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ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
Rekonstrukce silnice Studenec – Horka u Staré 
Paky

1. 4. 2014 se začalo s pokračováním oprav této komunikace směrem na Horka
u Staré Paky. Touto stavbou dojde nejenom k odfrézování stávajícího povrchu, ale
i ke kompletní rekonstrukci spodních vrstev této komunikace,  narovnání vozovky
(v místech, kde jsou největší „vlny“) a také vybudování nových propustků, křižují-
cích tuto komunikaci. Uzavírka tohoto úseku je v termínu do 30. 6. 2014.

Rekonstrukce silnice Studenec (kostelecko) – směr Dolní
Branná

V době uzávěrky tohoto čísla Zpravodaje probíhá výběrové řízení na zhotovitele
úseku: Studenec (kostelecko) – směr Dolní Branná. Tato stavba je rozdělena na šest
etap  a v polovině  měsíce  května bychom měli  znát,  kdo  podal  nejnižší  nabídku.
Následovat  budou lhůty a termíny dle zákona o veřejných  zakázkách,  a pokud se
nikdo  neodvolá  a nepodá  námitku,  tak  do  poloviny  měsíce  července může  být
podepsána smlouva o dílo se zhotovitelem stavby. Nejbližší zahájení lze očekávat
začátkem měsíce  srpna.  Podstatné  je  to,  že Studenec  nebude uzavřen  kompletně
najednou, ale po částech – etapách!

Předběžně uvádím úseky, jak jsou navrženy v projektové dokumentaci (konečná
podoba se bude ladit se zhotovitelem stavby):
1. etapa: Studenec (kostelecko) – Studenec (hasičárna)
2. etapa: Studenec (hasičárna) – Studenec (řeznictví Nosek)
3. etapa: Studenec (řeznictví Nosek) – Studenec (Špice)
4. etapa: Studenec (Špice) – Studenec (konec obce)
5. etapa: Studenec (konec obce) – Zálesní Lhota (křižovatka)
6. etapa: Zálesní Lhota (křižovatka) – hranice Libereckého a Královéhradeckého kraje.

Již teď víme, že letos musí být kompletně dokončeny první tři etapy – tedy po
křižovatku „Na Špici“.

Naše obec tak bude s menší přestávkou omezena stavbou, která potrvá celý rok.
Jedná se o zásadní rekonstrukci, která zde ještě nikdy neprobíhala, a dovolím si říci,
že v takovémto rozsahu už ani nikdy probíhat nebude.

Děkuji Vám za vaši sounáležitost, vstřícnost a pochopení během probíhající
rekonstrukce této komunikace.

Jiří Ulvr, starosta
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Seminář Vesnice roku 2014
V polovině  třetího  měsíce  letošního  roku,  (konkrétně  12. 3. 2014)  proběhl  ve

školících prostorách penzionu Trautenberk seminář letošního ročníku soutěže Vesni-
ce roku. Naše obec byla oslovena jako jedna ze tří obcí v České republice (Studenec,
Liberecký kraj, Jeseník nad Odrou, Moravskoslezský kraj, Tvarožná Lhota, Jihomo-

ravský kraj) k uskute-
čnění  tohoto  školení.
Kladně  hodnocený
den ze strany účastní-
ků byl  zakončen pro-
hlídkou naší obce. Je-
dnalo  se  tak  o další
zviditelnění naší obce
a dle slov účastníků
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 i potvrzení toho, že jsme
byli právem v této soutěži
úspěšní po několik let a po
zásluze i celkovými vítězi.

Tímto děkuji za pomoc
s odpolední  prohlídkou
řediteli  Základní  školy
a Mateřské  školy  Stude-
nec panu PaedDr. Petru
Junkovi.

Jiří Ulvr, starosta

Připomínáme placení poplatků za odpady r. 2014
Poplatek  je  splatný  do  30. 6. 2014 do  pokladny  na  OÚ  Studenec,  poštovní

poukázkou nebo převodem z účtu, pokud si na obecním úřadu vyžádáte variabilní
symbol.

Poplatek za odpady činí 500 Kč na osobu.
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Petice za záchranu pošt
Děkuji  všem,  kteří  připojili  svůj

podpis pod petici Za záchranu pošt na
venkově,  kterou  pořádalo  Sdružení
místních samospráv ČR (Studenec je
členem). Blesková petiční akce (trvala
pouze omezený počet dnů a byla umí-
stěna na místní poštovní pobočce, včet-
ně OÚ) přinesla téměř 200 podpisů, což
není vůbec málo. I díky nim shromáždi-
lo  Sdružení  místních  samospráv  více
než 110 tisíc podpisů, které slouží jako
podklad pro vyjednávání s vládou.

Nový  pan  ministr  vnitra  Chovanec,  zdá  se,  zaujímá  k venkovským  poštám
výrazně vstřícnější postoj, než jak jsme tomu byli svědky u jeho předchůdců. Kéž
mu to vydrží a pošta zůstane dostupnou veřejnou službou pro venkov.

A další uklidnění na závěr: Studenec by naštěstí ani při případném rušení menší
části  pošt  nemusel  být  „první  na  řadě“,  protože  splňuje  některé  podmínky  pro
zachování  kamenné  poštovní  pobočky (sice  nemáme  2500 obyvatel  ani  stavební
úřad, ale zato disponujeme dvoustupňovou základní školou).

Jiří Ulvr, starosta

Obec Studenec, jako partner závodu, si Vás dovoluje pozvat na 7. ročník sou-
těže historických vozidel „O pohár starosty obce Studenec“.

Studenecké míle

dovolujeme si Vás pozvat na
soutěž historických vozidel a
velocipedů,

která se uskuteční v Podkrkonoší
v obci Studenec v sobotu 
31. 5. 2014

Podrobné informace naleznete na:
www.studeneckemile.estranky.cz

nebo dotazem na mail: studeneckemile@seznam.cz

Těšíme se na Vaši účast! Jindřich Synek, Tomáš Chrtek
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Pozor!!!
Používejte na tříděný odpad pou-

ze  pytle  k tomu  určené  (k dostání
zdarma na OÚ, v některých obcho-
dech a u Gottwaldů v Zálesní Lhotě).

Svozová firma odváží pouze
označené pytle na tříděný odpad.
Neoznačené pytle zůstávají na sběr-
ných místech a obec je musí svážet
do kontejnerů.

OÚ Studenec
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Z jednání zastupitelstva obce
První zasedání studeneckých zastupitelů v roce 2014 se uskutečnilo 17. března za

účasti 13 zastupitelů a 6 občanů.
Na  rok  2014  zůstává  cena  vodného  ve  výši  20 Kč/m3 a stočného  také  na

20 Kč/m3. Stočné 20 Kč/m3 budou platit nájemníci obecních bytů, občané napojení
na zkolaudované obecní směsné kanalizace budou platit stočné 6 Kč/m3.

Schválen byl rozpočet na rok 2013 (uvedený níže) a rozpočtový výhled na roky
2015–2016, v němž činí pro rok 2015 příjmy 21,22 mil. Kč a výdaje 21,32 mil. Kč,
pro rok 2016 se jedná o příjmy 21,53 mil. Kč a výdaje 21,63 mil. Kč.

Podle  návrhu  finančního  výboru  byl  rozdělen  celkový příspěvek  500  tis.  Kč
místním sportovním organizacím:  Sportovní  klub  Studenec  obdrží  157,1 tis.  Kč,
Školní sportovní klub Studenec 86 tis. Kč, Sokol Studenec 79 tis. Kč, Orel Studenec
76,5 tis. Kč, Sokol Zálesní Lhota 30,1 tis. Kč, SDH Studenec 30 tis. Kč, Tenisový
klub Studenec 24,8 tis. Kč, Sport future 12,9 tis. Kč a SDH Zálesní Lhota 3600 Kč.

Zastupitelé odsouhlasili  hospodářský výsledek základní školy,  který byl  v roce
2013 vůči odboru školství  krajského úřadu vyrovnaný a vůči obci  Studenec činil
přibližně 151 tis. Kč. Z nich bude asi 20 % převedeno do fondu odměn a zbytek do
rezervního fondu.

Schváleno bylo také uspořádání ankety, ve které by se občané vyjádřili k tomu, co
dále  s budovou bývalé  mateřské  školy (dnes  pouze  pečovatelského domu),  která
bude probíhat do konce dubna.

Dále byly projednány následující body programu:
– zařazení  správního  území  obce  Studenec  do  území  působnosti  dotčené  MAS

„Přiďte pobejt!“ o. s. na období 2014–2020,
– prodeje pozemků,
– smlouvy týkající se věcných břemen,
– odměny a příplatky neuvolněných členům zastupitelstva,
– vyhodnocení hospodaření Fondu rozvoje bydlení za rok 2013.

V diskusi pan starosta informoval o těchto záležitostech:
– V Pensionu Trautenberk proběhl 12. března seminář soutěže Vesnice roku 2014.

Jeho cílem bylo představit tuto soutěž obcím, které se do ní chtějí letos přihlásit,
diskutovalo se také o uplynulých ročnících a na závěr se uskutečnila exkurze po
Studenci.

– Byl zadán energetický audit na celý objekt zdravotního střediska z důvodu jeho
zateplení, které se plánuje do budoucna.

– V letošním roce  se  předpokládá  oprava  mostu  v Zálesní  Lhotě  u Kynčlů,  kde
bude  postaveno  provizorní  přemostění.  Obyvatelé  z dolní  části  obce,  doprava
a zásobování tak nebudou muset toto místo objíždět přes Horní Kalnou.
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– Probíhá stavba prodloužení sítě veřejného osvětlení v Zálesní Lhotě směrem na
Nový Svět.
Pan Martin Hamáček obdržel na dotaz týkající se stoupacího pruhu od Zálesní

Lhoty odpověď, že v zadávací dokumentaci se počítá s jeho budováním za provozu,
ale záleží také na možnostech firmy, která zatím není známa.

Rozpočet Obce Studenec na rok 2014
Příjmy rozpočtu
Položky rozpočtu Rozpočet 2013 Skutečnost 2013 Rozpočet 2014
Daňové příjmy 14 638 000 18 104 000 18 095 000
Poplatky 2 739 000 2 779 000 3 880 000
Prodej – voda, lesy, knihy 2 182 000 2 215 000 2 723 000
Ostatní činnost místní správy 2 343 000 1 884 000 2 364 000
Dotace, mimorozpočtové prostředky 457 960 1 617 360 404 330
Příjmy celkem 22 359 960 26 599 360 27 466 330

Výdaje rozpočtu
Položky rozpočtu Rozpočet 2013 Skutečnost 2013 Rozpočet 2014
Lesy 93 000 103 000 274 000
Komunikace (silnice) 1 245 000 1 524 000 1 243 000
Ostatní záležitosti pozem. komunikací 550 000 210 000 1 600 000
Doprava 168 120 168 120 167 670
Pitná voda 2 020 000 1 603 000 1 634 000
Odvádění a čištění odpadních vod 152 000 42 000 129 000
MŠ Studenec 354 000 304 000 500 000
MŠ Zálesní Lhota 3 886 426 13 498 000 1 180 000
Základní škola Studenec 4 130 000 4 241 000 2 800 000
Knihovny 23 500 25 000 23 500
Kulturní zařízení – býv. škola Zál. Lhota 85 000 92 000 30 000
Kultura 201 500 198 000 210 000
Obnova místních kulturních památek 0 0 95 000
Tělovýchovná činnost 400 000 400 000 500 000
Využití volného času mládeže 20 000 25 000 25 000
Zájmová činnost – Klub důchodců 24 000 19 000 24 000
Ambulantní péče 169 000 265 000 211 000
Bytové hospodářství 12 000 72 000 11 000
Veřejné osvětlení 822 000 746 000 978 000
Pohřebnictví 10 500 405 000 10 500
Územní plánování 100 000 61 000 39 000
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Územní rozvoj a komunální služby 129 000 1 190 000 99 000
Záležitosti bydlení a územní rozvoj 400 000 200 000 300 000
Sběr a svoz nebezpečných odpadů 57 000 46 000 52 000
Sběr a svoz komunálních odpadů 1 475 000 1 550 000 2 050 000
Kompostování 0 105 000 136 000
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 241 000 238 000 1 010 000
Pečovatelská služba 213 500 395 500 268 500
Ochrana obyvatelstva 0 0 1 000
Požární ochrana Zálesní Lhota 20 000 20 000 32 000
Požární ochrana Studenec 231 500 268 000 247 800
Zastupitelstva obcí 1 036 000 1 202 000 1 559 250
Volby do Evropského parlamentu 0 0 0
Volby do zastupitelstev obcí 0 0 0
Činnost místní správy 3 579 200 3 031 400 3 225 750
Obecné příjmy a výdaje z fin. operací 12 000 7 000 10 000
Pojištění funkčně nespecifikované 100 000 103 000 110 000
Finanční operace 35 000 35 000 35 000
Ostatní finanční operace 320 000 592 000 350 000
Finanční vypořádání minulých let 714 714 10 406
Výdaje celkem 22 315 960 32 984 734 21 181 376
Financování 0 −6 284 954

Pozvánka do knihovny

(a to nejen do koutku poezie)

Tolikrát jsem si hrával se slovy,
když psal jsem o smrti.
Papíru už jsem popsal dost,
teď ji mám za dveřmi.

