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Vážení spoluobčané,

je tu první číslo našeho Zpravodaje roku 2015, který Vám přináší opět něco
nového. Jak jste si jistě všimli, dochází ke změně v podobě barevnosti obálky.
Chceme postupovat s dobou a zároveň pokud to jde, nezvyšovat cenu tohoto tisku.
Proto se rada obce rozhodla jít touto cestou, tedy udržet cenu pro Vás: 10 Kč za je-
den výtisk. Současné skutečné náklady jednoho výtisku přesahují cenu 25 Kč/kus.
Zároveň přivítáme Vaše ohlasy i přání. Pokud bude zájem jít do širší podoby ba-
revnosti Zpravodaje, či něčeho nového, rádi se budeme zabývat Vašimi náměty
a připomínkami. Děkujeme.
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Zhodnocení roku 2014
Jako každý rok, tak i letos Vám přináším poohlédnutí se za rokem předešlým,

ohledně záležitostí, které byly z mého pohledu a investic obce nejpodstatnější:

Nový úsek veřejného osvětlení v Zálesní Lhotě č. 2
Začátkem roku se nám po dlouhých měsících různého oddalování a blokování

podařilo uskutečnit prodloužení nové sítě veřejného osvětlení ve spodní části Zá-
lesní Lhoty.

Opravy obecní cest
Opět se nám podařilo opravit další místní komunikace asfaltobetonovým po-

vrchem, které musely být v tomto roce závislé na probíhající rekonstrukci hlavní
silnice. Ty, které se nezrealizovaly kvůli zmiňované rekonstrukci, budou dodělány
letos.
Rekonstrukce silnice Studenec (kosteleo) – Horka u Staré Paky

I když se nejedná o stavbu, kde by investorem byla obec, je dobré ji zmínit,
jelikož konkrétně tento úsek ovlivnil do poloviny tohoto roku velkou část obyvatel
a ještě více těch, kteří v této lokalitě mají své nemovitosti. Z pohledu obce však
můžu říci, že tato etapa je za námi a po jejím ukončení jsme mohli pokračovat
s navazujícími investicemi z naší strany. Máme zde tak nově opravené parkoviště
mezi kostelem a farou, včetně prostoru, kam se na svá nová místa po roce umístily
sochy sv. Václava a sv. Ludmily.

Chodník úsek: Studenec (kosteleo) – směr Bukovina u Čisté
Tou nejpodstatnější částí výše uvedené stavby je pro naši obec to, že se díky

této rozsáhlé rekonstrukci podařilo vybudovat nový chodník v délce 255 metrů,
který přinese zvýšení bezpečnosti nás všech v tomto nebezpečném úseku.

Nová zahrada MŠ v Zálesní Lhotě
V první polovině roku se především děti navštěvující tuto školku dočkaly nové

zahrady, která vytvořila odpovídající a ucelené prostředí tohoto areálu.

Chodník úsek: Zdravotní středisko – cesta p. č. 1045/1
V období letních prázdnin jsme začali s výstavbou dalšího nového chodníku

v délce 110 metrů, který přinesl i nové veřejné osvětlení, odpovídající danému
místu.

Změna Územního plánu Studenec č. 1
Ve druhé polovině roku došlo ke schválení konečné podoby této změny. Celý

tento proces od jejího zadání trval tři roky.
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Rekonstrukce silnice Studenec (kosteleo) – směr Dolní Branná
Pokračující rekonstrukce, která tentokrát zasahuje centrální část naší obce,

začala 18. srpna a po zimní přestávce bude pokračovat (dle posledního harmono-
gramu) do konce letošního května. Současně se od jara začnou opravovat další
úseky, které budou realizovány po Obecní úřad v Dolní Branné. Ukončení těchto
úseků je naplánováno do konce listopadu 2015. Letošní rok se práce rovněž pře-
sunou do Vrchlabí a provázanost všech komunikací by měla být ukončena do
listopadu 2016. I tuto stavbu zmiňuji z toho důvodu, že na ní jsou závislé další
investice ze strany naší obce.

Nová hala na odpadové hospodářství
V posledních měsících loňského roku jsme začali s přípravami podloží a základo-

vé desky nové haly. V letošním roce by měla následovat stavba kovové konstrukce,
včetně opláštění a následné spuštění provozu.

Chodník úsek: Autobusová zastávka Na Špici – restaurace Na Špici
Třetí nový chodník se otevřel koncem roku, jelikož jsme byli závislí na probí-

hající rekonstrukci hlavní silnice, a museli tak práce koordinovat společně s touto
stavbou. Tento nový úsek měří 130 metrů.

Kompostování

Společný projekt „Jilemnicka – svazku obcí“ má za sebou první ucelený rok sbě-
ru, třídění a likvidace biologicky rozložitelného odpadu. V současné době je dobré
ocenit dvě věci, a to, jak se daná nabídka osvědčila z pohledu zájmu Vás občanů.
Tou druhou záležitostí je práce svazku, jelikož v současné době nemusíme řešit
povinnost danou zákonem, kdy každá obec je od letošního roku povinna zajistit
tento sběr na svém území.

Podstatná je i třetí záležitost: obec ze svého rozpočtu dotuje tuto službu pro
občany částkou, která v loňském roce byla ve výši 100 000 Kč.

Poplatek za odpady
Pro mnohé možná nepodstatná věc do té doby, než má dojít k placení. Obec

mohla podle zákona zvýšit poplatek za odpady, jelikož se soustavně zvyšují ná-
klady všech subjektů, na kterých jsme závislí. Zároveň tento poplatek průběžně
upravují všechny obce.

Ta naše se rozhodla cenu pro letošní rok udržet na současné hodnotě 500 Kč
a dofinancovat tak ztrátu ze svého rozpočtu.

Pro zajímavost: skutečná cena na jednu osobu nyní odpovídá částce 710 Kč!
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Vánoční stromečky
Tímto uzavírám loňský rok, který ve svém závěru udělal radost především těm

nejmenším. 30. listopadu jsme rozsvítili společně s dětmi z našich mateřských ško-
lek a za přítomnosti rodičů i dalších občanů dva nové vánoční stromečky. Je to
vlastně krásná zpráva na závěr, protože vidět radost dětí je to nejkrásnější.

Tolik alespoň stručné zhodnocení roku 2014, který se zapsal do historie naší
obce z velké části jako rokem zásadní rekonstrukce hlavní silnice vedoucí přes naši
obec. Tím, jaký bude rok letošní, se necháme teprve překvapit. Jeho zhodnocení se
objeví na tomto místě opět za rok.

Jiří Ulvr, starosta

ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
Pohoštění obecní polévkou

Jak se již stalo dobrým zvykem, první prosincovou sobotu se uskutečnil již
7. ročník „Pohoštění obecní polévkou“. I tentokrát k nám počasí nebylo příliš vlíd-
né, přesto toto adventní setkání ukázalo svoji sílu v té podobě, že se lidé mají,
chtějí a dokážou setkávat. Děkuji za Váš zájem i vlídná slova během celého tohoto
odpoledne. Děkuji za pomoc Vám všem, kteří jste přispěli ke spokojenosti druhých.

Jiří Ulvr, starosta
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Svatba
Pátek 30. ledna 2015 byl šťastným

dnem pro Danu a Miroslava Čer-
ných.

Přejeme hodně štěstí ve společ-
ném životě.

Placení poplatku ze psů na rok 2015

Připomínáme majitelům psů, že poplatek je splatný do konce března 2015. Po-
platek se platí ze psů starší 3 měsíců.

Na základě Obecně závazné vyhlášky č. 2/2007 o místních poplatcích sazba po-
platku činí ročně:

– za prvního psa 200 Kč,
– za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300 Kč.

Z jednání zastupitelstva obce
Poslední jednání zastupitelstva obce se v roce 2014 uskutečnilo 15. prosince.

Zúčastnili se ho všichni zastupitelé a 9 občanů.
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Projednána byla obecně závazná vyhláška o místním poplatku za nakládání
s odpady. Ing. Boura informoval o příjmech z poplatků i o výdajích na odvoz a ulo-
žení komunálního, tříděného, nebezpečného odpadu a kontejnerů. Zastupitelé pak
ponechali v platnosti obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012, poplatek za odpady tak
na rok 2015 zůstává ve výši 500 Kč na osobu.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí výroční zprávu základní školy za rok 2013/2014,
kterou představil PaedDr. P. Junek a která je k nahlédnutí na OÚ. Tato zpráva
obsahuje informace o hospodaření školy, výsledcích ve výuce, práci zájmových
kroužků a sportovní činnosti. Spolupráce s obcí je na dobré úrovni, škola má slušné
výsledky ve vzdělávání (v celorepublikovém měřítku) i sportovní činnosti.

Dále vzalo na vědomí zápis z kontrol finančního a kontrolního výboru za rok
2014. Finanční výbor provedl sedm kontrol a kontrolní výbor dvě kontroly, nebyly
přitom zjištěny žádné závady.

Zastupitelé také odsouhlasili podání žádosti o dotaci na projekt „Chodník podél
silnice II/293, úsek Špice – zastávka bus“ v celkové výši 1 189 128 Kč. Žádost bude
podána do Dotačního fondu Libereckého kraje, Programu obnovy venkova, jehož
schválení a vypsání se předpokládá na přelomu roku.

Projednávala se i budoucnost budovy staré školy v Zálesní Lhotě (čp. 208) a byl
schválen záměr prodat tuto budovu občanskému sdružení Stará škola v Zálesní
Lhotě za cenu 2 418 410 Kč. Sdružení se má k návrhu vyjádřit do 16. března (termín
dalšího jednání zastupitelstva).

V dalších bodech programu zastupitelé projednali a schválili:
– převod 1 500 000 Kč z účtu ČNB na účet u GE Money Bank,
– rozpočtové změny za rok 2014 a rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí roku
2015,
– prodej dvou pozemků ve Studenci a smlouvu týkající se inženýrských sítí.

V diskusi nejprve sdělila paní Hana Švecová, že se k navržené ceně za starou
školu v Zálesní Lhotě bude moci vyjádřit až po poradě sdružení.

Pan Pavel Jiran se ptal na rozpočtové změny týkající se zdravotního střediska
a Obecní polévky. Pan starosta odpověděl, že u zdravotního střediska se jednalo
o náklady spojené se zpracováním a podáním žádosti o dotaci, u Obecní polévky
pak o navýšení rozpočtu za vystoupení účinkujících ze Slovenska.

Paní Švecová přislíbila kontakty na skupiny, které by mohly na Obecní polévce
vystupovat, a zeptala se na možnost vypravit na tuto akci ze Zálesní Lhoty auto-
bus. Pan starosta ji pověřil tím, aby zjistila, jaký by byl mezi občany Zálesní Lhoty
zájem.

Pan starosta dále informoval o těchto záležitostech:
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– Obec spadá do územní působnosti MAS Přiďte pobejt, ale není jejím členem.
V letech 2014–2020 budou přes tyto skupiny čerpány velké finanční prostředky
a je třeba zvážit, zda se členem nestat.
– Ve svazkovém komunitním kompostování probíhá zimní přestávka, která je
využita k servisu a opravám strojů. Obec dotuje tento sběr odpadu částkou zhruba
100 tis. Kč ročně.
– Silnice v úseku Studenec (kostelecko) – směr Dolní Branná byla provizorně ote-
vřena v pátek 12. prosince. Z důvodu probíhající stavby a stavu povrchu je v celé
obci snížena rychlost 30 km/h. Opravy by měly pokračovat na jaře. Tato etapa
by měla být dokončena do 31. května, Studenec jako celek do konce září 2015. Je
přislíbena i oprava spodní silnice ve Studenci, která proběhne po dokončení hlavní
silnice, letos budou u této komunikace jen dosypány krajnice.
– O navazující rekonstrukci silnice směrem na Vrchlabí a jejím výhledu do konce
roku 2016.
– O výtisku brožury „Příručka pro zastupitele“, jejíž elektronická verze je k dispo-
zici ke stažení.

Paní Hana Švecová se ptala, zda budou dosypány krajnice v Zálesní Lhotě.
Pan starosta odpověděl, že za to je zodpovědná KSS LK a přislíbil jí kontakt na
odpovědnou osobu.

Pan Václav Urban poděkoval zastupitelstvu za půjčku, kterou obec poskytla
na překlenutí doby do obdržení dotace na úpravy orlovny a která byla začátkem
prosince obci vrácena. Dále se na dotaz na problémy s počítačovou technikou na
obecním úřadě dozvěděl, že je již téměř vše v pořádku.

Na závěr pan starosta Jiří Ulvr popřál všem krásné svátky, poděkoval za tento
rok a popřál úspěšný vstup do roku příštího.

Půjčky z Fondu rozvoje bydlení
Obecní úřad Studenec vyhlašuje podmínky výběrového řízení na poskytnutí

půjček z Fondu rozvoje bydlení.
Přihlášku je možné podat do 11 hodin 24. dubna 2015 na OÚ Studenec.

Žádost musí obsahovat:

a) jméno a příjmení žadatele (v případě SJM – i jméno a příjmení druhého z man-
želů), název právnické osoby a statutárního zástupce
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b) adresa trvalého pobytu fyzické osoby, sídlo právnické osoby nebo fyzické pod-
nikající osoby
c) přesné označení předmětné obytné budovy (adresa, číslo popisné, číslo parce-
ly, doklad o vlastnictví domu nebo stavby, příslušnou projektovou dokumentaci
včetně předpokládané ceny, stavební povolení či jiný doklad o přípustnosti akce –
požaduje-li to stavební zákon)
d) účel, na který má být půjčka poskytnuta
e) předpokládaná lhůta dokončení stavby
) požadovaná výše půjčky
g) doklad o výši příjmů žadatele a ručitelů (půjčka do 50 tis. jeden ručitel, nad
50 tis. dva ručitelé). U ženatého (vdané) ručitele v případě SJM souhlas manžela
(manželky) s ručením. Pokud jsou vyžadováni 2 ručitelé, nemohou to být manželé
žijící v SJM. Zároveň nemůže manžel/ka v SJM dělat ručitele druhému z manželů.

Z fondu se poskytují tyto druhy půjček:

Poř. č. Název (účel) Úrok Horní hranice půjčky
na jeden dům

01
02
03
04
05
06
07

08
09
10

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

3 %
3 %
3 %
3 %
3 %
3 %

3 %
3 %
3 %
3 %

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

60 tis.
50 tis.
100 tis.
50 tis.

Jednotlivé druhy půjček lze sčítat. Půjčky nelze získat opakovaně na jeden objekt
ke stejnému účelu. Půjčku lze čerpat nejdéle 12 měsíců po podpisu smlouvy oběma
stranami. Půjčka se splácí v pravidelných měsíčních splátkách. Začátek splácení
jistiny i úroku včetně termínů splátek se stanoví ve smlouvě mezi obcí a dlužní-
kem. Ve smlouvě lze dohodnout dobu splatnosti půjčky.

Bc. Jiří Ulvr, starosta obce Studenec
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Sběr nebezpečného a komunálního odpadu
Sběr nebezpečného odpadu a elektrozařízení

provede firma „Marius Pedersen, a. s.“
v sobotu 18. dubna 2015

Studenec Zálesní Lhota
u Lípy 8.00 u Svatých 10.50
u pošty 8.30 u Kynčlů 11.00
u sokolovny 9.00 u samoobsluhy 11.15
u samoobsluhy 9.30 u hospody 11.30
u Špice 10.00 u továrny 11.45
u Pensionu Trautenberk 10.30 na křižovatce 12.00

Se svým odpadem si každý musí přijít osobně.
Sběr je zdarma pouze pro občany našich vesnic a pro majitele nemovitostí na
území našich vesnic!
Sběr nemohou použít právnické osoby a osoby fyzické oprávněné k podnikání.
Pozor! Pneumatiky jsou sbírány pouze bez ráů!
Elektrozařízení = všechno, co je na elektrický proud nebo na baterie.

Kontejnery na komunální odpad budou umístěny od 24. do 26. dubna 2015
Studenec: u Lípy, parkoviště u sokolovny, v Kruhovce

Rovnáčov: u Chládků Zálesní Lhota: u hřbitova

NEBEZPEČNÝ ODPAD NEPATŘÍ DO KOMUNÁLNÍHO ODPADU.
Není důvod jej dávat jinam, protože je sbírán bez poplatku!

