrný.
Čtyřech závodů zařazených do Poháru Libereckého kraje se zúčastnili mladší žáci Matyáš
Markétka Štefanová, vítězka
Militký a Lukáš Trejbal a oba se shodně umístiPoháru Libereckého kraje
li v konečném hodnocení na 11. místě. Starší
v přespolních bězích
žákyně Renata Trejbalová byla se stejným počtem startů na místě třináctém. Špatně si nevedli ani Linda Zahradníková 16. místo –
2 závody, Veronika Bergerová 23. místo a Ondřej Berger 22. místo – 1 závod, kteří
by jistě při větším počtu pohárových závodů figurovali na vyšších příčkách. Tito
závodníci také zaslouží pochvalu, neboť se účastnili jiných závodů, které se konaly
v bližším okolí našeho bydliště. Do lyžařské party, která se pravidelně účastní
tréninků pod vedením
trenérů Petra Plecháče
a Josefa Boury, patří
ještě Tereza a Magda
Chrástovy, Vítek Štefan
a Ondra Vaníček, kteří
na podzim ladili formu
na závodech orientačních běžců. Kristina
Jánská se připravuje na
atletických kolbištích.
Pevně doufáme, že se do
lyžařské party brzy vrátí
po vl ekl é nem oci
i M a g d a B e rg e r o v á .
Honzík Štefan
OÚ Studenec
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Nesmíme zapomenout
ani na nejmladší posily
Zuzku Bourovou a Báru
Šulcovou, které se také
začaly pilně připravovat
se staršími kamarády.
Na společné tréninky
zaměřené na vytrvalost
i rychlost, sílu a obratnost, rovnováhu spolu
s koordinací celého těla,
chodí děti dvakrát týdně, v úterý a pátek.
Lyžařskou přípravku
Parta studeneckých závodníků
pro nejmenší děti 1.–
při běhu na jilemnickém náměstí
3. třída vede v letošním
školním roce pan Jaroslav Hák. Scházejí se pravidelně každý pátek, formou her
a soutěží upevňují své fyzické schopnosti a učí se i novým pohybovým dovednostem, které se jim budou v zimě při běhu na lyžích hodit.
Všichni se již moc těší na první sníh a na „bílé“ tréninky a slibované soustředění
na Horních Mísečkách. Také v zimní sezóně pořádá Krajský svaz lyžařů
Libereckého kraje Pohár v běhu na lyžích. Pravidla jsou shodná jako u přespolních
běhů. Čeká nás postupně 6 závodů, budeme sbírat body jak v jednotlivcích, tak
v kategorii družstev, kde jsme v loňské sezóně obsadili krásné druhé místo
v kategorii malých klubů. Toto umístění bychom rádi zopakovali, vždyť nás na to
bude letos více! Rozjedeme se do Vrchlabí, Tanvaldu, Lučan nad Nisou, Lomnice
nad Popelkou, Josefova Dolu, Jilemnice a konečné výsledky se dozvíme na
Benecku.
Přeji našim mladým závodníkům, aby si udrželi nejen dobrou formu a zdraví, ale
hlavně skvělou partu, na které hodně záleží, bez podrazů, pomluv a závisti. Ač se to
mnohým bude zdát zbytečné přání, i toto se mezi dětmi v tomto věku objevuje.
A my dospělí bychom měli své děti vést k čestnosti a fair play „boji“. Podporujme
své děti v tom, co je baví a co mají rády, mluvme s nimi, abychom věděli, co je těší,
ale hlavně co je trápí! Nepodporujme v našich dětech nevraživost proti soupeřům,
vždyť jsou to také děti s citlivými dušičkami! Děkuji!
A nakonec lyžařské AŤ TO FRČÍ!!!
Marie Bergerová
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SK Studenec
Fotbal
Fotbalový rok 2013 v semilských fotbalových soutěžích již za sebou definitivně
zavřel svá mistrovská vrátka a nastává čas nejdelší herní přestávky. Hráči
jednotlivých mužstev si budou léčit své „bolístky“, které utrpěli v průběhu celého
roku, a pomalu sbírat síly na další rok. Uzdravit se a sbírat síly na další rok by měl
i celý český fotbal, aby dobře vykročil k dalšímu kvalifikačnímu cyklu, tentokrát na
mistrovství Evropy. Nezáviděníhodnou shodou reprezentačního a studeneckého áčka
v současné době je hledání trenéra.
Rok 2013 byl ve studeneckém fotbale rokem, kdy jsme si připomněli 90 let od
založení Sportovního kroužku, který se zabýval „hrou v míč kopaný“. Vlastní oslavy
úspěšně proběhly ve druhé polovině června a na studeneckém hřišti se opět
proháněla řada významných osobností včetně družstva internacionálů z družební
slovenské obce Zuberec. Stejně úspěšně jako oslavy 90 let SK zvládla jednotlivá
mužstva náročný sportovní průběh celého roku s více než 200 odehranými zápasy.
Milým překvapením byla i početná účast hráčů a fanoušků na závěrečném
zazimování hřiště. Výbor SK Studenec tak touto cestou děkuje všem hráčům,
fanouškům a funkcionářům za bezproblémové a poklidné zvládnutí celého fotbalového roku 2013.
Poděkování za celý průběh roku patří i těm, kteří se podíleli na náročném finančním zajištění činnosti celého klubu. Na jedné straně je to příspěvek Obce Studenec
sportovnímu prostředí v obci, na druhé straně jsou to sponzorské a reklamní příjmy
od jednotlivých podnikatelských subjektů v obci (AUTO JUNEK s. r. o., Otto Cerman STIHL, Otakar Materna PLASTEKO, IMDV Horka s. r. o., Petr Vancl Peleva
Tools, Petr Jezdinský Izolmen,
Petr Junek MAKLER, Lišno
družstvo služeb, Antonín Pacholík Kovoobráběčství, Pension Trautenberk). Nově byla
navázána spolupráce s firmou
Podkrkonošská uzenina a Aries a. s., který zakoupil sadu
dresů pro starší přípravku a na
oplátku jejich výrobky úspěšně
prezentují naše závodnice
v orientačním běhu.
OÚ Studenec

45

Ročník 2013

Číslo 6

Mladší přípravka
Soutěž mladších přípravek (ročník narození 2005 a mladší) je v semilském okrese
nejpočetnější soutěží a hraje se opět ve dvou skupinách. V souladu se Soutěžním řádem se nesmějí na oficiálních stránkách zveřejňovat tabulky soutěže, neboť hlavním
cílem soutěží této věkové kategorie by neměl být výsledek, ale radost z osvojených
fotbalových dovedností. Mnohem větší problém s tímto ustanovením mají především dospělí a vedoucí některých mužstev na rozdíl od samotných nejmenších fotbalistů.
Studenečtí „fotbaloví špunti“ hráli ve skupině Východ a opět si obdobně jako
v předchozích letech vybojovali postup do finálové skupiny. V současné době je
však otázkou, zda se budou obě skupiny mladší přípravky výkonnostně dělit, neboť
některé zúčastněné oddíly požadují zachování regionálního rozdělení i pro jarní část
sezóny. Způsob organizace jarní části tak bude stanoven až po jarním losovacím
aktivu.
V „pomyslné“ tabulce obsadil tým nejmenších studeneckých fotbalistů pod vedením Pepy Šedivého a Luboše Štefana (za cenné výpomoci Andrey Čapkové) druhé
místo za suverénem soutěže mladší přípravkou Sokola Martinice.
Výsledky:
Martinice
Horní Branná
Nová Ves
Jablonec
Mříčná
Nová Ves

