Vydává OÚ Studenec

Studenecký

zpravodaj
1/2014

Ročník 2014

Číslo 1

ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
Zhodnocení roku 2013
Každoročně Vám přináším na tomto místě – v prvním čísle našeho Zpravodaje –
poohlédnutí se za rokem předešlým.
Tady jsou ty nejpodstatnější, především radostné záležitosti, které nás v loňském
roce z mého pohledu provázely:
Přístavba, stavební úpravy a snížení energetické náročnosti Mateřské školy
v Zálesní Lhotě vč. instalace tepelného čerpadla
Toto je oficiální název největší stavební akce v loňském roce, která probíhala od
dubna do srpna a znamenala i největší investici tohoto roku. Z důvodu čerpání dvou
dotací byla rozdělena na dvě zakázky. Díky vstřícnosti a sounáležitosti všech subjektů jsme tuto stavbu mohli slavnostně otevřít 31. srpna 2013 za účasti významných
hostí, tak i velké účasti Vás všech.
Amfiteátr v přírodním a kulturním areálu
Druhou významnou stavbou byla realizace této dřevostavby, která obohatila a doplnila tvořící se centrální část obce.
Opravy obecních cest
Jak ve Studenci, tak v Zálesní Lhotě se opravily další místní komunikace asfaltobetonovým povrchem.
Oprava hřbitovní zdi
V Zálesní Lhotě proběhla rekonstrukce třetí etapy hřbitovní zdi. Svým rozsahem
se jednalo v porovnání s předešlými opravami o nejnáročnější část.
Změna Územního plánu Studenec č. 1
Po celý loňský rok probíhaly připomínky ze strany dotčených subjektů k této
změně. V první polovině letošního roku by mělo dojít k její schválené podobě.
Nový úsek veřejného osvětlení v Zálesní Lhotě č. 1
Nové veřejné osvětlení v délce téměř 500 metrů se podařilo zrealizovat na výše
položené komunikaci (souběžné s postranní ulicí), od rodinného domu manželů
Plívových po rodinný dům manželů Blažejových.
OÚ Studenec
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Naučná stezka – 3. etapa
V loňském roce jsme začali s budováním třetí – závěrečné etapy této naučné
stezky.
V roce letošním by mohlo dojít alespoň z určité části (záleží na finančních
možnostech) k její finální podobě.
Kompostování
Společně s dalšími obcemi „Jilemnicka – svazku obcí“ jsme rozjeli projekt sběru,
třídění a likvidace biologicky rozložitelného odpadu. Nikdo z nás nečekal, s jakým
kladným a velkým zájmem se tato nabídka setká právě z Vaší strany.
Rekonstrukce silnice Studenec – Horka u Staré Paky
Tato stavba v podzimních měsících ovlivnila velkou část obyvatel a stejný průběh
lze očekávat v první polovině letošního roku. Poté se stavba bude postupně
přesunovat směrem na Vrchlabí a stejné, či podobné reakce budeme jistě zaznamenávat v jiných částech naší obce. Z pohledu, o jak nákladnou investici se jedná,
(která musí na určitou dobu někoho omezit) je přirozené, že přijdou názory kladné,
ale i záporné. Z pohledu celkového však musím konstatovat, že po dlouhých sedmi
letech čekání a hledání zdrojů financování zde konečně probíhá stavba, kterou si přál
snad každý z nás. Za podstatné teď považuji především to, aby se podařily najít
finanční zdroje i na komunikace III. tříd, které budou opět zasaženy nadměrným
provozem z důvodu objízdných tras, a neskončilo to tak, že budeme mít krásnou
hlavní silnici a ostatní budou v neúnosném stavu.
Pro zajímavost: z nedostatku financí budou letos na Libereckém kraji realizovány
nové silnice pouze u nás a na Frýdlantsku z důvodu oprav po povodních z roku
2010.
Poplatek za odpady
Pro mnohé možná nepodstatná věc do té doby, než má dojít k placení. Obec
mohla podle nového zákona zvýšit poplatek za odpady, jelikož se zvyšují náklady
všech subjektů, na kterých jsme závislí, a tento poplatek upravují všechny obce.
Ta naše se rozhodla cenu udržet na současné hodnotě 500 Kč a dofinancovat
tak ztrátu ze svého rozpočtu.
Pro zajímavost: skutečná cena na jednu osobu nyní odpovídá částce 730 Kč!
Nový úsek veřejného osvětlení v Zálesní Lhotě č. 2
V tomto byl pro nás rok 2013 neúspěšný, jelikož jsme přes, již zmíněný
nesouhlas jednoho občana, museli vše přepracovat a zvolit jinou variantu, která se
komplikovala zásahem do jiného katastrálního území ležícího navíc v Královéhra4

OÚ Studenec

Ročník 2014

Číslo 1

deckém kraji. V tomto čase však již díky příznivému zimnímu počasí tyto práce
započaly.
Takový byl tedy rok 2013. Jaký bude ten letošní, ukáže teprve čas nadcházejících
dvanácti měsíců.
Jiří Ulvr, starosta
První prosincová sobota byla ve znamení šestého ročníku „Pohoštění obecní
polévkou“, který byl výjimečný v tom, že se poprvé konal na nově vybudovaném
amfiteátru v areálu u základní a mateřské školy. Počasí nám v podobě silného nárazového větru zrovna moc nepřálo, ale určitě je dobře, že přírodu (jako jednu z mála)
nedokážeme v tomto stále se měnícím světě nějak ovlivňovat. Z fotografií je však
poznat Váš zájem přijít, naladit se předvánoční atmosférou, něco dobrého ochutnat
a především se setkat s lidmi, které jsme třeba dlouhou dobu neviděli.
Děkuji všem, kteří jakýmkoli způsobem pomohli, a také děkuji všem z Vás, kteří
dokázali pochválit a kladně ohodnotit tuto obecní záležitost.
Na Vaše dotazy odpovídám, že podle předběžných informací by měl příští ročník proběhnout v sobotu 6. prosince 2014.
Jiří Ulvr, starosta
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Další informace
V současné době se pracuje na přípravě cyklotrasy, která by měla propojit obce
Studenec a Horka u Staré Paky. Je vypracována studie, díky které oslovujeme majitele dotčených pozemků. Jen pro zajímavost: na katastrálním území Horka u Staré
Paky je trasa již známa a jedná se o 6 pozemků (z toho polovina je ve vlastnictví
obce), na straně naší obce jsou navrženy tři varianty, které by připadaly v úvahu, jak
napojit postranní ulici s touto cyklotrasou, a vyhnout se tak frekventované hlavní
silnici. Na našem území se však jedná až o 51 pozemků a z tohoto důvodu nedokážu
odhadnout, jakou časovou náročnost zaberou daná vyjádření od majitelů těchto
nemovitostí.
Jiří Ulvr, starosta

Anketa
V nadcházejícím čase se k Vám do poštovních schránek dostane dotazník, který
Vás osloví dotazy týkajícími se budovy bývalé Mateřské školy ve Studenci čp. 5
(dnes již pouze pečovatelského domu). Budete mít možnost vyjádřit se a přispět tak
třeba k realizaci něčeho, co by bylo v naší obci prospěšné a potřebné. Chceme tak
rozhodovat společně s Vámi a slyšet vaše názory, ze kterých může třeba vyjít něco,
co si nedovedeme v současné době představit. Samozřejmě by se mělo jednat o stavbu, která přinese efektivnost. Podobným způsobem proběhla i anketa v Zálesní Lhotě ještě před stavbou dnes již zrekonstruované budovy sloužící převážně mateřské
škole.
Již předem děkuji za Vaše názory a nápady.
Jiří Ulvr, starosta

Obec Studenec v roce 2013 realizovala v rámci celkové rekonstrukce a přístavby
MŠ v Zálesní Lhotě i projekt, který byl součástí této investiční akce s názvem
„Snížení energetické náročnosti a instalace TČ do MŠ v Zálesní Lhotě“. Cílem
projektu bylo snížení energetické náročnosti budovy mateřské školy. Na objektu
byla instalována nová kvalitní okna s trojskly, zatepleny obvodové zdi a střecha
objektu a instalováno tepelné čerpadlo typu vzduch/voda. Z celkových nákladů akce
ve výši cca 2,18 mil. Kč byla z fondů evropské unie – ERDF/OPZP přislíbena částka

OÚ Studenec

9

Ročník 2014

Číslo 1

ve výši 875 tis. Kč, ze Státního fondu životního prostředí částka ve výši 49 tis. Kč.
Částky by měly být proplaceny v roce 2014. Realizací projektu dochází k významným úsporám nákladů za vytápění a ke snížení spotřeby energie o cca 125 GJ, což
odpovídá roční úspoře 40 tun CO2.

Placení poplatku ze psů na rok 2014
Připomínáme majitelům psů, že poplatek je splatný do konce března 2014.
Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.
Na základě Obecně závazné vyhlášky č. 2/2007 o místních poplatcích sazba
poplatku činí ročně:
– za prvního psa 200 Kč,
– za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300 Kč.
Družstvo žáků Základní školy Studenec se zúčastnilo natáčení soutěžního
pořadu „Bludiště“ v České televizi v Ostravě.
Jejich úspěšné vystupování můžete poprvé zhlédnout v sobotu 19. dubna
2014 na dětské stanici Déčko (ČT :D).
Charitní šatník bude opět otevřen od 13. 3. 2014 do 26. 6. 2014,
vždy ve čtvrtek od 15.00 do 17.00 hodin.
Děkujeme všem, kteří pomohli potřebným v loňském roce, hlavně při povodňové
sbírce.
Připojuji velké poděkování všem dobrovolníkům, kteří obětují svůj volný čas této
činnosti.
Jitka Kadlecová

Půjčky z Fondu rozvoje bydlení
Obecní úřad Studenec vyhlašuje podmínky výběrového řízení na poskytnutí
půjček z Fondu rozvoje bydlení.
Přihlášku je možné podat do 11 hodin 25. dubna 2014 na OÚ Studenec.
Žádost musí obsahovat:
a) jméno a příjmení žadatele (v případě SJM – i jméno a příjmení druhého z manželů), název právnické osoby a statutárního zástupce
10
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b) adresa trvalého pobytu fyzické osoby, sídlo právnické osoby nebo fyzické
podnikající osoby
c) přesné označení předmětné obytné budovy (adresa, číslo popisné, číslo parcely,
doklad o vlastnictví domu nebo stavby, příslušnou projektovou dokumentaci
včetně předpokládané ceny, stavební povolení či jiný doklad o přípustnosti akce
– požaduje-li to stavební zákon)
d) účel, na který má být půjčka poskytnuta
e) předpokládaná lhůta dokončení stavby
f) požadovaná výše půjčky
g) doklad o výši příjmů žadatele a ručitelů (půjčka do 50 tis. jeden ručitel, nad
50 tis. dva ručitelé). U ženatého (vdané) ručitele v případě SJM souhlas manžela
(manželky) s ručením. Pokud jsou vyžadováni 2 ručitelé, nemohou to být
manželé žijící v SJM. Zároveň nemůže manžel/ka v SJM dělat ručitele druhému
z manželů.
Z fondu se poskytují tyto druhy půjček:
Poř. č. Název (účel)
01
02
03
04
05
06
07

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

Úrok

Horní hranice půjčky
na jeden dům

3%
3%
3%
3%
3%
3%

200 tis.
180 tis.
50 tis.
100 tis.
50 tis.
150 tis.

3%
3%
3%
3%

60 tis.
50 tis.
100 tis.
50 tis.

Jednotlivé druhy půjček lze sčítat. Půjčky nelze získat opakovaně na jeden objekt
ke stejnému účelu. Půjčku lze čerpat nejdéle 12 měsíců po podpisu smlouvy oběma
stranami. Půjčka se splácí v pravidelných měsíčních splátkách. Začátek splácení
jistiny i úroku včetně termínů splátek se stanoví ve smlouvě mezi obcí a dlužníkem.
Ve smlouvě lze dohodnout dobu splatnosti půjčky.
Jiří Ulvr, starosta obce Studenec
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Sběr nebezpečného a komunálního odpadu
Sběr nebezpečného odpadu a elektrozařízení
provede firma „Marius Pedersen, a. s.“
v sobotu 19. dubna 2014
Studenec
u Lípy
u pošty
u sokolovny
u samoobsluhy
u Špice
u Pensionu Trautenberk

Zálesní Lhota
8.00
8.30
9.00
9.30
10.00
10.30

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

10.50
11.00
11.15
11.30
11.45
12.00

Se svým odpadem si každý musí přijít osobně.
Sběr je zdarma pouze pro občany našich vesnic a pro majitele nemovitostí na
území našich vesnic!
Sběr nemohou použít právnické osoby a osoby fyzické oprávněné k podnikání.
Pozor! Pneumatiky jsou sbírány pouze bez ráfků!
Elektrozařízení = všechno, co je na elektrický proud nebo na baterie.
Kontejnery na komunální odpad budou umístěny od 25. do 27. dubna 2014
Studenec: u Lípy, parkoviště u sokolovny, v Kruhovce
Rovnáčov: u Chládků

Zálesní Lhota: u hřbitova

NEBEZPEČNÝ ODPAD NEPATŘÍ DO KOMUNÁLNÍHO ODPADU.
Není důvod jej dávat jinam, protože je sbírán bez poplatku!
Vážení! Pneumatiky, autobaterie, železný šrot, televize apod. opravdu nepatří
do kontejnerů!!! Při každém sběru se najdou jedinci, kteří toto nedodržují, a tím
porušují zákon o odpadech!
Do kontejnerů nepatří také stavební odpad – ten si každý stavebník musí
odstranit na své náklady. V opačném případě budou náklady na odvoz
a skládkovné přeúčtovány stavebníkovi.
Děkujeme
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Z jednání zastupitelstva obce
Čtvrté a poslední zasedání Zastupitelstva obce Studenec v loňském roce se uskutečnilo 16. prosince 2013 za účasti 14 zastupitelů a 5 občanů.
V prvním bodě programu seznámil Ing. Boura zastupitele s příjmy z poplatků
a s výdaji na odvoz a uložení komunálního, tříděného, nebezpečného odpadu a kontejnerů. Zastupitelé pak schválili, že zůstane v platnosti obecně závazná vyhláška
č. 1/2012, která stanovuje poplatek za odpady na rok ve výši 500 Kč na osobu.
Byla schválena smlouva na zajištění dopravní obslužnosti, podle které obec
v roce 2014 zaplatí 167 670 Kč (90 Kč na obyvatele), dále rozpočtové změny za rok
2013 č. 3 a rozpočtové provizorium na I. čtvrtletí roku 2014. Rada obce byla
pověřena ke schválení rozpočtových změn, zejména při obdržení dotací a dokončení
rozpracovaných akcí do konce roku 2013.
PaedDr. P. Junek seznámil přítomné s výroční zprávou ZŠ, která je k nahlédnutí
na OÚ. Tato zpráva obsahuje jednak hospodaření školy, dále výsledky ve výuce,
práci zájmových kroužků a sportovní činnost. Spolupráce s obcí je na dobré úrovni,
ZŠ má slušné výsledky, co se týče vzdělávání (v celorepublikovém měřítku) i ve
sportovní činnosti.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zápis z kontroly finančního a kontrolního výboru.
Finanční výbor provedl v roce 2013 sedm kontrol, kontrolní výbor dvě kontroly.
Nebyly zjištěny žádné závady.
V diskusi pan starosta informoval o těchto záležitostech:
– Rekonstrukce silnice bude pokračovat na jaře směrem na Horka, kde jsou již nyní
nové propustky. Ukončení těchto prací je plánováno do 30. června 2014. Objízdné trasy budou jako v roce 2013, navíc se bude využívat silnice přes Bukovinu.
Od kostela směrem na Dolní Brannou se oprava připravuje v šesti etapách, začátek prací se předpokládá nejdříve v létě 2014.
– Ve dvou bytech na zdravotním středisku byla vyměněna okna, která byla v havarijním stavu. Je na zvážení, zda měnit všechna okna postupně, či řešit objekt
celkově včetně zateplení. Dotace na zateplení byly dosud podmíněny výměnou
zdroje vytápění, což by znamenalo daleko větší zásah do budovy.
– Nabízí se otázka využití budovy bývalé Mateřské školy ve Studenci, jednou
z možností je přestavět ji na pouze pečovatelský dům se sociálním zařízením
v každém bytě. Další varianty by mohly přinést odpovědi občanů na rozeslanou
anketu.
– Byl připraven návrh nájemní smlouvy s občanským sdružením Stará škola o využívání budovy staré školy v Zálesní Lhotě. Sdružení bude část budovy využívat
do konce roku 2014 za symbolické nájemné a náklady na energie a vodné.
OÚ Studenec
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Pan Václav Urban pochválil Obecní polévku, ale zaznamenal třenice mezi obcí
a hasiči ohledně stánku s občerstvením. Pan starosta odpověděl, že občerstvení na
prvních třech ročnících zajišťoval Jan Horáček a zisk byl kompenzován v ceně za
technickou pomoc a ohňostroj. Občerstvení v dalších dvou ročnících zajišťovali
hasiči, zisk byl kompenzován výpomocí se stavěním a úklidem pódia a stánků. Při
letošním ročníku se již pódium nestavělo a rada obce rozhodla, že hlavní stánek
s občerstvením bude za poplatek 2 000 Kč i přesto, že obec měla nabídku za
3 000 Kč. Hasiči na platbu poplatku za stánek nepřistoupili, občerstvení proto
připravil Marián Marek.
Na dotaz pana Krůfy, zda se něco neudělá s amfiteátrem proti větru, pan starosta
odpověděl, že se problém řeší, stromy tam však podle stanoviska Odboru životního
prostředí v Jilemnici není možné vysázet.
Pan František Tauchman se ptal, zda se neplánuje v souvislosti s opravami silnice
vybudovat kruhový objezd Na Špici a u Řeznictví Nosek a umístit místo radarů semafory, které rychle jedoucí auta zastaví. Pan starosta odpověděl, že u řeznictví se
křižovatka řešit zatím nebude kvůli nesouhlasu majitelů přilehlých pozemků. Kruhový objezd na Špici se také nebude realizovat, tam jsou dotčené pozemky problematické z důvodu vypořádání dědictví a zástavy u banky. Je však nutné přípravu těchto
staveb zahájit, protože ministerstvo financí přislíbilo čerpání financí na tyto stavby
pouze do roku 2015. O semaforech se bude jednat 18. prosince v Hradci Králové.
Na závěr pan starosta poděkoval zastupitelům za práci odvedenou v tomto roce
a všem přítomným popřál klidné prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do
nového roku.

