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ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
Rekonstrukce silnice Studenec (kostelecko) – 
směr Dolní Branná

18. srpna  skutečně  došlo  k zahájení  těchto  prací,  konkrétně  na  zmiňovaných
úsecích: Studenec (řeznictví Nosek) – Studenec (Špice) a Studenec (kostelecko) –
Studenec (hasičárna). Popisovat tyto částečně již dokončené etapy je jistě zbytečné,
jelikož  každý z nás  ví,  čeho  se  konkrétně  týkala  a co  přinesla.  V době uzávěrky
tohoto čísla Zpravodaje (30. 9. 2014) dochází na těchto úsecích k přesunutí prací na
druhou stranu vozovky a tím především ke změně průjezdnosti přes naši obec, která
se přesouvá na spodní silnici.

Vždy se jedná o nejpodstatnější záležitost, a to, aby firma, která vyhrála instalaci
dopravního značení (nejedná se o zhotovitele stavby), včas, dostatečně a především
správně tyto značky umístila.

Stále se však jedná o následné dva až tři dny, než se to všechno zrealizuje k té
podobě, která byla odborem dopravy a Policií  ČR odsouhlasena.  Hlavní  příčinou
bývá obráceně vyrobená značka a neznalost těchto lidí místního prostředí.

Na druhém úseku: Studenec (hasičárna) – Studenec (řeznictví Nosek) může dojít
oproti plánovanému harmono-
gramu  k částečnému  omezení
stavby s tím, že se tyto práce
přesunou na jaro 2015. Toto
záleží  především na vyjádření
a kladném stanovisku ze strany
Královéhradeckého  kraje,  Libe-
reckého kraje a Ministerstva

průmyslu a obchodu tak,
aby  nedošlo  k omezení
čerpání  finančních  pro-
středků.
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Samotná stavba (dle posunutého harmonogramu prací od 18. srpna) zatím probí-
há, jak má, a proto začátkem října začneme s budováním třetího nového chodníku
v úseku autobusová zastávka Na Špici – restaurace Na Špici v délce 130 metrů.

Jiří Ulvr, starosta
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Nový most v Zálesní Lhotě
Dopravních staveb v našem okolí se v letošním roce nachází skutečně mnoho. Na

každou takovou stavbu musí  být  vyhotoveno i samostatné dopravní  značení  DIO
(dopravně inženýrské opatření), které omezuje, či odklání dopravu z daného místa
jinam.  Jednou z takových  staveb  je  i v současné  době  probíhající  stavba  nového
mostu  v Zálesní  Lhotě  u autobusové  zastávky  „U Kynčlových“.  Většina  z nás  si
řekne, že by mohla probíhat rychleji, podle slov projektanta se však harmonogram
prací  nedá  zkrátit  z důvodu  dodržení  stanovených  norem  na  každou  pracovní
operaci. Nevím…, ale vím, že na této stavbě pracuje již šestá firma.

Naštěstí se zde podařilo prosadit vybudování provizorního přemostění a tím se
dopravní omezení minimalizovalo. Pokud by však nebylo, tak by spodní část Zálesní
Lhoty byla nucena jezdit směrem na Horní Kalnou.

Jiří Ulvr, starosta

6 OÚ Studenec
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Drakiáda
V neděli  28. září  jsme  se  sešli,  abychom si  vyzkoušeli,  jak  u nás  létají  draci.

Původní termín na posvícení (neděle 14. 9.) nevyšel, jelikož počasí nebylo zrovna na
tuto aktivitu připraveno.

Jsem moc  rád,  kolik  přišlo  nadšených  dětí  a především fyzicky  připravených
rodičů.  Těžko  říci,  kdo  odcházel  více  unavený,  ale  dle  ohlasů  můžu  říci,  že
spokojeni byli všichni. Počasí se skutečně vydařilo, možná toho větru bylo pomálu,
ale i tak děkuji za příjemně strávené odpoledne všem účastníkům.

Jiří Ulvr, starosta

Nový chodník
Na přelomu měsíců září a říjen jsme dokončili výstavbu nového chodníku podél

silnice II/293 v části Zdravotní středisko–cesta p. č. 1045/1 v délce 110 metrů. Od
stejného data  se tak může každý z Vás  pohybovat  bezpečněji  v úseku,  který byl
z pohledu silniční dopravy značně nebezpečný.

Jiří Ulvr, starosta

8 OÚ Studenec
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Z jednání zastupitelstva obce
Čtvrté zasedání Zastupitelstva obce Studenec v roce 2014, konané 15. září, bylo

zároveň posledním jednáním v tomto funkčním období. Zúčastnilo se ho 13 zastupi-
telů a 4 občané.

V jednotlivých  bodech  programu  zastupitelé  projednali  a schválili  následující
záležitosti:
– rozpočtové změny za rok 2014 č. 2 a rozbor hospodaření za 1. pololetí 2014,
– zvýšení kapacity ZŠ Studenec na 330 žáků a školní družiny na 87 žáků,
– finanční příspěvek Římskokatolické farnosti Studenec na výmalbu části kostela

ve Studenci ve výši 30 000 Kč,
– bezúročnou půjčku TJ Sokol Studenec ve výši do 3 800 000 Kč,
– smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti v souvislosti s vedením vyso-

kého napětí,
– prodej pozemku ve Studenci.

V diskusi  nejprve pan starosta zhodnotil  posvícenskou zábavu jako vydařenou
a poděkoval zastupitelům za pomoc; nedělní drakiáda byla zrušena kvůli bezvětří
a byl pro ni stanoven nový termín.

10 OÚ Studenec

Informace – kontejnery bioodpad – ukončení sezóny

Vzhledem k termínu uzávěrky tohoto čísla Zpravodaje a možnostem použí-
vání svozové techniky budete o termínu posledního letošního sběru do kontej-
nerů informováni ve vývěsních skříňkách. Děkuji za pochopení.

Jiří Ulvr, starosta

„Pohoštění obecní polévkou“

Na tomto  místě  oslovujeme  místní,  ale  i vzdálenější,  kdo  by měl  zájem
předvést své umění, ukázky či prodej určitého zboží v sobotu 6. prosince 2014
na této akci. Zájemci ať se přihlásí na OÚ ve Studenci do pátku 28. listopadu
2014. Zajistíme bezplatný pronájem místa i zapůjčeného stánku.
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Dále informoval o následujících akcích:
– Státní fond životního prostředí ČR v červnu akceptoval návrh na dotaci ve výši

5,5 milionu korun v rámci akce „Snížení energetické náročnosti a instalace tepel-
ného čerpadla do objektu zdravotního střediska“, v červenci bylo vydáno „Roz-
hodnutí o poskytnutí dotace“. Do konce roku je potřeba připravit veškeré povinné
dokumenty.

– Opravy  objízdných  tras  po  skončení  realizace  silnice  na  úseku Studenec
(kostelecko) – Horka u Staré Paky.

– Pokračování rekonstrukce  silnice:  18. srpna  byly  zahájeny  práce  na  úsecích
Studenec (řeznictví Nosek) – Studenec (Špice) a Studenec (kostelecko) – Stude-
nec (hasičárna).

– Probíhající  opravy  mostu  v Zálesní  Lhotě u autobusové  zastávky  „U Kynčlo-
vých“.

– Dokončovací práce na chodníku podél silnice od zdravotního střediska a přípravy
na vybudování nového chodníku od autobusové zastávky k Restauraci Na Špici.
Pan starosta Jiří Ulvr poděkoval všem zastupitelům za spolupráci v uplynulých

čtyřech letech a popřál jim hodně úspěchů v osobním i pracovním životě; těm, kteří
kandidují, popřál úspěch v nadcházejících volbách.

OÚ Studenec 11

Omezení provozu lékárny

Vážení občané!
Z důvodu velmi malé návštěvnosti Lékárny Studenec jsme nuceni omezit

její provoz takto:

Pondělí: 8.00 – 14.00
Středa: 8.00 – 14.00
Čtvrtek: 8.00 – 14.00

Zároveň  bychom  rádi  poděkovali  pacientům,  kteří  si  léky  v Lékárně
Studenec vyzvedávají a umožňují tak aspoň částečný provoz lékárny ve vaší
obci.

za provozovatele: PharmDr. Josef Dovolil, Ph.D.
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Z farnosti Zálesní Lhota
Havarijní  stav  kostela  v Zálesní  Lhotě,  zejména  co  do  krovů,  hodin,  okenic

zvonice,  ale  hlavně  střechy kostela  a věže,  je  znám.  Je  již  připravena  koncepce
řešení oprav a jako priorita se tedy dostává do popředí střecha, trámoví,  výměna
uhnilé pozednice a střešní krytiny. Nelze do nekonečna „flikovat“ opravy použitým
materiálem jen v lokálních  částech.  Kromě možností  shánění  prostředků v cizině
a jinde leží na bedrech farnosti, ale i široké veřejnosti starost o započetí oprav. Od
prvního  článku  uveřejněného  ve  Zpravodaji  zatím  farnost  nezaznamenala  větší
příspěvek od lidí, kteří se sice na kostel dívají a na určité obnovy upozornili, ale
dosud zůstalo pouze u slov. Zejména místní o lhoteckém kostele vědí. Chtěl bych
naproti tomu poděkovat všem, kteří již přispěli do kasičky k tomu určené u vchodu
do kostela u sloupu.

Tento článek je napsán hlavně proto, aby vešlo ve známost, že se záchrana kostela
v Zálesní Lhotě stává prioritou snah o opravy ve farnostech studeneckého obvodu.
Pokud se naskytnou příležitosti k různým dotacím, zejména po Novém roce, chce
farnost Z. Lhota investovat síly a snahu o získání dotací na opravy střechy v Zálesní
Lhotě. Tato akce dostává větší prioritu než malování kostela ve Studenci, a to proto,
že jde  o statiku kostela,  jeho záchranu a budoucnost,  přičemž již  teď se zdaleka
nejedná o místo zapomenuté a mrtvé. Statice kostela rozhodně nepřispívá ani to, že
někteří spoluobčané v blízkosti kostela jezdí těžkými nákladními automobily, stroji
a někteří  velkými  dodávkami  v blízkosti  kostela  parkují,  čímž  působí  postupné
narušování pískovcového zdiva, a kostelu tak škodí. O prioritě svých snah opravy
a nápravy tohoto stavu má lhotecká farnost jasno.

Mgr. ThLic. Miloslav Paclík, správce

Z kostela Studenec
Kostel  Studenec  dostal  na  konci  prázdnin

zvláštní dar, dva nové zvony. Větší, 120kilový se
jménem sv. Jana Maria Vianneye, faráře arského,
a menší 60kilový, se jménem sv. Pia z Pietrelciny,
známého jako Pater Pio. Dá se tedy s žertovnou
nadsázkou říci, že Studenec už bude mít na stálo
dva nové „faráře“. Farnost poděkovala dárci, který
si  nepřeje zveřejnit  jméno,  a zároveň bylo  ozná-
meno,  že zvony byly pořízeny jako poděkování,
a předně k tomu, aby zvonily pravidelně, denně,

12 OÚ Studenec
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na což se již ptají i ti, kteří kostel pravidelně
nenavštěvují. Budou mít též nápis „jubilejní rok
diecéze 2014“. Zvony 5. října při mši svaté posvětí
jeden z nejstarších občanů – rodáků Studence, nej-
starší  žijící  kněz  diecéze  a poslední  kněz,  který
měl ve Studenci primici, člověk zasluhující bez
nadsázky čestné občanství, Mons. Karel Exner,
probošt z Nové Paky.

Mgr. ThLic. M. Paclík

Z farnosti Studenec
Jak  již  široká  veřejnost  ví,  v místním  kostele

sv. Jana Křtitele se během prázdnin dokončila vý-
malba presbytáře neboli kněžiště. Kromě výmalby
ploch byly opatrně očištěny fresky na stěnách a připraveny na budoucí restaurování.
Zároveň  byla  obnovena  elektroinstalace  a instalováno  nové  osvětlení.  Výmalbu
z větší části zajistili farníci. Případný přebytek financí na účtu malování bude použit
na pokračování výmalby lodi kostela a dalších prací a elektroprací.

Malování Studenec kostel 2014, rekapitulace příjmů a výdajů
Výdaje
elektroinstalace a elektropráce 91 929 Kč bez DPH
IDER Doležálek 111 243 Kč vč. DPH

malování 166 115 Kč bez DPH
MALPONA Vrchlabí 200 999 Kč vč. DPH

výměna osvětlení 62 492 Kč bez DPH
Majak HK 75 616 Kč vč. DPH
Celkem výdaje presbytář 387 858 Kč

Příjmy k 20. 6. 2014

Farnost – podúčet na malování 182 000 Kč
MKČR dotace přes ORP 70 000 Kč
Příslib dotace Kraj LBC (?) 50 000/70 000 Kč dle schválení žádosti
Příslib sponzoring osvětlení (daný na TFR) (?) 75 616 Kč (?)

Celkem cca 377 616 Kč; závislé na schválení dotace z Kraje LBC

Farnost děkuje všem občanům, kteří přispěli na konto malování a zároveň všem
zastupitelům obce Studenec, kteří dne 15. 9. 2014 schválili příspěvek obce Studenec
na malování, a to ve výši 30 000 Kč. Všem Pán Bůh zaplať.

OÚ Studenec 13
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Slavnosti ve farnosti listopad 2014 – září 2015

sobota 1. 11. 2014 Slavnost Všech svatých
neděle 2. 11. 2014 Vzpomínka na všechny zemřelé
23. 11. 2014 Slavnost Ježíše Krista Krále
pondělí 8. 12. 2014 Slavnost P. Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
středa 24. 12. 2014 Půlnoční vánoční mše
čtvrtek 25. 12. 2014 Slavnost Narození Páně
pátek 26. 12. 2014 sv. Štěpán
středa 31. 12. 2014 Děkovná mše na konci roku
1. 1. 2015 Slavnost Matky Boží P. Marie
úterý 6. 1. 2015 Slavnost Zjevení Páně
pondělí 2. 2. 2015 Uvedení Páně do chrámu – Hromnice
středa 18. 2. 2015 Popeleční středa
čtvrtek 19. 3. 2015 Slavnost sv. Josefa
středa 25. 3. 2015 Slavnost Zvěstování Páně
29. 3. 2015 Květná neděle
2. 4. 2015 Zelený čtvrtek
3. 4. 2015 Velký pátek
4. 4. 2015 Vigilie vzkříšení
5. 4. 2015 Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
6. 4. 2015 Pondělí velikonoční
3. 5. 2015 Pouť Roztoky (3. 5. sv. Filipa a Jakuba)
čtvrtek 14. 5. 2015 Slavnost Nanebevstoupení Páně
17. 5. 2015 Pouť v Zálesní Lhotě (16. 5. sv. Jan Nepomucký)
24. 5. 2015 Slavnost Seslání Ducha Svatého
31. 5. 2015 Slavnost Nejsvětější Trojice
čtvrtek 4. 6. 2015 Slavnost Těla a krve Páně
7. 6. 2015 Slavnost Těla a krve Páně (přeloženo na neděli)
pátek 12. 6. 2015 Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
28. 6. 2015 Pouť Studenec (Slavnost Narození sv. Jana Křtitele 24. 6.)
pondělí 29. 6. 2015 Slavnost sv. Petra a Pavla
neděle 5. 7. 2015 Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
5. 7. 2015 Pouť v Čisté (4. 7. sv. Prokop)
sobota 15. 8. 2015 Slavnost Nanebevzetí P. Marie
13. 9. 2015 Posvícení Studenec (ke dni 12. 9. Jména P. Marie)

14 OÚ Studenec
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Základní škola a Mateřská škola Studenec
Nový školní rok 2014/2015 už opět upaluje svým neúprosným školním tempem

a jednu pětinu své existence už má vlastně za sebou. Obdobně jako v předchozích
letech  došlo  k nárůstu  počtu  žáků  a k 30. září  2014  bylo  v rámci  základního
vzdělávání zapsáno 303 žáků a v rámci předškolního vzdělávání 112 žáků. Není to
však  historicky  nejvyšší  počet  žáků,  neboť  ve  školním  roce  1885/86  bylo  ve
studenecké obecní škole zapsáno 433 žáků. Všichni žáci však do školy z různých
důvodů nedocházeli a ve školní kronice té doby se dočteme, že v žádný školní den
nebylo přítomno více než 350 dětí. I tak je tento počet na tehdejší školní budovu
a složení pedagogického sboru úctyhodný.