1:6
6:2
0:6
17:0
8:1
2:1

Mříčná
Martinice
Horní Branná
Jablonec
Bozkov
Bozkov

3:0
5:8
8:1
8:6
16:1
7:1

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

12
12
12
12
12
12
12

12
9
8
4
4
2
2

0
0
0
1
1
0
0

0 159:23
3 81:33
4 63:34
7 47:68
7 58:62
10 42:146
10 48:132

36
27
24
13
13
6
6

Střelci:
17 – Iveta Bartoňová
13 – Honzík Štefan
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13 – Daniel Krebs
13 – Dominik Doubek

4 – Tereza Votočková, Pavlína Votočková

Starší přípravka
Tým starší přípravky (ročník narození 2003–2004) se připravuje pod vedením
Martina Hrubého a Vaška Vancla a v jednotlivých zápasech nastupují převážně hráči
mladšího ročníku, neboť starší hráči (2003) nastupují převážně v kategorii mladších
žáků. To pochopitelně ovlivňuje jednotlivé výsledky, především v zápasech s dvěma
nejlepšími celky soutěže, kterými jsou týmy Sokola Martinice a Sokola Jablonec nad
Jizerou. Přesto se ještě tým po zimní přípravě může poprat o bronzovou příčku. Za
zmínku stojí i to, že do střelecké listiny se zapojilo rekordních 14 hráčů, z toho tři
hráči (Matyáš Hrubý, Tomáš Jandura a Vojta Reiner) vstřelili branky z pozice
brankáře.
Výsledky:
Jilemnice
Košťálov
Kruh
Martinice
Jablonec A
Nová Ves

7:2
6:5
12:2
2:15
2:23
3:3

Jablonec B
Rokytnice
Semily
Sedmihorky
Horní Branná
Mírová

2:2
6:2
16:1
5:7
7:2
8:3

Tabulka:
1. Sokol Martinice
2. Sokol Jablonec A
3. SK Mírová
4. SK Studenec
5. Spartak Rokytnice
6. FK Sedmihorky
7. Sokol Horní Branná
8. SK Semily
9. FK Košťálov
10. Sokol Jablonec B
11. Sokol Nová Ves
12. SK Jilemnice
13. Sokol Kruh

OÚ Studenec

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

11
11
9
7
7
5
5
5
4
3
3
1
1

1
1
0
2
1
1
0
0
0
2
1
2
1

0 183:21
0 143:28
3 90:47
3 76:67
4 61:54
6 80:67
7 41:83
7 66:110
8 52:79
7 45:88
8 34:49
9 29:118
10 23:112

34
34
27
23
22
16
15
15
12
11
10
5
4
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Střelci:
17 – Daniel Jandura
10 – Kuba Šimáček
8 – Šimon Ulvr
8 – Tomáš Jandura
6 – Míša Šulc
6 – Honza Štefan

5 – Lukáš Trejbal
4 – Matyáš Hrubý
3 – Denis Šabata, Honza Pauček
2 – Lukáš Vondra
1 – Adam Vancl, Michal Vondra, Vojta Reiner

Mladší žáci
Nově utvořený tým mladších žáků pod vedením Vlada Letkovského a Dušana
Jandury je složen z hráčů, kteří by v řadě případů mohli ještě nastupovat za starší
přípravku. Letošní sezóna by pro ně měla být především herní průpravou pro další
období a postupný přechod na velkou hrací plochu (mladší žáci hrají systémem 7+1
na dvou třetinách velkého fotbalového hřiště). Ve všech zápasech byli i věkově
starším protihráčům rovnocennými soupeři a o těsných porážkách rozhodovaly
neproměněné šance a v některých zápasech i absence zraněných či nemocných
hráčů.
Výsledky:
Martinice
Vysoké
48

4:7
14:0

Košťálov
Jilemnice

6:6
9:3
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Kruh
Lomnice

Číslo 6

2:3
1:2

Rovensko

3:5

Tabulka:
1. Sokol Kruh
2. Sokol Rovensko
3. FK Košťálov
4. FC Lomnice
5. Sokol Martinice
6. SK Studenec
7. SK Jilemnice
8. TJ Vysoké nad Jizerou

7
6
6
7
7
7
7
7

5
5
4
4
3
2
2
0

1
0
1
1
0
1
0
0

1
1
1
2
4
4
5
7

34:13
40:12
44:13
19:16
25:29
39:26
23:40
2:77

16
15
13
13
9
7
6
0

Střelci:
12 – Pája Šír
7 – Daniel Jandura
5 – Fanda Švandrlík
4 – Tomáš Jandura

3 – Matyáš Hrubý
2 – Láďa Synek, Pepa Efenberk
1 – Jonáš Exner, Petr Jezdinský, Lukáš Trejbal

Dorost
V letošní sezóně se snížil počet přihlášených dorosteneckých mužstev i v krajských soutěžích, a tak Liberecký krajský fotbalový svaz nevypsal I.A třídu dorostu.
Jednotlivé týmy byly zařazeny do okresních soutěží, a tak se může odehrát okresní
přebor, který i tak má po odhlášení Rovenska pouze pět celků. Dorostenci pod vedením Mirka Šembery byli nejvytíženějším kádrem, neboť řada hráčů nastupovala
v průběhu víkendu nejen za dorost, ale i za oba celky dospělých. Po určitých komunikačních problémech se všechno vyřešilo ke spokojenosti všech tří mužstev i jejich
vedoucích. Odrazilo se to i ve výsledcích a výkonech v posledních zápasech, kdy se
týmu dařilo mimořádně i střelecky. Navíc v mužstvu po této sezóně ze základní
sestavy nikdo nekončí a probíhá i jednání se Sokolem Roztoky o případném sdruženém startu některých hráčů.
Výsledky:
Jilemnice
Lomnice
Mírová
Semily B
OÚ Studenec

0:5
7:2
4:2
1:2

Jilemnice
Lomnice
Mírová
Semily

0:3
7:5
5:1
10:0
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Tabulka:
1. SK Jilemnice
2. SK Studenec
3. FC Lomnice
4. SK Mírová
5. SK Semily B

8
8
8
6
6

6
5
3
1
1

0
0
2
2
0

2
3
3
3
5

31:9
34:20
23:28
8:14
9:34

18
15
11
5
3

Střelci:
12 – Zdeněk Klíma
10 – Vašek Korotvička
7 – Michal Vancl

2 – Kuba Hylmar
1 – Ondra Kupkár, Vojta Horáček, Marek Pokorný

Béčko
Průběh sezóny se pro béčko vzorně vedené Petrem Bartoněm trochu zkomplikoval hned v prvním zápase v Dolní Branné hrající pod pseudonymem Sport Future
Studenec, kdy došlo ke střetnutí dvou váhových kategorií, a to rozhodčího Josefa
Dytrta a našeho brankáře Vítka Kuříka. Výsledkem bylo zastavení činnosti na celý
podzim, což značně zkomplikovalo již tak kritickou situaci na brankářském postu.
I tuto situaci se nakonec podařilo vyřešit a v brance béčka se nakonec střídali čtyři
brankáři (Lukáš Korotvička, Roman Koudelka st. a dorostenci Vašek Drbohlav a Pavel Roháč).
A tak nejvýraznějším problémem béčka nakonec byla určitá nevyrovnanost výkonů, která se projevila výbornými výkony proti Benecku (především na domácím
hřišti) a zbytečnou porážkou s Víchovou B v zápase, kde se prakticky hrálo pouze
před brankou Víchové, ale jejich branka byla zakletá a navíc střežena samotným starostou Vítkovic Milanem Rychtrem v roli stopera.
Výsledky:
SF Studenec
Jilemnice B
Benecko
Víchová B
Zálesní Lhota
Martinice

