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

V pondělí 30. 3. 2015 opět začala rekonstrukce této silnice, která v těchto prv-
ních třech etapách:

1. etapa: Studenec (kostelecko) – Studenec (hasičárna)
2. etapa: Studenec (hasičárna) – Studenec (řeznictví Nosek)
3. etapa: Studenec (řeznictví Nosek) – Studenec (Špice)
musí být hotová do konce letošního května.
Od 1. 6. 2015 by tedy měl být průjezd naší obcí ve směru na Jilemnici kompletně

hotový a sjízdný po nové silnici.
Ve stejný čas (pondělí 30. 3. 2015) se rovněž začalo s rekonstrukcí silnice ve

směru od Dolní Branné směrem na Studenec. Tato realizace, která zahrnuje etapy:
4. etapa: Studenec (Špice) – Studenec (konec obce)
5. etapa: Studenec (konec obce) – Zálesní Lhota (křižovatka)
6. etapa: Zálesní Lhota (křižovatka) – hranice Libereckého a Královéhradeckého

kraje.
7. etapa: území Královéhradeckého kraje
8. etapa: území Královéhradeckého kraje
musí být dokončena do konce letošního října.
Před započetím těchto prací došlo k výspravě silnice třetí třídy v úseku Martinice

– Zálesní Lhota (po křižovatku) alespoň tak, aby sem mohly zajíždět autobusové
linkové spoje z Jilemnice a dále k výspravě Zálesní Lhota (konec obce) – směr

Horní Kalná (po hra-
nice krajů).

Pro Studenec jsou
tedy zásadní nadchá-
zející dva měsíce (du-
ben, květen), zhoto-
vitel prakticky nemá
jinou možnost do-
končení, jelikož od
1. 6. 2015 má přes na-
ši obec probíhat ob-
jízdná trasa ohledně
realizace stavebních
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prací na jiných komunikacích (např. Čistá u Horek – směr Trutnov). Po zhotoviteli
zároveň požadujeme konec prací do čtvrtka 28. 5. 2015, jelikož na sobotu 30. 5. 2015
plánujeme závod historických vozidel „Studenecké míle“ již po nové silnici.

Pro Zálesní Lhotu je letošní rok vzhledem k dokončení úseku pokračujícího
směrem na Vrchlabí termínově náročnější. Věřím však, že letošní zima již přinese
uklidnění v rámci zásadních oprav komunikací II/293 a II/295 od Horek u Staré
Paky přes Studenec až do Dolní Branné, které trvaly více jak dva roky. Oblast
Vrchlabí a návaznost na tuto komunikaci se bude tvořit letošní a ještě celý příští
rok.

V rámci bezpečnosti i zvyšujících se výtek a stížností se snažíme dělat maximum
pro Vaše požadavky.

Děkuji Vám všem za Vaši trpělivost a toleranci.
Jiří Ulvr, starosta

Zdravotní středisko
Přelom loňského a letošního roku byl zásadní ohledně příprav všech potřebných

podkladů spojených s naší letošní největší investiční akcí pod názvem: „Snížení
energetické náročnosti a instalace tepelného čerpadla do objektu zdravotního stře-
diska“.

Z pozice čerpání dotace byla tato stavba rozdělena na dvě části, které se vzá-
jemně budou prolínat:

1. část – výměna oken, zateplení stropu, zateplení celého objektu, termín: 20. 4.
– 31. 7. 2015.

2. část – výměna zdroje vytápění, termín: 20. 4. – 5. 6. 2015.
Další podstatné záležitosti ohledně této akce Vám přináším na těchto místech:

Jiří Ulvr, starosta

Protokol z otevírání obálek

1. Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli
1.1. Název veřejné zakázky: Snížení energetié náročnosti zdravotního střediska
1.2. Identifikační údaje o zadavateli
Název: Obec Studenec
Sídlo: 512 33 Studenec 364
IČ: 00276162
1.3. Druh veřejné zakázky: Stavební práce
1.4. Forma zadávacího řízení: zakázka malého rozsahu

2. Údaje o přítomný člene komise
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Při otevírání obálek a hodnocení nabídek byli přítomni níže uvedení členové
komise.

Bc. Jiří Ulvr, Ing. Marek Tůma, Ing. David Tauchman

3. Údaje o místě a datu konání
Otevírání obálek se uskutečnilo dne 4. 2. 2015 na obecním úřadě ve Studenci

a bylo zahájeno v 10.25.

4. Prohlášení o nepodjatosti
Všichni přítomní podepsali prohlášení o nepodjatosti k jakékoli z předložených

nabídek.
5. Záznam o průběhu jednání

Komise převzala seznam doručených nabídek a 12 nabídek doručených v ter-
mínu. Komise přistoupila k otevření nabídek a posouzení, zda jsou úplné. Komise
provedla kontrolu nabídek a konstatuje, že všechny obálky s nabídkami jsou uza-
vřeny tak, že se z nich obsah nedá vyjmout a jsou neporušeny. Žádná nabídka
nebyla doručena po termínu.
Doručené nabídky:
Nabídka číslo Uazeč IČ Nabídková cena bez DPH
1 HERNGROUP CZ, s. r. o. 27064018 3 867 120,00
2 MASOPUST stavby spol. s r. o. 28804520 3 715 958,95
3 HB INPOL, s. r. o. 63148218 4 566 890,00
4 REVIST, s. r.o. 24815756 4 085 361,00
5 Stavební společnost s. r. o. Hostinné 13585240 3 864 095,00
6 OBIS, spol. s r. o. 60933682 4 624 284,00
7 Vlastimil Horáček 68260768 3 932 301,30
8 J. Pišta a spol., společnost s r. o. 00578894 3 859 523,00
9 Miroslav Hochman 01913026 3 997 318,00
10 STAS, s.r.o. 48151807 3 699 999,00
11 V – BUILDING, s. r. o. 01474979 4 378 136,52
12 Michal Havran 68251581 3 607 137,19
Komise otevřela obálky s nabídkami v pořadí, v jakém byly zadavateli doručeny

(podle pořadového čísla). Z hlediska úplnosti nabídky bylo zkoumáno, zda jsou
nabídky v požadovaném jazyce a zda jsou kompletní ve smyslu požadavků zada-
vatele. Výsledky komise zaznamenala do tabulky:
Položka/uchazeč 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Obsah, krycí list A A A A A A A A A A A A
Kvalifikace základní A A A A A A A A A A A A
Kvalifikace profesní A A A A A A A A A A A A
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Reference A A A A A A A A A A A A
Návrh SoD a rozpočet A A A A A A A A A A A A
Technické listy A A A A A A A A A A A A
A – přítomno, N – nepřítomno

Z předložených 12 nabídek byly všechny shledány jako úplné a budou hodno-
ceny.

Ve Studenci 4. 2. 2014 Bc. Jiří Ulvr, Ing. Marek Tůma, Ing. David Tauchman

Zápis z hodnocení nabídek
1. Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli
1.1. Název veřejné zakázky: Snížení energetié náročnosti zdravotního střediska
1.2. Identifikační údaje o zadavateli
Název: Obec Studenec
Sídlo: 512 33 Studenec 364
IČ: 00276162
1.3. Druh veřejné zakázky: Stavební práce
1.4. Forma zadávacího řízení: zakázka malého rozsahu

2. Údaje o přítomný člene komise a zasedání
Komise pro hodnocení nabídek byla shodná s komisí pro otevírání obálek a na-

vázala tak na otevírání obálek ve stejném složení.