Vážení! Pneumatiky, autobaterie, železný šrot, televize apod. opravdu nepatří
do kontejnerů‼! Při každém sběru se najdou jedinci, kteří toto nedodržují, a tím
porušují zákon o odpadech!

Do kontejnerů nepatří také stavební odpad – ten si každý stavebník musí od-
stranit na své náklady. V opačném případě budou náklady na odvoz a skládkovné
přeúčtovány stavebníkovi.

Děkujeme
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Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2015
Farní charita Studenec děkuje tímto koledníkům i dárcům, kteří se zúčastnili

Tříkrálové sbírky 2015. Výtěžek sbírky v naší obci Studenec činil 65 761 Kč. V Zá-
lesní Lhotě se vybralo 7775 Kč. Prostředky byly odeslány na ústředí Charity ČR
v Praze 1.

Letošní výtěžek tříkrálové sbírky bude z největší části použit na nákup pomů-
cek pro špatně pohyblivé pacienty. V případě potřeby pomůže zajistit i nákup
zdravotniého materiálu nebo z něj bude poskytnuta pomoc lidem z našeho re-
gionu, kteří by se dostali do tíživé sociální situace.

Každoročně sbírka podpoří i humanitární pomoc u nás a v zahraničí. V tomto
roce půjde o příspěvek na humanitární projekty v Indii: 1. projekt: Kvalifikační
kurzy pro nevyučenou a nezaměstnanou mládež v oblasti Bangalore – Karnataka,
2. projekt: Dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore – Karnataka, 3. projekt:
Zajištění provozu a údržby školního autobusu v oblasti Mansapur (včetně mezd
řidiče a technika).

Ať Vám Pán za Vaše dary a službu požehná!

za FCH Studenec Heda Jiranová

Zpráva o stavu veřejného pořádku v obci
Studenec za uplynulý rok 2014

V této zprávě Vám podávám informaci o stavu veřejného pořádku v obci Stude-
nec a Zálesní Lhota, a to za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014.

Na území obce Studenec a Zálesní Lhota došlo v loňském roce ke spáchání
25 trestných činů. Ve srovnáním s uplynulým rokem 2013, kdy bylo zaevidováno
celkem 15 trestných činů, se jedná o vzestup trestné činnosti.

Na naší součásti OOP Jilemnice bylo řešeno 12 trestných činů, kdy 6 případů
bylo majetkových, dále ve 2 případech se jednalo o neplacení výživného, 2 případy
byly proti svobodě, 1 případ narušení občanského soužití a 1 případ maření úřed-
ního rozhodnutí. Z tohoto počtu zůstává 6 případů neobjasněno.

Na území obce Studenec a Zálesní Lhota došlo v loňském roce ke spáchání
128 přestupků. Ve 115 případech se jednalo o přestupky na úseku bezpečnosti
silničního provozu, kdy v 10 případech se jednalo o řešení dopravní nehody. Z cel-
kového počtu 128 přestupků bylo 5 případů neobjasněno.
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Z toho bylo na naší součásti OOP Jilemnice řešeno celkem 25 přestupků, kdy
v 6 případech se jednalo o občanské soužití, v 5 případech proti majetku, ostatní
byly případy na úseku bezpečnosti silničního provozu.

V porovnání s předchozím rokem 2013, kdy na území obce Studenec a Zálesní
Lhota bylo evidováno celkem 40 přestupků, z toho 28 na úseku bezpečnosti sil-
ničního provozu, z toho 7 dopravních nehod, vyplývá, že v letošním roce došlo
k výraznému zlepšení bezpečnostní situace v obci.

Závěrem Vás žádám o včasné podávání informací k veškerému konání kultur-
ních, sportovních a obdobných akcí v rámci obce, při jejichž průběhu lze předpo-
kládat narušení veřejného pořádku.

Uvedenou zprávu podávám jako stručný přehled o stavu veřejného pořádku
v obci Studenec a Zálesní Lhota. Do dalšího období se těším na pokračování naší
vzájemné spolupráce. V případě potřeby je zde i nadále možnost kontaktu Policie
ČR, Obvodního oddělení v Jilemnici elektronickou poštou, na adrese: sm.oo.ji-
lemnice@pcr.cz, zde by se mohlo jednat především o hlášení různých kulturních,
společenských a sportovních akcí.

zpracovala: pprap. Jana Jebavá, vrchní asistent
za policejní orgán: npor. Mgr. Martin Mach, vedoucí oddělení

Zprávy z knihovny
Naši milí čtenáři i ostatní, chci se s vámi podělit o několik čísel (zaokrouhle-

ných) z každoročně vyplňovaného statistického výkazu. Ve studenecké knihovně
nyní najdete 5300 knih a dalších asi 150 knih výměnného souboru ze Semil, asi
500 harlekýnek, časopisy a proměnlivý počet knih (kolem 100) k rozebrání zdarma.
V roce 2014 měla knihovna 240 zaregistrovaných čtenářů, z toho kolem 50 jich
bylo ve věku do 15 let. Tito čtenáři nás navštívili 1400krát a vypůjčili si kolem
6050 knih a časopisů (z toho byla beletrie pro dospělé 4290, beletrie pro děti 940,
naučná pro dospělé 290, naučná pro děti 140, časopisy a harlekýnky 390). Nejčastěji
půjčovanými (11krát nebo 10krát za rok) knihami byly tyto:

Viktor Dyk: Krysař (povinná školní četba), Balogh Mary: Vášnivé námluvy,
Collinsová, Suzanne: Hunger Games, Deveraux, Jude: Tři přání, Garwood, Julie:
Tajemství, Körnerová, Hana Marie: Hodina po půlnoci, Nesbø, Jo: Sněhulák

Za rok 2014 jsme přijaly do fondu 160 nových knih a 70 starých vyřadily. Nové
knihy byly pořízeny za 23 000 Kč. Podívejme se, co zajímavého obohatilo naši
knihovnu:
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Pro ty opravdu nejmenší přibyla různá leporela s okénky, vysunovacími ob-
rázky, malými maňásky – prsťáčky či dokonce plyšovýma ušima pejsků, kočiček
a králíčků. Pro větší stále velmi oblíbené příběhy Čtyřlístku, Lichožrouti Pavla
Šruta, Deník malého poseroutky (Jeff Kinney), eodore Boone (detektivní příběhy
Johna Grishama) a další dětské detektivky.

Z české beletrie pro dospělé jmenujme např. vzpomínkovou knížku Zdeňka
Svěráka Po strništi bos, román Jiřího Hájíčka Rybí krev, trilogii Věry Noskové
Bereme, co je, Obsazeno, Víme svý, ženské romány Hany Marie Körnerové, Táni
Keleové – Vasilkové, Hany Whion. Velký zájem zaznamenaly historické romány
Vlastimila Vondrušky.

Ze světové literatury přibyli do naší knihovny hlavně autoři kriminálního žánru
(Jo Nesbø, Lars Kepler, Lydia Adamson, Gillia Flynnová, Ruth Rendellová) a dále
osvědčené autorky románů pro ženy (Sandra Brown, Mary H. Clarková, Bertrice
Small, Barbara Cartland, Julia innová, Jude Deveraux).

Regionální literaturu obohatila pozoruhodná kniha Lenky Holubičkové Hrobům
v dáli, otisk 1. světové války na Jilemnicku. Kniha mapuje pomníky válečným obě-
tem, obsahuje řadu dobových fotografií a dokumentů, je velmi kvalitně zpracovaná.
(Ke koupi na obecním úřadě.)

Tolik strohý výčet, ale otevřením knih otevíráme dveře do tisíců různých světů,
poznáváme lidi, jejich vztahy, charaktery, osudy, různá prostředí, místa, nové myš-
lenky, jiné možnosti vidění a vnímání světa, nekonečnou mnohotvárnost životních
příběhů… a přitom všem můžeme zapojovat svoji fantazii a dotvářet vše, co v nás
slova vyvolávají, vlastní představivostí. Možná i proto si u dobré knihy tak odpo-
čineme a občerstvíme se na duchu.

H. Soukupová

Lenka Holubičková: Hrobům v dáli – otisk 1. světové
války na Jilemniu

Vydala Gentiana Jilemnice, 2014, 1. vydání, formát A4, 248 stran, kniha je vázaná,
celobarevná, cena bez provize prodejce 380 Kč.

Kniha mapuje osudy padlých mužů z víc než padesáti obcí Jilemnicka, tedy od
Harrachova po Svojek a od Horní Sytové po Horní Brannou (v knize jsou i kapitoly
věnované Studenci a Zálesní Lhotě). Ukazuje, jak těžký byl tehdy život na frontě
i v zázemí. Přináší informace o pomnících padlých a pamětních deskách, kterými
jednotlivé obce uctily památku svých padlých spoluobčanů.
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Text doplňuje množství dobových po-
hlednic obcí i pomníků a nikdy nepubli-
kovaných fotografií vojáků i lístků polní
pošty. Součástí publikace je rejstřík obsahu-
jící jmenný seznam více než 2000 padlých,
zemřelých či nezvěstných vojáků z obcí bý-
valého Jilemnicka.

Za každým jménem se ale skrývá kon-
krétní osud. Všichni ti muži měli před vál-
kou své životy, své sny, touhy a plány.
Příběhy některých z nich si na stránkách
knihy můžete přečíst. Dozvíte se, z kterých
chalup pocházeli, jak žili i kde padli. Snad
každý, kdo má v našem kraji své kořeny,
jméno nějakého prapředka na pomníku má.

Tuto knihu lze zakoupit na Obecním
úřadě ve Studenci za 380 Kč.

Základní škola a Mateřská škola Studenec
Další běžný rok v historii studenecké školy se stal minulostí. Zvláštností škol-

ství je existence dvou různých období, školního roku a kalendářního roku. Každé
období má své vlastní evidence a statistiky a někdy si trochu tato dvě období
„komplikují život“. Finanční prostředky totiž přicházejí za žáky (jak to kdysi
charakterizoval jeden z mnohých ministrů školství) na kalendářní rok, v němž se
počet žáků vzhledem ke školnímu roku často výrazně mění.

Ve studenecké škole počet žáků v posledních letech stoupá, a proto i na pře-
lomu tohoto roku škola obdržela po administrativním „kolečku“ rozhodnutí
MŠMT o navýšení kapacity v základní škole z 310 žáků na 330 žáků a ve školní
družině ze 75 žáků na 87 žáků (maximální počet dětí ve školní družině se odvíjí
od počtu dětí na prvním stupni). Tyto počty jsou kapacitně maximální, a pokud
by došlo k případnému navýšení počtu žáků, bylo by třeba hledat alternativní
řešení vzniklé situace.

Hospodářský rok 2014 skončil pro školu (řečeno moderní terminologií) v čer-
ných číslech, tedy s kladným hospodářským výsledkem. Mohl být tak i navýšen
investiční fond školy, ze kterého se v roce 2014 investovalo do vybavení školy
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729 228 Kč (interaktivní tabule, dětské hřiště v MŠ Zálesní Lhota, klimatizace
v podkroví, školní hodiny a varný kotel do školní jídelny), přímo z rozpočtu školy
bylo pořízeno vybavení školy drobným majetkem ve výši 328 793 Kč a nové učeb-
nice pro žáky v částce 86 288 Kč.

I když rozpočet na nákup učebních pomůcek a další výdaje, které mají být
hrazeny z prostředků MŠMT, vzrostl, velká část těchto prostředků je hrazena
z rozpočtu školy. I když snahou vedení školy je nezatěžovat stále více finančně
rodiče, existují náklady, které hradí přímo rodiče nebo zákonní zástupci žáka. Pro
některé rodiče jsou tyto výdaje velkým zásahem do rozpočtu, proto s účinnosti
od počátku tohoto školního roku je rodičům umožněno splácet zářijové platby
na začátku školního roku až do 15. prosince daného roku. Navíc společně s Obcí
Studenec vedení školy připravuje formu určité finanční pomoci sociálně slabším
rodinám, buď ve formě Nadačního fondu nebo ve formě Podpůrného fondu, a to za
spoluúčasti okolních obcí a případných dárců z řad různých subjektů. Ze získaných
prostředků by na základě žádosti rodičů či zákonných zástupců byly podporovány
sociálně slabé rodiny (příspěvek na školní stravování, pravidelné školní akce, škol-
ní potřeby apod.). V každém případě by jedním z kritérií podpory bylo standardní
plnění školních povinností.

V projektu Vzdělávání dotykem již proběhlo výběrové řízení na dodávku tabletů
a notebooků a v době vydání tohoto Studenecké zpravodaje již budou mít pedago-
gové za sebou první kursy ovládání a praktického využití tabletů a notebooků při
výuce. Škola nadále spolupracuje s Úřadem práce Libereckého kraje při vyhrazení
společensky účelného pracovního místa a zajištění odborné praxe pro mladé do
30 let v Libereckém kraji.

V současné době se vedení školy společně s Obcí Studenec podílí na přípravě
Strategického plánu rozvoje obce v letech 2015 až 2018. Mezi navrhovanými ná-
měty je další rozšíření naučné stezky, vybudování sociálního zázemí k přírodnímu
amfiteátru, vybudování lehkoatletického areálu a úprava veřejného prostranství
pod školní zahradou Mateřské školy v Zálesní Lhotě. Škola je pochopitelně ote-
vřena i dalším námětům z řad veřejnosti a rodičů a rádi Vaše nápady přivítáme.

Česká televize odvysílala v rámci pořadu Reportéři ČT pořad o Václavu Knot-
kovi, kde mimo jiné padla i zmínka o pojmenování studenecké školy po této
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významné osobnosti naší obce. Právě osoba Václava Knotka je příkladem následné
politicky řízené ztráty z paměti občanů nejen Studence, ale celé široké veřejnosti.
A to je možná ten nejpádnější důvod úvah o případné změně názvu studenecké
školy. této významné osobnosti naší obce. Právě osoba Václava Knotka je pří-
kladem následné politicky řízené ztráty z paměti občanů nejen Studence, ale celé
široké veřejnosti. A to je možná ten nejpádnější důvod úvah o případné změně
názvu studenecké školy.

A na závěr školního úvodníku od těžkým témat k trochu lehčím. Na počátku
dnes již dvacetipětileté historie Studeneckého zpravodaje vycházely články o jed-
notlivých Studencích v České republice, Slovensku, Polsku, Slovinsku, Makedonii
a Bulharsku. Některé Studence dostaly jméno až po válce, kdy bylo „nezbytné“
přeměnit původní německé jméno, a tak se z německých vesnic Kaltenberg, Kal-
tendorf či Brunn (studně) staly dnešní Studence. To je vlastně zase těžké téma. Tak
raději rychle k tomu lehčímu, a to vzájemné záměně Studence, převážně našeho
Studence se Studencem v okrese Třebíč, výjimečně v okrese Trutnov. A tak se
stane, že se k nám chystá na návštěvu hejtman kraje Vysočina a chce přivítat děti
do nového školního roku, o místo ve škole se ucházejí pohledné učitelky z Třebíče,
ve školce nám omlouvají dítě, které chodí do školy o dvě stě kilometrů jinde nebo
řidič kamionu hledá marně ve Studenci u Trutnova firmu Plasteko. A právě proto
má studenecká škola ve svém názvu dovětek okres Semily, který by mohl v určitém
případě z názvu zmizet.

PaedDr. Petr Junek

Prosinec v mateřské škole
Prosinec v MŠ je již tradičně obdobím, plným adventních zvyků, vánočních

příprav a očekáváním toho nejkrásnějšího času v roce – Vánoc.
Měsíc jsme zahájili fotografováním dětí s vánočními motivy. Děti dávají tyto

fotografie svým blízkým jako vánoční přání.
5. 12. nás navštívil jako každoročně Mikuláš se svým doprovodem. Zazpívali

jsme písničky, řekli básničky, vyslechli Mikuláše i čerty. A nakonec nás andílek
odměnil malou sladkostí.

Hned druhý den se před naší MŠ konala Obecní polévka, kde se za sym-
bolickou cenu prodávaly výrobky dětí (svícny, mýdla, svíčky, ozdoby…). Zís-
kaná suma se použije na pomůcky a další rozvoj dětí z MŠ. Děti z nejstar-
šího oddělení měly i krátké vystoupení, tentokrát za doprovodu harmoniky.