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

Horka
Jilemnice
Benecko
Víchová B
Zálesní Lhota

6:0
1:9
3:1
1:2
1:1

Tabulka:
1. SK Jilemnice B
2. Sokol Martinice
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9
7

1
0

1
4

56:19
41:34

28
21
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3. Sport Future Studenec
4. FC Víchová B
5. SK Studenec B
6. HSK Benecko
7. Sokol Zálesní Lhota
8. Sokol Horka

Číslo 6

11
11
11
11
11
11

6
5
5
3
3
1

0
2
1
3
2
1

5
4
5
5
6
9

31:32
17:22
28:30
41:35
23:34
12:43

18
17
16
12
11
4

Střelci:
12 – Jirka Šír
3 – Vašek Korotvička
4 – Lukáš Stránský
2 – Michal Nosek
1 – Kuba Hylmar. Michal Vancl, Kuba Vancl, Vlado Letkovský, Petr Bartoň,
Sváťa Čech, Honza Buchar

Áčko
Áčko pod vedením Martina Kuříka a Dušana Plecháče zahájilo další sezónu
nejúspěšněji z několika posledních let. Přesto se v průběhu podzimní části sezóny
objevily nečekané problémy, které vyústily v odstoupení realizačního dua. Jejich
hlavní příčinou byla velice častá absence některých hráčů, a tak se sestava lepila na
poslední chvíli. Na jedné straně všichni hráči hrají ve svém volném čase, na druhou
stranu je třeba vždy určitě zvážit, zda důvod mé nepřítomnosti v zápase je tak
akutní. I přes tyto problémy tým nastřádal dostatek bodů, aby mohl v klidu absolvovat jarní sezónu.
Vedení klubu tak přes zimu čeká náročný úkol zajistit nové trenérské duo
a doufat, že se uzdraví nejen opora mužstva Tomáš Povr, který kvůli zranění neodehrál na podzim ani jediný zápas, ale i ostatní zranění hráči. Zároveň se dál bude
jednat o hráčskou posilu na brankářském postu.
OÚ Studenec
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Výsledky:
Nová Ves
Víchová
Bozkov B
Horní Branná B
Libštát
Vysoké
Stružinec

Číslo 6

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

Tabulka:
1. SK Jívan Bělá
2. Sokol Stružinec
3. Jiskra Libštát
4. FC Lomnice B
5. Sokol Roztoky
6. SK Studenec
7. Sokol Bozkov B
8. FK Košťálov B
9. Sokol Horní Branná B
10. Sokol Nová Ves
11. Sokol Mříčná
12. SK Malá Skála
13. FC Víchová
14. TJ Vysoké nad Jizerou

Bělá
Košťálov B
Mříčná
Roztoky
Lomnice B
Malá Skála

14
13
13
13
14
13
13
13
13
13
14
14
13
13

9
9
9
7
7
6
7
6
5
5
5
4
3
3

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

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

3
4
4
3
6
4
6
6
5
7
9
9
9
10

36:21
48:17
40:21
43:26
27:27
28:22
30:49
28:22
32:30
27:37
30:42
16:39
22:37
17:34

29
27
27
24
22
21
21
19
18
16
15
13
10
9

Střelci:
6 – Vašek Korotvička
4 – Honza Synek
5 – Tomáš Synek
2 – Zdenda Hanzlík, Lukáš Stránský
1 – Vojta Korotvička, David Bartoň, Kuba Tauchman, Luboš Brož, Kuba Hylmar,
Petr Kupkár, Pepa Šedivý, Jára Kočárek, Filip Jezdinský
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Internacionálové
Rok 2013 byl i rokem větší aktivity internacionálů, starých pánů, chlapů, kluků,
nebo jak si všechny týmy bývalých hráčů říkají. Určitě pozitivní vliv na tuto
skutečnost měla i nová umělka, kde se pravidelně scházeli k večerním tréninkům.
Z jednotlivých zápasů je třeba vyzvednout stoprocentní bilance v mezinárodních
zápasech, neboť internacionálové porazili své dva zahraniční hosty, a to jak Blau
Weiss Zorbau z Německa, tak i SK Roháče Zuberec ze Slovenska.

Orientační běh
Další říjnový závod Východočeského poháru pořádal Start Náchod
v Klamorně u Náchoda. Tentokrát odjela menší výprava. Nejlepší výkon
sezóny podal Vítek Štefan, který zvítězil v kategorii H12C, na stupně vítězů ještě vystoupila v kategorii D10

Markéta Štefanová
na druhém místě (Pecka)
Magda Chrástová (D10N) a Denisa Zahradníková v D14D (1. místo).
Naopak nejpočetnější výprava
studeneckých závodníků (30 závodníků) dorazila na předposlední
Východočeský pohár, který pořáTereza Chrástová
dal oddíl OB Jilemnice na mapě
na bronzovém stupínku (Pecka)
Kazabrud se shromaždištěm na
koupališti na Pecce. Počtu závodníků také odpovídala četnost na stupních vítězů.
V kategorii D10N získala Markéta Štefanová 2. místo, na třetí stupínek doběhla
Tereza Chrástová v D12C a další vítězství si připsala Denisa Zahradníková v D14D.
Pomyslné stupně vítězů měly své zástupce i mezi dospělými, třetí místa vybojovali
Klára Štefanová v kategorii příchozích a Martin Klouček v H21D, o stupínek lepší
OÚ Studenec
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byl Petr Junek ml. v kategorii H35C. Ve startovním poli kategorie D21D jsme našli
v dresu SK Studenec i Evu Bartoňovou, naši
reprezentantku v ženské kopané (v době uzávěrky Studeneckého zpravodaje odlétala ke
kvalifikačnímu zápasu do Španělska), která si
po letech ze studijních důvodů zaběhla orientační běh a až na jednu chybu prokázala, že
jej nezapomněla.
Poslední závod Východočeského poháru
a zároveň poslední mistrovský závod sezóny
pořádal o prvním listopadovém víkendu
KOB Choceň. Studeneckým závodníkům
tentokrát chyběl pověstný krůček ke stupňům
vítězů, a tak z toho byla jen 4. a 5. místa. Nejlepší výkon sezóny Vítka Štefana
Výjimkou byla Denisa Zahradníková, která
(1. místo Náchod)
zvítězila v kategorii D14D. Po ukončení
závodu následovalo i vyhlášení jednotlivých soutěží Východočeského poháru.
Družstva:
Žáci:
1. Sportcentrum Jičín
7. SK Studenec
Dospělí:
1. Lokomotiva Pardubice
16. SK Studenec

Dorost:
1. Lokomotiva Pardubice
7. SK Studenec
Veteráni:
1. Lokomotiva Pardubice
21. SK Studenec