3. Posouzení nabídek
Komise posoudila všechny kompletní nabídky a údaje o hodnocení zaznamena-

la.
Nabídka číslo Uazeč IČ Nabídková cena bez DPH
1 HERNGROUP CZ, s. r.o. 27064018 3 867 120,00
2 MASOPUST stavby spol. s r. o. 28804520 3 715 958,95
3 HB INPOL, s. r.o. 63148218 4 566 890,00
4 REVIST, s. r.o. 24815756 4 085 361,00
5 Stavební společnost s. r.o. Hostinné 13585240 3 864 095,00
6 OBIS, spol. s r. o. 60933682 4 624 284,00
7 Vlastimil Horáček 68260768 3 932 301,30
8 J. Pišta a spol., společnost s r. o. 00578894 3 859 523,00
9 Miroslav Hochman 01913026 3 997 318,00
10 STAS, s.r.o. 48151807 3 699 999,00
11 V – BUILDING, s. r. o. 01474979 4 378 136,52
12 Michal Havran 68251581 3 607 137,19
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Komise posuzovala splnění následující požadavků:

A) Kompletnost oceněného výkazu výměr:
Komise zkoumala, zda je výkaz výměr oceněn kompletně.
Výrok: Všeny nabídky v souladu s požadavky zadavatele.

B) Kvalifikace základní, profesní, tenié
Podpisy členů statutárního orgánu na prohlášení týkajícího se základních kvali-

fikačních kriterií. Dále přítomnost kopie živnostenského oprávnění. A dále splnění
požadavků zadavatele v ostatních požadavcích kvalifikace.

nabídka č. 1 – v souladu s požadavky zadavatele
nabídka č. 2 – v souladu s požadavky zadavatele
nabídka č. 3 – v souladu s požadavky zadavatele
nabídka č. 4 – v souladu s požadavky zadavatele
nabídka č. 5 – v souladu s požadavky zadavatele
nabídka č. 6 – v souladu s požadavky zadavatele
nabídka č. 7 – v souladu s požadavky zadavatele
nabídka č. 8 – v souladu s požadavky zadavatele
nabídka č. 9 – v souladu s požadavky zadavatele (neaktuální výpis z živnosten-

ského rejstříku vnímá komise jako formální pochybení)
nabídka č. 10 – v souladu s požadavky zadavatele
nabídka č. 11 – v souladu s požadavky zadavatele
nabídka č. 12 – v souladu s požadavky zadavatele
Výrok: všeny nabídky v souladu s požadavky zadavatele.

C) Tenié specifikace
Zadavatel požadoval předložení technických listů od zateplovacího systému

a od otvorových výplní. Technické listy zateplovacího systému a oken pro ověření
požadavků daných projektovou dokumentací – zejména splnění požadavku na
ucelený zateplovací systém v kvalitativní třídě A, u oken je požadováno středové
těsnění, splnění celkového součinitele prostupu tepla na úrovni Uw = 0,9 W/m²K
a stavební hloubka rámu okna minimálně 80 mm, z předložených technických listů
bude vyplývat splnění těchto požadavků.

Výrok: všeny nabídky v souladu s požadavky zadavatele.
Nabídky byly posouzeny ve smyslu uvedených požadavků. Nabídka s nejnižší

nabídkovou cenou byla posouzena ve smyslu, zda se nejedná o mimořádně níz-
kou nabídkovou cenu s hodnocením, že se o mimořádně nízkou nabídkovou cenu
nejedná. Komise seřadila přeložené nabídky dle jediného hodnotícího kritéria –
nabídkové ceny.
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Pořadí nabídek Nabídka číslo Uazeč IČ Nabídková cena bez DPH
1. 12 Michal Havran 68251581 3 607 137,19
2. 10 STAS, s.r.o. 48151807 3 699 999,00
3. 2 MASOPUST stavby spol. s r. o. 28804520 3 715 958,95
4. 8 J. Pišta a spol., společnost s r. o. 00578894 3 859 523,00
5. 5 Stavební společnost s. r.o. Hostinné 13585240 3 864 095,00
6. 1 HERNGROUP CZ, s. r.o. 27064018 3 867 120,00
7. 7 Vlastimil Horáček 68260768 3 932 301,30
8. 9 Miroslav Hochman 01913026 3 997 318,00
9. 4 REVIST, s. r.o. 24815756 4 085 361,00
10. 11 V – BUILDING, s. r.o. 01474979 4 378 136,52
11. 3 HB INPOL, s. r.o. 63148218 4 566 890,00
12. 6 OBIS, spol. s r. o. 60933682 4 624 284,00

6. Závěr
Komise na základě výše uvedeného hodnocení doporučuje zadavateli uzavřít

smlouvu o dílo s uchazečemMial Havran, který předložil nabídku č. 12 s nejnižší
nabídkovou cenou: 3 607 137,19 Kč bez DPH.

Členové komise svým podpisem stvrzují správnost a úplnost uvedených údajů.

Ve Studenci 4. 2. 2014 Bc. Jiří Ulvr, Ing. Marek Tůma, Ing. David Tauchman

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek
Hodnotící komise ustanovená zadavatelem pro posouzení a hodnocení nabídek

k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zá-
kon“), s názvem „Instalace TČ do objektu zdravotního střediska“ pořizuje v sou-
ladu s ustanovením § 80 zákona tuto zprávu o posouzení a hodnocení nabídek.

1) Seznam posouzený nabídek:

Nabídka pořadové číslo 1
Obchodní firma: BARNATHERM s. r. o.
Sídlo: Vlčí vrch 176, 460 15 Liberec 15
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 28669053
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Nabídka pořadové číslo 3
Obchodní firma: Světlo Turnov s. r. o.
Sídlo: Sobotecká 565, 511 01 Turnov
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 25266144

Nabídka pořadové číslo 4
Obchodní firma: Ing. Dalibor Skácel, Ph.D.
Sídlo: Rudolfovská 73, 460 14 Liberec 21
Právní forma: fyzická osoba – podnikatel
IČ: 65067398

Nabídka pořadové číslo 5
Obchodní firma: TERMI s. r. o.
Sídlo: Pohraniční stráže 2047, 407 47 Varnsdorf
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 25032640

Nabídka pořadové číslo 6
Obchodní firma: REMER, s. r. o.
Sídlo: Hřbitovní 429, 739 61 Třinec
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 19015003

Nabídka pořadové číslo 7
Obchodní firma: AQUA – GAS, s. r. o.
Sídlo: Berkova 534/92, 612 00 Brno
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 25513117

Nabídka pořadové číslo 8
Obchodní firma: Josef Bekr
Sídlo: Poniklá 127, PSČ 512 42
Právní forma: fyzická osoba – podnikatel
IČ: 49990152

Nabídka pořadové číslo 9
Obchodní firma: COMA JILEMNICE s. r. o.
Sídlo: Náchodská 94/219, 190 00 Praha 9
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 28198492
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Nabídka pořadové číslo 10
Obchodní firma: Josef Balous
Sídlo: U Splavu 177, 517 43 Potštejn
Právní forma: fyzická osoba – podnikatel
IČ: 63210312
Nabídka pořadové číslo 11
Obchodní firma: Robert Šťastný
Sídlo: Čistá v Krkonoších 64, 543 44 Černý důl
Právní forma: fyzická osoba – podnikatel
IČ: 12971341
Nabídka pořadové číslo 12
Obchodní firma: S.V.A. spol. s r. o.
Sídlo: Pramenná č. ev. 3, 148 00 Praha – Kunratice
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 18626467