Změny u daně z nemovitostí – jak se nás dotknou?
Některé změny daň sníží, jiné zvýší.
Poplatníkovi, který vlastní kromě bytu/nebytového prostoru a podílu na společných částech domu i podíl na společném pozemku přesahujícím zastavěnou plochu
domu nebo na pozemcích užívaných společně s jednotkami, se daň může nepatrně
zvýšit. Stane se tak v důsledku vynásobení podlahové plochy bytu/nebytového
prostoru novým koeficientem 1,22, zohledňujícím existenci tohoto pozemku, který
již nově nebude předmětem daně z pozemků. Vlastníkovi bytu/nebytového prostoru
v domě, který zcela pokrývá plochu vlastněného pozemku, se nic nemění. Základem
pro výpočet jeho daně zůstává podlahová plocha vynásobená stávajícím koeficientem 1,20. V prvním případě (zvýšení daně) majitel nemusí podávat nové daňové
přiznání, původní daň mu přepočte a vyměří správce daně z moci úřední.
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Ve všech ostatních případech při změně okolností rozhodných pro vyměření daně
nebo osoby poplatníka je potřeba daňové přiznání (případně dílčí daňové přiznání)
podat správci daně do 31. ledna.
U vícepodlažních staveb pro podnikání dojde ke zvýšení základní sazby daně jen
v případě, že každé další nadzemní podlaží přesahuje jednu třetinu zastavěné plochy
stavby. Oproti současnému stavu, kdy podnikatel platí daň za každé další nadzemní
podlaží bez ohledu na velikost plochy, tak v řadě případů dojde fakticky ke snížení
daně z těchto staveb.
Novinkou dále je, že do zpevněných ploch pozemků užívaných k podnikání náleží i pozemky, jejichž povrch je zpevněn vlečkou, přičemž vlečky již nebudou předmětem daně ze staveb. To reálně znamená snížení stávající výše daně z pozemků.
Pozemky určené k zastavění vybranými stavbami (vodárny, kanalizační zařízení,
stavby rozvodných zařízení a stavby pro veřejnou dopravu) budou nově do doby
dokončení výstavby zdaňovány jako pozemky stavební.
Zákon též mění pojmy a názvosloví. Například stavbami podléhajícími dani ze
staveb a jednotek se nyní rozumí budovy, inženýrské stavby a jednotky (jednotku
tvoří byt/nebytový prostor, podíl na společných částech domu a podíl na pozemku).
Poplatníkem daně je nově také svěřenský fond (fond umožňující vyčlenění majetku a jeho oddělenou správu), podílový fond, stavebník oprávněný z práva stavby
a pachtýř (za obdobných podmínek jako nájemce).
Uvedené změny bylo nutno provést v souvislosti s přijetím nového Občanského
zákoníku. Senát Parlamentu ČR proto přijal dne 9. října 2013 zákonné opatření, které mění zákon o dani z nemovitostí (nově zákon o dani z nemovitých věcí). Pokud
Poslanecká sněmovna toto zákonné opatření schválí, nová právní úprava bude
účinná od 1. ledna 2014.
V Praze dne 26. listopadu 2013
Ing. Petra Petlachová, tisková mluvčí Generálního finančního ředitelství

Daň z nemovitých věcí v roce 2014
Informace o změnách od 1. 1. 2014
Dnem 1. 1. 2014 nabývá účinnosti zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb.,
kterým se mění mimo jiné i zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), především v návaznosti na změny, které
v soukromém právu přináší zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „nový
občanský zákoník“). Uvedenou novelou dochází k některým významným změnám,
mimo jiné i s dopadem na stanovení daně.
OÚ Studenec
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U některých poplatníků dojde ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím ke
změně okolností rozhodných pro vyměření daně ve smyslu § 13a odst. 1 zákona,
ačkoliv žádnou nemovitost nenabyli ani nepozbyli. I tito poplatníci však mají
povinnost podat daňové přiznání na rok 2014, a to i tehdy, dojde-li u nich ke
snížení daňové povinnosti.
1. Změny ovlivňující výši daně, u nichž má poplatník povinnost podat daňové
přiznání za rok 2014:
Snížení daňové povinnosti:
– Stavby vleček jsou od 1. 1. 2014 předmětem daně z pozemků jako zpevněné
plochy pozemků užívané k podnikání, nikoli předmětem daně ze staveb.
– Některé stavby nejsou od 1. 1. 2014 předmětem daně ze staveb a jednotek, neboť
nejsou zdanitelnou stavbou podle zákona, tj. budovou nebo inženýrskou
stavbou uvedenou v příloze zákona. Jedná se např. o tzv. plošné stavby, které se
nacházejí na jiných druzích pozemků, než je zastavěná plocha a nádvoří nebo
zpevněná plocha.
– Za nadzemní podlaží pro výpočet sazby daně u staveb užívaných k podnikání se
již nepovažuje takové nadzemní podlaží, jehož zastavěná plocha je menší než 1/3
zastavěné plochy stavby. U některých staveb pro podnikání tak dochází ke snížení
počtu podlaží.
Zvýšení daňové povinnosti:
– Pozemky určené k zastavění zdanitelnými stavbami, osvobozenými od daně ze
staveb a jednotek podle § 9 odst. 1 písm. i) a j) zákona budou od 1. 1. 2014 (na
rozdíl od stávající právní úpravy) po dobu, než bude stavba dokončena, zdaňovány jako pozemky stavební. Jedná se o pozemky určené k zastavění stavbami,
které doposud nebyly předmětem daně ze staveb, jako jsou stavby vodáren,
úpraven vody, kanalizačních zařízení, rozvodných zařízení, nebo stavby pro
veřejnou dopravu. Jedná se zde o stavby zdanitelné daní z nemovitých věcí, tj.
budovy nebo vybrané inženýrské stavby. Nebude-li takováto stavba dokončena
v roce 2013, poplatník je povinen uvedenou změnu zohlednit v daňovém přiznání
na rok 2014.
– Je-li vlastníkem pozemku pod bytovým domem rozděleným na jednotky subjekt,
který není vlastníkem žádné z jednotek, je tento pozemek předmětem daně
z pozemků a poplatníkem daně je vlastník pozemku bez ohledu na to, že je
pozemek zastavěn stavbou. Tento poplatník je povinen na zdaňovací období 2014
podat daňové přiznání. Výjimkou je případ, kdy je tento pozemek ve vlastnictví
státu nebo ve vlastnictví té obce, na jejímž území se nachází, neboť pak je od daně osvobozen a není povinnost toto osvobození uplatnit v daňovém přiznání.
16

OÚ Studenec

Ročník 2014

Číslo 1

Změna osoby poplatníka:
– Zatímco do roku 2013 byly poplatníky daně za nemovité věci, tvořící jmění
podílových fondů či fondů obhospodařovaných penzijní společností, investiční či
penzijní společnosti obhospodařující tyto fondy, jsou od 1.1.2014 poplatníky daně
přímo tyto fondy, jimž proto vzniká povinnost podat daňové přiznání na rok 2014.
Poplatníkem daně je tedy nově:
– podílový fond,
– fond obhospodařovaný penzijní společností,
samozřejmě pouze za nemovité věci, tvořící jmění těchto fondů. Za nemovité
věci, které jsou ve vlastnictví investičních či penzijních společností, které fondy
obhospodařují, jsou poplatníky nadále tyto společnosti.
2. Změny ovlivňující výši daně, u nichž nemá poplatník povinnost podat daňové
přiznání za rok 2014:
– Poplatníkovi, který vlastní kromě bytu/nebytového prostoru a podílu na společ-

ných částech domu i podíl na společném pozemku přesahujícím zastavěnou
plochu domu nebo na pozemku, který je užíván spolu s jednotkou a je ve
spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek v domě, se daň nepatrně zvýší. Stane se
tak v důsledku použití vyššího koeficientu 1,22 při stanovení upravené podlahové plochy pro základ daně ze staveb a jednotek, zohledňujícího existenci tohoto
společného pozemku, který již nebude předmětem daně z pozemků. Přepočet
daně provede správce daně automatizovanou konverzí, daň vyměří z moci
úřední a novou výši daně poplatníkovi sdělí rozhodnutím, zpravidla hromadným
předpisným seznamem, případně platebním výměrem. Nedojde-li tedy u poplatníka k jiným změnám, nevzniká mu povinnost podat daňové přiznání na rok 2014
za již dříve přiznané jednotky.
– Poplatníkem se stává také (rozšíření okruhu poplatníků v souladu s novým
občanským zákoníkem):
– pachtýř,
– stavebník u pozemků zatížených právem stavby (tj. ten, v jehož prospěch
bylo právo stavby zřízeno),
– svěřenský fond,
– ale protože takový subjekt nebude existovat 1. 1. 2014, bude existence takového
subjektu ovlivňovat daňovou povinnost nejdříve na zdaňovací období 2015.
– Změna režimu v případě nezvolení společného zástupce u nemovitých věcí
v podílovém spoluvlastnictví – správce daně vyměří spoluvlastníkům daň za
jejich spoluvlastnické podíly z moci úřední.
OÚ Studenec
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3. Změny formální, bez dopadu na výši daně, které vyplývají z nových pojmů
občanského zákoníku:
– změna názvu daně na daň z nemovitých věcí, která se skládá z daně z pozem-

ků a z daně ze staveb a jednotek
– změny názvů předmětů daně ze staveb a jednotek:
– zdanitelná stavba, tj. budova nebo vybraná inženýrská stavba,
– jednotka (v daňovém přiznání se uvádí jako byt nebo nebytové jednotky členěné

podle využití)
– změny označení a logického uspořádání některých právních důvodů osvoboze-

ní, zpravidla bez dopadu na trvající, již dříve poskytnutá osvobození.
4. Změna režimu v případech úmrtí poplatníka ve lhůtě pro podání daňového
přiznání:
– daňové přiznání za zemřelého, byl-li povinen jej podat a tuto povinnost nesplnil,

podává osoba spravující pozůstalost.

Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2014
Farní charita Studenec děkuje tímto koledníkům i dárcům, kteří se zúčastnili
Tříkrálové sbírky 2014. Výtěžek sbírky v naší obci Studenec činil 58 991 Kč.
V Zálesní Lhotě se vybralo 6 138 Kč. Prostředky byly odeslány na ústředí Charity
ČR v Praze 1.
Letošní výtěžek tříkrálové sbírky bude z největší části použit na nákup pomůcek
pro špatně pohyblivé pacienty. V případě potřeby pomůže zajistit i nákup
zdravotnického materiálu nebo z něj bude poskytnuta pomoc lidem z našeho
regionu, kteří by se dostali do tíživé sociální situace. V předešlých letech jsme tak
díky vybraným prostředkům mohli pořídit například elektrické polohovací postele,
antidekubitní matrace nebo mechanické vozíky pro zapůjčení do domácností
nemocných. Každoročně sbírka podpoří i humanitární pomoc u nás a v zahraničí.
V tomto roce půjde o příspěvek na rozvoj projektů v Indii souvisejících s adopcí na
dálku, kterou zajišťuje Diecézní charita Hradec Králové.
Ať Vám Pán za Vaše dary a službu požehná!
Do roku 2014 vám přeji vše dobré.
za FCH Studenec Heda Jiranová
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Základní škola a Mateřská škola Studenec
Jak to bylo o Vánocích v MŠ Studenec
19. 11. 2013
Vánoční čas ve školce jsme
přivítali hudebním pořadem „Putování za Betlémskou hvězdou“. Společné zpívání Ježíškovi se nám všem moc líbilo.
3. 12. 2013
Při vánočním tvoření s paní
Jerichovou si mladší děti zdobily „Betlémek“ a starší děti
parádily malé stromečky třpytivými ozdobami. To bylo krásy, až oči přecházely!
5. 12. 2013
Nadešel den, kdy k nám zaletěli andělé, vzali s sebou Mikuláše, nechyběli ani
hodní čertíci. Přišli k nám až ze studenecké školy a nezapomněli nám přinést dobroty, za které jsme poděkovali básničkami a písničkami.

7. 12. 2013
Vánoce se rychle blíží, už svítí i studenecký vánoční strom a voní studenecká
obecní polévka. Po celý den nám Krakonoš pořádně foukal, navzdory tomu se dětem
OÚ Studenec

19

Ročník 2014

Číslo 1

vystoupení moc povedlo. Také jejich pěkné výrobky, které se prodávaly na stánku
naší školky, potěšily nejen rodiče dětí, ale i všechny obdivovatele z řad návštěvníků
polévky.
12. 12. 2013
Tento den jsme se těšili na
naše „rodinky“, které jsme pozvali na vánoční besídku. Vystoupení všech oddělení byla
odměněna velkým potleskem
a sladkou nadílkou.
Poslední týden před Vánoci
děti při koledování v okolí
školky rozdávaly přáníčka a také dělaly radost koledou nebo
básničkou.
19. 12. 2013
Hned ráno k nám zavítal pan starosta Ulvr s panem místostarostou Bourou
a popřáli nám hezké Vánoce a přinesli společně čokoládová vajíčka s překvapením.
Potom jsme zaslechli zvoneček, a tak se všechny děti sešly u vánočního stromečku,
kde na ně čekalo další překvapení, a to dárečky od tak očekávaného Ježíška.
kolektiv MŠ Studenec

Zprávičky z MŠ Zálesní Lhota
Před vánočními svátky měla naše školka pořádně napilno.
Navštívili jsme divadelní představení „Skřítkové“ v Jilemnici,
sešli jsme se s několika maminkami, ale i tatínky na „vánočním tvoření“, kde si děti s pomocí rodičů
vyrobily krásné andílky, zimní
stromeček, svíčku v jablíčku
ozdobenou bonbónky a dřevěnou
ozdobu malovanou voskovkami
a přežehlenou žehličkou. Vznikly
krásné a jedinečné dekorace, které
si děti odnášely s úsměvem domů.
20

OÚ Studenec

Ročník 2014

Číslo 1

Navštívil nás čert s Mikulášem, ve
třídě jsme si ozdobili stromeček.
S paní Dražkovou si děti upekly
krásné a voňavé perníčky, které si
zdobily polevou.
Děti vystoupily s pásmem písní
a básní na vánočních trzích ve Studenci a v Zálesní Lhotě.