A zaklínám svou noc, která se přibližuje.

(úryvek z básně Jaroslava Seiferta)

Ono k těmto slovům, a k jejich síle – lze jen mlčet.
V respektu.
A možná být stále tišší a tišší tak, jak se ta chvíle víc a víc přibližuje…
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Napadlo mne, že mnohé z toho, co teď prožívám, je způsobeno tím, že neumím
stárnout  –  pokud  bych  nechtěla  tolik,  možná  bych  necítila  po  tom  chtěném
prázdnotu?

Nejen teď, ale v průběhu celého života si čas od času kladu mimo jiné i otázku:
Co chtít?
Zda chtít?
A kolik chtít… od koho?
Rozhodnout se mohu o svém dávání, ale mohu chtít?
Když  přijdu  na  nějakou  tu  křižovatku  svého  života,  říkávám  si,  že  se  budu

zaměřovat na to,  co mám, a ne na to, co nemám – pomáhá to obnovovat ve mě
pravdivý postoj znovu vyřčeného ANO!

Ale naše vztahy jsou tak rozmanité!
Není  jen  ten  nejdůležitější,  jsou  i takové,  které  nám  byly  položeny do  cesty

z různých důvodů – pro život náš,  i život těch, které na té cestě potkáváme, a se
kterými do těch vztahů vstupujeme.

A já říkám: Díky!
A někdy říkám: Lásko, mně ubývá sil.
Ale KDO z nás to někdy neříká, že? :o)
………

Lásko

Má písni pravdivá Všichni jsme kapky pro něčí lásku
moci tě vyzpívat do konce pro žízeň země A jestli není to všechno –
životem… Však ještě před tím Já věřím že je to dost

každý z nás vláhou

(Markéta Procházková)

Předjaří – nový začátek

ano
je důležité cítit se milovaná
pro mne však důležitější je
neztratit schopnost milovat…

Spoutaná prostorem
Drcená časem
Připadám si jak puklinami prokvetlá váza
jediné ťuknutí a rozpadnu se na milion střípků
Jak strom
jehož kořeny drží torzo trčící nad zemí
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poslední bouří bleskem zničené
Jak kus skály
kterou rozdrtila kapka vody padající s neochvějnou pravidelností
a nemilosrdnou jistotou příštího dopadu

jsem jen…
člověk

A ty víš…
Ty jsi prožil život člověka

Život to nejsou jen střepy, torza a v prach se proměňující skály
Život je naděje
že popraskaná váza udrží dost vláhy pro růži
že kořeny dávají život i zdánlivě mrtvému
že prach je součást půdy nové sklizně
Jistota
že po každé bouři vyjde znovu slunce
že spoutaní prostorem a časem
věříme v to, co nás přesahuje

ano
je důležité cítit se milovaná
pro mne však důležitější je
neztratit schopnost milovat…

(TaLu)

Vzpomínky velikonoční
Na obecné škole nás učil náboženství náš velmi oblíbený pan farář Josef Žídek.

Uměl velmi zajímavě vykládat příběhy ze Starého i Nového zákona, hodina s ním
uběhla jako voda. Ta biblická stará historie nás velice zajímala a na hodinu nábožen-
ství  jsme  se  velice  těšili.  Poslouchali  jsme  příběhy  o Mojžíšovi,  Abrahamovi,
Šalamounovi, Josefovi a jeho bratřích, Ester či Salome. O starých národech střed-
ního  východu,  Egypťanech,  Izraelcích,  Babyloňanech  i Féničanech.  Některé  ty
příběhy si pamatuji do dnešních časů. Do kostela jsem také chodil rád, hlavně na
velké svátky – hráli tam hudebníci, zpívali zpěváci, všechno bylo slavnostní.

Jen o Vánocích na půlnoční mši se mi z vyhřáté postele nechtělo. Jedenkrát na
Štědrý  večer  dostali  jsme  se  sestrou  dárky,  většinou  ponožky  nebo  rukavice,
vždycky  jsem  dostal  panáka  do  betléma.  Potom  jsme  šťastně  vlezli  do  postele

10 OÚ Studenec
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a spokojeně  usnuli.  Najednou,  když  se  mi  tak  krásně  spalo,  zdál  se  mi  sen
o Ježíškovi, který mi přivedl až k posteli krásného poníka – přesně takového, jakého
jsem viděl v cirkuse a jaký se mi vždycky líbil a vždycky jsem si ho přál. Zrovna
jsem ho hladil  a krmil tím nejlepším senem, když mě táta vzbudil a rozkázal,  že
mám  vstát,  ustrojit  se  a hajdy  do  kostela  na  půlnoční.  To  se  mi  tedy  opravdu
nechtělo.  Začal  jsem ho přesvědčovat,  jak je  to  nezdravé budit  děti  takto pozdě
v noci a hnát je do mrazivého počasí. Doufal jsem, že se táta nade mnou smiluje
a nechá  mě spát,  to  jsem se  ale  velmi  mýlil.  Táta  odhrnul  peřinu  a v ruce  držel
řemen. To bylo znamení, že s ním nebudou žádné rozumné řeči. Raději jsem vstal,
poslušně se ustrojil  a šli  jsme spolu na půlnoční mši. V kostele jsme se rozdělili,
zařadil jsem se do skupiny stejně starých kluků. Zaposlouchal jsem se do krásné
vánoční  hudby  a na  všechny  své  klukovské  starosti  jsem  zapomněl.  Na  velkou
neděli se šlo znovu do kostela, to jsem šel již naprosto dobrovolně, rodiče se musí
poslouchat, neboť mají vždycky pravdu.

Uběhl čas, sníh roztál, přišlo jaro a s ním také Velikonoce. Nastal velký úklid.
Všechny matrace i šaty ze skříní se vynesly ven na sluníčko, plácačkou se vyprášil
veškerý prach,  maminka vydrhla  podlahu,  upekla  mazanec  a krásné  jarní  svátky
mohly začít. Vzkříšení a Boží hod velikonoční se ve Studenci tradičně velmi slavily.
S kluky jsme si na návsi hráli a zrovna jsme byli v nejlepším, když přišla moje sestra
s rozkazem od táty, že mám okamžitě přijít domů, ustrojit se do svátečního a jít na
Vzkříšení. I když proti této velkolepé církevní slavnosti naprosto nic nemám, naopak
– vždy se mi to velmi líbilo, ale když jsme se tak krásně s kluky bavili, zrovna se mi
nikam jít  nechtělo.  Prostě  nenacházel  jsem na  to  čas.  Otálel  jsem a rozvažoval.
Kamarádi, kteří byli částečně také jinověrci, to s těmi svátky tak nějak nepřeháněli.
Šlo jim hlavně o to, aby si volna dosyta užili. Našeptávali mi, abych nikam nechodil
a nekazil partu. Mezitím, co jsem tak váhal a rozvažoval, přišel táta zase s řemenem
a pak ať někdo říká, že se historie neopakuje. Ohnul mě přes koleno a před těmi
kluky mě vyplatil. Přišli jsme domů, naházel moje sváteční šaty, košili i kravatu na
postel, všechno jsem na sebe v rychlosti navlékl a šel jsem docela sám nazlobený
a uražený. V kostele již probíhala slavnostní mše. Po mši se šlo v průvodu s proce-
sím kolem kostela i zámeckým parkem. Za námi malými kluky šli starší výrostkové
a někteří  z nich si  povšimli,  že mám špatně uvázanou kravatu,  která mi částečně
povylezla zpod límečku. Ti darebáci  to okamžitě postřehli  a udělali  mi z kravaty
obojek a vodili mě jako kozu. Hrdinně jsem se bránil proti přesile.  Pan Karásek,
folbátr, měl nad námi dohled a zpozoroval, že tam mezi námi kluky je nějaký rušivý
pohyb, který kazí církevní slavnost. Jak mě uviděl s tou uvolněnou kravatou, přišel
a dal mi pohlavek k velké radosti všech těch kluků. Nechápal jsem, proč pohlavkuje
právě mě? Nikomu jsem nic neudělal a přišel jsem k tomu úderu naprosto nevinně.
Po příchodu domů jsem si postěžoval mamince a všechno jí vypověděl. Maminka se
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na mě podívala, a když uviděla tu uvolněnou kravatu, dala se do smíchu. Tu jsem se
rozhněval a prohlásil, že již do kostela chodit nebudu, protože tam chodí samí zlí
kluci. Ale to jsem se hluboce mýlil. Druhý den na Boží hod velikonoční jsem šel
poslušně s tátou do kostela. Dělal mi ochranu, ale i dozor, abych neutekl.

Přes  to  všechno jsem byl  tehdy velmi  zbožný žáček.  S jednou babičkou jsem
chodil v neděli dopoledne na mši katolickou a s druhou babičkou odpoledne na mši
čs.  husitskou.  Obě  babičky tak  pečovaly o moji  duši,  a i když  jsem nebyl  nijak
výjimečně hodný chlapeček, byla naděje, že se přece jenom jednou dostanu do nebe.
Také pečovaly o to, abych byl tolerantní k lidem jiné víry,  ať měli ve znaku kříž
nebo kalich. Důležité pro ně bylo, zdali se lidé chovají skutečně křesťansky. Slýchal
jsem o takových lidech, kteří předem věděli, že páchají zlo, hřích či nepravost, ale
zavčas se modlili, aby jim bylo odpuštěno. Vojáci, celý regiment, klekli na kolena
při sloužené mši před útokem, kde nešlo o nic jiného nežli o vraždění. Za vítězství
v boji dostávali vyznamenání v podobě válečných křížů, což mi připadalo v té mé
dětské  duši  obzvlášť  podivné.  I na  svých  zbraních,  tancích,  obrněných  vozech
a letadlech měli kříže.

V těchto  časech  velikonočních  svátků  v době  pašijí,  o kterých  nám  pan  farář
velmi obšírně vykládal, se mi v noci ve snu neustále ten příběh vracel. Seděl jsem
nad knihou a klímal, oční víčka se mi přivírala, a tu jsem se ocitl před soudem Piláta
Pontského. Velekněz Kaifáš mě obžaloval, že jsem zneuctil chrám svojí kravatou,
nějakým  hadrem  či  onucí,  kterou  jsem  měl  ovázanou  kolem  krku  a budil  tím
pohoršení starších žáků. Všichni tito výrostci byli v soudní síni a svědčili proti mně.
Nestačilo  jim,  že  mi  ubližovali,  hanobili  mě a podle  se  ke  mně  zachovali,  ještě
vykřikovali: „Ukřižuj! Ukřižuj!“ A nebylo to naprosto všechno. Objevil se tu také
arcibiskup s mitrou na hlavě, právě ten, který odsoudil Jana Husa v Kostnici, a žádal
pro mě trest upálením na hranici. Byl jsem naprosto zoufalý a zničený zlobou proti
mně, skrze takovou maličkost. V této pro mě nejdramatičtější chvíli, kdy nade mnou
visel Damoklův meč, přišel k soudu pan farář Žídek, aby se mě zastal a obhájil mě.
Předstoupil před Piláta a jeho poradce a prosil: „Přeslavný soude! Tento malý hříšník
někdy provede něco nekalého,  což jest  pravda,  ale v jádru není zlý.  Tohoto činu
upřímně lituje,  učinil  to  čistě  jen ze své mladické nerozvážnosti,  a proto prosím
slavný soud o shovívavost, je ještě mladý, má ještě času dost na nápravu, bylo by
škoda jeho  život  utratit  mučednickou smrtí.  My již  nežijeme ve  starověku nebo
středověku,  trestáme  mírnějšími  prostředky,  nástroje  na  mučení  již  také  nejsou.
Navrhuji,  aby se  tento hříšník pomodlil  u oltáře  třikrát  Otčenáš a třikrát  Zdrávas
a bude mu odpuštěno.  V tomto okamžiku mě někdo zatahal  za límeček u košile.
Otevřel jsem oči. Byla to maminka a říkala: „Nespi, máš na stole mazanec a hrneček
teplýho kafe. Jez! Ať ti to nevystydne.“

Ladislav Tauchman
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Základní škola a Mateřská škola Studenec

Zprávičky z MŠ Zálesní Lhota

V naší školce se stále něco
děje, i když letošní zima byla
bez sněhu, nemohli jsme ly-
žovat  nebo pekáčovat,  vše
jsme si alespoň trochu vyna-
hradili ve třídě při ZOH.

Děti si vyzkoušely řadu
sportů, sice bez sněhu, ale
dobrá nálada a soutěživost dě-
ti  ani  na  chvilku neopustila.

Odměnou jim byly medaile
a troška toho sladkého na zub.