2) Posouzení nabídek
Hodnotící komise podle ustanovení § 76 a násl. zákona provedla posouzení nabí-

dek. Hodnotící komise v souladu s § 76 odst. 1 zákona posoudila nabídky z hlediska
splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích
podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku podle
§ 22 odst. 1 písm. d) zákona. Hodnotící komise rovněž posoudila nabídky v po-
drobnoste soupisu stavební prací, dodávek a služeb a výkazu výměr.
Požadavky zákona a zadavatele splňují nabídky:
– nabídka poř. č. 1 – BARNATHERM s. r. o.,
– nabídka poř. č. 3 – Světlo Turnov s. r. o.,
– nabídka poř. č. 4 – Ing. Dalibor Skácel, Ph.D.,
– nabídka poř. č. 6 – REMER, s. r. o.,
– nabídka poř. č. 7 – AQUA – GAS, s. r. o.,
– nabídka poř. č. 8 – Josef Bekr,
– nabídka poř. č. 9 – COMA JILEMNICE s. r. o.,
– nabídka poř. č. 10 – Josef Balous,
– nabídka poř. č. 11 – Robert Šťastný,
– nabídka poř. č. 12 – S.V.A. spol. s r. o.
Požadavky zákona a zadavatele ve smyslu § 76 zákona nesplňuje nabídka:
– nabídka poř. č. 5 – TERMI s. r. o.
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Nabídka pořadové číslo 5
Obchodní firma: TERMI s. r. o.
Sídlo: Pohraniční stráže 2047, 407 47 Varnsdorf
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 25032640

Zadavatel v čl. 5 odst. 8 zadávací dokumentace stanovil:
„Součástí nabídky musí být prokázání splnění níže uvedených technických po-

žadavků zadavatele. Uazeč v nabídce předloží:
– tenié listy nabízený tepelný čerpadel prokazující splnění požadavku

na minimální instalovaný výkon 30 kW a topný faktor min. 3,2, přičemž výkon
a topný faktor je při A2/W35℃ dle EN 14511,

– teniý list nabízený radiátorů prokazující splnění požadavků dle projek-
tové dokumentace.“
Uchazeč TERMI s. r. o. v rozporu s uvedeným požadavkem zadavatele v nabídce

nepředložil žádné tenié listy nabízený tepelný čerpadel a radiátorů.
Jedná se o zřejmé nesplnění požadavku zadavatele uvedeného v zadávací dokumen-
taci a současně hodnotící komise konstatuje, že s ohledem na chybějící technické
listy nemůže posoudit splnění požadovaných technických parametrů, zejména
požadavku na min. instalovaný výkon tepelných čerpadel. V daném případě nelze
uplatnit postup dle § 76 odst. 3 zákona, tj. požádat o písemné vysvětlení nabídky,
protože v daném případě není co vysvětlovat, tj. požadované technické listy zcela
chybí. Ve smyslu zákona a související výkladové praxe může uchazeč nabídku resp.
shledané nejasnosti pouze vysvětlit, doplnění nabídky je nepřípustné a v rozporu
se zákonem.

Uchazeč TERMI s. r. o. nesplnil požadavky zadavatele uvedené v zadávací
podmínká. Hodnotící komise nabídku uazeče TERMI s. r. o. vyřadila z dal-
šího posouzení a hodnocení nabídek.

Hodnotící komise dále v souladu s § 77 odst. 1 zákona posoudila výše nabídko-
vých cen všech posuzovaných nabídek ve vztahu k předmětu veřejné zakázky.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 2,95 mil. Kč bez DPH a byla stano-
vena na základě rozpočtu projektanta. Hodnotící komise při posouzení výše nabíd-
kových cen zejména vzala v úvahu současnou situaci, kdy se rozpočty projektantů
sestavené na základě ceníkových cen ukazují nadhodnocené oproti reálné situaci.
Současně konkurenční soutěž mezi jednotlivými firmami obecně způsobuje snížení
cen za provádění prací. Tento trend je patrný u podaných nabídek, kdy všeny
nabídky obsahují cenu nižší, než je předpokládaná hodnota veřejné zakázky.

Snížení nabídkových cen uchazečů je poměrně rovnoměrně odstupňované. Po-
ložkové rozpočty uchazečů byly podrobně prozkoumány s tím, že žádná nabídka
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neobsahuje část rozpočtu, jehož splnění by bylo zcela nereálné a hodnotící komise
tedy nemá důvod k poybnostem ohledně reálnosti nabídkové ceny uazečů.

S ohledem na výše uvedené hodnotící komise konstatuje, že žádná nabídka
neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve smyslu zákona.

3) Seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny

Nabídka pořadové číslo 5
Obchodní firma: TERMI s. r. o.
Sídlo: Pohraniční stráže 2047, 407 47 Varnsdorf
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 25032640

Nabídka uchazeče TERMI s. r. o. byla hodnotící komisí vyřazena pro nesplnění
požadavků zadavatele uvedený v zadávací podmínká – odůvodnění viz
výše v bodě 2 této zprávy.

4) Popis způsobu hodnocení nabídek
Nabídky jsou hodnoceny v souladu s § 78 odst. 1 písm. b) zákona podle základ-

ního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny bez DPH. Hodnotící komise
seřadí hodnocené nabídky podle výše nabídkové ceny vzestupně od nejnižší na-
bídkové ceny po nejvyšší. Nejvhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou
cenou.

5) Hodnocení nabídek
Uchazeči, jejichž nabídka byla hodnocena, nabídli následující nabídkové ceny

bez DPH:
Nabídka poř. č. 1 – BARNATHERM s. r. o. 2 474 502,80 Kč
Nabídka poř. č. 3 – Světlo Turnov s. r. o. 2 052 527,47 Kč
Nabídka poř. č. 4 – Ing. Dalibor Skácel, Ph.D. 2 416 704,96 Kč
Nabídka poř. č. 6 – REMER, s. r. o. 2 481 951,90 Kč
Nabídka poř. č. 7 – AQUA – GAS, s. r. o. 2 166 815 Kč
Nabídka poř. č. 8 – Josef Bekr 2 688 994 Kč
Nabídka poř. č. 9 – COMA JILEMNICE s. r. o. 2 206 485,90 Kč
Nabídka poř. č. 10 –Josef Balous 2 351 548,44 Kč
Nabídka poř. č. 11 – Robert Šťastný 2 203 413,17 Kč
Nabídka poř. č. 12 – S.V.A. spol. s r. o. 2 432 000 Kč

6) Výsledek hodnocení nabídek
Nabídky byly vyhodnoceny v tomto pořadí:
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1. Nabídka poř. č. 3 – Světlo Turnov s. r. o. 2 052 527,47 Kč
2. Nabídka poř. č. 7 – AQUA – GAS, s. r. o. 2 166 815 Kč
3. Nabídka poř. č. 11 – Robert Šťastný 2 203 413,17 Kč
4. Nabídka poř. č. 9 – COMA JILEMNICE s. r. o. 2 206 485,90 Kč
5. Nabídka poř. č. 10 – Josef Balous 2 351 548,44 Kč
6. Nabídka poř. č. 4 – Ing. Dalibor Skácel, Ph.D. 2 416 704,96 Kč
7. Nabídka poř. č. 12 – S.V.A. spol. s r. o. 2 432 000 Kč
8. Nabídka poř. č. 1 – BARNATHERM s. r. o. 2 474 502,80 Kč
9. Nabídka poř. č. 6 – REMER, s. r. o. 2 481 951,90 Kč
10. Nabídka poř. č. 8 – Josef Bekr 2 688 994 Kč

Jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou byla hodnotící komisí vyhodnocena
nabídka poř. č. 3 uchazeče Světlo Turnov s. r. o.

7) Hodnotící komise
Předseda: Bc. Jiří Ulvr Místopředseda: Ing. David Tauchman
Členové: Ing. Martin Šimáček, Ing. Marek Tůma, Ing. Josef Boura

Příznivá zpráva
Začátkem roku jsme podali žádost o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje, Pro-
gramu obnovy venkova na realizaci právě dokončeného chodníku v úseku autobu-
sová zastávka Na Špici – restaurace Na Špici.