Vše dovršily vánoční besídky pro babičky a dědečky ve
společenské místnosti a besídka pro rodiče, která poprvé
proběhla v novém prostoru
a ve zcela zaplněné třídě. Děti

předvedly řadu známých pohádek, nechyběly vánoční básničky a koledy.
Nakonec zazvonil zvoneček
a Ježíšek dětem nadělil do školky krásné dárečky, autíčka,
traktor, řadu didaktických her
a také lego.
Při procházce ke kapličce
jsme Ježíškovi poděkovali a ještě mu zazpívali.
učitelky MŠ Zálesní Lhota

Co děláme ve školní družině…
I v letošním školním roce se ve školní družině scházíme v hojném počtu. Děti
tráví čas po vyučování v dětském kolektivu a zažívají společně spoustu legrace,
vytvářejí různé výrobky, tráví co nejvíce času na čerstvém vzduchu a poznávají nové
OÚ Studenec
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a dosud neznámé věci. Mimo
hraní různých her se všichni
společně aktivně podílíme na
různorodých činnostech (výtvarná výchova, tělesná výchova,
pracovně-technická činnost, dramatická výchova atd.), které
v průběhu týdne střídáme a přizpůsobujeme aktuálním podmínkám a možnostem.
Na podzim jsme strávili hodně času venku v nedalekém okolí
školy. Děti nejraději pobývaly na
dětském hřišti a v přilehlém sportovním areálu, kde jsme společně hráli různé sportovní soutěživé hry. Do posledních
zimních dnů jsme plně využívali multifunkční hřiště, které nám poskytovalo hrací
plochu na oblíbený fotbal. Za nepříznivého počasí jsme ve družině kutili, malovali,
skládali, vystřihovali, lepili – draky, sovičky, ježky, zimní ozdoby a krajiny, ptačí
krmítka, sněhuláčky… Sněhuláci z ponožek se dětem krásně povedli a dodnes zdobí
vestibul školy, kde si vyměnili místo s dýňovým strašidlem.
Věřte nevěřte, ale i k nám do
družiny dorazil Mikuláš se svou
družinou. Na jejich návštěvu
jsme byli připraveni a společně
jsme si nacvičili tři písničky,
které jsme jim za doprovodu
kytary zazpívali. Byli jsme hodní, jelikož nás obdaroval krásnými dárky – vytoužený hokej,
autíčka a společenská hra – Jožin
z bažin.
Vánoční čas jsme si zpestřili
výrobou dárku pro své rodiče.
Děti vytvořily a namalovaly pro své blízké kalendář na rok 2014. Týden tvrdé práce
a trpělivosti se ovšem vyplatil a výsledek byl naprosto úžasný. Kalendáře byly
nádherné, originální a osobní. Každý měsíc včetně titulní stránky byl ilustrován
obrázkem, který si tam děti samy namalovaly. Doma jsem kalendáře svázala do
kroužkové vazby, aby to byl, jak děti říkají, opravdový kalendář!!! Dík patří firmě
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Plasteko za zapůjčení přístroje na kroužkovou vazbu.
Poslední den před Vánocemi si děti hrdě a s nadšením
odnášely své tajné dárky
domů. Věřím, že tento dárek vykouzlil na obličejích
rodičů pocity radosti a spokojenosti.
Velké překvapení na nás
čekalo první školní den
v roce 2014. Ve školní družině nám Ježíšek zanechal
bohatou nadílku. A víte, kde
byly dárečky schované? Ne? No v pytli i s dopisem. A co jsme tam našli? Spoustu
autíček a několik krásných společenských her. Nahlas a zřetelně jsme zakřičeli –
Děkujeme!
Dále se školní družina
podílela na přípravě činnosti k zápisu dětí do
1. ročníku. Společně jsme
pro děti připravili komponenty k tvorbě motýlka.
Dělba práce fungovala na
výbornou, tudíž každý
tvořil něco – někdo polepoval barevným papírem
ruličky od toaletního papíru, někdo vystřihoval
křídla, jiný zase ručičky
nebo hlavičku. „Uuufff,
to byla práce,“ se ozývalo od dětí. Celkem jsme připravili spoustu komponentů (na
50 ks motýlků), které pak děti u zápisu vybarvovaly a správně přilepovaly na tělíčko
motýlka (ruličku). Děti byly šikovné a motýlci se jim krásně povedli.
Čas nám rychle letí, tak proto s ním nesmíme marnit a naopak stále něco dělat.
Už se těšíme na další společné zážitky…
Mgr. Alexandra Brožová
OÚ Studenec
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Zápis do 1. třídy pro školní rok 2014/2015
17. leden 2014 byl pro mnohé předškoláky dnem svátečním. V doprovodu svých
rodičů přišlo postupně do školy k zápisu do 1. třídy 44 budoucích prvňáčků! Děti ze
Studence, Bukoviny, Zálesní Lhoty, Horek u St. Paky, Čisté u Horek, Nedaříže vítaly u vchodu Šmoulinky a Šmoulové.
To se totiž děvčata z 8. třídy, Bětka Bušáková, Terka Bordáčová, Andrea Budínová, Lidu Kadlecová ve šmoulím a Simča Bartoňová, Sabča Maternová a Denča
Zahradníková ve společenském, snažila, aby děti ztratily prvotní zábrany a ostych z ne úplně známého
prostředí.
Dívky se věnovaly dětem
i jejich rodičům v učebně
5. třídy, kde pro ně bylo
připraveno zázemí. Zatímco

rodiče „úřadovali“, děti kreslily a pak s pomocí svých
rodičů i trošku lepily, aby si
odnesly společně dotvořeného barevného motýlka,
kterého jim „předpřipravily“ děti ze školní družiny.
Souběžně sledovaly pohádky, hrály si, sestavovaly
puzzle, plnily drobné úkoly
za sladkou lízátkovou odměnu. Pro všechny pak byl připraven domácí zákusek od
p. V. Bekrové, pro děti džus připravený p. R. Kuříkem a pro rodiče káva a čaj.
V prvních třídách pak děti ukázaly p. učitelkám Ivě Exnerové, Zdeňce Erbenové
a Ivaně Kučerové, co všechno už ovládají. Potvrdilo se, že předškoláci jsou šikovní
a na 1. třídu se těší. Jen bude třeba dopilovat „řeč“, některé hlásky naše předškoláky
umí hodně potrápit.
24
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Za odměnu si děti odnášely upomínkovou tašku s prvky stavebnice Lega, drobné
překvapení v Kindervajíčku a pozvánku ještě k dalším třem návštěvám velké školy,
aby si ji v únoru prohlédly za pomoci pohádkových bytostí, ve školních lavicích při
jarním tvoření v březnu zkusily „dávat pozor“ a v květnu si zasportovaly a zasoutěžily na „umělce“ za pomoci velkých školáků.
A protože všechny děti z důvodu nemoci nestihly zápis v lednu, mohou rodiče
využít možnosti náhradních zápisů do 15. února.
Všem, kteří se podíleli na přípravě a vlastním průběhu zápisu, děkuji.
PaedDr. Dana Synková, zástupkyně ředitele

Pernštejni opět navštívili naši školu
Ve středu 22. 1. navštívila Skupina historického šermu Pernštejni základní školu
a předvedla žákům prvního stupně představení ze života rytířů a králů za vlády
Lucemburků. Někteří
žáci se zapojili spolu
s Pernštejny do rytířských turnajů a dokázali tím svou odhodlanost a statečnost.
Žáci byli nadšeni, vše
proběhlo bez nejmenších problémů a musíme přiznat, že i my
učitelé jsme se bavili
a společně žasli nad
tím, jakou atmosféru
dokázali rytíři a králové v tělocvičně navodit. Během představení měnili herci
důmyslné kostýmy a předvedli velké množství zbraní i výstroje. Fakta byla podána
velice profesionálně, s patřičným nadšením i vtipnou formou, která provázela celé
představení.

ZŠ na Kaleidoskopu
Základní škola se v pondělí 3. ledna zúčastnila taneční show Kaleidoskop, kterou
jako každoročně připravila jilemnická taneční skupina Paul Dance. Tanečníci všech
věkových kategorií na jevišti v kulturním domě předvedli představení plné
nádherných tanečních kreací i kostýmů. Při vystoupení nechyběli ani žáci naší školy
OÚ Studenec
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Táňa Hačková a Aleš
Čapek předvedli vystoupení plné pohádkových postav a zápletek, Eliška Ulvrová
a Štěpánka Dubská
přitančily na jeviště
a ukázaly, jak náročné
taneční kroky s lehkostí zvládají. Žáci byli z vystoupení nadšeni, v hledišti by se našel jen málokdo, kdo
by se na židli nepohupoval a neprožíval tak skvělou atmosféru spolu s vystupujícími.
Mgr. Zuzana Líkařová, třídní učitelka 4. B

Vánoční výtvarná soutěž
Adventní období je ideálním časem pro výtvarné tvoření, protože si lidé od
pradávna zdobí své příbytky, domácnosti, chodby, dveře, okna či truhlíky. A proto
jsme v tuto dobu vyhlásili vánoční výtvarnou soutěž na téma: Nejoriginálnější
vánoční výzdoba, formou prostorové práce.
Přestože to bylo dobrovolné,
tak se nám sešlo téměř 80 výtvarných děl, které nám zdobily celé
jedno patro školy. Veřejnost si je
mohla prohlédnout během Obecní
polévky, která se konala v sobotu

7. 12. za školou v novém přírodním amfiteátru.
Nápady byly jedinečné,
vkusné. Ať už to byly různé
perníkové chaloupky (jedna
dokonce svítící), stromečky,
věnečky, betlémy, vánoční
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ozdoby či závěsy od nejmenších
oddělení ve studenecké a lhotecké
školce až po žákyni z 9. třídy.
Moc si ceníme pomoci a času
rodičů, kteří se v tak hojném počtu
do naší soutěže zapojili. Chválíme
Vás!
Všichni účastníci byli odměněni
diplomem, výtvarnou cenou a body do aktivity ve školní soutěži.
Zvláštní ocenění dostalo 25 žáků,
ti nejmenší alespoň malou sladkost. Jsme rádi, že jsme se potěšili navzájem, a ještě jednou všem ŠIKULKÁM
děkujeme.
za výtvarnou sekci ve škole Iva Exnerová a Pavla Bouchnerová

Vánoční dílny
V předvánoční čas jsme opět 20. prosince 2013 nabídli našim žákům možnost vyžití v pracovních dílnách s vánoční tematikou. Na druhém stupni tak vznikly dvě
početné skupiny, které se těšily na výrobu svíček a mýdel. Vše potřebné, včetně
odborné spolupráce, opět obstaral pan Podzimek, kterému patří náš dík. Všichni pracovali s nadšením a každý si odnášel pro své blízké krásný dárek.
Jiné skupinky měly možnost vyzkoušet výrobu vánočních ozdob „Rautis“ nebo se
pustily do výroby svícnů a postaviček do Betléma, vyráběných ze dřeva. V naší
školní a stále ještě
„zánovní“ kuchyňce
vzniklo několik druhů
nepečeného cukroví
a bramborový salát,
který následně zdobil
chlebíčky.
V páté třídě se dětem podařila výroba
vánočního stromku
z textilie a korálků,
který posloužil jako
dekorace nebo roztomilý dárek. Čtvrťáci
OÚ Studenec
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technikou skládání vyráběli vánoční andílky a třeťáci svícny z jablíček. U druháků
se zpívaly koledy za doprovodu klavíru, dále děti vyráběly přáníčka a četly si
příběhy s vánoční tematikou. Naši nejmenší prvňáčci si vyšli ke krmelci za zvířátky,
také si četli, zpívali a ještě stihli vyrobit svícen.
Z tohoto přehledu je patrné, že naše škola byla provoněna vánoční atmosférou,
děti si připomněly některé tradice a měly možnost rozvíjet svojí fantazii a šikovnost
při výrobě dárků. Vyučující
byli s výsledky i s průběhem
dílen spokojeni a nešetřili
chválou, která byla pro mnohé též pěkným dárkem v závěru kalendářního roku. Po
dílnách se žáci odebrali zpět
do kmenových tříd a s třídními učitelkami si ještě užili
„besídku“ u stromečku, kde
si předali dárky, zapěli koledy, případně třídní hymnu
a zvesela opustili školu. Aby
ne, když je čekaly opravdu
dlouhé vánoční prázdniny.
„Vánoce přinášejí radost a otevírají srdce… Ať Vám letošní Vánoce přinesou
hodně radosti a lásky. A tato vánoční radost ať Vás neopustí po celý nový rok!“
-ma-

Vánoční koncert
V pondělí 16. 12 2013 se konal již tradiční vánoční koncert žáků, kteří navštěvují
zájmové hudební kroužky nebo ZUŠ na naší škole. Dopoledne se ve třech po sobě
jdoucích hodinách všichni představili svým spolužákům. Slyšeli jsme skladby pro
flétnu, kytaru a klavír. Pro oživení – klarinet, violoncello, sólový zpěv. Většina
posluchačů se nebála podpořit vystupující svým zpěvem. Koncertem opět provázela
p. uč. Machačová. Nejen pro zpestření programu, ale i pro poučení se nám Markéta
Urbanová snažila v přestrojení za W. A. Mozarta přiblížit jeho tvorbu – Tureckým
pochodem.
Odpolední program pro rodiče se nesl ve stejném duchu. Předvánoční atmosféra
se v přeplněné učebně nesla každou melodií. Děti byly odměněny velkým potleskem
a následně i sladkostí. Rodiče se přesvědčili, že hra na hudební nástroj má smysl,
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protože všichni účinkující ze sebe vydali maximum a koncert se opravdu povedl. Díky všem za ochotu jít „s kůží na trh“ a nebát se vystoupit na veřejnosti.
Mgr. Dana Chrástová

Lyžařská škola Skilenka
Konečně napadl sníh (tedy spíš mohl být nasněžen) a ve škole nám byl nabídnut
kurz lyžování a jízdy na snowboardu. Tento kurz se konal od 27.–31. ledna každé
odpoledne, kdy jsme společným autobusem odjížděli na sjezdovku na Kněžickém
vrchu za Vrchlabí. Kurzu se zúčastnilo 41 žáků od 1. do 9. třídy, kteří měli zájem
lyžovat. První den jsme byli rozděleni do šesti družstev podle toho, jak kdo umí lyžovat. Každý den jsme se měli možnost ve svých družstvech naučit něco nového.
Využili jsme celé odpoledne k dovádění na sněhu. V 16 hodin jsme se vraceli ke
škole, kde si nás přebírali rodiče. Lyže jsme si nechávali v areálu, abychom je nemuseli vláčet každý den autobusem. I tak to bylo vždy náročné nasoukat se do lyžařského vybavení (lyžáky, povinná helma, brýle, rukavice, správné oblečení) a vyrazit
z šatny do autobusu. Poslední den byly pro všechny lyžaře uspořádány závody.
Myslím, že se tento kurz všem moc líbil a všichni se už určitě těší na příští rok.
Terka Chrástová, žákyně 6. třídy
OÚ Studenec
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Exkurze do dílen ISŠ v Nové Pace
V pondělí 13. 1. se osmá a devátá třída zúčastnily v rámci Volby povolání
exkurze do dílen Integrované střední školy v Nové Pace. Hned po příchodu jsme se
rozdělili na tři skupiny
a postupně si každý zkusil
vyťukat jméno do plíšku
a sestavit jednoduchý elektrický obvod. Poté jsme se
prošli po škole, podívali se
na výstavu děl žáků ISŠ
a pomohli vybrat nejlepší
z nich.
Na závěr nás čekalo občerstvení a cesta zpět do
školy. Myslím, že exkurze byla zajímavá, zábavná a velkým přínosem zvlášť pro ty,
kteří ještě nevědí, kam po základní škole pokračovat.
Sabina Maternová, žákyně 8. třídy

Návštěva SŠGS v Nové Pace
Dne 30. 1. 2014 jsme se vydali s paní učitelkou Synkovou a paní učitelkou Chrástovou do Nové Paky na Střední školu gastronomie a služeb, abychom se v rámci
Volby povolání seznámili s okolními středními školami. Tam nás přivítala paní
Ing. Kocourková, která tuto exkurzi pro obě třídy zajistila.
9. třída šla na prohlídku školy na náměstí a my z 8. třídy jsme šli do cukrářských
a pekařských dílen. Tam nás přivítaly usměvavá paní mistrová a studentka cukrářka
s ochutnávkou vynikajících věnečků. Poté jsme si museli obléct ochranné pomůcky
– síťky na hlavu a návleky
na boty a rozdělit se na
skupinu dívčí a chlapeckou.
Dívky šly dělat růžičky
z marcipánu a kluci si šli
vyzkoušet, jak se motají
housky. Šlo nám to. Paní
mistrová nás chválila. Růžičku si vyzkoušela i paní
učitelka Synková. Když
jsme se šly vystřídat k pe30
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kařům, tak kluci ještě housky upletené neměli, a tak jsme musely počkat. Kluci si
umotali housky a šli si zkusit růžičky. Housky i růžičky se nám povedly.
Pak jsme se vystřídali se žáky 9. třídy a přešli na hlavní budovu. Tam pro nás byl
připravený barmanský minikurz s ochutnávkou a soutěží o nejchutněji namíchaný
koktejl. Pan učitel nám
vykládal o barmanství
a mezi tím nám také
dal pár otázek, na které
jsme měli odpovídat.
První odpověď řekl
Dominik Vaněk, potom
Simona Bartoňová, Bětka Bušáková a Anička
Pokorná. Tito žáci se
pak utkali v soutěži
míchání koktejlů, které vypadaly báječně a také báječně chutnaly. Anička Pokorná
vybojovala 1. místo, 2. místo obsadila Bětka Bušáková a o 3.–4. místo se podělili
Simona Bartoňová a Dominik Vaněk.
Návrat zpět do naší školy byl zpříjemněn oblíbeným obědem tortilou. Na závěr
čtvrtečního školního dne jsme dostali vysvědčení, pro někoho pěkné a pro někoho
méně. Bylo to super. A tímto chceme poděkovat paní učitelce Synkové a paní učitelce Chrástové.
Simona Bartoňová, žákyně 8. třídy