Počet žáků vykázaný k 30. září daného roku je závazným ukazatelem nejen pro
tvorbu rozpočty školy ze strany MŠMT a Libereckého kraje, ale také ke stanovení
koeficientu  obce  v rámci  rozpočtového  určení  daní  (daň  z přidané  hodnoty,  daň
z příjmu).  Problémem  z tohoto  hlediska  je  jistě  případné  přijetí  dalších  žáků
v průběhu školního roku, kdy veškeré finanční prostředky zůstávají v původní škole
a v původní obci žáka.

V průběhu října  navštívila  školu  také  tříčlenná kontrolní  komise  České  školní
inspekce  a během  jednoho  týdne  kontrolovala  podmínky,  průběh  a výsledky
vzdělávání ve škole a ve školní družině, podporu výchovy ke zdraví zaměřenou na
rozvoj  zdravých stravovacích návyků,  pohybových dovedností  a tělesné zdatnosti
žáků, prevenci rizikového chování žáků, kvalifikovanost a odbornost pedagogických
pracovníků,  dodržování  právních  předpisů  a využívání  přidělených  finančních
prostředků ze státního rozpočtu.

Kontrolní tým pod vedením Mgr. Blanky Hornové neshledal žádné porušení výše
uvedených povinností školy, velice kladně zhodnotil materiálně technické vybavení
studenecké školy včetně jejího okolí, výsledky studeneckých žáků ve vědomostních
a sportovních soutěžích a stoprocentní kvalifikovanost pedagogického sboru, což je
v současnosti  spíše  výjimkou.  Součástí  kontroly  byly  pochopitelně  hospitace
u jednotlivých  vyučujících  a pochvalu  si  určitě  zaslouží  za  předvedenou  hodinu
Mgr. Ivana Kučerová, Mgr. Petra Pohořalá a Ing. Petra Šedivá.

I v letošním roce se studenecká škola zapojila do čerpání finančních prostředků
z Evropského sociálního fondu, tentokrát jako partner společnosti ATTEST, s.r.o.,

OÚ Studenec 15
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v projektu Vzdělávání dotykem. V rámci tohoto projektu absolvuje 15 zapojených
pedagogů  ucelený  systém kursů  k moderním formám vzdělávání  formou  využití
tabletů a škola bude těmito tablety vybavena.

PaedDr. Petr Junek

Vítání prvňáčků 2014
1. září jsme se opět nadšeně sešli, abychom zahájili školní rok, přivítali prvňáčky,

nové  žáky a vyučující.  Do prvních  tříd  letos  nastoupilo  44 dětí,  na  které  se  těší
zkušené pedagožky Iva Kučerová a Bohunka Janoušková. Do učitelského sboru při-
cházejí po mateřské dovolené paní učitelky Monika Mečířová a Markéta Šimková.
Všechny  „nováčky“  vítali  naši  novopečení  deváťáci,  tentokrát  v roli  plavčíků,
s třídní učitelkou A. Brožovou.

Role moderátorky se statečně ujala Bětka Bušáková a se seznamem prvňáčků jí
pomohla Simona Bartoňová. Prvňáčky zdobila tradičně šerpa a se záchranným kru-
hem v ruce se po skluzavce spouštěli z pódia mezi ostatní žáky. Zde ještě obdrželi
pamětní list a rodičům byla na přivítanou předána kytička. Počasí nebylo dokonalé,
stejně  jako  ozvučení  celé  akce,  ale  na  fotografiích,  které  pořídila  K. Štefanová,
a doufáme, že i na „domácích“ snímcích převládají úsměvy… to nás těší. Šťastné
vykročení  do  nového  školního  roku dětem i pracovníkům školy také  popřál  pan
ředitel Petr Junek a též pan starosta obce Jiří Ulvr. Děkujeme.

za 9. třídu Bětka Bušáková, žákyně 9. tř.

„Ahoj děti, školáci, učitelé, rodiče a všichni, kteří jste dnes přišli přivítat naše nové prvňáčky.
Letos jich máme strašně moc a to je dobře,
bude nás zase víc
a nebudeme se bát… natož vlka.
Asi se divíte, že po mé pravici stojí deváťáci… ustrojení jako plavčíci.
Není to náhoda, ten nápad vznikl ze zkušeností let minulých.
Sami totiž v učení dost plaveme, chvílemi se až topíme a o pomoc často prosíme.
Výraz zoufalství nad učením v naší tváři,
by mohli vyřešit snad nějací záchranáři.
Proto jsme se rozhodli,
vzdát se svého pohodlí
a sami vás budeme učit plavat
a zaručené rady do života dávat,
jak se třeba v matematice neutopit
a jak hlouposti bez velkých následků tropit.
Budeme takoví vaši školní plavčíci s úsměvem na líci,
i když denně nebudeme nosit tuhle čepici.
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Darujeme vám záchranný kruh, kdyby se vám stalo, že zrovna nebudeme nablízku
a vy budete ohrožený druh, tedy druh dětí,
které bezhlavě všude letí,
někdy i do vody… všechno je dílem náhody.
Chystáme se vás pokřtít vodou školní, z kohoutku jsme jí natočili
a sami do bazénku vlili,
abyste na klouzání mezi ostatní žáky připravení byli.
Ještě vám chceme radu dát.
Ospalí, nemocní, protivní se snažte ve škole „nekoupat“,
mohl by se od vás i učitel nakazit
a příjemnou atmosféru ve škole všem pokazit.
Ať vás škola baví, ať se máte rádi, uvidíte brzy sami,
že to bude jako s námi,
proplavete školu nakonec,
než by řekl švec…“

Do 1. A nastoupili: Do 1. B nastoupili:
Ašverová Tereza Čistá u Horek Brožová Petra Studenec
Dědeček Jakub Nová Paka Budín Josef Zálesní Lhota
Feixová Rosálie Čistá u Horek Budín Matěj Zálesní Lhota
Hájek Patrik Nedaříž Česáková Karolína Zálesní Lhota
Horáček Šimon Studenec Dražková Kristýna Dolní Branná
Ježek Miroslav Horka u Staré Paky Hamáčková Šárka Studenec
Jílek Ondřej Borovnička Hofman Tim Zálesní Lhota
Jiřík Lukáš Studenec Hylmar David Studenec
Kolářová Anja Studenec Chrástová Barbora Studenec
Lánský Jan Roztoky u Jilemnice Jirout Ondřej Studenec
Maček Adam Studenec Kuřík Jakub Studenec
Marek Tadeáš Studenec Kuřík Matouš Studenec
Militký Dominik Žďár Navrátilová Eliška Zálesní Lhota
Nýdecká Linda Bukovina Ottová Petra Zálesní Lhota
Ott Martin Bukovina Pavlová Karolína Studenec
Pochop Petr Jilemnice Skrbková Nela Zálesní Lhota
Šulcová Anna Studenec Šedivý Josef Studenec
Tůmová Natália Čistá u Horek Tauchman Matěj Studenec
Vrbata Šimon Studenec Trejbal Vojtěch Studenec
Zvěřina David Studenec Tušiaková Anděla Studenec

Vanclová Jana Studenec
Vaníček Jakub Studenec
Vydra Jakub Zálesní Lhota
Zahradník David Studenec

OÚ Studenec 17
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Podzim zbarvuje družinu…
Změna ročního období zavítala i do školní družiny. Barevný podzim nás vtáhl do

svých kouzel barev, rozvinul naši fantazii a vložil nám spoustu energie do podzim-
ního tvoření.

Nejvíce si podzim samozřejmě
užíváme venku v pohybu – na hřišti
s míčem, v naučné stezce, v lese či
v přírodě. K podzimu patří i trochu
toho  pochmurného  počasí.  A to
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 nám dává prostor  k trávení
času v prostorách školní dru-
žiny,  vyrábění,  kreslení
a dalším činnostem. Šikovné
dětské ručičky tvoří  různé
podzimní dekorace akresby.
Nejprve jsme vyráběli girlandy z listů, prvňáčci
ztvárnili podzimní stromy plné barev, neopome-
nuli jsme ani podzimní sklizeň… Jablka a hruš-
ky trochu navrtali  červíci,  ale  hroznové víno,
švestky a další plody jsou ideální k uskladnění.
Aby pan školník neměl moc práce s hrabáním
listí, tak jsme mu pomohli a spoustu barevných
listů v okolí školy jsme sesbírali a navlékli na
nit.  Víte,  co  z toho  vzniklo?  Housenky,  které
nám lezou po celé škole… a taky věnce, které
zdobí chodbu. Jelikož nás je hodně, tak máme
i hodně výrobků, kterými zdobíme nejen prostory družiny, ale i celé školy.

Podzim je na začátku a zásobník námětů je stále plný. Budeme se činit dál, a co je
naplánováno? No samozřejmě draci, Halloween a strašidla a asi budeme i vařit podle
Ládi Hrušky. Takže nás čeká spousta práce, radosti a jistě i trochu vzdoru!

Hezký podzim přeje ŠD. za kolektiv vychovatelek Mgr. Alexandra Brožová
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Výlet do světa rytířů, kejklířů,
princů a princezen

Ve studenecké MŠ mohly děti z prvních tříd ZŠ
dne 7. 10. 2014 zhlédnout výukový a zároveň zá-
bavnou formou provedený pořad o dobách dávno
minulých. Mnozí žáci si odnesli celou řadu pona-
učení,  dozvěděli  se  o práci  mýtného  či  kejklířů,
velmi  je  pobavilo  nemotorné  a legrační  chování
loupežníka.

Pardubická  agentura  Pernštejni,  zabývající  se
tvorbou výukových pořadů, svým programem ne-
zklamala – vystoupení, které mělo spád, vtip i po-
učení,  se  setkalo  s velmi  kladným  ohlasem  ze
strany žáků a pedagogů.

Učíme se za pochodu – Janova Hora, Rovinka
Děti ze třetích tříd si odbyly dva týdny ve školních lavicích. Proto už nastal ten

správný čas na zasloužený oddech. V úterý 16. září jsme se v rámci projektu Učíme
se  za  pochodu  spo-
lečně  vydali  na Jano-
vu  Horu  a Rovinka.
Vzhledem ke krásné-
mu počasí jsme se ne-
jen pěkně prošli, ale
společně jsme stavěli
domečky  v lese,  hle-
dali  houby  a pozoro-
vali  huculské  koně.
Na závěr si  všichni
pohráli v ohradě s ma-
lými  kůzlátky  a  vy-

zkoušeli  prolézačky,  houpačky a jiné místní atrakce.  Čas utíkal  příliš  rychle a my
jsme na závěr museli absolvovat zrychlený přesun na autobus. Pěšky do Studence se
totiž nikomu z nás nechtělo.

Všichni absolvovali první společnou horskou túru úspěšně a doufáme, že na konci
školního roku se nám podaří zdolat další část Krkonoš.

PaedDr. Miloslava Jindrová a Mgr. Markéta Šimková, třídní učitelky
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Dopravní hřiště Košťálov
Stejně  jako  každoročně,  tak  i letos  se  na  podzim  naši  čtvrťáci  postupně  ve

3 dnech zúčastnili dopravního hřiště v Košťálově.
Se čtvrťáky ze 4. C jsme jeli  1. října.  Ráno jsme vyjeli  linkovým autobusem,

projeli jsme dešťovými mraky a vystoupili v Košťálově, kde nás čekalo počasí sice
chladné, ale naštěstí bez deště.  Děti se dvě vyučovací hodiny pilně seznamovaly
s pravidly silničního provozu a s dopravními značkami pro ně potřebnými, a poté si
mohly prověřit teoretické poznatky v praxi na dopravním hřišti. Všichni byli šikov-
ní, jízdy se obešly „bez bourání a nehod“. To je příslibem, že v dubnu 2015 projdou
zdárně závěrečnou zkouškou. Ale nezakřikněme to a raději… hodně štěstí, čtvrťáci!

Mgr. Alice Hůlková, vyučující 4. C

Podzimní putování po Krkonoších
Na sklonku září, při krásném slunečném počasí, se páté třídy společně vydaly pod

taktovkou paní  učitelky Venclové  a Líkařové do Krkonoš.  Projekt  „Učíme se  za
pochodu“ páťáky zavedl na krásná místa, která na všechny dýchla svou zajímavou
historií i přírodní krásou. Hlavní cíl výletu byly Sněžné jámy. Pěší výlet započal na

Zlatém návrší, odtud
nás l edova l  v ýs tup
k mohyle Hanče a Vr-
baty,  kde se nám Kr-
konoše ukázaly v celé
své kráse. Následně se
cesta klikatila kolem
vojenských bunkrů až
k Labské  boudě.  Po
krátké pauze všechny
čekal  výšlap  na  sa-
motné  Sněžné  jámy.
Po chvilce pauzy spo-

jené  s nezbytným fotografováním čekala  na naše  turisty kamenná cesta na  chatu
Martinovku  a dále  do  Špindlerova  Mlýna.  Nádherná  krajina,  historie  i zdolání
„velké“  túry  zanechala  ve  všech  zúčastněných  krásné  vzpomínky.  Příští  rok  se
budoucí šesťáci těší na další výlet z projektu „Učíme se za pochodu“. Do té doby ale
všechny čeká ještě spousta práce. Držte nám palce!

Přihodilo  se:  „Hodně  tam  foukalo  a mně  tam  zrovna  vypadnul  zub“. Josef
Janhuba, V. A
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Buďme tým
Ve dnech 4. 9.–5. 9. se žáci dvou šestých tříd (6. A a 6. B) zúčastnili adaptačního

pobytu v ZŠ Studenec. Cílem tohoto projektu bylo seznámit se s novými žáky, kteří
do studenecké školy od 1. září nastoupili, a dále stmelit třídní kolektiv, aby působil
jako tým.

Po  přivítání  žáků  v ZŠ  Studenec  většina  aktivit  probíhala  venku,  neboť  bylo
slunečné počasí. Program pro děti vymyslely třídní učitelky obou šestých tříd, které
také žákům vysvětlovaly pravidla her a všechny aktivity řídily.

Nejprve měli žáci připraveny tzv. zahřívací hry (Kompot, hledání pohádkových
postav atd.), u nichž se blíže seznámili a museli více komunikovat mezi sebou. Mezi
tyto hry byly vloženy pohybové aktivity (honěná, přehazování míčku do soupeřova
pole  atd.).  Dále  následovaly  hry,  jejichž  cílem  bylo  vyzkoušet  soudržnost
a disciplínu žáků (zkouška přátelství, „Elektrika“).

Po hraní následovalo opékání špekáčků (tedy společná večeře), kde se ukázala
šikovnost i ochota žáků, kteří se nabídli připravit ohniště a starat se o oheň. Pak se
sportovalo…  Většina  chlapců  hrála  fotbal  a smíšená  družstva  dívek  a chlapců
trénovala volejbal a přehazovanou.