V době uzávěrky tohoto čísla Zpravodaje Vám mohu sdělit, že jsme byli úspěšní
a získali tak dotaci v maximální výši 300 000 Kč.

Jiří Ulvr, starosta

Chodník autobusová zastávka „U Trojice“ – směr „Špice“
Po dlouhé době Vám píšu o tomto konkrétním úseku. Podařilo se s novými

majiteli přilehlých pozemků najít společnou shodu, která by mohla v následují-
cích letech přinést výstavbu nového chodníku, včetně nového veřejného osvětlení
v délce 660 metrů. Ohledně této stavby byla v letech minulých vypracována stu-
die, která díky souhlasu vlastníků může pokračovat zhotovením projektu. Začátek
práce na tomto dokumentu lze předpokládat nejdříve od června 2015, jelikož jsme
závislí na zaměření zrekonstruované silnice, od které se bude tento projekt odvíjet.
Samotná realizace, která je závislá na dalších dokumentech, stavebním povolení,
ale i možnostech využití případných dotačních titulů lze očekávat nejdříve v roce
2016, spíše 2017.

Jiří Ulvr, starosta
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Nová hala na odpadové hospodářství

V posledním loň-
ském vydání našeho
Zpravodaje jsem Vám
psal o začátku této
stavby v podobě pod-
loží a základové des-
ky. Díky příznivému
počasí z kraje letoš-
ního roku jsme za-
čali se stavbou kovo-

vé konstrukce, kte-
rou se nám podařilo
odkoupit z nepoužíva-
né haly. Následovat
bude opláštění. Samot-
né uvedení do provozu
lze očekávat v letních
měsících tohoto roku.

Jiří Ulvr, starosta

Cenové nabídky na montáž a opláštění haly
Montáž ocelové konstrukce, opláštění haly, montáž vrat

Vyzvány byly firmy:

KORES spol s r. o., ČSLA 54, 391 11 Planá nad Lužnicí
Zámečnictví Šimek, Studenec 179, 512 33 Studenec u Horek
VH-stavební práce, s.r.o., Antala Staška 1565/30, 140 00 Praha 4

Na základě výzvy nabídku podaly tyto firmy:

Zámečnictví Šimek nabídnutá cena 235 950 Kč
VH-stavební práce, s.r.o nabídnutá cena 245 630 Kč
KORES spol s r. o. nabídnutá cena 266 200 Kč

Všechny ceny jsou uvedeny s DPH 21 %.
Na základě předložené nabídky byla vybrána firma: Zámečnictví Šimek
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Nové sociální zázemí u základní školy

Další novou a viditelnou stavbou je vybudování záchodků v návaznosti na am-
fiteátr u základní školy. Vyřeší se tak nedostatečné podmínky, o kterých se v mi-
nulosti jednalo s vedením školy v průběhu konání každé kulturní akce a zároveň
tím dojde k větší ochraně zázemí a vybavení naší školy. Pokud vše půjde dobře,
měla by být tato stavba schopná provozu již na letošní první akci, která se chystá
na sobotu 30. 5. 2015.

Jiří Ulvr, starosta

Připomínáme placení poplatků za odpady r. 2015

Poplatek je splatný do 30. 6. 2015 do pokladny na OÚ Studenec, poštovní po-
ukázkou nebo převodem z účtu, pokud si na obecním úřadu vyžádáte variabilní
symbol.

Poplatek za odpady činí 500 Kč na osobu.

Obec Studenec, jako partner závodu, si Vás dovoluje pozvat na 8. ročník soutěže
historiý vozidel „O pohár starosty obce Studenec“.

Studenecké míle
dovolujeme si Vás pozvat na soutěž
historických vozidel a velocipedů, kte-
rá se uskuteční v Podkrkonoší v obci
Studenec v sobotu 30. 5. 2015

Podrobné informace naleznete na:
www.studeneckemile.estranky.cz
nebo dotazem na mail: studenecke-
mile@seznam.cz

Těšíme se na Vaši účast!

Tomáš Chrtek
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Z jednání zastupitelstva obce
Poprvé se v roce 2015 sešlo Zastupitelstvo obce Studenec 16. března, zasedání se

zúčastnilo 14 zastupitelů a 20 občanů.
Nejprve byl schválen strategický plán obce na roky 2015–2018.
V dalším bodě jednání nebyl schválen návrh na koupi pozemků ve Studenci, na

nichž by bylo možné připravit nové rozvojové zóny pro rodinné bydlení. Jedná se
o lokalitu vedenou v územním plánu jako stavební, majitelé dotčených pozemků
jsou ochotni tyto pozemky prodat a upřednostňují jednat o prodeji s obcí.

Vzhledem k přípravě cyklotrasy propojující Studenec a Horka u Staré Paky byla
schválena koupě příslušných pozemků či jejich částí za navrženou cenu 60 Kč/m².

Starosta byl pověřen dalším jednáním týkajícím se akce „Snížení energetické
náročnosti a instalace TČ do objektu zdravotního střediska“ a podpisem souvi-
sejících smluv, objednávek a faktur. Zároveň byla rada pověřena odsouhlasením
nejvhodnější nabídky ve výběrových řízeních.

Na rok 2014 byla ponechána cena vodného ve výši 20 Kč/m³ a stočného také na
20 Kč/m³. Stočné 20 Kč/m³ budou platit i nájemníci obecních bytů, občané napojení
na zkolaudované obecní směsné kanalizace budou platit stočné 6 Kč/m³.

Schválen byl rozpočet na rok 2015 a rozpočtový výhled na roky 2016–2017,
v němž činí pro rok 2016 příjmy 21,53 mil. Kč a výdaje 21,63 mil. Kč, pro rok 2017
se jedná o příjmy 21,84 mil. Kč a výdaje 21,94 mil. Kč.

Podle návrhu finančního výboru byl rozdělen celkový příspěvek 500 tis. Kč míst-
ním sportovním organizacím: Sportovní klub Studenec obdrží 159 tis. Kč, Školní
sportovní klub Studenec 86,3 tis. Kč, Sokol Studenec 72,7 tis. Kč, Orel Studenec
74,7 tis. Kč, Sokol Zálesní Lhota 30,3 tis. Kč, SDH Studenec 36,7 tis. Kč, Tenisový
klub Studenec 23,9 tis. Kč, Sport future 11,8 tis. Kč a SDH Zálesní Lhota 4600 Kč.

Diskutovalo se o budoucnosti budovy staré školy v Zálesní Lhotě. Zastupitelé
požadovali od zástupců Občanského sdružení Stará škola, aby předložili návrh
na využití budovy a zajištění finančních prostředků na opravy a údržbu. Závěrem
z diskuse bylo prodloužení termínu pro vyjádření sdružení do června 2015.

V dalších bodech jednání zastupitelé projednali a schválili:
– uložení částky 2,5 milionu Kč na dvouletý termínovaný vklad u J&T banky,
– smlouvu na dopravní obslužnost na rok 2015, podle které obec zaplatí 168 030 Kč

(90 Kč na obyvatele),
– smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti týkající se kabelového elek-

trického vedení v Rovnáčově,
– prodej pozemku ve Studenci,
– vzali na vědomí vyhodnocení hospodaření Fondu rozvoje bydlení za rok 2014.
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V diskusi pan starosta informoval o těchto záležitostech:

– Od 30. 3. 2015 bude ve Studenci pokračovat oprava hlavní silnice v úsecích kos-
telecko – hasičárna, hasičárna – řeznictví Nosek a řeznictví Nosek – Špice, která
musí být dokončena do konce května. Průjezd obcí bude upraven semafory,
objížďka povede po spodní silnici.