Žebříčky jednotlivců:
D10C: 1. Anna Karlová (OK Jilemnice), 9. Ivana Hrnčířová
D12C: 1. Tereza Kosová (Spartak Rychnov nad Kněžnou), 5. Tereza Chrástová
D12D: 1. Zuzana Hnátnická (OB Žamberk), 7. Jana Kejmarová
D14C: 1. Anna Kopecká (Lokomotiva Pardubice), 7. Natálie Jezdinská,
15. Markéta Urbanová, 22. Veronika Gallová, 23. Magda Hrnčířová
D14D: 1. Veronika Dubská (Sportcentrum Jičín), 2. Denisa Zahradníková
D18C: 1. Markéta Myslivcová (Slavia Hradec Králové), 7. Gábina Hladíková
D21D: 1. Zdena Kubečková (OK99 Hradec Králové), 30. Petra Šedivá,
53. Eva Bartoňová
D35C: 1. Lenka Křivdová (KOB Choceň), 12. Kateřina Kalenská, 38. Petra Junková
H12C: 1. Jan Rücker (TJ Hořice), 6. Vít Štefan, 23. Dominik Urban
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H12D: 1. Vít Vaňura (TJ Hořice), 6. Lukáš Link
H16C: 1. Vojtěch Novotný (Lokomotiva Pardubice), 10. Aleš Kalenský
H21C: 1. Jakub Weiner (Slavie Hradec Králové), 18. Tomáš Chrást,
92. František Hladík
H21D: 1. Ondřej Tomalík (Slavie Hradec Králové), 8. Martin Klouček,
30. Tomáš Kučera
H35C: 1. Libor Filip (Spartak Rychnov nad Kněžnou), 26. Petr Junek
H35D: 1. Martin Locker (Spartak Rychnov nad Kněžnou), 47. Roman Puš
H55C: 1. Jaroslav Kalibán (OBL Nová Paka), 19. Petr Junek
Studenecký orientační běh měl své zastoupení i na Mistrovství ČR v horském
orientačním běhu, které se konalo v náročných šumavských terénech v okolí Vyššího
Brodu. V hlavní mistrovské kategorii (délka sobotní i nedělní etapy kolem 25 km)
obsadila dvojice Michal Kučera, Matěj Švec 23. místo, Štěpán a Tomáš Kučerovi
obsadili 32. místo, Martin Vik a Aleš Trýzna doběhli o dvě příčky za nimi na
34. místě. V kategorii příchozích se Vendula Viková a František Hladík umístili ve
středu výsledkové listiny na 30. místě.
Nesporným úspěchem Dominiky Kalenské i studeneckého orientačního běhu je
její nominace do reprezentačního družstva dorostu pro rok 2014.

Lehká atletika
Studenecký oddíl lehké atletiky je v současné
době zastupován především Martinou, Radkou,
Markem a Ivanem Uvizlovými, kteří se zúčastňují
celé řady atletických běžeckých závodů. Na Běhu
Amerikou v Písku si vedla nejlépe Martina, která
obsadila 2. místo v hlavní kategorii žen, Marek obsadil v nabité konkurenci 5. místo v hlavní kategorii mužů, Ivan obsadil 5. místo mezi veterány.
Ještě kvalitnější konkurence se sešla při silničním
běhu Hronov–Náchod, kde Marek obsadil
10. místo.
V Ceně Metuje v Novém Městě nad Metují obsadil Marek v hlavní kategorii 2. místo, Ivan doběhl mezi veterány na 3. místě. Nejvýrazněji se studenečtí běžci prosadili v běhu Vlachovkou ve
Šternberku, kde Marek (hlavní kategorie mužů
14 km, čas 50:20), Martina (hlavní kategorie žen)
OÚ Studenec
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a Ivan (veteráni) vyhráli své kategorie. Navíc
v barvách SK Studenec běžel v tomto závodě
i Jan Procházka (5. místo), trojnásobný vítěz
posledních ročníků Velké kunratické a mistr
světa v orientačním běhu ve štafetách.

Školní sportovní klub
Sportovní sezóna Školního sportovního
klubu je shodná se školním rokem, a tak
první základní kola proběhla již v prvních
měsících školního roku. Studenecký Školní
sportovní klub dosahuje v rámci jilemnického
okrsku, semilského okresu i Libereckého kraMarek Uvizl
je kvalitních výsledků. I v letošním roce bychom se chtěli prosadit do některých krajských kol a v orientačním běhu i do
celostátního kola s cílem získat medaili ve školních družstvech.

McDonald cup
Na základě intervence většiny škol České republiky včetně studenecké školy
McDonald pokračuje v organizaci fotbalového turnaje pro žáky prvního stupně (na
rozdíl od Kinderiády, kterou společnost Ferrero Česká, s. r. o., pro školní rok
2013/2014 neorganizuje).
Základního školního letošního ročníku fotbalového turnaje McDonald Cup se
zúčastnilo ve školním kole v kategorii 2.–3. třída 43 hráčů a hráček naší školy. Hrálo
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se systémem každý s každým a to znamenalo plných 15 zápasů fotbalového napětí.
Z klání nejlépe vyšlo smíšené družstvo 3.B1 třídy, které pouze jednou remizovalo
a dokázalo porazit největšího konkurenta v boji o vítězství, chlapce ze 3.B. Na třetím místě skončilo družstvo 3.A1, které podlehlo pouze již dvěma zmiňovaným
družstvům. Na čtvrtém místě se umístilo družstvo 2.B následované 2.A a šesté
skončily hráčky 3.A.
V kategorii 4.–5. třída se školního kola fotbalového McDonald Cupu zúčastnilo
37 hráčů a hráček naší školy. V tvrdých soubojích se spoustou branek uspěli favorité
z 5. třídy, kterým na záda silně dýchali hráči 4.A. Dalšími v pořadí byli hráči 4.B,
čtvrtí skončili hráčky a hráči 4.A1 a na pátém místě se umístili hráči ze 4.B1.

Přespolní běh
Dalším okresním kolem byl okresní přebor v přespolním běhu, který se konal
tradičně na lyžařských tratích na Hraběnce v Jilemnici. V silné konkurenci si studenečtí závodníci přivezli dvě třetí místa v kategorii nejmladších žáků (Linda Zahradníková a Vít Štefan), svou kvalitu mají i umístění Terezy Chrástové (5. místo) a Tomáše Exnera (4. místo) v kategorii mladších žáků. Mladší žákyně (Tereza Chrástová,
Renata Trejbalová, Magda Hrnčířová, Barbora Šmídová, Eliška Čejková) si navíc
vybojovaly postup do krajského kola. Zde obsadily 8. místo a mezi 48 jednotlivci
byla opět nejlepší Tereza Chrástová, která doběhla na 13. místě. Určitě je škoda, že
jsme nedokázali v okresním kole kompletně obsadit některé kategorie tak, aby mohli
být jednotlivci hodnoceni v soutěži družstev.
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Halová kopaná
Školní kolo v halové kopané uspořádal Školní sportovní klub tradičně ve sportovní hale v Lázních Bělohrad. V kategorii 2. až 3. ročníku zvítězila 3. B, souboj v kategorii 4. a 5. ročníku rozhodly až penalty, ve kterých byli úspěšnější hráči 4. B.
Na druhém stupni hráli dívky i chlapci dva samostatné turnaje, v obou zvítězili
hráčky a hráči 9. ročníku zásluhou svých „kanonýrů“ (Ilona Vavreková a Václav
Korotvička).