8. 12. k nám přijelo divadlo. Představením s názvem „O tom, co se možná stalo“
nás provázela paní Jarmila Enochová. Jednalo se o čtyři příběhy z vánočního času.
První příběh Jak pastýři vybrali nejhezčího beránka. Druhý byl o tom, Jak se
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Honza naučil troubit.
Další se jmenoval Jak
byl osel důležitý a po-
slední Jak se Tři králové
vydali na dalekou cestu.

Divadlo bylo téměř
u konce a my se společ-
ně rozloučili písničkou
„Když jsem hlídal ovce
své“. Představení se
nám moc líbilo a těšíme
se na další divadelní ná-
vštěvu v naší školce.

Ve čtvrtek 11. 12. jsme v naší školce přivítali na naší „školkové besídce“ blízké:
rodiče, prarodiče, tety, strýce, sourozence. Každé oddělení mělo svůj program. Děti
nám předvedly, co se ve školce naučily. Spousty básniček, písniček a pohádek za-
končené společným zpěvem vánočních koled a popřání toho nejlepšího do nového
roku.

Před námi byla druhá
polovina měsíce a my jsme
stále tvořili. Mezi naše vý-
tvory patřila i vánočního
přání, která jsme s koledami
roznášeli po našem okolí.

Adventní čas pro nás byl
klidný a pohodový. Zapa-
lovali jsme svíčky na ad-
ventním věnci a čekali na
návštěvu Ježíška, který nás
ve školce bohatě obdaroval.

A co nevidět tu byly Vánoce.
s přáním všeho dobrého v roce 2015 učitelky MŠ

Zprávičky z MŠ Zálesní Lhota
První polovina školního roku je za námi a musíme říci, že během této doby jsme

měli pořádně napilno.
Hned začátkem září jsme navštívili představení s názvem „Pojďte si hrát na

dobu princů a princezen“, děti se dozvěděly, jaké to bylo být princem a princeznou,
dokonce viděly ukázky šermu.
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V měsíci listopadu se v naší
školce uskutečnil projekt „Na ry-
bách s Hurvínkem“, dozvěděli jsme
se, kam plují ryby, kde kladou ji-
kry, zahráli jsme si několik her
a vyrobili rybu ze šištiček.

Na konci listopadu začaly pří-
pravy na Vánoce, úplně poprvé
jsme u naší nové školky rozsvítili
vánoční stromeček, děti předvedly
pásmo básniček a koled. S velkou
netrpělivostí jsme očekávali pří-
chod Mikuláše, který k nám přišel i se skupinou čertů. Děti jim zazpívaly písničky
a básničky a za to si odnesly domů balíček s dobrotami.

A následovalo vystoupení na „Obecní polévce“, kde menší počet děti předvedl
opět vánoční pásmo. Do studenecké školky jsme se přijeli podívat na pohádku
„O tom, co se možná stalo“, vyprávění o narození Ježíška a cestě Třech králů. Zpěv
koled byl příjemným zážitkem nejen pro děti. Ve školce jsme si i do-

konce upekli cukroví,
které nám provonělo
krásně celou školku,
a možnost ochutnat měli
rodiče na vánoční besíd-
ce.

Ještě předtím jsme se
s rodiči sešli na vánoč-
ním tvoření, na kterém si

děti vyrobily za pomocí
rodičů krásné dekorace.

V předvánoční do-
bě jsme se vydali do
Jilemnice na pohádku
„Vánoční kouzlo“, která
nás příjemně naladila na
blížící se Vánoce. Nej-
více očekávanou událostí
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jsou samozřejmě besídky. Za-
hráli jsme pohádku „O řepě“
a nechyběla ani řada koled
a básniček.

Nejprve jsme předvedli
pásmo pro důchodce, děti
a paní učitelky dostaly slad-

kou odměnu, za kterou moc děku-
jeme, a další den proběhla besídka
pro rodiče. Za odměnu si děti za-
sloužily balíček s překvapením od
paní kuchařky a rodičů.

Před prázdninami čekala děti ve
školce ještě vánoční nadílka, děti
našly pod stromečkem plno dáreč-
ků, ze kterých měly velikou radost.

Chtěli bychom tímto poděkovat důchodcům za dobrůtky, TJ Sokol Zálesní Lhota
za 2000 Kč, za které jsme dětem pořídili tolik očekávané Lego, děkujeme rodičům
za jejich přízeň a přejeme hodně zdraví a spokojenosti v roce 2015.

učitelky MŠ Zálesní Lhota

Mikulášská trojice navštívila ZŠ a MŠ Studenec

Jak už se na naší škole stalo tradicí, každá devátá třída včetně té letošní se na
začátku prosince převlékne za Mikuláše, anděly a čerty a obchází školu, pokárá
hříšníky a hodné děti odmění nějakou drobností. Samozřejmě, že bychom nebyli
spravedliví, kdybychom neodměnili i ty zlobivé děti, a tak dostali poslední šanci
vykoupit se ze spárů pekla nějakou písničkou či básničkou. Některé děti však
nezazpívaly žádnou písničku, dokonce žádnou básničku neuměly, a proto si pro
ně čerti vymysleli trest, který by je měl varovat, aby se už příští rok na listině
hříšníků neobjevily. Za celý den jsme prošli nejen celou školu, dokonce jsme se šli
podívat, jak hodné jsou děti ve školce a postrašili jsme i sestavu naší školní jídelny.
Všichni předškoláci byli nejspíš hodní, protože se čertů nebáli a ti nejodvážněj-

ší
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ší si dokonce přišli čerta pro štěstí pohladit. Ne všechny děti však byly tak hodné
jako ty nejmenší ze školky, a proto hodné andílky vystřídali neoblomní čerti. Čer-
né barvě charakteristické pro čerty se nevyhnul nikdo, ani naše učitelky, je tedy
na pováženou, jestli byly hodné nebo ne. Ač se to zdálo nemožné kvůli absenci
několika chlapců, kteří reprezentovali naši školu na florbalovém turnaji, podařilo
se nám obejít všechny početné třídy za necelých pět vyučovacích hodin.

Anna Pokorná, žákyně 9. třídy
Vánoční dílny 2014

Letošní dílny na druhém stupni byly ve znamení svíček. Pan Podzimek
totiž opět nezklamal a jako osvědčený sponzor materiálu na výrobu svíček
přivezl vše potřebné, navíc
s nápadem, jak si dárek od-
nese většina žáků (celkem
75). Voňavé barevné svíčky si
děti odlévaly přímo do skle-
niček a plovoucí svíčky vyrá-
běly za pomoci formiček na
cukroví. Vše proběhlo v po-
klidu, děti se u různých čin-
ností vystřídaly, byly nadšené
a průběžně udržovaly pořádek,
takže finální úklid nebyl ni-
jak složitý. Panu Podzimkovi
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tímto mnohokrát děkujeme
nejen za materiál, ale za
dobrý nápad a především
jeho čas. Další skupinka
dětí pracovala v dílně, kde
vyráběly ze dřeva figurky
do betlému. V kuchyňce se
děti zabývaly vánočními
pokrmy a malá skupina dě-
tí odjela do Poniklé podívat
se na výrobu vánočních oz-

dob Rautis. Všechny třídy
na druhém stupni měly
pěknou vánoční výzdo-
bu. Pochvalu zaslouží ob-
zvláště osmáci, kteří na-
zdobili nádherný velký
strom a svoji třídu po-
skytli pro vánoční akce,
což mnozí velice kladně
ocenili. Tento poslední
den školy jsme pokračovali vánočními besídkami v kmenových třídách. Například
sedmá třída moc pěkně nachystala besídku, která proběhla příjemně za zpěvu
koled a rozbalování dárečků i soutěžení o nejlepší vtip. Oceňuji především jejich
samostatnost v přípravě této akce. Za poklidný průběh vánočních dílen patří dík
všem vyučujícím, kteří se obětavě zapojili.

Vánoční koncert 2014
Již tradičně byl uspořádán vánoční koncert mladých umělců, kteří se hudebně

vzdělávají s pí uč. Chrástovou na kytaru, s pí uč. Dyntarovou a Faltovou na klavír
a s pí uč. Vackovou na flétnu.

Jako obvykle proběhla nejprve generálka v dopoledních hodinách, rozdělená do
tří skupin tak, aby děti mohly vidět své vrstevníky, ale i starší a zkušenější mu-
zikanty. Pro zpestření celého programu vystoupili ještě Lucka, Dominik a Patrik
Pekárkovi a Urbanovic rodina.
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V odpoledních hodinách se potom učebna osmého ročníku naplnila k prasknutí,
což bylo milé, ale ne zcela pohodlné. Dík tedy hned v úvodu patří všem, kteří zde
téměř dvě hodiny vydrželi postávat a tulit se k bližnímu svému… Nakonec v tom
vánočním čase to tolik nevadí a větší učebnu stejně nemáme.

Zhlédli jsme celkem 30 vystoupení v podání zhruba 20 hráčů na klavír, 25 kyta-
ristů a 30 hráčů na flétnu.

Děti se opět vylepšily, svá vystoupení si užily a vzhledem k tomu, že vyslechly
i své starší spolužáky, mají jistě do budoucna dostatečnou motivaci.

I v odpoledních hodinách nás navštívili Urbanovi, rodinka, která jako jedna
z mála reagovala na naši výzvu. Předvedli příjemné pásmo koled v podání kytary
(hlava rodiny), basy (maminka) a tří klarinetů (Markéta, Dominik, Šimon). Děku-
jeme jim za jejich vystoupení i čas a přejeme hodně rodinných, hudebních i jiných
zážitků.

Také Pekárkovic rodina je známá tím, že všechny jejich děti jsou hudebně tak-
zvaně multifunkční, ovládají několik hudebních nástrojů (klavír, housle, saxofon),
zpívají i tančí a hlavně vystupují rády a ochotně. I jim patří dík za jejich vystoupe-
ní.

Slovem i růží jsme poděkovali také jmenovaným učitelkám, které trpělivě děti
vedou a vkládají do rukou hudební nástroje, které když se rozezní, vždy potěší.
Potěšila nás i hojná účast rodičů, prarodičů a přátel školy…

Koncertem vás opět ráda provázela pí uč. R. Macháčová.
Veselou notu i mysl, co životu dává smysl, přejeme Vám všem…

-Ma- foto Štef.
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Hudební host 2014
Ve čtvrtek 18. 11. 2014 naši školu potěšila návštěvou bývalá žákyně Simona

Tryznová. Přijela se pochlubit svým zpěvem v doprovodu klavíristy Péťy Hanka.
Pásmo si připravila pro vánoční
vystoupení v kostelech a nás navští-
vila, protože na ZŠ ráda vzpomíná
a navíc zde má velké množství fa-
noušků z řad žáků a pedagogů.

Důkazem toho, že se její vystou-
pení líbilo, byl i fakt, že obecenstvo
rozhýbala a přiměla i ke zpěvu. Za

učitelský sbor jsme moc
rádi, že se našim býva-
lým žákům daří a že se do
školy rádi vracejí, třeba
jen na návštěvu.

Simona Tryznová je
studentkou 3. ročníku
Gymnázia v Nové Pace,
její plány do budoucna jsou rozhodně spojeny s hudbou a možná i s pedagogickou
činností.

Že bychom ji tak pozitivně motivovali? Každopádně přejeme Símě hodně úspě-
chů.

Školní kolo v recitaci
Desátý ročník školního kola v recitování přivítal 67 soutěžících. V porotě letos

usedly pí uč. Hana Lánská (ve výslužbě), Petra Šedivá, Bohunka Janoušková a Dana
Chrástová (v očekávání).

Jako obvykle prvňáčci předvedli své básničky mimo soutěž a byli moc šikovní.
Ocenili jsme jich celkem jedenáct.

Kategorie 2. a 3. tř. měla 18 soutěžících a básničky hezky vybrané. 1. místo si
zasloužila Tina Suchánková, 2. místo obsadil Šimon Buďárek a 3. místo patří Lucii
Paučkové.
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Kategorie 4. a 5. tř. se
17 soutěžícími se potý-
kala s ne zcela vhodně
vybranými texty, ale to
se občas každému stane,
dobré je se poučit. Tento
problém rozhodně ne-
měla na 1. místě Lucka
Pekárková, na 2. místě
Madla Chrástová a na
3. místě Magdalena Bu-
šáková.

Kategorie 6. a 7. tř. se
předvedla v počtu 16 žá-
ků, zde už děti volí i pro-
zaické texty, občas jsou
také nešťastně vybrané. Pěkný projev měla na 1. místě Eliška Hamáčková, šikovná
byla na 2. místě Iva Hrnčířová a všechny mile překvapila na 3. místě Majda Berge-
rová.

Kategorie 8. a 9. tř. se předvedla pouze v počtu 5 žáků, ale výkony vše vyna-
hradily. Pochvalu zaslouží všichni, obzvláště ale vítězka Bětka Bušáková, která
předvedla naprosto strhující osmiminutový přednes, bez jediného zaváhání a navíc
v dokonalém kérkonošském nářečí. Bába „Poudačka“ má dokonalou nástupky-
ni.(Snad se to k ní donese.) Na 2. místě všechny pobavil textem i projevem Aleš
Mühlbach a 3. místo patří svorně bratrům Pekárkovým, kteří si dokázali tzv. ušít
texty na tělo a podat výborné výkony. Vzhledem k výběru i délce textů byla tato
kategorie nejpoutavější pro diváky i porotu.

V pauzách mezi kategoriemi nás přišli deváťáci svojí upoutávkou pozvat na
pohádku „Obelix a olympijské hry“, jak jsme jí zdařile přejmenovali. Těšit se na ni
můžete nejdříve začátkem března 2015.

Lucka Pekárková nás pro změnu potěšila svojí bravurní hrou na klavír a sestry
Hamáčkovy taktéž.

V průběhu soutěže se pí uč. Macháčová společně s porotou snažila soutěžícím
připomenout některé chybičky, kterých se dopouštějí při přednesu, protože naším
cílem je především naučit děti kultivovanému projevu, tolik potřebnému při živé
komunikaci. Snad se nám to i dařilo.

Všem soutěžícím děkujeme za účast a vítězům gratulujeme.
Těšíme se na vás opět za rok a na první dva z každé kategorie už v okresním

kole v Semilech, zhruba v březnu.
Mgr. Romana Macháčová
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Divadlo Mladá Boleslav – představení pro 8. a 9. ročník

Kdo by neznal romantický příběh o velké nenaplněné lásce Cyrana de Bergerac
k jeho sestřenici Madelaine Robinové, zvané Roxana?

Příběh, kde vede zápas
krása fyzická s krásou du-
cha? Příběh, kde se šermuje
kordy stejně bryskně jako
slovy? Jenže ono nejde jen
o romantickou podívanou…
za tím vším jsou nenaplněné
životy hlavních protagonistů
– Cyrana, Roxany a Kristiána.
Život zkrátka není sladký jako
kremrole cukráře Ragueneaua,
ale drsný, plný slzí a krve jako
je bojiště v Arrasu.

Poprvé v historii boleslavské divadlo přineslo tento monolit světové dramatiky
s premiérou v autentické kulise hradu Kost.

Celé představení se odehrává ve verších, což je velice náročné na pozornost,
ale jedná se o nevšední zážitek. Naši žáci se chovali na rozdíl od studentů nejme-
novaného gymnázia velice slušně, o to více je rozladil fakt, že paní profesorce
neposedných studentů v závěru představení velice hlasitě a nekonečně dlouho
zvonil mobil. Představení trvalo devadesát minut, takže zastávka na občerstvení
u Olympie byla velice krátká, ale domluvený čas všichni respektovali, takže opět
můžeme konstatovat, že nás děti svým chováním mile překvapily.

Za doprovod vyučující Macháčová, Brožová… spokojenost.

Za hranicemi všední dnů aneb výlet na vánoční trhy
do Drážďan…

V sobotu 14. prosince vyrazila čtyři děvčata z deváté třídy (Simča Bartoňová,
Aneta Govaldová, Sabina Maternová a Denča Zahradníková) v doprovodu paní
učitelek Brožových nasát atmosféru Vánoc na vánoční trhy v Drážďanech, procvi-
čit znalosti z němčiny v praxi a poznat krásné historické město.