Po přesunu do školy byli žáci rozděleni náhodně do čtyř skupin a měli za úkol
postavit jako tým co nejvyšší věž ze čtvrtek. Tato činnost patřila ke stěžejním hrám,
neboť  zde  bylo  dobře  poznat,  kdo  z týmu  má  organizační  schopnosti,  kdo
spolupracuje a kdo se jen pasivně účastní.

Pak následoval volný program před spaním a večerka, jejíž přesný čas lze stěží
upřesnit, neboť v noci naši „unavení“ žáci dostali novou dávku energie…

Po brzkém ranním vstávání všechny čekala společná snídaně v jídelně. Protože ve
škole začínalo páteční vyučování pro ostatní  třídy,  odebrala se 34členná skupina
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i s vedoucími opět do přírody, tentokrát za hasičárnu. Počasí se i druhý den opravdu
vydařilo.  Žáci  byli  rozděleni  do  dvou  skupin,  podle  nočních  zásluh,  kdy  jedna
skupina běžela za odměnu na Strážník a druhá si vyšla na procházku kolem Bosny,
kde  si  zahrála  „Nálety“  a hru  „Stronzo“.  Když  se  obě  skupiny  opět  sešly  za
hasičárnou, čekala je hra, která spočívala v tom, že si žáci ve skupinách zhruba po
osmi  lidech  přidělovali  navzájem  karty  s dobrými  vlastnostmi.  Poté  následovala
další důležitá (tentokrát tvůrčí) činnost – kresba vlastního erbu, který pak měl každý
ostatním  představit.  Předposlední  venkovní  hrou  bylo  ústní  předávání  zprávy
v pětičlenných týmech.

Pobyt  venku byl  ukončen svačinou a hrou  nazvanou „Molekuly“,  kde  se  žáci
„shlukovali“ do jednotlivých skupinek, jejichž počet byl vedoucími vždy určen. Ve
třídě byl  celý program ukončen hrou „Pavučina“,  kdy si  žáci  předávali  klubíčko
vlny. Každý měl sdělit ostatním, čím ho tento adaptační pobyt obohatil. Na této hře
se podařilo názorně žákům i vedoucím ukázat, že patří do jednoho týmu, v němž by
všichni  měli  „táhnout  za  jeden  provaz“.  Každý  v týmu  je  nepostradatelný  a na
každém jedinci záleží, jak se bude na utváření zdravého třídního kolektivu podílet.
Na konci pobytu každý žák vyplnil anonymně anketní lístek, kde mohl vyjádřit své
kladné i záporné názory na tento projekt.

Na závěr si žáci zaslouží pochvalu za plné nasazení v jednotlivých aktivitách, za
soudržnost a kamarádské navázání vztahů s novými spolužáky. Jedná se o kolektiv,
který potřebuje pevná pravidla a organizovaný program, pak vše funguje ke spokoje-
nosti všech, žáci v tomto ročníku jsou velmi aktivní (někdy až příliš), svou energii
potřebují  vložit  do  těch  správných  činností.  Jejich  největší  motivací  je  právě
pochvala a skvělý pocit z dobře odvedené práce či z vlastního úspěchu.

Mgr. Monika Mečířová, Ing. Petra Šedivá, třídní učitelky 6. ročníku

Učíme se za pochodu – Harrachov
V rámci  výše  jmenovaného  projektu,  který  je  zaměřen  na  poznávání regionu,

letos navštívilo 59 žáků 6. a 7. ročníku Harrachov a okolí.
Každého  asi  napadne,  že  to  chtělo  hlavně  odvahu… a je  to  pravda.  V těchto

třídách  máme  totiž  velmi  „živé“  děti,  proto  jsme  neváhali  posílit  pedagogický
doprovod. Prohlídka provozu výroby skla se všem moc líbila, zvládli jsme ji na dvě
party, a jelikož se bylo na co dívat, nezbýval čas na lumpárny. Překvapivě se děti
hodně dotazovaly a fotily, natáčet se zde nesmí. Sklárna Novosad a syn je nejstarší
fungující sklárna v Čechách a pravděpodobně i na světě. Dochovala se zde tradiční
ruční výroba sklářskými píšťalami a foukání do dřevěných forem, tedy techniky, kte-
ré nebyly dodnes překonány. Současnou produkci sklárny tvoří především luxusní
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nápojové soubory, dekorativní a užit-
kové sklo a křišťálové lustry. Sklár-
na je schopna vyrobit sklo více jak
třiceti barev a její měsíční produkce
je přibližně 40 tisíc sklenic. Všech-
ny výrobky se rozhodně nepovedou,
ale dají se ještě za symbolickou ce-
nu  zpeněžit  a kupující  je  spokojen,
stejně jako my, protože chybičku
téměř nepoznáte. Děti pochopitelně
této nabídky využily a odnášely si
hlavně skleničky a těžítka. V muzeu
skla, kde byla v roce 2001 rozbita
velice drahá váza neukázněným žáč-

kem, jsme byli  všichni „ve střehu“. Váza je v současné době ve skleněné vitríně
a fotografie té nešťastné události všem připomíná, že opatrnosti a dozoru při akcích
s dětmi  není  nikdy dost.  Velice  pěkně  nachystaná  je  také  expozice  SKI  muzea,
věnovaná především skokanům na lyžích.

Naše další kroky vedly k řece Mumlavě. Mumlavské vodopády jsou nejbohatšími
na vodu řítící  se  s hukotem po celé šířce  koryta  do hloubky přibližně 10 metrů.
Zabírají  celé řečiště  a tvoří  v žulové skále obří  kotle,  tzv.  Čertova oka.  Jedná se
o prohlubně, které byly v žulovém podkladu vyhloubeny pohybem vody s kamínky.

Nedaleko vodopádů se nachází Mumlavská bouda – původně harrachovská há-
jovna, dnes výletní restaurace. Vodopády jsou dobře přístupné pěšky i na kole po
asfaltové cestě, kde je zákaz vjezdu motorových vozidel. Od Mumlavských vodo-
pádů můžete pokračovat dále na Voseckou boudu. Tam jsme ovšem nedošli, protože
náš čas se pomalu krátil, pokračovali jsme proto ke skokanským můstkům, kde se
děti vyfotily a stihly napsat krátký rekapitulační testík, abychom se ujistili, že jsme
v Harrachově nebyli  zbytečně.  Krásné  počasí  a bezproblémový průběh celé  akce
zajistily paní učitelky R. Macháčová, P. Šedivá, M. Mečířová, P. Pohořalá a  V. Viková.

Mgr. Romana Macháčová

Osmáci a deváťáci na Riegrově stezce

V rámci projektu Učíme se za pochodu se žáci 8. a 9. ročníku vydali na exkurzi
do severní části Českého ráje Spálova. Autobusem jsme dojeli do Semil, kde jsme
vystoupili v proslulé části Kolonka, kdysi honosné čtvrti s byty pro nejvýše posta-
vené pracovníky místní továrny, dnes místu, kde přebývají problémoví nájemníci. Po
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prvotním šoku přechází-
me přes lávku nad řekou
Jizerou do Bítouchova,
odkud se vydáváme po
žlutě značené turistické
stezce na rozcestí Mora-
va. Úzká pěšinka se kli-
katí po strmé stráni a mí-
sty odkrývá jedinečné
výhledy do jizerského
údolí. Méně známá Ka-
menického  stezka  byla
poprvé otevřena v roce
1941. Na Moravě jsme

posvačili, nabrali nové síly, a pokračovali po modře značené turistické stezce okolo
známé vyhlídky na Myší skále do Spálova. V místní části obce Spálov – v osadě
Podspálov jsme navštívili hydroelektrárnu, která byla vybudovaná v letech 1921 až
1926. Náhon k elektrárně je veden od jezu v blízkosti galerie raženou štolou dlouhou
1323 metrů  a dále  zděným kanálem dlouhým 437 metrů.  Po prohlídce  elektrárny
jsme ještě poobědvali v místní restauraci a pak se vydali zpět do Semil. Konečně jsme
si prošli vyhlášenou Riegrovu stezku, jejíž dominantou jsou kovové visuté galerie
v délce 77 metrů vetknuté do skalního masivu ve výšce 5,5 metrů nad tokem řeky Ji-
zery. Unavení, ale v pořádku jsme dorazili do Semil a autobusem se vrátili do školy.

Mgr. Petra Faistaverová

Planeta Země Indonésie
Stejně jako v předešlých letech jsme se i letos zúčastnili tohoto velmi povedené-

ho, populárně naučného projektu, určeného pro žáky 5.–9. tříd. Probíhá ojedinělou
formou – nejmodernější multimediální projekcí poutavých fotografií a videosekven-
cí a naživo komentovaným výkladem. Průvodcem je cestovatel a dobrodruh Adam
Lelek, který divákům ze svých expedicí přibližuje křehkost života, krásu i problémy
naší  planety a život  obyvatel  nejrůznějších zemí. A to,  co jsme viděli  letos,  vám
převypráví Tereza Urbanová (6. B):

Dne 22. 9. 2014 jsme se my a 5. třída vydali na prezentaci do kulturního domu
v Jilemnici. Prezentace byla o cestě pana Adama Lelka do vzdálené Indonésie. Let
trval okolo 20 hodin. První jeho cíl byl ostrov (myslím, že se jmenuje Borneo). Lidé
tam jsou závislí na vodě. Na vodě mají domy, ve vodě se myjí, vodu převářejí na
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pitnou a dokonce ji mají jako odpadkový koš. Trhy mají od 5.00 ráno do 7.00 také
na vodě (na lodičkách).  Další jeho cesta byla do národního parku na „luxusní“
lodičce, s kapitánem a kuchařkou. Při spaní musel mít síťku proti komárům, kteří
přenášejí nemoc malárii. Podařilo se mu spatřit kahaua nosatého, který má velký
nos, díky kterému může plavat ve vodě. Aby mohl plavat ještě lépe, má blány mezi
prsty. Břicho má nafouklé, protože může pozřít i jedovaté rostliny, díky kterým se
v jeho  břiše  vytváří  plyny.  Poté  byl  v záchranné  stanici,  kde  stanul  tváří  v tvář
orangutanovi.

Po tomto zážitku se vydal do oblasti Tana Toraja, kde se nachází kmen Torádžů.
Torádžové se domnívají, že celý život se točí kolem smrti. Svatby, křtiny apod. se tam
vůbec neslaví. Jak se někdo narodí, už aby šetřil na pohřeb. Pohřeb je velkolepá
věc. Když někdo umře, nechají si ho doma a chovají se, jako kdyby neumřel, než
našetří na pohřeb. Pohřeb trvá i 5 dní a zabije se i 100 volů. Poté se vydal k jinému
kmeni, ve kterém je povinná víra. Je zde nejvíce muslimů. Modlitební místo a oběti
jsou tu na každém kroku. A to doslova. Adamovi jeden jeho kamarád předpověděl, že
bude v nebezpečí a že amulet, který mu dal, nesmí sundat z krku. Vydal se tedy dál
za kmenem, ve kterém se muži živí vynášením síry ze sopky. Jeden muž unese okolo
60–120 kg síry. Od jednoho muže se dozvěděl, že daleko v pralese je kmen, který je
jako z doby kamenné. Rozhodl se okamžitě: musím ten kmen najít. Po dlouhé cestě
je  opravdu  spatřil:  „To  je  náčelník  lidojedů!“  Náčelník  se  mu  svěřil,  že  jedí
převážně vlastnoručně udělanou mouku, ale když zabijí člověka z jiného kmene, tak
že si ho také dají. Nejlepší je prý maso dlaní a chodidel. Mozek je prý dobrý na
chytrost.  Při  výpravě  do  pralesa  s lidojedy  uklouzl  Adam  na  kládě  a bolel  ho
hrudník. Výprava skončila. Adam musel putovat 4 dny do nemocnice, aby zjistili,
jestli  nemá  např.  propíchlé  plíce.  Nakonec  neměl.  Ještě  si  stihl  vyfotografovat
varana komodského a už odlétal  domů. Celou prezentací nás provázel  jeden pán
s paní. Už skončila i přednáška a hurá do školy.

„Srdíčka“ ve Studenci
6. 10. 2014 nás po domluvě s paní ředitelkou Nálevkovou navštívili žáci Základní

školy speciální v Jilemnici pod názvem „Srdíčko“.
S připraveným pásmem písniček s motivem svatby vystoupili před našimi žáky

osmého a devátého ročníku. Program zvládli na jedničku, vše měli pečlivě nacviče-
né. Děvčata ve svatebních šatech společně s chlapci s motýlky a v cylindru vháněli
až slzy do očí. Svůj program velice prožívali, někteří i zpívali (třeba Martin moc
pěkně) a bylo vidět, že je to nejen baví, ale i naplňuje. Paní vychovatelky jim po
celou dobu byly velkou oporou a vlastně i součástí programu. Potlesk za povedené
představení si opravdu vychutnali a potěšila je i malá pozornost v podobě sladkostí,
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voňavé svíčky a velmi „in“ náramku z gumiček zhotoveného našimi žákyněmi. Vel-
ký obdiv patří také výchovnému a pedagogickému doprovodu, který o děti pečuje
s láskou a porozuměním. Nemalý podíl mají jistě i na tom, že děti perfektně zvládají
pravidla slušného chování, což občas dělá velké problémy i zcela zdravým jedin-
cům. Jako vyjádření našeho obdivu k jejich práci jsme jim předali to, co ženu nikdy
neurazí, ale vždy potěší… květinu.

Naši  žáci  měli  možnost  vidět  na  vlastní  oči,  jak  vypadá  práce  s postiženými
spoluobčany. Rozhodně si uvědomují, že věci, které v běžném životě považujeme za
samozřejmé, jako například zdraví, nejsou všem dopřány. Někteří se ani netajili tím,
že  to  pro  ně  byl  velmi  emotivní  zážitek  a skoro  se  zastyděli  nad  tím,  že  vůbec
nevěděli, jak se mají chovat. Nakonec vše zvládli také díky tomu, že děti ze speciál-
ní školy svá „srdíčka“ nosí na dlani. Díky tomuto setkání také pochopili, že není
ostuda projevit své city a že o pocitech si mohou popovídat nejen mezi sebou, ale
i v hodinách občanské výchovy.

Za tuto návštěvu děkujeme a zveme tímto všechna „Srdíčka“ na naši pohádku
2015, se kterou vystoupí žáci devátého ročníku.

Mgr. Romana Macháčová

Vzpomínky na nelehké časy
Koncem roku 1938 se mezinárodní situace – následkem propagandy a Hitlero-

vých nenávistných projevů z nacistického rozhlasu proti Československu – natolik
přiostřila,  že  občané  německé  národnosti  v pohraničí  počali  Čechy  obviňovat
naprosto ze všeho špatného ve světě – všechno zavinili Češi. Zkrátka Němci s  námi
nechtěli  žít  společně.  Prohráli  první  světovou válku,  kterou  sami  vyprovokovali,
chtěli válku novou, pro ně úspěšnější.

Naši  němečtí  spolužáci,  povzbuzovaní zfanatizovanými rodiči  i svými staršími
přáteli, školu opouštěli, nejprve ti nasáklí nacismem a postupně i ti ostatní, rozum-
nější. Nakonec ze Zálesní Lhoty do školy nepřišel vůbec nikdo. Situace byla tak
vypjatá, že naše vláda musela pod obrovským nátlakem v září 1938 české pohraničí
odstoupit  Německu  s podporou  západních  států  Anglie,  Francie  a Itálie  i dalších
sousedních států – Polska a Maďarska. Význační politici ze západu ujišťovali svět –
a snad tomu i sami věřili, když obětovali naše pohraničí – že zachránili světový mír.
Hitler slíbil, že již další územní požadavky ze strany Německa kladeny nebudou.
Evropa byla fašistická, nacionalističtí fašisti vládli v Polsku, Maďarsku i v dalších
evropských  státech.  Poláci  po  vzoru  Německa  bez  ostychu  okupovali  Těšínsko
a Maďaři jižní Slovensko. Slovensko se osamostatnilo, utvořilo si svůj fašistický stát
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a vstoupilo pod ochranu Říše zcela dobrovolně. Toto všechno bylo řízeno a podporo-
váno Berlínem, podle starého osvědčeného rčení „Rozděl a panuj“ a platí to stále
a také se to stále opakuje. Hitler se svými nacistickými poradci triumfovali a spřáda-
li další politické pikle a nebezpečné plány.