Beseda s Cyrilem Podolským
Scénárista a režisér pan Cyril Podolský, držitel řady prestižních ocenění, navštívil
naši školu 16. ledna 2014 a besedoval se žáky druhého stupně naší ZŠ.
Cyril Podolský absolvoval obor animovaný film na Filmové škole ve Zlíně. Zde
pak působil třináct let jako animátor, scénárista a režisér. Po několik let také
přednášel na Filmové škole Zlín a na Univerzitě Tomáše Bati. Vytvořil několik
autorských krátkých filmů, hudebních klipů, především pro autorskou dvojici
Michael Horáček a Petr Hapka.
Jeho nejznámější tvorbou jsou animované seriály Krysáci, Pat a Mat nebo Králíci z klobouku.
Žáci ZŠ Studenec měli možnost nahlédnout do
složitého procesu tvorby animovaného filmu
a prohlédnout si některé autentické loutky z režisérovy dílny. Mohli si též vyzkoušet, co všechno
OÚ Studenec
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tyto postavičky dovedou díky
dokonalé stavbě svých těl.
Pan Podolský žákům poutavým vyprávěním vysvětlil
základní principy animace
a popsal jim složitou a dlouhou cestu, kterou musí animovaný příběh projít, než se
dostane na televizní obrazovky k dětem. Ukázal, že tvorba animovaného filmu je
především spousta trpělivosti, nápadů a tvůrčí práce.
Vytvoření a rozpohybování loutek trvá měsíce a natočení několikadílného animovaného seriálu čtyři až pět let.
Svým vyprávěním a ukázkami z filmů a videoklipů dokázal pan Cyril Podolský
žáky naprosto zaujmout a dal dětem i prostor pro dotazy, které ochotně zodpověděl.
Za to mu patří náš dík a obdiv.
I když z let, kdy jsem s nadšením sledovala večerníčky, jsem už vyrostla, téma
besedy mě natolik zaujalo, že jsem každé slovo, které pan Podolský říkal, doslova
hltala. Jeho nadšení a způsob vyjadřování bylo až neuvěřitelné. Už dlouho jsem
nebyla v přítomnosti někoho, kdo by dokázal takto popsat svou každodenní rutinu
a přitom někoho neuspat. Jsem ráda, že jsem se mohla besedy zúčastnit a něco
nového se přiučit.
Anna Pokorná, žákyně 8. třídy

Vzpomínky na peníze
Peníze nejsou všechno, když jsou úplně všechno, nejsou nic
V 30. letech, kdy jsem se ocitnul na Kubikovsku, byl jsem najednou docela v jiném prostředí. Bylo zde několik řemeslníků i obchodníků s textilem, nedaleko byl
obchod se smíšeným zbožím. Tam mě babička posílala pro kvasnice nebo polévkové
koření a já jsem poznával cenu peněz.
Také tady bylo daleko víc dětí, hlavně kluků, většinou starších než já. Vmísil
jsem se mezi ně a chtěl jsem si s nimi hrát. Na návsi stál velký jasan, kde se scházeli. Tady mě postavili a zavázali oči kapesníkem. Počítal jsem do třiceti. Kluci se
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zatím schovali a já je měl hledat. Nikoho jsem nenašel, všichni se rozutekli. Jisté
bylo, že mě oklamali a hrát si se mnou nechtěli, byl jsem pro ně malý prcek. Smutně
jsem nastoupil cestu k domovu. Druhý den jsem na louce uviděl pasoucího se
beránka s ovečkou. Opodál postávali všichni ti kluci, co mě tak vypekli. K mému
překvapení volali, abych přišel k nim, což jsem s radostí učinil. Udělal jsem sotva
pár kroků a bác – byl jsem na zemi. Beranovi jsem se patrně nelíbil, porazil mě.
Pokusil jsem se vstát, ale ani jsem se pořádně nevztyčil a znovu jsem líbal zem. Ten
zlomyslný beran si usmyslel, že mě odtamtud odejít nenechá. Ti kluci z toho měli
velikou radost. Naštěstí byl nablízku jeden hodný pán, vzal do ruky klacek a to zlé
zvíře odehnal. Později mě ti kluci vzali přece jen mezi sebe. Byli v kostele
u zpovědi, protože většina z nich byli věřící, panu faráři na sebe prozradili všechny
nepravosti, kterých se dopustili, a skutečně se polepšili, alespoň na krátký čas.
Vždyť to byli kluci – všichni jsme byli stejní rošťáci!
Jednou večer přišel k prarodičům slušný, pečlivě nastrojený pán, ve vestě měl
malou kapsičku, kde měl zastrčeny hodinky (cibule). Vlasy měl ostříhané na krátko,
pod nosem knír, jak to bylo tehdy u starých pánů běžné. Zapůsobil na mě příjemným
dojmem. Z aktovky vyndal knihu a v té měl nastříhané pásky, na nichž bylo natištěno množství čísel. Nasadil si na nos cvikr, pásku odtrhl a dal ji dědovi. Děda mu dal
peníze. Když ten elegantní pán odešel, optal jsem se: „Dědo, to byl pan prezident?“
Děda se usmál a řekl: „Není to prezident, má sice podobné vousy a cvikr, což tě asi
zmýlilo. Je to pan Karásek, který vybírá peníze za elektriku.“ Tedy ten pan Karásek,
pomyslel jsem si, je určitě ministr financí, když vybírá od lidí peníze. Pro nás děti
byl svět maličký, obsahoval jen ta místa a lidi, které jsme znaly. To ostatní bylo
tajemné, záhadné a dosud neobjevené.
Od starších kamarádů jsem pochytil mnoho nových zálib. Založil jsem si sbírku
poštovních známek. Záhy jsem však zjistil, že lidé nejraději sbírají peníze, protože
za ně se dá pořídit všechno – čokoláda, bonbony i tlačenka. Děda si za ně kupoval
kořalku a cigarety. Když hráli se sousedem Serafinem mariáš, popíjeli přitom žitnou
a kouřili. Když jsem je upozornil v tom oblaku kouře, že mně to vadí, pálí mě oči
a dusí mě to, děda, i když byl hodný, se rozhněval. Takové řeči neměl rád. Babička
také říkala, že je to všechno jenom pro zlost – cigarety, kořalka a hlavně ty karty.
I když hráli jenom o halíře. Pana Mejsnara, řezníka a hospodského, to stálo život.
Prohrál v kartách velké peníze a ze zoufalství spáchal sebevraždu. Na pohřeb mu
přišlo mnoho řezníků ve stejnokrojích, na ramenou nesli velké sekery, které se na
slunku leskly jako zrcadla. Paní Mejsnarové přijela na výpomoc s výchovou tří dětí
a také do obchodu její sestra z Prahy. Zvýšila ceny všech masných výrobků. Lidé
v této době její jméno neznali, a tak jí začali říkat Drahomíra. V této době se celá
naše rodina přestěhovala na Kubikovsko. Žili jsme konečně všichni pospolu
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v docela malé světničce, jako většina lidí ve Studenci. Měli jsme tady kuchyň, ložnici, obývák i pracovnu, všechno pohromadě v jediné světničce. V síni stály dřevěné
necky, které sloužily za prádelnu i koupelnu.
Skamarádil jsem se s Emilkem Mejsnarovým. Měli jsme společné zájmy. Sbírali
jsme známky a chodili jsme na houby. Emilek se mi svěřil, že má doma průšvih –
dostal výprask. Jeho maminka měla v místnosti v prvním poschodí uskladněnou
kopu vajec. Emilek se díval z okna. Pod okny se krčila malá chaloupka paní Hanzlíkové s černou, čerstvě asfaltem natřenou střechou. Tu dostal čistě klukovský nápad,
že by to nebyl špatný terč. Těmi vajíčky se tam strefoval, až byla střecha celá strakatá. Pak následoval krutý trest a domácí vězení. Protože to Emilek chtěl odčinit a mamince škodu zaplatit, přemýšlel a přišel se ke mně poradit, jak vydělat peníze.
Zalezli jsme na půdu a dohadovali se, co podnikneme. Tehdy chodilo po vsi hodně
obchodníčků, prodávali všelijaké drobné zboží. Také chodili Slováci s kvedlačkami
a vařečkami i pastmi na myši. My jsme na prodej nic neměli. Usnesli jsme se, že
budeme chodit po chalupách zpívat, jak to činili někteří chudí lidé v této těžké době.
Přišli jsme k sousedům a přede dveřmi začali zpívat: „Dětičky, jděte již spát, táta váš
musí jít hrát, práci nám nedá fabrika, uživí nás harmonika…“ Tu se otevřely dveře,
vyšla paní Pavlíčková a my jsme utekli.
Jednou k nám přišel mladý, asi sedmnáctiletý Slováček s krosnou na prsou, plnou
všelijakých drobností, které nabízel ke koupi. Maminka mu řekla, že nic nepotřebujeme, neboť jsme již dostatečně zásobeni. Zarmoucený Slováček se otočil a odešel.
Díval jsem se za ním z okna, jak odchází, a spatřil jsem, kterak vytáhl kapesník
z kapsy a utíral si oči. Řekl jsem mamince: „Ten chlapec stojí před naší chalupou
a pláče.“ Maminka mě poslala za ním, abych mu vyřídil, že se má vrátit. Tak se stalo, vrátil se. Pomohla mu ten jeho obchůdek, co nosil na kšandách, sundat. Posadila
ho na židli ke stolu a na talíř mu nalila bramboračku, kterou snědl opravdu s chutí.
Nakladla mu na talíř ještě chlupačky se zelím. Slováček byl šťastný a říkal, že je
z Oravy, že je tam veliká bída s nouzí. Již dva dny pořádně nejedl kromě kousku
chleba, který někde dostal. Vyspal se u sedláka ve stodole na seně. Takový byl někdy
krušný život lidí za našich mladých let.
Byli také lidé bohatí. Vedle nás bydlel pan Kudr, říkali mu Bosňák, člověk opravdu zvláštní, všeobecně známý jako podnikavý obchodník. Věděl předem, jak si něco
obstarat, co se na tom dá vydělat, v hlavě měl jenom ty peníze. I v této době krize
dokázal vydělávat, neboť měl velmi tvrdé lokty. Domácí tkalce, kteří pro něho
pracovali, doslova dřel z kůže. Choval se víc než skromně – měl jediné sváteční šaty,
které oblékal, když jel za obchodem. Šaty měl v jediné rozkládací skříni, která již
několik let neměla dveře. Ty použil jako přehrazení slepicím, aby mu nelezly do
světnice. Potřeby pro domácnost i hospodářství většinou neměl, nebo byly v zoufa34
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lém stavu. Chodil si je půjčovat k dobrým sousedům. Potom je sice vrátil, ale byly
již v takovém stavu, že se nedaly použít. Na čistotu také nedbal. Choval se jako
Harpagon, přitom byl jeden z nejbohatších lidí ve Studenci. Na jídlo si ale potrpěl.
K obědu muselo být maso, po obědě dostal chuť na kávu. Mlýnek na kávu neměli,
poslal pro něj manželku k sousedům. Potom se spokojeně procházel dokola po
světnici a zpíval: „Služka jsi, pouhá přec, divná by to byla věc…“, zatímco jeho
manželka myla nádobí a uklízela. Patrně to zpíval pro ni, znal to z rozhlasu. Rádio
koupil jako jeden z prvních ve vesnici. I když byl skoupý na halíř, rádio si pořídil,
zajímaly jej především zprávy politické, burzovní i povětrnostní. Po vesnici chodil
také obchodník, který nabízel knihy. Lidé byli chudí, knihy si půjčovali v obecní
knihovně, na takový přepych peníze nebyly. Když měl někdo knihu, většinou to byla
stará Bible po dědečkovi, někdy ještě psaná švabachem. Lidi toho pána poslali
k Bosňákovi – ten je bohatý, ať to zkusí u něj. Tedy přišel ke Kudrům, otevřel kufr,
vyložil několik knih na stůl a pravil: „Vy jste zajisté náročný čtenář a milovník knih,
tady mám pro vás Palackého dějiny národa českého.“ Bosňák sáhl do kapsy, vylovil
klíč od stolu, který nosil stále u sebe, odemkl a vysunul zásuvku. Chudý obchodník
vyvalil oči na spoustu bankovek – červených padesátikorun, zelených stokorun
i modrých tisícovek. Bosňák prohlásil: „Toto jsou dějiny národa!“ Šuflík zastrčil,
zamkl, ale žádnou knihu nekoupil. Pro něho měla cenu jedině knížka spořitelní,
jinou nepotřeboval.
Ladislav Tauchman

Koncert k 60. výročí svatoštěpánské kolady
zaplnil kostel ve Studenci
Když se v roce 1954 o svátku sv. Štěpána (26. 12.) po mši svaté rozhodli čtyři
kamarádi Josef Jebavý, Karel Kuřík, Václav Kuřík a František Tauchman, že by
mohli jít zazpívat ke Kuříkom (č. p. 227), asi vůbec netušili, jakou tradici ve
Studenci zakládají. Pravdou je, že počátky štěpánského koladování sahají až na
počátek 20. století, ale tradici pravidelně se opakující zaznamenáváme právě až od
roku 1954. Od tohoto roku se postupně vytvořila skupinka asi 10 koladníků, která se
pak postupně rozšiřovala, až došlo v roce 1985 k „odtržení“ dívčí části a začali jsme
koledovat ve 2 skupinách. Dnes už Studenec obchází 4 skupinky (2 chlapecké
(věkové rozpětí 4–75 let) a 2 dívčí). Po 59 letech (tedy v roce 2013) na štěpánskou
koladu vyrazilo už více než 50 koladníků a za den zazpívali ve více než 100 domech
minimálně 500 koled. Zatímco muži se drží spíše krkonošských koled v jednodušší
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úpravě, ale s patřičnou koladnickou razancí, děvčata sáhnou častěji po novodobějších koledách a vánočních písních a kladou důraz na umělecky kvalitnější provedení. To je také důvod, proč se na nás obyvatelé naší obce každý rok těší (nebo v to
alespoň doufáme).
Tak úspěšnou a pěknou tradici, která o Vánocích 2013 proběhla tedy už po šedesáté, jsme se rozhodli oslavit. A jak jinak než zpěvem a povídáním o tom, jak to ty
dlouhé roky všechno bylo. V neděli 29. prosince 2013 jsme se tedy sešli v kostele ve
Studenci. Více než 50 účinkujících a téměř 300 posluchačů, kteří se v závěru ke
zpěvu připojili, zaplnilo studenecký kostel do posledního místa. Téměř 1,5 hodiny
jsme zpívali a vzpomínali. Věříme, že jsme všem přítomným zpříjemnili nedělní
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odpoledne a pokud
nám to občas někde
přece jenom „ujelo“,
děkujeme za shovívavost. Jsme pouze amatéři a zpíváme hlavně
pro radost.
Výtěžek koncertu
byl věnován na výmalbu studeneckého
kostela. Peníze, které
vykoledujeme, poukazujeme každoročně na
dobročinné účely (povodně, zemětřesení, tsunami, hospic, Charita), dále pak na
podporu křesťanských médií, na opravy kostelů…
My, koladníci, se už zase moc těšíme, až se s vámi budeme moci setkat při svatoštěpánské koladě v letošním roce. Pokud byste si nás chtěli připomenout i v průběhu
roku, nebo byste chtěli záznam z našeho zpívání poskytnout vašim příbuzným a známým, od 1. března bude v prodeji DVD z letošního koncertu. V případě zájmu se
obraťte na Václava Urbana – tel. 602 680 383, e-mail: vaclav.urban@cmss-oz.cz.

Klub důchodců Studenec
Milí přátelé!
Starý rok před nedávnem dorazil do své cílové stanice. Kdo měl štěstí a dostatek
životní energie, hbitě přestoupil a novým rokem ujíždí životem dál. Co si v té chvíli
přát, co jen říct, aby těch přestupních stanic bylo co nejvíc.
Že je nám zas o rok víc, to nám nevadí, máme dosti optimismu, naši mysl naladí.
Budeme i nadále o své zdraví dbát, místo mračení a depky budeme se raděj smát.
Budeme se s přáteli pravidelně scházet, na zahrádce zeleninu, nebo růže sázet.
Podnikneme výlety stejně jako před léty. Pokud vyšleme ze svých srdcí všichni více
lásky, zlepší se všem nálada, vymizí nám vrásky. Přidáme-li dobré slovo, mezi lidmi
zmůže mnoho, nikdo tím nic neztratí, naopak se budeme všichni cítit šťastnější
a bohatí.
Protože se v našem Klubu po mnoho let rádi scházíme, úsměvem, dobrou
zábavou a přátelskými vztahy si i všední život krášlíme. Každé tělo věkem chřadne,
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udržet ho stále svěží není vůbec snadné. Pokud naše mysl přiměřeně slouží, třeba
objeví se vráska, nejdůležitější je, že po zbytek života nevymizí z našich srdcí láska.
Nikdo nejsme dokonalý, mladý ani starý, občas spadneme, zas se zvedneme, někdy
bez pomoci druhého se ani nehneme. Právě vědomí, že nejsme sami, od strachu nás
často chrání. Naděje, že když nám bude nejhůře, v nečekané situaci dobrý člověk
pomůže. Stále je co vylepšovat, ohleduplně se chovat, jen tak můžeme šťastni být,
v každém věku spokojeně žít!
Zdraví a veselou mysl, velký okruh přátel přeje L. Ježková, předsedkyně KD
Vzpomeňme na všechny, kteří dojeli do své cílové stanice. Ve vzpomínkách
zůstanou s námi.