Sešly jsme se na vlakovém nádraží ve Staré Pace a ve čtvrt na sedm vyrazily
směr Liberec, kde jsme přestoupily na vlak do Německa. Do Drážďan jsme dora-
zily chvilku před jedenáctou. Z nádraží jsme přes Prager Straße (Pražskou ulici)
došly až na Altmarkt (Starý trh), což je nejstarší a největší drážďanské náměstí se
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známým trhem Striezel-
markt (Štrýclmarkt). Odtud
jsme si udělaly procházku
k Zwingeru, což je kom-
plex skládající se z několika
barokních budov a nádvoří
obehnaného zdí s vyhlídko-
vými terasami, po kterých
jsme se prošly. Mimo jiné
zde najdeme Galerii sta-
rých mistrů (Gemäldegale-
rie Alte Meister), expozici
porcelánu z blízké Míšně,
Matematicko-fyzikální sa-
lón plný cenných vědeckých
nástrojů nebo sbírku rytířských zbraní a brnění zvaná Rüstkammer. Poté jsme
se podívaly na tzv. Brühlovu terasu, která si díky nádhernému výhledu na
řeku Labe vysloužila přezdívku „Balkón Evropy“. Podél řeky jsme došly na
Divadelní náměstí (eaterplatz), kde jsme si prohlédly budovu Semperovy
opery, pojmenovanou
podle svého architekta
Gofrieda Sempera. Pak
jsme se malebnou ulič-
kou provoněnou svaře-
ným vínem a punčem
protlačily davem lidí
až na Neumarkt (Nový

trh) k jednomu z nejzná-
mějších symbolů Dráž-
ďan, Frauenkirche (kos-
tel Panny Marie). A od-
tud už je to jen pár kroků
zpátky na Altmarkt, kde
jsme si daly rozchod. Bě-
hem prohlídky města

jsme
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navštívily několik druhů adventních trhů. Každá z nás si domů něco odvezla, ať
už se jednalo o tradiční vánoční hrníček z trhů nebo nějaké dárky z nákupního
centra. Ale tím společným darem byla pravá vánoční atmosféra z adventních trhů
v Německu.

Cestou zpět na nádraží jsme musely utíkat, ale naštěstí jsme to stihly a ve vlaku
jsme zažily spoustu legrace. Všechny moc děkujeme oběma Sašám, že pro nás na-
plánovaly a strávily s námi hezkou sobotu, protože jsme si to moc užily a budeme
mít dlouho na co vzpomínat.

Sabina Maternová, žákyně 9. třídy

Lyžařský výcvik 2014–15, 7. a 8. třída, ZŠ a MŠ Studenec

Učitelé a instruktoři v jedné osobě… Alexandra Brožová st., Petr Baudyš
Místo pobytu… penzion U Vrkoušů ve Svobodě nad Úpou, počet žáků se díky
nemocem zúžil na 21 žáků 8. třídy a 20 žáků 7. třídy
Lyžařské podmínky… většinou dobré, na technickém sněhu se dá lyžovat a navíc
nám připadl i nějaký přírodní, mohlo být více sluníčka
Stravování… ranní „švédské stoly“, to byla paráda, ostatní chody připravované
panem domácím vynikající, strávníci jsme byli vzorní
Úrazy… naštěstí žádný
První den byl ve znamení prohlídky svahu, rozdělení na lyžaře a nelyžaře a věno-
ván základům, které jsme procvičovali na sjezdovce „U lesa“
Druhý den jezdíme stále na Duncanu a od „Lesa“ přecházíme na prudší svah Dun-
can, nadále procvičujeme základy
Třetí den se poprvé přesouváme na Černou horu, pro mnohé nepřekonatelný
zážitek, spousta sjezdovek, kabinková lanová dráha, mnoho dalších vleků…
Čtvrtý den znovu užíváme pohostinnosti ski resortu Černá hora – Pec
Poslední den vše, co jsme se naučili, využíváme na svazích Duncan ve Svobodě
nad Úpou
Zážitků máme pochopitelně každý z nás mnoho, ale to by bylo na dlouhé vy-
pravování… takže jen některé. Začalo to prasklou hadičkou chlazení u autobusu
a pozdním odjezdem na LV. Pokračovalo stavěním sněhuláka a iglú nebo třeba
sáňkováním u chaty. Dalším nezapomenutelným byla ztráta dvou žáků na Černé
hoře a v neposlední řadě to, že všichni zdolali obávanou černou sjezdovku pod
kabinkovou dráhou a nikomu se nic nestalo.
Nesmíme zapomenout na další třídy, protože jednoznačně kladné ohlasy jsou po-
zvánkou na příští rok, kdy se uskuteční další lyžařský kurs ZŠ a MŠ Studenec.

na podkladě žákovských výpovědí zpracoval Mgr. Petr Baudyš
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Beseda s Ivanem Uvizlem
V rámci projektu Příběhy bezpráví

proběhla ve studenecké škole další beseda
s projekcí filmu Z deníku Ivany A. Be-
seda tak navázala na předchozí projekty,
kdy hosty studeneckých žáků postupně
byli Hana Truncová, Augustin Bubník
a Vladimír Veit.

Pozvání k letošní besedě přijal bývalý
vynikající český atlet, držitel dvou stáva-
jících českých rekordů, několikanásobný
mistr Československa a držitel bronzo-
vé medaile z halového Mistrovství světa
v běhu na 3 km Ivan Uvizl.

Během své besedy připomněl pře-
devším zvláštní nominační kritéria na
významné závody, z nichž často největší váhu hrála stranická příslušnost. Z poli-
tických důvodů přišel i o účast na olympijských hrách v Los Angeles v roce 1984,
přestože v té době patřil ve svých disciplínách ke světové špičce. Žákům přiblížil
i opatření a především přítomnost členů StB na zahraničních zájezdech.

V další části se be-
seda pochopitelně pře-
sunula i na sportovní
tématiku, žáky nej-
více zajímala otázka
dopingu před rokem
1989 a také pochopi-
telně ceny za vítězství
v jednotlivých závo-
dech. Dozvěděli se, že
jedinou možnou ce-
nou byly poukázky do
obchodního domu Pri-
or. Žáky pochopitelně
překvapily i tréninko-

vé dávky, kterým ale také odpovídaly dosažené časy.

PaedDr. Petr Junek
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Vzpomínky na období protektorátu

S přispěním cizích mocností se staly země Čech i Moravy součástí Třetí říše
velkoněmecké. Tato říše, která se již rýsovala v hlavě Adolfa Hitlera, jeho nacistic-
kých nadšenců i generálů, měla obsáhnout celou Evropu, o kterou se chtěl rozdělit
s italským fašistou Benitem Mussolinim. Plánovali obsadit ještě velikou část Asie
(především Ruska) i Afriky. Hitler dostal ke svým padesátým narozeninám od
nacistické strany NSDAP rezidenci v Obersalzbergu v bavorských Alpách, zvanou
Orlí hnízdo. Zde snil o velké budoucnosti německého národa s hlavním městem
světa Berlínem – viděl se již pánem nad ujařmenými národy, zajatými otroky
i koncentračními tábory k jejich likvidaci. Nejdříve se potřeboval zbavit politic-
kých odpůrců, Židů s množstvím peněz, zlata a majetků, Slovanů – ti měli zase
rozsáhlá území, po kterých Němci po celá staletí nesmírně toužili. Potřebovali si
rozšířit svůj životní prostor (Lebensraum), což jim Hitler sliboval. Stačilo si pečlivě
přečíst Hitlerovu knihu Mein Kampf a muselo být jasné, o co tady tomu malíři
pohlednic z Vídně jde. Většina politiků ho měla zpočátku za pošetilce. Přitom jemu
i celému jeho vojenskému aparátu šlo o to, jak najít dobře promyšlený důvod
k vyprovokování války. Nejprve mělo být napadeno Československo. To bylo na
obranu státu dobře připraveno, na hranicích byla zbudována mohutná opevnění,
vojsko bylo odhodláno k obraně země. To v Berlíně věděli, ale také věděli, že ná-
rod Čechů a Slováků je nejednotný a nesvorný, jako to už bývá u Slovanů, a také
vícenárodnostní, s početným obyvatelstvem německým. Na rozeštvání obyvatel
byly v Německu zbudovány silné rozhlasové stanice a mohutné ministerstvo pro-
pagandy s dobře mluvícími prolhanými politiky a hlasateli, jako byl např. Josef
Goebbels. Ti přesvědčovali svět o naprostém německém právu na sebeurčení, což
se jim dokonale podařilo.

Co tím sebeurčením vlastně mysleli, se ukázalo tehdy, když se Hitler jednoho
chmurného březnového rána objevil jako agresor se svým vojskem v Praze. Na
potupu národa nacisti uspořádali velkolepou triumfální vojenskou přehlídku na
Václavském náměstí. Přímý přenos jsme poslouchali se zaťatými pěstmi, bezmoc-
ně i se slzami v očích nad tou neslýchanou drzostí. Reportérem tohoto trapného
přenosu byl tehdy oblíbený Dr. Franta Kocourek, bohužel tato reportáž byla jeho
poslední – jeho odvážná slova o černé vráně, která přeletěla Václavské náměstí,
se mu stala osudná. To si Němci pamatovali. Přijelo si pro něho gestapo, odvezli
ho do koncentračního tábora Osvětim, odkud se již nevrátil. Ta černá vrána byla
německá orlice (v Čechách se jí říkalo černá slepice), která způsobila mnoho zla
i utrpení.
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Okamžitě po obsazení Čech jednotkami wehrmachtu se podle rozkazu mu-
sely odstranit české nápisy, nahradily je dvojjazyčné německo-české, na úřadech,
ústavech, institucích i obchodech. Následovala další nařízení s upozorněním „Ne-
uposlechnutí se přísně trestá“, podepsán gauleiter generál Blaskowitz. Do rána
byl pekař pan Kalenský Becker, řezník Štafl byl Fleischer, krejčí Ducháček byl
Schneider, Kulhánkova hospoda Gasthaus a nemocnice v Jilemnici Krankenhaus.
V obchodech s potravinami se kupovalo především na potravinové lístky, bez nich
se nedostalo nic. Peníze ztrácely hodnotu, rozšířil se výměnný obchod – něco za
něco. V této době jsme již žili v Protektorátě Böhmen und Mähren s protektorem
von Neurathem. Nestačili jsme se z toho šoku vzpamatovat a měli jsme tu válku,
Němci zaútočili na Polsko. Poláci říkali o německé armádě, že je to cirkus plechový,
ale za měsíc se vzdali proti naprosté německé přesile. Válka pokračovala proti Fran-
cii a Anglii, Hitler vykřikoval svoje vítězné projevy do rozhlasu a všichni nacisti
provolávali „Sieg Heil“. Když Němci vyřídili Francii a obsadili Norsko a Dánsko,
začali úspěšně válčit společně s Itálií a jejím vůdcem Benitem Mussolinim na Bal-
káně. Pak provedli tažení, jaké Hitler už dávno plánoval: „Drang nach Osten“.
V červnu 1941 napadl Sovětský svaz s pomocí dobrovolníků z celé Evropy, kteří
ochotně vstupovali do německé armády, dokonce i do oddílů SS. Přepadali okolní
mírumilovné státy bez vyhlášení války.

Od časného rána se ozývala v rozhlasu řízná hudba německých maršů, zdálo
se, že nacisti mají válku již vyhranou. Protože vždy něco zlé je pro něco dobré,
stalo se, že lidé se měli více rádi, sdružovali se, o politice se přestali hádat, jedině
nadávali na okupanty. Chodili na fotbal, jiní do kostela, odpoledne do kina do Roz-
tok, Jilemnice i do Staré Paky. Aby cesta lépe ubíhala, zpívali si pochodové písně.
Ani se nevědělo, na jaký film se jde, někdy se natrefilo na český film, kterých se
v této době točilo velmi málo. Byly to filmy vlastenecky laděné: Babička, Pantáta
Bezoušek, Jan Cimbura, z vesnického prostředí doby obrozenecké, nebo úsměvné
filmy s Jindřichem Plachtou nebo Vlastou Burianem. Když Němci vyhrávali válku
na všech frontách, museli jsme přetrpět celý žurnál, kde jsme viděli film s jeho
polními maršály, vysokými důstojníky wehrmachtu, záběry ze zákopů, leteckých
soubojů i námořních bitev. Žurnál trval i celou hodinu, ale přijít až po něm ne-
bylo možno, bylo nařízeno později nikoho nepustit. Filmy německé byly výpravné
s vynikajícími umělci, ale propagující prušáctví a nacismus (film Mládí Fridricha
Velikého, historický film Žid Süss). Když odcházel z takového kina zfanatizovaný
výrostek z Hitlerjugend nebo přesvědčený nacista a potkal žida, pod dojmem tako-
vého štvavého filmu jej zbil. Nejvíce navštěvované byly filmy vídeňské, pohádkově
naivní o císařovně Marii Terezii a jejím synovi Josefu II. Tyto filmy mě natolik
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ovlivnily, že když jsem ve chlévě kydal hnůj, přemýšlel jsem o své budoucnosti,
proč jsem se raději nenarodil císařem. Císaři a papež mají jediní pravdu. Básnící
a filozofové své pravdy hledají, ale nakonec zjistí, že je to velice tvrdý oříšek.
Petrarca kdysi pravdu a spravedlnost hledal po celém světě, ale když se vrátil,
přiznal, že je nenašel. Dante hledal dokonce v pekle, očistci i v ráji a shledal, že je
to marnost, „Vanitas vanitatum et omnia vanitas“ (marnost nad marnost, všechno
je marnost).

V této době válečné se žilo velmi kulturně, muzicírovalo se, avšak nejvíce li-
dí se věnovalo divadlu. U Višňáků se stále pilně zkoušelo. Jak jedno představení
skončilo, rozdaly se nové úlohy a studovala se hra nová. Nadšenců bylo dost a na
divadlo se všichni těšili, účinkující i diváci. Byli také pozváni umělci z Prahy, Felix
le Breux (český herec s francouzskými předky) se svým divadlem, lidé byli zvědaví
na divadlo se dvěma herci. Představení bylo vynikající. Také zde měl přednášku
S. K. Zeman z pražského rozhlasu. Továrník pan Fejfar pozval do naší vesnice
známou operní pěvkyni paní Marii Podvalovou z Národního divadla a pěvce Bořka
Rujana, na klavír je doprovázel klavírista z rozhlasu. Hrál velmi živě a procítěně,
celou svojí bytostí, a že byl otylý a měl tři brady, které se při hudbě chvěly podle
rytmu, vyznělo to tak, jako kdyby akordy, které vyluzoval z nástroje, vycházely
právě z jeho brady. Akordy zaburácely a pomalu se vytrácely do ztracena, pěvci
zpívali národní písně a také árie z oper Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka,
které byly tehdy velmi oblíbené, neboť byly vlastenecké. Byl to pro vesnici velký
kulturní zážitek.

Později zažil Studenec opravdovou senzaci: na pozvání přijel mistr šachu pan
Opočenský, sehrál simultánku. Když to mělo úspěch, na další termín přijal pozvání
tehdejší mistr světa v šachu Alexandr Alexandrovič Aljechin, který v této době žil
v Praze. Zatímco Opočenského se podařilo v simultánce dvěma hráčům porazit,
nad Aljechinem nezvítězil nikdo. Tito dva šachoví mistři tolik nadchli studenecké
mariášníky pro tuto hru, že na nějaký čas karty odložili a věnovali svůj čas šachům.
Když je nadšení opustilo, vrátili se ke kartám, jelikož šachy je hra velmi náročná.

U Višňáků slavili své úspěchy ochotníci se svým divadlem, jednota Orel hrála
své divadelní hry u Kulhánků. Tady to bylo poněkud komplikované – v sále na-
cvičovali hru se zbožnou tématikou, hned za dveřmi byl nevěstinec. Vyřešilo se
to jednoduše – dveře se uzamkly a každý zájemce si mohl jít za svou odlišnou
kulturou jiným hlavním vchodem. V každé době, i v té, která není zrovna příznivá,
se najde něco, co potěší. Kdo umí hledat, vždy najde. Třeba i v nějaké staré moudré
knize.