Odpoledne  po  vyučování  spolužáci,  kteří  bydleli  v horní  části  Studence,  nás
pozvali, abychom se s nimi šli podívat na novou státní hranici, která byla vyznačena
po mnichovské zradě v Rovnáčově mezi Lhotou a Studencem. Silnice u Jemelko-
vých byla přehrazena závorou, opodál byla zcela nová dřevěná strážnice. Před ní
stáli dva němečtí vojáci – ty jsem viděl tehdy vůbec poprvé v životě (za krátký čas
jsme jich pak viděli více než dost). Hlavy měli pokryté přilbami jako za války, na
ramenou měli zavěšené vojenské pušky. Budili v nás veliký respekt, raději jsme se
od  nich  drželi  v uctivé  vzdálenosti.  Postupně  však  ostych  opadnul,  když  jsme
zpozorovali, že se s námi snaží sblížit a navázat rozhovor. Nakonec – vždyť to jsou
také lidi a za to, co se tehdy dělo, nemohli. Nebylo to snadné, my jsme německy
mluvili  poskromnu a oni  česky neuměli  mluvit  vůbec.  Řešili  jsme to více  méně
posuňky rukou. Mezitím sem přišlo více zvědavých kluků. Ti vojáci naznačovali, že
by si s námi rádi zahráli fotbal, zřejmě se tam na té opuštěné pláni nudili a byla jim
dlouhá chvíle. Tu jeden kluk, který bydlel nedaleko, odběhl domů pro míč a věc byla
vyřešena.  Vložili  jsme  se  do  hry  a byla  i legrace.  Vojáci  odložili  přilby,  zbraně
a všechno, co jim překáželo v pohybu, ani jsme k tomu nepotřebovali žádnou cizí
řeč. Asi po hodině přátelského utkání se situace změnila. Od Lhoty se přiblížili ještě
naši  nedávní  spolužáci,  nyní  již  Herrenfolk  nebo  také  Nordfolk,  Walter  a Josef
Schormové a s nimi ještě silně nacionálně smýšlející Hamatzek a něco s těmi vojáky
vyjednávali. K nám se však chovali povýšeně a před těmi vojáky dávali najevo, jak
námi pohrdají. Vycítili jsme, že tam vlastně nemáme co pohledávat, a odešli jsme
pryč. Později, během tří-čtyř let všichni tito henleinovští nadšenci odjeli bojovat na
východní frontu. Nikdo z nich se nevrátil, všichni položili své mladé životy na vá-
lečném poli. Chtěli svá prsa ozdobit železnými kříži za statečnost, vysloužili si však
kříže dřevěné nad svými hroby. My jsme se již na tuto hranici nevrátili – nastal zde
docela jiný, německý (prušácký) pořádek – to znamenalo konec kamarádíčkování.

Přemístil  jsem se jinam. Byl  podzim, tedy houbařská  sezona.  Na houby jsem
začal chodit na opačnou stranu, do Černého háje, tady jsem již chodil dříve se svým
dědečkem a stále tady rostly houby. Bohužel velká část lesa také připadla k Němec-
ku, to znamenalo jít na houby do ciziny. Na přechod hranice bylo třeba mít povolení
od německých úřadů,  a to  jsem neměl.  Tajně jsem se vplížil  přes  hraniční  čáru,
nasbíral houby a ty potom propašoval do Česka. Stalo se mi na Nedařížsku, že jsem
úspěšně přešel hranici státu na mýtince, kde jsem tušil, že něco najdu. Rozhrnul
jsem větve smrčků a spatřil jsem úplně nový posvátný oltář z červeného pískovce,
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na přední straně byl vytesán nápis „Deutschland über alles“, nad nápisem se skvěl
v kroužku hakenkrojc,  po stranách oltáře mezi květinami byly lavičky,  u jedné té
lavičky byly opřeny vojenské pušky a na té druhé lavičce seděli dva němečtí vojáci
a mezi nimi dívka v tyrolském obleku s tyrolským kloboučkem na hlavě. Všichni
jsme se ulekli  toho mého nenadálého vpádu,  nejvíce vylekaný jsem byl  já,  něco
takového jsem naprosto nečekal. Uvědomil jsem si nebezpečí – takových čtyřicet
metrů v cizím státě, bez povolení, v nynějším posvátném háji tajemných Nibelungů,
za soumraku starogermánských bohů a valkýr, které sem přilétly z vůdcova letního
sídla Berchtesgadenu. Využil  jsem momentu překvapení a urychleně jsem vyrazil
zpátky do Čech. Utíkal jsem s přískoky skrýváním jako nezvaný vetřelec, očekávaje,
že se po mně bude střílet. Nestalo se tak, šťastně jsem se dostal domů. Odneslo to
jenom několik hříbků, ze kterých toho mnoho nezbylo.

Čas  utíkal,  napadal  sníh.  S ním  přišly  zimní  sporty,  především  lyžování.  Na
všechny nepříjemnosti,  které  přinesly zimní  zprávy,  jsme se snažili  zapomenout.
Spokojili  jsme  se  s tou  naší  zmenšenou  republikou  i s prezidentem  Háchou.
Nakonec – kdo se umí spokojit s málem, je vždycky spokojený. Byli jsme bohatší
o zkušenost, že se nemáme spoléhat na spojence. Spojenci bývají často zrádní.

Přišel patnáctý březen 1939. Ráno mne probudil hlasitě puštěný rozhlas. Bylo to
zvláštní – v naší rodině se takto časně rozhlas neposlouchal. Vysílání bylo také po-
divné – chmurná hudba jako na pohřbu a také smutné zprávy. Optal jsem se rodičů:
„Co to  má znamenat,  snad  není  konec  světa?“  Maminka plakala  a táta  nadával,
proklínal Němce, Angličany i Francouze a tu jejich proradnost. Dozvěděl jsem se, že
nás Němci okupují, to znamenalo, že naši zemi obsazují němečtí vojáci – jako se to
již  stalo  vícekrát  v historii  národa.  Prostě  a jednoduše  nás  Hitler  vzal  pod  svoji
ochranu. Když jsme přišli do školy, všichni učitelé stáli na chodbě i  s panem fará-
řem, tvářili se velice smutně a debatovali o okupaci a německé agresivitě. Teprve po
delší době se rozešli do tříd. Tuto hodinu jsme měli přírodovědu s panem učitelem
Holcem, ale  o přírodě jsme se neučili,  probírala se  spíše  historie.  Pan učitel  byl
vlastenec, postavil se před školní lavice a pravil: „Jak víte všichni, dnešním dnem
končí samostatnost česká, okolní národy nás opustily, ještě se na náš účet obohatily
o území, které nám ukradly, místo aby se s námi spojily proti společnému nepříteli.
Žáci,  učte se historii,  historie se opakuje a dnešní den si  pamatujte.  Který národ
nezná svoji historii, musí si ji zopakovat. Tím končím dnešní vyučování. Dohodli
jsme se s pány učiteli, že dnešní vyučování rušíme. Uvidíme, jak bude dál.“

Stalo se, že prezident Dr. Emil Hácha dostal rozkaz z Německa, že musí okamžitě
přiletět letadlem do Berlína a hlásit se u führera. Hácha rozkaz musel splnit. Bylo
však velice nepříznivé počasí, let byl naprosto nemožný. Celou noc hustě sněžilo
a sněžení neustávalo.  Věděl,  že tento rozkaz se splnit  musí,  proto se rozhodl,  že
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pojede vlakem. Tušil, že tady je zrádná léčka – když letadlo ztroskotá a on zahyne,
Hitler toho využije pro svůj cíl, odjel tedy vlakem. Ještě než opustil Čechy, na cestě
ve vlaku obdržel zprávu, že německá vojska se již blíží ku Praze. Když přijel do
Berlína, Hitler zuřil. Hácha nedodržel přesně stanovený čas, kdy měl vůdci předat
poníženou prosbu o milosrdnou ochranu národa a přičlenění do Třetí říše německé.
Takto mu ten jeho dobře promyšlený plán dědek i to počasí pokazili. Přes tuto ostu-
du před celým světem si z toho Hitler nic nedělal, ze svého úmyslu neslevil a předal
Háchovi  své ultimátum, které žádal okamžitě podepsat.  Nesplní-li  Hácha rozkaz,
nechá  Prahu bombardovat.  Žádný jiný důvod pro  tuto nestoudnou agresi  neměl.
Vítěze se nikdo neodváží ptát, jednal-li spravedlivě. Němci vyhrabali starý příběh
sv. Václava. Český kníže byl donucen na nátlak německého panovníka (vyděrače)
vyplácet ročně tři sta volů a tři sta hřiven stříbra, aby byl zachován mír. Naskytla se
příležitost  tuto  tradici  obnovit,  nešlo  však  tentokrát  o stříbro  a několik  volů,  ale
o naprosté područí.  Po podepsání této hanebné smlouvy se mohl Hácha vrátit  do
Prahy. Za tuto potupnou cestu obdržel od nové protektorátní vlády, sestavené ze sa-
mých kolaborantů, Řád svatováclavské orlice a od věrných Čechů titul svatý Václav
druhý. Není lehké být prezidentem malého národa českého.

Ladislav Tauchman

Geocaching aneb hon za poklady
Hra, která je tak trochu internetová, turistická i navigační,

může se do ní zapojit každý, podporuje naše dovednosti a scho-
pnosti, naše myšlení a dobrou náladu, to je geocaching (GC).

Proč je označována jako hon za poklady? Je to jednoduché.
Hra spočívá v ukrývání schránek („keší“) po celém světě na
určitá místa, z nichž každé je vlastníkem souřadnic. Tyto sou-
řadnice  jsou  pro  vás  hráče  (geocachery,  česky  geokačery)
klíčové. Souřadnice všech keší najdete na internetových strán-

kách geocachingu, kde budou psány přímo, nebo budou zašifrovány. Pokud budou
zašifrovány,  čeká  vás  plnění  či  luštění  lehkých  i nelehkých  úkolů,  podle  stupně
obtížnosti keše. Poté, co se s těmito úkoly úspěšně poperete, stačí souřadnice vložit
do systému GPS,  která by vás  k zaslouženému pokladu měla  zavést.  Pokud jste
bývalí či nynější orientační běžci, kterých je ve Studenci myslím hojné množství,
nebo pokud jste prostě jen trochu šikovní, máte vyhráno. K nalezení ukryté keše
vám postačí obyčejná mapka. Bohužel z vlastní zkušenosti vím, že ne všichni mají
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orientační smysl,  jaký by si  přáli,  proto je důležité posoudit,  která z těchto dvou
variant pro vás bude bezpečnější a bude tou správnou volbou.

Smyslem geocachingu je poznání takových míst, kde byla například psána histo-
rie, která mají své kouzlo, zvláštní atmosféru nebo jsou nějakým způsobem příjemná
a lidským okem ještě neprozkoumaná. Člověk, který založí keš, vám tímto gestem
dává najevo, že by se s vámi o toto místo rád podělil. Kešky však navštěvují stovky
lidí měsíčně, je tedy nutné dbát na to, abychom místo úkrytu nijak neponičili nebo
neznehodnotili. Možná i toto je důvod, proč někdy k úspěšnému nalezení „pokladu“
vede dlouhá a nelehká cesta. A přiznejme, většina se raději pustí do odlovu jedno-
dušších kousků, pro ty zbylé je obtížnější keš další výzvou.

Nejčastěji se setkáte s tradiční keší. To je ta nejjednodušší. Sou-
řadnice, na kterých se „tradička“ skrývá, jsou dané, takže si je stačí
opsat nebo zadat do GPS navigace. Poté se už vydáte přímo k jejímu
úkrytu. Další častou schránkou je  mystery keš. Místo, kde se „my-

sterka“  skrývá,  zjistíte  za  pomoci  hádanek,  různých
šifer, nebo studii určitých materiálů. O trochu složitější
variantou je multi keš. „Multinu“ získáte teprve poté,
co  navštívíte  místo,  jehož  souřadnice  byly  dané,
a pomocí informací, které zde naleznete, se dopracuje-
te k místu finálnímu. Je dost možné, že k tomu, abyste
se dočkali velkého finále, budete muset navštívit ne-
jedno stanoviště, neboli stage (z anglického slova stu-
peň). Dalším typem je earthcache. Tato keška je vždy
spojena s poznáním planety Země. Mezi další keše pa-
tří například  webcam keš, která spočívá v tom, že se

necháte vyfotit webkamerou, ke které vás dovedou dané souřadnice, a následně vaši
pořízenou fotku vložíte na webovou stránku navštívené keše. Méně častou keší je
například virtual  keš nebo latterbox. V posledních letech se velmi často rozšířily
geokešařské dýchánky – setkání geokešerů, která se jinak nazývají eventy. Nejen že
můžete  využít  své  sběračské  schopností  a alespoň  z části  zbavit  matičku  Zemi
nečistot  od  lhostejných  lidí,  ale  i tady  se  výborně  pobavíte,  poznáte  nové  lidi,
zúčastníte se různých zábavných her, něčemu se přiučíte a mezi pitím piva vyprávíte
zážitky z cest vašim kolegům. A co více? Dokonce i tady získáte další bod, který se
připisuje na vaše „geokonto“.

Body se na vašem geokontu samozřejmě nepřipisují automaticky. Po úspěšném
ulovení keše, na kterou jste měli spadeno, následuje zalogování keše prostřednictvím
vašeho profilu.  Jakmile  se  mapa plná  různobarevných krabiček  a otazníků,  které
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představují ukrytí krabiček, začne měnit na mapu plnou veselých smajlíků, věřte, že
„své“ území budete chtít rozšířit.

A co by vlastně měla obsahovat správná keš? Je to především  logbook, což je
zápisník s pořadovým číslem keše a nickname (přezdívka zakladatele), který slouží
jako kniha podpisů šťastlivců, kteří schránku našli. Dále by měla obsahovat sdělení
o tom, že se jedná o hru geocaching, aby lidé, kteří ji najdou náhodně, nazýváme je
mudlové,  věděli,  že jim schránka nijak neuškodí  a že má zůstat  na svém místě.
Uvnitř krabičky najdete různé předměty. Je totiž povoleno do ní cokoli vložit a na
oplátku si z ní můžete cokoli odnést. Může se stát, že uvnitř najdete předmět, který
je  označen  identifikačním  kódem,  říká  se  mu  trackovatelný  předmět.  Tento
předmět má naplánovanou určitou trasu. Pokud tuto trasu podpoříte vložením do jiné
keše, můžete si jej vzít. Na internetu pak uvidíte, zda pochází z USA, Evropy, či
jiných kontinentů a kolik kilometrů má už v „nohách“.

Je velmi důležité vědět, že vás při samotném odlovu jakékoli keše nesmí zpozoro-
vat mudlové. V případě, že je keš ukryta na frekventovaném místě, asi si dovedete
představit, jaké výplody vaší fantazie vznikají, abyste zajistili co nejméně nápadný
odlov.

S jakými  úkoly se  můžete  v geocachingu  setkat?  Abych  o tom nepsala  pouze
teoreticky, tady je jeden na závěr:

Vyluštěte finální souřadnice pomocí otázek a rovnic.