Sbor dobrovolných hasičů
Studenec
Ohlédnutí za uplynulým rokem 2013
Hasičský bál se konal 26. ledna. K tanci a poslechu nám
zahrála studenecké skupina „Člověče nezlob se“ a tancovalo se a zpívalo až do rána.
11. března proběhla dvouhodinová beseda pro mladé hasiče v hasičské klubovně
ve Studenci. S činností JSDH Studenec v roce 2012 děti seznámil velitel Josef Vancl
ml.
V sobotu 20. dubna 2013 se konal tajný hasičský výlet, kterého se zúčastnilo
39 lidí. Odjezd byl v 8.00 ze Studence a zpočátku ani pan řidič nevěděl, kam se
pojede. Starosta sboru Vladimír Hamáček to ale jediný věděl. Celý výlet totiž organizoval a za to mu patří veliký dík. Navštívili jsme: vinný sklípek U Marka v Jičíně,
pivovar Svijany, zámek Hrubý Rohozec, Muzeum techniky v Loukově a nakonec
jsme povečeřeli v restauraci v Hájích nad Jizerou. Byl to moc pěkný výlet. Počasí
nám přálo. Během výletu panovala veselá nálada a všichni se těšíme, že zase
společně někam vyrazíme.
V pátek 3. května jsme pořádali tradiční posezení u příležitosti oslav svátku
sv. Floriána. Tento rok nám ale počasí nepřálo. Od rána pršelo a pršelo. Tak jsme
vše připravili v hasičské klubovně. Venku se pouze v udírně udila uzená žebra.
Funkce topiče a dohled nad masem se ujali Josef Vancl st. a Jiří Sucharda s manželkou. Jejich práce byla náročná vlivem počasí, ale zvládli vše na jedničku a my
ostatní jsme si mohli pochutnávat na výborných uzených žebrech. Večer utekl jako
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voda. A již teď se těšíme na další rok, kdy svátek sv. Floriána společně oslavíme.
Přijďte i Vy. Jste srdečně zváni.
25. května pořádal spolek přátel historických vozidel a Obecní úřad ve Studenci
6. ročník soutěže Studenecká míle 2013. Občerstvení celý den zajišťovali dobrovolní hasiči ze Studence. Pro účastníky jsme připravili guláš, klobásy, uzená žebra
a párky v rohlíku. Na zapití bylo točené pito a kdo neřídil, mohl si dát i pivo nebo
něco ostřejšího. Nechyběla ani káva a něco dobrého k zakousnutí.
Po skončení Studenecké míle jsme pořádali taneční zábavu. Večer nám zahrála
skupina Tampelband.
1. června jsme se podíleli na organizaci okresní soutěže mladých hasičů Plamen
ve Studenci.
Ve dnech 5. 8.–9. 8. 2013 pořádal sbor dobrovolných hasičů Studenec „Týdenní
putování dráčka Soptíka, tentokrát do zoologické zahrady“ (pro děti od 5 do
11 let). Zúčastnilo se ho 32 dětí. Děti se ráno sešly v 8.00 v hasičárně ve Studenci
a domů odcházely v 17.00 (kromě úterý, kdy někteří přespali v hasičárně). Na konci
každého dne jsme rozdávali diplomy, medaile a odměny za pilnou práci.
V srpnu nám byl schválen projekt „Vybavení hasičské klubovny“. O dotaci na
něj jsme žádali již na jaře na MAS Přijďte pobejt! Jilemnice. O projekt se starala
Eva Linková. Za pevné nervy a soustu práce moc děkujeme. Do naší klubovny tak
přibyly nové židle, projektor, plátno…, které můžeme používat při různých akcích.
Tento rok na louce za hasičárnou přibyla pevná dlážděná základna. Děkujeme
všem, kdo pomohl se stavbou. Největší dík patří Pepu Vanclovi ml., který na ní strávil nejvíce času. I za děti děkuju. Také proběhla oprava sušáku na hadice. Kolem
něho přibylo železné zábradlí.
OÚ Studenec
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Sobota 14. 9. se stala dnem svatebním pro Tomáše a Moniku. Své ANO si řekli ve
Vrchlabí a při cestě na hostinu pro ně členové dobrovolných hasičů ze Studence
připravili malé překvapení. Přivezli starou stříkačku a úkol zněl jasně. Společnými
silami dostat vodu do terče. Pomáhali úplně všichni a vše se podařilo. Ještě jednou
přejeme novomanželům Chrtkovým hodně lásky, zdraví a štěstí na společné cestě
životem.
14. 9. jsme se také zúčastnili oslav u příležitosti výročí založení sboru v Levínské Olešnici.
V září jsme již po šesté pořádali pro děti a jejich rodiče hasičské odpoledne zakončené
stezkou odvahy. Děti plnily
úkoly, za které dostaly drobnou
cenu. Ceny byly letos krásné
díky příspěvku od obce – děkujeme. Zasoutěžit si s námi přišlo 78 dětí. Po setmění postrašila strašidla asi 74 dětí.
Ve dnech 4. a 5. října proběhlo v hasičské klubovně
soustředění mladých hasičů.
Hlavním cílem bylo zopakovat
veškeré znalosti před závodem požárnické všestrannosti, který se konal 19. října
v Bukovině u Čisté.
Nesmím zapomenou na účast žen a mužů na okrskové soutěži, která se letos
konala 8. 6. v Levínské Olešnici. Ženy skončily na 6. místě a muži nakonec nesoutěžili, protože byli odvoláni do Kruhu, kde se po přívalovém dešti rozvodnil potok.
Smíšené družstvo skončilo na 8. místě.
V letošním roce jsme byli poblahopřát těmto členům k jejich životnímu
jubileu: Josef Jebavý, Rudolf Zajíc, Olga Šulcová, Miloslav Šulc, Anna Jandová,
Ludmila Kudrnáčová, Zdeněk Valenta a Květoslava Czibulková. Přejeme všem
hodně zdraví.
V pátek 29. listopadu se od 18 hodin konala na Obecním úřadě ve Studenci
Výroční valná hromada SDH Studenec.
V sobotu 7. 12. Sbor dobrovolných hasičů Studenec pořádal od 15.00 předvánoční posezení. Sešli jsme se v hasičské klubovně, kde jsme se posilnili bramboráky a zahřáli svařákem.
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Nakonec bych chtěla poděkovat Všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na
přípravě, organizaci, ale i úklidu po různých akcích. Jejich práce si moc vážím.
Poděkování patří i Josefu Vanclovi ml., který se stále vzorně stará o naši výjezdovou
jednotku a každé pondělí pilně s dalšími dobrovolníky pracují.
Stav naší členské základny k tomuto dni činí 176 členů.
vypracovala jednatelka SDH Studenec Miroslava Vanclová

Poděkování
Sbor dobrovolných hasičů Studenec pořádal 25. 1. 2014 tradiční Hasičský bál.
Chtěli bychom touto cestou moc poděkovat všem, kteří pomohli s přípravou. Všem,
kteří se zasloužili o hladký průběh bálu, a všem, kteří v neděli po bále přišli uklízet.
Děkujeme také ještě jednou všem sponzorům za ceny do tomboly.
výbor SDH Studenec

Nazdar, milé čtenářky a milí čtenáři!
Jistě již podle pozdravu jste poznali, že je tu se svým článkem studenecký skautský oddíl Štěňata.
Prvně bychom vás rádi přivítali v roce 2014 a popřáli v něm hodně zdraví, osobní
spokojenosti a zdaru. Nyní se však ještě chceme vrátit na konec minulého roku, kdy
jsme se snažili v předvánoční době rozdávat radost a pomoc našemu okolí.
Hned začátkem prosince jsme pro naše děti a širokou veřejnost otevřeli naši
klubovnu, kde jsme očekávali příjezd mikulášské družiny. Netrpělivé vyčkávání
jsme vyplnili zpěvem koled a uspokojením mlsných jazýčků. Nakonec jsme se
všichni dočkali. Svatý Mikuláš s andělem a čertem přijel zlobivce pokárat a všem
dětem dal za splněný úkol balíček s ovocem a sladkostmi.
Hned následující den jsme měli možnost zúčastnit se Obecní polévky, kde jsme
prodávali ručně vyráběné vánoční dárečky a při doprovodném programu děti zahrály
živý betlém, díky kterému se mohli všichni naladit do doby vánoční.
Těsně před Štědrým dnem samozřejmě nesmělo chybět přivezení Betlémského
světla, které bylo k dostání ve studeneckém kostele, a zájemcům, kteří si pro světlo
nemohli dojít sami, jsme ho roznášeli rovnou do jejich domovů.
Také proběhla naše každoroční vánoční schůzka, na které nechybělo vánoční
cukroví, koledy, zvyky a vzájemně jsme se potěšili drobnými dárečky. Nám na
klubovnu Ježíšek nadělil dvě nové velké hry.
Starý rok jsme nechali úspěšně za sebou a do toho nového jsme se snažili vykročit tou správnou nohou. Proto jsme hned začátkem roku 2014 pomohli místní charitě
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s tříkrálovou sbírkou, kde naším cílem bylo obejít obce Bukovinu u Čisté a Horka
u Staré Paky. Všem dárcům za vlídné přijetí děkujeme. Za tento dobročinný úkon
jsme si s dětmi vyrazili do jičínského bazénu zaplavat.
Osmnáctého ledna proběhla na naší klubovně již druhá herní sobota pro veřejnost,
kde bylo opět k dispozici spousta společenských her a proběhla i velká soutěž v hlavolamech ze sirek.
Tímto Vás srdečně zveme na již třetí herní sobotu (viz pozvánka).
Ke konci ledna se děti vydaly na zimní skautský závod Chilkoot 2014 do
Lomnice nad Popelkou, kde ve dvojčlenných hlídkách prověřovaly své skautské
i všeobecné dovednosti. Na krásném druhém místě se umístil bratr Fretka společně
se sestrou Žirafkou a tímto výkonem nás skvěle reprezentovali.
Krásné zimní dny přeje oddíl Štěňata.
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T. J. Sokol Studenec
Oddíl lyžování
K lyžařům není zatím dosavadní zima příliš příznivá. Všichni,
kdo mají rádi jízdu po bílých pláních okolo Studence, jistě doufají
ve zlepšení… a možná, že v době, kdy si čteme tyto řádky, je sněhová situace veselejší.
Mladí lyžaři Sokola Studenec začali svoji přípravu na sněhu druhý víkend v prosinci na soustředění na Horních Mísečkách. Celé dva dny bylo krásné slunečné
počasí, tratě upraveny, proto mohly děti oprášit svoje loňské lyžařské dovednosti
a zdokonalit se jak v klasické technice běhu, tak v bruslení – volném stylu, lyžařsky
řečeno skate. Při klasice bylo nejdůležitější připomenout si při jízdě střídavým
způsobem běhu přenášení váhy těla z lyže na lyži, dobrý styl při běhu soupažném
i ekonomický postoj při sjíždění… pak to pěkně frčí! Nevím, čím to, ale většina dětí
se těší, až se bude bruslit, možná je to i tím, že při tomto stylu běhu odpadá „patlání“
stoupacích vosků… takže hurááá, jdeme na skate! I tady je nejdůležitější správně
přenést váhu celého těla na nohu, na které právě jedeme – lyže nás krásně sveze!
Pak už se naučit jen správné pohyby paží a je na nás krásný pohled. Takto to zní
velmi jednoduše, ale dá to pořádnou fušku, aby byl trenér spokojen. Ale ve Studenci
máme šikovné lyžaře! Užili jsme si nejen krásného lyžování, ale i fajn rošťáren na

T. Chrást, Vl. Junek, M. Bergerová, Terka Chrástová, Zuzka Bourová, Kristina
Jánská, Lukáš Trejbal, Linda Zahradníková, Ondra Berger, Honzík Štefan,
Markétka Štefanová, Verča Bergerová, Matyáš Militký, Bára Šulcová,
Ondra Vaníček, Magda Chrástová, Josef Boura
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chalupě (kvůli tomu se tam vlastně jelo, že… :) Velmi hezké zpestření volného času
nám připravil pan Vláďa Junek, který s sebou přivezl staré fotky a diapozitivy. A tak
se mohly děti podívat na obrázky, kdy se učili lyžovat jejich maminky a tatínkové.
Takové promítání mnozí z nich nikdy neviděly, proto je to velmi zaujalo! DĚKUJEME!!! Čas mezi tréninky jsme si vyplnili různými aktivitami, divadlem, společenskými hrami, i „skoro“ televizní soutěží „Uvolněte se, prosím!“ Ani se nám v neděli
odpoledne nechtělo domů!!!
Závody Horní Mísečky 28. 12. 2013
Kvůli nedostatku sněhu se
první měření sil přesunulo
z Vysokého nad Jizerou na
Horní Mísečky. Všichni závodníci absolvovali svoji trať kla-

Honzík Štefan 3. místo
sickým způsobem lyžařského běhu. Studenečáci ukázali, že lyžovat umí, a mnozí si vyskočili na stupně vítězů pro svoje první letošní
medaile.
1. místo Markéta Štefanová, 11. místo
Bára Šulcová
3. místo Honzík Štefan – kategorie žáků
Ondra Berger na trati závodu
nejmladších narozených 2005, trať 1 km
4. místo Ondra Berger – žáci nejmladší 2004, 1 km
2. místo Linda Zahradníková, 5. místo Veronika Bergerová – kategorie žákyně
mladší, 2 km
3. místo Lukáš Trejbal, 8. místo Matyáš Militký – žáci mladší 2003, 2 km
11. místo Tereza Chrástová – žákyně mladší 2002, trať dlouhá 2 km
13. místo Vítek Štefan – žáci mladší 2002, 2 km
9. místo Renata Trejbalová – kategorie žákyně starší, trať dlouhá 3 km
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První pohárový závod Horní Mísečky 12. 1. 2014
První lyžařský závod v běhu na lyžích
zařazený do seriálu šesti závodů O pohár
Libereckého kraje, který každoročně vyhlašuje Krajský svaz lyžařů, se musel
také kvůli špatným sněhovým podmínkám uskutečnit na Horních Mísečkách.
Mladší kategorie dětí závodily klasicky,

 Veronika
Bergerová 6. místo
 Markétka
Štefanová 3. místo
starší ročníky se utkaly na svých tratích volnou technikou (bruslení). Jelikož sníh
nebyl po celém území České republiky, přijeli na Mísečky závodit lyžaři z Jeseníků
i ze Šumavy. Studenečáci se tohoto davu nezalekli a za svá umístění si zaslouží velikou pochvalu! Po odpočítání závodníků z jiných krajů jsou výsledky vynikající!
3. místo Markétka Štefanová, 43. místo Bára Šulcová – kategorie nejmladší žákyně
ročníky narození 2004–2005, trať dlouhá 1 km. V Poháru Libereckého kraje figurovala Markétka ve svém ročníku na prvním místě a Bára na jedenáctém!
5. místo Ondra Berger, 9. místo Honzík Štefan – žáci nejmladší 2004–2005, trať
1 km klasicky. V Libereckém kraji a každý ve své věkové kategorii si oba kluci
polepšili, Ondra na čtvrté a Honzík dokonce na třetí místo!
6. místo Veronika Bergerová, 16. místo Linda Zahradníková – žákyně mladší 2003,
trať 2,5 km volně. Verča zůstává v krajském hodnocení na šestém místě, Linda se
posouvá na čtrnácté.
5. místo Lukáš Trejbal – žáci mladší 2003, 2,5 km volně. V poháru bere Luky místo
čtvrté.
13. místo Tereza Chrástová – žákyně mladší 2002, 2,5 km. Liberecký kraj místo desáté.
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20. místo Vítek Štefan – žáci mladší 2002, 2,5 km. Vítek boduje v našem kraji jako
čtrnáctý.
16. místo Kristina Jánská – kategorie žákyně starší, ročník narození 2001, trať dlouhá 3,5 km volně. V Poháru Libereckého kraje je devátá!
Stále zmiňovaný nedostatek sněhu je i důvodem toho, že další dva lyžařské závody O pohár Libereckého kraje musely být zrušeny.
Doufáme, že příroda bude milosrdná a nějaké bílé potěšení nám pošle.
V příštím Zpravodaji se dočtete, jak pokračovala lyžařská sezóna pro nejmladší
lyžaře Sokola Studenec.

