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ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
Nové obecní stránky
Do současné doby jsme pracovali na zdokonalení našich internetových stránek.
Věřím, že až tuto zprávu budete číst a zadáte si: www.studenec.cz, zobrazí se Vám
nový pohled, grafika i odkazy, prostě vše, co k dnešní době patří. Jelikož je to nové,
prosím i o shovívavost a trpělivost, protože jako každá nová věc, tak i tato se bude
postupně dolaďovat.
Jiří Ulvr, starosta

Rekonstrukce silnice Studenec – Horka u Staré Paky
Dnes tedy naposledy píšu o této celkové opravě komunikace. Stavba přinesla řadu
kladných, či záporných příběhů, které však většina aktérů s velkou pravděpodobností již zapomněla, a naopak se dívá směrem dopředu, kde dojde k jejímu pokračování.
Tato stavba je pro naši obec důležitá ještě z dalšího podstatného důvodu, a to, že
nám přinesla 255 metrů nového chodníku, který zvýší bezpečnost nás všech. Cena
tohoto chodníku je pro naši obec nakonec maximálně výhodná, protože finanční
prostředky na celou akci byly použity ze 75 % ze státních financí, 25 % hradí Liberecký kraj a právě zmíněných 25 % z ceny chodníku zaplatí naše obec, jelikož bude
v našem vlastnictví.
Dlouhých osm let jsme čekali na tuto rekonstrukci, kdyby však proběhla dříve,
byla by financována z jiných zdrojů, kde by právě tento chodník byl považován za
neuznatelný náklad a tím by naše obec zaplatila 100 % z ceny díla této stavby!
A ještě jedno potěšující na závěr: díky této akci se podařilo prosadit z financí na
opravu objízdných tras i to, že Studenec bude mít (kromě úseku v délce cca 300 metrů před firmou Tessitura Monti Cekia) v letošním a příštím roce kompletně novou
hlavní silnici.
Zároveň se podařilo, že také Zálesní Lhota je z velké části potažena novým
asfaltobetonovým povrchem!
Přináším Vám tedy poslední snímky, jež vystřídají další, které však budou
z jiných částí naší obce.
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Otevření silnice se nakonec uskutečnilo s týdenním zpožděním (pondělí 7. 7. 2014),
ale i na tuto záležitost, pevně věřím, si dnes již málokdo vzpomene. Slavnostní
otevření s přestřižením pásky následně proběhlo ve středu 9. 7. 2014.
Jiří Ulvr, starosta

Rekonstrukce silnice Studenec (kostelecko) – směr Dolní Branná
Ve druhém čísle našeho Zpravodaje jsem se Vám zmiňoval, jak by to mělo
vypadat s pokračující stavbou této silnice.
Termíny nakonec dopadly tak, že 30. července proběhlo předání staveniště
a 18. srpna by mělo dojít (uzávěrka Zpravodaje 31. 7. 2014) k zahájení prací. Původní úseky byly zhotovitelem rozděleny na etapy tak, že úsek č. 1 a č. 3 bude
realizován vždy v jedné polovině silnice na semafory, čím se zlepší průjezdnost
v obci. Po odfrézování celého povrchu dojde k zahájení prací na třetím úseku: Studenec (řeznictví Nosek) – Studenec (Špice) tak, jak bylo podmiňováno v projektové
dokumentaci z důvodu maximálního využití školní výluky a celozávodní dovolené
firmy Tessitura Monti Cekia. Poté se začne prolínat s prvním úsekem: Studenec
4

OÚ Studenec

Ročník 2014

Číslo 4

(kostelecko) – Studenec (hasičárna) a tím i zároveň dojde k navázání a propojení již
hotového úseku Studenec (kostelecko) – Horka u Staré Paky.
Následovat bude druhý úsek, a to: Studenec (hasičárna) – Studenec (řeznictví
Nosek). Všechno, co tady uvádím, je orientační, závislé na počasí i skrytých vadách
vyvolaných stavbou, a samozřejmě uváděno v době uzávěrky tohoto čísla Zpravodaje. Jedna z mála jistých věcí je ta, že zhotovitelem stavby je firma VHS Teplice
a také nutnost dokončení těchto tří úseků do začátku letošní zimy.
Pokud nám tedy bude počasí přát a stavba probíhat, jak si přejeme, mohli bychom
se dočkat i třetího nového chodníku v úseku autobusová zastávka Na Špici – restaurace Na Špici v délce 130 metrů.
Jiří Ulvr, starosta

Dotace 5,5 milionu korun na nové zdravotní středisko!
Moc rád se s Vámi podělím o pozitivní zprávu, a to, že jsme dokázali dobře
připravit podklady k úspěšnému podání žádosti o dotaci pod názvem: „Snížení
energetické náročnosti a instalace tepelného čerpadla do objektu zdravotního
střediska“.
Takto tedy bude znít oficiální název stavby, který byl akceptován ze strany Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci programu Životní prostředí.
Jedná se tedy především o výměnu oken, zateplení stropu, zateplení celého objektu, výměnu zdroje vytápění, včetně dalších vyvolaných investic spojených s touto
rekonstrukcí.
V současné době tedy můžeme pracovat na dalších přípravách a pokud vše dobře
půjde, začátek stavby by mohl proběhnout již v příštím roce!
V době uzávěrky tohoto čísla Zpravodaje přišlo „Rozhodnutí o poskytnutí
dotace“.
Ve skutečnosti to znamená, že pokud dokážeme ve lhůtě šesti měsíců připravit
všechny potřebné podklady, tak do naší obce přijde další nemalá finanční dotace.
Tentokrát se jedná o částku ve výši 5,5 milionu korun!
Jiří Ulvr, starosta

Kompostování
Začínají se nám vyskytovat situace, že v kontejnerech nacházíme to, co tam
nepatří.
Prosím tedy o dodržování pravidel, která doposavad byla bez problémů. Jinak by
následně mohlo nastat to, že se nám některá technika díky těmto neohleduplným
lidem porouchá a celý rozběhnutý proces bude najednou zablokován.
OÚ Studenec
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Studenecké občany chci znovu poprosit, aby nejdříve naplnili po vrch jeden
kontejner a teprve potom ten druhý. Rozumím, že je to snadnější, ale je přeci
lepší platit za svoz jednoho plného, než dvou do polovic naplněných. Navíc nám to
komplikuje pravidelné svozy a další manipulace.
Zároveň Vás prosím, pokud budete mít větší množství bioodpadu, obraťte se
přímo na mě, zajistím otevření skládky, kam si odpad sami odvezete. Nedojde
tím k zahlcení kontejneru(ů) ze strany jednoho dodavatele a tím omezení pro jiné.
Svozová technika jezdí pro dvacet obcí (!), z tohoto důvodu nelze zajistit pravidelnější svoz, který doposavad funguje výborně. Zároveň by došlo k dalšímu finančnímu nárůstu, který i nadále hradí obec.
Moc děkuji za Vaši ohleduplnost a vstřícnost!
A na závěr: věřím, že se všichni v příštím roce dočkáme nové haly v „Kruhovce“,
kde se bude soustřeďovat veškeré odpadové hospodářství obce.
Jiří Ulvr, starosta

Budujeme nový chodník
Začátkem měsíce července jsme začali s výstavbou nového chodníku v délce
110 metrů, podél silnice II/293, v části zdravotní středisko–cesta p. č. 1045/1. Tato
stavba přinese (kromě zvýšení bezpečnosti v nebezpečném úseku) i nové veřejné
osvětlení, odpovídající danému místu.
Jiří Ulvr, starosta

11. července
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6. srpna

Zálesní Lhota – nová zahrada u mateřské školky
Ještě než dětem nastaly letní prázdniny, dočkala se tato oplocená zahrada výsadby
nových dřevin, instalace nových herních prvků a přes prázdninovou odstávku i výsadby nového trávníku.
Celkový ucelený pohled
tak přináší radost nejenom
dětem samotným, ale i každému návštěvníkovi.
Jiří Ulvr, starosta

OÚ Studenec
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Nový nátěr autobusových čekáren
Dřevěné autobusové čekárny se letos po dlouhých letech dočkaly během letních
prázdnin nového nátěru. Důvod, proč se nátěr prováděl až nyní, byl ten, že původní
„lakovaná“ úprava nešla
z dřevěného povrchu odstranit tak, jak bychom si přáli,
a čekali jsme na „přírodní
podmínky“, které nám s tímto povrchem alespoň trochu
pomůžou.
Děkuji brigádníkům, kteří
s i p ř i t o m v yt r p ě l i s v é ,

a zároveň musím věřit, že
nebude nadále docházet ze
strany určitých skupin lidí ke
znehodnocování těchto čekáren formou různých nápisů,
vyřezávání, či sprejování.
Děkuji.
Jiří Ulvr, starosta
8
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Co nás ještě v letošním roce čeká
Kromě již zmiňovaného třetího nového chodníku v úseku autobusová zastávka
Na Špici – restaurace Na Špici, kde především záleží na provázanosti a dalších
podmínkách probíhající stavby silnice, budou jak ve Studenci, tak v Zálesní Lhotě
opraveny další místní komunikace asfaltobetonovým povrchem. První na řadu dojde
vzhledem k ukončení rekonstrukce silnice Studenec – Horka u Staré Paky místní
komunikace v okolí studeneckého kostela, která zaznamenala i podstatné změny.
Jiří Ulvr, starosta

Volby do zastupitelstva obce 10. a 11. října 2014
Hledáme zájemce o práci v okrskové volební komisi pro volby do
zastupitelstva obce ve dnech 10. a 11. října 2014. Podmínkou je věk nad 18 let.
Přihlásit se můžete do 19. září 2014, bližší informace podá Eva Linková na
Obecním úřadu ve Studenci.

Zápis z výběrového řízení
Opravy cest: Studenec – úprava cesty na p. p. č. 2111/1
Složení výběrové komise: Bc. Jiří Ulvr, Ing. Josef Boura, Václav Vancl, Ing. Martin
Hamáček, Ing. Marie Tauchmanová
Vyzvány byly firmy:
1. IMDV Horka s.r.o., Nedaříž 25, 514 01 Jilemnice
2. VH - stavební práce, s.r.o., Studenec 427
3. Václav Stránský, Zálesní Lhota 42, 514 01 Jilemnice
4. M - SILNICE a. s., oz SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín
Na základě výzvy podaly nabídku tři firmy:
1. IMDV Horka s.r.o., Nedaříž 25, 514 01 Jilemnice
Nabídka byla vyřazena pro pozdní podání a neúplnost
2. M-SILNICE a. s., oz SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín
Nabídnutá cena 334 298 Kč, záruka – 36 měsíců
3. Václav Stránský, Zálesní Lhota 42, 514 01 Jilemnice
Nabídnutá cena 350 616 Kč, záruka – 36 měsíců
Všechny ceny jsou uvedeny s DPH 21 %.
Komise posoudila předložené nabídky a vybrala nejvhodnější z nich, tj. nabídku firmy:
M - SILNICE a. s., oz SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín
OÚ Studenec
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Sběr nebezpečného a komunálního odpadu
Sběr nebezpečného odpadu a elektrozařízení
sobota 27. září 2014
Studenec

Zálesní Lhota

u Lípy
8.00
u pošty
8.30
u sokolovny
9.00
u samoobsluhy
9.30
u Špice
10.00
u Pensionu Trautenberk 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 3. do 5. října 2014
Studenec: u Lípy, parkoviště u sokolovny, v Kruhovce
Rovnáčov: u Chládků

Zálesní Lhota: u hřbitova

Vážení! Pneumatiky, autobaterie, železný šrot, televize, bojlery, lednice
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 – OÚ Studenec
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Z jednání zastupitelstva obce
Třetí zasedání studeneckých zastupitelů v roce 2014 se uskutečnilo 16. června,
kromě 13 zastupitelů se dostavilo 9 občanů.
Zastupitelé schválili vydání Změny č. 1 Územního plánu Studenec formou
opatření obecné povahy a pověřili starostu, aby vydání změny oznámil veřejnou
vyhláškou na úřední desce.
Schváleno bylo použití finančních prostředků na přípravu i budoucí realizaci akce
„Snížení energetické náročnosti a instalace TČ do objektu zdravotního střediska“.
Zastupitelé také stanovili, že zastupitelstvo obce bude mít v dalším funkčním
období 2014–2018 opět 15 členů.
–
–
–
–
–
–
–
–

V dalších bodech programu zastupitelé schválili:
půjčky z Fondu rozvoje bydlení v celkové výši 450 tis. Kč,
rozpočtové změny za rok 2014 č. 1,
závěrečný účet obce a zprávu z kontroly hospodaření za rok 2013,
účetní závěrku obce k 31. 12. 2013,
návrh vypořádání obecní cesty na Bosnu,
bezúplatný převod pozemků v Zálesní Lhotě,
smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě,
vzali na vědomí navýšení kapacity ZŠ Studenec na 310 žáků.