– Od 30. 3. 2015 bude rovněž uzavřen úsek Studenec Špice – Dolní Branná (křižo-
vatka), a to až do konce října 2015. Ze Zálesní Lhoty bude přes křižovatku umož-
něn průjezd do Martinic pro osobní dopravu a linkové autobusy z Jilemnice.
Příslušné dokumenty budou zveřejněny ve vývěsních skříňkách a na internetu.

– Budou podepsány smlouvy s vítězi výběrových řízení na rekonstrukci zdravot-
ního střediska: s panem Michalem Havranem ze Dvora Králové nad Labem,
který bude budovu zateplovat, a firmou Světlo Turnov, která tam bude instalo-
vat tepelná čerpadla.

– Na realizaci chodníku v úseku autobusová zastávka Na Špici – restaurace Na
Špici byla podána žádost o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje, Programu ob-
novy venkova.

– Svazek obcí Jilemnicko má možnost podepsat smlouvu s firmou eCentre, která
celoplošně osloví firmy na svoz odpadů v elektronické aukci. Snahou je snížit
náklady na svoz odpadů.

– Obec zjišťuje možnosti budoucí rekonstrukce či výstavby nového pečovatel-
ského domu – čeká na vypsání národních programů Ministerstva pro místní
rozvoj.

Rozpočet Obce Studenec na rok 2015
Příjmy rozpočtu
Položky rozpočtu Rozpočet 2014 Skutečnost 2014 Rozpočet 2015
Daňové příjmy 18 095 000 19 825 480 19 925 000
Poplatky 3 880 000 3 892 386 2 983 000
Prodej – voda, lesy, knihy 2 723 000 2 826 900 2 761 000
Ostatní činnost místní správy 2 364 000 2 141 252 2 238 000
Dotace, mimorozpočtové prostředky 404 330 365 900 376 638
Příjmy celkem 27 466 330 29 051 918 28 283 638

Výdaje rozpočtu
Položky rozpočtu Rozpočet 2014 Skutečnost 2014 Rozpočet 2015
Lesy 274 000 251 000 228 000
Komunikace (silnice) 1 243 000 940 700 1 851 000
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Ostatní záležitosti pozem. komunikací 1 600 000 2 364 866 1 350 000
Doprava 167 670 167 670 168 030
Pitná voda 1 620 000 1 333 900 1 534 400
Odvádění a čištění odpadních vod 129 000 33 200 130 000
MŠ Studenec 500 000 464 200 550 000
MŠ Zálesní Lhota 1 180 000 1 163 500 300 000
Základní škola Studenec 2 800 000 2 805 100 3 300 000
Knihovny 23 500 23 400 23 500
Kulturní zařízení – býv. škola Zál. Lhota 30 000 10 300 30 000
Kultura 210 000 217 200 233 000
Obnova místních kulturních památek 95 000 132 200 0
Tělovýchovná činnost 500 000 500 000 500 000
Využití volného času mládeže 25 000 36 500 37 000
Zájmová činnost – Klub důchodců 24 000 26 500 24 000
Ambulantní péče 211 000 360 900 8 035 308
Bytové hospodářství 11 000 15 900 11 000
Veřejné osvětlení 978 000 722 400 462 000
Pohřebnictví 10 500 0 10 500
Územní plánování 39 000 63 900 0
Územní rozvoj a komunální služby 99 000 76 000 94 800
Záležitosti bydlení a územní rozvoj 300 000 450 000 400 000
Sběr a svoz nebezpečných odpadů 52 000 50 400 52 000
Sběr a svoz komunálních odpadů 2 050 000 2 285 500 1 845 000
Kompostování 136 000 106 700 111 000
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 010 000 815 600 445 000
Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 0 0 20000
Pečovatelská služba 268 500 213 400 167 500
Ochrana obyvatelstva 1 000 0 1 000
Požární ochrana Zálesní Lhota 32 000 16 100 121 000
Požární ochrana Studenec 247 800 262 800 303 000
Zastupitelstva obcí 1 559 250 1 380 500 1 558 000
Činnost místní správy 3 225 750 3 018 200 3 887 600
Obecné příjmy a výdaje z fin. operací 10 000 13 800 15 000
Pojištění funkčně nespecifikované 110 000 86 800 100 000
Finanční operace 35 000 35 000 35 000
Ostatní finanční operace 350 000 350 000 350 000
Finanční vypořádání minulých let 10 406 0 0
Výdaje celkem 21 167 376 20 794 136 28 283 638
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Základní škola a Mateřská škola Studenec
V době vydání dalšího čísla Studeneckého zpravodaje bude zbývat z letošního

školního roku pouze poslední čtvrtletí a již se pomalu připravuje nový školní rok
2015/2016, který i pro studeneckou školu přinese mnohé změny. V současné době
probíhá správní řízení ohledně odkladů povinné školní docházky, což má i vliv na
zápis do mateřských škol, neboť je třeba počítat s případnými odklady povinné
školní docházky. K zápisu do Mateřské školy ve Studenci přišlo 23 dětí a k zápisu
do Mateřské školy v Zálesní Lhotě 7 dětí, což znamená, že by měla být opět využita
plná kapacita obou mateřských škol (112 dětí).

Tradičně na přelomu března
a dubna probíhá v Jilemnici v rámci
Dne učitelů ocenění pedagogických
i nepedagogických pracovníků Jilem-
nicka za jejich přínos pro regionální
školství. Nejinak tomu bylo i v letoš-
ním roce a mezi oceněnými byly i tři
pracovnice studenecké školy, které
byly oceněny za celoživotní přínos
pro svou školu. První oceněnou byla
Mgr. Zdeňka Erbenová, která zahájila
svou pedagogickou praxi již po ab-
solvování gymnázia v roce 1984 jako
učitelka v Tanvaldě, poté absolvo-
vala Pedagogickou fakultu v Hradci
Králové a v roce 1990 nastoupila jako
učitelka v Benešově u Semil, v letech 1991 až 1994 působila ve Studenci, poté do
roku 2003 v Jilemnici, kdy se opět vrátila do Studence. Zdeňka Erbenová patří
mezi výborné pedagogy prvního stupně s citem pro potřeby dětí a především tolik
potřebným smyslem pro humor. Další oceněnou byla Mgr. Ivana Kučerová, která
pochází z tradiční učitelské rodiny, a tak po samozřejmém absolvování Pedagogic-
ké fakulty v Hradci Králové nastoupila jako učitelka prvního stupně ve Studenci
a s mateřskou přestávkou zde působí doposud. Patří k oporám prvního stupně a za
vše hovoří ta skutečnost, že většina rodičů si přeje mít právě ji za třídní učitelku
svých dětí. Aktivně je zapojena i do mimoškolní činnosti a s žáky prvního stupně
dosáhla řady vynikajících výsledků ve sportu včetně postupu do celostátního kola
Kinderiády. Třetí oceněnou byla Jaroslava Stránská, která nejprve absolvovala dívčí
odbornou školu v Lomnici nad Popelkou a v roce 1970 nastoupila jako učitelka
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mateřské školy v Zálesní Lhotě, v roce 1976 přešla do mateřské školy v Levínské
Olešnici, kde byla jmenována do funkce ředitelky. V roce 1979 dokončila studium
střední pedagogické školy a v roce 1990 nastoupila jako ředitelka mateřské školy
ve Studenci. Tuto funkci vykonávala až do roku 2003, kdy se tato mateřská škola
stala součástí Základní školy Studenec a byla pověřena jejím vedením až do roku
2014, kdy odešla do starobního důchodu. Její ocenění bylo navrženo za celoživotní
přínos v práci s dětmi předškolního věku.

Součástí ocenění byl i kulturní program, v němž vystoupila řada studeneckých
dětí (Tereza Jandurová, Magda Chrástová, Tereza Dubská, Kateřina Horáčková,
Honza Tomáš).