Ladislav Tauchman
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Geocaching ve Studenci
Milí čtenáři!
Teorii geocachingu již znáte. Aby se z vás stali opravdoví „GC mazáci“, na řadě

je praxe. A kde ji získat? Kde jinde než u nás ve Studenci.
Vedle povedených, již existujících krabiček, jsme s mými šikovnými pomocníky

připravili sérii keší, která funguje od jara tohoto roku. Hledače pokladů přivádí
na další krásná místa, která rozhodně stojí za zmínku a zaslouží si vlastní krabič-
ku. Skládá se z pěti „tradiček“ s názvy Třešňovka, Obecní úřad, Podzemní kryt,
„U Smrkáče“, Arboretum. Všechny tyto keše schraňují indicie, které vás dovedou
k bonusové mystery keši: Po studeneckém rejdění, třeba zahlédneš i jeleny.

Možná si říkáte, co nás vedlo k vytvoření této série. Byla to myšlenka, zda
může být geocaching v podobě propracovanějších ukrytých krabiček pro naši obec
dokonce ekonomickým přínosem. A jestli se díky nim ještě více zvýší návštěvnost
a s ní i kupní spád už jinak velmi úspěšné obce. Co myslíte? Zdálo se mi to jako
zajímavé téma, a proto se po pár měsících objevilo v zadání mé diplomové práce.
Jak to tedy dopadlo? Stručně řečeno, studia stále trvají, titul v nedohlednu, prů-
zkum stále probíhá. :) Během toho se ale objevila spousta příjemných a zajímavých
komentářů týkajících se našeho malebného Studence. Myslím, že by byla velká
škoda, kdybych si je nechala jen pro sebe.

První poklad je ukrytý ve Třešňovce.
Když se začervení, tento dnes již zanedbaný sad patří v létě k nejkrásnějším

místům u nás. Je to krásné klidné místo, tedy pokud zrovna nešlápnete do vosí
báně. Letní podvečerní hodina je jako stvořená k tomu, abychom se posadili na
lavičku a sledovali šeřící se nebesa. Ale pozor, raději tam nezůstávejte příliš dlouho.
Traduje se, že nedaleko odtud z lesa každý večer vyjíždí černý kočár.
Fagi 12. 3. 2014:

„Od obecního úřadu směřuji na kole k Třešňovce. Na posledních asi 200 m
nechávám kolo v roští a jdu pěšky. Cestou mě napadá, kde tu asi tak může být
třešňový sad a najednou se vážně zjevil . Moc pěkný úkryt odhalen natotata. Po
zalogování jsem nelenila a ještě se pár desítek metrů prošla k nádhernému výhledu
na Krkonoše. Takové se mi líbí. Díky moc za tuto novinku.“
Jonav 15. 3. 2014:

„Při keškaření v okolí Jilemnice nám neunikla ani tato krabička. Hezké prove-
dení a pěkný listing se mi líbily. Děkuji za pozvání do Podkrkonoší.“
Nalimre 4. 4. 2014:

„Odloveno na dnešním výletě v okolí Studence. Sedím na lavičce, koukám na
západ sluníčka a říkám si, že v červnu tu mají špačci pré. Děkuji za pozvání. :)“
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Kaaaaa 12. 4. 2014:
„Díky za ukázání krásného místa, kdyby zrovna nezačalo pršet, tak se tu zdržím

o trochu déle. Bohužel, výhledy dnes nestály za nic. Úkryt s keší nalezen celkem
snadno, ale jak se do něj dostat, to mi dalo chvíli zabrat. Díky za keš na krásném
místě. Dávám bodíka, protože se mi tady opravdu líbilo, místo má svoje kouzlo.“

Panther CS 18. 4. 2014:
„Prima povídání v listingu, hlavně o jevech tajemných. Jezdím kolem mockrát

do roka, ale o takovém volně přístupném sadu jsem neměl ani páru. Díky moc za
ukázku zajímavého a hezkého místa.“

Zansquare 27. 4. 2014:
„Celá dnešní neděle patřila Studenci a okolí a rozhodně mě tento ranní výběr

nezklamal. Třešně už pomalu kvetou, a tak bylo co obdivovat. Kulišácká schovka,
to se musí nechat. Po odlovu jsem se pokochal výhledy na domácí tábor. Druhý
bonus v kapse, díky za keš! :)“

Alicek 1. 5. 2014:
„První keška této minisérie. Nalezena snadno u kvetoucích třešní na místě s vý-

hledem na hory. Nádhera, díky.“

Zlomu 19. 5. 2014:
„Po dlouhé době přestalo pršet, tak jsem se potřeboval provětrat. Vybral jsem si

tuto sérii, zaparkoval u střediska a celé to obchodil pěšky. Celkem jsem našlapal asi
12 km po Studenci a okolí. Hezká vesnička. Celá série je povedená, hezké schovky.
Díky za keš.“

Jikos 25. 5. 2014:
„Odloveno během víkendového pobytu na nedaleké chalupě. Studenec jsme si

díky této i dalším keším v okolí docela důkladně prošli a moc se nám tu líbilo.
Díky.“

Johhnnyy 10. 8. 2014:
„Díky za keš. Škoda, že to tam už nikdo neudržuje. :-( Bývalo to krásné místo.“

Zdeněk 1976 17. 11. 2014:
„Při stmívání a mlze docela ponuré až strašidelné místo, dříve to ale musel být

pěkný sad. Díky za keš.“

Pokud vás tato menší ochutnávka přesvědčila o tom, že i vy se vydáte na lov
této keše, měli byste vědět, že ji najdete na souřadnicích: N 50° 34.517 E 015°
32.570. V hledání vám také pomůže hint, což v geocachingovém slovníku znamená
nápověda. Hint tedy zní: Pěknou sovku mám, nejen ptáky ukrývám.
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Ještě než vyrazíte, nezapomeňte se zaregistrovat na www.geocaching.com. Na-
jdete tam návod a také vše, co potřebujete k lovu. Pod vaším účtem se vždy můžete
podívat na mapu schránek, které jste už úspěšně nalezli. Taková mapa vypadá
na úplném začátku jako na prvním obrázku, trochu prázdně a nezajímavě. Po pár
úspěšných hledáních však vypadá jako druhý obrázek, o dost šťastněji. A takovou
mapku chce mít přece každý, no ne?

V dalším vydání se podíváme na kešku s názvem Obecní úřad. A musím uznat,
že je se na co těšit.

Teď už Vám přeji co nejvíce úsměvných zážitků při honu za poklady.

Bc. Veronika Bachtíková

Sbor dobrovolných hasičů Studenec
Ohlédnutí za uplynulým rokem 2014

Hasičský bál tento rok vyšel na 25. ledna. K tanci a poslechu
nám zahrála skupina „Pegas“ a tancovalo se a zpívalo až do rána.

V tomto roce proběhla oprava hasičského znaku, které se ujal Josef Vancl st.
a Karel Vancl. Ještě jednou moc děkujeme za váš volný čas, trpělivost a píli. Změna
je opravdu veliká.

V sobotu 26. dubna 2014 se konal Tajný hasičský výlet, kterého se zúčastnilo
45 lidí + řidič. Odjezd byl v 8.00 ze Studence a zpočátku ani pan řidič nevěděl, kam
se pojede. Starosta SDH Vladimír Hamáček to ale jediný věděl. Celý výlet totiž or-
ganizoval a za to mu patří veliký dík. My všichni ostatní jsme byli zvědaví, co

si
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si pro nás tento rok připravil a kam nás autobus zaveze. Navštívili jsme: bioply-
novou stanici v Bělé u Staré Paky, pivovar Klášter, zámek Mnichovo Hradiště,
klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Nové Pace. Odtud jsme přejeli autobu-
sem jen pár kilometrů do Staré Paky, kde jsme povečeřeli v příjemném prostředí
restaurace Sokolovna. Byl to moc pěkný výlet a počasí nám přálo.

V pátek 2. května jsme pořádali tradiční posezení u příležitosti oslav svátku
sv. Floriána. Tento rok nám počasí nepřálo. Foukal silný vítr, byla zima a v před-
povědi počasí hlásili déšť a bouřky. Tak jsme vše připravili v hasičské klubovně.
Na stoly jsme připravili něco dobrého ke kávě. Venku jsme zatopili v udírně. A už
z dálky byla cítit vůně uzených žeber. Funkce topiče a dohled nad masem se ujal
Jiří Sucharda s manželkou a další pomocníci. Josef a Helena Hákovi nám zpříjem-
nili večer písničkami s kytarou a nechybělo ani pár dobrých vtípků.

31. května pořádal spolek přátel historických vozidel a Obecní úřad ve Studenci
7. ročník soutěže Studeneá míle 2014. Občerstvení celý den zajišťovali dobro-
volní hasiči ze Studence.

V sobotu 14. 6. se konala od 13.00 ve Studenci okrsková soutěž mužů a žen
v požárním útoku. Soutěžilo se na louce za základní školou. Na soutěž se přihlásilo

14 družstev v kategorii
mužů a 7 družstev v kate-
gorii žen. Elektronickou
časomíru zajišťoval SDH
z Martinic. Vodu zajišťoval
SDH Studenec. Soutěžní
disciplína byla 2× požár-
ní útok. Pro soutěžící jsme
měli připravené pohoštění
na polní kuchyni. Šikovní
hasiči ze Studence pekli na
polňačce bramboráčky, klo-

básy a uzené. Dále jsme si mohli dát párek v rohlíku a nechyběly koláčky ke kávě.
Zapíjeli jsme vše pivem, pitem a dnes se už od rána točila malinovka. Nejprve zá-
vodily ženy, pak závodili muži. Družstva ze Studence skončila takto: Ženy obsadily
5. místo a muži – Studenec A – 3. místo, Studenec B – 10. místo.

V úterý 24. června připravila Základní škola a Mateřská škola Studenec pro
své děti zábavné dopoledne s ukázkou činnosti policie a hasičů. Tato akce byla
určena pro děti z mateřské školy a pro žáky 1. až 3. třídy. Studenečtí hasiči zde měli
dvě stanoviště: stříkání džberovou stříkačkou na plechovky a rozkulování hadice
mezi dva kužely.
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11. července jsme pořádali pro aktivní členy Letní podvečer za hasičárnou. Na
příchozí zde čekalo malé občerstvení.

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.

Ve dnech 4. 8.–8. 8. proběhlo Letní soustředění v Lužane, kterého se zúčast-
nilo 17 starších dětí.

23. 8. proběhla noční soutěž v Nedaříži. Ženy ze Studence se umístily na 7. mís-
tě a muži skončili na 15. místě z 18.

V září jsme již po sedmé pořádali pro děti a jejich rodiče hasičské odpoledne
zakončené stezkou odvahy. Děti plnily úkoly, za které dostaly drobnou cenu.
Ceny byly letos krásné díky příspěvku od obce – děkujeme. Zasoutěžit si s námi
přišlo 80 dětí. Po setmění postrašila strašidla asi 89 dětí. Chtěla bych touto cestou
poděkovat starším dětem, které se letos velmi aktivně účastnily přípravy a pomá-
haly na stanovištích.

Ve dnech 3. a 4. října proběhlo v hasičské klubovně soustředění naši nejmen-
ší hasičů „Soptíků“. Hlavním cílem bylo zopakovat veškeré znalosti před závo-
dem požárnické všestrannosti, která se konala 18. října ve Vysokém. Soustředění
se zúčastnilo 13 dětí.

V pátek 28. listopadu se od 18.30 hodin konala na Obecním úřadě ve Studenci
Výroční valná hromada SDH Studenec.

Obec Studenec pořádala
6. 12. „Pohoštění obecní po-
lévkou“ (sedmý ročník). Bě-
hem celého odpoledne bylo
zajištěno občerstvení, o které
se postarali studenečtí hasiči.

Nakonec bych chtěla po-
děkovat všem, kteří se ja-
kýmkoliv způsobem podílejí
na přípravě, organizaci, ale
i úklidu po různých akcích. Je-
jich práce si moc vážím. Podě-
kování patří i Josefu Vanclovi ml., který se stále vzorně stará o naši výjezdovou
jednotku.

Více fotografií na hasici.studenec.cz.

jednatelka SDH Studenec Miroslava Vanclová
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Poděkování
Sbor dobrovolných hasičů Studenec pořádal 24. 1. 2015 tradiční Hasičský bál.

Chtěli bychom touto cestou moc poděkovat všem, kteří pomohli s přípravou. Všem,
kteří se zasloužili o hladký průběh bálu, a všem, kteří v neděli po bále přišli uklízet.
Děkujeme také ještě jednou všem sponzorům za ceny do tomboly.

výbor SDH Studenec

T. J. SOKOL STUDENEC
Soustředění Horní Mísečky

Druhý víkend v prosinci strávila lyžařská parta SOKOLA
STUDENEC na Horních Mísečkách. Ve čtvrtek 11. prosince snad

kvůli nám napadlo na Horních Mísečkách pár centimetrů sněhu. Hurá, den nato
zamíří dvacet studeneckých lyžařů směr Pražská bouda. V paměti jsme vydolo-
vali své lyžařské umění a snažili jsme si ho zdokonalit. Sněhu nebylo mnoho,

proto i lyžařské stopy jsme si
museli vytvořit sami, ale jezdilo
se nám krásně! Pan trenér Petr
Plecháč nás natočil na video
a vysvětlil nám, jaké děláme
chyby při klasické technice bě-
hu. V sobotu se jezdilo krásně.
Večer jsme si užili legraci při

soutěžích i poučení u výkladu
Petra Plecháče mladšího „Jak se
zachovat v lavině i o jiných ne-
bezpečenstvích hor“. Společně
jsme oslavili kulaté narozeniny
Vládi Junka a přednesli mu bá-
seň „Drahý Vláďo náš“. Nedělní
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ráno nás však přivítalo deštěm a velkým úbytkem sněhu. Ranní trénink přizpůsobili
trenéři špatným podmínkám a přesunuli své svěřence na sjezdovku na Medvědín,
kde technický sníh nebyl ještě tolik poznamenán celonočním deštěm. Děti si i přes
nepřízeň počasí lyžování užily, zasoutěžily si, vyzkoušely obratnost a raději hurá
domů do sucha a tepla!

Doufáme, že příští rok bude počasí moudřejší a my si užijeme lepší lyžovačku‼!

Drahý Vláďo náš,

nesnadno a velmi těžce
nám všem uvěřit se nechce,
že za šestým křížkem právě začínáš.
Tak přejeme Ti za náš lyžařský oddíl,
ať na všech akcích společných máš svůj
velký podíl.
Ať přípravku ještě dlouho trénuješ
a těm malým „nadějím“ se řádně věnuješ.
Ať Tě stále baví pohyb,
bez strachu, stresu a jiných pochyb.
Ať žíly se Ti nekrátí,
ať s cepákem jsi včas na trati!
Ať ke krásným ženám jsi vždy lísán,
ať prosperuje Mitsubishi, Renault, Nissan.
Ať stále důležitý pro Tebe je sport,
ať Ti chutná tenhle dort!
A že každý ví, že: zasloužíš si lyže,
koupené, či vyrobené na zakázku,
tu máš na ně poukázku.
Ať jako správný muž
máš u sebe nejen nůž,
ale hlavně hasák!
Vždyť ob rok máš jet „Vasák“!
A cesta tam je daleká.
Tebe to však neleká!
Ty víš, že Ti to ještě frčí,
že neobuješ se do papučí.
Tak ať do Tvých dnů příštích
na ještě lepší se časy blyští!

Ať Ti slouží zdravíčko,
ať ti svítí sluníčko,
ať máš hodně lásky
a vůbec žádné vrásky,
ať jsi stále v pohodě,
nejen díky náhodě.
Ať jsi hodně veselý,
ve středu, i v neděli.
Ať splní se Ti sny… i snové!

Tví lyžařští kolegové
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Rozloučení
s rokem 2014

K výstupu na horu
Strážník, která je spo-
jena loučením s kon-
cem roku, pozvala T. J.
Sokol Studenec občany
ze Studence a Zálesní

Lhoty.
Letošní výstup prová-

zelo zimní počasí – teplota
byla kolem nuly, sluníčko
zůstalo schované za še-
dými mraky a poprašek
sněhu dotvořil zdání pra-
vé zimy.

Výstup byl zahájen ve tři
hodiny u sokolovny, trasa
tentokrát vedla údolíčkem
pod skokem a kolem Jun-
kova hájku se stoupalo ke
kótě 630 m n. m. Na Stráž-
ník letos přišlo 280 pout-
níků. Rozhodli se vyměnit
domácí pohodlí a vánoční
lenošení za trochu pohybu,
které bylo navíc spojeno se
setkáním se stejně příjemnými lidmi.