A =  V jakém  roce  získala  obec  Studenec  ocenění  „Vesnice  roku“  v Libereckém
kraji? (pouze poslední dvojčíslí)
B = Z kolika vesnic se obec Studenec skládá?
C = Kolik mečů najdete na vlajce Studence?
D = Kolik pruhů má znak Studence?

50° 33' (A) . (A / 3) (B * 0 * 5) (D / 2 + 0,5) N
15° 32' (A * 5 − 3) . (B / 2 * 1 * 7) (C − 1) (B * 5 − 2) E

Vyluštěno? Připadá vám tato kombinace čísel povědomá? To je dobře. Nachází se
totiž ve Studenci, kde je ukryto právě několik keší. Geocaching je v dnešní době
natolik známý a rozšířený, že věřte nebo ne, vzbudil pozornost nemalého množství
turistů i v naší malebné obci Studenec. Co je při odlovu krabiček potkalo, jaké si
odvezli zážitky a jak na ně Studenec zapůsobil? To se dozvíte příště.

Bc. Veronika Bachtíková

Správná odpověď: 50°33'12.402 N, 15°32'57.708 E
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Jaro a léto v SDH Studenec

Soutěž mladých hasičů ve Studenci
V sobotu  14. 6. 2014 se  konala  dětská  soutěž  u nás  ve  Studenci za  základní

školou. Do soutěže se přihlásilo 9 družstev mladší kategorie a 5 družstev starší kate-
gorie.  Děti  soutěžily v po-
žárním útoku a měly dva
pokusy. Za Studenec se při-
hlásila  3 družstva  mladší
kategorie a 1 družstvo star-
ších.  Všem  se  útoky  moc
povedly a při vyhlašování
výsledků jsme  byli  mile

překvapeni. Studenec obsadil v mladší katego-
rii 2., 3. a 7. místo. A starší skončili na nejvyš-

ším stupni – 1. místo. Medaile na krku slušela všem.
Soutěžily tyto děti: Martin Jerie, Nikolka Hamáčková, Jan Gulík, Denis Šabata,

Barunka Bulušková, Radim Link, Tonik Bartoň, Jolanka Kolářová, Nikolka Hamáč-
ková, Natálka Háková, Lukášek Jiřík, Petruška Brožová, Barunka Chrástová, Kubik
Vaníček, Táňa Hamáčková, Andělka Tušiaková, Janička Vanclová, Zuzanka Vanclo-
vá, Eliška Hamáčková, Barunka Vanclová, Eliška Drbohlavová, Péťa Bachtíková,
Filip Ulman, Lukáš Link, Valča Jiroutová, Adam Kalenský a Josef Vancl.

Naši strojníci: Jiří Vancl a Lukáš Kalenský.
Palce jim držely celou dobu jejich vedoucí Mirka a Verča.
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Soutěž v Dolní Kalné
V sobotu  21. 6. 2014 jsme byli na soutěži v Dolní Kalné. Počasí nám tentokrát

celkem přálo.  Bylo  chladněji,  ale  nepršelo.  Naše  4 družstva  se  sešla  u hasičárny
v 8.30. Naskládali jsme se do aut, naložili vše potřebné a už jsme jeli. Na soutěži
jsme družstva přihlásili, rozložili stan a sezení a po nástupu začaly děti závodit. Sou-
těžilo  11 družstev  v kategorii  mlad-
ších  a 7 starších.  Bylo  to  napínavé.
Všechny děti musím pochválit za je-
jich  snahu.  Běžely na  plný výkon.
A jak  dopadlo  vyhlášení?  Družstvo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 mladších – A – dostalo bronzovou
medaili, děti mladší – B – byly na
místě 10. A naši nejmenší – mlad-
ší  C – byli  11. Družstvo starších
nám vybojovalo stříbro. Všem moc
gratuluji a těším se na další společné akce.

Zúčastnily se tyto děti:  Valča Jiroutová, Eliška Hamáčková, Petra Bachtíková,
Barča Vanclová, Eliška Drbohlavová, Adam Kalenský, Lukáš Link a Filip Ulman,
Martin  Jerie,  Ráďa Link,  Nikča  Hamáčková,  Dany Mečíř,  Ondra  Vaníček,  Josef
Vancl, Kubík Vaníček, Toník Bartoň, Táňa Hamáčková, Janička Vanclová, Natálka
Háková, Barča Bulušková, Barunka Chrástová, Jolanka Kolářová, Andělka Tušiako-
vá, Zuzka Vanclová, Jára Bulušek a Lenička Vanclová.

Strojníci: Jiří Vancl a Lukáš Kalenský. Vedoucí Mirka a Verča Vanclovy.
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Zakončení hasičáku – „starších“
V pondělí  23. 6. 2014 byl  poslední  hasičák  starších.  Měli  jsme  naplánovanou

pokladovou hru s vysílačkami. Sešli jsme se u hasičárny v 16.00 a vyrazili. 1. skupi-
na  –  Valča,  Petruška,  Eliška  D.,  Barča,  Luky,  Filip  a Adam s Verčou a Pepikem
Vanclovými  –  schovávala  jed-
notlivá psaníčka s úkoly. 2. sku-
pina  –  Nikča,  Martin,  Denis,
Ráďa,  Dany,  Ondra a Josef  šli
s Lukášem Kalenským po sto-
pách a plnili  úkoly.  Děti  spolu
komunikovaly  pomocí  vysíla-
ček.  Občas  to  bylo  trošku ná-
ročné,  ale  nakonec  se  všichni
domluvili a sešli jsme se u cha-
ty  na  konci  Studence.  Děti
z 2. skupiny si našly každý svůj balíček s pokladem a schovaly balíčky skupině 1.
Martin  vyhrál  hlavní  cenu,  protože  byl  v soutěžích  nejrychlejší.  Za  odměnu  za
vzornou spolupráci po celý školní rok dostali všichni gumové náramky s nápisem
HASIČI a opekli si párek. Pak už byla volná zábava. Děti hrály schovávanou a po
cestě zpátky hru nálety. Moc dobře jsme se všichni bavili až do 20.00, kdy jsme se
u hasičárny rozešli domů.

Veronika Vanclová

MH Poslední hasičák – Soptíci
V pondělí 23. 6. se Soptíci sešli na dětském hřišti na společném opékání s rodiči.

Po příchodu jsme si zavzpomínali na celý rok. Co jsme dělali, kde jsme byli, co jsme
zažili… Každý dostal  zla-
tou  „Soptíkovu“  medaili.
Všichni si ji zasloužili za
svoji  práci  během celého
roku. Oslava pokračovala
bouchnutím dětského šam-
páňa a opékáním špekáčků.
Nakonec jsme si  popřáli
krásné slunečné prázdniny.

vedoucí ml. hasičů Soptíků:
Miroslava Vanclová
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Lezecká stěna „hasiči starší“
Ve čtvrtek 26. 6. 2014

nám Lukáš Kalenský do-
jednal  výlet  do  Lomnice
na lezeckou stěnu. Z bez-
pečnostních  důvodů  jela
letos pouze skupinka těch
opravdu nejstarších dětí.
Myslím, že fotky komen-
tář nepotřebují. Dětem se
to moc líbilo… A nám
také.

Veronika Vanclová

Týdenní putování dráčka Soptíka 2014

Ve dnech  21. 7.–25. 7. 2014 pořádal  Sbor dobrovolných hasičů Studenec  „Tý-
denní putování dráčka Soptíka tentokrát O Červené Karkulce“ (pro děti od 6 do
9 let). Zúčastnilo se ho 22 dětí, pomocníci: Renata Trejbalová, Eliška Hamáčková,
Barbora Vanclová, Markéta Urbanová, vedoucí: Miroslava Vanclová, Monika Mečí-
řová a Martina Vaníčková. Obědy a svačiny nám připravovala Bohunka Vanclová
a Jiří  Vancl.  Děti  se ráno sešly v 8.00 v hasičárně ve Studenci a domů odcházely
v 16.00 (kromě úterý, kdy některé přespaly v hasičárně). Na konci každého dne jsme
rozdávali diplomy, medaile a odměny za pilnou práci.

V pondělí  ráno  nás  přivítala  malá  divadelní  pohádka O Červené Karkulce.  Po
pohádce  jsme  vyrobili  postavičku  Červené  Karkulky a vyzdobili  jsme foukacími
fixy Karkulce taštičku. Odpoledne jsme babičce upekli voňavé modelínové koláče.
Během dne jsme si  zahráli  i spoustu  pohybových her.  A zastihla  nás  také  veliká
bouřka. Na konci dne jsme dětem rozdali první medaile a popřáli jim krásný zbytek
dne.

Úterý  začalo  rozcvičkou  s novinami  na  multifunkčním  hřišti.  Na  paloučku
v bodláčí se Karkulka sešla s vlkem a vedli spolu veršovaný rozhovor (Pohádka ve
verších Červená Karkulka – František Hrubín). Děti se pohádku naučily a přidaly
k ní ještě písničku. Tak jako v pohádce Karkulka natrhala babičce kytičku, tak i my
jsme pro babičku vyrobili kytičku na špejli. Odpoledne jsme na louce za hasičárnou
malovali kulisy na páteční představení. V 16.30 nám začala Karkulkovská diskotéka
se soutěžemi. K večeři jsme si opekli špekáček a těšili se do klubovny na spaní. Před

OÚ Studenec 37



Ročník 2014 Číslo 5

spaním jsme se podívali na DVD pohádku Karcoolka. Četba další pohádky O Kar-
kulce nás nakonec ukolébala až ke spánku.

Ve středu ráno jsme si na hřišti zacvičili s kindervajíčky a zahráli si spoustu her.
Po svačině nás navštívila opravdová babička – paní Nyklíčková – a vyprávěla dětem
o první pomoci, o bezpečném pobytu v lese a o tom, co dělat při úrazu. Po obědě nás
čekala  procházka s úkoly.  Jaké  milé  překvapení  bylo,  když  nás  u chaty přivítaly
pohádkové  bytosti  z naší  pohádky,  které  měly  pro  děti  připravené  soutěže
a sladkosti.

Farma U Kotyků v Roztokách se stala cílem našeho čtvrtečního výletu. Děti si
zde zajezdily na koních a viděly spoustu zvířat.  Odpoledne měly děti  před sebou
další těžký úkol. Vybarvit a seřadit příběh o Červené Karkulce. Všem se to povedlo
a na konci dne dostaly děti medaile a drobné ceny.

V pátek  nás  čekal  poslední  den  týdenního  putování.  Po  rozcvičce  s víčky  od
petlahví  jsme  upekli  ve  skupinkách  4 opravdové bábovky.  A pak  už  jsme začali
nacvičovat divadelní představení pro rodiče, kde jsem využili všechno, co jsme tento
týden dělali. Divadelní představení v podání našich dětí bylo nádherné. Každý proto
dostal zlatou medaili. Celý týden byl moc hezký. Máme všichni na co vzpomínat.
Nakonec jsme se rozloučili a popřáli si krásné prázdniny.

Děkuji všem sponzorům za krásné dary pro děti (Aromis Podzimek Horka u Staré
Paky,  Monika  a Pavel  Mečířovi  Studenec,  Ludmila  a Vašek  Urbanovi  –  Česko-
moravská  stavební  spořitelna).  Děkuji  všem,  kdo  mi  s táborem pomohli.  Děkuji
i maminkám, které nám jako každý rok upekly něco dobrého. A i ostatním rodičům
za jejich dobroty.

vedoucí tábora Mgr. Miroslava Vanclová
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Letní soustředění v Lužanech 2014 – hasiči „starší“

V pondělí 4. 8. 2014 jsme zahájili naše první prázdninové soustředění. Zúčastnilo
se ho 17 dětí. Sešli jsme se u hasičárny ve Studenci v 8.00, naložili zavazadla i sebe
a vyrazili směr Lužany. V kempu nám byly přiřazeny chatky s čísly 17, 18, 19, 20
a 21. Naše věci jsme naházeli do chatek a vrhli se na sváču. Pak následoval výčet
pravidel, celotýdenní hra a první úkol. Název družstev, neboli země, za kterou budou
bojovat. Děti se rozprchly do chatek, uspořádaly si věci a na další nástup přiběhly
s úžasnými názvy skupinek. Chatka číslo 17 patřila celý týden Honzíkovi, Ondrovi,
Natálce a Nikolce. Vybrali si název Minecrafťáci. Číslo 18 jsem přiřadila Adamovi,
Lukymu, Tomovi a Josefovi. Ti si vymysleli originální hasičské jméno Žháři. Chat-
ku 19 jsme vlastnili my, vedoucí Lucka, Lída, Péťa, Verča a napůl-vedoucí Simča.
Číslo 20 se stalo osudným skupince dětí s názvem Pobřeží rudé slonoviny. Patřili
tam: Dany, Ráďa, Martin a Denis. A zbývá nám chatka číslo 21. Tam bydlely naše
dámy. Petruška, Eliška H., Eliška D. a Barča. Jmenovaly se  Fejsbukačky. Jediný,
kdo s námi nebydlel, ale denně dvakrát dojížděl, byl náš vrchní kuchař Pepik V. Po
obědě  bylo  vytoužené  volno,  pak  hra  „hledání  vlajek“  a odpoledne  jsme  šli  na
průzkum okolí. Obešli jsme rybník a zahráli si nálety. Ještě malá hra cestou – „Státy
a hlavní města“. Děti získaly spoustu bodů, neboli cihliček, do jejich velké stavby na
nástěnce. V kempu bylo vyhodnocení a nalepování. Pak nás čekal ještě další úkol.
Výroba  vlajek.  Každá  skupinka  si  malovala  svou originální  vlajku,  kterou  jsme
potom pověsili na chatku. Další celotáborovou hrou byli smajlíci a bubáčci. Ti se
dostávali  jako  hodnocení  jednotlivců  a vyhlášení  bylo  každý večer.  Cenu dostali
pouze 3 nejrychlejší nebo nejhodnější.  Po tomto náročném dni jsme slupli  večeři
a rozdělili  noční hlídky. Děti po dvojicích a po dvou hodinách hlídkovaly každou
noc až do rána.

Budíček s písničkou byl v 7.30. Celé dopoledne jsme pracovali na hymnách jed-
notlivých  zemí.  Dalo  to  velkou  práci,  ale  nakonec  všichni  něco  „vyplodili“
i zazpívali. Byl to opravdu kulturní zážitek. Mezi přemýšlením jsme se odreagovali
několika hrami.  Děti  moc rády hrály vybíjenou „nekonečnou“.  Po obědě jsme si
sbalili  batůžky, každý dostal svačinu a načepoval si pití.  Rozkaz zněl: pohodlnou
obuv a dobrou náladu.  Půjdeme asi  14 km. Mladší  skupina s Luckou a Lídou šla
napřed a schovávala úkoly. Péťa a Verča se skupinkou starších je následovali. Úkoly
vyplnili všichni v pohodě, ale protože jsme cestou ještě hráli „nálety“, skupinka 2 se
o hodinku opozdila. Mladší už měli postavené domečky v celém lese a nemohli se
nás dočkat. Nakonec jsme ale dosáhli všichni cíle naší cesty – Hřídelecké hůry. Tam
to byla paráda. Malou, úzkou štěrbinou jsme se po břiše protáhli do vnitřku vyhaslé
sopky a prolézali  různé jeskyňky a díry.  Moc se nám to líbilo,  ale  tlačil  nás  čas
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večeře. Domů diktovala tempo Lucka, takže žádné zpomalování, ani trhání blůmi-
ček! Bylo to  náročné,  ale  došli  všichni  (kupodivu ještě  s plnými kapsami ovoce
a máku). Večeři jsme stihli a někteří s radostí hupli do bahnitého rybníčku.