Sešli jsme se na Strážníku
Rozloučení s rokem 2013 se ve Studenci vydařilo. V pondělí 30. prosince svítilo
slunce, teplota byla hodně nad nulou, a tak ve tři hodiny odpoledne od sokolovny
vyrazila více jak stovka účastníků 6. ročníku výstupu na horu Strážník. Další pochodníci se přidávali cestou, někteří přišli od kostela, jiní od Špice a na vrcholu na
nás čekalo třicet lhoteckých, kteří vystoupali náročnou cestou ze Zálesní Lhoty!
Pořadatelé ze Sokola Studenec připravili pro všechny drobné občerstvení, zapálili
oheň a starosta Sokola Jaroslav Hák přivítal na vrcholu 260 účastníků setkání. Bylo
vzpomenuto některých událostí, které spojujeme s horou Strážník – jeho úlohou
jako strážního bodu, na
kterém se při nebezpečí zapalovaly ohně, připomněli
jsme si pověst o rozdávání
řeči i nedoložené putování
Jana Amose Komenského
po našich cestách a jeho
kázání na skále „Kazatelna“, historii kapličky
s v. P r o k o p a n a H o r c e
a rozdělení našich obcí
v době Protektorátu.
A protože naše obec žije přestavbou silnice, tak bylo vzpomenuto i její historie,
která se počítá od roku 1816, kdy byla otevřena na místě staré vozové cesty říšská
silnice vedoucí z Horek do Jilemnice.
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Druhá „kulturní a společenská“ část setkání byla
ve znamení zpěvu početného sboru zpěváků za doprovodu kytary, harmoniky
a trubky manželů Josefa
a Heleny Hákových.
Za necelé dvě hodiny
bylo vše řečeno, zásoby
byly vypity a snědeny, sousedé se pozdravili a i všechny písně byly dozpívány.
Nakonec jsme si popřáli
vše dobré v novém roce a všechna naše přání vynesl balon vzhůru do temné oblohy
poslední noci roku 2013!
Jaroslav Hák

Sportovní klub
Tradičně v polovině ledna 2014 proběhla Valná hromada SK Studenec ve školicí
místnosti Penzionu Trautenberk. Sportovní klub Studenec měl k 31. 12. 2013 350 dospělých členů (59 žen a 291 mužů), 62 dorostenců (42 dorostenců a 20 dorostenek)
a 91 žáků (62 žáků a 29 žákyň).
Valná hromada zhodnotila činnost v roce 2013, vedení klubu poděkovalo všem
členům, především za úspěšný podíl na zorganizování dvou významných akcí v průběhu roku 2013, a to Masopustních šibřinek a oslav 90 let SK Studenec. Zároveň
byla valná hromada informována o novinkách v rámci Fotbalové asociace ČR,
především o nové evidenci členství, které je odlišné od registrace aktivních hráčů.
K 31. 12. 2013 má SK Studenec v rámci okresu Semily po FK Pěnčín-Turnov druhý
nejvyšší počet členů (celkem 172).
Ve sportovní činnosti byla vyslovena spokojenost s dalšími úspěchy fotbalových
mládežnických družstev včetně tři medailí v rámci okresních přeborů Semilska.
Nejlepší kanonýři jednotlivých mužstev potom obdrželi upomínkovou kopačku, stali
se jimi Jan Štefan (mladší přípravka), Daniel Jandura (starší přípravka), Pavel Šír
(mladší žáci), Václav Korotvička (starší žáci), Zdeněk Klíma (dorost) a Jirka Šír
(dospělí). Jediným vážnějším problémem, o kterém valná hromada rovněž jednala,
OÚ Studenec
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tak zůstává obsazení
trenérského tandemu
u A týmu dospělých.
Ve zprávě o činnosti
orientačního běhu byl
připomenut společný
úspěch SK Studenec
a ZŠ a MŠ Studenec
v podobě úspěšné repre-

zentace na Mistrovství
světa škol v Portugalsku
a nominace Dominiky
Kalenské do reprezentačního týmu dorostu
České republiky. Poté
byli vyhlášeni nejlepší
mládežničtí běžci Markéta, Jan a Vítek Štefanovi, Tereza Chrástová, Natálie Jezdinská, Dominika Kalenská, Markéta Urbanová
a Aleš Kalenský.
Nejslavnostnější část patřila třetímu oddílu SK Studenec, a to oddílu alpského
lyžování. Dva jeho členové usilovali o nominaci na Zimní olympijské hry do Soči,
ale ani Daniele Markové, ani
Adamovi Zikovi (dlouhodobé
zranění kolena) se tento cíl splnit nepodařilo. Adam Zika se
sice snažil na poslední chvíli
probojovat do olympijské nominace, ale závody na Zimní
univerziádě mu nevyšly podle
jeho představ. Daniela Marková se rozhodla ukončit aktivní
kariéru a začít s trenérskou dráhou. Z tohoto důvodu vedení
SK Studenec připravilo pro
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Danielu malé poděkování. Jedním z dárků byla kniha 110 let českého lyžování,
v němž jsou uvedeny i výsledky z Mistrovství České republiky a těší nás, že mezi
medailisty máme několik záznamů právě zásluhou Daniely Markové a Adama Ziky.
Ocenění za dlouholetou úspěšnou kariéru v dresu SK Studenec předali Daniele
starosta obce Jiří Ulvr a předseda SK Studenec Vítek Kuřík. Vedle pamětní plakety
byl dalším dárkem pro Danielu obraz s fotografiemi z její kariéry ve studeneckém
dresu. Poděkování patří pochopitelně i jejímu otci a trenérovi v jedné osobě Filipu
Markovi.
Čtvrtým oddílem SK Studenec je oddíl lehké atletiky, který získal zásluhou Marka Uvizla několik medailových umístění v přeborech Libereckého kraje a v řadě
silničních běhu a krosů. Zároveň se v roce 2013 stal prvním historickým vítězem
Memoriálu Mirka Háka jako závodník ve studeneckém dresu.
K výrazným změnám dochází i ve financování sportu, pramen ze Sazky a dalších
loterií již dávno vyschl a s podporou sportu zápolí nejen MŠMT, ale i Liberecký
kraj. Namísto podpory ze strany zastřešujících organizací začínají sportovní kluby
těmto organizacím platit různé příspěvky. SK Studenec je členem České unie sportu
(bývalé ČSTV) s poplatkem 10 Kč za člena, Asociace sportovních klubů a tělovýchovných jednot s poplatkem 30 Kč za člena, Fotbalové asociace ČR s poplatkem
200 Kč za dospělého a 100 Kč za mládež, Českého svazu orientačních sportů s jednorázovým poplatkem 70 Kč a poplatkem za člena ve výši 90 Kč, Svazu lyžařů ČR
s poplatkem 100 Kč za člena a Českého atletického svazu s jednorázovým poplatkem 200 Kč a 12 Kč za člena. Členství ve sportovních svazech je pochopitelně povinné.
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Vedle valné hromady pochopitelně pokračovala běžná činnost klubu s tradičními
akcemi a závody. Počátkem ledna se konal již 23. ročník Studeneckého mariáše za
účasti 36 mariášníků. Zvítězil nejstarší účastník turnaje Karel Čermák před Jiřím
Trikalinosem a Zdeňkem Kuželem starším. Mezi studeneckými byl tradiční nejlepší
Jožka Tichý (celkově na pátém místě) před Jirkou Tauchmanem a Ivošem
Tauchmanem.
Na kvalitně obsazeném Vánočním sprintu v orientačním běhu v Hradci Králové si
výborně vedli studenečtí závodníci, Radka Uvizlová zvítězila v kategorii D a Dominika Kalenská v této kategorii obsadila 3. místo. Nejcennějšího umístění dosáhl
Marek Uvizl, který v mistrovské kategorii obsadil 2. místo za českým reprezentantem Janem Procházkou o pouhých devatenáct vteřin. Další sprint se konal v Pardubicích na sídlišti Dubina, kde se však studenečtí závodníci na stupně vítězů neprosadili.
V polovině ledna se konal další ročník Zimní olympiády dětí a mládeže
a Sportovní klub Studenec zde měl své zástupce v lyžařském orientačním běhu,
mezi staršími reprezentovala Liberecký kraj Dominika Kalenská, mezi mladšími Veronika Gallová. Té
se mimořádně dařilo a přivezla dvě zlaté medaile,
jednu v individuální závodě, tu druhou přidala ve
štafetě.
Se svými dojmy ze své
druhé účasti (v létě ve
Zlínském kraji) se podělí
se čtenáři Studeneckého
zpravodaje Dominika
Kalenská:
Ve dnech 18.–24. ledna 2014 jsem se zúčastnila Zimní olympiády dětí a mládeže,
která se koná jednou za dva roky, letos na Vysočině. Sportovci z celé republiky byli
nominováni do reprezentačních družstev krajů, ve kterých bydlí.
Naše výprava Libereckého kraje – LOB (lyžařský orientační běh) vyrazila
v neděli 19. 1. směrem Nové Město. Se sněhem to nevypadalo nejlépe – jediný sníh,
který se na Vysočině vyskytoval, byl uměle nafoukaný, v našem případě to bylo
kolečko dlouhé 2,5 km v areálu v Novém Městě na Moravě. Na místo jsme dorazili
okolo poledne, převlékli jsme se a šli na první a jediný oficiální trénink. Lyžovali
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jsme a promýšleli teoretické
složité postupy, které by stavitelé tratí mohli vymyslet. Ve
14.00 začínal zahajovací ceremoniál v Havlíčkově Brodě,
takže jsme neměli času nazbyt.
Proběhlo slavnostní nastoupení
zástupců sportovců z jednotlivých krajů, v čele s vlajkonoši
(většinou reprezentanty, kteří se
zúčastnili „pravé“ zimní olympiády). Vybraná lyžařka a zástupce trenéru přečetli sliby
a medailová olympijská štafeta v čele s Květou Jeriovou zapálila olympijský oheň.
Na ubytovny jsme byli rozděleni po sportech, což nám vyhovovalo, protože se téměř
všichni známe už z letního orienťáku. Takže o zábavu nebyla nouze.
V pondělí 20. ledna. se konal první závod – sprint. Vzhledem ke sněhovým podmínkám to vůbec nebylo jako klasický LOB závod. Jelikož v lese nebyl sníh, smělo
se jezdit pouze po zasněžených tratích, což znamenalo žádné zkracování při volbě
postupu. Celkově byl závod asi o polovinu kratší, než je obvyklé. Čas vítěze pořadatelé odhadovali na 10 minut, ale vítězové v jednotlivých kategoriích se pohybovali
v časech pod 7 minut. V kategorii mladších kluků vyhrál reprezentant našeho (Libereckého) kraje Němeček. Zbytek dne jsme trávili s kamarády. Večer následovalo
slavnostní vyhlášení vítězů ve Velkém Meziříčí.
V úterý jsme měli volný den, a tak jsme se rozhodli, že se všichni půjdeme podívat na krasobruslení na nedalekém zimním stadionu. Odpoledne jsme se vydali do
bazénu a později na film o Martině Sáblíkové. Večer probíhaly týmové porady.
Ve středu se jel middle (střední trať). Sněhu bylo stále stejně, a tak i tento závod
byl velmi krátký. Navíc v polovině trati jsme si museli vzít druhou mapu, protože by
se kontroly na jedné překrývaly tak, že bychom byli zmatení. Za zmínku rozhodně
stojí vítězství Veroniky Gallové a druhé místo Pepy Němečka (oba z Libereckého
kraje) v kategorii mladších. Všichni jsme ale měli radost z vítězství jiných závodníků z jiných krajů. Odpoledne jsme si rozdělili složení štafet na následující den a vymýšleli taktiku.
Ve čtvrtek jsme byli všichni nervózní ze startu dvoučlenných štafet. První
startovala kategorie starších, hodinu poté mladší. Štafeta obsahovala 4 úseky,
dívkám patřil 1. a 3. a klukům 2. a 4. Po vystartování prvních úseků nervozita klesla
a každý si užíval atmosféru štafet. Ve starší kategorii vyhrál Královéhradecký kraj,
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v mladších Liberecký. Odpoledne jsme trávili volno na ubytovně, relaxovali a chystali se na závěrečný ceremoniál. Po vyhlášení vítězů a dlouhých proslovech organizátorů následovala diskotéka. No, byl to spíš aerobik, ale všichni jsme si to užili.
V pátek se ještě nikomu nechtělo domů, a tak probíhalo dlouhé loučení. Myslím,
že se každému 5denní pobyt na Vysočině líbil a všichni budeme ještě dlouho
vzpomínat na společné zážitky.

Školní sportovní klub
Florbal
Okrskový turnaj starší žákyně a žáci
Družstvo chlapců a dívek se zúčastnilo tradičního florbalového turnaje v Jilemnici o postup do okresního kola.
Dívky v sestavě Markéta Urbanová (brankářka), Ilona Vavreková, Štěpánka
Dubská, Markéta Hamáčková, Natálie Jezdinská, Dominika Kalenská, Lucie
Kuželová, Aneta Gottvaldová a Denisa Zahradníková nedaly v žádném utkání svým
soupeřkám šanci a s jedenácti nastřílenými brankami a čistým skóre své brankářky
rozdrtily vše, co jim stálo v cestě za vítězstvím, a mohou se tak těšit na další florbalové souboje v kole okresním. Nejlepšími střelkyněmi byly Markéta Hamáčková
spolu s Ilonou Vavrekovou, které shodně zaznamenaly po čtyřech brankách.
ZŠ Studenec – Gymnázium Jilemnice
7:0
ZŠ Studenec – ZŠ Horní Branná
3:0
ZŠ Studenec – ZŠ Jilemnice Komenského 1:0
Stejný celkový počet vstřelených gólů jako jejich spolužačky nastříleli i chlapci
v sestavě Aleš Kalenský (brankář), Václav Korotvička, Filip Machovec, Jan Tomáš,
Martin Vydra, Jan Štěpánek, Martin Fifka, Jan Kratochvíl, Jakub Tomáš, Petr Grof,
Slavomir Marcij. Svým bezchybným výkonem si zajistili první místo už po
úvodních třech utkáních, když především obrat v utkání s Jilemnicí Komenského ze
stavu 0:1 na 5:1 stojí za to. Proto si mohli v posledním utkání dovolit i takový luxus,
že podlehli poslední ZŠ Roztoky 1:0. Skončili přesto první a i oni se mohou těšit na
další zápasy v kole okresním. Nejlepším hráčem byl v našem družstvu Václav
Korotvička, ale pochvalu zaslouží celé družstvo za vzornou reprezentaci školy.
ZŠ Studenec – Gymnázium Jilemnice 1:0
– ZŠ Horní Branná
5:2
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Okresní kolo starší žáci
Ve sportovní hale v Semilech se v posledním školním prosincovém týdnu
uskutečnilo okresní kolo základních škol ve florbalu. Po předchozích letech, kdy se
naše škola na toto klání nekvalifikovala, jsme tentokráte svého zástupce mezi nejlepšími týmy okresu měli. Naši školu vzorně reprezentovali Aleš Kalenský (brankář),
Petr Grof, Patrik Kandra, Jakub Tomáš (obrana), Jan Tomáš, Filip Machovec, Jan
Štěpánek a Tomáš Exner (útok).
Turnaj pro nás přitom nezačal vůbec dobře, když ještě před odjezdem odmítli
svou účast opory týmu Václav Korotvička s Martinem Vydrou, kteří dali přednost
recitační soutěži ve škole. Místo nich si svými výkony na okrsku mladších žáků řekli
o místo v sestavě jejich mladší spolužáci Patrik Kandra s Tomášem Exnerem, kteří
je plnohodnotně nahradili.
Další nepříjemností bylo, když jsme se dozvěděli rozlosování a místo klasických
dvou skupin po čtyřech družstvech a play off systému byl kvůli počtu devíti družstev
rozlosován turnaj do tří základních skupin, ze kterých se postupovalo do skupin
o 1.–3. místo, 4.–6. místo a 7.–9. místo. Stačilo tedy drobné zaváhání a cesta dál pro
nás končí. Zvlášť při pohledu na naši skupinu budili soupeři velký respekt. Přesto se
naši chlapci neztratili a vybojovali krásné 5. místo z devíti družstev.
ZŠ Studenec – ZŠ Libštát 1:1 (Kandra)
První utkání v základní skupině a hned soupeř z nejtěžších, ZŠ Libštát, pozdější
vítěz celého turnaje. Byli jsme jediným týmem, který dokázal proti Libštátu skórovat
a po akci Exner–Kandra skóroval druhý z mladíků, a zajistil nám tak nejen vyrovnání, ale i první bod do tabulky.
ZŠ Studenec – ZŠ Skálova Turnov 2:2 (Jan Tomáš, Exner)
Ve druhém zápase byl úkol daný předem. Jakékoliv vítězství nás posune do dalších bojů z prvního místa, remíza znamená místo druhé a prohra třetí. Do utkání
jsme nevstoupili vůbec dobře a již po 15 vteřinách jsme prohrávali 1:0. Když soupeř
v 7. minutě zvyšoval na 2:0, vypadalo to až na třetí místo v základní skupině a boje
o 7.–9. místo. Naštěstí se minutu a půl před koncem prosadil Jenda Tomáš a za
40 vteřin ho napodobil Tomáš Exner a byli jsme zpět ve hře. Na branku, která by
znamenala první místo, nám však zbývalo už je 30 vteřin. Zápas skončil 2:2 a my
postoupili do bojů o konečné 4.–6. místo.
ZŠ Studenec – ZŠ Komenského Jilemnice 1:0 (Jan Tomáš)
V bojích o konečné umístění jsme porazili ZŠ Komenského Jilemnice brankou
20 vteřin před koncem utkání. Autorem vítězné trefy byl Jenda Tomáš. Naše vítězství se však nerodilo lehce. Přežili jsme několik tutových šancí soupeře a největší,
trestné střílení za faul Petra Grofa, zlikvidoval vynikající brankář Aleš Kalenský.
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ZŠ Studenec – ZŠ Jilemnice Harracha 0:1
V posledním utkání turnaje nám ke čtvrtému místu stačila i remíza. Bohužel jsme
kapitulovali už po minutě hry a na tuto branku nedokázali i přes šance odpovědět.
Skončili jsme tedy pátí, což ovšem po předchozích letech lze považovat za úspěch.
Poděkování patří všem zúčastněným i těm, kteří dopomohli k postupu už v okrskovém kole v Jilemnici, ale z kapacitních důvodů (auto není nafukovací) do Semil jet
nemohli.