Období  masopustu  jsme
ukončili  karnevalem,  zahráli
jsme  si  řadu  her  a  soutěží,
nechybělo ani tancování a roz-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 dávání cen za splněné úkoly.
Přes zimní období nás opět

čekal kurz plavání, děti se po-
stupně seznamovaly s vodou,
naučily se nebát vody a zjistily,
že vlastně voda je náš kamarád.

V březnu jsme zhlédli divad-
lo  v Jilemnici  „Kocour  v bo-
tách“,  které  sehrála  skupina
herců  z Nymburka.  Moc pěkná pohádka byla  doprovázena písničkami a všem se
moc líbila.

učitelky MŠ Zálesní Lhota
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Pohádkové putování pro budoucí prvňáčky
V pondělí 17. 2. 2014 se uskutečnilo již tradiční putování po škole pro budoucí

prvňáčky. Jednotlivá stanoviště si pro ně nachystali žáci 6. ročníku, kteří měli za
úkol přestrojit se za pohádkové
postavy. Tak nám tu celé pondělí
pobíhala po škole Manka s Rumcaj-
sem a Cipískem, Šmoulové, princ,
vodní víla a vodnice, vojáci atd.

Předškolních  dětí  bylo  přihlá-
šeno  přes  40,  takže  jsme  se
rozhodli rozdělit je na dvě skupi-
ny.  Dopoledne  přišla  studenecká
školka a mohlo se začít. Děti mu-
sely prokázat odvahu odnést plný
tác s jídlem, prolézt provazové
bludiště, poznat skrývačky, nakre-
slit požadované tvary, zahrát si
Ubongo, zvládnout nástrahy inter-
aktivní  tabule  a spoustu  dalších
dovedností. Přitom si všichni stih-
li prohlédnout celou školu a místa,
kam budou od září chodit (šatna,
jídelna, družina, třídy…). Po obě-
dě se to samé opakovalo pro dru-

hou skupinu dětí z okolních školek. Na konci každého putování každého předško-
láka čekal diplom a sladká odměna. Pochvalu si zaslouží většina šesťáků, kteří si
vzorně připravili kostýmy a celý den se o všechny předškoláky krásně starali.

Mgr. Dana Chrástová a Ing. Petra Šedivá

Tvoření s předškoláky
Ve středu 19. 3. po jarních prázdninách přišlo do naší školy 39 předškoláčků. Ne-

byla to ledajaká návštěva. Děti přišly tvořit. Čekala je látková kytička s okénkem pro
fotku. Předškoláci  pracovali  s velkou chutí  a zápalem. Po hodině a půl tvoření si
každý odnesl  moc  povedený vlastní  výrobek,  který  jim  bude  určitě  doma  dělat
velkou radost.

za výtvarnou sekci ve škole Mgr. Pavla Bouchnerová a Mgr. Iva Exnerová
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Kocour v botách
Ke všeobecnému kulturnímu vzdělání patří  bezesporu divadlo.  A my – žáci  1.

a 2. tříd jsme měli možnost vidět klasickou pohádku Kocour v botách v báječném
provedení divadla Nymburk, v rámci jilemnické přehlídky divadel Březen – měsíc
divadla. Se zaujetím jsme sledovali osud třech bratrů, zvláště pak toho nejmladšího,
kterého jeho kocourek dokázal proměnit v prince z Nemanic a zajistil mu tak dobrou
budoucnost – hrad zlého čaroděje a krásnou princeznu za ženu. Skuteční herci hráli,
tancovali a zpívali a my dokonce s nimi! A co jsme se nasmáli! Děkujeme za ne-
všední zážitek.

Mgr. Iva Exnerová, třídní učitelka 1. B
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Studenec v Bludišti
11. února se čtyřčlenný tým z deváté třídy a někteří žáci druhého stupně vypravili

na dvoudenní natáčení soutěže Bludiště v Televizním studiu Ostrava. Hned odpo-
ledne po příjezdu se začalo točit a my jsme se jakožto televizní nováčci začali učit,
jak probíhá celé natáčení. Konečná verze, kterou vidí divák v televizi, se od natáčení
podstatně liší. Například tím, že natočit půlhodinový pořad trvá průměrně tři hodiny,
protože ne vždy se všechno na poprvé perfektně podaří. To ovšem nebyl problém
pro Markétu Urbanovou, Honzu Štěpánka, Martina Vydru a Štěpánku Dubskou, kteří
zabodovali, a tak jsme natáčeli i druhý den. I když podruhé už jsme věděli, co nás
čeká, stále jsme byli zvědaví na výkon našeho týmu, který opět zvítězil, takže jsme
natáčeli i potřetí. Tímto bych chtěla za nás všechny moc poděkovat panu řediteli
a paním učitelkám Šedivé a Chrástové, bez kterých by to nešlo, a zároveň pogratu-
lovat všem soutěžícím za skvělý výkon. Nejen že jsme nasbírali spoustu zkušeností
a rozšířili  si  obzory,  ale  ještě  jsme se  u toho  skvěle  bavili.  Nezapomeňte,  kdo
nezabloudí v Bludišti, ten se ani ve Studenci neztratí!

Sabina Maternová, žákyně 8. třídy

„Vzali nás do Bludiště! Za tři týdny máme přijet natáčet,“ zaznělo kabinetem paní
učitelky Šedivé, když položila telefon. Měli jsme z toho obrovskou radost, protože
jsme se přihlásili již na podzim a půl roku se nic nedělo. Ihned jsme se vrhli do
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příprav. Základem bylo vybrat
čtyřčlenný tým, který bude
rep rez en tova t  naš i  školu .
Nakonec byli vybráni Martin
Vydra, Honza Štěpánek, Štěpka
Dubská  a Marky  Urbanová.
O víkendu jsme se sešli, zkou-
šeli  jsme  chození  po  lanech
a balancování (pro případ, že
bychom vyhráli). V úterý 11. 2.
jsme  se  sešli  u sokolovny –
čtyřčlenný tým,  pan  ředitel,
paní učitelky Chrástová a Šedi-
vá a asi 40 dalších žáků školy,
kteří  nás  doprovázeli  jako  fanoušci.  Vyrazili  jsme  do  natáčecího  studia  České
televize v Ostravě.  Cestou jsme dolaďovali  poslední detaily a moc jsme se těšili.
Přijeli jsme dříve, než jsme měli, ale nevadilo to, protože jsme alespoň okoukli, co
nás čeká. Když nastal náš čas, odebrali jsme se nejdříve do kostymérny, kde jsme si
oblékli speciální soupravy s nápisem Bludiště (modré), poté jsme šli do maskérny,
kde provedli malé úpravy na našem obličeji a pak jsme se již odebrali do natáčecího
studia. Nejprve jsme se seznámili s natáčecím štábem a s našimi soupeři z Kopřivni-
ce,  kteří  předchozí  kolo  vyhráli.  K našemu  překvapení  jsme  vůbec  nenatáčeli
v pořadí, v jakém to pak vidí divák v televizi – začínali jsme laserovým bludištěm.
Jelikož  jsme  ho  trénovali,  měli  jsme  vybrané  dva  členy,  kteří  soutěžili  v této
disciplíně – Martin jako navigátor a Štěpka uvnitř bludiště. Zvládli to na výbornou,
a tak  jsme  po  první  disciplíně  měli  sedmibodový  náskok.  Následovalo  natáčení
úvodního  nabíhání  –  na  počet  natáčecích  pokusů  asi  nejnáročnější  část.  Pak  už
úvodní disciplína – vyšplhat ke zvonku visícímu 7 metrů nad zemí. Pro tento úkol
jsme  zvolili  Martina.  Nechybělo  mnoho  a překonal  by  svého  o hlavu  většího
soupeře,  nicméně  zvítězili  naši  soupeři,  a tak  měli  výhodu  výběru  tematických
okruhů. Je to spíše taková „zahřívačka“, a tak nás bodová ztráta tolik nemrzela. Jako
další  přišla  na  řadu  lanová  dráha,  kde  dva  členové  týmu  byli  na  síti  a trhali
bludišťáky a zbylí  dva  šli zapření o sebe po dvou kládách a házeli bludišťáky do
košů. V televizi to určitě vypadá jednodušší, než to doopravdy je, ale zvládli jsme to
celkem dobře. Když jsme se odstrojili  z ochranných postrojů, vrátili jsme se zpět
k našemu stolku a napjatě sledovali  pana ředitele,  který se snažil  splnit  učitelský
úkol. Pak už přišly na řadu vědomostní otázky. V prvních 2–3 otázkách se projevila
zkušenost našich soupeřů z předchozího dílu, pak jsme se ale vzpamatovali. Před
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poslední  disciplínou ještě  nebylo nic rozhodnuto a byli  jsme velice nervózní,  ale
snažili jsme se co nejvíce soustředit. Po prvních dvou indiciích nás napadla odpo-
věď, a tak jsme ji zkusili. K naší obrovské radosti byla správná a vyhráli jsme! Když
jsme se uklidnili, natáčela se závěrečná scéna a balancovník. I zde jsme uplatnili náš
trénink a zvládli jsme to. Pak jsme se ještě podívali na „tygří skok“ našich soupeřů
a odjeli jsme autobusem na ubytovnu. Naše oslavy nebraly konce, nikdo to nečekal.
Nakonec jsme ale šli spát – museli jsme nabrat síly na další natáčecí den.

Ráno jsme posnídali v místní re-
stauraci a opět se vydali do natáče-
cího studia. Náš soupeř byl tentokrát
ze Zlína. Ke zvonu šplhal opět Mar-
tin, tentokrát však po žebříku, který
jsme mu držely (Štěpka a já). V tom-
to úkolu jsme dokázali  zvítězit
a výběr tematických okruhů byl na
nás, ale naše odpovědi nebyly úplně
správné. Pak nás čekala opět lanová
dráha, na kterou jsme nastoupili ve
stejném složení jako v úterý. Tento-
krát  bylo  naším  úkolem nasednout
na prkénko a přeručkovat na druhou

stranu.  Následovalo  laserové  bludiště,  do  kterého  k našemu velkému překvapení
musel jiný člen týmu než den předchozí. Dohodli jsme se, že navigovat bude opět
Martin, a dovnitř jsem šla já. Dařilo se nám o trochu méně než den předchozí, ale
dokázali jsme naše soupeře porazit o 6 bodů. Pak už byl učitelský úkol, vědomostní
otázky a po nich závěrečná tajenka, kterou ani jeden z týmů neuhodl, a tak jsme díky
většímu počtu získaných bodů opět vyhráli. Zvládli jsme dokonce i balancovník, a to
o něco rychleji, než v úterý.

Další díl jsme natáčeli hned odpoledne a soupeři nám byli žáci z Nového Jičína.
Pouze v tomto díle se nám díky skvělé spolupráci podařilo získat zlatého bludišťáka.
Sice jsme nakonec nevyhráli, ale alespoň si Simča mohla zkusit „tygří skok“ (pouze
pro poražený tým). I díky ní jsme si z Ostravy nakonec odvezli 3 bludišťáky a trička
pro  členy  týmu  a pedagogický  doprovod,  ale  hlavně  spoustu  zážitků  a vtipných
vzpomínek. Chtěla bych poděkovat panu řediteli a paním učitelkám, že nám tento
výlet umožnili a že nás svým doprovodem celou dobu podporovali. A nezapomeňte,
kdo nezabloudí v Bludišti, ten se ani ve Studenci neztratí!

Markéta Urbanová, žákyně 9. třídy
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Česko sportuje
Den po příjezdu z Ostravy, ve čtvrtek 13. 2. 2014 jsme se brzy ráno vypravili do

olympijského parku v Praze. Výlet jsme vyhráli v soutěži Česko sportuje. Po příjez-
du na parkoviště na Letné nás přivítala instruktorka, která nás provázela celý den,
a my jsme se společně s ní vydali do olympijského areálu. Dovedla nás do obrovské-
ho  stanu,  kde  nás  také
usadila. Dostali jsme při-
pravené svačiny a šli
jsme si prohlédnout park.
První disciplína byla ve
snowparku. Všichni si
chtěli jízdu na snowboar-
du  vyzkoušet,  ale  na
všechny  nebyl  k zapůj-
čení  materiál,  takže
jsme se museli rozdělit na dvě skupiny, ta první šla jezdit, druhá se zatím dívala.
Bylo to zábavné.  Většina dětí  stála  na snowboardu poprvé a bylo vidět,  že si  to
všichni užívají. Instruktoři všem dávali cenné rady, a tak se každému svah podařilo
několikrát sjet. Po půl hodině nastala výměna, aby se dostalo i  na druhou skupinu.
Pak  už  jsme  snowboardy  museli  opustit,  protože  nás  čekala  další  zajímavá
disciplína, což byl curling. Naučili jsme se odhazovat kámen, jet v kleku na ledu,
správně zametat led a další. Poté jsme se šli do stanu naobědvat. Třetí sport, který

jsme si  mohli  vyzkoušet,  bylo  bruslení.
Za pomocí instruktorů jsme se učili  zá-
kladům rychlobruslení a krasobruslení na
velké  zaledněné  ploše  a také  na  přes
kilometr  dlouhém  rychlobruslařském
oválu. Hned po bruslích jsme šli na vy-
hlášení oceněných škol ze soutěže Česko
sportuje, každý dostal medaili. Následo-
val  rozchod,  kdy  každý  mohl  navštívit
disciplínu, která ho zaujala (z těch, které
jsme si nemohli dopoledne vyzkoušet, se

nám líbil biatlon a lyžování), nebo jsme se mohli dívat na velkoplošné obrazovky,
kde  probíhaly sportovní  přenosy ze Soči.  Odpoledne už  byl  park  plný ostatních
návštěvníků,  takže  dostat  se  na  nějakou  disciplínu  bylo  docela  umění.  Cestu
zpátečním autobusem nám zpříjemňoval  film Garfield.  V podvečerních  hodinách
jsme se spokojení vrátili domů.
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Okresní kolo v recitaci
Na letošní ročník okresní soutěže v recitování v Semilech 28. 3. 2014 jsme vyslali

osm soutěžících.
V kategorii 2., 3. tř. si dobře vedly Lucka Pekárková, Markétka Štefanová a Ma-

dlenka Chrástová. Dívky si přivezly čestná uznání, což je v tak početné kategorii
úspěch v tom smyslu, že jejich projev porotu zaujal.