V diskusi pan starosta uvedl výsledky ankety týkající se budovy pečovatelského
domu ve Studenci čp. 5. Odevzdáno bylo 45 odpovědí, z nichž 28 bylo pro
postavení nové budovy, 7 pro rekonstrukci a 10 opravu nespecifikovalo; 33 hlasů
upřednostnilo využít budovu jako pečovatelský dům, mezi dalšími návrhy byly
uvedeny např. byty, divadelní a společenské prostory, rehabilitace nebo levné
ubytování.
Dále pan starosta informoval o dokončení rekonstrukce silnice II/293 Studenec –
Horka u Staré Paky a o opravách objízdných tras, které mají být dokončeny v následujících šesti týdnech. Zároveň probíhá výběrové řízení na zhotovitele pokračující
trasy směrem přes Studenec na Dolní Brannou.
Martin Hamáček se v odpovědi na dotaz na opravy mostu v Zálesní Lhotě
u autobusové zastávky „U Kynčlů“ dozvěděl, že začnou nejdříve v červenci či
srpnu.
Jan Krůfa navrhnul zrekonstruovat pomníky padlých včetně jejich okolí.
Paní Marie Mühlová navrhla, aby se obec finančně podílela na opravách věžních
hodin na kostele v Zálesní Lhotě. Pan starosta odpověděl, že hovořil s panem
farářem a čeká na konkrétní žádost s vyčíslením částky za opravu.
OÚ Studenec
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Z činnosti Jilemnicka –
svazku obcí v roce 2013
Leden začal pro členy Jilemnicka – svazku obcí přípravou společného setkání
s novým hejtmanem Libereckého kraje. Toto setkání proběhlo na konci měsíce
na Městském úřadu v Jilemnici za účasti zástupců obcí mikroregionu Jilemnicko.
V průběhu ledna dále probíhaly práce na přípravě projektové žádosti pro Obec
Vítkovice do výzvy MAS „Přiďte pobejt!“ o. s. na pořízení dvou nůžkových stanů
o rozměrech 4 × 8 metrů. Jilemnicko – svazek obcí bylo projektovým partnerem
a podílelo se na realizaci personálně i finančně. Započaty byly také práce na
realizaci projektu ve spolupráci s Městem Jilemnice, který byl zaměřen na integraci
krizového řízení a prevence na česko-polské hranici. Žádost o dotaci byla podpořena
z FMP ERN Nisa a realizace byla rozložena do první poloviny roku 2013 ve spolupráci s Jelení Horou. Na konci měsíce proběhla pracovní cesta do Kynžvartu, kde
byla uskutečněna exkurze u majitele kompostovací techniky, která je obdobná technice pořizované v rámci projektu Komunitní kompostování na Jilemnicku. Dále zde
proběhlo pracovní setkání se zástupci Zera Náměšť nad Oslavou a domluveno bylo
také předložení žádosti na pořízení nové techniky v rámci zrychlených výzev OPŽP
v jarních měsících. Na základě zjištěných poznatků uskutečnila Rada Svazku prohlídku u dalších třech provozovatelů techniky a následně předložila dodavateli požadavky na preventivní odstranění některých chyb z hlediska provozu techniky a její obsluhy.
V měsíci únoru proběhla platba z ERN Nisa na ukončený projekt Rozvoj
a propagace pohraničí ve spolupráci česko-polských obcí. V březnu se pak manažerka Svazku spolu s pracovnicí Městského úřadu Jilemnice účastnila konference
k tématu bioodpadu v Liberci.
Duben byl z hlediska množství aktivit velmi náročný. Liberecký kraj vypsal
výzvu na dotaci z Programu obnovy venkova, a proto byla připravena žádost na
projekt Rozvojové aktivity Jilemnicka. Proběhlo zahájení realizační části projektů
OPŽP. Byla předána staveniště, kde vzniknou v následujících měsících kompostovací plochy. Stavební dozor vykonával Ing. Tůma Marek z Jilemnice. Na začátku
měsíce byl zrealizován další ročník akce Den učitelů, kterého se účastnili pedagogové ze základních, středních a mateřských škol Jilemnicka. Vypsána také byla
zrychlená výzva OPŽP na projekty zaměřené na likvidaci odpadů. Jilemnicko –
svazek obcí ve spolupráci se Zerou Náměšť nad Oslavou předložili žádost na
pořízení nákladního vozu s vanovým kontejnerem s vyklápěcím zařízením
a 8 dalších VOK pro posílení sběru materiálu. Jilemnicko – svazek obcí se také
aktivně účastnil akce Den Země, která každý rok probíhá v Jilemnici. Opět ve
12
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spolupráci se Zerou byla na jednom stanovišti prezentována technologie kompostování a možnosti využití kompostu. Duben byl také věnován realizaci první části
projektu Česko – polská integrace krizového řízení a prevence. V rámci první etapy
proběhla studijní cesta polských účastníků na území Libereckého kraje, proběhla
také návštěva institucí a zařízení krizového řízení a prevence ochrany obyvatel.
Součástí tohoto projektu bylo také vydání pracovního sešitu pro děti z prvních
a druhých tříd základních škol.
Na základě již rok fungujícího nepravidelného regionálního zpravodajství z regionu byla v květnu a červnu připravena žádost o dotaci na projekt Život v regionu
objektivem mladých. Tato žádost byla předložena do výzvy OPPS CZ-PL. Projekt
by měl být zaměřen na vybudování mobilního studentského televizního studia,
zajištění vzdělávání studentů v mediální komunikaci a technických tématech souvisejících s prací reportéra, kameramana a střihače a dále zajištění pravidelného vysílání
studentského regionálního zpravodajství. Partnerem projektu je Město Karpacz.
V květnu byla také realizována druhá etapa studijních cest v rámci projektu integrace krizového řízení a prevence. Tentokrát se zástupci hasičů, policistů, KRNAP
a pracovníků krizového řízení a prevence vydali na studijní pobyt do Jelení Hory
a jejího okolí. Tento výjezd končil společnou odbornou konferencí, čímž byl projekt
realizovaný Městem Jilemnice v partnerství s Jilemnickem – svazkem obcí ukončen.
V květnu byla dále zrealizována soutěž na jilemnickém gymnáziu o návrh na logo
komunitního kompostování Jilemnicka. Soutěž včetně věcných cen vypsal Liberecký kraj. Vítězné logo bylo vybráno zástupci obcí mikroregionu Jilemnicko. Studenti,
kteří se umístili na prvních třech místech, byli ocenění přímo zástupci Libereckého
kraje. Dále také proběhla dodávka všech VOK v rámci projektu Zajištění sběrných
nádob pro komunitní kompostování na Jilemnicku a uskutečnilo se jarní výjezdní
zasedání v obci Horka u Staré Paky. Předložena byla také žádost o dotaci na projekt
Víte co s bioodpadem na Jilemnicku, jehož fyzická realizace však z valné části
proběhne v případě přidělení dotace až v roce 2014.
V červnu pak proběhlo předložení zpracované žádosti na projekt Život v regionu
objektivem mladých, včetně jejího doplnění dle požadavků JTS a byla uskutečněna
pracovní cesta Rady Svazku, manažerky Svazku a budoucí obsluhy techniky
kompostování na kompostárnu do Náměště nad Oslavou. Zde proběhlo zaškolení na
způsob zpracování bioodpadu a také přednáška o technologickém postupu vzniku
kompostu. Velký úspěch sklidil také třetí český kulturní den v Karpaczi, který byl
pořádán v rámci česko-polského projektu. Před letními prázdninami pak bylo
z důvodu nutnosti úhrady faktury za pořízený traktor John Deere požádáno
o otevření úvěrového účtu. Protože stávající bankovní ústav, který Svazek využíval,
nevyšel požadavku vstříc, byl dodavatel těchto služeb pro Svazek změněn.
OÚ Studenec
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První prázdninový měsíc byl již tradičně plně věnován akci Krakonošovy letní
podvečery. Ta již druhým rokem probíhala také s účastí polských partnerů v rámci
projektu Dny polsko – české kultury v Karpaczi a Jilemnici. Jednalo se o devátý
ročník této akce a zároveň o pátý s vloženým polským programem. Důležitým také
bylo dokončení vyúčtování projektu realizovaného z podpory Fondu Partnerství CZ
– CH, jehož fyzická realizace proběhla v roce 2012. Zdlouhavé vyúčtování bylo
ukončeno zdárným proplacením přislíbené dotace ve výši 85 % uznatelných nákladů
akce. V neposlední řadě pak také byla zahájena realizace projektu podpořeného
z Programu obnovy venkova Libereckého kraje pod názvem Rozvojové aktivity
Jilemnicka. Jako podpora publicity projektu Kompostování na Jilemnicku byly mezi
obyvatele regionu distribuovány letáky sloužící k osvětě. Týkaly se systému sběru
a třídění a nakládání s kompostem.
Druhý prázdninový měsíc proběhla realizace veřejné zakázky na dodavatele
techniky v rámci schváleného projektu Technika pro svoz biologicky rozložitelného
odpadu Jilemnicko – svazek obcí. Druhý srpnový týden proběhlo zahájení prvního
svozu bioodpadu z celého území a pilotní testování funkčnosti zpracovatelské
techniky. S tím vznikla také potřeba řešit první provozní problémy a opravy. Na
konci měsíce proběhly také dvě cenové poptávky. První na dodavatele dvou
nůžkových stanů 4 × 8 metrů pro Obec Vítkovice v rámci partnerského projektu
Zázemí pro kulturní a sportovní akce. Ta druhá pak na výrobce orientačněinformačních tabulí pro všechny obce mikroregionu, které vzniknou díky realizaci
projektu Rozvojové aktivity Jilemnicka.
Po volnějších letních měsících přišla řada na realizaci dalšího a zřejmě již
posledního ročníku akce Děti, pozor silnice!, na které se Svazek aktivně účastní již
od prvopočátku. Opět byly zapojeny všechny první třídy ORP Jilemnice, avšak
tentokrát se podařilo akci vměstnat do pouhých třech týdnů. Zahájena byla práce na
zpracování textového i fotografického obsahu informačních cedulí pro jednotlivé
obce, bylo zpracováno finální vyúčtování projektu Česko – polská integrace
krizového řízení a prevence, proběhla kontrola pořízené techniky v rámci projektu
OPŽP pracovníkem SFŽP přímo v regionu a vzhledem k průtahům s administrací
obou dotací z OPŽP bylo nutné otevřít dva nové úvěry na oba probíhající projekty.
Jedním z těchto úvěrů byl refinancován úvěr z července, který byl tímto uzavřen.
V polovině měsíce září pak Svazek obdržel nabídku na připojení se k projektu
Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních
obvodů obcí s rozšířenou působností. Na jednání Valné hromady bylo rozhodnuto se
této akce zúčastnit, a tím připravit mikroregion na budoucí efektivní čerpání peněz
ze strukturálních fondů na společné záměry většího rozsahu.
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V říjnu byly aktivně připravovány všechny nezbytné formality pro podepsání
partnerské smlouvy k meziobecní spolupráci a proběhl výběr budoucích pracovníků
Svazku, kteří budou mít za úkol zpracovat ve čtyřech tematických oblastech
společné rozvojové strategie. Projekt bude zahájen v listopadu 2013 a ukončen
v dubnu 2015. V souvislosti s tímto projektem proběhlo školení zástupců Svazku
a manažerky Svazku v Hradci Králové. Fyzicky pak proběhla dodávka nových
nůžkových stanů a dále byl aktivně připravován program na realizaci posledního dne
kultury v polské Karpaczi. Vzhledem k předpokládanému nárůstu personální agendy
bylo rozhodnuto další administraci řešit formou DPP s personalistkou Města
Jilemnice. Tento krok zjednoduší veškerou mzdovou a účetní agendu a dále vyřeší
nutnost přejít na mzdový software.
S blížícím se koncem roku proběhlo v listopadu druhé výjezdní zasedání – tentokrát v obci Benecko. V rámci tohoto výjezdního zasedání bylo rozhodnuto valnou
hromadou ukončit spolupráci na doposud stále nezaložené obecně prospěšné
společnosti Krkonošské metro a dále hledat jiné cesty pro udržení regionální
historické železnice. Pro obce Svazku bylo připraveno školení účetních v tématice
odpisů a proběhla celková sumarizace zpracovaného bioodpadu v rámci systému
kompostování. Pozitivní zprávou bylo proplacení veškerých výdajů v rámci projektu
Zajištění sběrných nádob pro komunitní kompostování na Jilemnicku, čímž bylo
možné uhradit jeden z otevřených úvěrů. Bohužel na samotný projekt Komunitní
kompostování finance do konce roku nedorazily a lze předpokládat, že dotace bude
obdržena až v polovině roku 2014. Nový pracovní tým v počtu 4 osob zahájil
realizaci projektu meziobecní spolupráce, a protože bylo nutné zajistit těmto pracovníkům alespoň elementární pracovní podmínky, byla v ulici Dolení v Jilemnici
zřízena dočasná kancelář Svazku včetně potřebného vybavení.
V posledním měsíci v roce proběhla vánoční valná hromada, což bylo poslední
setkání členů Svazku v tomto roce. Pracovníci meziobecní spolupráce se zúčastnili
dvoudenního semináře v Hradci Králové a následně zahájili práci na třech strategických tématech v oblasti školství, odpadového hospodářství a sociálních služeb.
Poslední čtvrté téma bude rozpracováno až v následujícím roce a bude na něj přijat
na částečný úvazek poslední pracovník. Jako poslední dvě aktivity v roce 2013 bylo
dokončeno vyúčtování projektu Rozvojové aktivity na Jilemnicku a 28. prosince pak
proběhl poslední výjezd českých umělců do polské Karpacze. Tímto byla uzavřena
realizace projektu Dny polsko – české kultury v Karpaczi a Jilemnici a v roce 2014
proběhne již jen společné vyhodnocení a nezbytná administrace dotace.
V roce 2013 se rada Jilemnicka – svazku obcí sešla celkem na deseti jednáních
a porady všech zástupců Jilemnicka – svazku obcí, ať již v podobě valné hromady či
běžné pracovní porady a výjezdního zasedání, proběhly celkem osmkrát.
OÚ Studenec
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Realizace víceletých projektů v roce 2013
V roce 2013 probíhala realizace tří víceletých projektů. První projektem byly Dny
polsko – české kultury v Karpaczi a Jilemnici. Tento projekt byl zahájen v březnu
2012 a jeho dokončení proběhne v únoru 2014. V roce 2013 byly v rámci tohoto
projektu realizovány tři kulturní akce, z toho dvě přímo v Karpaczi v podobě jarního
a vánočního jarmarku s kulturním programem a ochutnávkou krkonošské kuchyně
a jedna v Jilemnici jako součást akce Krakonošovy letní podvečery. Zde proběhla
prezentace polské kultury v průběhu jednoho celého přehlídkového odpoledne.
Začátek roku 2013 se nesl převážně v duchu pokračování realizace projektů
financovaných z OPŽP. Jednalo se o projekt Komunitní kompostování na Jilemnicku
a o projekt Zajištění sběrných nádob pro komunitní kompostování na Jilemnicku.
V jarních měsících byla předložena třetí žádost Jilemnicka – svazku obcí do tohoto
operačního programu, která se zaměřila na dovybavení provozu kompostování další
technikou v podobě nákladního svozového vozu včetně vanového kontejneru
s výklopem nádob. Projekt byl předložen pod názvem Technika pro svoz biologicky
rozložitelného odpadu Jilemnicko – svazek obcí. Tento projekt spolu s projektem
Komunitní kompostování bude dokončen fyzicky i administrativně až v první
polovině roku 2014. V roce 2013 byla dokončena stavební část projektu a pořízena
většina vybavení. Od srpna 2013 byl zahájen sběr a svoz zelené hmoty v rámci
regionu, který se setkal s velkým zájmem ze strany veřejnosti. Provoz kompostování
byl tak pilotně ověřen po dobu 4 měsíců. Projekt Zajištění sběrných nádob pro
komunitní kompostování na Jilemnicku byl administrativně i fyzicky dokončen na
konci roku 2013. Ke konci roku byl v souvislosti s tímto projektem splacen i krátkodobý úvěr. Na konci roku 2013 byla zahájena spolupráce na realizaci projektu
Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních
obvodů obcí s rozšířenou působností. Tento projekt bude trvat až do roku 2015 a je
zaměřen na zpracování strategických dokumentů ve 4 oblastech společného zájmu
mikroregionu.

Přehled čerpaných dotací a grantů 2013
Rok 2013 znamenal pro Jilemnicko – svazek obcí velmi náročné období
z hlediska předfinancování započatých investičních projektů. Z důvodu poměrně
velkých průtahů při administraci projektů z programu OPŽP bylo nutné během roku
postupně zřídit čtyři samostatné úvěrové účty. Dva z těchto úvěrů byly ke konci roku
kompletně uhrazeny. Na začátku roku byla dočerpána dotace na projekt financovaný
z Fondu Partnerství Programu švýcarsko-české spolupráce, který byl zahájen již
v roce 2012. Zrealizována byla akce Rozvoje aktivity mikroregionu financovaná
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z krajského Programu obnovy venkova. Probíhalo také pravidelné čerpání dotace na
projekt podpořený z OPPS na Dny polsko – české kultury v Karpaczi a Jilemnici
a vyčerpána byla také dotace na projekt Zajištění sběrných nádob pro komunitní
kompostování na Jilemnicku. Oproti plánu neproběhlo vyčerpání finančních prostředků na Komunitní kompostování na Jilemnicku a Techniky pro svoz biologicky
rozložitelného odpadu na Jilemnicku, které tak musely být dočasně uhrazeny z úvěru. Přehled všech dotací a aktivit realizovaných z grantů a dotací, které zcela či
částečně probíhaly v roce 2013, je uveden v následujících tabulkách (finanční částky
jsou u neukončených projektů uváděny podle schválených rozpočtů v žádostech –
finální rozpočet se může oproti žádosti měnit dle realizované skutečnosti a především s ohledem na výsledky veřejných zakázek).
Název akce
Zdroj financování

Celkový rozpočet

Získaná dotace
Realizace

Rozvojové aktivity mikroregionu
637 444 Kč
446 210 Kč
Grantový fond Libereckého kraje – Program obnovy venkova
Ukončeno 12/2013
Komunitní kompostování na Jilemnicku
13 201 580 Kč
11 881 422 Kč
Operační program životní prostředí
Zahájeno 1/2012 – ukončeno v roce 2014 (dotace v roce 2013 nečerpána)
Zajištění sběrných nádob pro komunitní kompostování na Jilemnicku
2 459 279,50 Kč
2 213 32,60 Kč
Operační program životní prostředí
Ukončeno 12/2013
Dny polsko – české kultury
63 295,63 eur
56 96,06 eur
Operační program přeshraniční spolupráce CZ – PL a státní rozpočet
Zahájeno 3/2012 – fyzická realizace bude ukončena 2/2014, dotace čerpána průběžně
Předávání zkušeností mezi zástupci samosprávy regionů Jilemnicko a St. Gallen
821 329,88 Kč
698 130,39 Kč
Fond Partnerství, Program Švýcarsko–české spolupráce
Ukončeno 6/2013
Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních
obvodů obcí s rozšířenou působností
2 214 886 Kč
2 214 886 Kč
OPLZZ prostřednictvím Svazu měst a obcí ČR Zahájeno 11/2013, ukončení 4/2015
Víte co s bioodpadem na Jilemnicku?
82 007 Kč
57 404 Kč
Grantový fond Libereckého kraje
Zahájena realizace v roce 2013, čerpání 2014
Zázemí pro kulturní a sportovní akce
84 451 Kč
62 814,80 Kč
Jako partner projektu pro obec Vítkovice – dotace prostřednictvím MAS
Realizace podzim 2013
OÚ Studenec
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Výhledy a plány pro rok 2014
Název projektu
Zdroj financování
Oprava a údržba veřejných objektů Jilemnicka
LK – POV GF č. 17

Plánovaný rozpočet
Poznámka k realizaci
500 000 Kč
Nový projekt v roce 2014

Krakonošovy letní podvečery 2014
250 000 Kč
vlastní zdroje, komerční partneři, dotace z rozpočtu Města Jilemnice a LK
Nový projekt v roce 2014
Dny česko-polské kultury
OPPS CZ-PL

1 519 096 Kč
Dokončení víceletého projektu

Komunitní kompostování na Jilemnicku
OPŽP

11 650 644 Kč
Dokončení víceletého projektu

Život v regionu objektivem mladých
OPPS CZ-PL

55 700 eur
Nový projekt v roce 2014

Technika pro svoz biologicky rozložitelného odpadu Jilemnicko – svazek obcí
2 306 267 Kč
OPŽP
Dokončení víceletého projektu
Víte co s bioodpadem na Jilemnicku?
GF LK

82 000 Kč
Dokončení víceletého projektu

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních
obvodů obcí s rozšířenou působností
2 214 886 Kč
OPLZZ prostřednictvím SMO ČR
Průběžná realizace víceletého projektu

Závěrečné shrnutí
Jilemnicko – svazek obcí je dynamicky se rozvíjející region, který v posledních
letech stále více spoléhá na fungující spolupráci mezi jednotlivými územně samosprávnými celky. Důkazem toho je narůstající počet zrealizovaných projektů – ať již
z vlastních finančních prostředků nebo z úspěšně získaných dotací a grantů. Rok
2013 měl být z hlediska výše rozpočtu tím prozatím nejnáročnějším, avšak díky
pomalému zpracovávání administrativních podkladů k dotacím byla část plánovaných aktivit přesunuta až do roku 2014. A právě proto bylo nutné přistoupit k historicky prvnímu úvěru pro dobrovolný svazek obcí, který však díky vstřícnosti
bankovního ústavu nebyl pro činnost Svazku neúnosnou zátěží a pomohl v realizaci
největšího investičního projektu v historii DSO. Stále více se Jilemnicku také daří
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rozvíjet přeshraniční spolupráci, čehož důkazem jsou úspěšně realizované i nově
vznikající projekty. Přelomovým krokem v činnosti Svazku bylo pak v roce 2013
připojení k celorepublikovému projektu meziobecní spolupráce, který garantuje
Svaz měst a obcí ČR a od kterého si obce slibují další zlepšení a zintenzivnění
společné koordinace efektivních řešení v nejvýznamnějších oblastech samosprávy.