Po zapálení ohně starosta Sokola Jaroslav Hák přivítal všechny účastníky se-
tkání. Letos bylo vzpomenuto stoletého výročí 1. světové války a jejího dopadu na
život ve Studenci a v Zálesní Lhotě. Nato jsme přivítali tradiční hosty – man-

žele
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žele Josefa a Helenu Hákovi, kteří s harmonikou, kytarou a trubkou dokázali vy-
tvořit výbornou náladu, kterou provázel společný zpěv a přípitky s přáním všeho
dobrého v přicházejícím roce 2015.

Přebory ČOS v běhu na lyží
17. ledna

T. J. Sokol Studenec je tradičním pořadatelem Přeboru ČOS v běhu na lyžích.
Počátek letošní zimy byl opět značně rozpačitý a na domácích tratích ve Studenci
by se mohl uskutečnit pouze závod v přespolním běhu. Proto pořadatelé závod
přeložili do Vrchlabí, kde místní Spartak zapůjčil umělým sněhem zasněžený okruh
dlouhý 1600 m. Celé sobotní dopoledne byla teplota 2 až 4 stupně nad nulou, bylo
zataženo a nechybělo ani drobné mrholení.

Startovalo se hromadným startem
a jednotlivé kategorie kroužily na ko-
lečku dle délky svých tratí. Závod byl
současně i veřejným závodem, celkem
se zúčastnilo 126 závodníků, z toho
polovina byli sokolští závodníci. Ve
výsledcích měli převahu studenečtí
závodníci, v žákovských kategoriích
však s nimi sváděli vyrovnané boje
zástupci Sokola Skuhrov. Diplom za
získání titulu „Skokan roku“, kterým
se oceňuje zlepšení výkonnosti oproti
minulému roku, získali závodníci So-
kola Velké Hamry.

Na startu chyběly dorostenecké
kategorie, částečným důvodem mohla
být termínová kolize se závody Čes-
kého poháru. Zajímavé a hodnotné
byly výkony v kategoriích dospělých,
pochvalu zaslouží tradiční účastníci
z Horní Branné a především jediní zá-
stupci moravských žup – muži Sokola
Blansko.
Přebory ČOS:
1. místo: Karolina Paulová, Vojta Trejbal, Markéta Štefanová, Jan Štefan, Linda
Zahradníková, Vít Štefan, Renata Trejbalová, Jan Boura, Vladimír Junek

Č. 6 – Jolana Kovářová,
č. 9 – Karolina Paulová
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2. místo: Jolana Kovářová, Zuzana Bourová, Veronika Bergerová, Matyáš Militký,
Marie Bergerová, Miloš Tauchman
3. místo: Barbora Chrástová, Matěj Tauchman, Bára Šulcová, Leonard Losík, Magda
Bergerová, Michal Hák
4. místo: Petra Brožová, Tereza Chrástová
5. místo: David Zahradník Jaroslav Hák

Sportovní klub
Tradičně počátkem ledna každého roku probíhá valná hromada Sportovního

klubu Studenec, nepočetnější sportovního spolku v našich obcích. K poslednímu
dni roku 2014 má Sportovní klub Studenec 490 členů ve 4 oddílech a je potěšující,
že roste především počet členů mezi mládeží.

Valná hromada zhodnotila činnost za rok 2014, ocenila nejlepší sportovce v jed-
notlivých oddílech a seznámila své členy s plány na rok 2015. Mezi fotbalisty byli
oceněni nejlepší střelci v jednotlivých věkových kategoriích, ocenění převzali Jan
Štefan, Daniel Jandura, Matyáš Hrubý, Pavel Šír, Václav Korotvička a Jiří Šír. Mezi
orientačními běžci byli v jednotlivých věkových kategoriích ocenění Magda Chrás-
tová, Jan Štefan, Tereza Chrástová, Vít Štefan, Dominika Kalenská a Martin Vydra.

Start mladšího žactva – v čele
Linda Zahradníková

Vítek Štefan a Magda Bergerová na trati
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Ocenění sportovci SK Studenec

První tradiční akcí Sportovního klubu Studenec je Studenecký mariáš, jehož již
24. ročník se konal první lednový víkend v Pensionu Trautenberk. Vítězem lítých
čtyřhodinových bojů se stal Stanislav Žižka před Zdeňkem Kuželem ml. a Zdeňkem
Novotným. Mezi studeneckými byl nejlepší Josef Tichý před Jiřím Tauchmanem
a Petrem Junkem. Jako tradičně se tohoto turnaje zúčastňují vlastně poloprofesi-
onální mariášníci, kteří hrají turnaje téměř každý týden nebo startují v celostátní
mariášnické lize. V letošním ročníku byla opět startovní listina obohacena o žen-
skou tvář, Jarmila Jarolímkova obsadila celkové 22. místo.

Fotbal
Náročné období čeká především funkcionáře všech fotbalových oddílů v celé

České republice. Fotbalová asociace České republiky (FAČR) totiž spustila Fot-
balovou (R)evoluci, která spočívá v přechodu organizace soutěží do elektronické
podoby. Kluby musí mít na hřišti výpočetní techniku s internetovým připojením,
neboť zápasy o utkání budou pořizovány on-line, zmizí i registrační průkazy, kte-
rou budou v databázi na příslušném portále. Studenecký oddíl má již požadované
vybavení k dispozici, ale další povinnosti ještě čekají, především nahrání všech
fotografií registrovaných hráčů na elektronické registrační průkazy. Pracovníci
FAČR jsou optimističtí a jsou přesvědčení o tom, že tento systém bude od 1. čer-
vence 2015 spuštěn. Nechme se příjemně překvapit.

Jednotlivé týmy SK Studenec se připravují v sokolovně a na umělce, přípravky
čeká víkendové soustředění a fanoušci se mohou v případě příznivého počasí těšit
na první fotbal na studeneckém hřišti o posledním březnovém víkendu.
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Orientační běh
Členové oddílu orientačního běhu se sešli na závěr sezóny na mapě Trautenberk,

kde pro ně Tomáš Chrást perfektně připravil scorelauf, závod s volným pořadím
kontrol. Do prostoru mezi Rovnáčovem, Martinicemi a Dolní Brannou se vydalo 16
„hledačů“ kontrol a pořadí dospělých opanovalo rodinné trio Kučerových v pořadí
Michal, Tomáš, Štěpán. Mezi žáky byli nejlepší Lukáš Link a Magda Chrástová,
mezi nováčky zvládli trať Bára Bulušková, Bára Chrástová, Nelya Ryashko, Šimon
Junek, Petr a Vašek Pochopovi.

Studenečtí závodníci se pravidelně zúčastňují i Zimní hradubické ligy v orien-
tačním běhu. První závod pod názvem Vánoční sprint proběhl v hradecké městské
čtvrti Třebeš a své kvality potvrdil Marek Uvizl, který porazil všechny soupeře
v mužské elitě. Výborné 2. místo si vyběhl Vítek Štefan v kategorii H. Další závod
se konal druhý lednový víkend v pardubických Polabinách a Marek Uvizl skončil
těsně na 2. místě. Ostatní studenečtí závodníci bojovali statečně o střed výsledkové
listiny.

Orientační běh rozvíjí i další své formy, k těm tradičním vedle běžného OB patří
ještě lyžařský a bikový (na kolech) orientační běh. Z doby minulé máme i mistry
republiky a reprezentanty v této disciplíně (Petr Junek ml., Michal Erlebach) a na
ně nyní navazuje Veronika Gallová, která se zúčastnila soustředění širšího repre-
zentačního výběru ve Skandinávii a poté na základě nominačních závodů byla
nominovaná na Mistrovství světa dorostu a juniorů, které se bude konat ve druhé
polovině února v Norsku. Na Mistrovství České republiky obsadila na závodech ve
Vysokém nad Jizerou 4. místo na klasické trati.

Školní sportovní klub

Okrskový florbalový turnaj – starší žáci

V okrskovém kole v Jilemnici na počátku prosince 2014 naši školu reprezentovali
chlapci v sestavě Dominik Urban (brankář), Pavel Šír, Tomáš Exner, Jan Šimůnek,
Petr Grof, Jakub Tomáš, Slavomir Marcij a Jan Kratochvíl.

V turnaji jsme obsadili konečné druhé místo, které nám zajistilo postup do dal-
ších bojů v kole okresním. První zápas nabídl souboj s Gymnáziem Jilemnice a naši
hráči si celkem v pohodě uhráli vítězství 3:0, když jsme soupeře nepustili do žádné
závažnější gólové šance. Ve druhém zápase svedli hráči Studence vyrovnaný zápas
se Základní školou Jilemnice Komenského. V zápase se ujali vedení, ale soupeř
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dvěma góly jako přes kopírák po chybě naší obrany skóre obrátil a vyhrál. Vzhle-
dem k vývoji turnaje bylo jasné, že poslední zápas mezi námi a ZŠ Horní Branná
bude o postup. K tomu nám v tomto zápase postačila i remíza. Proto jsme začali
opatrně ze zabezpečené obrany a vyráželi do rychlých protiútoků. Jeden se povedlo
zakončit a ujali jsme se tak vedení. Soupeř dokázal ještě vyrovnat, ale víc toho už
nestihl a my se mohli radovat z postupu do okresního kola v Semilech.

ZŠ Studenec – Gymnázium Jilemnice 3:0
ZŠ Studenec – ZŠ Horní Branná 1:1
ZŠ Studenec – ZŠ Jilemnice Komenského 1:2

Okresní florbalový turnaj – starší žáci

Okresní kolo se opět po roce uskutečnilo ve sportovní hale v Semilech a znovu
u toho bylo družstvo ZŠ Studenec ve složení Dominik Urban v brance, obrana
Jakub Tomáš, Petr Grof, Aleš Mühlbach, Ondřej Tušiak a útok Pavel Šír, Jan Ši-
můnek, Tomáš Exner. Oproti okrskovému kolu byly v sestavě dvě změny, a to
když Mühlbach nahradil Marcije a po dlouhodobém zranění se vrátil Tušiak místo
Kratochvíla. Změny si vyžádala termínová kolize turnaje s mikulášskou besídkou
deváté třídy.

Turnaj byl rozlosován do tří skupin, jejichž vítězové postupovali do skupiny
o první až třetí místo, druhý do skupiny o čtvrté až šesté místo a poslední do sku-
piny o sedmé až deváté místo. Velmi nešťastný formát turnaje, protože už jeden
nezdar v základní skupině může družstvo odsoudit k bojům mimo medailové pozi-
ce. To se nám naštěstí ne-
stalo a po úvodní remíze 0:0
s družstvem ze Semil jsme
v přímém souboji o postup
do finálové skupiny bojo-
vali s Gymnáziem Turnov.
V zápase jsme měli navrch,
dodrželi taktické pokyny
a třikrát skórovali po na-
cvičených situacích ze stan-
dardních situací. Díky tomu
jsme měli možnost i nadále
usilovat o vítězství v turna-
ji. Ve finálové skupině nás
nejprve porazili hráči ZŠ
Lomnice 1:0 po chybě obrany
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necelé dvě minuty před koncem utkání. Po vítězství Lomnice v zápase s Jilemnicí
Komenského bylo jasné, že vzájemný souboj s rivalem z okrsku Jilemnicí bude
o druhé místo v turnaji. Dokázali jsme našemu soupeři vrátit porážku z okrsku
a zvítězili 2:0. V turnaji jsme tak obsadili konečné druhé místo, které lze považovat
za úspěch. K postupu chybělo trocha štěstí i přesnosti v zakončení, ale nemáme se
za co stydět. Všem hráčům děkujeme za vzornou reprezentaci a těšíme se na další
florbalové bitvy.

Konečné výsledky okresního kola:

1. ZŠ TGM Lomnice nad Popelkou
2. ZŠ a MŠ Studenec
3. ZŠ Jilemnice Komenského
4. ZŠ Ivana Olbrachta. Semily
5. ZŠ Harracha Jilemnice
6. Gymnázium Semily
7. Gymnázium Turnov
8. ZŠ Rokytnice nad Jizerou
9. ZŠ Rovensko pod Troskami

Florbal mladší žáci (první stupeň) okresní kolo
Okresní kolo turnaje ink Blue Cup ve florbale se uskutečnilo koncem listo-

padu v Lomnici nad Popelkou. Naše družstvo ve složení Petr Mazánek (brankář),
Matěj Šimůnek (obrana) a Daniel Jandura, Tomáš Jandura, Jakub Junek a Jakub
Šimáček (útok) se na něm rozhodně neztratilo. Po florbalovém družstvu z Lomnice,
které v 5 zápasech nastřílelo těžko uvěřitelných 42 gólů jsme byli druhé nejlépe
zakončující družstvo s 29 brankami a druhé nejlépe bránící s 16 obdrženými bran-
kami. Tyto statistiky stačily na konečné druhé místo, které nám zajistilo postup do
dalšího turnaje, který bude hostit v prosinci Liberec. Pojďme ale pěkně popořadě.

ZŠ a MŠ Studenec – ZŠ Rovensko pod Troskami 8:3 (3:2)
Naše poměrně jednoznačné vítězství se zrodilo až ve druhém poločase, kdy pře-

devším duo Tomáš Jandura a Daniel Jandura předčilo soupeře kombinací a přesnou
střelbou.

ZŠ a MŠ Studenec – ZŠ Lomnice nad Popelkou 5:7 (2:4)
Impozantní vstup a vedení 2:0 zařídilo duo bratrů Jandurových za pomoci Matěje

Šimůnka. Soupeř však dokázal vyrovnat a v poslední půlminutě prvního poločasu
dvěma slepenými góly otočit skóre ve svůj prospěch. Jak jsme první poločas skon-
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čili, tak jsme druhý začali. Dva
góly v naší síti znamenaly skóre
2:6. Teprve poté jsme opět začali
lépe kombinovat a prosazovat
se i gólově. Třemi trefami v řa-
dě jsme snížili na 5:6 a udělali
ze závěru zápasu drama. Vsadili
jsme vše na útok, ale bohužel
jsme inkasovali sedmou branku.
Přesto jsme jako jediní na turnaji
favorita potrápili a hráli s ním
vyrovnaný zápas.

ZŠ a MŠ Studenec – ZŠ Semily
F. L. Riegra 6:2 (2:2)

V tomto utkání se projevila
únava z těžkého předchozího zá-
pasu. V prvním poločase nás soupeř přehrával a jen díky zásahům brankáře Petra
Mazánka jsme v poločase drželi remízový stav. Po důrazné domluvě o poločasové
pauze se na naše florbalové hole vrátila jistota, začali jsme se lépe pohybovat a góly
Jakuba Junka a Šimáčka znamenaly naše vítězství.

ZŠ a MŠ Studenec – ZŠ Ivana Olbrata Semily 6:2 (3:2)
Opět se prosadila útočná dvojice Dan a Tomáš Jandurovi a po gólech Matěje

Šimůnka z trestných střílení jsme si dokráčeli pro jednoznačné vítězství a tím i po-
stup do dalšího kola v Liberci.

ZŠ a MŠ Studenec – ZŠ Košťálov 4:2 (2:1)
Tento zápas už nemohl nic změnit na našem druhém místě a postupu. Přesto

jsme chtěli vyhrát. První poločas se nám nedařilo, nevyužili jsme několik bran-
kových příležitostí, a prohráli tak 2:1. Druhý poločas pak už byl zcela v naší režii,
prosadili jsme se i gólově a zvítězili 4:2.

Florbal mladší žáci krajské kolo

Krajské kolo se konalo v Liberci v Tipsport aréně a semilský okres zde repre-
zentovali dívky i chlapci ze Studence společně s chlapci z Lomnice. Utkali se zde
s výběry škol, v nichž hrála většina hráčů, kteří se florbalem zabývají jako svým
hlavním sportem. To se projevilo především v turnaji chlapců, kdy Studenečtí

sice
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sice své soupeře kombinačně a herně přehrávali, ale tu nejpodstatnější dovednost,
tedy proměňování střeleckých příležitosti, prokázali právě ostřílení florbalisté sou-
peřů.