Florbal aneb návrat s medailí, ale bez postupu
Turnaj České pojišťovny ve florbale se uskutečnil 14. 11. 2013 v Lomnici nad
Popelkou. Naše družstvo ve složení: Matyáš Hrubý (brankář), Josef Efenberk (obrana) a Daniel Jandura, Tomáš Jandura, Jan Pauček, Vít Štefan, Vladislav Synek
(útok) se na něm rozhodně neztratilo. Po florbalovém družstvu z Lomnice, které
v 5 zápasech nastřílelo těžko uvěřitelných 46 gólů, jsme byli druhé nejlépe zakončující družstvo s 27 brankami a druhé nejlépe bránící s 10 obdrženými brankami.
Bohužel ani tyto statistiky nestačily na to, abychom postoupili do dalšího turnaje,
který bude hostit Liberec. Bohužel vše zmařil jeden zápas. Pojďme ale pěkně
popořadě. Už rozlosování skupin dávalo tušit, že jen vítěz naší skupiny se v semifinále vyhne Lomnici a má tak šanci na finálový zápas a naději, že se dostane na
druhé postupové místo.
ZŠ Studenec – ZŠ Loukov 5:0 (3:0)
Střelci: Jandura T., Jandura D., Štefan V., Efenberk J., Pauček J.
Dobrý zápas na rozehrání, ve kterém už náš nástup určil další jeho pokračování,
s chutí jsme si zastříleli, když si zahráli všichni hráči a rovnoměrně se podělili
o branky.
ZŠ Studenec – ZŠ Poniklá 8:0 (3:0)
Střelci: Efenberk 3×, Štefan, Synek 2×, Jandura T., Jandura D.
Opět výborný nástup, podpořený rychlými góly po asistencích Paučka a trefách
z trestných střílení Efenberka, nám umožnil soustředit se na poslední zápas ve
skupině.
ZŠ Studenec – ZŠ Semily 5:2 (3:2)
Střelci: Efenberk 3×, Jandura D., Štefan
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Povedený zápas až na koncovku prvního poločasu, kdy jsme téměř ztratili
třígólové vedení, nás poslal do semifinále z prvního místa ve skupině a vyhnuli jsme
se tak nebezpečné Lomnici.
ZŠ Studenec – ZŠ Semily Riegra 3:4 (3:1)
Střelci: Jandura D. 2×, Jandura T.
Semifinále, zápas pravdy, zápas o tom, kdo pojede do Liberce a kdo skončí už
dnešním turnajem. Viděli jsme poslední zápas našeho soupeře ve skupině o přímý
postup, kdy ještě v průběhu druhého poločasu prohrával 3:0, aby v závěru utkání
srovnal a poslal ho do
penaltového rozstřelu,
který rozhodl hráč, jenž
měl na svědomí všechny
tři branky už v zápase.
Přesto jsme se nepoučili! Jako ve všech předchozích zápasech jsme
měli výborný vstup do
utkání a bratři Jandurové nám zajistili pohodlné vedení 3:0. Již zmiňovaný hráč však ještě
do poločasu skóre upravil na poločasových 3:1.
Dělil nás jeden poločas od postupu. Karty byly rozdány jasně, bohužel trumfy
v podobě několika jasných gólových šancí jsme promarnili, a tak přišel zákonitý
trest. Dvě největší opory týmu si vybraly slabší chvilku a bylo po nadějích. Chyba
do té doby bezchybně chytajícího Matyáše Hrubého nabídla soupeři snížení. Už
jednou se mu nepovedlo vyhození, kdy mu míček vypadl a skončil za jeho zády,
tentokráte to však již rozhodčí zaregistroval a bylo to 2:3. Začali jsme zmatkovat
a obránce Efenberk, který měl za úkol posílat všechny balony po mantinelu do
bezpečí, z nepochopitelného důvodu zvolil křížnou přihrávku přímo na hokejku
nejlepšího hráče soupeře a minutu před koncem bylo srovnáno 3:3. Když po půl
minutě ještě jednou špatně rozehrál, sebral nám soupeř postup definitivně.
ZŠ Studenec – ZŠ Semily 6:4 (3:2)
Střelci: Jandura D. 4×, Pauček, Štefan
Zápas poražených semifinalistů byl opakováním zápasu ze skupiny. Potvrdili
jsme v něm svoji morální sílu, a i když kluci prohru v minulém zápase obrečeli,
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dokázali soupeře i podruhé porazit a obsadili jsme tak krásné, bohužel nepostupové
třetí místo.
Nejlepším naším střelcem byl Daniel Jandura s 9 góly, pochvalu ale zaslouží
všichni hráči, a pokud na sobě zapracují, příští rok je postup určitě nemine.

Coca cola cup
Další pravidelnou soutěží je Coca cola cup v kopané pro žáky druhého stupně.
V letošním roce jsme opět přihlásili týmy dívek i chlapců. Chlapci se na
studeneckém hřišti nejprve utkali v kvalifikaci do hlavního turnaje se ZŠ Pecka a ZŠ
Nová Paka Husitská. Soupeře z Pecky s Patrikem Mejvaldem v sestavě porazili 4:0
(Korotvička, Šír, Exner, Tušiak) a stejným poměrem si poradili i s fotbalisty Nové
Paky (Korotvička a Šír 2) a postoupili do prvního kola turnaje.
V prvním kole byli ve Studenci soupeři studeneckého týmu ZŠ Karla Klíče
Hostinné, ZŠ Schulzovy Sady Dvůr Králové a Masarykova základní škola Libštát.
Domácí tým nejprve přesvědčivě v poměru 9:0 porazil ZŠ Karla Klíče Hostinné
(Šír 5. Exner 2, Tušiak), poté ZŠ Schulzovy sady Dvůr Králové 8:1 (Exner a Šír 3,
Korotvička, Tušiak), ale v závěrečném zápase trochu rezignovali v souboji
s Libštátem a prohráli v poměru 0:6. Postup tak patřil odvěkým rivalům z Košťálova
a Libštátu.

Školská futsalová liga
Do letošního ročníku školské futsalové ligy jsme postavili mladší i starší žáky
a starší dívky. Nejprve se do postupových bojů vydali starší žáci, kteří se v Trutnově
postupně střetli se ZŠ Trutnov V Domcích (0:5), ZŠ Školní Vrchlabí (2:6), ZŠ
Komenského Žacléř (5:5) a ZŠ Komenského Trutnov (2:3). Po statečných výkonech
věkově mladého týmu obsadili studenečtí futsalisté celkové 4. místo a letošní
futsalová liga pro ně skončila. Naopak suverénně prošli prvním kole mladší žáci
a v Semilech postupně porazili ZŠ Železný Brod Pelechovská 6:0, ZŠ Železný Brod
Školní 6:2 a ZŠ Semily Jizerská 7:0 a postoupili do dalšího kola do Jablonce nad
Nisou.