V projektu Vzdělávání dotykem již proběhlo výběrové řízení a jednotlivé note-
booky a tablety pro jednotlivé zapojené pedagogy byly studenecké škole dodány.
Pedagogové postupně absolvují řadu kursů a seminářů k jejich využití v jednot-
livých předmětech. Tradičně složitá je i administrace projektu s řadou tabulek
a různých výkazů, tímto úkolem je jako koordinátor projektu pověřena Ing. Petra
Šedivá. Škola nadále spolupracuje s Úřadem práce Libereckého kraje při vyhrazení
společensky účelného pracovního místa a zajištění odborné praxe pro mladé do
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30 let v Libereckém kraji a na přelomu března a dubna se na základě provedené
kontroly ze strany Úřadu práce v Semilech podařilo tento projekt prodloužit i na
další období. Koordinátorem tohoto projektu je PaedDr. Petr Junek.

Podobně jako ostatní občany, tak i studeneckou školu sužuje současná dopravní
situace v obci v souvislosti s opravu hlavní silnice. Pracovníci školy pravidelně
informují žáky o všech změnách a ty nejmenší žáky doprovázejí na „pohyblivé“
autobusové zastávky. Určitě i studenecká škola si oddychne, až bude provoz v nor-
málních kolejích a při hlavní silnici bude dokončen i plánovaný chodník ve směru
na Špici.

Zprávičky z MŠ Zálesní Lhota
V únoru do naší školky přijel pan Ho-

ráček ze ZUŠ Jilemnice a jeho svěřenci,
děti, které se učí hrát na hudební nástro-
je. Přivezli si s sebou několik dechových
nástrojů, které nám postupně představili.
Děti si poslechly, jak zní příčná flétna,
fagot, klarinet, saxofon a další nástroje
a také si společně zazpívaly.

Divadelní představení v SD Jilm, kte-
ré jsme navštívili, byla pohádka „Hugo
z hor“. O hledání a nalezení sněžného
muže a jeho „polidšťování“.

Jeden den ve školce byl ve znamení po-
hádky, každý se proměnil na nějakou pohád-
kovou bytost a mohl začít KARNEVAL plný
soutěží, písniček a odměn.

Na další divadlo jsme se vydali do stude-
necké školy, vždy se těšíme, co si opět pro
nás žáci deváté třídy připraví. Tentokrát to
byl „Asterix a Obelix“. Dozvěděli jsme se,
jak vznikly první olympijské hry a že stále
platí – soutěžit fair play. Bylo to moc pěkné
a děkujeme.
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Na konci března jsme se vydali do Čisté u Horek na mysliveckou výstavu, kde si
děti prohlédly trofeje ulovené zvěře, poznávaly zvířata a prohlédly si svoje kresby,
které tam byly ke spatření.

Do studenecké školky jsme zavítali na pohádku „Ptačí sněm“, povídání o ptáč-
cích spojené s písničkami a hrou na tělo. Dokonce pro každého nechyběla ani
různá „rachtátka“ , která pak děti použily při hudbě.

Také letošní rok nemohl chybět plavecký výcvik, na který jezdilo okolo 12 dětí
a probíhal od 24. listopadu do 2. března 2015.

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2015/2016
16. leden 2015 byl pro mnohé předškoláky dnem svátečním. V doprovodu svých

rodičů přišlo postupně do školy k zápisu do 1. třídy postupně 47 dětí ze Studence,
Bukoviny, Zálesní Lhoty, Horek u St. Paky, Čisté u Horek a Nedaříže, které vítaly
u vchodu usměvavé dívky z 8. třídy.

Dívky se věnovaly dětem i jejich rodičům v učebně 2. třídy, kde pro ně bylo
připraveno zázemí. Zatímco rodiče „úřadovali“, děti kreslily a pak s pomocí svých
rodičů i trošku lepily, aby si odnesly společ-
ně dotvořeného klauna, kterého jim před-
připravily děti ze školní družiny (děkujeme).
Souběžně sledovaly pohádky, hrály si, sesta-
vovaly puzzle, plnily drobné úkoly za slad-
kou lízátkovou odměnu. Pro všechny pak
byl připraven domácí zákusek od p. V. Be-
krové, pro děti džus připravený p. R. Kuří-
kem a pro rodiče káva a čaj.

V prvních třídách pak děti ukázaly p. u-
čitelkám Ivě Exnerové, Pavle Bouchnerové
a Zuzaně Líkařové, co všechno už ovláda-
jí. Potvrdilo se, že předškoláci jsou šikovní
a na 1. třídu se těší. Jen bude třeba dopilovat
„řeč“, která umí hodně potrápit.

Za odměnu si děti odnášely drobné s překvapením v Kindervajíčku a pozvánku
ještě k dalším třem návštěvám velké školy. V únoru si ji prohlédnou za pomoci po-
hádkových bytostí, při březnovém jarním tvoření si zkusí „dávat pozor“ a v květnu
si za pomoci velkých školáků zasportují a zasoutěží.

Všem, kteří se podíleli na přípravě a vlastním průběhu zápisu, děkuji.

PaedDr. Dana Synková, zástupkyně ředitele ZŠ a MŠ
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Pohádkové putování pro budoucí prvňáčky
Ve čtvrtek 19. 2. 2015 se uskuteč-

nilo již tradiční putování po škole pro
budoucí prvňáčky. Jednotlivé úkoly si
pro ně nachystali žáci 7. ročníku, kteří
v přestrojení za pohádkové postavy pro-
vedli předškoláky po škole a pomáhali
jim s připravenými úkoly. Pro velký
počet přihlášených dětí byla tato akce
rozdělena do dvou skupin, dopoledne
strávily ve škole děti z MŠ Studenec
a odpolední čas byl pro děti z ostat-
ních mateřských škol. Pochvalu zaslouží
všechny děti, které statečně zvládly při-
pravené úkoly, i žáci sedmého ročníku,
kteří se vzorně o budoucí prvňáčky po-
starali.

Ing. Petra Šedivá

Jarní tvoření s předškoláky
Ve středu 18. 3. 2015 jsme se sešli s budoucími prvňáčky na jarním tvoření, při

kterém na ně čekalo černobílé kuřátko. Předškoláci lepením vytrhávaného papíru
zbarvili kuře do žluta, přidali mu vystřižené látkové křidélko a nastříhaný zelený
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papír, ze kterého udělali střapatou trávu. Když bylo potřeba, děti si mezi sebou
ochotně pomáhaly a pěkně spolupracovaly. Vyrábění je moc bavilo a velmi rychle
jim uteklo. Po hodině výtvarného tvoření si každý odnesl krásný výrobek domů.
Mohl si ho vystavit u sebe v pokoji, kde mu bude dělat určitě velkou radost.

za výtvarnou sekci ve škole Mgr. Pavla Bouchnerová a Mgr. Iva Exnerová

Něco málo ze školní družiny
Opět se vám ozýváme ze školní

družiny a přinášíme krátký přehled,
co se tu vlastně děje…

Každý ví, jaká byla letos zima,
ale my jsme si ji užili. Po vánoč-
ních prázdninách jsme se pustili do
pletení čepic, protože byly potře-
ba. Zužitkovali jsme nepotřebnou

vlnu, ruličky od toaletního pa-
píru a zapojili jsme šikovné ruce.
Pletení pohltilo nejen holky, ale
i kluky… Pletli všichni a čepice
byly na světě. Poté jsme se mohli
vydat ven a užívat si krásné sně-
hové nadílky. Z vašich dětí se
najednou stali sochaři a stavěli

vše, co je napadlo. Samozřejmě jsme i využili osvědčený svah za hasičárnou a pro-
háněli jsme se tam na bobech a nejrůznějších vozítkách. Všichni jsme okusili, že
sníh opravdu studí a je mokrý.
Večerníček a jeho narozeniny…

„Dobrý večer!“ Kreslená postavička s papírovou čepicí vyběhne 20 schodů, po-
vozí se na houpacím koni, projede se v autíčku, sveze se na jednokole a cestou
rozhází 24 listů papírů. Tímto každý večer již 50 let vítá Večerníček malé i velké
diváky na krátkou pohádku před spaním. Věděli jste, že do dnešní doby bylo
vytvořeno více než 300 seriálů? Nejdelším je Bob a Bobek na cestách. A opravdu
jediným čistě hraným jsou Krkonošské pohádky.