Kategorie 4.,  5. tř.  byla  také velmi  obsazená,  čítala  téměř  30 soutěžících.  Zde
jsem se na požádání pořadatele stala členkou tříčlenné poroty, takže výkony našich
slečen jsem měla možnost ohodnotit. Iva Hrnčířová si zasloužila čestné uznání a to
v této kategorii znamená velmi nepopulární 4. místo. Majda Bušáková si jako „nová-
ček“ v této soutěži zaslouží pochvalu za předvedený projev.

Druhý stupeň má v repertoáru texty dva s tím, že porota po prvním projevu
některé soutěžící  rovnou  vyřadí.  V kategorii  7.,  8. tř. nás  reprezentoval  Aleš
Mühlbach  a Tereza Chrástová.  Jejich  pocity  byly  smíšené,  ale ostudu  si
rozhodně neudělali, prý si odvážejí ponaučení do příštího ročníku, nevzdávají to,
mají chuť to ještě zkusit a toho si na nich cením.

V kategorii 8., 9. tř. byla předurčena k úspě-
chu po školním kole Bětka Bušáková, která si
sice přivezla „jen“ čestné uznání, ale v této
kategorii to znamená velký úspěch, možná o to
větší,  že v porotě  seděl  pan  učitel  Vávra,
obávaný kritik, což vždy není úplně příjemné,
ale také člověk, který tomu asi rozumí. To, že
je Bětka v této kategorii i v soutěži poprvé,
a to, že měla úspěch u takové poroty, jí dává
šance na příští rok, kdy bude mít možnost
reprezentovat naši školu naposled.

Všem  účastníkům  našeho  „věnečkového
zájezdu“ děkuji za reprezentaci školy a  za
přípravu.

Po soutěži všichni běželi na vlak nebo na
autobus, „Studenečáci“ poklidně nasedli do mikrobusu. Děti si samy všimly, že to
není samozřejmostí, a to mě potěšilo, proto poděkování obzvlášť patří také vedení
školy a majiteli vozu za dokonalý „servis“ pro žáky a učitele.

–ma–

Úspěch odhalí nejhorší vlastnosti, zatímco pád ty nejlepší.
George Abbot
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Vědomostní soutěže

Olympiáda z českého jazyka

Ve čtvrtek 6. 2. 2014 se dvě žákyně 9. ročníku – Markéta Urbanová a Dominika
Kalenská zúčastnily okresního kola v olympiádě z českého jazyka. Probojovaly se
do něj na základě školního kola, kde dosáhly nejlepších výsledků. Olympiáda měla,
jako již tradičně, dvě části – část jazykovou, kde soutěžící musí prokázat jazykové
znalosti,  schopnost  porozumění  textu  a další  pravopisné  dovednosti.  V této  části
získala  Dominika  17 bodů a Markéta  16 bodů z 20  možných dosažených.  Soutěž
byla velice  vyrovnaná,  na  úroveň 16–18 bodů se  dostalo 10 soutěžících.  O všem
opět rozhodla druhá část – slohová. Na výsledky nás porota nechala čekat dlouhých
14 dnů,  než  byly všechny práce  přečteny.  Holky bojovaly statečně,  obě  celkově
dosáhly stejného bodového ohodnocení a skončily na 4.–8. místě s počtem 25 bodů.
Do krajského kola postupují pouze první tři, takže tímto pro nás olympiáda skončila.

Olympiáda ze zeměpisu

Zeměpisná soutěž je vypisována od 6. ročníku, takže do Semil na okresní kolo
odjíždělo  7 soutěžících.  V kategorii  A  (6. třída) nás  jeli  reprezentovat  František
Kuřík a Terka Chrástová,  v kategorii B Aleš Mühlbach a Magda Hrnčířová, v kate-
gorii C Jan Štěpánek, Sabina Maternová a Markéta Urbanová. Soutěž měla 3 kola –
soutěžilo se celé dopoledne.  V první části  musí soutěžící  prokázat  znalosti  práce
s atlasem, ve druhé znalosti své – bez použití atlasu a třetí rozhodující část je prak-
tická – aplikovat své zeměpisné znalosti  na konkrétních problémech.  Naše mini-
výprava si vedla velice úspěšně ve všech kategoriích. Všichni se umístili  v první
polovině výsledkové listiny. V každé kategorii soutěžilo 15–20 žáků.

Kategorie A 2. místo Franta Kuřík – postup do krajského kola
3. místo Terka Chrástová

Kategorie B 1. místo Aleš Mühlbach – postup do krajského kola
6. místo Magda Hrnčířová

Kategorie C 2. místo Markéta Urbanová – postup do krajského kola
6. místo Sabina Maternová
7. místo Honza Štěpánek

Do krajského kola tedy postoupili hned tři žáci naší školy, měli jsme zastoupení
v každé kategorii, což považuji za velký úspěch a jsem na předvedené výkony velmi
hrdá. Moc pěkně se poslouchala otázka kolegyně z jiné školy, když viděla výsledky:
„Čím je to v té vaší škole krmíte, že jim to tak jde?“
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Krajské kolo v Liberci

V pondělí 24. března se konalo krajské
kolo zeměpisné olympiády. Naši žáci se
rozhodně neztratili.  V konkurenci  těch
nejlepších  si  nejlépe  vedla  Markéta
Urbanová, která se umístila na 4. místě,
pouze půl bodu ji dělilo od umístění na
stupních vítězů. Aleš i František ve svých
kategoriích shodně obsadili  7.  místo.
Soutěž se opět skládala ze všech tří částí.
Všem díky za účast. Za rok se těším na
další úspěchy.

Mgr. Dana Chrástová, vyučující
zeměpisu a ČJ

Matematický klokan 2014
Mezinárodní soutěž Matematický klokan vznikla přibližně v roce 1980 v Austrálii

a od roku 1991 se rozšířila do zemí Evropy.  Letošní kolo se uskutečnilo v pátek
21. března  2014.  Soutěžící  jsou  podle  věku  rozděleni  do  několika  kategorií:
Klokánek (4.–5. třída  ZŠ),  Benjamín (6.–7. třída  ZŠ),  Kadet (8.–9. třída  ZŠ).
Soutěží se ve všech krajích naší republiky v jednom termínu, takže žáci a studenti
absolvují školní, oblastní, republikové a vlastně i mezinárodní kolo ve své lavici. Ve
všech  kategoriích  soutěžící  řeší  24 testových  úloh,  přičemž  vybírá  jednu  z pěti
nabízených možností řešení. Úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách podle obtíž-
nosti, za správnou odpověď získává soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď
se mu jeden bod strhává. Aby soutěžící nedosahovali záporných výsledků, dostávají
do vínku 24 bodů, takže lze tedy získat maximálně 120 bodů. Pro naše nejmenší je
určena kategorie  Cvrček,  ve které soutěží  žáci  2.  a 3. tříd.  Test  obsahuje 18 úloh
a maximální počet bodů je tedy 90.

Výsledky školního kola

Pořadí Jméno a příjmení Třída Počet bodů

Cvrček Klokánek

1. Radim Link 3. B 80 1. Tereza Urbanová 5. 115
2. Markéta Hanušová 3. A 69 2. Lukáš Link 5. 105
3. Matouš Kuřík 3. B 63 3. Vít Štefan 5. 103
3. Jan Štefan 3. B 63
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Benjamín Kadet

1. Magda Hrnčířová 7. 69 1. Markéta Urbanová 9. 104
2. Petra Bachtíková 6. 68 2. Dominika Kalenská 9. 76
3. Aleš Mühlbach 7. 67 3. Sabina Maternová 8. 60

Na závěr zkuste vyřešit jednu z úloh kategorie Benjamín (za 5 bodů):

Na Karafiátové ulici  rostou stromy pouze po jedné straně. Celkem je jich 60.
Zajímavé je, že každý druhý strom je javor a každý třetí strom je buď lípa, nebo
javor. Všechny zbývající stromy jsou břízy. Kolik bříz roste v Karafiátově ulici?

a) 10 b) 15 c) 20 d) 24 e) 30

Řešení úlohy: c)

Pythagoriáda 2014

Pythagoriáda je další postupová matematická soutěž. Je určena pro žáky 5.–8. roč-
níku. Soutěžící musí vyřešit 15 úloh v průběhu 60 minut čistého času. Za každou
správně vyřešenou úlohu získá soutěžící 1 bod. Úspěšným řešitelem školního kola je
každý soutěžící, který získá více než 8 bodů. Ten pak reprezentuje školu v okresním
kole. V letošním roce se školního kola zúčastnilo celkem 30 žáků a do Semil si na
přelomu dubna a května pojedou zasoutěžit: P5 – Terezka Urbanová (10 bodů), P6
–  Terezka  Chrástová (10 bodů).  Ostatním  žákům  se  bohužel  nepodařilo  stát
úspěšným řešitelem.

Mgr. Petra Faistaverová, vyučující M

ZOOriskuj Liberec

Ve středu 19. 2. jsme se vydaly do Liberce na soutěž ZOOriskuj. Je to vědomostní
soutěž, která prověřuje znalosti ze světa zvířat a také liberecké zoo. Nejprve jsme se
šly podívat  do  této  zoo,  abychom načerpaly nějaké  informace,  a potom jsme se
odebraly do budovy kulturního a společenského centra Lidové sady Liberec,  kde
jsme psaly soutěžní test. Soutěžily tříčlenné týmy,  z naší školy  dva  – ve složení:
Domča Kalenská, Štěpka Dubská, Marky Urbanová a Marky Hamáčková, Anička
Pokorná a Bětka Bušáková. Na vyplnění testu jsme měly 60 minut času. Některé
otázky byly opravdu záludné, ale zvládly jsme to celkem dobře. Jeden tým se umístil
na 18.–20. místě, druhý na 30. místě, což je vzhledem k celkové účasti asi 100 týmů
výborné umístění.
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Olympiáda – anglický jazyk

Okresní a krajské kolo

20. 2. 2014 se konalo okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce na Základní
škole  Dr. F. L. Riegra  v Semilech.  Do tohoto  kola  postupuje  vždy vítěz  školního
kola. Letošní rok I. A kategorii (6. a 7. třída) vyhrál Aleš Mühlbach ze sedmé třídy
a II. A kategorii (8. a 9. třída) vyhrála Markéta Urbanová z deváté třídy. Soutěž je
především konverzačního  charakteru.  Po  písemné  části  zkoušky,  která  se  skládá
z poslechu a gramatiky,  následovaly rozhovory s porotou.  Markéta se umístila  na
1. místě a postoupila do krajského kola, které se konalo 2. 4. 2014. V krajském kole
byla zkouška složena také z písemné části,
která  byla  na  úrovni  FCE  exam,  a přede-
vším  ústní  části.  Tato  soutěž  už  nemá  se
znalostmi na základní škole nic společného
a je na úrovni maturitního ročníku. Markéta
si vedla výborně a přivezla 5. místo. Všem
žákům, kteří reprezentovali školu v této
soutěži, mnohokrát děkuji za poctivý přístup
v přípravě na soutěž a za výsledky.

Ing. Petra Šedivá, vyučující AJ

20. 2. jsme se s p. učitelkou Šedivou
a spolužačkou Markétou Urbanovou vydali
do  Semil  na  okresní  kolo  olympiády
v anglickém jazyce. Markéta jela obhajovat
1. místo, ale já byl letos nováček. Olympi-
áda se dělí na dvě části: teoretickou (grama-
tika a poslech) a praktickou (pohovor). Myslím, že jsem byl lepší spíše v pohovoru,
ale skončil jsem na 9. místě. Stejně je to pro mě cenná zkušenost a myslím, že by si
to  měl  vyzkoušet  každý.  Porotci  byli  navíc  velice  příjemní.  Především  musím
poděkovat paní učitelce za přípravu a volný čas, který věnovala mně a mým spolu-
žákům.