Svěcení zvonů v Zálesní Lhotě
Dne 29. 6. se v Zálesní Lhotě konala krásná slavnost. V místním kostele svatého
Jana Nepomuckého byly posvěceny dva zvony, darované kostelu. Účast byla hojná
i navzdory mediální proticírkevní kampani a masáži dokonce i z řad nevěřících.
První zvon darovaný kostelu nese jméno svatého archanděla Gabriela a váží zhruba
171 kg, ladění cis2 a věnován též svatému Františkovi z Assisi. Byl určen
k vyzvánění poledního a večerního klekání, tedy ve 12 a 18 hodin, a při slavnostních
příležitostech.
Druhý zvon váží asi 35 kg, nese jméno svatého Pia X. a je v ladění h3. Je určený
k vyzvánění ranního klekání a také o hodině Kristova umučení, t. j. v 15. hod.. Může
plnit zároveň funkci umíráčku. Ranní klekání, aby okolí nerušilo, bude zvonit asi
v 7.30 hodin ve všední den a asi v 8 hodin o víkendu.
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Věž by pojmula ještě dva zvony.
Farář Miloslav Paclík v úvodní řeči poděkoval dárcům zvonů a vysvětlil
pohnutky toho, kdo zvon daruje. Neřídí se totiž pouze pragmatickými důvody, ale
mimo jiné také láskou k vlasti, k domovu, vztahem k místu a kostelu, kam se zvon
osadí, a v neposlední řadě láskou k Bohu. Kdo tedy dává do kostela hotový zvon,
chce mít památku, je to vyjádření i jeho modlitby k Bohu. Je to investice na trvalo.
I pro druhé. Tedy zaznělo poděkování. Poté byly při slavnostní mši zvony
vysvěceny. Z důvodu dovolených a náročného technického zázemí budou osazeny
v nejbližších týdnech. V kostele pak byla připravena i pamětní fotografie posledního
osazování zvonů v Huttendorfu v roce 1924. Do věže se pak mimo oněch
posvěcených počítá ještě s dalšími dvěma menšími zvony. Tak, jak to bylo dříve.

Setkání harmonikářů 2014 (6. ročník)
25. 7. 2014 (pátek)
Rok utekl jako voda a koncem července se opět v klubovně „orlovna“ ve Studenci sešli harmonikáři ze širokého okolí. Příprava akce začala samozřejmě již daleko
dříve. Rezervace požadovaného termínu v nově přistavěné a rozšířené orlovně byla
provedena již začátkem roku 2014. Od té chvíle začala průběžně příprava akce.
Letos bylo jedním s cílů rozšíření programu o dva nové body: „Náš host“ a „Okénko
do historie“.
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Akci jako minule zahájili harmonikáři a další hudebníci z Nové Paky. Jejich
úvodní vystoupení vytvořilo příjemnou náladu, na kterou navázal úvod a představení
pozvaných harmonikářů Mirkem Jezdinským. Všichni pozvaní účast přijali a přijeli,
proto po 18.00 hodině mohl večer pokračovat podle plánovaného programu.
Náš host
to byl v úvodu první bod programu. Saxofonové kvarteto ve složení Anna Zemánková, Markéta Urbanová, Franta Horáček j. r. a se svým učitelem Jiřím Horáčkem ze
Základní umělecké školy
v Jilemnici zahráli skladby
našich a světových autorů.
Diváci srdečným potleskem ocenili úžasný výkon
a talent všech hudebníků.
Společná fotografie
Dalším bodem programu
byla společná fotografie.
Všichni harmonikáři a hosté
se proto sešli před orlovnou a jako každý rok udělali
tuto společnou fotografii.
Pamětní list
Dalším tradičním bodem programu byl i podpis účastníků setkání do pamětního
listu. Je to vždy již neodmyslitelný dokument z těchto setkání.
Setkání harmonikářů
Bylo rozesláno a pozváno 13 harmonikářů. Na konečný počet 15 účastníků později doplnil Josef Šedivý z Roprachtic, který se našeho setkání zúčastnil již v roce
2012, a pořadatel těchto setkání Mirek Jezdinský.
1. Anička Schůtová
Rychnov nad Kněžnou
2. Václav Najbrt
Písková Lhota u Poděbrad
3. Miroslav Křížek, Franta Fejfar a další hudebníci z Nové Paky
4. Jiří Budina
Kruh u Jilemnice
5. Miroslav Drábek
Jilemnice
6. Jiří Fišer
Čistá u Horek
7. Míla Šulc
Bukovina
8. Josef a Helena Hákovi
Studenec
9. Petr Hák a s doprovodem
Studenec
10. Vladimír Junek
Horní Sytová
OÚ Studenec
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11. Jan Junek
Vlčice u Trutnova
12. Josef a Milan Nosek
Dolní Olešnice
13. Oldřich Horák
Dolní Kalná
14. Miroslav Jezdinský
Studenec
15. Josef Šedivý
Roprachtice
Každý z harmonikářů postupně zahrál své oblíbené
skladby, někdo řekl i informace o sobě nebo vtip, někdo řekl, že se tady cítí jako doma… Byla to velmi příjemná část večera.
Okénko do historie
První částí tohoto bodu byla nástěnka, na které byly fotografie z minulých akcí
a prezentace připomínající minulé ročníky, zpracované panem Oldřichem Brejšou.
Druhou částí tohoto bodu programu byla hudební ukázka písniček z „Babiččiny
krabičky“, z vystoupení divadelního spolku Lidumil ze Studence, natočená 30. 12.
1966 v n. p. Technolen Jilemnice. Písničku „Švestkové knedlíky“ v podání pana
Karáska a několik dalších ukázek písniček přinesly především pro přítomné místní
pamětníky vzpomínku na časy, kdy se ještě ve
Studenci hrálo divadlo. Snad si tato cca 48letá
hudební nahrávka našla své posluchače.
Síň slávy
Tento rok do naši pomyslné síně slávy
vstoupil pan Miroslav Křížek z Nové Paky.
Krásná dřevořezba s novým hudebním motivem od Tomáše Brejši, knížka o Studenci a jedinečné potištěné tričko s harmonikářem, to
byly dárky pro pana Křížka, předané při této
slavnostní chvíli. Přejeme mu hodně zdraví
a mnoho krásných chvil s harmonikou.
Tímto večer ale ještě nekončil, společné
hraní pro posluchače i pro radost pokračovalo
dlouho do noci…
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Na závěr mně ještě jednou dovolte poděkovat všem harmonikářům, hostům
i přítomným posluchačům za úžasný zážitek a nádherný večer.
Poděkování také patří všem, kdo pomohl s přípravou a organizačním zajištěním
večera. Moc pomohli Věra Kuchařová, Vašek Jeník, Líba a Lída Jezdinská, Petr
a Filip Jezdinský, Honza Horáček za zapůjčení aparatury a stolů, Tomáš a Oldřich
Brejšovi za dřevořezbu a dlouholetou podporu této akce. Taky díky OÚ za knížku
a pěkné prospekty o Studenci, které všem ukázaly, jak je u nás hezky.
Mirek Jezdinský

Základní škola a Mateřská škola Studenec
Zprávičky z MŠ Zálesní Lhota
Začátkem června se v naší školce konala řada akcí, na které jsme se moc těšili.
Vyrazili jsme do studenecké školy, kde si pro děti připravili žáci 9. ročníků pestrý
program.
Na školním hřišti bylo několik stanovišť se sportovními úkoly, které musely děti
projít, a za zvládnutí získávaly razítka. Za splnění všech stanovišť si děti odnesly
sladkou odměnu.
Moc děkujeme.
Konec školního roku byl také zajímavý tím, že děti měly možnost přespat poprvé
v nové školce. Celkem asi 14 dětí, včetně těch menších, si vyzkoušely, jaké to je ve
školce v noci a také pro někoho spát poprvé bez rodičů.
Pohráli jsme si na zahrádce, navečer jsme se vydali na hřiště, kde jsme si opekli
párečky, zazpívali si, zahráli fotbal a vyzkoušeli průlezky a houpačky. Přespání
proběhlo bez problémů, všichni to zvládli na jedničku, nechyběla ani stezka odvahy
po noční školce za světel svíček a na konci sladká odměna. Ráno si děti s chutí
pochutnaly na dobrotách, které připravily maminky.
Poslední týden školky se nesl loučením s předškoláky. Při procházce musely děti
zvládnout řadu úkolů, které nám připravil náš kamarád „Krteček“, který se na nás
přijel opět podívat.
Na závěr děti hledaly poklad, každý obdržel malou odměnu a předškoláci něco na
památku.

Noc ve školce
Ke konci června se sešli budoucí prvňáčci z MŠ Studenec a Zálesní Lhoty ve
Studenci, aby spolu prožili nejen příjemné odpoledne, večer, ale i noc ve školce.
OÚ Studenec
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Odpoledne se všichni bavili
při hledání „ztracených Lhoťáků“. Nebylo to jednoduché. Při
cestě podle šipek museli ještě
hledat dopisy a plnit zapeklité
úkoly.
Naštěstí jsme se všichni
shledali u staré MŠ.
Společně jsme se přesunuli
k orlovně, kde na nás již čekala
večeře – oheň a opékání vuřtů.
Když jsme dostatečně naplnili bříška, přesunuli jsme se do školky. Po nezbytné
hygieně jsme si zařádili při „pyžamové párty“. Jen co se setmělo, vyrazili
odvážlivci, pouze s baterkou, do tmavé budovy ZŠ pro sladkou odměnu. Objevil se
i skřítek STRACH, ale společně jsme jej zahnali a lízátko si odnášeli všichni. Potom
už jen pohádka a do „hajan“. Spinkali všichni jako dudci, jen paní učitelky jako zajíc
– na jedno oko.
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Než jsme se nadáli, bylo tu ráno. Po společné snídani, kterou nám zajistily
maminky výbornými buchtami a koláči, nám nezbylo, než se rozloučit. „Lhoťáci“
odjeli do své školky. Však se zase v září všichni setkají v 1. třídě.
za MŠ Studenec a MŠ Zálesní Lhota M. Felcmanová

Den s Policií ČR
V úterý 24. června si pracovníci Policie České
republiky přichystali pro děti z mateřských škol
Studenec a Zálesní Lhota a pro děti z 1. až 3. třídy
základní školy naučný a zábavný program. Za
krásného počasí bylo připraveno několik stanovišť. Jedno stanoviště měla přichystané kriminální
policie, kde se děti dozvěděly, jak se odebírají
otisky prstů a samy na sobě si to mohly zkusit.
U městské policie si zase zopakovaly pravidla, jak
se chováme na ulici a jak je nutná opatrnost vůči
cizím lidem. Dopravní policisté dětem povídali
o řidičích, kteří nerespektují dopravní předpisy,
jakým způsobem jsou trestáni a jak jsou vyšetřovány dopravní nehody. Samozřejmě se to neobešlo
bez ukázek různých pomůcek. Za odměnu si děti
mohly poslechnout policejní houkačku. Velkou pozornost si u dětí získali těžkooděnci, kteří jim ukázali celou svou výbavu včetně pout, obušku a plastového
ochranného štítu. Děti si u nich mohly na vlastní kůži zkusit, jaké je to mít na sobě
pouta, nebo jak je pevný ochranný štít. Ke krásnému dopoledni nám přispěli i hasiči
Studenec, kteří si pro děti připravili několik disciplín, ve kterých se učily například
stříkat hadicí na terč. Na
závěr si mohly prohlídnout hasičské auto zevnitř.
Nezbývá než moc poděkovat všem, kteří se
na tomto programu podíleli, a nám tím přichystali neobyčejný zážitek.
kolektiv učitelek MŠ
OÚ Studenec
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Úspěch na Olympiádě mateřských škol
Pátek 13. června 2014
byl pro předškoláky
z MŠ Studenec zvláštním dnem . Už v půl
osmé ráno se polovina
z nich vydala za učitelského doprovodu auty
směr Nová Paka. Zde se
v tento slunečný den konala Olympiáda mateřských škol Novopacka.
Byl to její již jedenáctý
ročník, atletické závody
Matěj Tauchman (druhý zleva) a Vojta Trejbal (čtvrtý
pořádal dobrovolný svazleva) při sprintu na 40 metrů
zek obcí Novopacko
a město Nová Paka. Studenecká MŠ byla pozvána podruhé. Letošního ročníku se
zúčastnilo 121 dětí z jedenácti mateřských škol. Soutěžit smělo nejvíce 16 dětí
z jedné školky, 8 chlapců a 8 dívek. Závodilo se v běhu na 40 metrů, skoku dalekém,
hodu kriketovým míčkem a běhu na 300 metrů. V každé disciplině bodovalo pouze
prvních deset dětí (vítěz 11 bodů, 2. místo
9 bodů, třetí bodů osm, čtvrtý sedm atd.).
Pro většinu dětí to byly první opravdové
atletické závody, zaklekaly do startovních
bloků, slyšely startovní výstřel, musely dodržet svoji dráhu a při skoku dalekém pochopit, kde se musí odrazit, aby nebyl přešlap.
V takových podmínkách a mezi tolika závodníky se Studenečáci v zářivých oranžoPetra Brožová před startem
vých dresech neztratili, naopak patřili
v každé disciplině mezi nejlepší!
Běh na 40 metrů chlapci: 4. místo – David Zahradník, 5. m. – Matěj Tauchman,
11. m. – Vojta Trejbal (celkem 31 závodníků)
Běh na 40 metrů dívky: 8. místo – Petruška Brožová, 10. m. – Anja Kolářová,
14. m. Anička Šulcová (32 závodnic). Sprinty chlapců i dívek nadělaly rozhodčím
nejvíce starostí, proto nemáme k dispozici ani oficiální cílové časy.
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Běh na 300 metrů chlapci: 6. místo – Matěj Tauchman, 7. m. – Vojta Trejbal,
12. m. – Kuba Vaníček (29 závodníků)
300 metrů dívky: 3. místo – Bára Chrástová, 7. m. – Kája Pavlová, 9 .m. – Janička
Vanclová (28 závodnic)
Skok do dálky chlapci: 12. místo – Matěj Tauchman výkonem 212 cm, 13. m. –
Patrik Hájek 210 cm, 20. m. – Míra Ježek 196 cm (celkem 33 chlapců). Kluci
doplatili na přísné rozhodčí a přešlapy, které by se u tak malých dětí řešit nemusely.
Skok do dálky dívky: 3. místo – Janička Vanclová výkonem 249 centimetrů, 4. m.
– Anja Kolářová 245 cm, 5. m. – Andělka Tušiaková 242 cm (závodilo celkem
33 dívek). Skok do dálky dívek byl pro naši školku nejúspěšnější disciplínou!
Hod míčkem chlapci: 2. místo – David Zvěřina výkonem 13,09 metru, 5. m. –
Tadeáš Marek 12,13 m, 7. m. – Míra Ježek 11,65 m (32 závodníků). I tato disciplína
přinesla chlapcům veliký bodový zisk!
Hod míčkem dívky: 10. místo – Petra Brožová výkonem 8,14 metru, 12. m. – Anja
Kolářová 7,90 m, 22. m. – Karolína Pavlová 5,96 m (celkem házelo 33 děvčat)
Pořadí družstev: Chlapci z MŠ Studenec získali společně 40,5 bodu a to bylo
nejvíce ze všech zúčastněných školek! Děvčata nasbírala pouze o půl bodu méně,
tedy 40 a to stačilo na místo druhé. V konečném účtování se MŠ Studenec umístila
na překrásném 2. místě a přivezla si do školky veliký pohár, diplom a spoustu
krásných sportovních cen. Všechna tato ocenění patří nejen celému družstvu, nýbrž