S největšími odborníky na večerníčky jsme začali sepisovat seznam. A proč zů-
stat jen u seznamu? Vytiskli jsme malé obrázky převážně kreslených příběhů
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a dali se do práce. Starší děti ze
třetích, čtvrtých a pátých tříd
nakreslily postavičky a mladší
děti z prvních a druhých tříd
vybarvovaly jako o závod. Bě-
hem několika dnů nebylo pro
pěkné obrázky kam šlápnout.
Pak přišel úkol nejlehčí, vše
vystavit. Na jejich povedené
kresby se můžete přijít podívat
i Vy. Jsou vystavené na scho-
dišti cestou ke školní družině. Všechny děti ještě jednou chválíme za snahu, nad-
šení a píli, se kterou dílo vzniklo.

A i když nakonec Večerníček smekne svoji papírovou čepici a řekne „Dobrou
noc!“, my Vám řekneme: „Vítáme Vás.“ Víte proč? Protože Vaše děti se vůbec
nenechaly zahanbit filmovými profesionály.

A vytváříme i před Velikonocemi…
Přišlo jaro a my máme ještě více energie a dobré nálady. Využijeme ji nejen

venku na hřišti, ale taky k tvoření. A čeho? Zajíčků. Materiál, který už většina
z nás hází do koše, ten my potřebujeme – staré silonky, karton, piliny. Tímto
děkujeme pánům truhlářům – panu
Vaníčkovi a panu Hákovi za po-
skytnutí pilin, a že jich nebylo má-
lo‼! Počasí nám přálo, tak jsme si
vše vzali ven a cpali jsme silonky,
zavazovali ťapky, čumáčky a ve
družině jsme dotvořili a dozdobili

zajíčky. Jak vidíte, děti jsou moc
šikovné a jejich domovy už zdobí
krásní zajíčci.

ze školní družiny Saša
Brožová ml., Mariana Gregušová
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Přírodovědný kroužek v ZŠ
V září 2014 obnovil svoji činnost Přírodovědný kroužek při ZŠ a MŠ Studenec.

Pod vedením Lubomíra Jiřiště ze Žďáru se na pravidelných schůzkách schází téměř
20 druháků, třeťáků a čtvrťáků. Společně podnikají víkendové výpravy za pozná-
ním přírody. V sobotu 28. února se vydali na zimní výpravu za netopýry. Přečtěte
si krátkou reportáž z této akce:

Počasí nám přálo,
a tak jsme zvesela a
plni očekávání nasedli
do přistavených vozidel
a vydali se směr Stráž-
né. Po vystoupení na
parkovišti u lomu jsme
zkontrolovali výbavu
v podobě čelovek, při-
leb, kombinéz a vydali
se do přítmí staré što-
ly. Nejprve jsme obdi-
vovali spící pavouky,
můry a komáry a brzy
se objevil první spící ušoun – netopýr vodní. Následovali další a další, až jsme jich
napočítali celkem 11 ve dvou druzích. U stropu totiž krásně viseli také netopýři velcí.
Na konci štoly jsme si vyzkoušeli, jak vypadá opravdová tma. Po návratu na denní
světlo jsme se trochu občerstvili svačinami od maminek a už nás čekala závodní dráha
na cestě u Hříběcí boudy. Svištělo to pěkně, takže jsme postupně nevnímali, že nám
vlhnou nejen rukavice a čepice, ale taky kaťata, ponožky a trenky (-: Naštěstí nedaleko
stojí Hříběcí bouda, a tak jsme se vydali do tepla tamější hospůdky a posušili svršky
i spodky a navíc uspokojili mlsné jazýčky. Následoval závěrečný sjezd k parkovišti
a návrat do Studence.

Tak zase příště, výletníci!
P. S. Děkujeme za podporu ZŠ a MŠ Studenec a firmě Auto Junek.

Ing. Lubomír Jiřiště, vedoucí přírodovědného kroužku

Noc s Andersenem
Naše škola se zapojila do celorepublikové akce knihoven na podporu dětského

čtenářství již počtvrté. Sešli jsme se ve čtvrtek 19. 3. 2015 v šest hodin večer a če-
kala nás noc plná dobrodružství. Letos jsme poprvé nijak neomezovali kapacitu
této akce, takže se nám přihlásilo téměř 70 dětí, které se nebály a chtěly zažít opět

Ročník 2015 Číslo 2

OÚ Studenec 27



nocování ve škole. Děti byly rozděleny do 3 skupin, podle tříd. Tyto skupiny se
postupně vystřídaly u vymýšlení písničky, představení oblíbené knížky, výtvarné
činnosti a stezky odvahy.

Letošním tématem bylo 210. výročí narození H. Ch. Andersena a 100. výročí
narození Jana Drdy. Takže nás čekaly pohádky… Zapomenutý čert, Dařbuján
a Pandrhola, O Matějovi a Majdalence, Hrátky s čertem a další. Při výtvarce děti
kreslily, co si představují na stromě, který by jim dal nějakou oblíbenou pochoutku
– motiv z pohádky Dařbuján a Pandrhola. Ve čtenářském bloku jsme se seznamo-
vali s knížkami, které si děti přinesly z domu. Každý měl svou knížku představit
a říct, proč ho právě ona zaujala. Ve skupinkách se snažily vytvořit nový text
s tématem knížek na oblíbenou písničku. Poté následovala oblíbená stezka potem-
nělou školou. Na cestu vyrazily děti vybavené pouze baterkou a svým hlasem,
který občas ve větší intenzitě použily, když je něco nečekaně vylekalo. Stezka byla
vedená šatnami, jídelnou cizích strávníků a končila ve školní knihovně. Děti po
cestě sbíraly otázky, které se týkaly H. Ch. Andersena. Vždy, když se sešla celá
skupina zpět, je čekala ještě společná cesta temnou školou, znovu do knihovny.
Tam je čekal sám H. Ch. Andersen, který jim převyprávěl svůj životní příběh, ve
kterém děti měly nalézt odpovědi na otázky, které posbíraly na stezce. Pak už
nebylo nic jednoduššího než napsat odpovědi, nalepit je na společný papír a získat
průkaz znalce pohádek.

A hurá do spacáků. Čekala nás ta nejpříjemnější část, společná četba a následné
usínání. Ráno jen sbalit spacáky a karimatky a znovu zpátky do lavice, páteční
vyučování nás neminulo. Děkuji všem, které se mnou tuto noc chystaly a byly
ochotné přežít noc na tvrdé zemi na karimatce ve spacáku (Klára Štefanová, Míla
Jindrová, Petra Šedivá a Věrka Bekrová). Byla to náročná noc, ale snad se dětem
i dospělým líbila. Mgr. Dana Chrástová
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Young Demosthenes
je prestižní mezinárodní soutěž v řečnickém umění
– Porovnává a prohlubuje komunikační dovednosti žáků základních škol, vícele-

tých gymnázií a studentů středních škol s maturitou.
– Podporuje konkurenceschopnost mladé generace v prosazování vlastních myš-

lenek a projektů.
– Má dlouholetou tradici – první ročník se konal už v roce 2007.
– Je uznávaná odborníky z akademického, veřejnoprávního a mediálního prostředí

nejen v České republice, ale i v zahraničí.
– Kultivuje vystupování na veřejnosti.
– Celkem se soutěží ve čtyřech věkových kategoriích.
– Pro vítěze krajských kol je připraveno speciální soustředění, kde se pod vedením

odborníků budou zdokonalovat v rétorice.
– V celostátním a mezinárodním kole v odborné porotě zasednou známé osobnosti

kulturního a společenského života.
– Soutěž je prostřednictvím udělení záštit nad jednotlivými koly morálně podpo-

rována MŠMT ČR, hejtmany a primátory jednotlivých krajů a měst.
– Vítězové jednotlivých katego-

rií se objeví v řadě televizních
a rozhlasových pořadů v ČR i v -
zahraničí, kde s nimi známí mo-
derátoři povedou rozhovor o je-
jich úspěchu v soutěži Young
Demosthenes.