Chlapci cestovali ve stejné sestavě jako v okresním kole a ve vyrovnaných zá-
pasech podlehli ZŠ Lomnice nad Popelkou 4:8, ZŠ Habartice 5:7, ZŠ Barvířská
Liberec 3:4 a porazili ZŠ Mimoň 5:3. Obsadili celkové 6. místo, do celostátního kola
postoupila ZŠ U Školy Liberec (Bílí trhači).

Dívky ve složení Bára Šulcová (brankářka), Vendula Hrubá, Pavlína Votočko-
vá, Tereza Votočková, Markéta Štefanová, Sabina Jebavá, Iveta Bartoňová a Lucie
Pekárková měly mít za soupeřky další čtyři školy, ale dvě se z různých důvo-
dů nedostavily (v jednom případě vzhledem k vysokým nákladům na dopravu),
a tak medaile byla jistá. V prvním zápase porazily ZŠ Hrádek nad Nisou 8:1, když
se o branky podělily Sabina Jebavá, Markéta Štefanová a Iveta Bartoňová. V boji
o první místo dlouho vzdorovaly týmu ZŠ Smržovka, který hraje pravidelnou flor-
balovou soutěž, ale v závěru již chyběly síly, a tak si soupeř připsal další dvojciferné
vítězství v turnaji v poměru 10:0. Dívky se však mohou těšit na příští rok, neboť
kromě Sabiny Jebavé mohou hrát na rozdíl od jejich soupeřek všechny hráčky.

Školská liga 9 ve futsale

Do celostátní postupové soutěže ve futsale se přihlásila řada škol, ale některé
před konáním samotného turnaje odstoupily. A právě z těchto důvodů se stude-
neckému týmu ve složení Reiner, Exner, Šimůnek, Šír, Tušiak, Kandra, Jezdinský,
Kratochvíl podařilo postoupit až do třetího kola, neboť se postupových turnajů
zúčastnily vždy pouze dvě školy. Z prvního turnaje postoupily společně se ZŠ
Školní Vrchlabí, z druhé ze ZŠ Komenského Jilemnice a v třetím turnaji doplnil tyto
dvě postupující školy tým ZŠ Barvířská Liberec tvořený převážně žáky hrajícími
za Slovan Liberec. Tito hráči ukázali, v čem spočívá hlavní výkonnostní rozdíl,
veškeré herní činnosti a dovednosti byli schopni zvládnout daleko rychleji než je-
jich soupeři a zcela suverénně tento turnaj ovládli. Studenečtí hráči nezklamali, ve
vyrovnaných zápasech podlehli Jilemnici a Vrchlabí a celý první poločas i zásluhou
vynikajícího Vojty Reinera v brance odolávali Liberci.

Koncem února čeká první turnaj i dívky v této kategorii, vzhledem k menšímu
počtu přihlášených škol byly nasazeny i vzhledem k předchozím výsledkům do
semifinále, které se uskuteční ve Skutči.
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Školní turnaj ve futsale Lázně Bělohrad
Turnaj čtvrtý tříd

O konečném pořadí ve vyrovnaném turnaji rozhodovalo celkové skóre, pro-
tože vzájemný zápas chlapců 4. A a 4. B skončil remízou 1:1. Vítězi se tak stali
chlapci4. A ve složení Plecháč, Čapek, Hubálovský, Dyntar, J. Horáček a Janhuba,
kteří v turnaji nastříleli devět branek a pouze jedinou obdrželi. Třetí skončila děv-
čata ze 4. B, která porazila ve vzájemném souboji dívky 4. A 3:0.

Turnaj pátý tříd
I kategorie pátých tříd nabídla vyrovnané klání, které také rozhodovalo až celkové
skóre. To jasně hovořilo ve prospěch chlapců 5. B ve složení Šimůnek, Mazánek,
Ulvr, Urban, Trejbal a Vancl, kteří nastříleli do soupeřových sítí 15 gólů oproti
osmi chlapců z 5. A. Třetí místo pak obsadila děvčata 5. B, když ve vzájemném
utkání porazila dívky 5. A jasně 6:0.

Turnaj druhý stupeň dívky
Asi o největší překvapení turnaje se postaraly dívky 6. A ve složení L. Zahrad-

níková, V. Bergerová, Marková, Hlubůčková, Jará a P. Kadlecová, které si poradily
se všemi soupeřkami, a ač-
koliv byly nejmladší, tur-
naj s přehledem opanovaly.
Linda Zahradníková navíc
vyhrála i korunu střelců za
3 vstřelené branky. Vero-
nika Bergerová byla co se
nastřílených gólů týká dru-
há se dvěma zásahy, což
jenom dokumentuje nad-
vládu družstva šesté třídy.
Turnaj druhý stupeň
lapci

Turnaj chlapců druhého stupně nevybočil z programu a provázely ho vyrovnané
souboje. I proto přišlo opět ke slovu celkové skóre, protože vítězové turnaje z osmé
třídy Kandra, Šimůnek, Exner, Šír, Falta a Pošepný neremizovali pouze s druhým
družstvem 6. A, mimochodem dalším příjemným překvapením turnaje, ale také
v konečném pořadí třetí, devátou třídou, kterou sice šesťáci porazili, bohužel ztratili
však se sedmou třídou, která skončila poslední. Nejlepším střelcem se stal Patrik
Kandra z osmé třídy se třemi přesnými zásahy.
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Mini Jizerská = závod v běhu na lyží pro děti

Každý rok druhý víkend v lednu žije obec Bedřichov v Jizerských horách lyžař-
ským závodem Jizerská padesátka. Dlouhý lyžařský program začíná už ve čtvrtek.

V pátek 9. ledna se do závodění zapojili také žáci ZŠ Studenec.
Letošní ročník závodu v běhu na lyžích byl pořádán pod záštitou programu pro

školy Česko sportuje, který vyzývá základní i mateřské školy, aby podporovaly
děti v aktivním pohybu. Motivuje je pořádáním různých soutěží a závodů. Stude-
necká škola je právě do tohoto sportovního projektu zapojena. Do lyžařských stop

Bára Šulcová a Magda Chrástová Lukáš Trejbal po dojezdu do cíle
s maskotem závodu

Mini Jizerské se postavilo 11 našich žáků. Závodilo se klasickou technikou, starty
hromadné, na nohou pravé závodnické čipy, na hrudi čísla, která si necháme
na památku, v cíli vítěz protrhne širokou cílovou pásku, prostě vše totožné jako
u soutěží dospěláků! Milé překvapení bylo, že ceny vítězům předával dlouhole-
tý reprezentant v běhu na lyžích, mistr světa Martin Koukal. On i pan mode-
rátor si jistě dobře zapamatovali: Základní a Mateřská škola Studenec, neboť
jméno naší školy zaznělo téměř v každé vyhlašované kategorii. Na stupně ví-
tězů si vyskočili: Markéta Štefanová 1. místo, Zuzana Bourová 3. místo, Linda
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Zahradníková 2. místo, Lukáš Trejbal 2. mís-
to, Jan Štefan 3. místo. Jedna zajímavost:
Honzík jel polovinu závodu s nalepeným
igelitem na lyži a i přes tuto nepříjemnost,
která mu nedovolila správný lyžařský skluz,
dokázal vybojovat bronzovou medaili. Krás-
ný výkon! Gratulaci samozřejmě zaslouží
i ostatní: čtvrtá místa vybojovali Tereza
Chrástová a Matyáš Militký, pátý byl Voj-
těch Trejbal z první třídy, osmá místa obsa-
dili Magda Chrástová a Vítek Štefan, jede-
náctá byla ve své kategorii Barbora Šulcová.
Děkujeme za výborný servis a bezpečnou
dopravu panu Josefu Bourovi, Vladimíru
Junkovi a za fotografie panu Jaroslavu Há-
kovi.

Tak příští rok zase na Mini Jizerskou!

Marie Bergerová

O pohár beneé školy

Ve středu 28. 1. se 21 dětí pod pedagogickým i lyžařským dozorem vypravilo na
závody v běhu na lyžích na Benecko. Zde se konal již 18. ročník závodu malých,
ale i větších škol O pohár beneé školy. Studenecká ZŠ je tradičním účastníkem
krásného lyžařského klání. V letošním roce nás Benecko přivítalo čerstvě napa-
daným sněhem a pěkně upravenými tratěmi v okolí místní základní školy. Každý
závodník si vysloužil svoji odměnu ve formě malých dárečků a ti nejlepší navíc
krásný skleněný pohár. Ten největší si za 1. místo domů do Studence vezla Mar-
kéta Štefanová, druhé místo a pohár o trochu menší získal Lukáš Trejbal a 3. místo
vybojoval Jan Štefan. Studeneá škola tak získala kompletní sadu POHÁRŮ BE-
NECKÉ ŠKOLY. Pochvalu zaslouží jistě všichni zúčastnění! Nejblíže ke stupňům
vítězů měl Ondra Berger svým čtvrtým místem v kategorii chlapci 3. a 4. třída.

1. a 2. třída dívky:
6. místo Karolína Pavlová
7. Jolana Kolářová
9. Gabriela Hubálovská
10. Barbora Chrástová
12. Nela Krebsová

1. a 2. třída lapci:
7. místo Vojtěch Trejbal
9. Matěj Tauchman
11. Šimon Buďárek
12. Matyáš Munzar
15. Petr Pochop

Markéta Štefanová 1. místo,
Zuzana Bourová 3. místo
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13. Barbora Bulušková
16. Petra Brožová
20. Natálie Háková

3. a 4. třída dívky:
1. místo Markéta Štefanová
7. Barbora Šulcová
9. Magda Chrástová

16. David Zahradník
17. Jakub Huřťák

3. a 4 třída lapci:
3. místo Jan Štefan
4. Ondřej Berger

5. třída lapci: 2. místo Lukáš Trejbal

Z výsledků na lyžařských závodech je vidět, že by ve Studenci opět mohla vyrůst
silná generace běžců na lyžích a určitě se naši závodníci poperou o přední umístění
v Krajském finále škol v běhu na lyžích, které proběhne 24. února 2015 v Janově
nad Nisou. Budou zde bojovat nejen o umístění mezi jednotlivci, ale i o celkové
pořadí v rámci škol Libereckého kraje.

Orel
Prague Cello artet zaplnil studeneý kostel

V pátek 17. října jsme přivítali ve studeneckém kostele Pražský violonče-
lový kvartet, hudební uskupení složené z mladých profesionálních muzikan-
tů, kteří vystudovali pražskou AMU a hudbu studovali všichni i v zahraničí.
Muzikanti dorazili s mírným zpožděním v 19.00. Nejprve absolvovali zvuko-
vou a světelnou zkoušku v kostele, poté se krátce občerstvili na faře a ve 20.00
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mohlo vše vypuknout.
To už byl kostel za-
plněn do posledního
místa 234 platícími na-
žhavenými poslucha-
či a dalšími několika
desítkami dětí. V kos-
tele bylo tak bezmála
300 lidí. V průběhu
více než hodinového
vystoupení zazněly
skladby klasické, jaz-
zové i filmové a rocko-
vé melodie. Koncert gradoval několika přídavky, které si vytleskal „stojící kostel“.
Sponzory koncertu byly firmy Aries, a. s., Lišno – družstvo služeb, Makler daňové
a ekonomické poradenství. Všem sponzorům velice děkujeme za finanční příspě-
vek, kterým se zásadně podíleli na konání této velkolepé kulturní akce. Zároveň
děkujeme za podporu obci Studenec.
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Stolní tenisté zahájili soutěže

V říjnu zahájili mistrovské soutěže stolní tenisté. V sobotu 18. října jsme uspo-
řádali první mistrovský turnaj žactva, které startuje letos v jičínském okrese.
Následně žáci absolvovali další 3 mistrovské turnaje. „A“ tým ve složení Daniel
Šulc, Jakub Šulc, Šimon a Dominik Urbanovi zatím spíše sbírá zkušenosti, „B“ tým
složený ze zkušenějších starších hráčů (Tomáš Exner, František Kuřík, Lukáš Kuřík,
Dominik a Patrik Pekárkovi) si však vede na výbornou a v tabulce mu zatím patří
skvělé 2. místo. Pokud tuto příčku hráči udrží, zúčastní se závěrečné fáze soutěže
a budou bojovat o medaile.

1. TJ Sokol Libáň 12 12 0 0 0 72:12 36
2. Orel Studenec „B“ 12 11 0 1 0 65:19 34
3. TJ Lázně Bělohrad 12 10 0 2 0 62:22 32
4. SK Miletín 12 10 0 2 0 62:22 32
5. TJ Jiskra Hořice 12 10 0 2 0 58:26 32
6. TJ Jičín 12 8 0 4 0 59:25 28
7. Sokol Chomutice „A“ 12 6 0 6 0 49:35 24
8. TJ Sokol Popovice 12 5 0 7 0 40:44 22
9. TJ Sokol Radim 12 4 0 8 0 42:42 20
10. Sokol Chomutice „B“ 12 4 0 8 0 36:48 20
11. TJ Sokol Nemyčeves 12 4 0 8 0 31:53 20
12. TJ Sokol Stará Paka 12 4 0 8 0 28:56 20
13. Orel Studenec „A“ 12 3 0 9 0 26:58 18
14. TJ Sokol Lány 12 3 0 9 0 21:63 18
15. TJ Sokol Železnice 12 2 0 10 0 11:73 16
16. TJ Sokol Valdice 12 0 0 12 0 10:74 12

Nejvýše z našich týmů hraje mužské „áčko“, které hraje krajský přebor 2. třídy.
Na kontě mají muži zatím 2 vítězství a patří jim 11. příčka. Tahounem týmu je
Jenda Kuřík, který má plusovou bilanci (25 vítězných dvouher a pouze 15 proher).
Dalšími členy týmu jsou Zdeněk Kobrle, Jenda Vancl a Martin Kuřík. Do některých
zápasů zasáhli také Jiří Hrubý, Jenda Kuřík ml. a Miloš Tesař.

1. TJ Sokol Vesec „A“ 13 10 2 1 0 123:63 35
2. Sokol Nová Ves „A“ 13 10 0 3 0 110:67 33
3. Jablonné v Pod. „A“ 13 9 0 4 0 120:77 31
4. Sokol Turnov „C“ 13 7 2 4 0 105:105 29
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5. SKST Liberec „K“ 13 6 1 6 0 88:93 26
6. TJ Sokol Turnov „B“ 13 4 5 4 0 104:97 26
7. SKST Liberec „J“ 13 6 0 7 0 99:100 25
8. Rokytnice n. J. „A“ 13 4 4 5 0 104:109 25
9. Spartak Chrastava „B“ 13 5 2 6 0 96:103 25
10. TJ Doksy-Mimoň „A“ 13 4 2 7 0 98:111 23
11. Orel Studenec „A“ 13 2 0 11 0 63:124 17
12. TJ Volfartice „A“ 13 1 2 10 0 64:125 17

Skvěle si zatím vede „B-tým“, který atakuje špici okresního přeboru 1. třídy a jen
díky menšímu počtu odehraných zápasů je zatím druhý. V tomto týmu nastupují
za naši jednotu zejména přespolní hráči Miloš Tesař, Jan Suja a Jiří Hrubý. Ze
Studenečáků odehrál nejvíce zápasů Jenda Kuřík ml.

1. Sokol Nová Ves „B“ 13 10 0 3 0 122:58 33
2. Orel Studenec „B“ 11 9 1 1 0 104:52 30
3. TJ Sokol Vesec „B“ 12 7 2 3 0 93:76 28
4. Sokol H. Branná „B“ 11 7 1 3 0 88:56 26
5. TJ Sokol Turnov „D“ 12 6 0 6 0 89:84 24
6. TT Benešov u S. „A“ 11 5 1 5 0 76:91 22
7. Sokol Brad. Lhota „A“ 12 3 1 8 0 68:105 19
8. STAR Turnov „A“ 13 2 0 11 0 49:121 17
9. Sokol H. Branná „A“ 11 1 0 10 0 54:100 13

Výborně si vede také „C-tým“ ve 2. třídě okresního přeboru. Prozatím mu patří
druhá příčka. Tým hraje pod taktovkou zkušených hráčů Jožky Tichého, Jendy
Kuříka ml., ale hlavně Leoše Zahradníka, který je vedoucím tohoto družstva. Zku-
šenosti, ale už i spoustu bodů získávají v tomto týmu mladší hráči Jakub Hylmar,
Tomáš Exner a Tomáš Šubrt.