Dívčí kopaná
Dívky zatím oba turnaje čekají, v Coca Cole své soupeře už znají a v Trutnově se
setkají počátkem dubna se ZŠ Trutnov V Domcích, ZŠ Trutnov Mládežnická a ZŠ
Karla Klíče Hostinné. Školská futsalová liga v kategorii dívek dosud rozlosována
nebyla.
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V rámci motivace byl pro kádr dívek připraven zájezd do Prahy na zápas Ligy
mistrů žen Sparta Praha – FC Zürich, kde všichni fandili bývalé žákyní naší školy
a odchovankyni SK Studenec Evě Bartoňové. Součástí zájezdu byla i návštěva
Neviditelné výstavy, kdy se všichni na hodinu stali slepci a prošli bytem, rušnou
ulicí, myslivnou, lesem, výstavou soch (byli jsme pochváleni, většinu soch jsme
společně poznali po hmatu) a nakonec si v baru dali perlivou vodu. Určitě ještě teď
některým dívkám zní hlas probíhajícího divočáka.

Česko sportuje
V rámci projektu Česko sportuje se školní sportovní klub zapojí do soutěží
s olympijskou tématikou s možností vyhrát jako jednu z cen pobyt v Olympijském
domě v Praze při olympijských hrách v Soči.

Orel
Stolní tenis – muži
Mužský A-tým bojuje v krajském přeboru a nevede si vůbec špatně. Po 9. kole
má na svém kontě už 2 vítězství a jednu remízu a to ho řadí prozatím na 10. příčku.
Tabulka KP 2. třídy po 9. kole:
1. Sokol Vesec „A“
2. Sokol Košťálov „A“
3. Sokol Turnov „B“
4. Sokol Nová Ves „A“
5. Spartak Rokytnice „A“
6. Loko Česká Lípa „C“
7. TJ Doksy-Mimoň „A“
8. SKST Liberec „H“
9. Bižu Jablonec n. N. „D“
10. Orel Studenec „A“
11. TJ Zákupy „A“
12. Victory Liberec „A“

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

9
8
8
7
5
4
4
3
3
2
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0

0 119:43
1 120:42
1 106:56
2 94:68
4 102:60
5 87:75
5 79:83
6 67:95
6 57:105
6 60:102
8 44:118
9 37:125

27
25
25
23
19
17
17
15
15
14
10
9

B-tým a C-tým bojují v okresním přeboru 1. třídy a zejména céčko si vede
výborně, když doposud neokusilo hořkost porážky.
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Tabulka OP 1. třídy:
1. Sokol Turnov „C“
2. Sokol Košťálov „B“
3. Orel Studenec „C“
4. Sokol Vesec „B“
5. Sokol Nová Ves n. P. „B“
6. Orel Studenec „B“
7. Sokol Horní Branná „B“
8. Sokol Horní Branná „A“
9. Sokol Bradlecká Lhota „A“
10. STAR Sokol Turnov „A“

5
6
4
4
4
5
3
3
4
4

5
3
3
3
2
0
1
1
0
0

0
0
1
0
1
2
1
1
0
0

0
3
0
1
1
3
1
1
4
4

50:11
38:44
39:20
37:20
32:22
22:48
22:21
27:19
12:40
6:40

15
12
11
10
9
7
6
6
4
4

D-tým hraje okresní přebor 2. třídy a zatím mu patří 10. příčka, když zvítězil
zatím pouze jednou.
Tabulka OP 2. třídy:
1. Sokol Turnov „D“
2. Sokol Vesec „C“
3. STAR Sokol Turnov „B“
4. Sokol Nová Ves n. P. „C“
5. Sokol Jesenný „A“
6. Sokol Semily „B“
7. Sokol Košťálov „C“
8. Sokol Víchová n. J.
9. Orel Lomnice n. P. „A“
10. Orel Studenec „D“
11. TT Benešov u Semil „A“
12. Sokol Jesenný „B“

7
7
5
7
5
5
7
5
5
5
5
5

7
4
5
4
4
2
1
2
1
1
1
0

0
1
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0

0
2
0
3
1
2
6
3
3
3
4
5

93:33
76:50
59:31
67:59
67:23
52:38
32:94
43:47
40:50
40:50
32:58
11:79

21
16
15
15
13
10
9
9
8
8
7
5

Žáci
Žáci nehrají ve stolním tenisu žádnou dlouhodobou soutěž, poněvadž okresní
přebor v našem okrese se nehraje a okolní okresy (Jičín a Trutnov) jsme oslovili
pozdě, když už měly hotové rozlosování.
Proto jsme pro letošní rok zvolili variantu, že naši nejmladší budou sbírat
zkušenosti na jednorázových turnajích.
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Prvního turnaje se zúčastnili
mladší žáci v sobotu 2. 11. Do Turnova jsme odjížděli s tím, že možná
vše prohrajeme. Přece jenom se jedná o turnaj krajského žebříčku a naše zkušenosti jsou zatím velmi malé.
Nakonec jsme však byli mile překvapeni, poněvadž si kluci nejen
skvěle zahráli (každý min. 5 utkání),
ale také téměř polovinu zápasů vyhráli. Turnaje se celkem zúčastnilo
28 dětí. Nejlepšího umístění dosáhl
naprosto nečekaně Šimon Urban,
který měl štěstí při losu základních
skupin a z tříčlenné skupiny postoupil po jednom vítězství do osmifinále mezi 16 nejlepších. Ani tam ale
jeho cesta neskončila a v závěrečných soubojích o umístění se ještě
probojoval na 14. příčku. Ostatní
hráči se ze základní skupiny do

Číslo 6

Družstvo mladších žáků Orla Studenec na
turnaji krajského žebříčku v Turnově

Nejlepšího výsledku dosáhli František Kuřík a překvapivě Šimon Urban
OÚ Studenec
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osmifinále neprobojovali, přestože Dominiku Urbanovi a Františku Kuříkovi chybělo k postupu jen trochu štěstí a pár vítězných míčků navíc. I v kole „poražených“ si
ale kluci dobře zahráli a František Kuřík vystoupal nakonec až do „malého“ finále
o 17. místo, kde podlehl svému soupeři a umístil se na 18. místě. Na 19. místě
skončil nejmladší člen naší výpravy Daniel Šulc, 21. skončil Dominik Urban a 25.
Jakub Šulc. V silné konkurenci (hráči Liberce trénují 4× týdně 2 hodiny) si tak naši
hráči nevedli vůbec špatně a hlavně si výborně zahráli. Za zmínku stojí určitě
i výkon bratrské dvojice Daniel a Jakub Šulcovi, která postoupila po těžkém boji do
2. kola ve čtyřhrách.
Dalšího turnaje se zúčastní starší část našich žáků. Bude to opět turnaj krajského
žebříčku a bude se konat v Turnově v neděli 1. 12.

Svatomartinský večer s folkovou muzikou
V sobotu 16. 11. jsme uspořádali v orlovně již podruhé posezení s ochutnávkou
mladých vín z Moravy. V orlovně se nás sešlo více než 50 a při dobrém vínku jsme
si zazpívali trampské a folkové písničky společně se skupinou Figury.
O tom, že jsme si večer báječně užili, vypovídá i to, že jsme se rozcházeli až po
druhé hodině ranní.

Jak to bylo a je se Štěpánskou koladou ve Studenci
Bude to letos už po šedesáté, kdy se koladníci vydají na svátek sv. Štěpána po
Studenci, aby navštívili vás občany Studence a společně s vámi si zazpívali několik
koled a popřáli do nového roku.
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Vzhledem ke kulatinám této krásné tradice si vás dovolujeme pozvat na společný
podvečer, kdy zavzpomínáme na to, jak to vše začalo a co jsme všechno za těch
60 let při koledování zažili.
Sejdeme se v neděli 29. 12. 2013 v 17.00 v kostele ve Studenci.
Nezůstane samozřejmě jen u vzpomínání, ale hlavně si společně také zazpíváme
koledy známější i méně známé, krkonošské, studenecké…
Všichni jste srdečně zváni. Těší se koladníci ze Studence.