Aleš Mühlbach, žák 7. třídy

Ve  čtvrtek  20. 2. 2014  jsme  se  vydali  do  Semil  na  okresní  kolo  olympiády
v anglickém jazyce. Moc jsem se těšila, ale zároveň jsem měla trochu trému. Začali
jsme písemnou částí,  která  zahrnovala  poslech,  gramatická  cvičení  a porozumění
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textu. Potom jsme po jednom předstupovali před porotu a povídali si s jejími členy,
kteří nás za to bodově hodnotili. Po sečtení bodů z obou částí soutěže následovalo
vyhlášení výsledků. Aleš byl 9. a já jsem získala první místo s postupem do kraj-
ského kola. V konkurenci žáků z tolika škol to není vůbec špatný výsledek.

Chtěla bych poděkovat paní učitelce Šedivé, která nám věnovala spoustu času
a energie v přípravě na tuto soutěž.

Markéta Urbanová, žákyně 9. třídy

Tajemství staré bambitky

Uplynulo dlouhých devět let a z nás se stali nejstarší žáci základní školy – devá-
ťáci. A jelikož jsme nejstarší na škole, máme k učení mnoho dalších doprovodných
akcí.

Každý rok hrají deváťáci divadlo, letos jsme byli na řadě my. První krok byl, že
jsme se museli rozhodnout, jakou pohádku budeme hrát. Bylo mnoho nápadů, ale
jenom jeden uspěl. Všichni se rozhodli pro známou českou pohádku Tajemství staré
bambitky. Následovně jsme se museli „seznámit“ s veškerými postavami a s dějem
obecně. Několikrát  za sebou jsme  zhlédli  tuto pohádku ve filmovém zpracování,
a tak získali dokonalý přehled, co každá postava říká. Po několika zhlédnutích celé
pohádky jsme si  rozdělili  role podle  toho,  kdo se  nebál  zviditelnit a naopak.  Po
základním rozdělení rolí všichni začali se sháněním materiálu na kostýmy a rekvi-
zity. Během hledání a shánění kostýmů se celá třída zapojila do rozvrhu scénáře a do
malování  kulis,  které  započalo  začátkem  února.  Namalovali  jsme  4 krajiny  na
prostěradla – zámek, pec s plotnou, chalupu a mapu. Také bylo potřeba namalovat
trh, přírodní krajinu (strom s lesem), cestu (cestička skrz skály). Samozřejmě se to
po  dohodě  různě  měnilo,  něco  se  přidávalo  a naopak.  Nakonec  se  z toho  všeho
vylouplo 13 scén. Když to vše bylo jakžtakž dodělané, začalo se zkoušet. Zkoušeli
jsme bez kostýmů a se scénářem, který byl pro každého vytištěn.

Dva měsíce zkoušení a malování uběhly jako voda a 26. března nastal náš čas –
divadelní generálka před publikem. Pro většinu to byla premiéra vystupovat před
diváky.

Vše  bylo  na  svém  místě  a první  scéna  byla  připravená…  a začalo  se  hrát.
Napoprvé to bylo takové zmatené, protože nikdo nevěděl, co má dělat a kde má stát.
Za nějaký ten čas na scéně jsme se tam už cítili jak ryba ve vodě, nervozita postupně
klesala.  V úterý  1. dubna  bylo  naplánováno  zahrát  hned  3 představení.  Nečekali
jsme, že budeme tak unavení, ale to byla zatím jenom jedna kapka v rybníce, protože
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ve  čtvrtek,  jsme  odehráli  4 představení  –  tři  dopolední  pro  žáky  a večer  čtvrté
představení  pro  rodiče.  Kolem  17.45  všichni  naklusali  do  školy  a rodiče  začali
přicházet celkem brzo. Všichni rodiče čekali, jak nám to po všech přípravách půjde.
V pátek se hrálo představení pro veřejnost, kam mohl přijít každý a které začínalo
v 19.30.  Většina  diváků  byli  bývalí  žáci  školy,  kteří  se  přišli  podívat  na  své
kamarády a zavzpomínat na to, jak se i oni před nějakým časem na jevišti potili.

Každý si  uvědomoval,  že tohle je  poslední  představení.  Všichni si  to  náležitě
užívali. Dokonce někteří z nás vtipně obohacovali scénář přímo na scéně. Vtipné
scény se střídaly s dojemnými chvilkami. Na závěr naše třída připravila překvapení
pro naši paní učitelku v podobě dortu, květiny a „lahvinky“…

To  bylo  naše  dobrodružství  ohledně  naší  pohádky  s názvem  Tajemství  staré
bambitky.

Káťa Gulíková, žákyně 9. třídy

Závěrem pár  postřehů:  divadlo stmeluje  kolektiv,  stala  se  z nich  bezva  parta,
někteří herci překonali sami sebe ve všem, co zatím ve škole předváděli. Zjistili, že
umí mluvit nahlas. A že když je někdo kritizuje a opravuje, myslí to s nimi dobře.
Velký  dík  patří  R. Machačové  za  cenné  rady  a připomínky.  Byly  to  dva  měsíce
starostí,  jestli  to  zvládneme  odehrát  v plném  počtu.  Nakonec  se  vše  podařilo.
Zůstane nám spousta krásných  vzpomínek na příjemně strávený divadelní  týden.
Všichni si to náležitě užili.

Mgr. D. Chrástová, režisérka a vyučující ČJ
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Skautský oddíl Štěňat
Vážení občané,
Skautský I. oddíl ŠTĚŇATA ze Studence zve na první ročník Pohádkového lesa

aneb putování s Jirkou šášulou. Tato akce bude určena především pro předškolní děti
od 3 let  s dozorem a žáky 1. stupně základní školy.  Ale srdečně jsou zvaní úplně
všichni.

Do pohádkové říše se přeneseme 1. června na dětském hřišti u Základní školy
Studenec ve 13.33 hod., kde bude čekat něco královsky dobrého na zub z pohádky
a různé zábavné atrakce. Ale především zde začne necelé 3 kilometry dlouhá kou-
zelná cesta,  na které se
setkají  se  spoustou  po-
hádkových bytostí a bu-
dou  moci  plnit  pohád-
kové úkoly.

Vstupné  na  každého
soutěžícího  Jeníčka  či
Mařenku činí  25 Kč.  Ti
se  budou  moci  občer-
stvit  jednou  limonádou
zdarma  a na  ty  nejod-
vážnější,  kteří  zdolají
celou  cestu,  čeká  v cíli
jeden buřtík za odměnu.
Uvítáme  též  podporu
dospělých  dobrovolným
příspěvkem.

Přijďte oslavit svátek
dětí touto akcí v přírodě.
Velice  se  na  vás  těší
skauti ze Studence.

Více informací získá-
te na:  www.stenata.g6.cz,
nebo na
zdenek.kid@seznam.cz,
nebo na telefonním čísle
607 448 599.
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Mladí hasiči ze Studence „mladší Soptíci 
a starší děti“

Bruslení mladých hasičů v Nové Pace

Ve středu 15. 1. 2014 jsme jeli s mladými hasiči do Nové Paky na zimní stadion.
Děti  si  přinesly  brusle,  helmu  a na  sebe  si  oblékly teplé  oblečení.  Odjeli  jsme
v 16.30 od hasičárny. Na místě se děti přezuly a vyrazily na led. Šlo jim to skvěle.
Dokonce i našim nejmenším bruslařkám, které začínaly s hrazdičkou. Bruslení jsme
si užívali od 17.00 do 18.30 hodin. Během přestávky si děti koupily něco dobrého
k pití. Domů jsme přijeli asi v 18.45. Všem se tam moc líbilo. Těším se na další
společné akce.

Verča Vanclová

Bazén – Jičín, starší děti

V pondělí 10. 2. 2014 jsme vyrazili do Jičína do bazénu. Sraz byl u hasičárny ve
Studenci v 16.00 hod.  Každý měl  batůžek s plavkami a ručníkem. Dojeli  jsme do
Jičína, přepočítali děti a hurá do bazénu. Děti se vyřádily na tobogánu a v divoké
řece. Byly se ohřát v páře a ve vířivce. Divila jsem se, jak umějí skákat do vody,
potápět se i dělat kotrmelce. Vyzkoušely si prostě všechno, co tam bylo a náramně si
to užily. Musím říct, že pro nás nebylo moc velké utrpení zablbnout si s nimi. Bylo
to  moc příjemné odpoledne.  Děti  byly vzorné  a hodné,  tak  si  potom zaslouženě
zahrály na automatech na čokoládu a sladkosti. Návrat k hasičárně byl podle plánu
asi v 18.30. Pak jsme se vyčerpaní a hladoví rozešli domů.

Verča Vanclová

Zkoušky odznaků odbornosti mladých hasičů

V pondělí  24. února 2014 proběhly v hasičské zbrojnici ve Studenci závěrečné
zkoušky k získání odznaků odborností mladých hasičů. Zkoušky začaly v 17.00. Ve
zkušební  komisi  seděli:  zkoušející  Miroslava  Vanclová,  starosta  SDH  Studenec
Vladimír Hamáček, Eva Linková a Jiří Vancl. Mladí hasiči, kteří se zkoušek zúčast-
nili, získali potřebné informace pro zvládnutí zkoušek na pravidelných pondělních
schůzkách  a samostudiem.  Plnily  se  zkoušky  odznaků  odborností:  preventista  –
junior, strojník – junior a kronikář. Děti čekala pouze ústní zkouška, kterou všechny
zvládly na jedničku.

Tento rok si odznáček odneslo 16 mladých hasičů. A tady jsou:
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strojník – junior: Eliška Hamáčková, Barbora Vanclová, Dominik Pekárek, Petra
Bachtíková, Filip Ulman, Jan Gulík, Tomáš Podzimek, Nikola Hamáčková, Martin
Jerie, Denis Šabata, Ondřej Vaníček a Daniel Mečíř
preventista – junior: Lukáš Link, Adam Kalenský a Josef Vancl
kronikář: Barunka Vanclová, která se stará o kroniku mladých hasičů

Děti za své znalosti
získaly  doklad  o spl-
nění zkoušky odznaků
odbornost i ,  malý
odznáček,  zápis  do
průkazky  mladého
hasiče a samolepku
splnění  zkoušky do
členské  průkazky.  Je-
ště  jednou  dětem  za
snahu  moc  děku j i
a srdečně  jim  gratu-
luji.

Mirka Vanclová

Beseda

Beseda s hasiči proběhla  3. března 2014 v hasičské klubovně ve  Studenci  od
16.00  hodin.  Cílem této  besedy bylo  seznámit  hasičské  děti  s činností  Jednotky
sboru dobrovolných hasičů ve Studenci v roce 2013.

Mladí hasiči  se sešli  ve
velkém počtu a bylo pro ně
připraveno  povídání  dopro-
vázené fotografiemi. Bese-
dou nás  provázeli  velitel
JSDH Studenec Josef Vancl
a Marek Vancl. Mladí hasiči
se dozvěděli o všem, co se
stalo  v  uplynulém  roce.
O všech akcích, kde jednotka
sboru  dobrovolných  hasičů
zasahovala. Toto povídání je
pro  ně  vel i ce  p ř i t až l ivé
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hlavně proto, že se dozvídají spoustu informací ze svého okolí. Vidí, co se stalo v je-
jich vesnici, jejich sousedům, jejich kamarádům a jiným lidem v jejich blízkosti. Ne-
chyběly ani informace o tom, jak se dobrovolní hasiči školí a co všechno musí znát.

Dětem se povídání moc líbilo a pečlivě vše poslouchaly. Během besedy se také
mohly ptát na různé otázky, které je zajímaly. Velitel JSDH jim rád vše zodpověděl.
Moc děkujeme za zajímavé povídání.

Mirka Vanclová

Zimní období u Soptíků 2013/2014

Sluníčko nám již ťuká
do oken, a  tak je čas se
ohlédnout, co vše naši nej-
menší během zimního času
dělali.

Pomohli s výzdobou sá-
lu na hasičský bál.  Vyro-
bili krásné velké obrázky
Soptíka a jeho tatínka Dra-
ka z krepového papíru.

Tak jako každou zimu
se  připravovali na jarní
a podzimní  závody.  Opa-
kovali  jsme  topografické

značky,  technické  prostředky,  uzle…  Vyráběli topografické  prostírání,  čelenku
dráčka Soptíka a masku hasiče. Učili se důležitá telefonní čísla (150, 155, 158, 112).
Seznámili jsme se i s tématem Běžná rizika (otevřené okno, mokrá podlaha…).