Ve středu dopoledne jsme trošku odpočívali – totiž my vedoucí. Děti už od rána
v plné síle soutěžily o cihličky. Hrály různé hry s víčky od pet lahví a s míčem. Také
jsme  si  zahráli  hru  ve  vodě,  ze  které  byli  nadšení.  Svléknout,  doplavat  k bójce
a zpět, osušit a obléknout. Moc jsme se u toho nasmáli. Po odpolední svačině byl
naplánován další výlet. Chtěl nám to překazit déšť, ale my jsme se nedali. Vyhrabali
jsme kroksíky, nebo gumáky, pláštěnky a jiné protideštivé oblečení a šlo se. No tak
dobře, dobře, trochu jsme se dneska popovezli autobusem. Aniž bych to plánovala,
čekání na autobus byl jeden z nejlepších zážitků. Mávali jsme na auta a smáli se
každé blbině.  Lidé v autobuse na nás jistě jen tak nezapomenou. Vystoupili jsme
v Konecchlumí a pochutnali si na zdejší výtečné zmrzlině. Ještě jsme chtěli vidět na
kopci mohylu a krásný výhled, ale děti nejsou jaksi dostatečně kulturychtivé, takže
jsme se vydali rovnou k panu Nožičkovi, který nás vřele uvítal a podal vyčerpávající
výklad o sokolnictví, včetně předvedení výcviku jestřába. Bylo to úchvatné a děti to
buď ohromně zajímalo, nebo byly už dost unavené. Byly zticha a v klidu, což je
u nich dost zvláštní. Cestou, necestou, polem, nepolem… nakonec jsme našli i cestu
do kempu a těšili se na večerní opékání špekáčků s kytarovou písničkou. Do postele
jsme šli dost zničení. Ještě, že nás děti celou noc hlídaly.

Čtvrtek začínal těšením se na koupaliště Kníže v Jičíně. Počasí nám přálo, už od
rána se to ladilo na vyšší teplotu. Odehráli jsme si pár her o cihličky a po obědě hurá
do  vody.  S odvozem  nám  pomohli:  Luboš  Link,  Vašek  Drbohlav  a 2×  Pepik
s transporterem. Na koupališti  byly děti  v sedmém nebi.  Plně využívaly tobogán,
skluzavky, houpačku ve vodě… prostě všechno, co bylo k mání. Byly všude, i nikde.
Ještě že tu byli plavčíci, kteří si je občas okřikli. Dávali jsme si pravidelné srazy na
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dekách, koupili si hranolky, krokety i nanuky. Prostě jsme měli všeho po libosti. Do
kempu jsme se vraceli v 18.00 všichni vyplavaní, unavení a konečně osprchovaní
teplou vodou. Ulehli jsme jako každý den ve 21.00. Jenže dneska v noci nás odpoči-
nek nečekal. V polovině noci se ozvalo bouchání, dupání a hlasy… co to? Někdo
nám ukradl vlajky. To bylo nadělení. Děti jsme tahali z chatek skoro za uši. Nikomu
se po tak náročném dni nechtělo nikoho honit. Ale zvládli jsme to. Lukáše Vancla
ulovili jako prvního a s ním se naštěstí objevili i ostatní. Tom Chrtek, David Magoč,
Lukáš Kalenský a Luboš Link. Vlajku našli první Žháři a spoustu cihliček s ní. V noci
děti moc nadšené nebyly, ale ráno už s radostí vyprávěly veliký noční zážitek.

A byl tu pátek 8. 8. 2014. Celodopolední balení bylo únavné, ale nakonec se všem
podařilo. Občas jsme to zpestřili nějakou hrou, ale už na nás byla hodně vidět únava
i smutek z konce. Po obědě už všude ležely hromady tašek a děti ožily.  Malovali
jsme  si  vzpomínková  trička  a vyhodnocovali  celotáborovou  hru.  Jako  první  se
umístily Fejsbukačky. Šly si proto vybírat svou cenu nejdříve. Následovali je Žháři,
třetí  bylo  Pobřeží  rudé  slonoviny  a i na  Minecrafťáky  zbyly  moc  pěkné  ceny.
Všichni  dostali  pitíčko,  sladkosti  a rozloučili  jsme se  společnou fotečkou.  Těsně
před koncem nás čekala odměna v podobě výborné pizzy v místní restauraci. Děti si
mohly vybrat, kterou mají rády. Ještě si zahrály plážový volejbal a pak už jsme jen
čekali na odvoz. K hasičárně do Studence jsme přijeli po 17. hodině. Chvíli nám
trvalo vybalování a už si přijeli rodiče. Tím naše soustředění končí. Nevím, jestli
bylo větším potěšením pro děti, nebo pro nás. Tolik jsme se nasmáli, že mě břicho
bolelo ještě hodně dlouho potom. Fotky najdete na internetu:
http://lucinkaa2.rajce.idnes.cz/Hasicske_soustredeni_Luzany_4.8._-_8.8.2014/

Závěrem bych chtěla  poděkovat  všem,  kdo se  dobrovolně  účastnili  čehokoliv
kolem našeho soustředění. Maminkám za dobré moučníky, pomocníkům s odvozem
dětí a manželům Podzimkovým za sponzorské dary. A hlavně Lucce, Lídě i Péťovi
za spoluorganizaci  i dohled. Moc si  vážím vaší  spolupráce,  bez které bych sotva
mohla něco takového uspořádat.

Veronika Vanclová

Dětská soutěž Horní Kalná „hasiči starší“
Prázdninové  sobotní  dopoledne  23. 8. 2014 jsme  strávili  s mladými  hasiči  na

soutěži  „O pohár  starosty  SDH  Horní  Kalná“.  Sešli  jsme  se  u hasičárny  v 9.00
a vyrazili.  Bylo krásně a slunečno.  Soutěž  v Horní  Kalné  je  v nádherné  prostředí
u roubenky v lese. Za Studenec bojovala dvě družstva. Mladší (Táňa Hamáčková,
Zuza Vanclová, Toník Bartoň, Ondra Vaníček, Ráďa Link, Tom Podzimek a Martin
Jerie) a starší (Eliška Hamáčková, Simča Bartoňová, Luky Link, Adam Kalenský,
Martin Jerie, Šimon Urban a Josef Vancl). Trať byla těžká, protože se soutěžilo do
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kopce a naše družstva  měla prázd-
ninové složení = většina dětí nedě-
lala to, co cvičí během roku. Proto
moc chválím všechny, kteří se sna-
žili z plných sil. Družstev mladších
bylo 7 a naši vybojovali 2. místo –
dostali medaili. Starších bylo 6. Na-
ši se umístili na místě 5. Po odběh-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 nutí dostali všichni občerstvení
– hranolky, nebo steaky. Bylo
to  moc  dobré.  Kolem 13.00
jsme dorazili domů.

Za řidiče a vedoucí: Lukáš
Kalenský, Eva a Luboš Linkovi
a Verča Vanclová. Podpořit nás
přijeli Evča a Vláďa Hamáčkovi.

Dětská soutěž ve Ždírnici „starší“
V sobotu  30. 8. 2014 jsme  jeli  na  soutěž  do  Ždírnice.  Za  Studenec  jela  dvě

družstva, jedno mladší a jedno starší. Počasí se vydařilo. Bylo krásně slunečno. Děti
předvedly  skvělé  útoky  a umístily  se  překvapivě  na  prvních  místech.  Dostaly

všechny zlaté medaile. Za
mladší závodilo 5 družstev,
za starší 4. Byla jsem na ně
opravdu  pyšná.  Po  odběh-
nutí  dětí  jsme  se  rozhodli,
že  si  zkusíme  útok  i  za
muže.  Nasávalo  se  z poto-
ka,  takže  to  bylo  pro  nás
nové. Moc jsme se nepřed-
vedli. Byli jsme poslední,
ale  užili  jsme  si  spoustu
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legrace. A děti nám směle
fandily.

Za děti se zúčastnili: Táňa,
Eliška, Zuzka, Barča, Valča,
Toník, Ondra,  Radim, Tom,
Josef,  Adam a Luky.  Řidič
Pepik Vancl.

Za dospělé soutěžili: Luboš
s Evou, Lukáš K., Vláďa H.,
Valča, Péťa H. a Verča.

Veronika Vanclová

Soutěž dětí v Hostinném „starší“
V sobotu  6. 9. 2014 jsme jeli na soutěž v požárním útoku do Hostinného. Bylo

krásné  počasí  a u hasičárny  se  sešlo  15 dětí.  Na  soutěži  jsme  se  přihlásili  a už
chystali  náčiní.  Obě družstva  dětí  předvedla  skvělý útok,  za což  byla  odměněna
medailí. Družstvo starších
vybojovalo  zlato.  Soutě-
žila  4 družstva.  A mlad-
ším  zářila  na  krku  me-
daile stříbrná. Družstev
mladších bylo 6. Měli jsme
velikou  radost.  Děti  do-
staly párek v rohlíku a ko-
lu, trochu si pohrály v par-
ku a razili jsme domů.

Soutěžili: Valča, Petruš-
ka, Eliška H.,  Barča,  Nik-
ča, Filip, Adam, Luky, Da-
ny, Ondra, Radim, Honzík,
Tom, Josef a Zuzanka, jako
náhradník.

Vedoucí: David Magoč,
Lukáš  Kalenský,  Pepik
a Verča Vanclovi.
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Dětská soutěž v Dolní Olešnici „starší“
V sobotu 13. 9. 2014 jsme jeli na soutěž do Dolní Olešnice. Sraz u hasičárny ve

Studenci byl opět v 9.00. Jela dvě družstva, jedno mladší a jedno starší. V Olešnici
se nám líbilo. Bylo krásné počasí a soutěž v pěkném prostředí u rybníčku. Děti se
připravily, rozhodli jsme se, kdo co bude dělat, a šly na to. Útok se oběma druž-
stvům velice povedl. Takže si vybojovala zlatou medaili. Jsme na ně moc hrdí. Po
soutěži jsme si dali hranolky, bramboračku, nebo klobásu z udírny, popovídali si,
naplánovali  Hasičské  odpoledne,  kde  budou  naše  družstva  dělat  disciplíny  pro
malinké děti a pak už se jelo domů. Bylo to moc hezké dopoledne.

Soutěžily tyto děti: Eliš-
ka H., Valča, Barča, Zuzka,
Nikča ,  Tom,  Honz ík ,
Adam, Dany, Ráďa, Filip,
Josef a Domča P.

Řidiči  a vedoucí:  Eva
Linková, Verča Vanclová,
Dav id  Magoč  a  Lukáš
Kalenský.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 V pondělí  8.  9.  2014
jsme zahájili první hasičák
v novém  školním  roce.
Mladší – Soptíci s Mirosla-
vou  Vanclovou  se  budou
scházet v 16.00–17.00 hod.
Starší  děti  s  Veronikou
Vanclovou v 17.00–18.00
hod.

Moc děkuji  všem, kdo nám s dětmi  pomáhají.  Je to  práce náročná,  ale  velice
pěkná.  Letos  nás  děti  odměnily velikým nadšením a skvělými úspěchy.  To samé
přeji jim i nám v novém školním roce.

vedoucí mládeže SDH Studenec Veronika Vanclová
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T. J. Sokol Studenec

Sokolský tábor
Na závěr prázdnin připravila T. J. Sokol pro děti tradiční tábor.

V pondělí  18. srpna  se  u sokolovny  sešlo  18 přihlášených  dětí.
Vedoucí připravili program, který byl nejen sportovní, ale i naučný a pestrý a tím pro
děti zajímavý.

V průběhu tří  dnů  si  děti  vyzkoušely základy atletických disciplín,  setkaly se
s pracovníky  rychlé  záchranné  služby.  Cestou  na  Strážník  se  dozvěděly  mnoho
zajímavostí  o přírodě
a po návratu z celoden-
ního výletu do Krkonoš
je bolely nohy. Poslední
den se děti věnovaly
výtvarné činnosti, kde
mohly využít své umě-
lecké nadání. Odpoled-
ne se pochodovalo do
Penzionu Trautenberk,
kde tábor vyvrcholil
koupáním, výbornou
palačinkou a předáním
diplomů.

Při loučení děti lito-
valy, že tábor byl jenom
třídenní. A to byla pro všechny vedoucí největší odměna.

Posvícenský koláč
Vždy v září začíná školní rok, ve Studenci je posvícení a T. J. Sokol pořádá závod

v přespolním běhu. Letošní 47. ročník Posvícenského koláče a 39. ročník Memoriálu
Mirka Háka se uskutečnil v sobotu 13. září. Závod byl zařazen do Poháru krajského
svazu lyžařů a do Poháru východních Čech, tím byla zaručena početná a kvalitní
účast. Závod byl připraven pro třicet věkových kategorií od dětí předškolních až po
muže veterány.

Závod měl tradičně hladký průběh, zdravotní služba neměla žádnou práci, svítilo
sluníčko, všech 643 závodníků doběhlo do cíle, více jak stovka předškolních dětí si
po závodě pochutnala na tradičních koláčích.
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Studeneckých závodníků startovalo
103,  nejvíce  dětí  v předškolních  katego-
riích.  Obliba  běhu  zasáhla  i Studenec  –
startovalo osm místních žen a deset mužů.

Závod žen byl ve znamení startu Eva
Nývltové-Vrabcové z Trutnova, úspěšné
účastnice  ZOH v Soči  a naší  nejlepší
běžkyně – vítězky letošních Běchovic.
Memoriál Mirka Háka v mužských kate-
goriích  na 6 km byl  soubojem reprezen-
tačních lyžařů – s převahou vyhrál Ondřej
Horyna, také z Trutnova. Z místních bor-
ců byli nejrychlejší sourozenci Bartoňovi
– Eva a David.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pro tradiční posvícenské koláče si na stupně vítězů vystoupili:

1. místo: Oldřich Tomáš, Zuzana Tomášová, Matyáš Munzar
2. místo: Aneta Šedivá, Marek Šulc, Markéta Štefanová, Jan Štefan,

Magda Bergerová
3. místo: Anna Stodolová

Putovní cenu Květy Jeriové pro nejlepšího studeneckého závodníka v žákov-
ských kategoriích získala po roční zdravotní přestávce za druhé místo starší žákyně
Magda Bergerová.

Jaroslav Hák
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Sokolská plavba po Vltavě
Náčelnictvo České obce sokolské vždy v září zve zástupce žactva do pražského

Tyršova domu. Pro 180 nejmladších sokolů všech žup je připraven celodenní pro-
gram, jehož vyvrcholením je plavba parníkem po Vltavě. Plavba byla začleněna do
celoevropského  projektu  „100 milionů  Evropanů  v pohybu“.  Při  dvouhodinové
plavbě jsme se naučili krátkou
pohybovou sestavu, která byla
zacvičena při průjezdu pod
Karlovým mostem.  Stovky
diváků z celého světa  nás

z mostu zdravily, nadšení bylo i na palubě
parníku.

Náročný program byl večer zakončen
nástupem v tělocvičně památného Tyršova
domu.

Těšíme se,  že  chuť  do  cvičení  nám
zůstane a spolu s dalšími dětmi zaplníme
sokolovnu  při  pravidelných  cvičebních
hodinách.

Jaroslav Hák

A takto prožila pražský den Ester Kovářová, žákyně třídy 4. B:

V sobotu  20. září  jsem  společně  s Karolínou  Huřťákovou,  Kubou  Huřťákem
a Zuzkou Bourovou vyrazili  do Prahy. Vedoucího nám dělal pan Hák. Auto jsme
zaparkovali na Černém mostě. Nejdříve jsme jeli metrem, potom pěšky přes Malou
Stranu do Tyršova domu. Tam byla prezentace všech účastníků.