Svěcení orelského praporu a výroční členská schůze
V pátek 10. ledna 2014 zveme všechny členy i příznivce Orla na mši sv. do
kostela ve Studenci, při níž budeme světit nový orelský prapor. Mše sv. začne
v 18.00 a po ní se přesuneme do orlovny, kde od 19.00 proběhne výroční členská
schůze, na kterou jste také srdečně zváni.

Přístavba orlovny
Už od září probíhá přestavba orlovny, na kterou jsme obdrželi dotaci. Návštěvníky orlovny upozorňujeme, že od 10. 1. 2014 do 31. 5. 2014 nebude možno orlovnu
pronajmout, poněvadž se bude přístavba propojovat se stávající částí budovy.
Děkujeme za pochopení.

Stolní tenis
Tento rok v září je tomu deset let, co zahájil svoji činnost oddíl stolního tenisu,
který působí pod sportovní organizací Orel. Deset let je myslím poměrně vhodná
doba k zavzpomínání a rekapitulaci dosavadní činnosti.
Stolní tenis se ve Studenci hrával ve druhé polovině sedmdesátých a počátkem
osmdesátých let minulého století pod hlavičkou Sokola. Z vyprávění i z vlastních
matných vzpomínek vím, že hráčů ve Studenci, kteří tomuto sportu holdovali, bylo
několik. Vybavuje se mi Josef Horáček, Vojtěch Korotvička starší i mladší, Václav
Korotvička, Jiří Jebavý, Vít Kuřík, Josef Jebavý starší a mladší. Údajně nejlepším
hráčem ze jmenovaných byl již zesnulý Josef Jebavý starší, který svojí útočnou
nátlakovou hrou byl v rámci okresu Semily na velmi dobré úrovni. Nevím, jakých
výsledků uvedená generace dosáhla, ale myslím, že poměrně solidně vystupovala
v rámci našeho okresu.
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Na přelomu tisíciletí se několik Orlů začalo v podzimních a jarních podvečerech
scházet ve studenecké orlovně a bavilo se hraním stolního tenisu. Byli to zejména
Josef Jebavý z Bendovky, Jan Albrecht, Vítek Kuřík a další. Nejdříve občas a poté
poměrně pravidelně mezi ně zavítal i pisatel tohoto článku. Po pár letech hraní jsem
si řekl, že by bylo dobré se zkusit konfrontovat i s jinými hráči a oddíly a ukázat
činnost Orla veřejně. V září roku 2003 proto došlo k vytvoření oddílu stolního tenisu
a přihlášení do oficiální soutěže – okresního přeboru druhé třídy.
Prvními hráči, kteří odehráli v premiérové sezóně nejvíce utkání, byli Josef
Horáček, JUDr. Jan Kuřík, Josef Jebavý mladší, Josef Tichý a Petr Kuřík. Úplně
první soutěžní utkání jsme sehráli 28. 9. 2003 v Turnově s družstvem Stavby Ouvín
a podlehli jsme 3:15, když všechny tři body zařídil JUDr. Jan Kuřík. V této sezóně
jsme získali 14 vítězství a v soutěži skončili na pěkném čtvrtém místě. Jelikož
všechna tři družstva v tabulce před námi nechtěla hrát vyšší soutěž, byl nám
nabídnut pro příští sezónu start ve vyšší soutěži – okresním přeboru první třídy.
Hned v této sezóně jsme již postavili dvě družstva s celkovým počtem 15 hráčů.
Výraznou posilou první družstva se stal Zdeněk Kobrle, který dosud hrál za Sokol
Stará Paka. Druhé družstvo skončilo poslední a bez jediného vítězství. První
družstvo se ve své soutěži udrželo a skončilo na sedmém místě z deseti. Zvláště
památné bylo úplně první utkání s rivalem ze sousední Horní Branné. Velmi zkušený
soupeř hrající v soutěži mnoho let odešel velmi výrazně poražen a nemohl pochopit,
jak jej mohl nováček přehrát. V roce 2005 jsme se začali věnovat též žákům.
Utvořila se skupina dětí, které začaly pravidelně hrát. Některé hrají dodnes, jiné
bohužel vynaložené úsilí již oddílu nevrátily a za Orel Studenec již stolní tenis
nehrají. Ti, kteří se začali učit hrát, byli Martin Šimáček, Matěj Kuřík, Jakub
Hylmar, Jan Pacholík, Jan Kuřík, Martin Kuřík a Daniel Mejvald. Tato skupinka
několik let Orla velmi úspěšně representovala. Uvedení hráči získali v jednotlivcích
i družstvech několik titulů okresních přeborníků. I v krajských turnajích, kam jsme
později začali dojíždět, se neztratili.
V dalších sezónách se družstvo „A“ dospělých poměrně bez problémů drželo
v okresním přeboru první třídy a družstvo „B“ stoupalo jak v tabulce, tak i herně
v okresním přeboru druhé třídy. Partu zlepšujícího se „B“ družstva tvořili jako
vedoucí Miroslav Hylmar a dále pak Jenda Vancl, Leoš Zahradník a Josef Tichý.
V roce 2006 jsme přivítali posilu z krajské soutěže Jiřího Hrubého, který k nám
přestoupil na vlastní přání ze Sokola Jablonec nad Jizerou. Další novou tváří byl
bývalý velmi kvalitní a zkušený borec Jiří Šír z Jilemnice, který posílil „B“ družstvo.
V sestavě Jiří Hrubý, Josef Jebavý mladší, Zdeněk Kobrle a JUDr. Jan Kuřík jsme
v sezóně 2006–2007 skončili druzí a v sezóně následující jsme soutěž vyhráli
a získali tak poprvé titul přeborníka okresu Semily. Podařilo se však ještě více.
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V baráži o postup do krajského přeboru druhé třídy jsme přehráli družstvo Bižuterie
Jablonec nad Nisou „D“ a zajistili si účast v krajské soutěži. Na vesnické družstvo
slušný úspěch. V této soutěži jsme pak odehráli dvě sezóny, když v té první jsme se
v krajské soutěži udrželi, avšak v té další jsme skončili na sestupové příčce. Hlavní
příčinou byl odchod dvou hráčů základní sestavy, Jiřího Hrubého a Josefa Jebavého
mladšího. Za tyto hráče jsme neměli odpovídající náhradu, a tak jsme se po dvou
letech vraceli do okresního přeboru. V sezóně 2008–2009 jsme byli schopni postavit
do soutěží již družstva tři. V dalších letech se bez problému umísťovalo v klidném
středu tabulky jak první, tak i druhé družstvo. Na vyšší úroveň se vypracovávali
další hráči, takže kádr se konečně začal zkvalitňovat. Jednalo se zejména o Jendu
Vancla, Leoše Zahradníka a Matěje Kuříka, kteří již celkem bez problémů mohli
zaskočit v prvním družstvu.
Dalším impulsem v činnosti byl v roce 2011 příchod Josefa Tomeše z Jilemnice.
Jeho píle a spolehlivost oddílu velmi pomohla. V sezóně 2012–2013 převzal Josef
Tomeš vedení družstva „C“ a plní cennou úlohu v tom, že pečuje o začínající hráče
Tomáše Šubrta a Tomáše Exnera. V roce 2012 nastává v oddíle výrazná změna.
V Lomnici nad Popelkou zaniká po dlouhých letech stolnětenisový oddíl a někteří
hráči projevili zájem odejít do Studence. Oddíl se rozšířil o další čtyři hráče. Další
posilou roku 2012 se stal vozíčkář Miloš Tesař, velmi obětavý a zapálený hráč. Jeho
nasazení pro náš sport by mu mohlo a mělo mnoho mladších a zdravějších hráčů
jenom závidět. Pro sezónu 2011–2012 jsme po dvouleté odmlce postavili opět tři
družstva, která si ve svých soutěžích vedla velmi solidně. V jubilejní desáté sezóně
2012–2013 se všem družstvům dařilo výborně a oddíl opět získal cenný úspěch.
První družstvo ve složení Zdeněk Kobrle, JUDr. Jan Kuřík, Petr Řepík, Pavel
Strnad, Jan Suja, Miloš Tesař vyhrálo podruhé v desetileté historii klubu titul
okresního přeborníka a podruhé postoupilo do krajské soutěže. Druhé družstvo
vedené Janem Vanclem a dále tvořené hráči Jan Kuřík mladší, Martin Kuřík a Leoš
Zahradník se udrželo v okresním přeboru první třídy. Družstvo třetí sestávající
z hráčů Matěje Kuříka (vedoucí), Jakuba Hylmara, Jana Strnada, Jana Suji, Miloše
Tesaře postoupilo ze druhého místa rovněž do okresního přeboru první třídy.
V současné době je v oddíle evidováno asi dvacet dospělých členů a asi deset
mládežníků. V soutěžích jsou přihlášena čtyři družstva dospělých a dvě družstva
žáků, ta však s podmínkou, že se k nim na okrese Semily ještě někdo přihlásí.
Doufám, že jsme zatím jak sportovní organizaci Orel, tak i obec Studenec dobře
representovali a že se nám to bude dařit i dále. Myslím, že stolní tenis je sport, který
může přinést do života mnoho pozitivních impulsů. Zejména učí trpělivosti,
soustředění a sebeovládání.
OÚ Studenec
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President Osvoboditel říkal, že Republika československá potřebuje alespoň
50 let vývoje, aby se mohla upevnit. Nebylo jí to dopřáno. Po deseti letech práce ve
stolním tenise vidím, jak je myšlenka TGM pravdivá. Vše potřebuje určitý čas, aby
zapustilo kořeny. Přál bych si, aby se stolní tenis v naší organizaci upevnil o něco
dříve a aby měl pořád alespoň pár obětavců, kteří jsou ochotni mu něco obětovat ze
svého pohodlí. Děkuji všem, kteří v dosavadní činnosti naši snahu a úsilí podpořili.
Ve Studenci dne 29.10.2013
JUDr. Jan Kuřík