Družstvo předškoláků MŠ Studenec 2. místo
OÚ Studenec
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Oslava ve školce se všemi kamarády!
celé třídě, všem kamarádům, kteří také poctivě celý měsíc s radostí sportovali
a trénovali. Ale pravidla závodů jsou neúprosná a jasná, proto jsme ze 30 dětí mohly
vybrat pouze polovinu. Všichni si za svoji snahu, odvahu a píli zaslouží odměnu,
voňavou, velikou medaili z perníku! Máme radost, že se sportovní práce s dětmi
vyplatila a dokázali jsme, že i když nemáme veliký atletický stadion, umíme
zabojovat a BÝT ÚSPĚŠNÍ!!!
Marie Bergerová a Kateřina Kalenská, učitelky MŠ Studenec

Ohlédnutí za školním rokem 2013/2014
Uplynulý školní rok 2013/2014 byl zahájen i ukončen v přírodním amfiteátru
a v době vydání tohoto čísla Studeneckého zpravodaje bude své první dny odesílat
do „nebeské brány“ další školní rok. Zda tyto dny budou perlami či slzami ukáže
vždy jen Jeho Veličenstvo čas.
A jakou stopu zanechal ten uplynulý rok? Opět jsme se rozloučili s jednou
devátou třídou a tato devátá třída zanechá v historii této školy výraznou stopu,
kterou ani diktátor čas nikdy nesmaže. Symbolicky devítiletá docházka této třídy
spadá do období nejvýraznějšího rozvoje studenecké školy, v době jejich nástupu do
školy byla zpracována studie přístavby mateřské školy a při jejich odchodu ze školy
byl školní areál až na lehkoatletické sektory téměř dokončen.
Žáci této třídy dosáhli během své školní docházky vynikajících úspěchů
v okresních, krajských, celostátních i mezinárodních soutěžích a laťka těchto
úspěchů je tak vysoko, že se v budoucnosti bude těžko překonávat. Určitě je však
výzvou pro ostatní žáky a především pedagogy. V dlouhodobých soutěžích
28
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o nejaktivnějšího žáka a sportovce získala
Markéta Urbanová celkem sedm prvenství (6×
nejaktivnější žák, 1× nejlepší sportovec) a především „nasbírala“ historicky nejvyšší počet
bodů. V počtu prvenství ale bude asi těžko
k překonání Eva Bartoňová s 9 tituly (7× nejlepší sportovec, 2× nejaktivnější žák). Třikrát je
zapsán na putovním Poháru ředitele školy Václav Korotvička a další výrazné sportovní úspěchy si připsaly Natálie Jezdinská a Dominika
Kalenská. Pět žáků této třídy obdrželo od starosty obce Jiřího Ulvra plaketu s poděkováním za
reprezentaci školy a obce, Markéta Urbanová
(viz foto) za reprezentaci ve sportovních a vědomostních soutěžích, Honza Štěpánek za vědomostní soutěže, Natálie Jezdinská,
Václav Korotvička a Dominika Kalenská za sportovní soutěže.
Za celou třídou zůstalo povedené divadlo, úspěšná televizní soutěž Bludiště
a spousta příjemných zážitků. Každého učitele určitě potěší, když se žáci se školou
neradi loučí a přiznají, že se jim v této škole docela líbilo (někteří dokonce chtěli
i propadnout nebo založit při škole střední školu). Každý vycházející žák obdržel na
cestu do života pozornost od starosty obce a ředitele školy a od všech přítomných
současných i bývalých učitelů upřímné přání na další pouť životem.

OÚ Studenec
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Poděkování za reprezentaci školy a obce však pochopitelně patří nejen odcházejícím deváťákům, ale i ostatním žákům školy, kteří se ve sportovních a vědomostních
soutěžích umisťovali na předních místech včetně celostátních soutěží. Poděkování
patří všem žákům školy i za to, že závěrečná pedagogická rada neudělila ani jeden
snížený stupeň z chování a všichni žáci prospěli a postoupili do dalšího ročníku.
Čas však nikdy nečeká a hned s prvním dnem prázdnin se začal připravovat nový
školní rok. S oddechnutím jsme otevřeli obálku z Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy s rozhodnutím o navýšení kapacity na 310 žáků, za kterým však byla
spousta náročných administrativních úkonů. Ve školním roce 2014/2015 se totiž
zvýší počet žáků o dalších 30 dětí ze Studence i okolních obcí. Určitě tato
skutečnost školu i Obec Studenec jako zřizovatele školy těší, ale na druhou stranu
také zavazuje k vytvoření potřebných podmínek. A právě k těmto potřebným
úpravám slouží především hlavní školní prázdniny.
První investiční akcí byla instalace nového systému školních hodin včetně
zvonění. Původní hodiny po 50 letech již odmítaly bojovat s časem, ale i tak si
zaslouží obdiv a svou vytrvalostí určitě daly příklad novým hodinám. Ty jsou řízeny
satelitním signálem a po celé škole bylo nainstalováno 8 analogových hodin, 2 digitální hodiny a jeden digitální panel s časem, datem a venkovní teplotou, který je
umístěn tak, aby byl vidět i z exteriéru.
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Druhou nutnou investiční akcí byla montáž klimatizace do půdních prostor, kde
vzhledem k zvýšenému počtu žáků musí být umístěna kmenová třída. K dalším
úpravám došlo prakticky v celé škole i školní jídelně, kde byl vestavěn akustický
podhled včetně nových svítidel, další svítidla byla vyměněna v půdní vestavbě a tím
byla kompletní výměna svítidel v celé škole dokončena. S tím souvisely i nezbytné
natěračské a malířské práce.
K úpravám a k dalším zkvalitněním došlo i v mateřských školách. V Zálesní Lhotě bylo dokončeno dětské hřiště s herními prvky a terénními úpravami včetně
založení nového trávníku. Ve Studenci došlo k výměně podlahové krytiny u nejmenších dětí. Původní podlahová krytina se vlivem špatně použité technologie zvedla,
a proto musela být odstraněna i původní stěrka. Dodavatelská firma bohužel již
neexistuje, a tak veškeré náklady musí nést škola (de facto Obec Studenec) ze svého
rozpočtu, přestože je přístavba mateřské školy v záruční době.
Vedle úprav souvisejících s budovou se dále modernizuje i vybavení školy, byly
pořízeny sady školního nábytku pro dvě třídy, další interaktivní tabule, nové sady
učebnic pro řadu předmětů, WiFi pro potřeby žáků školy, doplněn nábytek do
mateřské školy, pořízen další varný kotel do školní jídelny a vzhledem k nárůstu
počtu žáků druhý výdejní pult a provedeny další úpravy v okolí amfiteátru. Průběžně
je udržováno okolí školy, které bylo o letošních prázdninách postiženo větrem
a musely být likvidovány čtyři polomy.
Poděkování patří všem firmám, které se na těchto úpravách podíleli. Vždy je
snahou zadat tyto práce místním podnikatelům a vesměs se nám na oplátku snaží
vyjít vstříc nejen kvalitou, ale i včasným dokončením zakázek (Ladislav Prokeš,
Kudr&Paulů, Petr Jezdinský, Luboš Link, Buchar&Nosek, Leoš Zikeš, Otto
Cerman).

O nejaktivnějšího žáka, O nejlepšího sportovce
I v letošním roce získávali žáci naší školy v průběhu celého školního roku body
do soutěží O nejaktivnějšího žáka a O nejlepšího sportovce. Body do „aktivity“ bylo
možno získat například účastí na školním koncertě, v recitační soutěži, ve vědomostních olympiádách, sběrových soutěžích, ve výtvarných soutěžích v rámci školy, ale
i při reprezentaci školy v okresních, krajských i celostátních kolech.
Za přední umístění v soutěži O nejaktivnějšího žáka obdrželi žáci hodnotné
poukázky k odběru zboží, nejlepší sportovci si vybírali z hodnotných sportovních
a elektronických cen. Odměny jsou uhrazeny ze sponzorských příspěvků, z příspěvku RRV a příspěvku OÚ. Všem sponzorům tímto za jejich finanční příspěvky
děkujeme!!!
OÚ Studenec
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Nejvíce bodů získali a tím se mezi nejaktivnější žáky naší školy za školní rok
2013/2014 zařadili:
I. stupeň

II. stupeň

pořadí a jméno
1. Urbanová Tereza
2. Vondra Lukáš
3. Hrnčířová Ivana
4. Kuříková Klára
5. Chrástová Magdaléna
6. Štefanová Markéta
7. Link Lukáš
8. Štefan Jan
9. Štefan Vít
10. Urbancová Klaudie

třída
5. A
5. A
5. A
5. A
3. B
3. B
5. A
3. B
5. A
4. B

bodů
605
435
405
314
274
214
209
197
195
172

pořadí a jméno
Urbanová Markéta
Chrástová Tereza
Kalenská Dominika
Mühlbach Aleš
Hrnčířová Magda
Hamáčková Eliška
Pokorná Anna
Kuřík František
Maternová Sabina
Štěpánek Jan

třída
9.
6.
9.
7.
7.
6.
8.
6.
8.
9.

bodů
1886
762
639
613
600
465
448
431
393
302

Body do „sportu“ získávali žáci svojí účastí a úspěchy v různých sportovních
odvětvích jako třeba fotbal, florbal, vybíjená, orientační běh, atletika, plavání,
přespolní běh na školní, okresní, krajské a dokonce i státní úrovni.
Nejvíce bodů získali a tím se mezi nejlepší sportovce naší školy za školní rok
2013/2014 zařadili:

Nejaktivnější žáci a nejúspěšnější sportovci I. stupně
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Nejaktivnější žáci a nejúspěšnější sportovci II. stupně
I. stupeň
pořadí a jméno
1. Štefan Vít
2. Štefan Jan
3. Jandura Daniel
4. Militký Matyáš (4.–5.)
5. Reiner Vojtěch (4.–5.)
6. Jandura Tomáš
7. Mazánek Petr
8. Synek Vladislav
9. Zahradníková Linda
10. Efenberk Josef

II. stupeň
třída
5. A
3. B
4. A
5. A
5. A
4. A
4. B
5. A
5. A
5. A

bodů
450
280
270
260
260
258
255
246
246
243

pořadí a jméno
Jezdinská Natálie
Exner Tomáš
Zahradníková Denisa
Urbanová Markéta
Kalenská Dominika
Tušiak Ondřej
Kandra Patrik
Šír Pavel
Chrástová Tereza
Šimůnek Jan

třída
9. A
7. A
8. A
9. A
9. A
7. A
7. A
7. A
6. A
7. A

bodů
582
534
515
506
472
456
402
398
397
374

Pasování na čtenáře žáků 1. tříd
19. 6. se konala ve školním kině již tradiční akce naší školy Pasování na čtenáře.
Sešli se prvňáčci, jejich rodiče i učitelé.
V úvodu každý žáček přečetl jednu větu z nové knížky, kterou dostal jako
památku na 1. třídu. Tím byla splněna podmínka, že byl zařazen mezi čtenáře, a za
to byl odměněn čtenářským průkazem školní knihovny. Děvčata získala červenou
a chlapci modrou kšiltovku s nápisem Čtenář 2014.
OÚ Studenec
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Následovalo vystoupení, ve kterém žáci ukázali část z toho, co se během školního
roku naučili. Děti se moc snažily, v pásmu recitovaly básničky, zpívaly písničky,
zatančily tanečky, někteří hráli na flétnu a klavír a předvedli krátké divadlo.
Odměnou byl velký potlesk všech přítomných.
Velké poděkování patří paním učitelkám, které se na slavnostní události podílely:
Daně Chrástové, Hance Lánské, Mirce Vanclové a třídním učitelkám 1. tříd Zdeňce
Erbenové a Ivě Exnerové.

Branný den aneb branná výchova už není běhání
v plynových maskách…
Branná výchova se vrátila do škol. Ta, která byla po roce 1989 zrušena. Předmět
ztratil ideologický nádech, vrátil se základ, ale nemá samostatné hodiny, roztříštil se
do jednotlivých předmětů. Právě absence branné výchovy na školách se bohužel
projevuje v běžném životě těžkými dopady. Málokdo je schopen pomoci ve
složitých situacích, poskytnout pomoc zdravotní i jinou, chybí schopnost orientace
v přírodě a zejména schopnost improvizace. Výuku každá škola přizpůsobuje svým
podmínkám a stylu. Nejběžnější je rozložení výuky do jednotlivých předmětů, jako
je přírodopis, zeměpis, vlastivěda, tělesná výchova a další.
Z tohoto důvodu jsme i my uspořádali tento branný den formou vzájemné
pomoci. Byly sestaveny týmy od čtvrté třídy až po deváťáky, těm starším se to sice
zprvu nelíbilo, že nebudou se svými kamarády, ale nakonec toto seskupení mělo
velký ohlas. Všichni jsme byli mile překvapeni, jak osmáci a deváťáci pomáhali
mladším, ať na stanovištích nebo při přesunu po trase si je hodili na záda a běželi
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s nimi. Byl to opravdu
zážitek a pochvala patří
všem zúčastněným. Vzali
to s humorem a zároveň se
snažili o získání co nejvíce
bodů na jednotlivých stanovištích a o co nejlepší
čas, proto taková vzájemná
výpomoc. Opravdu jsem ráda, že se to líbilo a těším se
opět na další akci „v úkrytu
a plynových maskách“.
Mgr. Alexandra Brožová, garant projektu
V pátek 13. 6. měla celá škola branný den. Začal evakuačním poplachem, při
kterém jsme si nacvičili odchod z budovy školy. Každá třída šla po jiné straně
chodby a schodiště. Východ a shromaždiště bylo před a za školou. Poté se 1. až
3. třídy odebraly na svůj předem připravený pochod do přírody a od 4. třídy až do
9. třídy byla předem určena smíšená družstva. Nejdříve se nám to nelíbilo, ale
v průběhu vykonávání činností na jednotlivých stanovištích jsme se spojili v jeden
tým a starší pomáhali mladším a vcelku jsme si rozuměli. Bylo to bezva. Startovali jsme po 10 minutách
a potom jsme běželi na
různá stanoviště, kde byli
žáci 9. třídy a učitelé. Celkem bylo 10 stanovišť. Na
prvním byla střelba vzduchovkou, kde žáci zalehli
a měli se strefit do dřevěných terčů. Pak jsme měli
vylézt po laně na strom
a spustit se zpět dolů. Tady jsme uplatnili vzájemnou pomoc, neboť mladším to tak
nešlo. Mohli jsme si pomáhat. Následoval hod granátem na cíl, překážková dráha
u hasičů. Dalším stanovištěm bylo zamořené území, kde jsme si navlékli pláštěnku
či pytel z igelitu, na ruce a nohy sáčky a jeden z družstva si navlékl plynovou
masku. Byla to opravdu legrace. Hrozně jsme se u toho nasmáli. Potom následoval
OÚ Studenec
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přenos raněného různými způsoby, na dalším byly znalosti topografie a orientace
v terénu, doběhli jsme na Bosnu a tam na nás čekala zdravověda. Někdo ty znalosti
má opravdu nedostačující a posledním stanovištěm byl běh v terénu na čas. Celé
družstvo ukončilo činnost doběhnutím posledního člena družstva do cíle. Bylo to
velice zajímavé a moc nás to všechny bavilo. Nakonec jsme se mohli po náročném,
ale zajímavém výkonu jít osvěžit pod hasicí auto, kde nás pan J. Vancl ovlažil.
Děkuji celému pedagogickému sboru za vzornou přípravu stanovišť, dobrovolným hasičům ze Studence za čas a ochotu ukázat své umění a všem žákům za
vzornou účast a bojového ducha.
Simona Bartoňová, žákyně 7. třídy