Následovalo  dopoledne  plné  her,  které  bylo  zakončené  jízdou  ekovláčkem.
Cestou  jsme  viděli  spoustu  památek,  například  Pražský  hrad,  chrám  svatého
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Mikuláše. Po obědě jsme hráli
maxibasketbal,  házeli  šipky,
rovnováhu  jsme  cvičili  na
surfu. Potom jsme se vydali
k Vltavě  směrem  k parníku
jménem Cecilka. Cestou jsme
viděli  i Národní  divadlo.  Po
občerstvení na parníku jsme si

koupili pohledy a suvenýry.
Následovala večeře v restau-
raci a návrat do Tyršova do-
mu, tam jsme si ještě zapla-
vali  v bazénu.  Na  konec
programu byla tombola, kde
jsme  měli  radost  z lasero-
vých baterek a Kuba z posi-
lovacího  pásku.  Po  společ-
ném nástupu ve  22.00  hod.

nás čekala jízda metrem na Černý Most a cesta autem, domů jsme přijeli půl hodiny
po půlnoci. Výlet se nám moc líbil a ještě jednou děkujme panu Hákovi za to, že se
nám celý den věnoval.

Sportovní klub Studenec
Fotbal

Podzimní  část  sezóny  2014/2015  se  blíží  ke  svému  konci  a během  podzimu
Fotbalová  asociace  ČR  obdobně  jako  ostatní  sportovní  svazy  včetně  Českého
olympijského výboru vyvinula velké úsilí k zapojení dalších malých adeptů fotbalu
do organizované kopané.

Zorganizováním náboru na semilském okrese byl pověřen SK Studenec a svého
úkolu se dle hodnocení Jiřího Štola zhostil se ctí. Za nepříznivého nedělního počasí
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přivítali  ve  Studenci  celkem 50 podkrkonošských  kluků a holek.  Všichni  si  užili
všech  jedenáct  stanovišť  a ukázali  všem,  že  jsou  do  sportu  opravdu  zapálení.
Největší úspěch mělo poslední stanoviště se soutěží o nejkrásnější a nejbláznivější
oslavu gólu, kterou někteří borci absolvovali i 15×. Bohužel děti nakonec vyhnala ze
hřiště velká průtrž mračen,
a tak se medaile a diplomy
předávaly ve stanech dříve,
než se plánovalo. Místní
fotbalový klub pak zasko-
čil  i následující  úterní  tré-
nink,  kam dorazilo  18 no-
vých hvězdiček.

A jak  si  vedou studenecké  týmy v průběhu  podzimu?  S konkrétními  výsledky
budou čtenáři Studeneckého zpravodaje seznámeni v posledním letošním čísle.

V kategorii  mladší  přípravky bojují  naši  nejmenší  ve východní  skupině semil-
ského okresu  s dalšími  sedmi  soupeři  formou sedmi turnajů.  Zatím si  drží  střed
tabulky, která v souladu se soutěžním řádem není zveřejňována v denním tisku a na
internetu. Cílem totiž nejsou výsledky, ale rozvoj hráčských dovedností. Druhý tým
mladší  přípravky,  který tvoří  ti  nejmenší,  hraje pouze přípravné přátelské zápasy
s nejmenšími adepty z okolních klubů.

Bohatý  fotbalový  program  má  starší  přípravka,  neboť  hraje  v početně  silně
obsazeném okresním přeboru se 14 účastníky. Tým mladších žáků tvoří  sdružený
tým s Martinicemi a starší žáci mají sdružený tým s Martinicemi a Dolní Kalnou.
Navíc řada studeneckých žáků má střídavý start v Jablonci nad Nisou (Dan a Tom
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Jandurovi, Matyáš Hrubý, Pepa Efenberk) a ve Vrchlabí (Tomáš Exner, Pavel Šír,
Ondra Tušiak), takže jejich fotbalový program je obdivuhodný.

Velice  obtížně  se sestavoval  tým dorostu a bylo  využito pravidla,  že se může
vytvořit sdružený tým dorostu z těch klubů, které vlastní dorost nemají. I zásluhou
tohoto  pravidla  a návratu  Jendy  a Martina  Kuříkových  do  mužstva  se  podařilo
úspěšně odehrát všechny zápasy, a to dokonce bez ztráty bodu.

K áčku se jako trenér vrátil Vlado Let-
kovský,  jako  hráč  Martin  Havlíček  (viz
foto)  a úvod  týmu  vyšel  mimořádně,  po
pěti kolech bez ztráty bodu vedl tým tabul-
ku. Opět  však mužstvo postihla katastro-
fální  „marodka“  a ze  základní  sestavy
vypadlo  sedm hráčů  (někteří  dlouhodobě
na celou sezónu), na jejichž místa se muse-
li posunout hráči z béčka. I z tohoto důvo-
du je  teď důležité  dohrát  se  ctí  podzim,
připravit  kvalitní  zimní přípravu a vyléčit
zranění  hráčů.  Marodka  áčka  ovlivnila

i výsledky  béčka,  do  kterého  museli  naskočit  i „veteráni“  a hráči  širšího  kádru.
V dalších zápasech pokračují i internacionálové, kteří se zúčastnili turnaje v Dolní
Kalné  a zapojili  se  do  okresního  přeboru  hráčů  nad  40 let,  který  je  postupovou
soutěží do krajského kola. Jejich soupeřem bude tým z Poniklé.

Orientační běh
V průběhu prázdnin pokračovaly další vícedenní závody i s účastí studeneckých

orientačních běžců. Na Rejvízu na severu Moravy se konal tradiční Magnus Cup
a Terka a Tomáš Chrást skončili shodně ve svých kategoriích na čtvrtých místech
a společně  v Americké  štafetě  na  pátém  místě.  Na  Vysočině  Cupu  v Salavicích
u Jihlavy obsadila Veronika Gallová v D14 desáté místo, na Rumcajsových mílích
ve Valečově si úspěšně vedl Fanda Hladík, který vyhrál kategorii T a Roman Puš,
který skončil v kategorii P na dvanáctém místě. Na Pěkných prázdninách nedaleko
Turnova si další studenecké prázdninové vítězství připsal Honza Štefan v kategorii
H10L a Vítek Štefan přidal stříbro v H12. Hodně vidět byli studenečtí závodníci na
Ceně Východních Čech o posledním srpnovém víkendu. V silné konkurenci dosáhla
nejkvalitnějšího  výkonu  Terka  Chrástová,  která  obsadila  v D12  druhé  místo,
Dominika  Kalenská  skončila  v D16  na  pátém  místě,  v nejmladší  kategorii  D10
skončila  Magda  Chrástová  na  čtvrtém  místě  a mezi  dospělými  si  nejlépe  vedli
Tomáš Chrást (třetí místo v H21C) a Katka Ducháčková (9.místo v D21B).
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Po  prázdninách  v druhé  polovině  sezóny  se  pravidelně  konají  dva  poslední
mistrovské závody, které letos ještě byly doplněny novinkou v podobě sprintových
smíšených štafet. Na mistrovství ČR na klasické trati, které se konalo v okolí Hamru
na  Jezeře,  se  do  mistrovských  kategorií  probojovaly  pouze  Dominika  Kalenská
(finále B) a Natálie Jezdinská (finále C). Naopak velký úspěch zaznamenal náš klub
na Mistrovství ČR družstev ve Starém Plzenci, kde ve vítězném žákovském týmu
Východočeské  oblasti  byli  dva  závodníci  SK Studenec  Terka  Chrástová  a Vítek
Štefan a získali tak své první přebornické tituly mezi 37 osmičlennými družstvy. Do
hlavního  závodu  se  probojovala  i štafeta  v D18  (Natálie  Jezdinská,  Dominika
Kalenská,  Markéta  Urbanová),  která  obsadila  mezi  34 štafetami  osmnácté  místo.
Závodníci SK Studenec dále startovali ve štafetě D14 a smíšené štafetě a v soutěží
družstev  v DH21  (Tomáš  Kučera,  Radka  Uvizlová,  František  Hladík,  Vendula
Viková, Martin Vik, Lucie Pacholíková, Jiří Charvát) a DH18 (Dušan Sláma, Magda
Hrnčířová, Veronika Gallová, Natálie Jezdinská, Markéta Urbanová, Denisa Zahrad-
níková, Dominika Kalenská).

V září proběhly i dva poslední celostátní žebříčky, a to žebříček A v Suché Rudné
u Olomouce a žebříček B v Proseči u Skutče, kde si nejlépe ziskem osmého místa
vedla Markéta Urbanová v D16. O týden později se dostal orientační běh do celo-
státních médií zásluhou útoku sršní a vos a následného zásahu zdravotníků při štafe-
tách v Libíně u Šárovcovy Lhoty. Studenečtí závodníci vyvázli bez žihadla a navíc si
štafeta ve složení Lukáš Link, Vítek Štefan a Dominik Urban odvezla mistrovský
titul Východočeské oblasti v kategorii H12.

Východočeský pohár zatím pokračoval dalšími třemi závody. V těžkém horském
terénu nedaleko Strážného pro SK Studenec vybojovali první místo Honza Štefan
v H10 a Natálie Jezdinská v D16, druhé místo přidala Terka Chrástová v D12 a třetí
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místo Magda Chrástová v D10. V Dolním Javoří nás opět navštívili sršně, ale do stu-
deneckých závodníků se opět netrefili a navíc jsme si odvezli dvě bronzové medaile
zásluhou Vítka Štefana v H12 a Terky Chrástové v D12. Zatím poslední závod se konal
v Janovičkách u Broumova a vynikající formou potvrdila svým vítězstvím v D12 Ter-
ka Chrástová a rodinný úspěch podpořil ziskem třetího místa v H35 Tomáš Chrást.

Na  podzim  proběhly  i poslední  tři  závody  Podkrkonošské  ligy  v orientačním
běhu. V šestém závodě na Pecce jsme získali druhá místa zásluhou Markéty Štefano-
vé (D10) a Dominiky Kalenské (P4) a třetí místa zásluhou Terky Chrástové (D14)
a Vítka  Štefana  (H12).  Sedmý závod  proběhl  v Doubravě  u Hořic  a první  místo
vybojovaly Markéta Štefanová (D10) a Terka Chrástová (D14), druhé místo získala
Dominika Kalenská (P4) a třetí místo obsadili Vítek Štefan (H12) a Magda Chrásto-
vá  (D10).  Poslední  osmý závod pořádal  SK Studenec na své mapě Holubí  vrch
s centrem na nádraží Mostek. Na „domácí“ mapě si vítězství připsala Markéta Štefa-
nová  v D10,  druhá  místa  získali  Ivana  Hrnčířová  (D12),  Terka  Chrástová  (D14)
a Honza  Štefan  (H10),  třetí  místa  Magda  Chrástová  (D10),  Vítek  Štefan  (H12)
a Aleš Mühlbach (H14). I tady některé závodníky na trati „povzbudily“ k rychlej-
šímu běhu dotěrné vosy.

Po závodě následovalo celkové vyhodnocení celého osmidílného seriálu a předání
poháru za celkové umístění:

D10:
1. Markéta Štefanová SK Studenec 10. Nelya Ryashko SK Studenec
2. Adéla Randáková Spartak Vrchlabí 13. Bára Chrástová SK Studenec
3. Magdaléna Chrástová SK Studenec 14. Bára Bulušková SK Studenec
Celkem 16 závodnic

D12:
1. Anna Janků Sportcentrum Jičín 3. Ivana Hrnčířová SK Studenec
2. Anna Karlová OB Jilemnice
Celkem 16 závodnic

D14:
1. Terka Chrástová SK Studenec 4. Magda Hrnčířová SK Studenec
2. Róza Vejražková Sportcentrum Jičín 6. Veronika Gallová SK Studenec
3. Šárka Rückerová Jiskra Hořice 7. Jana Kejmarová SK Studenec
Celkem 19 závodnic

H10:
1. Stanislav Novák LOB Nová Paka 8. Jan Štefan SK Studenec
2. Tomáš Typlt LOB Nová Paka 11. Ivo Mühlbach SK Studenec
3. Matěj Choutka LOB Nová Paka 20. Josef Šedivý SK Studenec
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23. Erik Pfeifer SK Studenec 25. Dominik Horáček SK Studenec
24. Matyáš Munzar SK Studenec
Celkem 26 závodníků

H12:
1. Matěj Tůma Sportcentrum Jičín 4. Lukáš Link SK Studenec
2. Jan Rücker Jiskra Hořice 12. Dominik Urban SK Studenec
3. Vít Štefan SK Studenec 13. Oliver Pichl SK Studenec
Celkem 21 závodníků

H14:
1. Jakub Ježek Sportcentrum Jičín 7. Tomáš Exner SK Studenec
2. Tomáš Zalaba Sportcentrum Jičín 8. Aleš Mühlbach SK Studenec
3. Tomáš Kubát Spartak Vrchlabí
Celkem 19 závodníků

P4:
1. Dominika Kalenská SK Studenec 16. Markéta Urbanová SK Studenec
2. Aleš Kalenský SK Studenec 30. Martin Vydra SK Studenec
3. Natálie Jezdinská SK Studenec
Celkem 74 závodníků

P6:
1. Vlastimil Polák Spartak Vrchlabí 8. Tomáš Chrást SK Studenec
2. Helena Randáková Spartak Vrchlabí 23. František Hladík SK Studenec
3. Zdeněk Zikmund Sportcentrum Jičín 27. Vendula Viková SK Studenec
Celkem 42 závodníků
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Školní sportovní klub

Okresní kolo atletického čtyřboje základních škol

Sportovci naší školy ze 6. až 9. ročníku se jako každoročně zúčastnili okresního kola
atletického čtyřboje na stadionu v Turnově. Tohoto klání se zúčastnilo 13 škol z okresu
Semily a do celkového pořadí se počítaly výsledky jednotlivých členů družstva.

Nejlépe  se  vedlo  mladším žákyním,  které  obsadily vynikající  druhé  místo  za
domácí školou, atletickou baštou semilského okresu, což je pro vesnickou školu vel-
kým úspěchem. O tento úspěch se zasloužily Tereza Chrástová, Eliška Hamáčková,

Magda  Bergerová,  Jana  Kej-
marová a Veronika Šimůnková.

Starší  žákyně ve složení
Renáta Trejbalová, Simona
Bartoňová, Tereza Dubská,
Denisa Zahradníková a Aneta
Gottvaldová vybojovaly hod-
notné čtvrté místo.

Mladší žáci Patrik Kandra,
Dominik Urban, Pavel Šír, Jiří
Ježek a František Kuřík obsa-
dili  páté místo a starší  žáci

Jan Kratochvíl, Jakub Tomáš, Jan Šimůnek, Daniel Nosek a Tomáš Exner skončili
na 9. místě.

Okresní finále v přespolním běhu škol okresu Semily

Tradičního závodu v přespolním běhu na Hraběnce v Jilemnici se zúčastnila naše
škola v hojném počtu 27 žáků. Soutěžilo se v pětičlenných družstvech a zároveň byli
vyhodnoceni i jednotlivci. Družstvo nejmladších žákyň (Markéta Štefanová, Simona
Jebavá,  Magda  Chrástová,  Kateřina  Tušiaková  a Karolína  Huřťáková)  obsadilo
druhé místo. V jednotlivcích byla nejúspěšnější Markéta Štefanová, která obsadila
třetí místo.