Cukrovka: Jak ji překonat zdravou stravou
Nejzdravější potraviny: Hlíva ústřičná
Hlíva ústřičná je úplným elixírem zdraví a mládí, má nejeden léčivý účinek. Je
známá věc, že mezi houbaři, kteří často konzumují hlívu, jsou mnohé choroby
doslova vzácností.
Choroby, které konzumenty hlívy obtěžují minimálně, patří nemoci srdce a cévní
soustavy, oslabení imunitního systému a dokonce i rakovina. Hlíva vděčí za své
takřka zázračné vlastnosti unikátnímu koktejlu látek, hlavně pak glukanu. Je to navíc
houba velice chutná, ze které se dají snadno připravovat vynikající pokrmy.
O rozvoj pěstování této hlívy a o výzkum prospěšných látek v ní obsažených se
nejvíc zasloužila RNDr. A Ginterová z Bratislavy. Právě ona upozornila na její
blahodárný vliv, srovnatelný s jinou léčivou houbou – slavnou šii-take. Příznivé
účinky hub na lidský organismus se ve východních zemích tradují už od doby před
začátkem našeho letopočtu. Dnes se ve světě vyrábí různé léky obsahující mletou
hlívu ústřičnou.
Hlíva ústřičná se již koncem dvacátého století těšila značné oblibě a vedle
žampionů je stále častěji k dostání v obchodech. V přírodě vyrůstají její plodnice na
podzim i v zimě. Najdeme je na pařezech i kmenech listnatých stromů, v místech
chráněných před mrazivými větry. Bývá nejčastěji na kmenech nebo pařezech
topolů, vrb, ořešáků, jasanů, buků a dubů. Roste i mimo les, v parcích a zahradách.
Hlíva se nepoužívá jen k léčení, ale je důležitá pro výživu. Její význam je zvýšen
tím, že ji lze pěstovat i na dřevitých odpadech a slámě. Piliny z listnatých stromů
nebo drť či kousky větví, dřeva a kůry zejména z uvedených listnatých stromů
mohou posloužit jako substrát pro pěstování hlívy.
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Hlíva je velmi dobrá houba, tvoří velké a masité plodnice, jež se uplatní
v polévkách, omáčkách, ale i konzervované v octovém nálevu (nejlépe ve vinném
octě). Starší plodnice a hlavně třeně bývají tuhé. Zaměnit ji s jedovatými houbami je
téměř nemožné.
Hlíva obsahuje polysacharid s imunomodulačním účinkem. Vědci prokázali, že
glukan obsažený v hlívě přispívá ke snižování cholesterolu, upravuje krevní tlak
(nemoci srdce, cévní soustavy), upravuje hladinu cukru v krvi a má i protialergické
účinky.
Hlívu lze zpracovat přímo do pokrmů a salátů.
http://www.cukrovka.estranky.cz/

Recepty nejen pro diabetiky: Hlíva na jehle
Ingredience: kostky vepřového masa, kolečka cibule, kostky slaniny, klobouky
hlívy (menší), sůl, pepř, paprika, drcený kmín
Postup přípravy: Kloboučky, maso i slaninu okořeníme veškerým kořením. Na
jehlu postupně napichujeme kostku masa, kolečko cibule, slaninu, klobouček hlívy.
Pokračujeme až na konec jehly. Pečeme v troubě přes pekáč napříč položené,
pokapeme máslem. Doplníme bramborovou kaší a zeleninovým salátem. Podáváme
teplé.

Dršťková polévka
Ingredience: 500 g hlívy, rostlinný olej, česnek, mletý pepř, 30 g mouky,
majoránka, paprika, sůl, 2 cibule
Postup přípravy: Na oleji podusíme cibuli, přidáme hlívu nakrájenou na nudličky.
Dáme do hrnce s vařící vodou, přidáme česnek utřený se solí, okořeníme pepřem
a zahustíme jíškou. Hotovou polévku okořeníme majoránkou a paprikou zpěněnou
na tuku. Podle potřeby přisolíme a podáváme.
http://www.dia-potraviny.cz/hliva_ustricna.html

OÚ Studenec

69

Ročník 2013

Číslo 6

Plesová sezóna 2014 v sokolovně ve Studenci
25. 1.
1. 3.

Hasičský bál (SDH Studenec)
Masopustní šibřinky, ráz „Hurá do práce aneb
řemesla a povolání“ (SK Studenec)

2. 3.
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Dětský ples (TJ Sokol Studenec) – 13.30 h.
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