Sportovní dny MŠ a ZŠ
3. června 2014 jsme s 9. třídou udělali sportovní den pro
děti z mateřských školek.
Rozdělili jsme se do dvojic
a vymysleli jsme jednotlivá stanoviště. Na každém stanovišti

byly připravené sportovní
disciplíny, které děti musely
splnit, př. kopání na branku,
nasátí lentilky brčkem, hod
míčem, střela florbalovou
hokejkou, se zavázanýma
očima se trefit kolíčkem na
provaz, slalom na odrážedle,
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slalom s plným kolečkem,
chodit na minichůdách a další. Za odměnu od nás závodníci dostali barevné razítko
jako potvrzení, že úkol splnili. Většina dětí úkoly zvládala, a proto byl y rychle
hotovy. Když všechny děti

ukončily disciplíny, mohli jsme si s nimi zahrát různé hry. Vypadalo to, že se děti bavily.
26. června jsme uspořádali sportovní den
pro žáky celé naší školy. Princip byl stejný,
avšak u žáků z vyšších ročníků už nebylo takové sportovní nasazení, i přesto to žáci
byli schopni zvládnout. Přidali jsme nové disciplíny – střelba ze vzduchovky, střelba
z luku, hod na basketbalový koš, chůze po slack line a další.
Našli se však i tací jedinci, pro které nebylo plnění úkolů žádným problémem.
Ze žáčků 1. tříd se stala zvířátka, princezny, víly a jiné bytosti, které jim na
obličej „malováním přičarovaly“ Štěpa Dubská a Markéta Hamáčková společně
s bývalými žákyněmi naší školy Nikčou Vanclovou a Simčou Hamáčkovou, kterým
tímto patří velký dík.
OÚ Studenec
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Sportovní den zakončily paní učitelky rozdáním nanuků svým třídám a bylo
vidět, že to za to úsilí přeci jen stálo, jak bylo vidět při rozloučení se školou na pódiu
amfiteátru.
A pak již následovalo slavnostní vyhlášení celoročních soutěží Pohár ředitele
školy, O nejaktivnějšího žáka školy a O nejlepšího sportovce.
My jsme byli samozřejmě rádi, že jsme se této akce mohli zúčastnit a lhali bychom, kdybychom řekli, že nám to nic nedalo. Naučili jsme se být trpěliví.
Nikola Valterová, Denisa Tauchmannová, žákyně 9. třídy

Koncert a výstava výtvarných prací ZŠ Studenec
Umět hrát na hudební nástroj je snem většiny z nás. Paní učitelky Chrástová,
Vanclová, Dyntarová a Faltová pomáhají žákům naší školy jejich sny postupně plnit.
Letos jsme měli možnost již podruhé ocenit úsilí ze strany rodičů, jmenovaných
učitelek a pochopitelně dětí, které nám předvedly své skladbičky. V dopoledním
programu se nejprve pochlubily svým spolužákům
a něco málo se všichni
dozvěděli o hudebním nástroji, původem z Havaje,
zvaném ukulele. V odpol ední ch hodi ná ch b yl a
účast rodičů opět hojná
a jako publikum působili
velice příjemně a nadšeně.
Celkem se předvedlo padesát pět účinkujících ve třiceti skladbách. Početná byla skupina žáků s kytarami,
ale absolutní prvenství, co
do počtu hráčů na stejný hudební nástroj, získávají flétničky. Společně si zapískalo
dvacet čtyři dětí a falešně to rozhodně neznělo, protože se všichni moc snažili,
dokonce takto vystoupili úplně poprvé.
U klavíru bylo také veselo a „hudební ucho“ paní učitelky Lánské zaznamenalo
velké hráčské pokroky. Milým zjištěním je především to, že rodiče vedou své děti
k hudbě. V této „počítačové době“ je odreagování důležité a hudba zaručeně slouží
jako výborný prostředek k relaxaci, vzdělávání i k zábavě. Koncertem vás ráda
provázela paní učitelka R. Macháčová.
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Naše škola podporuje nejen sportovce,
ale i mladé umělce.
Muzikanti předvedli
své skladby, sklidili
potlesk a výtvarníci si
otevřeli svůj stánek
v těch nejvyšších patrech naší školy. O výstavu výtvarných prací se postaraly paní
učitelky Jindrová a Exnerová. Poděkování
patří všem, kteří se na příjemném odpoledni podíleli, též rodičům a návštěvníkům
školy, kteří přispěli dobrovolným vstupným.
Těšit se s námi můžete už teď na vánoční koncert ve školním roce 2014/2015.
Pro všechny muzikanty máme jednu výzvu…
Koncem listopadu vybereme nejodvážnější dvojice, trojice či skupiny ve složení:
Žák naší školy hrající na hudební nástroj nebo zpívající za hudebního doprovodu
rodičů nebo prarodičů, v maximálně dvouminutovém vystoupení, které poslouží jako
zpestření našeho programu.
Prozatím nebudeme soutěžit, vítězem je každý, kdo něco natrénuje a předvede.
Děkujeme a přejeme hodně úspěchů i radosti ve všem, co rádi děláte, v hudbě
obzvlášť.

Dílna 2014
Každoročním vyvrcholením výtvarných kroužků je závěrečná výstava výtvarných
prací žáků, kteří po celý školní rok trpělivě vyrábějí a učí se nové výtvarné techniky.
16. června byla po ukončení hudebního koncertu slavnostně otevřena v prostorách půdní galerie naší školy „Dílna 2014“ s malým občerstvením a prodejem
připravených výrobků.
Galerii zaplnily košíky pletené z pedigu, z papírových ruliček, textilní hračky,
skleněné obrázky, korálkové prstýnky, náramky, drátkované stromy a skleničky,
batikovaná trička, spousta keramiky, lodě, opletené lahve, sluníčka, malované květináče a jiné.
Pomohly nám i paní učitelky z MŠ ve Studenci i Zálesní Lhoty, které dělají
s dětmi úžasné věci.
OÚ Studenec
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Součástí byly i dvě výtvarné dílny. V pondělí
16. 6. se děti učily pod vedením paní učitelky Exnerové novou výtvarnou techniku pergamono s nově
zakoupenými pomůckami
– embosovací tyčinky a kovové mřížky. Děti byly
nadšené z vytlačovaných
obrázků. Druhá dílna byla
textilní. Paní Jerychová
z Roztok přivezla dětem
ušité plátěné tašky, které
děti zdobily originálními tiskátky a textilními barvami, takže odcházely s hotovými
kabelami.
Moc nás těší zájem dětí o vyrábění, o nové výtvarné techniky. Těšíme se na nové
společné tvoření.
za výtvarnou sekci ve školním roce 2013/2014
p. uč. Pavla Bouchnerová, Iva Exnerová, Miloslava Jindrová

Den otevřených dveří v kompostárnách Jilemnicka
Jilemnicko – svazek obcí nás pozval na organizovanou prohlídku komunitních
kompostáren. Vedené prohlídky, včetně ukázek techniky, byly určené pro žáky 7.–
9. tříd ORP Jilemnice.
A tak sedmá až devátá třída vyrazila v úterý 17. 6.
na exkurzi do kompostárny v Roztokách u Jilemnice.
Exkurze pohledem Michaely Šimůnkové (7. tř.):
Nejdříve nám ukázali,
co vše se může třídit, a jaké na to používáme kontejnery. Vysvětlili nám, co
je to kompost, a jak po40
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máhat a neškodit naší přírodě. Byli jsme rozděleni do tří skupin, a to podle tříd.
Dále nám ukázali, jak se už hotový kompost správně obrací. „Strašně to smrdí.“
Také jsme si šli pohladit i pár těch rohatých krav. Poté jsme se šli podívat, jak
vypadá, když se zalije hlína, a jak vypadá, když se zalije kompost. Každá třída
dostala dva dotazníky, aby je vyplnila. Bylo to celkem dobré.

Školní výlet 1. tříd „za loupežníkem na hrad Pařez“
10. 6. nás autobus odvezl do Prachovských skal. Pod hradem Pařez čekali tři
průvodci. Strejda Václav, tety Radka a Jitka, dobrovolníci z Jičína – města pohádek,
kteří měli pro děti připraven program se spoustou zábavy. Děti prozkoumávaly hrad,
zkusily horolezecký výstup
a hledaly poklad v přestrojení za víly a babky.
Pak jsme se vydali skalami a lesem k Pelíšku –
ochránci a patronu Prachovských skal, kde jsme se
dozvěděli od tety Jitky historii a zajímavosti zdejších míst. Na památku děti
obdržely originální pamětní list.
Výlet pokračoval k Turistické chatě, kde děti utrácely za nanuky a nezapomněly ani na dárečky pro rodiče. Po krátkém odpočinku nás
čekala poslední část trasy, která vedla do prudkého kopce, ale i s tím si děti dobře
poradily a ještě stihly sbírat borůvky. Cíl putování byl u hotelu Skalní město, kde
čekal autobus a odvezl nás zpět do Studence.
Mgr. Z. Erbenová, Mgr. I. Exnerová, tř. uč. 1. tříd

Zemědělský den Syřenov
Již po druhé jsme měli možnost vydat se do obce Syřenov na akci Zemědělský
den, který se konal 20. června 2014 již po několikáté.
Po příjezdu na místo se nejprve žáci druhé a třetí třídy vypravili na zříceninu
hradu Bradlec, kde si prohlédli jeho hradby a zbytky věže. Žáci čtvrté třídy vystoupali na hrad Kumburk, nahlédli do sklepení, podívali se z vyhlídky, z které již mohli
pozorovat probíhající výstavu na protějším kopci.
OÚ Studenec

41

Ročník 2014

Číslo 4

Po krátkých prohlídkách hradů a přesunu na místo výstavy měli žáci možnost
prohlédnout si různá plemena krav a jejich
telata. Probíhala zde soutěž o nejkrásnější
plemeno. Velkým překvapením byla ukázka chovu včel. Nejenže děti mohly vidět
samotné plástve se včelami, ale také měly
možnost dozvědět se spoustu informací, jak
se o včely starat. Po celou dobu trvání akce
děti plnily drobné úkoly, za které je čekala
malá odměna. U několika stánků probíhala
ochutnávka potravin vyrobených z mléka.
Mimo jiné na rozlehlé louce, hned vedle
všech stánků a soutěží, probíhala výstava
zemědělské techniky. Ukázány byly různé
traktory, kombajny, obraceče sena, vleky,
sekačky a jiné stroje používající se v zemědělství. Někteří majitelé dětem dovolili prohlédnout si stroje zevnitř, což bylo pro
děti tou největší odměnou a zážitkem.
Dětem se návštěva zemědělského dne moc líbila a těší se na další obdobnou akci.
za 2., 3., a 4. třídy Mgr. Pavla Bouchnerová

Učíme se za pochodu
Cílem našeho projektového putování po Krkonoších byl výstup na Sněžné jámy
a jednou nohou se podívat i k naším polským sousedům. Počasí se zdařilo. Autobus
nás dovezl až na Zlaté
návrší. Od mohyly Hanče
a Vrbaty jsme se rozhlédli
po naší české domovině.
Po hraně Pančavské louky
jsme šli na Labskou boudu
a obdivovali Pančavský vodopád a Labský důl, ve
kterém se klikatil malinký
potůček – Labe. Při výstupu na Sněžné jámy jsme se
pořádně zadýchali, ale
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pohled do sousedního Polska nám všechno vynahradil. Na závěr nám stačilo jenom
sejít 8 km dolů do Špindlerova Mlýna. Všechno nás bolelo, a tak jsme si zasloužili
chutnou zmrzlinu.
třídní učitelka Mgr. Zuzana Venclová

Školní výlet 3. třídy na Trosky
Ve čtvrtek 12. 6. 2014 jsme se vydali na školní výlet na hrad Trosky. Děti se na
výlet velmi těšily, obzvláště na cestu vlakem.
Sraz jsme měli na vlakovém nádraží v Martinicích v Krkonoších, kde jsme
nastoupili na vlak do Staré Paky. Tam nás čekal první přestup na další spoj směr
Turnov. Na této trase
nás potkalo několik tunelů a druhý přestup.
Když jsme dorazili do
cílové stanice Borek pod
Troskami, už jsme viděli
zřetelně obě věže – Babu a Pannu.
Výstup k zřícenině
n e b yl n i j a k o b t í ž n ý
a zvládli jsme ho s přehledem. Po zakoupení
vstupenek jsme si přečetli něco málo o historii hradu a vydali se po dřevěných schodech nejprve na Babu, ze které se nám
naskytl překrásný výhled, protože nám počasí velmi přálo. Po malém odpočinku
následovala druhá věž Panna, kde jsme se na malé vyhlídce vyfotografovali. Jakmile
jsme dokončili obě prohlídky, nakoupili jsme nezbytné suvenýry a občerstvení.
Cesta z Trosek vzhledem k slunečnému počasí byla pozměněna. Místo cesty
pěšky jsme na první možné zastávce nastoupili na autobus a nechali se dovézt do
Borku pod Troskami. Tam jsme vyhledali na doporučení místních Rokytnický rybník a smočili jsme si uťapané nohy na hrázi. Osvěžení bylo příjemné, ale netrvalo
nijak dlouho, protože jsme museli stihnout zpáteční vlak do Martinic.
Výlet se velmi vydařil a všichni jsme byli plni vzpomínek a zážitků z prožitého
dne.
Mgr. Pavla Bouchnerová a Mgr. Michaela Kuříková Chrtková,
třídní učitelky 3. A a 3. B
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Čtvrťáci v Bozkovských dolomitových jeskyních
V úterý 10. 6. 2014 se 4. B vydala na školní výlet do Bozkovských dolomitových
jeskyní a na pěší túru, která vedla přes Riegrovu stezku. Výlet čtvrťáků začal na
jilemnickém autobusovém nádraží, odkud pokračovali autobusem do Vysokého nad
Jizerou a Bozkova. V Bozkovských jeskyních panovala skvělá nálada i atmosféra.
Všichni žáci si odnesli
spoustu nových informací i suvenýrů. Po
exkurzi následovala
pěší túra do Spálova,
kde se čtvrťáci napojili na Riegrovu stezku.
Poznávali krásy příro-

dy i naučnou stezku, která
nabízela velký počet naučných tabulí týkajících se
fauny, flóry i historie okolí.
Po dokončení stezky měli
čtvrťáci jen vyhlídky na
zaslouženou zmrzlinu a odpočinek před odjezdem do
Vrchlabí a do Studence.
Horké počasí, které panovalo, nikomu nevadilo. V Bozkovských dolomitových
jeskyních byla zima, Riegrova stezka byla ve stínu, nebránilo nic si výlet užít!
4. B spolu s paní učitelkou přeje všem krásné, klidné a pohodové prázdniny.
Mgr. Zuzana Líkařová, třídní učitelka 4. B

Školní výlet 5. třídy v ZOO Praha
5. 6. 2014 ve čtvrtek jsme se sešli v 7.30 u sokolovny. Tam na nás čekal autobus.
Autobusem jsme jeli do Prahy do ZOO, kde jsme byli v půl desáté. Vytvořili jsme
několik skupinek po pěti: Mývalové, Krysy, Opice, Ptakopyskové a Surikaty. Dostali
jsme zábavné pracovní listy. První zastávka byla u tučňáků. Potom jsme navštívili
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různé druhy ptáků: pelikány, plameňáky
a další… Dále jsme šli do údolí žiraf
a zeber. Pavilon šelmovitých zvířat byl
úžasný, stejně jako pavilon krokodýlů.
Šelmy jako je tygr, lev, lvice… byly nejlepší z celé ZOO! Lanovkou jsme jeli do
horní části ZOO, kde jsme měli občerstvení a přestávku. Podívali jsme se na
krmení divokých prasat. Nedaleko byli
sloni, které jsme si všichni pěkně užili.
Nechyběli ani lachtani a tučňáci. Potkali
jsme také lední medvědy. Nakonec jsme
se zase všichni sešli na začátku u tučňáků. Společně jsme šli k autobusu. Zakončením našeho výletu byla zastávka
v McDonaldu. Potom jsme pokračovali
autobusem do Studence, konečná byla
u sokolovny. Výlet jsme si moc užili!
Nela Šimková, žákyně 5. třídy