Protože tyto děti začaly do hasičského kroužku chodit v září, naší hlavní náplní
bylo,  seznámit  děti  s disciplínou  „Štafeta  dvojic“.  Vymysleli  jsme jim pohádku
o Mamince a Tatínkovi,  kteří  ukládají  svoji holčičku (proudnici) večer do postele
(natáhli  hadicové  vedení  od  rozdělovače).  Ráno  k ní  přišla  Babička  s Dědou
a holčičku vzbudili. Babička jde s holčičkou (s proudnicí) na procházku a Děda jako
největší silák v rodině, ustele po holčičce postýlku (sbalí hadici). Dětem se nácvik
štafety dvojic jako pohádky moc líbil a musím je moc pochválit. Jsou to šikovné děti
a s hadicí jim to opravdu jde. Už se moc těšíme, až si vše budeme moci vyzkoušet
venku.

Zima utekla  jako voda a je  tu  jaro  a s ním spojené hasičské  soutěže.  Budeme
trénovat venku disciplínu požární útok a další štafety. Nesmíme zapomenout ani na
hry, které jsou součástí našeho hasičského kroužku.
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Přejeme mladým hasičům „Soptíkům“ hodně úspěchu, štěstí a mnoho krásných
zážitků na jejich společných cestách a soutěžích. Jejich vedoucí Mirka Vanclová,
Eva Hamáčková a pomocnice Barunka Vanclová a Eliška Hamáčková.

vedoucí mladých hasičů: Miroslava Vanclová

T. J. Sokol Studenec

Oddíl lyžování – Jak pokračovala lyžařská 
sezóna?

I když způsob letošní zimy zdál se všem lyžařům poněkud nešťastným, žáci a žá-
kyně ze Sokola Studenec zažili výjimečně dobrou sezónu.

Renata Trejbalová vyhrála Mistrovství České republiky v běhu na
lyžích starších žákyň

Mistrovství ČR žákovských kategorií v běhu na lyžích se konalo ve Vimperku.
Závodilo se na kilometrovém kolečku na umělém sněhu při jarních teplotách.

V pátečních sprintech na 850 m volnou technikou postoupila Renata Trejbalová
do semifinále a tam skončila na 8. místě. Kristina Jánská byla 19.

Nečekanou radost přinesl sobotní závod klasickou technikou na 2,5 km. Renata
vyhrála a druhou závodnici porazila o osm vteřin!

Kristina dojížděla na 17. místě, v zápalu boje však nezvládla dojezd do cílového
koridoru a byla diskvalifikována.
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Štafety pro závěrečný závod byly postaveny dle předchozích výsledků, Renata
v VII. krajské  štafetě  jela  s děvčaty Jilemnice  a dojela  na  5. místě,  Kristina  byla
v VI. krajské štafetě, skončila 19.

Výrazný podíl na tomto úspěchu má Petr Plecháč, který vedle trenérského vedení
dokáže připravit i lyže na špičkové úrovni.

Přebory České obce sokolské v běhu na lyžích
Letošní zima-nezima připravila pořadatelům Přeboru ČOS ze Sokola Studenec

hodně starostí.  Závod byl  plánován na sobotu 12. ledna,  ale tehdy nebyl  sníh ve
Studenci ani v blízkém okolí. Lyžovalo se pouze na Horních Mísečkách – tam však
nebylo volno a navíc i finanční nároky za pronájem tratí byly nad síly pořadatelů
i komise lyžování.

Pořadatelé,  tak  jako  všichni
lyžaři,  čekali  a doufali,  že  zima
přijde.  Ta  však  stále  zůstávala
mimo naše území, a tak jsme vy-
užili  možnosti  závody  uspořádat
na umělém sněhu ve Vrchlabí.

Závodilo  se  22. února  za  slu-
nečného počasí  na dobře uprave-
ném 2 km dlouhém kolečku.  Po-
zvání  přijali  tradiční  účastníci
z župy  Jizerské  (Sokol  Skuhrov,
Velké  Hamry,  Frýdštejn)  a Krko-
nošské  (Sokol  Horní  Branná,
Valteřice).  S radostí  byla  přijata
přihláška  i zástupců  Moravy  ze
Sokola Blansko (župa Krále Jiří-
ho). Počet startujících doplnili zá-

vodníci pořádajícího Sokola Studenec.
Závody měly dobrou sportovní úroveň – na startu  byli  účastníci  z mistrovství

světa veteránů, mistryně ČR staršího žactva Renata Trejbalová, výborní starší žáci
ze Skuhrova. Přebory byly však pořádány i pro sportovce, kteří nemají schopnosti na
vrcholné výkony, ale jsou rádi v dobrém sportovním sokolském kolektivu a těch zde
bylo také hodně.

Vítězové jednotlivých kategorií (od nejmladších žáků až po muže veterány nad
60 let: Chrástová Barbora, Losík Leonard, Štefanová Markéta, Berger Ondřej, Za-
hradníková Linda, Mader Zdeněk, Trejbalová Renata, Zuzánková Natalie, Bergerová
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Marie,  Martinová Eva,  Paulů Jan,  Mader Jan,  Šimůnek Jaromír,  Horáková Jana,
Tauchman Miloš.

Pořadí družstev: 1. Sokol Studenec, 2. Sokol Skuhrov, 3. Sokol Horní Branná
Titul  Skokan  roku,  který  je  udělován  za  nárůst  výkonnosti  oproti  minulému

ročníku, získalo družstvo Sokola Blansko.

Úspěchy na krajském přeboru
SKI Jilemnice uspořádala 2. března na Horních Mísečkách lyžařské závody, které

byly krajským přeborem Libereckého a Hradeckého kraje a zároveň posledním po-
hárovým závodem.

Závodilo se klasickou technikou a na jarním mokrém sněhu jely lyže našim zá-
vodníkům tak rychle, že dokázali získat pět umístění na stupních vítězů: 3× 1. místo
a 2× 3. místo.

Nejmladší žákyně Markéta Štefanová byla favoritkou závodu, další dva získané
tituly  krajských  přeborníků  Jana  Štefana  a Lindy  Zahradníkové  byly  velkým
a milým překvapením a spolu s třetími místy Ondry Bergera a Lukáše Trejbala se
všichni zasloužili o nejlepší výsledky celé zimy.

Dařilo se i ostatním našim závodníkům, všichni se umístili na předních místech
a udrželi  naše  družstvo  v celkovém  hodnocení  poháru  Libereckého  kraje  na
výborném  pátém  místě.  Mezi  „malými  oddíly“  (jednoty,  které  nemají  sportovní
třídy) jsou závodníci Sokola Studenec na místě druhém!

předžáci 2006 a mladší: 12. Vojta Trejbal (2008)
nejmladší žákyně 2005: 1. Markéta Štefanová

11. Magda Chrástová
nejmladší žáci 2005: 1. Jan Štefan
nejmladší žáci 2004: 3. Ondřej Berger
mladší žákyně 2003: 1. Linda Zahradníková

6. Veronika Bergerová
mladší žáci 2003: 3. Lukáš Trejbal

4. Matyáš Militký
mladší žákyně 2002: 10. Tereza Chrástová
mladší žáci 2002: 8. Vít Štefan

Český pohár – 4× stupně vítězů
Závěrečný závod žákovských kategorií se konal 8. a 9. března v Jablonci nad Ni-

sou. Starší žáci závodili v Českém poháru, kategorie mladšího žactva v rámci závo-
dů Hledáme nové talenty. V sobotu byl vypsán závod klasickou technikou, v neděli
se jelo volně.

OÚ Studenec 33



Ročník 2014 Číslo 2

Závodů  se  zúčast-
nilo více jak 300 zá-
vodníků  z celé  ČR
a při  vyhlašování  vý-
sledků  byli závodníci
Sokola Studenec čtyři-
krát  na  stupních  ví-
tězů!

Lukáš Trejbal – mladší žák 2003: 3. místo – klasicky
3. místo – volně

Linda Zahradníková – mladší žákyně 2003: 2. místo – klasicky
11. místo – volně

Renata Trejbalová – starší žákyně 2001: 2. místo – klasicky
8. místo – volně

celkově 3.místo v Českém poháru (hodnoceno 6 závodů)
Veronika Bergerová – mladší žákyně 2003: 7. místo – klasicky

14. místo – volně
Matyáš Militký – mladší žák 2003: 11. místo – klasicky
Tereza Chrástová – mladší žákyně 2002: 18. místo – klasicky

25. místo – volně
Vít Štefan – mladší žák 2002: 27 .místo – klasicky

33. místo – volně
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Výborného výsledku dosáhlo šest našich závodníků v hodnocení družstev mlad-
šího žactva v soutěži Hledáme nové talenty. Podařilo se jim získat tolik bodů, že nás
to vyneslo na vynikající  6. místo. Hodnoceno bylo 40 družstev a za námi zůstaly
i velké jednoty jako Nové Město na Moravě, Teplice, Dukla Liberec, Karlovy Vary,
Trutnov!

Gratulace a poděkování patří nejen závodníkům, ale i trenérům Petru Plecháčovi
a Josefu Bourovi.

Vyhlášení soutěže O pohár Libereckého kraje

V sobotu 22. března se konalo netradiční vyhlášení krajské soutěže lyžařů běžců,
neboť pro nedostatek sněhu se muselo uskutečnit v budově sokolovny ve Skuhrově.

Pro pohár za první místo
si  na  nejvyšší  stupínek
vyskočila Markéta Štefano-
vá  v kategorii  žákyň  nej-
mladších  narozených v ro-
ce  2005.  V téže  skupině
závodnic obsadila Magda
Chrástová 18. místo a Bar-
bora Šulcová 20. místo.
Markéta si ze Skuhrova
odvezla ještě titul Lyžařka
sezóny 2013–2014, což je
společné ocenění i za pod-
zimní přespolní běhy.

Honzík  Štefan  si  ve
stejné kategorii jako jeho
dvojče Markétka vybojoval
místo třetí a také krásný skleněný pohár se svým jménem.

V dalších kategoriích se nám podařilo sesbírat tři bramborové medaile za čtvrtá
místa,  a to:  Ondra  Berger  –  žáci  nejmladší  2004,  Linda  Zahradníková –  žákyně
mladší 2003 a Lukáš Trejbal – žáci mladší 2003. Veronika Bergerová skončila na
krásném šestém místě, Matyáš Militký byl dvanáctý, Terezu Chrástovou najdeme na
místě čtrnáctém a Vít Štefan obsadil konečné 15. místo, každý samozřejmě ve své
věkové kategorii.

Za  zmínku  stojí  celkové  2. místo  celého  týmu  v soutěži  malých  klubů!
Gratulujeme!

za T. J. Sokol Studenec Jaroslav Hák, Marie Bergerová
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Tým lyžařů Sokola Studenec po převzetí ocenění za druhé místo v soutěži družstev.
Zleva stojící: Petr Plecháč, Veronika Bergerová, Tereza Chrástová, Lukáš Trejbal,

Jan Štefan, Matyáš Militký, Linda Zahradníková, Magda Chrástová, Magdaléna
Bergerová, Ondřej Berger, Josef Boura. Zleva dole: Vít Štefan, Renata Trejbalová,

Markéta Štefanová, Zuzana Bourová, Barbora Šulcová. 

Valná hromada T. J. Sokol Studenec
T. J. Sokol Studenec svolala na pátek 22. března Valnou hromadu. V sokolovně

se sešlo šedesát členů a hostů. Přítomen byl starosta obce pan Jiří Ulvr a zástupci
ostatních sportovních spolků obce.

Jednání  valné  hromady  hodnotilo  činnost  jednoty  za  minulé  období,  činnost
odboru všestrannosti a oddílu lyžování.

Nemalé úsilí stojí péče o zajištění provozu sokolovny. Vloni byly provedeny jen
menší úpravy – oprava komínu a byl instalován přístřešek nad hlavním vchodem.
V nadcházejícím  období  je  připravována  zásadní  akce  –  snížení  energetické
náročnosti provozu budovy. Za tímto oficiálním názvem se skrývá celkové zateplení
budovy – obvodového zdiva a stropu. Realizace je však závislá na získání dotace.
Věříme, že budeme úspěšní a akci se podaří uskutečnit.

O odbor všestrannosti mají největší zájem nejmladší a nejstarší členové – nejvíce
je sokolovna zaplněna při cvičení dětí předškolních a žen starších – toto označení je
pouze dle data narození, ne podle chuti a radosti ze cvičení. Pravidelně cvičí ještě
nejmladší žactvo a dvě skupiny žen mladších – pilates a balanční cvičení. Oblíbené
jsou i pochody s holemi –  nordic walking.  Další  sportovní  vyžití  nabízí  skupiny

36 OÚ Studenec



Ročník 2014 Číslo 2

líného  tenisu  a volej-
balu.

Oddíl  lyžování  do-
sáhl v letošní prapodiv-
né zimě řady úspěchů.
Pravidelně závodilo a
za tréninkem na Horní
Mísečky a na umělý
sníh do Vrchlabí jez-
dilo  šestnáct  žákov-
ských nadějí.

Největší úspěchy:
– Renata Trejbalová vyhrála Mistrovství ČR staršího žactva.
– Markéta  Štefanová,  Jan  Štefan  a Linda  Zahradníková  se  staly  krajskými

přeborníky.
– Ondra Berger a Lu-

káš  Trejbal  byli
třetí  na  krajském
přeboru.