Okresní kolo starší žákyně
Po vítězství v okrskovém kole ve florbalu se starší žákyně zúčastnily v polovině
ledna 2014 okresního kola v Turnově. Okresního turnaje se zúčastnila čtyři družstva,
vítězové okrskových kol.
Bojovaly jsme s vypětím
sil, ale k vítězství a postupu do krajského kola nám
chyběla vlastně jediná
branka ve vyrovnaném zápase s Rovenskem. I druhé
místo je pro naši školu
velkým úspěchem. Atmosféra turnaje byla báječná,
navzájem jsme si fandily.
Už se těšíme na další sportovní akce, které nás čekají. Sestava: Marka Urbanová, Marky Hamáčková, Natka Jezdinská, Domča Kalenská, Štěpa Dubská, Ila
Vavreková, Denča Zahradníková, Aneta Gottvaldová a Lucka Kuželová.
ZŠ Studenec – ZŠ Rovensko
ZŠ Studenec – ZŠ Lomnice nad Popelkou
ZŠ Studenec – ZŠ Vysoké nad Jizerou

0:0
1:1
5:1

Krajské kolo mladší žákyně
Ve druhé polovině ledna 2014 se konalo v České Lípě krajské finále dívek 4.
a 5. tříd ve florbalu, kterého se zúčastnilo i družstvo naší ZŠ.
Po strastiplné cestě, kdy nás havárie před Mladou Boleslaví zdržela v koloně aut
asi 30 minut, pozdním příjezdu, přeloženém prvním utkání a díky tomu sérii tří utkání v řadě bez pauzy s možností střídání jediného náhradníka, jsme mohli nad hlavu
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zvednout pohár za druhé místo
a na krk si pověsit stříbrné medaile. Byl to krásný pocit a pro
děvčata odměna za jejich snažení
a splnění všech pokynů, kterých
se jim dostalo. Těžko vyzdvihovat z tohoto týmu jednotlivce.
Pochvalu zaslouží všichni od
střelkyň Sabiny Jebavé s Andreou Efenberkovou přes obránkyni
Pavlu Kadlecovou až po úžasně
chytající, nebojácnou Lindu Zahradníkovou či náhradnici Káťu
Tušiakovou. Všem díky za skvělou reprezentaci školy a do dalších sportovních akcí přeji hodně úspěchů!
ZŠ Studenec – ZŠ Smržovka 0:4 (0:0)
Zápas s favoritem turnaje nám vyšel především v prvním poločase, kdy jsme přežili několik jasných šancí soupeře a udrželi bezbrankový stav. Osudnou se nám stala
pasáž mezi 4. až 6. minutou druhého poločasu, kdy jsme v rychlém sledu 4krát kapitulovali. I přesto jsme podali velmi dobrý výkon, který byl příslibem do dalších zápasů, zvláště když naši soupeři obdrželi od stejného družstva mnohagólové příděly.
ZŠ Studenec – ZŠ Lužická Liberec 2:1 (2:0)
Poločasové vedení nad soupeřem z Liberce zajistily naše hrotové hráčky Efenberková s Jebavou. Soupeř si ani po poločase nedokázal poradit s obranou Kadlecové
a skvěle chytající Zahradníkovou a pouze se štěstím korigoval na konečných 2:1 pro
Studenec.
ZŠ Studenec – ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant 5:0 (3:0)
Vítěz tohoto zápasu již měl jistou medaili. S tímto vědomím jsme vstupovali do
tohoto zápasu. Rychle vstřelená branka Jebavé, po chybě soupeře, nás uklidnila
a brankostroj prvního poločasu se po trefách znovu Jebavé a potom Efenberkové
zastavil na čísle tři. Po změně stran obě hráčky přidaly ještě po gólu a mohli jsme
slavit, protože souhra výsledků ostatních zápasů nám přisoudila stříbrné umístění.
ZŠ Studenec – ZŠ Lidická Hrádek nad Nisou 3:0 (1:0)
Poslední zápas turnaje měl být důstojným rozloučením za naší českolipskou misí.
To se podařilo, a přestože v zápase o nic nešlo, naše hráčky nic nevypustily a soupeře jednoznačně přehrály.
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Krajské kolo mladší žáci
Turnaj, který by snesl přezdívku „když fair play pláče“, skončil pro naše žáky
krásným třetím místem. Za naše barvy bojovali Dominik Urban (brankář), Petr
Jezdinský, Patrik Kandra, František Kuřík, Pavel Šír, Ondra Tušiak, Tomáš Exner
a Honza Šimůnek.
Je ovšem k zamyšlení, zda je vůbec třeba zúčastňovat se akcí, na kterých je předem dáno, kdo by měl vyhrát, a ostatní mu dělají jen zástěrku pro jeho počínání. To,
co se odehrálo na krajském finále mladších žáků ve florbalu, však asi nemá obdoby.
Původní rozlosování svedlo v prvním zápase proti sobě dva největší
favority na postup, Liberec a domácí Jablonec. K překvapení všech
oznámil Liberec, že se
nesešel, a tudíž nemůže
první utkání sehrát
a chce jej hrát až jako
poslední. O to větší překvapení, když v průběhu
prvního zápasu dorazí
nejpočetnější družstvo
turnaje, 14členné družstvo Liberce. Chtělo se snad toto družstvo vyhnout favoritovi a počkat si, jak na tom
bude a co jim stačí ve vzájemném utkání uhrát? Doufejme, že ne.
Další ukázka toho, že není důležité zúčastnit se, ale vyhrát. Za Jablonec sice
nastupují žáci narození v roce 2000, ale jaké překvapení je, když se ukáže, že jsou
žáky 8. třídy. Podle direktoriátu turnaje hrát mohou, ale nesmí nastoupit k zápasům
za starší. Docela zajímavé! Turnaj je pro žáky ročníku 2000 a mladší a musí být
žáky 6.–7. třídy – tolik pravidla a propozice.
A do třetice. Hrajeme zápas s Českou Lípou a Jablonec potřebuje, abychom
vyhráli. Direktoriát turnaje rozhodne po prvním desetiminutovém poločase, že
z časových důvodů se bude druhý hrát jen osm minut. Pak si uvědomí, že Studenec
prohrává a vrátí čas na původních deset. Poslední utkání zase musí vyhrát Studenec.
Protože hraje druhé utkání po sobě, a Liberec tak může Studenec snadněji přehrát,
zkrátí z časových důvodů vedení turnaje tento zápas pouze na 2×8 minut, aby byla
alespoň teoretická šance, že Studenec vyhraje a pomůže tak Jablonci.
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Když ani to nepomohlo ve vzájemném utkání Liberce s Jabloncem, který řídí
rozhodčí z řad žáků Arbesova Jablonec, vezmou osud do rukou právě zmiňovaní
rozhodčí. Jablonec prohrává 1:0 a k postupu mu stačí remíza. Ne a ne ji dosáhnout.
Na konci prvního poločasu přísně vyloučí hráče Liberce, čemuž se diví celá hala. Ještě větší překvapení však rozhodčí připraví na úvod druhého poločasu, kdy vyloučí
dalšího libereckého hráče a Jablonec hraje dlouhou přesilovku 5:3. Ani to mu však
nepomohlo. Poslední pokus tak je 10 vteřin před koncem. Rozhodčí nařídí za vymyšlený faul volný úder, ale ani to nevede k vyrovnání. Když už tedy dnes umřelo fair
play, alespoň spravedlnost zvítězila a Liberec zaslouženě vyhrál celý turnaj.
Vždy komentuji jen výkony dosažené na hřišti a sám vím, jak je někdy těžké udržet nervy na uzdě a hrát podle pravidel, ale dnešní turnaj mě donutil se o praktikách
panujících v meziškolních bojích alespoň zmínit.
ZŠ Studenec – Arbesova Jablonec 0:3
Druhý zápas turnaje a náš úvodní. Podali jsme velice zodpovědný výkon, soupeře
dlouho trápili a po jeho vítězství 8:0 nad ZŠ Špičák Česká Lípa mu znepříjemnili roli favorita. Tu potvrdil až po poločase, kdy třemi góly v rozmezí dvou minut rozhodl.
ZŠ Studenec – ZŠ Špičák 4:2 (3× Kandra, Exner)
Čtvrté, už zmiňované utkání turnaje a pro nás druhé, ve kterém měl být druhý
poločas kratší toho prvního, jsme nezačali dobře. Po chybě obrany a brankáře jsme
prohrávali 1:0. Kandrovi se pak po pasu Exnera podařilo vyrovnat, ale ještě do
poločasu udeřili hosté po chybné rozehrávce Kuříka. Druhý poločas se nakonec
nezkracoval a to nám pomohlo. Na jeho začátku nejprve vyrovnával Kandra. Ten
samý hráč potom zkompletoval hattrick, když už běžely poslední dvě minuty, které
se původně hrát neměly. V úplném závěru pak stvrdil naše vítězství Exner.
ZŠ Studenec – ZŠ U školy 0:2
Do našeho posledního zápasu a v pořadí turnaje pátého jsme vstupovali s vědomím, že jsme nejhůře třetí a jakékoliv naše vítězství posune na první místo Jablonec,
ledaže by bylo větší než 3:0. Pak bychom slavili my. Dát ovšem soupeři kvalit
Liberce 4 branky ve zkráceném čase byl nadlidský úkol. Hráli jsme vyrovnanou
partii až do poslední minuty. V té jsme si pod dojmem toho, že už turnaj nevyhrajeme, dovolili udělat dvě hrubé chyby a soupeř trestal.
Přes to všechno zaslouží všichni naši hráči velikou pochvalu. Střelec Kandra,
bojovník a připravovač šancí Exner, skvěle chytající Urban a pevná obrana tvořená
triem Tušiak, Šimůnek, Kuřík i náhradníci Šír s Jezdinským. Pokud nám forma
a zdraví vydrží, až budou tito hráči v osmé, potažmo deváté třídě, máme velkou
šanci uspět a postoupit dále než tento rok, protože pak už snad nebude starších
protivníků. Ještě jednou všem díky!
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Česko sportuje
Naše škola se přihlásila do soutěže Česko sportuje, do které se zapojily dle možností všechny třídy naší školy. V této soutěži byly 4 disciplíny – štafeta, video, kvíz
a fandítko. Nejaktivněji k této soutěži ale přistoupili žáci 9. třídy:
Začali jsme výrobou fandítka. Po kolektivní dohodě jsme se pustili do práce.
Každý přiložil ruku k dílu a své nápady. Rozhodli jsme se nakreslit tvar ČR a vybarvili ho barvami naší vlajky. Poté jsme na siluetu naší republiky nalepili fotografie
našich sportovců (naše největší medailové naděje a studenecké olympioniky Květu
Jeriovou a Zdeňka Remsu). a napsali povzbuzující text. Dalším úkolem bylo natočit
video. Už ve třídě jsme vymysleli hudbu. Složili jsme si vlastní slova na melodii
písně „Cesta“. Dle textu jsme přiřadili role. Další den se začalo natáčet. Všichni
účinkující si přinesli vlastní kostýmy a různé pomůcky k natáčení. Roli hokejisty si
zahrál Honza Štěpánek, brankáře Martin
Vydra. Roli biatlonistky Gabriely Soukalové sehrála Marky
H a m á č k o v á , To r u
Berger Štěpka Dubská, lyžaře Pettera
Northuga Vašek Korotvička, Lukáše Bauera
Honza Kadlec a věrného českého fanouška Natka Jezdinská.
Náš režisér Marky Urbanová a kameramani Filip Jech a Petr Jezdinský měli hodně
práce s natočením a sestříháním videa do konečné podoby. Hned další den bylo
video umístěno na internet a naším úkolem bylo sehnat pro něj co nejvíce hlasů.
Další disciplínou byla štafeta. Při tělocviku si celá škola tuto štafetu zaběhla
a byli vybráni vždy ti nejrychlejší ze třídy (chlapec, dívka), kteří poté reprezentovali
školu. Každý běžec absolvoval v tělocvičně 80 m běhu člunkovým systémem
a poslední ještě skákali „žabáky“. Výsledný čas byl opět vložen na internet.
Poslední disciplínou byl vědomostní test o historii olympijských her. Očekávali
jsme těžké otázky, ale většina byla poměrně snadná. Něco jsme věděli, něco jsme
odhadli. Výsledkem bylo 56 správných odpovědí z 60 možných. Byli jsme spokojeni
i s dosaženým časem.
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Výsledkem všech těchto disciplín bylo vítězství v Libereckém kraji a druhé místo
v republice. Odměnou nám bude výlet 13. února 2014 do Olympijského parku v Praze, kde si zkusíme některé zimní olympijské sporty.

Olympijská štafeta
Olympijskou štafetu jsme zorganizovali zároveň jako první závod Poháru ředitele
školy a na základě výsledků byly sestaveny štafety pro projekt Česko sportuje.
1. ročník:
1. Gabriela Hubálovská
2. Marie Magdaléna Tomášová
3. Aneta Zbranková

1. Matyáš Munzar
2. Martin Planík
3. Dominik Horáček

2. ročník:
1. Zuzana Bourová
2. Barbora Horáková
3. Aneta Hamplová

1. Jonáš Novotný
2. David Bachtík
3. David Hofman

3. ročník:
1. Lucie Pekárková
2. Markéta Štefanová
3. Karolína Ježková

1. Michal Dyntar
2. Ondřej Berger
3. Daniel Šulc

4. ročník:
1. Kateřina Tušiaková
2. Sabina Jebavá
3. Klaudie Urbancová

1. Tomáš Jandura
2. Petr Mazánek
3. Daniel Jandura

5. ročník:
1. Veronika Bergerová
2. Linda Zahradníková
3. Matyáš Militký

1. Matyáš Hrubý
2. Vojtěch Reiner
3. Natálie Kadavá

6. ročník:
1. Barbora Vanclová
2. Kateřina Ježková
3. Eliška Hamáčková

1. Jiří Ježek
2. Petr Jezdinský
3. Dominik Urban

7. ročník:
1. Tereza Jandurová
2. Terezie Dubská
3. Tomáš Exner

1. Pavel Šír
2. Dominik Pekárek
3. Valerie Jiroutová
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8. ročník:
1. Denisa Zahradníková
2. Sabina Maternová
3. Anastasiya Sobran
9. ročník:
1. Natálie Jezdinská
2. Eliška Ulvrová
3. Markéta Urbanová

Číslo 1

1. Jan Kratochvíl
2. Daniel Nosek
3. Jakub Tomáš
1. Václav Korotvička
2. Filip Machovec
3. Jan Tomáš

Sportovec roku
Završením největšího sportovního úspěchu studenecké školy v její
historii byla nominace stříbrného
týmu děvčat (Natálie Jezdinská,
Dominika Kalenská, Markéta
Urbanová) a Dominiky Kalenské
do ankety Sportovec roku v okrese
Semily. V kategorii kolektivů mládeže se nominovaný tým ZŠ a MŠ
Studenec umístil mezi více než
dvacítkou nominovaných kolektivů
na 5. místě. Slavnostní vyhlášení
proběhlo na vysoké společenské
úrovni v Lomnici nad Popelkou a pro dívky to byl určitě impuls k další kariéře.
Poděkování za vzornou reprezentaci patří nejen dívkám, ale i Základní a Mateřské
škole Studenec za vytvoření potřebných podmínek a Sportovnímu klubu Studenec za
jejich sportovní přípravu.

Školská liga ve futsale
Do finále divize postoupilo ve školské futsalové lize družstvo mladších žáků, ale
k finálovému turnaji v Jablonci nad Nisou se z postupujících družstev dostavila pouze dvě družstva (nedorazil Železný Brod a Vratislavice), a tak studenecký tým (Vojta
Reiner, Tomáš Exner, Jan Šimůnek, Matyáš Hrubý, Pavel Šír, Ondra Tušiak, Petr
Jezdinský a Patrik Kandra) čekal pouze jediný soupeř, a to ZŠ Mšeno. Naděje na
vítězství svitla pouze v prvním poločase, kdy Matyáš Hrubý postupoval dvakrát sám
na branku soupeře, ale své šance neproměnil. Soupeř těžil především ze své fyzické
převahy a zvítězil 6:3 (2:2). Studenecké branky vstřelili Matyáš Hrubý, Petr
Jezdinský a Tomáš Exner.
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Finále divize dívek se konalo ve sportovní hale v Turnově a studenecké dívky
(Simona Bartoňová, Markéta Hamáčková, Markéta Urbanová, Natálie Jezdinská,
Ilona Vavreková, Dominika Kalenská, Daniela Tauchmanová, Michaela Šimůnková,
Denisa Zahradníková) zde sehrály velice kvalitní turnaj se soupeřkami, které často
nastupují v ligových dívčích týmech. Hned první zápas nás čekal pozdější vítěz, ZŠ
Školní Vrchlabí. V brance chytající Natka Jezdinská přiváděla soupeřky k šílenství,
ale nakonec v druhé polovině zápasu kapitulovala a vrchlabské dívky nakonec
zvítězily 3:0. Ve druhém zápase proti ZŠ Liberec Lužická jsme měly výraznou
převahu, nastřelily sedmkrát konstrukci branky, ale v závěru přece jen protrhly
střeleckou smůlu a brankami Markéty Urbanové (2×), Ily Vavrekové a Natky Jezdinské zvítězily 4:0. I ve třetím zápase jsme měli výraznou převahu a třemi brankami
jsme zdolaly ZŠ Trutnov Mládežnická (Urbanová 2, Jezdinská). V posledním zápase
nás čekal další trutnovský celek, tentokrát ZŠ Komenského, ve smolném zápase
dívky opět celý zápas měly výraznou převahu, ale naopak ze dvou brejků inkasovaly. Nakonec z toho bylo cenné třetí místo a poměření sil s trutnovskými soupeřkami, které nás čekají v prvním kole Cocacoly.