Nejmladší  žáci  (Lukáš  Trejbal,  Michal  Dyntar,  Michal  Šulc,  Petr  Mazánek
a Matěj Šimůnek) obsadili druhé místo. Družstvo mladších žáků (Vít Štefan, Matyáš
Hrubý, Josef Efenberk, Dominik Urban a František Kuřík) obsadilo též druhé místo.
Dále  v této  kategorii  soutěžil  i Jonáš  Exner.  Družstvo  mladších  dívek  (Tereza
Chrástová,  Magda  Bergerová,  Renata  Trejbalová,  Jana  Kejmarová  a Linda
Zahradníková) obsadilo první  místo,  což  pro  ně  znamenalo velký úspěch,  neboť
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porazilo favority přespolních běhů –
sportovní školu v Jilemnici. Škoda, že
nepostupují do krajského kola, kde by
jistě dívky měly šanci obsadit přední
místa. Druhé místo mezi jednotlivci ob-
sadila Tereza Chrástová a v závěsu do-
běhla na třetím místě Magda Bergerová.
Starší žákyně (Magda Hrnčířová, Anna
Pokorná, Denisa Zahradníková, Aneta
Gottvaldová) obsadily třetí místo. Starší
žáci družstvo nevytvořili, reprezentoval
je pouze jeden žák Tomáš Exner, který
se umístil na 8. místě.

Dík patří  všem žákům, kteří  byli
ochotni si změřit své síly s ostatními i přesto, že nezvítězí. Umění je i prohrávat, což
je  ve  sportu  velice  běžné.  Je  vidět,  že  ještě  alespoň  někteří  mají  radost  a chuť

reprezentovat naši školu. Doufám, že další zá-
vody  opět  obsadíme  v tak  hojném  počtu
a sportovního ducha neztratíme.

Ostatní sporty

V průběhu podzimu se rozběhla školní
a základní kola řady do soutěží. Do bojů za-
sáhli  především mladí fotbalisté ve školních
kolech McDonald cupu (1. stupeň) a Coca
Coly cupu (2. stupeň). V této soutěži proběhla
již kvalifikace, která přisoudila studenecké
škole tradičního soupeře ZŠ a MŠ Libštát. Fy-
zicky zdatnější soupeř v dramatickém zápase
s věkově mladším týmem studenecké školy
třikrát dotahoval jednogólovou ztrátu, a tak

muselo  dojít  ke  střelbě  penalt,  v níž  byli  Studenečtí  stoprocentní  a postoupili  do
1. kola, kde je čekají silní soupeři (Turnov, Semily, Malá Skála).

ZŠ a MŠ Studenec – ZŠ a MŠ Libštát 3:3 (3:3) penalty 5:4
Branky: Jiří Ježek, Patrik Kandra, Pavel Šír
Penalty: Tomáš Exner, Pavel Šír, Patrik Kandra, Jan Šimůnek, Matyáš Hrubý
Sestava: Reiner – Stránský, Šimůnek, Efenberk, Synek – Kratochvíl, Exner, Hrubý,
Jiří Ježek – Kandra, Šír (Jezdinský, Tomáš, Kalenský, Jakub Ježek, Vondra, Grof).
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Olympijský víceboj

Studenecká  škola  se  také  zapojila  do  Olympijského  víceboje  a stihla  se  zare-
gistrovat mezi 500 prvními školami. Obdrží tak sportovní vybavení, žáci prvního až
třetího ročníku dostanou sportovní žákovskou knížku a škola může požádat o náv-
štěvu sportovní hlídku, kterou tvoří čeští olympionici. První soutěže budou zahájeny
již v průběhu října.

Orel

Studenecké mixy
V sobotu 30. srpna se sje-

lo  8 smíšených  volejbalo-
vých družstev na tradiční
volejbalový turnaj  do  Stu-
dence. Po loňské odmlce jsme
tak znovuobnovili tradici. Ke
stálým  účastníkům,  kteří  na
turnaji  již  startovali  (Rodos
Vrchlabí,  Harley  Jilemnice,
lomnický tým „Druhý od kon-
ce“  a domácí  Figury  a Orel)
jsme letos  přivítali  nové tý-
my ze vzdálenějších míst, a si-
ce tým Velký Voči ze Dvora Králové, tým Lhoťáci ze Lhoty pod Libčany a tým Bal-
vani z Jablonce nad Nisou. Turnaj měl skvělou úroveň, týmy bojovaly o každý ba-
lón, až nás v 16.00 vyhnal déšť. Asi po hodince bylo po dešti, ale hřiště před školou
už bylo nepoužitelné. Naštěstí jsme mohli poprvé docenit kvality umělého povrchu
na hřišti za orlovnou, a tak se turnaj dohrál až do závěrečného finále, které končilo po
19. hodině. Týmy hrály ve dvou skupinách každý s každým a následně vyřazovací
čtvrtfinále, semifinále a finále. Výsledky vyřazovacích bojů byly následující:

Čtvrtfinále:

Druhý od konce – Balvani 2:0 (25:13, 25:20)
Lhoťáci – Orel Studenec 2:0 (25:17, 25:23)
Harley – Velký Voči 2:0 (25:15, 25:20)
Figury – Rodos 1:2 (16:25, 25:17, 12:15)

56 OÚ Studenec

Druhý od konce 1. místo



Ročník 2014 Číslo 5

Semifinále:
Druhý od konce – Lhoťáci 2:0 (25:12, 25:15)
Harley – Rodos 2:1 (22:25, 25:16, 15:5)

Finále: Druhý od konce – Harley 2:0 (25:17, 25:16)

Konečné pořadí:

1. Druhý od konce – Lomnice n. Pop.
2. Harley Jilemnice
3. Lhoťáci Lhota pod Libčany
4. Rodos Vrchlabí
5. Figury Studenec
6. Orel Studenec
7. Velký Voči Dvůr Králové n. L.
8. Balvani Jablonec nad Nisou

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Prestižní  cenu  „nejužitečnější“
hráč turnaje získal dle hodnocení
ostatních týmů Michal Hegar z ví-
tězného  družstva.  O stejnou  trofej
se v ženské kategorii  podělily stu-
denecké hráčky Markéta Urbanová
a Mirka Šikolová.

Dětské soutěžní odpoledne
Hned následující den po turnaji jsme měli v plánu dětské soutěžní odpoledne. Vše

bylo nachystáno, jediné počasí nám dělalo velké starosti a obavy se nakonec i napl-
nily. Ještě dopoledne to vypadalo docela dobře, ale v době oběda už začínalo pršet
a odpoledne nám propršelo celé.  Naštěstí  pouze slabě,  a tak se nám díky mnoha
nadšencům, kteří navozili různé přístřešky atd., podařilo zdárně akci uskutečnit. A že
se opět vydařila, o tom svědčí téměř stovka spokojených a nadšených dětí. Děkuje-
me všem sponzorům, kteří přispěli na ceny pro tuto akci.
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Letní bál
Termín letního bálu jsme letos o týden

posunuli a ukázalo se, že je to termín
lepší  než na konci prázdnin. V sobotu
6. září okolo 17. hodiny dorazila kapela
Levourukouband. To bylo v době, kdy už
byl připraven sál, tombola, vše v kuchy-
ni, atd. Lidé se večer scházeli jako vždy
pomalu, ale  nakonec jich přišlo téměř
300, což jsme absolutně nečekali. Kapela

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 hrála  výborně  i bez
dechové sekce, která
měla letos zahraniční
povinnosti.  Lidé se
bavili až do ranních
hodin. A pokud se ně-
co  vydaří,  je  potřeba
to zopakovat.  Takže
zase za rok – tentokrát 5. září 2015!

Volejbal
Ženy nastoupily do nové sezóny v roli favoritek. Předchozí 2 sezóny totiž vždy

obsadily v krajském přeboru druhé třídy nejvyšší příčku. A kdo ví, jak to ve sportu
chodí,  umí  si  představit,  že  získat  titul  je  vždy snazší  než  ho  následně  obhájit.
A obhájit ho podruhé v řadě, o tom by mohli vyprávět čeští tenisté. Těm se to letos
už nepodařilo. Děvčata však nastoupila do soutěže skvěle a nebýt malého zaváhání
v Lánově, prošla podzimní částí naprosto suverénně.

Orel Studenec – TJ Harant Pecka 3:1, 3:1
TJ Sokol Bílá Třemešná „B“ – Orel Studenec 1:3, 0:3
Orel Studenec – TJ Sokol Jezbiny 3:0, 3:1
Orel Studenec – TJ Spartak Vrchlabí 3:1, 3:0
TJ Lánov – Orel Studenec 3:2, 1:3
Orel Studenec – TJ Sokol Dřevěnice 3:0, 3:0
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Tabulka krajského přeboru 2. třídy – ženy:

1. Orel Studenec 12 11 1 35:9 34
2. TJ Sokol Jezbiny 12 10 2 31:13 29
3. TJ Harant Pecka 12 8 4 29:14 25
4. TJ Sokol Bílá Třemešná „C“ 12 6 6 22:21 19
5. TJ Sokol Dřevěnice 12 5 7 19:24 15
6. TJ Lánov 12 3 9 19:30 10
7. TJ Spartak Vrchlabí 12 3 9 11:33 6
8. TJ Sokol Bílá Třemešná „B“ 12 2 10 10:32 6

V týmu se postupně předsta-
vily tyto hráčky: Bartoňová Sim-
ča, Brožová Petra, Brožová Saša,
Bulušková Vlaďka, Horáčková
Eva,  Hylmarová Anna,  Spurná
Lenka, Šikolová Mirka, Šimková
Markéta,  Tauchmanová  Helča,
Tauchmanová Monča, Urbanová
Markéta, Václavíková Kristýna,
trenérka Lenka Chrtková

Stolní tenis
Soutěže ve stolním tenisu zača-

ly po uzávěrce tohoto Zpravodaje,
výsledky přineseme v dalším čísle.  Pro letošní  sezónu máme v soutěžích  3 týmy
mužů  –  po  jednom  v krajském  přeboru  2. třídy,  v okresním  přeboru  1. třídy
a v okresním  přeboru  2. třídy.  V žákovské  kategorii  nastoupí  letos  2 týmy a síly
změří s týmy z jičínského okresu.

Sportovní a kulturní program naší jednoty v letošním roce:

1. 11. stolní tenis muži Orel Studenec „B“ – TT Benešov u Semil „A“
8. 11. stolní tenis žáci „A“ okresní přebor v Železnici
8. 11. stolní tenis žáci „B“ okresní přebor ve Valdicích
8. 11. stolní tenis muži SKST Liberec „J“ – Orel Studenec „A“
8. 11. stolní tenis muži SKST Liberec „K“ – Orel Studenec „A“
9. 11. stolní tenis muži Orel Studenec „C“ – TJ Sokol Turnov „E“
9. 11. stolní tenis muži Orel Studenec „C“ – Orel Lomnice n. P. „A“

15. 11. stolní tenis muži Orel Studenec „B“ – TJ Sokol Turnov „D“
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15. 11. Svatomartinský hudební večer v orlovně
16. 11. stolní tenis muži TTC Jilemnice „A“ – Orel Studenec „C“
22. 11. stolní tenis muži TJ Sokol Vesec „A“ – Orel Studenec „A“
22. 11. stolní tenis muži TJ Spartak Chrastava „B“ – Orel Studenec „A“
29. 11. stolní tenis žáci „A“ okresní přebor v Radimi
29. 11. stolní tenis žáci „B“ okresní přebor v Lázních Bělohradu
29. 11. stolní tenis muži STAR Sokol Turnov „A“ – Orel Studenec „B“
29. 11. stolní tenis muži TJ Sokol Vesec „B“ – Orel Studenec „B“
30. 11. stolní tenis muži Orel Studenec „C“ – Sokol Víchová n. J. „A“
6. 12. stolní tenis muži Orel Studenec „A“ – TJ Sokol Nová Ves „A“
6. 12. stolní tenis muži Orel Studenec „A“ – TJ Spartak Rokytnice n. J. „A“

13. 12. stolní tenis muži Orel Studenec „B“ – TJ Sokol Horní Branná „A“
13. 12. stolní tenis muži Orel Studenec „B“ – TJ Sokol Horní Branná „B“

9. 1. výroční členská schůze v orlovně

Jednota Orla ve Studenci vás

srdečně zve na

Svatomartinský folkový večer

Sobota 15. 11. 2014 v orlovně ve Studenci

Začínáme ve 20 hod. 20 min. 20 vteřin

Pít budeme letošní „mladá“ vína z Moravy

Trampské, folkové a country písně budou společně s vámi hrát a zpívat:

Markéta Šimková, Markéta, Lída a Vašek Urbanovi – FIGURY

Novinky pro diabetiky
iBGStar

Přístroj iBGStar je glukometr, který můžete připojit k vašemu iPhone nebo iPod
Touch. Naměřené údaje o hladině glukózy v krvi jsou odeslané do telefonu, kde je
lze dále zpracovávat, připojit k jednotlivým údajům poznámky atd.
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iGlucose

Přístroj  o velikosti  mobilního  telefonu  umí  zpracovat  vaše  údaje  o naměřené
hladině  glukózy v krvi.  Po  připojení  ke  kompatibilnímu  glukometru  je  iGlucose
schopen  bezdrátově  načíst  data  z glukometru  a automaticky  vytvářet  záznamy
v deníku, diagramy a grafy, které si pacienti nebo lékař může zkontrolovat na zabez-
pečené internetové stránce, přes e-mail či SMS zprávu.

Solo Micropump

Solo Micropump je systém skládající se ze dvou klíčových částí, které spolupra-
cují bezdrátově. Inzulinová pumpa v miniaturním provedení a dálkového ovládání.
Mikropumpa dodává inzulín na základě vašeho individuálního programu a aktuali-
zuje zpětně data v dálkovém ovládání, který programuje a řídí mikropumpu.

Cellnovo inzulinová pumpa

Další  elegantní  design pro diabetiky.  Cellnovo systém zahrnuje malou, tenkou
inzulínovou pumpu, která je napojena na dálkové ovládání s barevnou dotykovou
obrazovkou,  který  připomíná  iPhone.  Kapesní  zařízení  má  vestavěný  glukometr
a bezdrátově přenáší aktuální data na zabezpečené webové stránky.

Symphony CGM

Symphony CGM znamená výrazný pokrok v kontinuálním monitoringu hladiny
glukózy (CGM). Na rozdíl od jiných systémů, které používají pro testování hladiny
glukózy podkožní senzor, systém Symphony využívá speciální biosenzor schopný
odečíst  hladinu glukózy přes kůži a poté bezdrátově předat  informaci dálkovému
ovládání s monitorem.

zdroj: http://www.zelenahvezda.cz

Recept nejen pro diabetiky

Jogurtový koláč s borůvkami

Přísady: 300 g  výběrové  mouky,  80 g  ovocného  cukru,  1 bílý  jogurt  (150 ml),
2 vejce, 8 lžic oleje, 1/2 prášku do pečiva, 1/2 hrnečku vlažného mléka. Drobenka:
hrubá mouka, Hera, ovocný cukr nebo jiné sladidlo

Postup: Mouku  smícháme s práškem  do  pečiva  a ovocným  cukrem nebo  jiným
sladidlem, přidáme vejce, jogurt, olej a mléko. Vše důkladně zamícháme. Dáme na
vymazaný plech, poklademe borůvkami nebo jiným ovocem, posypeme drobenkou
a dáme do trouby upéct.

zdroj: http://www.diabetesaja.cz
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OBEC STUDENEC SI VÁS DOVOLUJE POZVAT

NA PŘEDVÁNOČNÍ 7. ROČNÍK:

„POHOŠTĚNÍ OBECNÍ POLÉVKOU“

Kdy: SOBOTA 6. PROSINCE 2014

Místo konání: AMFITEÁTR U ZŠ A MŠ VE STUDENCI

Čas zahájení: OD 13.00 HODIN

Program: BUDE UPŘESNĚN NA PLAKÁTECH

VE VÝVĚSNÍCH SKŘÍNÍCH

OBČERSTVENÍ NEJEN V PODOBĚ „OBECNÍ

POLÉVKY“ PO DOBU CELÉ AKCE ZAJIŠTĚNO