– V hodnocení  kraj-
ského  poháru  žac-
tva  byla  naše  T. J.
pátá, v pořadí „ma-
lých“  oddílů  skon-
čila  na  výborném
druhém místě.

Jaroslav Hák

Sokolské pozvánky:
8. května: Běh vítězství – 32. ročník, náborový závod v přespolním běhu

start v 10.00 hod. na Strážníku – náměstí
přihlášky do 9.30 hod. u startu

červen: Sokolský výlet – trasa výletu bude směřovat do Krkonoš – Harrachova
další informace budou na plakátech

srpen: Sokolský tábor – jistota zajímavého programu,
rádi uvítáme děti od 6 do 11 let
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Sportovní klub

Fotbal
Letošní  zimní  přestávka  obvyklým  přestávkám  příliš  podobná  nebyla,  teplé

počasí umožnilo v řadě případů připravovat se na přírodních terénech a i studenecké
hřiště bylo v letošním roce připraveno o tři týdny dříve,  než je obvyklé.  Halovou
sezónu využili  především hráči  starší  přípravky a mladších  žáků,  kteří  startovali

nejen  v dresech  SK  Stude-
nec,  ale  úspěšně hostovali
i v dresech  FK  Baumit  Ja-
blonec  nad  Nisou  nebo
Sokola Martinice. Starší pří-
pravka  završila  zimní  pře-
stávku  kvalitním  soustředě-
ním v Prkenném Dole.  Tým
dospělých sehrál pouze jedi-
né přípravné utkání se Starou
Pakou a rozešel se smírným
výsledkem 3:3.

Ani  přestupové  období
nepřineslo  žádné  výrazné
změny oproti předchozím se-

zónám. Gólmanský post mezi dospělými posílil Miroslav Tomeš, futsalový brankář
TUL Liberec, který přestoupil do SK Studenec ze Sokola Mříčná. Zajímavostí jistě
je,  že  Miroslav  Tomeš  je  odchovancem  SK  Prysk  z Děčínska  a s tímto  klubem
udržoval bývalý SK Studenec přátelské kontakty v letech 1945–1950. Tým dorostu
posílí  na hostování Petr Fejfar  z FC Vrchlabí,  střídavý start  byl  povolen Matyáši
Hrubému do FK Baumit Jablonec nad Nisou a Tomáši Exnerovi do FC Vrchlabí,
z hostování v SK Semily se vrátil Marek Čivrný, který pro zranění musí vynechat
jarní část sezóny.

Jarní část sezóny zahájilo áčko dvěma remízami, na hřišti vedoucího Libštátu 2:2
(Tauchman,  Hanzlík)  a v domácí  jarní  premiéře  s Vysokým  nad  Jizerou  1:1
(Tauchman).

Orientační běh
Svou  náročnou  sezónu  zahájili  i orientační  běžci.  V šestém  závodě Zimní

hradubické ligy obsadila cenné 2. místo Dominika Kalenská, která si úspěšně vedla
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i na Jarních skalách,  kde zvítězila  v kategorii  D21D, a získala tak body do celo-
státního rankingu (žebříček jednotlivců).

Početnější výprava se zúčastnila i Jarního po-
háru a Českého poháru štafet, ale náročné tratě
výraznější úspěch nepřinesly.  V prvním závodě
Východočeského poháru v Hoděšovicích u Hrad-
ce Králové zvítězila v kategorii D16C Dominika
Kalenská, druhé místo vybojovala Tereza Chrá-
stová  v D12C,  cenná  čtvrtá  místa  si  připsali
Magda Chrástová (D10N), Vítek Štefan (H12C)
a Aleš Kalenský (H16C). V soutěži družstev to
znamenalo vynikající páté místo v nabité konku-
renci Východočeské oblasti (nejpočetnější oblast
České  republiky  –  1641 registrovaných  závod-
níků).

V druhém  závodě  ve  Světlé  u Zdelova  pře-
kvapilo všechny účastníky deštivé počasí a pod-

máčená  trať  s močály,  kde  někteří  závodníci
hledali  své  vyzuté  boty.  Při  neúčasti  Terezy
Chrástové  (nemoc)  a Dominiky Kalenské  (re-
prezentační soustředění dorostu) si cenné vítěz-
ství  připsala  Natálie  Jezdinská  v kategorii
D16C a druhé  místo  přidal  Vítek  Štefan  (viz
foto) v H12C.

V rámci  svých studijních povinností  se  zá-
vodu zúčastnila  a na  svou poměrně  úspěšnou
orienťáckou kariéru zavzpomínala i Eva Barto-
ňová  (viz  foto)  a zdatně  si  vedla  v kategorii
D21D (na některých mezičasech dokonce dosá-
hla nejlepšího času).

Lehká atletika
Aktivním studeneckým atletem je především Marek Uvizl, který získal v barvách

SK Studenec stříbrnou a bronzovou medaili na Přeboru Libereckého kraje v halové
atletice na tratích 1500 m a 3000 m. Jeho sestra Radka přidala na stejném závodě
stříbro na trati 1500 m.

Marek Uvizl se stal i suverénním vítězem letošního ročníku Zimní běžecké ligy
O Pohár  Jestřebích  hor  a v závěrečné  nebodované  Úpické  desítce  obsadil  ve
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vyrovnaném závodě časem 32:59 čtvrté místo. Desítku
žen  vyhrála  v dresu  SK  Studenec  Martina  Uvizlová
časem 38:37.  Marek  se zúčastnil  i Mistrovství  České
republiky  v krosu  a mezi  mílaři  obsadil  v Bělé  nad
Radbuzou 24. místo.

Kvalitního výsledku dosáhl Marek v 69. ročníku
Běhu za Lužánkami, kde vybojoval v mezinárodní kon-
kurenci  (375 startujících)  vynikající  4. místo za vítěz-
nou dvojicí Joel Mwangi (Keňa) a Tamas Nagy (Ma-
ďarsko).  Martina  Uvizlová  v dresu  SK  Studenec  na
tomto závodě vybojovala dokonce bronzovou medaili
za  vítěznou  Tünde  Szabo  z Maďarska  a Lubomírou
Maníkovou ze Slovenska.

Alpské lyžování
Po  zranění  se  do  kolotoče  závodů  vrátil  i Adam

Zika, který studuje ve Spojených státech a podařilo se mu zvítězit ve FIS závodech
v Mission Ridge v obřím slalomu, ale především sjet úctyhodných 16 FIS bodů.

Školní sportovní klub
Školní sportovní klub čeká vyvrcholení sportovní sezóny vždy v závěru školního

roku,  a blíží  se  tak  termíny postupových okrskových,  okresních  a krajských kol.
Aktivity výrazně rozšiřuje i Český olympijský výbor, který po úspěšné akci Česko
sportuje připravil pro školní sportovní kluby Olympijský víceboj. Namísto původní
Kinderiády vypsal Český atletický svaz štafetu pro žáky 1. až 3. ročníků základních
škol.

V rámci  mimosportovních  aktivit  připravil  Školní  sportovní  klub  i zájezd  na
mezistátní zápas Česko – Norsko na stadionu v pražském Edenu. Dívky, připravující
se  na  CocaCola  cup,  si  zájezd  řádně  užily  a velice  spontánně  fandily  našim
reprezentantům.

Plaveme s EU
V úterý 18. března 2014 50 dětí z naší školy v rámci akce Plaveme s EU plavalo

štafetu, skákalo, jezdilo po tobogánu, užívalo si divokou řeku, odpočívalo v páře
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a relaxovalo ve vířivce. Do plaveckého bazénu v Jičíně jezdíme každoročně a moc
rádi.  Děti  byly  moc  hodné  a doprovod  Ivana  Kučerová,  Hana  Lánská,  Zuzana
Líkařová a Klára Štefanová jen chválil. Akce Plaveme s EU je vydařená a díky ní
strávíme příjemnou hodinu v hezkém a moderně zařízeném bazénu.

Nejúspěšnějšími plavci v rámci štafety byli:

Dívky Chlapci
1. Vendula Hrubá 3. B 1. Matyáš Hrubý 5. tř.
2. Veronika Bergerová 5. tř. 2. Adam Vancl 4. B
3. Pavlína Votočková 5. tř. 3. Matěj Šimůnek 4. B

Celkově jsme dosáhli výsledného času 28:44,71, který byl odeslán organizátorovi
štafety ZŠ a MŠ Opava, Šrámkova.

Přehazovaná
Dívčí družstvo ze Studence se za doprovodu paní učitelky Brožové zúčastnilo

turnaje v přehazované. Jednalo se o turnaj pro Královéhradecký kraj, tudíž studenec-
ké  družstvo  nemohlo  postoupit  do  finále,  ale  dívkám  to  na  náladě  neubralo
a bojovaly  za  co  nejlepší  výsledek.  I přes  chybějící  trénink  se  děvčatům  dařilo
a nemálo družstev porazila. Turnaje se účastnilo celkem sedm družstev, která nebyla
pro  děvčata  lehkými  soupeři.  Děvčata  však  zapojila  všechny  síly  a nakonec
vybojovala třetí místo.

Florbal
V posledním březnovém týdnu se vydal úspěšných tým starších dívek florbalistek

poměřit  své  síly  se  soupeři  ze  sousedního  regionu,  s týmy  z vrchlabských  škol
(2 týmy gymnázia  a 2 týmy ZŠ  Školní)  a blízkého  okolí  (Lánov,  Horní  Branná).
V hale vrchlabského Spartaku se hrálo systémem každý s každým 2 × 5 minut a stu-
denecký  tým  nastoupil  ve  složení  Íla  Vavreková,  Marky  Hamáčková,  Domča
Kalenská, Natka Jezdinská, Štěpka Dubská, Denča Zahradníková, Anička Pokorná,
Aneta  Gotvaldová a brankářka Marky Urbanová,  která nám celý turnaj  přiblížila
svým komentářem:

Hrály jsme až čtvrtý zápas, a tak jsme měly spoustu času sledovat, jak hrají naše
soupeřky.  V prvním zápase jsme nastoupily  proti  ZŠ Školní  II.  Nebyly jsme tolik
rozehrané jako ony, přesto jsme je dokázaly porazit 3:0.  Další zápas jsme hrály
proti Gymnáziu Vrchlabí I. a znovu jsme vyhrály 3:0. V dalším zápase nás čekala ZŠ
Lánov, kterou jsme porazily 3:0. Poté jsme hrály s Gymnáziem Vrchlabí II.,  které
jsme porazili 4:0. V pátém zápase nás čekala ZŠ Horní Branná, která hrála velice
dobře a střílela hodně gólů. V té chvíli bylo jasné, že s nimi svedeme boj o první
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místo v turnaji. Dohodly jsme si taktiku, která, jak se později ukázalo, byla vítězná.
Porazily jsme je 6:0. Pak už nás čekal poslední zápas se ZŠ Školní I., ale i  je jsme
dokázaly porazit 4:0. Pak už bylo vyhlášení výsledků a náš tým se umístil na prvním
místě bez obdrženého gólu a se 23 vstřelenými brankami. Škoda, že to byl za tým ZŠ
Studenec náš poslední florbalový turnaj, ale na druhou stranu, v nejlepším se má
přestat. Chtěla bych poděkovat Mgr. Alexandře Brožové, která byla velice dobrou
trenérkou, jak při trénování ve škole, tak i přímo na turnajích.

Orel
Studenecký silák již po čtvrté

V sobotu 10. 5. 2014 se uskuteční u orlovny ve Studenci již 4. ročník soutěže

o nejsilnějšího muže Studence

Vyzyvatelem tohoto klání je loňský vítěz a obhájce Vítek Kuřík.

Podmínky soutěže:
– soutěžící  musí mít  v den soutěže  trvalé bydliště ve Studenci nebo v bezpro-

středně sousedící obci (Zálesní Lhota, Bukovina, Horka, Vidochov, Nedaříž,
Levínská  Olešnice,  Žďár,  Roztoky,  Martinice)  –  prokáže  se  platným
dokladem.

– všichni účastníci startují na vlastní nebezpečí.
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Soutěžit se bude stejně jako loni v šesti
disciplínách:
– převalování traktorového kola,
– nesení dubové klády na vzdálenost cca

20 m,
– farmářská chůze s kufry 2 × 70 kg,
– bench press,
– tažení auta na laně v sedu,
– tažení auta na laně  vestoje  na vzdále-

nost cca 30 m.

Prezence účastníků:  v 10.00,  první
disciplína vypukne v 11.00.

V průběhu celého  dne
zajištěny vepřové specia-
lity Františka Horáčka.