Orel
Do nového roku s novým praporem
V pátek 10. 1. 2014 se
uskutečnila výroční členská schůze naší jednoty,
která byla zahájena mší
svatou ve studeneckém kostele. Při této příležitosti
byl posvěcen nový prapor,
který jsme nechali v závěru
loňského roku vyrobit. Iniciátory zhotovení praporu
byli manželé Jandovi, kteří
také byli hlavními sponzory. Za dar, který pokryl
většinovou část nákladů, i za podnět k výrobě nového praporu manželům Jandovým
ještě jednou moc děkujeme. Výročky v orlovně se zúčastnilo rekordních 70 lidí,
z toho 5 hostů (starosta obce Jiří Ulvr, zástupce Sokola Jaroslav Hák, zástupce ŠSK
a SK Petr Junek a zástupci Orla Pozořice manželé Jana a Míra Hylmarovi).
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Stolní tenis – muži
Mužský A-tým bojuje v krajském přeboru a nevede si vůbec špatně. Po 15. kole
má na svém kontě už 3 vítězství a jednu remízu a to ho řadí prozatím na 10. příčku.
Zatím poslední utkání hráli muži na půdě posledního týmu tabulky a zvítězili v poměru 11:7.
Tabulka KP 2. třídy po neúplném 16. kole:
1. Sokol Košťálov „A“
16
2. Sokol Vesec „A“
15
3. Sokol Turnov „B“
16
4. Spartak Rokytnice n. J. „A“ 16
5. Sokol Nová Ves n. P. „A“ 16
6. TJ Doksy-Mimoň „A“
16
7. SKST Liberec „H“
16
8. Lokomotiva Česká Lípa „C“ 16
9. Bižuterie Jablonec n. N. „D“ 15
10. Orel Studenec „A“
15
11. TJ Zákupy „A“
15
12. Victory Liberec „A“
16

14
13
11
10
10
7
7
7
6
3
0
0

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

1
2
4
4
5
7
9
7
9
11
13
15

217:71
180:90
167:121
191:97
169:119
138:150
130:158
142:146
112:158
99:171
78:192
69:219

45
41
39
38
37
32
30
30
27
22
17
17

B-tým a C-tým bojují v okresním přeboru 1. třídy a zejména céčko si vede výborně a drží těsný kontakt se špicí tabulky (ze studeneckých hráčů Martin Kuřík, Jan
Kuřík ml. a Leoš Zahradník).
Tabulka OP 1. třídy:
1. Sokol Turnov „C“
2. Sokol Vesec „B“
3. Orel Studenec „C“
4. Sokol Horní Branná „A“
5. Sokol Nová Ves n. P. „B“
6. Sokol Košťálov „B“
7. Sokol Horní Branná „B“
8. Orel Studenec „B“
9. Sokol Bradlecká Lhota „A“
10. STAR Sokol Turnov „A“

11
11
11
10
11
11
10
11
11
11

11
10
8
4
3
3
3
2
2
1

0
0
1
2
3
2
2
3
1
0

0 110:21
1 107:40
2 94:64
4 74:72
5 80:85
6 68:92
5 64:83
6 68:97
8 59:101
10 37:106

33
31
28
20
20
19
18
18
16
13

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

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

10
10
9
8
7
7
5
4
4
3
2
0

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

1
2
3
4
4
5
6
6
8
9
9
12

149:67
141:75
129:87
127:89
121:95
122:94
109:107
106:110
77:139
84:132
102:114
29:187

33
32
30
28
27
26
23
22
20
18
17
12

Stolní tenis – žáci
Žáci se nepravidelně účastní turnajů krajského žebříčku, kde spíše sbírají zkušenosti.
Výborných výsledků však dosáhli v okresních přeborech jednotlivců. Nejprve se
OP zúčastnili mladší žáci 1. prosince a v 5 hráčích získali celkem 6 medailí! V kategorii jednotlivců, které se účastnilo celkem 18 hráčů, se prosadil František Kuřík,
který nestačil jen na celkového vítěze a vybojoval stříbrnou medaili. Ve finálové
skupině mu skvěle sekundovali bratři Urbanovi. Dominik obsadil 5. místo a Šimon
6. místo. Všichni naši hráči pak získali medaile z turnaje čtyřher. V konkurenci
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9 dvojic si bronzovou medaili vybojovali Daniel
Šulc a Dominik Urban, stříbro získali Jakub
Šulc a František Kuřík a z celkového vítězství
se spolu se spoluhráčem ze Semil radoval
Šimon Urban!
V okresním přeboru starších žáků se naši hráči v konkurenci 22 účastníků rovněž neztratili.
Tomáš Exner se stal dokonce celkovým vítězem a odnesl si tak
titul okresního přeborníka! Na skvělém 6. místě se pak
umístil František
Kuřík a společně
získali titul ještě ve
čtyřhře. Další hráči se umístili takto: 11. Lukáš Kuřík,
12. Patrik Pekárek.
V lednu odstartoval také okresní přebor družstev,
v němž kromě našich dvou družstev hrají ještě týmy
Turnova a Nové vsi n. P. Zde se našim mladým týmům
zatím tolik nedaří, ale se zkušenějšími hráči soupeřů není
divu.
Tabulka OP žáků:
1. STAR Sokol Turnov
2. Sokol Nová Ves n. P.
3. Orel Studenec „A“
4. Orel Studenec „B“

6
6
6
6

6
4
2
0

0
0
0
0

0
2
4
6

43:17
36:24
29:31
12:48

18
14
10
6

Volejbal – ženy
Ženy tradičně vyplňují zimní pauzu účastí ve Východočeském poháru. V neděli
2. února absolvovaly první turnaj ve Vamberku a vedly si dokonale, když ve všech
třech zápasech zvítězily jednoznačně 2:0.
Výsledky:
Orel Studenec – Sokol Jezbiny
– Baník Vamberk
– Sokol Albrechtice n. O.
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Sestava: Brožová Saša, Brožová Petra, Horáčková Eva, Chrtková Lenka, Nosková
Lenka, Šikolová Mirka, Tauchmanová Monika, Urbanová Markéta
Tabulka východočeského poháru (průběžná):
1. Orel Hradec Králové
2. Orel Studenec
3. Sokol Albrechtice n. O.
4. Sokol Třebechovice p. O.
5. Sokol Jezbiny
6. Sokol Kostelec n. O.
7. VK Hronov „D“
8. Baník Vamberk
9. SK Nové Město n. M.
10. VK Hradec Králové
11. Sokol Plotiště n. L.
12. VK Dobruška

3
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0

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

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

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6:0
6:0
4:3
4:3
3:4
2:4
1:6
0:6
0:0
0:0
0:0
0:0

150:67
150:117
146:121
135:124
147:140
98:140
110:162
85:150
0:0
0:0
0:0
0:0

6
6
5
5
4
4
3
3
0
0
0
0

V roce 2014 plánujeme následující akce v uvedených termínech:
10. 5. Studenecký silák + tradiční vepřové speciality
17. 5. Orel Studenec – Sokol Dřevěnice – mistrovské utkání žen ve volejbalu
31. 5. Orel Studenec – Sokol Bílá Třemešná „B“ – mistrovské utkání žen ve
volejbalu
5. 7. Víceboj smíšených čtveřic
30. 8. Studenecké mixy – tradiční volejbalový turnaj smíšených družstev
31. 8. Dětské soutěžní odpoledne
6. 9. Letní bál
15. 11. Svatomartinský hudební večer
Pořadatel si vyhrazuje právo změny termínů.
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Výsledky 25. ročníku Turnaje v líném tenisu
V sobotu 28. 12. 2013 se uskutečnil ve studenecké sokolovně již 25. ročník
turnaje v líném tenisu. Na dopolední kategorii do 45 let se přihlásilo 11 dvojic, ze
kterých vylučovací metodou na dvě porážky zvítězil Martin Nedomlel se svým
bratrancem Věrkem Noskem. Tato dvojice jako jediná neprohrála ani jeden zápas.
Proti loňskému roku si o jednu příčku polepšili Petr Exner se svým třináctiletým
synem Tomášem a skončili na druhém místě. Matěj Kuřík nehrál letos s bratrem
Vítkem, ale s šestnáctiletým Martinem, náhodou také Kuříkem. Spolu byli třetí a za
nimi se umístili Jakub Tauchman s Tomášem Chrtkem.
Odpoledne se potom systémem každý s každým hrála kategorie nad 45 let. Této
kategorie se účastnilo jenom pět dvojic, protože několik hráčů se omluvilo na bolavé
klouby. Zdeněk Povr s Václavem Jeníkem celkem jasně zvítězili před dvojicí Martin
Lattenberg a Stanislav Horáček. Na třetím místě skončili Josef Horáček s Janem
Kuříkem, který byl se svými 73 roky nejstarším účastníkem tohoto ročníku.
Studenečtí příznivci líného i venkovního tenisu přejí našim spoluobčanům klidný
rok 2014, především stálé zdraví a spokojenost.
Hák Petr

Cukrovka: Jak ji překonat zdravou stravou
Nejzdravější potraviny: Tibetská mléčná houba
Utrácíte měsíčně mnoho peněz za Actimely a jiné potraviny s živou kulturou? Už
nemusíte. Z této houby se pomocí mléka připravuje každý den čerstvý nápoj. Něco
jako kefír.
Ve skutečnosti se nejedná o houbu, ale o unikátní symbiotické seskupení mikroorganizmů (laktobakterie, mléčné kvasinky a octové kvasinky). Toto seskupení
vzhledově připomíná malé bílé houbičky. Mikroorganizmy tvořící tibetskou houbu
se živí především mléčnou laktózou (mléčný cukr). Kefír vzniká jako výsledek
mléčného a zároveň i lihového kvašení mléka. Kefír z tibetských houbiček obsahuje
velkou řadu tělu prospěšných laktobakterií, lehce stravitelných bílkovin a tuků,
vitaminů, stopových prvků, minerálních a léčivých látek. Mezi léčivé látky obsažené
v kefíru z tibetských houbiček lze například zařadit přírodní antibiotika, které na
rozdíl od běžných antibiotik nemají na organizmus žádný negativní vliv.
Kefír z tibetských houbiček má svoji dlouhou historii. Používal se již před mnoha
sty lety jako tajný lék a elixír dlouhověkosti v Tibetu, na Kavkaze a ve Střední Asii.
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Kefír z tibetských houbiček pomáhá léčit nemoci trávicí soustavy, kardiovaskulární
problémy, alergii a nemoci cest dýchacích. Jedná se o výborný prostředek pro
podporu imunitního systému. Kefír z tibetských houbiček pomáhá zrychlit metabolizmus a má omlazující účinky.
Kefír by se měl pít nejlépe dvakrát denně. Jednu skleničku kefíru zhruba hodinu
před spaním a jednu sklenici kefíru po ránu nalačno půl hodiny až hodinu před jídlem. Během doby užívání kefíru je potřeba vyhnout se alkoholickým nápojům. Kefír
by se neměl pít studený, měl by mít pokojovou teplotu. Při skladování kefíru v ledničce je třeba ho před použitím vytáhnout a nechat chvíli ohřát. Není dobré přehánět
to s množstvím vypitého kefíru najednou. Lepších výsledku lze dosáhnout pravidelným užíváním kefíru po dobu nejméně 14 dnů ráno a večer v objemu cca 200 ml.
Výroba kefíru:
Pro výrobu kefíru je třeba pořídit si skleněnou nádobu a plastové sítko. Ve
skleněné nádobě budou tibetské houbičky přeměňovat mléko v kefír. Plastové sítko
se využije pro pravidelné scezení hotového kefíru a oplachování houbiček. Sítko
musí být plastové, popřípadě dřevěné, kovové sítko se nehodí. Neboť tibetské
houbičky by v žádném případě neměly přijít do styku s kovem! Kov s nimi reaguje
a houbičky se tím znehodnocují.
Postup výroby kefíru je vcelku jednoduchý, je ovšem třeba dodržovat pár zásad.
Tibetské houbičky se pokládají do čisté skleněné nádoby. Mléko na výrobu kefíru
má obsahovat minimálně 1,5 % tuku, kvalitnější kefír bude z plnotučného mléka.
UHT mléko se pro výrobu kefíru nehodí. V dalším kroku se tibetské houbičky zalijí
mlékem a přikryjí papírovým ubrouskem nebo látkou. Houbičky totiž potřebují
dýchat. Nádoba s houbičkami v mléce se postaví na tmavé teplé místo. Pro výrobu
kefíru není třeba hledat obzvlášť teplé místo. Stačí mu pokojová teplota. Kefír je
hotový zhruba za 24 hodin. Pak je třeba hotový kefír scedit a houbičky propláchnout
vlažnou nebo studenou vodou (ne horkou!), vrátit je do umyté skleněné nádoby
a znovu zalít mlékem na výrobu další várky léčivého kefíru. Kefír lze dělat i déle
než 24 hodin. Pokud ale houbičky v mléce zůstanou déle než 2 dny, může být kefír
velmi kyselý a nedoporučuje se ho pít. Houbičky se celkem rychle rozmnožují, pro
výrobu kefíru postačí v objemu 100–200 g na litr mléka. Pokud je houbiček více,
než je třeba, můžete část z nich někomu darovat :o))
Mezi kefírovou kůrou se doporučuje dělat čtrnáctidenní pauzy. Během té doby by
se měla nádoba s houbičkami v mléce umístit do ledničky. V chladu jsou tibetské
houbičky schopné vydržet bez výměny mléka klidně i čtrnáct dní. Kefír z tibetských
houbiček lze úspěšně používat i při vaření. Například do buchet, zeleninových
pokrmů nebo z něj lze vyrobit domácí tvaroh a sýr.
zdroj: http://vareni.rodinnapohoda.cz/tibetska-houba.html
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Životní jubilea spoluobčanů v roce 2014
70 let oslaví:
Josef Vancl
Božena Martincová
Květuše Wenigrová
Stanislav Paulů
Jana Tauchmanová
Stanislav Horáček
Maria Szczuka
Jana Babičová

Studenec
Rovnáčov
Studenec
Rovnáčov
Studenec
Studenec
Rovnáčov
Zálesní Lhota

Josef Svatoš
Ludmila Zajícová
Lubor Hanousek
Anna Kuříková
Jaroslava Plecháčová
Josef Krejčí
Libor Exner

Studenec
Studenec
Studenec
Rovnáčov
Studenec
Studenec
Studenec

Zálesní Lhota
Studenec
Studenec
Studenec
Rovnáčov
Zálesní Lhota
Rovnáčov
Zálesní Lhota

Jiří Prokop
Jaroslav Kracík
Věra Černá
Luděk Boura
Jana Jakoubková
Jitka Bartoňová
Karel Štefan

Studenec
Studenec
Studenec
Studenec
Studenec
Studenec
Studenec

Studenec
Rovnáčov
Studenec
Stud enec
Rovnáčov
Studenec
Studenec
Studenec
Studenec

Jiří Fišer
Vojtěch Korotvička
Zdeňka Somorová
Věra Plecháčová
Václav Klázar
Václav Kuřík
Květa Martincová
Blažena Jezdinská
Jana Plecháčová

Studenec
Studenec
Studenec
Studenec
Studenec
Studenec
Studenec
Studenec
Studenec

Studenec
Rovnáčov
Zálesní Lhota

Miluše Háková
Ludmila Jiranová
Václav Faistavr

Studenec
Studenec
Rovnáčov

75 let oslaví:
Anna Metelková
Vlastimil Ježek
Alois Kuřík
Anna Šimková
Olga Nedomlelová
Věra Nosková
Jaroslava Zahradníková
Edvard Nosek

80 let oslaví:
Jaroslav Čech
Zdenka Nejmanová
Alena Tauchmanová
Zdeňka Jebavá
Helena Faistavrová
Jarmila Hamáčková
Vlastimil Mizera
Norbert Nejedlý
Josef Jiran

85 let oslaví:
Josef Havel
Zdena Jebavá
Drahoslava Pokorná
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Olga Povrová
Helena Kuříková

Číslo 1

Studenec
Studenec

Marie Vacková
Helena Harcubová

Studenec
Zálesní Lhota

90 let oslaví:
Matylda Havlíčková

Zálesní Lhota

91 let oslaví:
Antonín Tomáš
Růžena Albrechtová

Studenec
Studenec

92 let oslaví:
Jaroslava Háková
Oldřich Tomáš

Studenec
Studenec

93 let oslaví:
Anna Štefanová

Studenec

94 let oslaví:
Anna Kobrlová

Rovnáčov

99 let oslaví:
Anna Pauerová

Studenec

Zlatou svatbu oslaví:
Vítězslav a Jaroslava Plecháčovi
František a Eliška Plecháčovi
Rainer a Inge Kreislovi

Studenec
Studenec
Zálesní Lhota

Diamantovou svatbu oslaví:
Josef a Marie Havlovi

Studenec

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