Exkurze Karlštejn 5. 6. 2014
Žákům 6. a 8.třídy jsme v letošním roce k návštěvě vybrali středověký hrad Karlštejn, který se nachází v okrese Beroun, asi třicet kilometrů od Prahy, uprostřed
CHKO Český kras. Podle tradovaného výkladu
byl hrad zbudován kvůli ochraně říšských
korunovačních klenotů a svatých ostatků. V současnosti je hrad významnou národní kulturní
památkou a jedním z nejnavštěvovanějších hradů v Česku.
Naši žáci absolvovali prohlídku ve třech skupinách s průvodcem, která byla zajištěna tři měsíce dopředu. Ačkoliv znalosti z dějepisu 6. třída
ještě nemá ucelené, průvodkyně byla příjemně
překvapena, jak pěkně se někteří orientují v historii. Celá naše skupina byla označena za velice
slušnou, co se chování týče, což rozhodně potěší. Žáci se shodli, že všichni průvodci působili
velice mile a sečtěle. V blízkosti hradu jsme
OÚ Studenec
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ještě navštívili vápencové lomy Malé a Velké Ameriky, kde ovšem nekázeň ohrožovala naše životy. Propast to byla neskutečná a pouze natažené šňůry a zákaz vstupu
nebyly pro dnešní mládež dostatečné varování. Cestou zpět v Mladé Boleslavi
u McDonald’s to bylo daleko bezpečnější, ne ovšem pro peněženky. Obě třídy na
začátku exkurze obdržely pracovní listy, aby mohly sbírat cenné informace. Hodnocení jejich práce se objeví v občanské výchově. Už teď je z výsledku patrné, že
pěkným známkám brání především lenost jedinců, nikoliv neschopnost. Hodnocení
žáků této akce v pracovních listech je stoprocentně kladné a já mohu za doprovod
souhlasit.
doprovod Mgr. Romana Machačová, Mgr. Alexandra Brožová

Výlet 6. třída
Osada Jizerka, do které jsme se vydali 19. 6. na výlet, je jednou z částí obce
Kořenov v okrese Jablonec nad Nisou. Jizerka je vyhledávaným střediskem letní
a zimní turistiky. Má silniční spojení se zbytkem Kořenova (konkrétně s Horním
Polubným), v zimních měsících však bývá občas zcela odříznuta od světa sněhovými závějemi. Leží na
Malé Jizerské louce mezi
Vlašským a Středním jizerským hřebenem Jizerských
hor ve výšce 862 m n. m.,
což z ní dělá nejvýše položenou osadu Jizerských hor.
Osadou protéká potok
Jizerka, do něj se zde vlévají Sklářský a Safírový
potok. Podle potoka je osada také pojmenovaná. Nedaleko osady, podél horské silnice na Smědavu, se nachází
národní přírodní rezervace Rašeliniště Jizerky. Kolem Safírového potoka jsme se
prošli a pořídili spoustu krásných fotek. Vzácné safíry jsme ani nehledali, i tak je tu
krás až dost. V této oblasti se nachází spousta betonových bunkrů. Jeden jsme si
prolezli a Adam měl nachystané překvápko… bububu.
V údolí řeky Jizerky a údolí hraničního úseku Jizery se nachází takzvaná
„rezervace tmy“ neboli Jizerská oblast tmavé oblohy, která byla zřízena za účelem
informování široké veřejnosti o problematice světelného znečištění. Má popularizovat noční životní prostředí a podpořit turistický ruch. Chráněná oblast tmavé
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oblohy zaujímá téměř 75 kilometrů čtverečních a spadá do ní i bývalá polská sklářská osada Orle. Na soutoku Jizery a Jizerky jsme se zastavili pod dřevěným mostem
vedoucím na polskou stranu a rozhodli jsme se, že si zahrajeme na „klub otužilců“,
jelikož voda byla jako žiletky. Nikoho to ale neodradilo, skákali jsme po obřích
balvanech jak kamzíci a opět neúnavně fotili. Dohromady jsme ušli asi 10 km, ani
jsme to nevnímali, protože „Jizerky“ jsou opravdu krásné a na rozdíl od Krkonoš se
tu člověk neplahočí do strmých kopců. Krásné louky nabízely hodně materiálu do
našich herbářů, ale většina z nás je měla hotové. Výlet s pí uč. Macháčovou
a Brožovou se nám líbil.
žáci 6. třídy

Školní výlet do aquaparku
Dne 5. 6. 2014 se naše sedmá třída vydala na školní výlet do hlavního města – do
Prahy. Na sraz k sokolovně dorazili téměř všichni včas, a tak jsme mohli opustit
Studenec a vyrazit směr Praha. Cesta byla dlouhá, ale ještě se to dalo vydržet.
Udělali jsme si menší výlet do pražské Troji, vyložit z autobusu páťáky a taky
zamávat žirafám a slonům.
Poté jsme již nedočkavě vyhlíželi z okének velkou budovu s nápisem Aquapalace.
Když autobus zastavil, všichni se chtěli úprkem hnát
ke vchodu do bazénu, ale
paní učitelka si nás ještě
musela spočítat. Před vstupem dovnitř jsme byli sezná-

meni s pravidly chování na
tobogánech a na divoké řece,
potom už jen rychle do plavek a dovádění a koupání
mohlo začít. Paní učitelky
o nás měly strach, a tak jsme
vždy po hodině měli sraz.
V aquaparku bylo spousty
atrakcí, vířivek a tobogánů,
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že se nedalo za těch pět hodin stihnout vyzkoušet všechno, ale každý si vyzkoušel,
co chtěl, někteří si i dali dobrou, ale drahou zmrzlinu. Čas utíkal rychle jako voda.
Ještě jsme se stihli vyfotit a pak už do šatny, vysušit vlasy a výlet se blížil ke konci.
Učitelky si oddychly, že jsou všichni živi a zdrávi a že můžeme spokojeně usednout
zpět do autobusu. Ale abychom nepřijeli domů moc hladoví, tak jsme se cestou,
stavili v McDonaldu v Mladé Boleslavi. Pak jen následovala dlouhá cesta. Někdo ji
celou prospal, jiný ji zase propovídal. Myslím, že všichni si výlet dostatečně užili
a odnesli si skvělý zážitek.
Magda Hrnčířová, žákyně 7. třídy

Školní výlet Jinolice
2.–3. 6. 2014
Při výběru školního výletu jsme se moc nerozmýšleli, a když nám naše třídní
učitelka Brožová navrhla strávit dva dny v kempu v Jinolicích, hned jsme souhlasili.
Byly nám přiděleny čtyři chatky a učitelský apartmán, který našim paním učitelkám
všichni záviděli, šlo však o pouhý karavan. Po ubytování jsme absolvovali pár
nezbytných úprav a výměn, prozkoumali jsme okolí a vyrazili do Prachovských skal.
Paní učitelky nám naplánovaly okruh, na kterém byly krásné vyhlídky, a po kterém
nám zbylo dost energie, abychom si mohli užívat slunečné odpoledne u rybníka.
Ještě během naší túry mezi skalními vrcholky jsme měli strach o zdraví některých
z nás, občas nebylo daleko k tomu, abychom to vzdali a některé úzké či vyvýšené
úseky obešli. Celý rok jsme však pod vedením paní učitelky Brožové a jak je vidno,
dobře si nás na podobnou zátěž vycvičila.
Po návratu jsme měli volný program a každý ho trávil jinak. Některým se zalíbila
chatka a téměř celé odpoledne strávili v ní,
jiní si půjčili šlapadlo nebo loďku, někdo se
opaloval a někteří odvážlivci se dokonce
svlažili ve vodě. Navečer jsme měli zamluvený paintball, kde jsme se dostatečně
zapotili. Večer, když už se setmělo, jsme
založili oheň a uspořádali třídní táborák.
Měli jsme s sebou učitelku hudební výchovy, a tak jsme si zvládli zazpívat známé
táborové písně. Pro teplo z ohně by chlapecká část naší výpravy udělala cokoliv,
někteří vylezli i na strom a pro takový okamžik platilo, jak naše paní učitelka prohlá48
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sila, „nezapřem se, že jsme z opice“. V pozdních večerních hodinách jsme se rozešli
do svých chatek, ale nikdo ještě nespal. Noc jsme si užili, možná i díky různým
návštěvám a výměnám a i kdybychom měli sebelepší dozor, podobným zpestřením
by nezabránil. Ráno, když se všichni probudili, jsme měli poradu o tom, jak strávíme
zbytek našeho pobytu. Nakonec jsme se dohodli, že budeme ještě chvíli v kempu,
potom vrátíme chatky do původního stavu a půjdeme pár kilometrů na vlak.
Anna Pokorná, žákyně 8. třídy

Výlet 9. třídy
Začalo to 4. 6. 2014, když jsme se sešli na vlakovém nádraží ve Staré Pace
i s paní učitelkou Danou Chrástovou a panem ředitelem Petrem Junkem. V půl
deváté jsme odjížděli směr Semily, kde jsme přestoupili do autobusu, jelikož byla
výluka, což bylo pro nás vzhledem k cestujícím úděsné. Mačkali jsme se v buse jak
sardinky, ale dalo se to vydržet. Autobus nás vezl největšími zatáčkami až do
Železného Brodu. Zde jsme opět šli 1 km na vlakové nádraží a poté jsme přesedli na
vlak směrem do Liberce. V Liberci jsme si konečně odpočinuli a nabrali alespoň
trošičku sil. Někteří žáci si koupili pizzu, samozřejmě i paní učitelka Chrástová. Pan
ředitel si koupil hned, jak byla možnost, NOVINY! a četl si je celou cestu až do
Hrádku nad Nisou. Konečně jsme na místě. Oddechli jsme si, ale to ještě většina
z nás netušila, jaký kus cesty máme před sebou. K našemu kempu to bylo ještě
necelé 2 km. Někteří gentlemani byli i tak ochotni, že vzali batoh i naší paní
učitelce. Dostali jsme klíčky od chatek, které jsme měli tyto 3 dny v pronájmu.
A náš tak dlouho vytoužený výlet mohl začít. Všichni se ihned šli zabydlet. Pár z nás
šlo k vodě. Byla šíleně studená, a proto jsme tam vždy vydrželi jenom chvilku.
Večer začala správná sranda, když naši učitelé usnuli. Mohli jsme ponocovat
a povídat si. Takže večer proběhl bez problémů.
Druhý den jsme večer vytuhli brzo, protože pan ředitel nás vytáhl na 12km pěší
túru na Popovu skálu. Ale našli se i tací hrdinové, kteří šli večer ještě hrát volejbal.
Tam nás pan ředitel rozesmál, že nás ještě druhý den bolelo bříško. Řekl překrásnou
hlášku, kterou nikdo z naší třídy v životě nezapomene. Byla to prostě sranda.
Poslední den byl nejnáročnější, museli jsme vyklízet chatky a zabalit si svých pár
švestek. A pomalu odcházet z campu. Potom znovu túra do Hrádku nad Nisou na
vlakové nádraží a už jsme odjížděli vlakem zpět do Staré Paky, kde už na některé
z nás čekali naši milovaní rodiče, po kterých se nám moc stýskalo. Spousta z nás,
jakmile přijela domů, šla hned spát, jelikož se poslední noc moc nevyspali. Výlet se
nám moc líbil a děkujeme jak panu řediteli, tak naší paní učitelce za pevné nervy, že
to s námi vydrželi.
Václav Korotvička a Jan Štěpánek, žáci 9. třídy
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Sportovní klub Studenec
Fotbal
Již po několik ročníků Studeneckého zpravodaje patří jeho čtvrté číslo bilanci za
uplynulou fotbalovou sezónou. Nejinak tomu bude i v tomto čísle, v době, kdy fotbalová veřejnost ještě vstřebává zážitky z Mistrovství světa v Brazílii. I když mnoho
fotbalových fanoušků v Čechách mistrovský titul našim sousedům „kupodivu“
nepřálo, všichni skuteční fanoušci by měli mít alespoň radost z toho, že opět zvítězil
ofenzivní fotbal nad urputnou jihoamerickou defenzívou v podání Argentiny.
I v českém fotbale by se mohlo blýskat na lepší časy, fotbal v plzeňském podání,
lépe řečeno v podání dnes už reprezentačního trenéra Pavla Vrby, zapustil kořeny
i u dalších českých mužstev a určitě se to projeví i na mezinárodní scéně. Velká
pozornost je věnována i mládeži, i když nastavená pravidla přinášejí stále více
„vášnivějších“ diskusí. Soutěže mladší přípravky (do 8 let) se hrají vesměs systémem 4+1 turnajovým způsobem a podle soutěžního řádu se nesmějí zveřejňovat
výsledky. Právě tato dvě pravidla přinesla nejvíce diskusí, které vycházejí z naprosto
odlišného pohledu hráče mladší přípravky a jeho trenéra na zápasy této kategorie.
Pro fotbalistu tohoto věku je nejdůležitější co nejvíce hrát, kdežto řada trenérů stále
ještě lpí na samotném výsledku. Ani v této diskusi by neměl být dáván prostor
krajním řešením, ale optimální řešení hledat někde uprostřed.
Vzhledem ke klesajícímu počtu hráčů v některých regionech se objevuje snaha
přenést tyto malé formy i do dalších kategorií, a to do starších žáků a dorostu. Je to
však pouze nouzové řešení, které naopak dalšímu rozvoji regionálního fotbalu může
uškodit. Hráči si v těchto věkových kategoriích již musí vytvářet návyky pro velký
fotbal a navíc roste nebezpečí, že řada hráčů poté přejde do různých soutěží malého
fotbalu neregistrovaných.
Za fotbalovým herním vývojem trochu pokulhává fotbalová administrativa
FAČR. Naprosto se vytratila dřívější finanční podpora mládežnické kopané a vlastně
jedinou „dotací“ jsou finanční prostředky vyplacené z uhrazených členských
příspěvků. Mládež do 15 let má stanoven členský příspěvek na 100 Kč, dospělí na
200 Kč. FAČR vrací ve formě dotace na každého člena 225 Kč (v roce 2013 to bylo
231 Kč), tyto prostředky jsou poskytovány pouze na vlastní činnost, tedy proti
předloženému dokladu na pořízení sportovního materiálu či poskytnuté sportovní
služby (pronájem sportovního zařízení, náhrady rozhodčím), nelze je tedy použít na
údržbu sportovního zařízení.
V této souvislosti je významnou podporou finanční příspěvek Obce Studenec
sportovním spolkům. I když se vždy objeví připomínky k vlastnímu rozdělení celé
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částky, je třeba konstatovat, že se finanční komise Obce Studenec snaží rozdělit
poskytnutou částku co nejobjektivněji. Vždy bude obtížné porovnat náklady na
jedno družstvo, jedno fotbalové mužstvo sehraje za rok minimálně 30 zápasů a je
tvořeno 15 hráči a příspěvek na něj má stejnou výši jako na jiné družstvo, které tvoří
třeba 5 hráčů a sehraje polovinu zápasů.
Vlastní fotbalová sezóna 2013/2014 patřila k běžným fotbalovým sezónám, tedy
organizačně náročným a fotbalově bez výraznějších problémů (během jara nebyl ani
jeden studenecký hráč vyloučen). Vedle vlastních fotbalových výsledků stojí za
zmínku i řada dalších akcí, které již pomalu patří ke sportovní a kulturní tradici obce
(Masopustní šibřinky, Čarodějnice, Studenecká fotbalová pouť). Za onou „bezproblémovou“ sezónou je mnoho hodin práce všech členů SK Studenec, kterým patří
velké poděkování, stejně tak za velmi dobrou spolupráci s Obcí Studenec, ZŠ a MŠ
Studenec a dalšími sportovními spolky v obci a v neposlední řadě i za podporu ze
strany studeneckých firem (Auto Junek, Plasteko Otakar Materna, Otto Cerman,
Izolmen Petr Jezdinský, Aries a. s., Pension Trautenberk, Autodoprava Bartoň,
IMDV s.r.o., Petr Junek Makler, Lišno družstvo služeb, Podkrkonošská uzenina, Petr
Vancl Peleva Tools, Kovoobráběčství Pacholík, Taxi Jiří Čivrný).