1. TJ Sokol Turnov „E“ 10 9 1 0 0 150:30 29
2. Orel Studenec „C“ 10 7 1 2 0 125:55 25
3. TT Benešov u S. „B“ 11 6 2 3 0 106:92 25
4. Sokol Víchová n. J. „A“ 10 6 1 3 0 102:78 23
5. Orel Lomnice n. P. „A“ 10 3 1 6 0 81:99 17
6. Obec Jesenný „B“ 11 2 0 9 0 66:132 15
7. TTC Jilemnice „A“ 10 0 0 10 0 18:162 10
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Svatomartinský večer otestoval novou kapacitu orlovny

V sobotu 15. listopadu jsme se již tradičně sešli v orlovně k ochutnávce Svato-
martinských vín. Letos jsme ochutnávali ze 7 druhů a sešlo se nás opravdu hodně.
Ještě že jsme už mohli využít rozšíření orlovny, jinak bychom se v 70 lidech stěží
vešli. Až do 2 hodin jsme
společně zpívali folk a
country a písněmi „Krás-
ný je vzduch“ a „Jednou
budem dál“ jsme zavzpo-
mínali i na dění před
25 lety. S největšími nad-
šenci jsme se rozcházeli
v pozdních, ranních ho-
dinách.

Na výročce jsme hodnotili úspěšný rok 2014

V pátek 9. ledna jsme se sešli v 19.00 v orlovně na výroční členské schůzi, někte-
ří už v 18.00 v kostele na mši svaté, která byla obětována za zemřelé i žijící členy
naší jednoty.

Rok 2014 byl pro nás velice úspěšný, provázely nás skvělé sportovní výsledky,
muži uhájili účast v krajském přeboru stolního tenisu, žactvo atakuje nejvyšší
příčku v okresním přeboru Jičínska v konkurenci 16 družstev a ženy obhájily vítěz-
ství v krajském přeboru volejbalu. Sportovní úspěchy doplnily také velice úspěšné
akce jako Studenecký silák se zabíjačkou, volejbalový turnaj „Studenecké mixy“,
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dětské soutěžní odpoledne,
letní bál a na podzim to byly
zejména kulturní akce –
koncert Prague Cello ar-
tet a Svatomartinský večer.
Vše bylo završeno přístav-
bou orlovny a rozšířením
sálu pro pořádání větších
společenských akcí.

Pak nás už čekala voleb-
ní část výročky. Do rady
jednoty byli na další čtyři
roky zvoleni Václav Urban (starosta), Jan Vancl (místostarosta), Jana Nováková
(sekretář) a členové rady: Lenka Chrtková, Pavel Horáček, Martin Hylmar, Pa-
vel Mečíř, Petr Mečíř ml. a Jiří Tauchman. Poté proběhlo závěrečné poděkování

a diskuze, do níž se tra-
dičně zapojili i hosté: sta-
rosta obce Jiří Ulvr a zá-
stupci sportovních oddílů
Jaroslav a Petr Hákovi.
V družné atmosféře jsme
vydrželi až do pozdních
nočních hodin.
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Volejbalistky vyplňují zimní pauzu účastí ve VČ poháru

Volejbalistky se již tradičně v zimní pauze účastní zimního východočeského po-
háru. První turnaj absolvovaly v Hradci Králové, kde podlehly týmům DTJ Hradec
Králové (v druhém setu 26:28) a Třebechovic a zvítězily nad týmem Smiřic.

1. DTJ Hradec Králové 3 3 0 6:0 6
2. TJ Třebechovice p. O. 3 2 1 4:2 5
3. Orel Studenec 3 1 2 2:4 4
4. Sokol Smiřice 3 0 3 0:6 3

Pavel Helan v orlovně ve Studenci
S novým rokem začínáme už také plánovat

akce na rok 2015. První připravovanou akcí letoš-
ního roku bude koncert písničkáře Pavla Helana
(www.pavelhelan.cz), finalisty soutěže Českoslo-
vensko má talent, který plánujeme uspořádat v so-
botu 25. dubna v orlovně. Podrobnosti přineseme
na plakátovacích plochách, případně v příštím
čísle Zpravodaje, pokud vyjde před plánovaným
termínem koncertu.

Závěrem přinášíme pozvánku na
letošní akce:
28. 3. 10.00 st. tenis muži TJ Sokol Nová Ves n. P. „A“ – Orel Studenec „A“
28. 3. 16.00 st. tenis muži TJ Spartak Rokytnice n. J. „A“ – Orel Studenec „A“
duben koncert Pavla Helana, finalisty Československo má talent
2. 5. 10.00 volejbal ženy TJ Sokol Bílá Třemešná „C“ – Orel Studenec
9. 5. 10.00 Studenecký silák se zabíjačkou Fandy Horáčky
9. 5. 10.00 volejbal ženy Orel Studenec – TJ Sokol Jezbiny
16. 5. 10.00 volejbal ženy TJ Harant Pecka – Orel Studenec
23. 5. 10.00 volejbal ženy Orel Studenec – TJ Sokol Bílá Třemešná „B“
24. 5. 10.00 volejbal ženy Orel Studenec – TJ Sokol Bílá Třemešná „C“
30. 5. 10.00 volejbal ženy TJ Spartak Vrchlabí – Orel Studenec
6. 6. 10.00 volejbal ženy Orel Studenec – TJ Lánov
13. 6. 10.00 volejbal ženy TJ Sokol Dřevěnice – Orel Studenec
27. 6. víceboj smíšených čtveřic
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29. 8. 8.00 volejbal mixy Volejbalový turnaj „Studenecké mixy 2015“
30. 8. 14.00 akce děti Dětské soutěžní odpoledne
5. 9. 20.00 kultura Velký letní bál v sokolovně

14. 11. 20.20 kultura Svatomartinský folkový večer v orlovně

Tenisový klub Studenec

Čas letí jako voda a v letošním roce uplyne 20 let od založení Tenisového klubu
ve Studenci. Vrátím se ale ještě o rok zpět. V létě roku 1994 obecní zastupitelstvo
podpořilo iniciativu na vybudování dvou tenisových kurtů. Starostou byl tehdy
pan Alois Kuřík a jeho zástupcem pan Jiří Ježek. Padlo několik návrhů, kde tato
hřiště vybudovat, například před orlovnou, nebo vedle fotbalového hřiště směrem
ke hlavní silnici. V zastupitelstvu však převládal názor, že kurty, které obec zaplatí,
by měly být postaveny na pozemku, který patří obci. O to, že tento tenisový areál
stojí právě v tomto místě se tehdy zasloužil Ing. Stanislav Tauchman. Přesvědčil
svého tchána pana Erbana, aby pozemek mezi sokolovnou a školou prodal obci.

Firma Sibera system, s. r. o., na jaře roku 1995 dokončila výstavbu a koncem
května byl založen oficiálně TK Studenec. Zde musím vzpomenout PaedDr. Josefa
Jecha, který nás přesvědčil, že tenis se musí hrát organisovaně.

Ještě bych se rád zmínil o 26. ročníku Turnaje v líném tenisu, který pořádají
místní sportovci pod hlavičkou Sokola. Dopolední mladší kategorii do 45 let vyhrála
dvojice Petr a Tomáš Exnerovi před Martinem Nedomlelem a Jendou Vanclem.
Třetí ze sedmi dvojic byli Michal Chrtek s Ondřejem Fraňkem. Odpolední veterán-
skou soutěž vyhráli Zdeněk Povr s Václavem Jeníkem před bratry Vítem a Janem
Kuříkovými. Na třetím místě se umístil Stanislav Horáček s Martinem Lattenber-
gem. Poděkování za organizaci patří Martinu Štěpánkovi.

Dovolte mi, vážení spoluobčané, abych závěrem popřál dodatečně všem klidný
a spokojený rok 2015. A rodičům místních školáků ještě jedno doporučení. Pošlete
své děti, hlavně o prázdninách, v dopoledních hodinách na kurty si zapinkat. Mají
to zadarmo a nám starším tenistům vyrostou zdatní nástupci.

za TK Studenec Petr Hák
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Diabetes a pohyb

Které aktivity se nehodí a kdy nesportovat?

Vedle silových cvičení provozovaných s příliš vysokou intenzitou a nadměrnými
hmotnostmi existuje řada dalších aktivit, při kterých musí být diabetici značně
opatrní či je dokonce vůbec nevykonávat.

Patří mezi ně úpolové sporty – box, judo, zápas, karate a jiné bojové sporty. Dále
aktivity, u kterých není zajištěn plný kontakt se zemí – parašutismus, paragliding,
potápění, raing. Z důvodů vzniku náhlé hypoglykémie se také nedoporučují mo-
toristické soutěže. Jednoznačně nevhodná jsou rovněž všechna cvičení, která jsou
provozována s velmi vysokou intenzitou, kdy práce srdečního svalu překračuje
90 % maximální tepové frekvence.

Diabetici s výraznou nadváhou musí být obezřetní při výběru pohybových akti-
vit také z jiného důvodu. Mnoho diabetiků s vyšší hmotností často trpí artrózami
kolenních a kyčelních kloubů. V těchto případech je třeba vyvarovat se běhu,
klasického aerobiku, tenisu, squashe a všech dalších forem pohybu, při kterých
dochází k nadměrné zátěži kloubů dolních končetin. Intenzivní pohybové aktivity
jsou kontraindikovány u pacientů po akutním infarktu myokardu, cévních mozko-
vých příhodách, nestabilní angině pectoris a nekorigované hypertenzi.

Velmi opatrní musí být u všech pohybových činností pacienti s těžkou retino-
patií, s poruchami funkce ledvin, s narušenou čivostí periferních nervů. Absolutní
zákaz vyšší fyzické aktivity platí pro akutní stavy hypoglykemie (glykemie pod
4 mmol/l), vysoké hyperglykemie (glykemie nad 14–16 mmol/l) a stavy ketoacidó-
zy.

Diabetik, stejně jako člověk bez diabetu, nemůže vstupovat do tréninku s akut-
ním onemocněním dýchacích cest, zvýšenou tělesnou teplotou, chřipkou, zažíva-
cími poruchami, jednoduše při všech situacích, kdy se necítí zcela zdráv. Překážkou
pro absolvování pohybových aktivit jsou samozřejmě také vnější příčiny – nepří-
znivé meteorologické podmínky, mezi které patří velmi vysoká či nízká teplota,
vysoká vlhkost vzduchu, intenzivní sluneční záření, silný vítr. Pro danou chvíli
a konkrétní disciplínu má také velký význam vhodné oblečení a obuv. Ideální urči-
tě není zahajovat cvičení s plným žaludkem těsně po jídle, ale také hladový s příliš
dlouhým odstupem od posledního jídla.

zdroj: hp://www.mte.cz/
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Recepty nejen pro diabetiky – Pomazánky

Z celeru a mrkve:
1 lžíce Maizeny, 200 ml mléka, 2 lžíce oleje, 100 ml jogurtu, černá sůl, koření (pepř,
kurkuma, mahá – kmín, koriandr, žlutá hořčice ve stejném poměru, prodává se i pod
názvem Rosovické koření).

Z Maizeny a mléka uvaříme pudink. Než zchladne, nastrouháme si zeleninu,
a vše dohromady rozmixujeme.

B 11, S 16, T 60,5,2 967 kJ v asi 700 g pomazánky.

Čočková:
120 g čočky, 200 g pomazánkového másla, 1 cibule, 2 lžíce oleje, sůl, kmín, pepř.

Čočku uvaříme v menším množství vody tak, aby se čočka uvařila a zůstala
suchá. Na oleji osmahneme cibulku, přidáme sůl a koření a asi po půl minutě vy-
pneme. Necháme oboje zchladnout a rozmixujeme s pomazánkovým máslem.

B 45, S 96, T 88,5 456 kJ v asi 600 g pomazánky.

Z cukety:

200 g cukety, 2 stroužky česneku, 3 rajčata, 1 lžíce citronové šťávy, 2 lžíce lněného
oleje, pepř, sůl, bazalka.

Pokrájené cukety dusíme, až se vypaří voda, a necháme zchladnout. Přidáme
nakrájená rajčata a ostatní suroviny a rozmixujeme.

zdroj: hp://www.jogaazdravi.cz/diabetes/

Životní jubilea spoluobčanů v roce 2015

70 let oslaví:

Gulík Jan Zálesní Lhota 181 Palivodová Jiřina Zálesní Lhota 176
Erlebachová Eliška Zálesní Lhota 137 Vanclová Jana Studenec 52
Vondrák Jiří Rovnáčov 13 Votoček Miloslav Studenec 169
Urbanová Hana Studenec 180 Richtr Ivo Zálesní Lhota 61
Horáčková Anna Studenec 199 Vancl Václav Studenec 52
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Huřťák Pavel Rovnáčov 43 Braunová Marie Zálesní Lhota 58
Valentová Jana Rovnáčov 33 Ulrychová Marie Studenec 241
Kobrlová Dana Studenec 125 Beran Zdeněk Zálesní Lhota 59
Vondráková Anna Rovnáčov 13 Nedomlel Jaroslav Studenec 328
Závišková Marie Zálesní Lhota 107 Šulcová Jitka Studenec 112
Zajícová Naděžda Studenec 304 Beneš Václav Studenec 74
Hanousková Jiřina Studenec 150 Novotná Anna Studenec 96
Medlíková Marie Studenec 163 Tauchman Zdeněk Zálesní Lhota 31
Horáček Josef Studenec 140

75 let oslaví:
Vízner Jaroslav Studenec 126
Tauchman Jiří Studenec 116
Karásková Marie Studenec 225
Gowaldová Naděžda Zálesní Lhota 43
Erlebach Miloslav Zálesní Lhota 137
Plecháč Vítězslav Studenec 50
Horáček František Studenec 199
Synek Jindřich Studenec 359
Vášová Gerda Zálesní Lhota 128
Kreisl Rainer Zálesní Lhota 55
Kuřík Jan Studenec 21
Troppová Marcela Rovnáčov 63
Bourová Věra Studenec 105
Jech Jaroslav Studenec 7
Horáček Bohuslav Rovnáčov 29

80 let oslaví:
Nýdrle Arnošt Studenec 314
Junková Věra Zálesní Lhota 111
Novotný Ladislav Studenec 96
Marhoulová Božena Studenec 297
Tauchman Jiří Studenec 187
Stránská Věra Studenec 230
Horáková Karolína Rovnáčov 29
Machová Alena Studenec 78
Jechová Vlasta Rovnáčov 57
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Jiranová Lidmila Studenec 177
Nýdrlová Lidmila Studenec 314
Chrtková Lidmila Studenec 107

85 let oslaví:
Karásek Bohuslav Studenec 271
Janků Miluška Studenec 205
Honců Alexandra Zálesní Lhota 198
Šorm Josef Zálesní Lhota 184
Bartoň Antonín Zálesní Lhota 191
Strnadová Jarmila Zálesní Lhota 197

90 let oslaví:
Kudrová Vlasta Studenec 350
Prochazková Ingeburg Zálesní Lhota 170
Horáčková Marie Studenec 64
Kalenský Jaroslav Rovnáčov 51
Tauchman Ladislav Studenec 210
Vacek František Studenec 233

91 let oslaví:
Havlíčková Matylda Zálesní Lhota 17

92 let oslaví:
Tomáš Antonín Studenec 266
Albrechtová Růžena Studenec 224

93 let oslaví:
Háková Jaroslava Studenec 166

94 let oslaví:
Štefanová Anna Studenec 164

95 let oslaví:
Kobrlová Anna Rovnáčov 61
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100 let oslaví:
Pauerová Anna Studenec 340

Zlatou svatbu oslaví:
Jiří a Ludmila Prokopovi Studenec
Miloslav a Eliška Erlebachovi Zálesní Lhota
Jiří a Anna Ulvrovi Studenec

Diamantovou svatbu oslaví:
Jan a Miluška Tauchmanovi Studenec

Kamennou svatbu oslaví:
Jaroslav a Marta Fišerovi Studenec

Jubilantům přejeme vše nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti.

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

Studeneý zpravodaj 1/2015

Vydává Obecní úřad Studenec

Internetová adresa: hp://sz.studenec.cz/

Uzávěrka dalšího čísla: 31. března 2015

Příspěvky lze zasílat na e-mail obec@studenec.cz

Tisk FITOS spol. s. r. o. Stará Paka
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