Výsledky siláka 2013 (kolo, kláda a farmář, auto sed, bench, auto tah):

1. Dan Patka (Vidochov) 31 b. (20,83 s; 13,20 s; 8,40 s; 105 kg; 16,84 s)
2. Vítek Kuřík (Studenec) 23 b. (24,25 s; 15,93 s; 21,39 s; 87,5 kg; 16,25 s)
3. Josef Tomáš (Studenec) 16 b. (29,59 s; 18,61 s; 17,01 s; 85 kg; 21,16 s)
4. Martin Čejka (Nedaříž) 15 b. (22,36 s; 17,56 s; 12,07 s; 70 kg; 25,36 s)
5. Petr Podzimek (Horka) 13 b. (43,06 s; 41,32 s; 29,94 s; 115 kg; 24,24 s)
6. Filip Jezdinský (Studenec) 11 b. (30,63 s; 17,06 s; 21,86 s; 70 kg; 25,30 s)
Matěj Kuřík (Studenec) (– ; – ; 26,84 s; – ; 30,35 s)
Pavel Vaníček (Studenec) (– ; – ; – ; 137 kg; –)
Lukáš Šubrt (Studenec) (– ; – ; – ; 110 kg; –)

Najděte i vy odvahu a přijďte poměřit síly.
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Stolní tenis – muži
Soutěže stolních tenistů jsou u konce. Mužský A-tým obsadil v krajském přeboru

2. třídy solidní 10. příčku. Na přelomu dubna a května se muži zúčastní kvalifikace
o udržení v KP2. Ze studeneckých hráčů získal pro A-tým nejvíce bodů Jenda Kuřík
st., dále za A-tým nastupovali nejčastěji Zdeněk Kobrle, Jan Vancl, Pavel Strnad,
Miloš Tesař, Jiří Hrubý a Martin Kuřík.

Konečná tabulka KP 2. třídy:

1. Sokol Košťálov „A“ 22 19 2 1 293:103 62
2. Sokol Vesec „A“ 22 19 0 3 265:131 60
3. Sokol Turnov „B“ 22 15 3 4 235:161 55
4. Sokol Nová Ves n. P. „A“ 22 14 1 7 240:156 51
5. Spartak Rokytnice n. J. „A“ 22 12 3 7 248:148 49
6. SKST Liberec „H“ 22 11 1 10 199:197 45
7. Lokomotiva Česká Lípa „C“ 22 9 3 9 190:206 42
8. TJ Doksy-Mimoň „A“ 22 8 4 10 191:205 42
9. Bižuterie Jablonec n. N. „D“ 22 8 0 14 157:239 38
10. Orel Studenec „A“ 22 4 3 15 142:254 33
11. TJ Zákupy „A“ 22 1 3 18 133:263 27
12. Victory Liberec „A“ 22 0 1 20 83:313 22

B-tým a C-tým vybojovaly skvělá umístění v okresním přeboru 1. třídy a zejména
céčko si vedlo na výbornou. Z C-týmu měl nejlepší úspěšnost ve dvouhrách Martin
Kuřík, kterého následovali Jan Suja, Miloš Tesař, Jan Kuřík ml. a Leoš Zahradník.
Za tým B dosáhl nejlepších výsledků Pavel Strnad, dále za B-tým nastupovali: Jan
Vancl, Jan Strnad, Jakub Hylmar, Matěj Kuřík, Jiří Šír a Josef Tomeš.

Konečná tabulka OP 1. třídy:

1. Sokol Turnov „C“ 18 18 0 0 180:33 54
2. Sokol Vesec „B“ 18 14 1 3 166:79 47
3. Orel Studenec „C“ 18 12 2 4 154:112 44
4. Sokol Horní Branná „A“ 18 9 2 7 138:131 38
5. Orel Studenec „B“ 18 6 4 8 117:142 34
6. Sokol Košťálov „B“ 18 6 3 9 119:147 33
7. Sokol Nová Ves n. P. „B“ 18 6 3 9 126:136 33
8. Sokol Horní Branná „B“ 18 6 2 10 113:145 32
9. Sokol Bradlecká Lhota „A“ 18 2 2 14 86:170 24
10. STAR Sokol Turnov „A“ 18 1 1 16 71:175 21
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V D-týmu sbírají zkušeností mladí hráči Tomáš Šubrt a Tomáš Exner a doplněni
zkušenějšími hráči (Jožka Tichý,  Josef Tomeš, Miloš Tesař a Matěj Kuřík) uhráli
velmi slušný výsledek ve středu tabulky.

Tabulka OP 2. třídy:

1. Sokol Turnov „D“ 22 19 1 2 268:128 61
2. Sokol Jesenný „A“ 22 17 3 2 273:123 59
3. STAR Sokol Turnov „B“ 22 17 0 5 226:170 56
4. Sokol Vesec „C“ 22 14 2 6 229:167 52
5. Sokol Víchová n. J. 22 11 1 10 212:184 45
6. Sokol Nová Ves n. P. „C“ 22 10 2 10 214:182 44
7. Orel Studenec „D“ 22 9 3 10 201:195 43
8. Sokol Semily „B“ 22 8 1 13 213:183 39
9. Orel Lomnice n. P. „A“ 22 7 2 13 188:208 38
10. Sokol Košťálov „C“ 22 7 0 15 144:252 36
11. TT Benešov u Semil „A“ 22 5 1 16 151:245 33
12. Sokol Jesenný „B“ 22 0 0 22 57:339 22

Žáci
Žáci mají za sebou okresní

přebor družstev, v němž spíše
zatím sbírali zkušenosti, poně-
vadž  patřili  k mladším účast-
níkům. A-tým hrál ve složení:
Markéta  Urbanová,  Tomáš
Exner, Dominik Pekárek, Pat-
rik  Pekárek  a Šimon  Urban.
Nejvyšší úspěšnost měl jedno-
značně  Tomáš  Exner  stejně
jako v B-týmu František Ku-
řík, jehož v týmu doplnili: Lu-
káš Kuřík, Daniel Šulc, Jakub
Šulc a Dominik Urban.

Tabulka OP žáků:

1. STAR Sokol Turnov 9 9 0 0 67:23 27
2. Sokol Nová Ves n. P. 9 5 1 3 50:40 20
3. Orel Studenec „A“ 9 3 1 5 44:46 16
4. Orel Studenec „B“ 9 0 0 9 19:71 9
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Volejbal
Ženy tradičně vyplňují zimní pauzu účastí ve Východočeském poháru. V základ-

ních  2 turnajích  si  vedly  naprosto  suverénně  a bez  ztráty  bodu vyhrály  základní
tabulku v konkurenci 12 týmů. Do semifinále postoupilo 8 týmů. Na tento klíčový
turnaj náš tým necestoval v plné sestavě a při nepřízni domácích rozhodčích z toho
bylo nakonec 3. místo ve skupině, což znamenalo konec nadějím na medailové umí-
stění. I tak je 5. místo skvělým výsledkem našich žen.

V sobotu 15. 3. se zúčastnily
dvě  naše  kadetky  Simona Bar-
toňová  a Markéta  Urbanová
výběrového  turnaje  v Křenovi-
cích  u Slavkova  (za  Brnem),
z něhož vzejde  tým pro repre-
zentaci  Orla  na  letních  meziná-
rodních  hrách  FICEP  v Rakou-
sku.  Děvčata  byla  na  místě
spojena  s tříčlenným týmem
Brno Obřany, jehož hráčky měly
i druholigové zkušenosti. Nejpr-
ve si tým hladce poradil s domá-
cími týmy z Křenovic, když zví-
tězil shodně 2:0. Následovalo fi-
nále na 3 vítězné sety, v němž děvčata podlehla sehranému týmu Letohradu 1:3. Na
to, že náš tým nebyl absolutně sehrán a děvčata hrála pouze v 5 hráčkách, je 2. místo
skvělým  výsledkem.  Uvidíme,  jestli  se  některá  z nich  dostane  do  nominace  do
Rakouska.

Sportovní a kulturní program naší jednoty v letošním roce:

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
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31. 8. Dětské soutěžní odpoledne

6. 9. Letní bál

15. 11. Svatomartinský hudební večer

Cukrovka: Jak ji překonat zdravou stravou

Nejzdravější potraviny: Cibule a česnek

Cibule tvoří základ mnoha jídel a česnek je snad nejběžnější ochucovadlo mnoha
slaných  jídel.  Tyto  dvě  cibuloviny  tak  máme  doma  prakticky  neustále,  a to  ani
netušíme, co vše se v nich skrývá. Nejen že jsou neuvěřitelně zdravé, uplatní se také
jako spolehlivé domácí léky. Jejich využití je velice široké a léčivé vlastnosti nedo-
cenitelné.

Cibule

Cibule se v kuchyni používá odedávna a lze říci, že bychom se bez ní při vaření
neobešli. Tvoří základ mnoha českých pokrmů a je zpracovávána na tisíce způsobů.
Nalezneme ji v salátech i omáčkách, za syrova má výraznější chuť, kterou tepelným
upravováním ztrácí a naopak postupně sládne. Z cibule se připravuje mnoho chut-
ných a především zdravých pokrmů.

Cibule je bohatá na antioxidanty, čímž brání naše buňky před stárnutím, a je tak
skvělým prostředkem, jak si co nejdéle uchovat mládí. Obsahuje vitamíny skupiny B
a dále velice prospěšné stopové prvky, především selen a síru. Díky těmto látkám
pomáhá zvyšovat obranyschopnost našeho organismu a tím nás chrání před mnohý-
mi onemocněními. Dále také čistí játra a působí protizánětlivě. Cibule je důležitá ke
správnému růstu nehtů a vlasů a také proto, abychom měli pěknou pevnou pokožku.
Působí v boji s celulitidou, upravuje tlak krve a brání jejímu srážení se. Díky látce
quercetin působí také protirakovinně.

Česnek

Česnek má s cibulí mnoho společného, mimo jiné je to prakticky její příbuzný.
Česnek má výraznější chuť a aroma a používá se především k ochucení pokrmů. Za
syrova je  pálivý,  vařením či  pečením získává jemnější  chuť.  Používá  se tepelně
upravovaný i syrový, například do salátů.
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Česnek působí jako dezinfekční prostředek a chrání před nejrůznějšími virovými
infekcemi.  Prospívá  srdci  a na  náš  organismus  má  velmi  blahý  vliv.  Pomáhá
odstraňovat cholesterol, jehož vysoká hladina trápí velkou část obyvatelstva. Česnek
mimo jiné  čistí  játra  a pomáhá  při  zánětech.  Přispívá  ke  zdravější  kůži,  vlasům
a nehtům, a to díky obsahu síry. Obsahuje vitamín C a B6 a dále také vápník. Česnek
pomáhá  odstranit  celulitidu  a působí  také  jako  prostředek  ke  zvýšení  obrany-
schopnosti našeho organismu.

Česnek se  doporučuje  konzumovat  při  nejrůznějších  onemocněních  a obtížích.
Asi nejčastěji si jej rozetřeme na topinku v případě bolesti v krku.

http://www.cukrovka.estranky.cz/

1. 4. 2014 to byl rok, co nás navždy opustil náš milý tatínek, dědeček, kamarád 

a soused, pan Jaroslav Čapek. Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu malou 
vzpomínku. Děkuji. Blanka s rodinkou.
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V rámci  letošní  tradiční  studenecké  poutní  slavnosti  v pátek  27. 6.  vystoupí
v přírodním  areálu  u školy  legendární  blues  a hardrocková  skupina  Krausberry.
Skupinu založil  v roce  1984 Martin  Kraus  (*15. 5. 1955)  po  působení  v klasické
bluesové sestavě z památné éry pražské Hanspaulky ve skupině Bluesberry,  která
hraje na naší scéně již od roku 1971. V původní sestavě skupiny, jejíž tvorba nezapře
kořeny světových mistrů blues i rocku C. Santany,  Rolling Stones,  Led Zeppelin,
Uriah  Heep  a dalších,  účinkuje  např.  Zdeněk  Vřešťál  (Neřež,  Z. Navarová,
M. Rottrová)  jako  hráč  na  baskytaru  a na  některých  písních  se  podílí  i autorsky.
Kapela nachází zázemí na své domácí scéně v Junior klubu Na Chmelnici a v roce
1989  vydává  své  velmi  úspěšné  první  album Krausberry,  následuje  „xxxx  stačí
drahoušku“  1991,  dnes  již  legendární  skladby  „Sluneční  hrob“  (film  Pelíšky),
„Poselství štěstí“ nebo blues „Vlakem na Kolín“ vychází na LP Na větvi 1996, dále
z výběru  diskografie:  „Šiksa a gádžo“ 1998,  „Na Hrad“ 2002 (skladby Do nebe,
Starý  časy  atd.),  „Nálada“  2007.  Více  o kapele  najdete  na  jejích  domovských
stránkách www.krausberry.cz.

Koncertním večerem Vás provede Honza Horáček, který v těchto dnech oslaví
své  kulaté  životní  výročí  a při  této  příležitosti  dává  dohromady  průřez  svého
působení v kulturní oblasti našeho regionu. Se svými hosty,  bývalými spoluhráči,
v hudební  formaci  s příznačným názvem „Endenband40“,  zavzpomínají  na  „časy
místních hudebních zábav“ od roku 1989.
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