Mladší přípravka
Nejmenší studenecké fotbalistky a studenečtí fotbalisté (tak je to genderově
i mluvnicky správně) byli rozděleni do dvou věkových i výkonnostních skupin.
Skupinu začínajících hráček a hráčů měli na starost Andrea Čapková, jinak hráčka
FŽK Trutnov, a Pavel Mečíř. Po podzimních prvních krůčcích je čekala již pravidelná soutěž, do které se vedle studeneckých ještě přihlásily další tři týmy. Pro všechny

B tým mladší přípravky
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A tým mladší přípravky
to byla první herní zkušenost a nakonec z toho byl i první historický pohár za
3. místo, pohár pro nejmladší studenecké družstvo.
Druhou skupinu vedli Pepa Šedivý a Luboš Štefan a zde již byla řada fotbalistů,
kteří nastupovali i v soutěžích starší přípravky. Na podzim byla soutěž rozdělena
regionálně a na jaře výkonnostně do dvou skupin po osmi účastnicích. Studenecká
mladší přípravka si vybojovala postup do skupiny o 1. až 8. místo, kde herně
a výsledkově kralovala mladší přípravka divizního FK Pěnčín Turnov. S umístěním
ve středu tabulky panovala vzhledem k hráčskému kádru mírná spokojenost
a výkony některých hráčů jsou rozhodně příslibem do budoucnosti.
Výsledky A přípravka:
Martinice
Semily
Nová Ves
Pěnčín-Turnov
Sedmihorky A
Sedmihorky B
Nová Ves

4:10
3:17
10:4
5:12
5:6
14:6
6:3

Pěnčín-Turnov
Martinice
Semily
Sedmihorky A
Sedmihorky B
Rovensko
Rovensko

5:8
3:10
5:6
8:15
16:3
5:3
8:3

Tabulka:
1. FK Pěnčín – Turnov
2. Sokol Martinice
3. SK Semily
4. FK Sedmihorky A
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14
14
14
14

13
12
10
9

0
0
0
0

1
2
4
5

187:35
165:43
132:51
106:80

39
36
30
27
OÚ Studenec

Ročník 2014

Číslo 4

5. SK Studenec
6. Sokol Nová Ves
7. FK Sedmihorky B
8. Sokol Rovensko

14
14
14
14

6
4
2
0

0
0
0
0

8
10
12
14

97:106
61:129
42:204
27:169

18
12
6
0

Střelci:
64 – Honzík Štefan
26 – Iveta Bartoňová
24 – Dominik Doubek
18 – Daniel Krebs
18 – Patrik Efenberk

7 – Pavlína Votočková
6 – Aleš Čapek
5 – Kuba Huřťák
4 – Tereza Votočková
3 – Daniel Mečíř
2 – Samuel Mečíř

Výsledky B přípravka:
Horní Branná B
Martinice B
Semily B

4:5
2:9
0:9

2:3
3:6
0:13

9:3
4:5
1:13

4:3
5:7
2:8

Tabulka:
1. SK Semily B
2. Sokol Martinice B
3. SK Studenec B
4. Sokol Horní Branná B

12
12
12
12

12
8
2
2

0
0
0
0

0 140:21
4 76:65
10 36:83
10 30:113

36
24
6
6

Střelci:
14 – Patrik Pacholík
6 – Iveta Bartoňová
4 – Vojta Trejbal

3 – Nela Krebsová
2 – Toník Bartoň, Martin Planík, David Bachtík
1 – David Zahradník, Káťa Kulhánková

Starší přípravka
Velice náročný program měli hráči starší přípravky. Jejich mistrovská soutěž byla
nejpočetněji obsazenou mládežnickou soutěží semilského okresu a navíc řada hráčů
starší přípravky nastupovala i za mladší žáky, v rámci střídavého startu za Baumit
Jablonec nad Nisou, ve školních kolech fotbalových a futsalových soutěžích a bratři
Jandurovi, Matyáš Hrubý a Vojta Reiner za reprezentační výběr okresu Semily.
Trenéři týmu Martin Hrubý a Vašek Vancl měli ve většině zápasů k dispozici kádr
hráčů ročníku narození 2004, neboť některé zápasy kolidovaly se zápasy mladších
žáků. V zápasech s mužstvy z čela tabulky však většinou tým nastupoval kompletní
a byl svým soupeřům více než vyrovnaným soupeřem. V posledním zápase
OÚ Studenec

53

Ročník 2014

Číslo 4

v Martinicích byli hráči velice blízko k první porážce okresního přeborníka, ale
nakonec se domácím podařilo srovnat skóre na 4:4 v samotném závěru zápasu.
Výsledky:
Jilemnice
Košťálov
Kruh
Martinice
Jablonec A
Nová Ves

5:5
21:1
16:3
4:4
8:8
4:1

Jablonec B
Rokytnice
Semily
Sedmihorky
Horní Branná
Mírová

23:2
6:2
14:2
7:5
9:6
4:5

Tabulka:
1. Sokol Martinice
2. Sokol Jablonec A
3. SK Mírová
4. SK Studenec
5. Spartak Rokytnice
6. FK Sedmihorky
7. SK Semily
8. Sokol Horní Branná
9. FK Košťálov
10. Sokol Nová Ves
11. Sokol Jablonec B
12. SK Jilemnice
13. Sokol Kruh
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24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

22
20
19
15
12
9
9
8
8
7
6
4
1

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

0
1
5
4
8
11
15
14
15
15
15
15
22

339:42
264:70
187:89
197:111
117:119
160:135
114:218
117:166
105:180
76:99
84:213
66:205
50:229

68
63
57
50
40
31
27
26
25
23
21
17
4
OÚ Studenec

Ročník 2014

Číslo 4

Střelci:
38 – Honzík Štefan
31 – Daniel Jandura
28 – Tomáš Jandura
22 – Šimon Ulvr
14 – Ondra Berger
13 – Kuba Šimáček

10 – Honza Pauček
9 – Míša Šulc
7 – Vojta Reiner, Lukáš Trejbal
6 – Lukáš Vondra, Matyáš Hrubý
3 – Michal Vondra
1 – Aleš Čapek

Mladší žáci
S nově utvořeným mužstvem mladších žáků začali pracovat Dušan Jandura
a Vlado Letkovský, ale pro jarní část sezóny již Dušan Jandura u týmu osiřel, o to
větší mu patří uznání za práci s mužstvem, a to nejen v rámci mistrovských soutěží,
ale i během školních postupových soutěží.
Studenecký kádr byl pravděpodobně nejmladší ze všech týmů okresního přeboru
a dlouho bojoval o stupně vítězů, ale nakonec před nimi skončili fyzicky zdatnější
soupeři.
Výsledky:
Martinice
Vysoké
Kruh
Lomnice

3:4
10:0
4:2
4:0

Košťálov
Jilemnice
Rovensko

6:5
9:1
2:1

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

14
14
14
14
14
14
14
14

11
9
8
8
8
6
2
0

1
1
2
1
1
0
1
1

2
4
4
5
5
8
11
13

82:25
65:26
75:32
77:39
47:37
44:53
38:75
6: 147

34
28
26
25
25
18
7
1

Střelci:
26 – Pája Šír
10 – Petr Jezdinský
7 – Daniel Jandura
7 – Tomáš Jandura
6 – Fanda Švandrlík
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5 – Matyáš Hrubý
4 – Pepa Efenberk
3 – Láďa Synek
2 – Lukáš Trejbal
1 – Honza Pauček, Vašek Tmej, Lukáš Vondra, Jonáš Exner
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Dorost
S přibývajícím věkem ubývá i počet týmů v mistrovských soutěžích. Nejvýrazněji
se tato situace projevuje v dorosteneckých soutěžích. I když Liberecký krajský
fotbalový svaz již nevypsal I.A třídu staršího dorostu, přihlásilo se do okresního
přeboru pouze 5 mužstev. Hrálo se tedy čtyřkolově a za výkonnostně nejlepší Jilemnicí se bojovalo o další místa v tabulce. Nakonec byli v těchto soubojích nejúspěšnější právě studenečtí dorostenci a připsali si tak nejlepší umístění studeneckých
celků v rámci mistrovských soutěží sezóny 2013/2014.
S úzkým kádrem pracoval po celý rok Mirek Šembera a jeho pozice byla ztížena
především tím, že řada hráčů zároveň nastupovala v obou týmech dospělých a jejich
herní vytížení tak bylo maximální, což se pochopitelně odrazilo nejen na výkonech,
ale bohužel i na zraněních některých hráčů.
Výsledky:
Jilemnice
Lomnice
Mírová
Semily B

3:6
1:2
6:1
1:3

Jilemnice
Lomnice
Mírová
Semily

3:2
3:0
13:0
5:5

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

16
16
16
16
16

12
9
8
5
2

1
1
2
2
2

3
6
6
9
12

81:23
69:39
52:55
38:53
20:90

37
28
26
17
8

Střelci:
24 – Vašek Korotvička
14 – Zdeněk Klíma
11 – Michal Vancl
6 – Kuba Hylmar

4 – Marek Pokorný, Vojta Horáček
3 – Petr Horáček
2 – Michal Nosek
1 – Ondra Kupkár

Béčko
Okresní soutěž v letošní sezóně byla rozdělena v podzimní části regionálně a na
jaře se hrálo o umístění. Béčko se probojovalo do finálové skupiny, kde prim hrála
béčka Semil a Jilemnice, která také postoupila do okresního přeboru. Výborný
výkon podal hráči především proti semilskému béčku, které odvrátilo případnou
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jedinou porážku až v samotném závěru zásluhou exdivizního Bretta. V ostatních
zápasech o výsledcích často rozhodovalo střelecké štěstí, především v zápase s Kruhem na domácím hřišti.
Po několika sezónách se s mužstvem jako vedoucí rozloučil Petr Bartoň, kterému
patří velké uznání a poděkování za příkladné vedení mužstva.
Výsledky:
Semily B
Kruh
Libštát B
Poniklá

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

Semily B
Kruh
Libštát B
Poniklá

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

Tabulka:
1. SK Semily B
2. SK Jilemnice B
3. Sokol Martinice
4. Sokol Kruh
5. Sport Future Studenec
6. SK Studenec B
7. TJ Poniklá
8. Jiskra Libštát B

14
14
14
14
14
14
14
14

13
10
8
6
6
5
4
2

1
1
0
0
0
0
0
2

0
3
6
8
8
9
10
10

61:16
65:32
36:39
36:33
32:47
29:44
24:36
21:57

40
31
24
18
18
15
12
8

Střelci:
19 – Jirka Šír
4 – Vašek Korotvička, Lukáš Stránský
2 – Kuba Hylmar, Honza Buchar, Petr Bartoň, Míša Nosek
1 – Míša Vancl, Kuba Vancl, Vlado Letkovský, Sváťa Čech, Matěj Kuřík,
Martin Kuřík, Aleš Jodas, Petr Exner, Jára Kočárek

Áčko
V průběhu podzimu odstoupili od mužstva Martin Kuřík a Dušan Plecháč, a tak
se áčko muselo spoléhat především na vlastní soudržnost po vedením kapitána Kuby
Tauchmana. Chyběl i stabilní brankář a někdy i řada hráčů stabilní sestavy, které
často nahrazovali dorostenci. Z tohoto pohledu je umístění mezi některými
ambiciózními celky okresního přeboru důvodem k mírné spokojenosti. Navíc
většina hráčů zaslouží i uznání za zapojení do další činnosti klubu.
Za zmínku stojí i to, že ani jeden tým neobdržel v průběhu jarní části sezóny
červenou kartu.
OÚ Studenec
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SK Studenec – Mansfelder SV
Výsledky:
Nová Ves
Víchová
Bozkov B
Horní Branná B
Libštát
Vysoké
Stružinec

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

Bělá
Košťálov B
Mříčná
Roztoky
Lomnice B
Malá Skála

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

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

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

18
17
16
12
12
12
9
11
9
10
9
8
6
5

3
3
3
7
3
1
7
1
7
3
5
4
6
3

5
6
7
7
11
13
10
14
10
13
12
14
14
18

79:32
71:38
69:35
78:57
56:50
51:58
50:49
58:90
53:61
61:68
64:71
44:64
36:73
34:58

57
54
51
43
39
37
34
34
34
33
32
28
24
18

Střelci:
9 – Vašek Korotvička
8 – Kuba Tauchman
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3 – Kuba Hylmar, Lukáš Stránský
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2 – Jára Kočárek, David Bartoň
1 – Vojta Korotvička, Petr Kupkár, Pepa Šedivý,
Luboš Brož, Miro Svintek

Studenecká fotbalová pouť
Po ukončení sezóny proběhl na studeneckém hřišti turnaj přípravek za účasti
hráčů ligového FK Baumit Jablonec nad Nisou, kde od příští sezóny budou mít
střídavý start Daniel a Tomáš Jandurovi, Matyáš Hrubý a Vojta Reiner.
O studenecké pouti proběhly postupně zápasy mladších a starších přípravek,
mladších žáků. V rámci sobotního odpoledne se střetli muži SK Studenec se soupeřem ze SRN Mansfelder SV a ve velice kvalitním utkání se rozešli smírně 2:2 (Povr,
Havlíček). V nedělním odpoledním programu nejprve dívky SK Studenec posílené
o Evu Bartoňovou remizovaly s FŽK Trutnov 2:2 a poté internacionálové porazili
sousedy z Horek 3:1. Právě internacionálové zakončili sezónu 2013/2014 účastí na
turnaji v Libštátě, kde obsadili 3. místo.

Před novou sezónou
V době vydání čtvrtého čísla Studeneckého zpravodaje bude sezóna 2014/2015
již v plném proudu. V soutěžích OFS Semily bude startovat A tým pod vedením
Vlada Letkovského, B tým pod vedením Honzy Buchara a Kuby Stránského. Úzký
kádr dorostenců včetně hráčů z okolí se bude snažit dávat dohromady Petr Vancl,
týmy starších a mladších žáků budou hrát společně s Martinicemi, samostatně budou
startovat družstva starší a mladší přípravky.
Došlo i k tradičnímu pohybu hráčů, do Zálesní Lhoty přestoupil Michal Fejfar, do
Borovnice Marek Pokorný, střídavý start ve Vrchlabí mají Petr Exner, Pája Šír
a Ondra Tušiak. Do Studence přestoupil z Dolní Kalné Pavel Roháč, z hostování se
OÚ Studenec
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vrátili Martin Havlíček a Marek Čivrný, ze Staré Paky přišel na hostování Filip
Kužel a hostování z Roztok bylo obnoveno Petru Kupkárovi. V současné době se
jedná o hostování hráčů do dorosteneckého celku.
Všem fanouškům děkujeme za přízeň v uplynulé sezóně a vzhůru do další.

Orientační běh
V polovině června proběhlo další republikové mistrovství, tentokrát na krátké
trati. Jeho pořadatelem byl sice klub Magnus Orienteering Šumperk, který si ale jako
závodní prostory vybral náročné terény Teplických a Adršpašských skal. Ze sobotní
kvalifikace v mistrovských kategoriích nikdo ze studeneckých závodníků do A finále nepostoupil, a tak největším úspěchem bylo vítězství Dominiky Kalenské v nedělním B finále.
V průběhu června se rovněž uskutečnily dva poslední jarní závody Východočeského poháru. V Českých Petrovicích zvítězila Tereza Chrástová v kategorii D12C
a Markéta Štefanová obsadila druhé místo v D10C. Poslední jarní závod se konal
v Bohdašíně u Náchoda a na stupně vítězů vystoupili Vítek Štefan (2. místo v H12C),
Natálie Jezdinská (2. místo v D16C) a Markéta Urbanová (3. místo v D16C).
Na jaře se rozběhla i Podkrkonošská liga, v prvním závodě v Janských Lázních
opanovali studenečtí závodníci kategorii PR v pořadí Aleš Kalenský, Dominika
Kalenská, Natálie Jezdinská, pro druhá místa si doběhly Markéta Štefanová (D10),
Veronika Galová (D12) a Tereza Chrástová (D14), třetí místo přidal Vítek Štefan
(H12). Druhý závod se konal v Mlázovicích a vítězství si připsali Markéta Štefanová
(D10), Ivana Hrnčířová (D12), Veronika Gallová (D14) a Aleš Kalenský (P4). Druhé
místo vybojoval Honzík Štefan (H10) a třetí místa získali Jana Kejmarová (D14)
a Vítek Štefan (H12). Ve třetím závodě U Kapliček nad Lánovem vítězství studeneckým závodníkům souzeno nebylo, ale na druhých místech skončili Magda Chrástová
(D10), Tereza Chrástová (D14) a Vítek Štefan (H12), pro třetí místa si doběhli
Tomáš Exner (H14) a Aleš Kalenský (P4). Čtvrtý závod připravil novopacký oddíl
na mapě Yperit v Borovničce a závodníci SK Studenec získali dvě první místa zásluhou Markéty Štefanové (D10) a Dominiky Kalenské (P4), druhá místa připojili
Vítek Štefan (H12) a Magda Hrnčířová (D14). Zatím poslední závod připravili
jilemničtí orientační běžci na mapě Střelnice a na nejvyšším stupínku se objevili tři
studenečtí závodníci, a to Magda a Tereza Chrástovy v D10 a v D14 a Dominika
Kalenská v P4. Druhé místo si vyběhla Natálie Jezdinská v P4 a třetí skončil Vítek
Štefan v H12.
Léto patří vícedenním závodům po celém světě jako formě aktivního odpočinku
i přípravy na další sezónu. Výprava studeneckých orientačních běžců vyrazila do
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SK Studenec ve Slovenském ráji
Slovenského ráje na oblíbený Karst cup. V náročných etapách v krasové krajině se
nejvíce dařilo Markétě Urbanové, která si doběhla v kategorii D16 pro vynikající
5. místo, o místo za ní skončila Natálie Jezdinská, Dominika Kalenská uzavřela
10. místem první desítku. V D14 obsadila Magda Hrnčířová 7. místo a Martin Vik
skončil v H21 na 11. místě.

Školní sportovní klub
Běh olympijského dne Jilemnice
Vždy, když se blíží konec školního roku, těšíme se nejen na prázdniny, ale i na
závody v běhu na jilemnickém hřišti. Největší radost máme z triček. Letos se nám
opět dařilo a autobus studeneckých dětí zářil modrou barvou (po dlouhé době
vyměnili pořadatelé barvu triček z bílých na modré). Ráno den nezačal úplně hezky,
protože pršelo a pršelo a pršelo. V Jilemnici byli odvážní a závod nezrušili. Udělali
určitě dobře, protože během závodu se počasí umoudřilo. Všechny děti byly
spokojené a těší se na příští závody.
Umístění na stupních vítězů:
1. třída
2. místo Gábina Hubálovská
3. místo Monika Kuříková
3. místo Matyáš Munzar
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3. třída
1. místo Markéta Štefanová
2. místo Ondřej Berger
3. místo Lucie Pekárková
3. místo Jan Štefan
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4. třída
1. místo Petr Mazánek
3. místo Jakub Junek
3. místo Sabina Jebavá
5. třída
1. místo Linda Zahradníková
2. místo Josef Efenberk
3. místo Matyáš Militký
6. třída
1. místo Tereza Chrástová
3. místo Jana Kejmarová
7. třída
3. místo Magda Hrnčířová
8. třída
3. místo Ludmila Kadlecová
9. třída
1. místo Dominika Kalenská
3. místo Markéta Urbanová
Se sportováním dětí to v naší škole
opravdu není špatné, protože dobrovolně se závodu zúčastnilo 90 dětí.

Ondra Berger a Honzík Štefan
na stupních vítězů

Studenečtí orientační běžci potřetí Mistry republiky
Nejúspěšnějším sportem studenecké školy je rozhodně orientační běh. Prvního
výrazného úspěchu dosáhl již v roce 2005, kdy v celostátním finále získala
studenecká škola 2. místo v Luhačovicích. Pro připomenutí pamětí první historickou
medaili vybojovali Eva Bartoňová, Vendula Kalenská, Lenka Jechová, Kristýna
Vydrová, Martin Klouček, Michal Kučera, Honza Exner a Tomáš Klouček. V roce
2008 na Biřičce nedaleko Hradce Králové se slavil historicky první mistrovský titul
ve sportovních odvětvích pro studeneckou školu zásluhou týmu ve složení Simona
Hamáčková, Lucie Pacholíková, Karolína Tauchmanová, Eva Bartoňová, Vendula
Kalenská, Veronika Truxová, Štěpán Kučera, Tomáš Kučera, Zdeněk Klíma, Martin
Klouček, Michael Kulhánek, Lukáš Vancl. Poté následovala bramborová medaile
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v roce 2009 v Olomouci a v roce 2010 druhý mistrovský titul v Oboře Hvězda
v Praze. Vítězné studenecké družstvo tentokrát tvořili Kristýna Šemberová, Markéta
Urbanová, Denisa Kadavá, Natálie Jezdinská, Barbora Šimůnková, Lucie Pacholíková, Karolína Tauchmanová, Simona Hamáčková, Vojtěch Klůz, Aleš Kalenský,
Petr Jezdinský, David Postolka, Štěpán Kučera, Tomáš Kučera a Zdeněk Klíma. Na
základě tohoto vítězství reprezentovala studenecká škola Českou republiku na
Mistrovství světa škol v Itálii. V roce 2011 přibyla další bramborová medaile, tentokrát v Zašové u Valašského Meziříčí, o rok později v roce 2012 na Svatém Kopečku
v Olomouci si studenečtí připsali druhou stříbrnou medaili za vítěznou Jihlavou
a Dominika Kalenská vyhrála kategorii D7. Tyto výsledky nám opět umožnili
účastnit se Mistrovství světa škol v Portugalsku, které přinesly zatím největší úspěch
studenecké školy ziskem dvou medailí (zlato v jednotlivcích zásluhou Dominiky
Kalenské a stříbro v družstvech – Natálie Jezdinská, Dominika Kalenská, Markéta
Urbanová). V roce 2013 ve vyrovnaném závodě získala studenecká škola v Plané na
Lužnicí 7. místo, ale naděje jsme vkládali především do roku 2014. Naděje se
neukázaly být plané a studenecké škola zvítězila s historicky největším náskokem
před druhou školou. Dáme slovo už trojnásobné medailistce Markétě Urbanové:

Jak jsme znovu vyhráli republiku aneb orienťák ve 35 °C
Díky suverénnímu vítězství v krajském kole, které se v Libereckém kraji konalo
v náročných terénech v okolí Jablonce nad Nisou, jsme postoupili do celostátního
finále. Jeho pořadatelem byl 11. 6. 2014 SOK Turnov, který připravil pro závodníky
mapu Šetřilovsko v měřítku 1:5000.
Ráno jsme se celí nažhavení sešli u školy, nastoupili jsme do aut
a odjeli jsme. Shromaždiště bylo
na atletickém stadionu Ludvíka
Daňka, nacházel se zde i cíl a start
byl vzdálen 1600 m. Měli jsme
k dispozici tribunu, což bylo super, protože zde byl stín. Byl to
totiž jeden z nejteplejších dnů celého června, a tak teploty v době
startu prvního závodníka (11.30)
dosahovaly velice vysokých hodnot. Jeden po druhém jsme se vydávali na start. Už to bylo velice
vyčerpávající, protože téměř celá
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cesta vedla mezi domy a nebyl zde žádný stín. Byli jsme proto velice rádi, když jsme
se na startu mohli občerstvit kelímkem vody. Postupně jsme vcházeli do koridorů –
podle startovního času, minutu před startem jsme dostali mapu a mohli jsme vyrazit.
Trať byla poměrně krátká (ta naše asi 3 km) s velkým množstvím kontrol (v naší
kategorii 19), ale bylo to náročnější o to teplo, které bylo po celý den. Běželo se
částečně v lese, na ostrůvku, chvílemi i městskou zástavbou, sběrka a cíl byly na
atletickém stadionu. Po doběhu jsme všichni skočili pod proud vody, který zavlažoval trávník. Byli jsme celí mokří, ale vůbec nám to nevadilo, moc jsme si to užívali.
Také jsme fandili našim týmovým kolegům, kteří ještě dobíhali. Pak jsme už napjatě
čekali na vyhlášení výsledků. Když konečně nastalo, shromáždili se všichni závodníci poblíž stupňů vítězů. Nejprve se vyhlašovaly celkové výsledky škol a pak
jednotlivých kategorií. Na prvním místě se umístila naše škola ZŠ a MŠ Studenec
(ve složení: Terka Chrástová, Janča Kejmarová, Magda Hrnčířová, Denča Zahradníková, Domča Kalenská, Natka Jezdinská, Marky Urbanová, Viťa Štefan, Domča
Urban, Tomáš Exner, Aleš Mühlbach, Aleš Kalenský a Martin Vydra) a měli jsme
z toho obrovskou radost. Následovalo hromadné objetí. Pak vyhlásili i jednotlivce,
kde se z naší školy v kategorii D9 na 1. místě umístila Domča Kalenská. Po vyhlášení jsme si sbalili věci a jeli jsme naše vítězství oslavit do cukrárny. Myslím si, že
jsme si tento den všichni moc užili a ať už orienťák běháme závodně či ne, podali
jsme všichni velice dobré výkony.
Poděkování za tak dobrý výsledek patří našim trenérům, kteří se o nás celý rok
starají, učí nás stále nové věci, připravují tréninky a soustředění, jezdí s námi na
závody… Děkujeme :)
Výsledky družstev DH79: 1. ZŠ a MŠ Studenec 280 bodů, 2. ZŠ Luhačovice
224 bodů, 3. Gymnázium Turnov 209 bodů

Dětské olympijské hry
Nejvýznamnější soutěží školního sportu
v závěru školního roku jsou Dětské olympijské hry, které jsou vlastně přeborem jednotlivců v lehké atletice. Tradičně se konají na
stadionu Ludvíka Daňka v Turnově a nejinak
tomu bylo i v letošním roce. Početná studenecká výprava si v kvalitní konkurenci všech
škol vedla velice úspěšně a přivezla si několik medailí.
Tereza Chrástová (běh na 800 m)
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Zlaté medaile neboli přebornické tituly si odvezli Tereza Chrástová v běhu na
800 m mladších žákyň, Vašek
Korotvička ve skoku dalekém starších žáků a mladší
žákyně ve štafetě 4 × 60 m
(Tereza Chrástová, Eliška
Hamáčková, Tereza Dubská,
Jana Kejmarová). Stříbrné
medaile vybojovali Vašek
Korotvička v běhu na 60 m
starších žáků, Aleš Mühlbach Vašek Korotvička a Ondra Tušiak (skok do dálky)
v běhu na 1500 m mladších žáků, Patrik Kandra ve skoku vysokém mladších žáků
a štafeta 4 × 60 m starších žáků (Vašek Korotvička, Martin Vydra, Filip Machovec,
Ondra Tušiak). Bronzové medaile přidali Ondra Tušiak ve skoku dalekém starších
žáků a štafeta starších žákyň na 4 × 60 m (Markéta Hamáčková, Dominika
Kalenská, Štěpánka Dubská, Natálie Jezdinská).

Pohár ředitele školy
Ve školním roce 2013/2014 proběhl již 4. ročník celoroční soutěže O Pohár
ředitele školy, která se vždy skládá ze 4 disciplín, v letošním roce to byla štafeta
v rámci olympijského projektu Česko sportuje, běh do vrchu, lanová dráha a přespolní běh.
Celkové výsledky:
1. stupeň:
1. Markéta Štefanová
2. Linda Zahradníková
3. Sabina Jebavá

1. Ondřej Berger
2. Tomáš Jandura
3. Petr Mazánek

2. stupeň:
1. Natálie Jezdinská
2. Magdaléna Bergerová
3. Denisa Zahradníková

1. Václav Korotvička
2.Ondřej Tušiak
3. Pavel Šír

Absolutním vítězem se stal potřetí za sebou Václav Korotvička.
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Tenisový klub Studenec
Průběh letošního léta zdá se nám tenistům být poněkud neobvyklý. Především
proto, že v důsledku přívalových dešťů nám již dvakrát odteklo z kurtů velké
množství antuky. Co se týká výsledků čtyř tenisových družstev, které se do soutěží
v letošním roce zapojily, lze spíše mluvit o obvyklém umístění.
Starší žáci ve své kategorii do čtrnácti let obsadili čtvrtou příčku ze šesti. Před
nimi od prvního místa byli: TK Turnov, TC Jičín a TK Semily. Senioři od čtyřiceti
let měli stejně jako vloni přihlášená dvě družstva.
V té výkonnostně kvalitnější soutěži skončili studenečtí tenisté na posledním
devátém místě. Bylo to především pro nedostatek volna některých jedinců, kteří se
nemohli uvolnit ze zaměstnání. Ve druhé skupině byl TK Studenec sedmý z deseti,
když jednou zvítězili, čtyřikrát remizovali a čtyřikrát prohráli. Pro příští rok bude
reálnější přihlásit pouze jedno družstvo také z toho důvodu, že někteří hráči
zestárnou do kategorie nad padesát pět let. Tady se hrají pouze čtyřhry a není to tak
náročné na fyzičku. Studenečtí tenisté letos v těchto čtyřhrách byli šestí z osmi se
dvěma vítěznými a pěti prohranými zápasy. Chtěl jsem být stručný, což se mně
myslím, podařilo. Podrobnější tabulky najdou příznivci tenisu buď na našich
obecních stránkách, nebo ve skříňce u tenisové klubovny. Tak sportu zdar a tenisu
zvlášť (jak říká jeden televizní komentátor).
za TK Studenec Petr Hák

Cukrovka: Jak ji překonat zdravou stravou
Nejzdravější potraviny: Rakytník řešetlákový
Tento mohutný dvoudomý strom (existují odděleně exempláře samčí a samičí)
začal díky intenzívní výsadbě – jako prvek zahradnické architektury – zplaňovat
a být na některých místech obtížným plevelem. Stal se však základem pro šlechtění
a selekci odrůd s různou velikostí, barvou, vůní, chutí a pevností plodů.
Co obsahuje
Jak se uplatňují obsahové látky při podpoře zdraví? Listy jsou používány při
prevenci artritidy, žaludečních vředů a při dně; je to zdroj vitamínů, minerálních
látek, flavonoidů, aminokyselin a určitých tuků.
Co se jí
Mnohem významnější je však používání plodů: vnitřně jsou používány jako
prevence proti infekcím, zlepšují zrak, tlumí vývoj sklerotických změn v organizmu
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a zpomalují stárnutí. Měkké bobulovité plody uzavírají světle hnědá, kulovitá
semena, bohatá olejem. Rozemletá semena nebo tento olej jsou vnitřně používány
jako odkašlávací prostředek, při astmatu, onemocněních oběhového systému (angina
pectoris), působí preventivně proti sklerotickým plátům v cévách, zpomaluje vývoj
senility, snižuje úmrtnost na rakovinu a toxicitu při chemoterapii zhoubného bujení,
stabilizuje imunitní systém.
Široce využíván je také účinek oleje na zažívací ústrojí: působí proti vývoji žaludečních vředů a refluxní esofagitidy, zlepšuje noční vidění. Rozemletá semena a olej
jsou navíc zdrojem určitého množství vitaminů A, C, E, beta-karotenu, superoxiddizmutázy, minerálních látek, aminokyselin a mastných kyselin. Zevně jsou výtažky
z plodů a zejména olej ze semen používány při kožních reakcích (po silném oslunění), velmi dobře hojí rány vzniklé po popálení, silném ozáření, proleženinách, při
akné, různých vyrážkách, suché kůži, ekzémech a kožních vředech.
Jak působí
Dobře působí na normalizaci krevního tlaku, krevních tuků, preventivně chrání
cévy (odstraňují volné radikály, které v organizmu vnikají při stresu, některých
chorobách a zvýšené fyzické námaze) a zlepšují imunity.
http://www.cukrovka.estranky.cz/

Recepty z rakytníku
Rakytníkový sirup
Rozmačkáme nebo umeleme na masovém strojku 3 l omytých plodů rakytníku,
zalijeme 2 l vlažné vody, přidáme 2 dkg kyseliny citronové a necháme 24 hodin stát.
Potom přecedíme, vymačkáme, na 1 l šťávy přidáme 1 kg krystalového cukru a na
kraji plotny bez vaření rozpustíme. Můžeme přidat Petol. Ještě teplé plníme do láhví.
Plody rakytníku v cukru
Volí se stejné množství rakytníkových plodů a cukru, kterým se plody prosypou.
Naskládají se do sklenic, na povrchu se zasypou cukrem, uzavřou se a dají na
chladné a temné místo. Po každém odebrání plodů musíme obnovit horní vrstvu
cukru.
Rakytníkový sirup proti únavě, při rekonvalescenci, pro zvýšení imunity
–
–
–
–

1 kg šťávy z rakytníku
1–1,5 kg cukru
plody rozmixujeme a přecedíme přes husté síto nebo plátěný pytlík
smícháme s cukrem, až se rozpustí
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– zásadně nevaříme, ohřejeme na max. 75 °C a naplníme do čistě vymytých sklenic
– preventivně podáváme 1 lžičku denně, při nemoci 3× denně

Rakytníkový olej ze slupek po lisování šťávy na hojení ran a popálenin
– slupky usušíme, umeleme, dáme do sklenice a zalijeme kvalitním olivovým

olejem
– dobře uzavřeme a dáme na 3 týdny na slunné místo, občas promícháme
– pak přefiltrujeme a nalijeme do skleněné nádoby z tmavého skla a uložíme na

chladném místě
Rakytníkové plody šetrně usušit, používat jako čaj, či jen tak zobat.
Rakytníkové plody zamrazit a používat do salátů či do koláčů jako ovoce.
Rakytníkové plody uchovávat v medu. Plody zalít kvalitním medem.
http://www.mimibazar.cz/

Tělocvičná jednota Sokol Studenec
pořádá v sobotu 13. září 2014
závod v přespolním běhu

47. ročník Posvícenského koláče
a 39. ročník Memoriálu Mirka Háka
Start v 9.00 hod. za hasičskou zbrojnicí
Přihlášky dětských kategorií nejpozději do 8.30 hod. u startu
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