– Partneři projektu vítězům soutě-
že darují hodnotné věcné ceny.
To všechno zní lákavě, jen vy-

hrát… pro začátek by stačila účast.
Regionální kolo této soutěže se

uskutečnilo 20. 1. 2015 v Liberci
a ZŠ Studenec velmi úspěšně reprezentovali Jakub Tomáš (v kategorii 8., 9. tř.)
a Natálie Kadavá (v kategorii 6., 7. tř.).

Projev Kuby i Natky byl ohodnocen třetím místem, které je velkým úspěchem
pro oba, jelikož se takové soutěže účastnili poprvé. Doufejme, že zkušenosti ještě
využijí a svým úspěchem motivují nejen sebe, ale i své spolužáky. K výsledkům po-
chopitelně gratulujeme a za doprovod děkuji pí uč. Faistaverové, která mě ochotně
zastoupila v mé nepřítomnosti. -ma-, foto -ma-
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Zooriskuj Liberec

Ve středu 18. 3. 2015 jsme se vydali do Liberce na soutěž Zooriskuj. Je to vědo-
mostní soutěž, která prověřuje znalosti ze světa zvířat a také liberecké zoo. Nejprve
jsme se šli podívat do této zoo, abychom
načerpali nějaké informace, ujasnili si in-
formace o dění v místní zoo a potom jsme
se odebrali do budovy kulturního a spole-
čenského centra Lidové sady Liberec, kde
jsme psali soutěžní test. Soutěžily tříčlen-
né týmy, z naší školy 2 ve složení: Anička
Pokorná, Bětka Bušáková a Simča Barto-
ňová a druhé družstvo: Aleš Mühlbach,
Terka Dubská a Denča Zahradníková. Na
vyplnění testu jsme měli 60 minut času.
Některé otázky byly opravdu záludné, ale
zvládli jsme to celkem dobře. Jeden tým
se umístil na 15. místě, druhý na 24. mís-
tě, což je vzhledem k celkové účasti asi
50 týmů výborné umístění. Předních de-
set míst obsadily liberecké školy, což je logické, protože několikrát navštívily zoo
a tím si určité informace řádně ujistily. Ale přesto se nám tato soutěž líbí a dík
patří paní uč. Brožové, která nás připravila a zároveň psychicky podporovala a už
se těšíme na další soutěže.

Anna Pokorná, žákyně 9. třídy

Projekt TeUp v ZŠ Studenec očima zúčastněný žáků
Dne 27. ledna jsme se vydali na projekt TechUp do Jilemnice. Jeli jsme Ivča

Hrnčířová, Nelča Šimková, Klárka Kuříková, Luky Link, Vítek Štefan, Oli Pichl a já.
V osm hodin nás vyzvedl zaměstnanec Gymnázia Jilemnice a dovezl nás k budově
gymnázia. 1 stanoviště bylo v učebně fyziky. S panem profesorem Mládkem jsme
si povídali o Newtonovi a měřili třecí sílu. Na 2. stanovišti jsme pozorovali mikro-
skopem rozmnožující se buňky u rostlin, lidský vlas, blechu. Ve stejné místnosti
bylo i 3. stanoviště, takže jsme předem věděli, co nás čeká. Zprvu se některým
z nás dělalo špatně, protože bylo úkolem rozpitvat prasečí oko. Nakonec to byla
i zábava. Poté nás odvedli do učebny chemie. Vzali jsme si pláště a rozdělili se
do skupinek. Čekaly nás dva pokusy: takzvané „peklo ve zkumavce“ a „zlato do
zkumavky“. Vyplnili jsme krátký test a pak nás odvezli zpět ke škole.

Tereza Urbanová, žákyně 6. B
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Jilemnické gymnázium pořádá v rámci projektu TechUp přírodovědné programy
pro žáky ze základních škol. I naše škola dostala možnost zúčastnit se tohoto pro-
jektu.

Dne 26. 2. 2015 vyrazilo osm žáků sedmé třídy do Jilemnice. Jako první jsme
absolvovali hodinu fyziky. Hlavním tématem byl zvuk. Zkoušeli jsme poslouchat
ten nejhlasitější zvuk, ale i ten nejtišší. Další hodinu byla biologie a zabývali jsme
se geologií, tedy kameny. Zkoumali jsme, jaké kameny tvoří Krkonoše a které
kameny jsou v Krkonoších vzácné. Dalším předmětem byla biologie a zkoumali
jsme otisky prstů. Zjistili jsme, že každý člověk má svůj prst unikátní, jedinečný,
i každá ruka má jiné otisky prstů. Někteří si na ruce našli ostrov, jiní zase trojitou
vidlici. Tento obor nás všechny velmi bavil. Svoje otisky prstů jsme zkoumali po-
mocí lupy. Poté jsme se přesunuli do učebny chemie a zkoušeli jsme různé pokusy.
Začali jsme chrlící sopkou, dále jsme si vyzkoušeli psát neviditelným inkoustem
a poslední věc, kterou jsme si zkusili, byl hořlavý kapesník. Všichni jsme si to
moc užili a rádi pojedeme zase. Nejvíce se nám líbily otisky prstů a různé pokusy
v chemii.

Tereza Chrástová, žákyně 7. třídy

Dne 25. 3. 2015 jsme jeli do Jilemnice na TechUp. Co to vlastně je? Je to do-
poledne strávené s pokusy z biologie, chemie a fyziky určené pro žáky základních
škol. Jela Simona Bartoňová, Denisa Zahradníková, Aneta Govaldová, Dominik
Pekárek, Patrik Pekárek, Aleš Mühlbach, Vítek Antoš a Matěj Kolář. Nejdříve jsme
stavěli mosty z papíru, na které jsme potom měli dávat závaží a čí most unesl
nejvíce kilogramů, tak ten vyhrál lízátko. Pak jsme přešli k mikroskopům, kde jsme
zkoumali prvoky, tedy trepku velkou. Potom jsme přešli na oční klamy, kde jsme
pozorovali různé obrazce, které se různě pohybovaly. Nejlepší pro mě bylo, když
jsme šli dělat pokusy z chemie. Tam jsme pozorovali, jak se mění hladina pH. Do
roztoku jedlé sody jsme lili fenolalein a když se nám to smíchalo, vznikla nám
z průhledné kapaliny zakalená růžová. Takže to bylo takové hraní si s barvami.
Bylo to pěkně strávené dopoledne.

Simona Bartoňová, žákyně 9. třídy

Sportovní den – sjezdovky 2015

Benecko – nedaleký sportovní areál, tzv. „vzdušné lázně“, poskytlo školám po-
slední, vlastně jarní lyžování za cenu, která se nedala odmítnout: 100 Kč / 4 hod.
lyžování.

Byli osloveni žáci druhého stupně, což je 110 žáků, a fakt, že jsme na lyže vy-
razili v počtu sotva 30 lidí, je zarážející. Není smysluplné se zabývat těmi, kteří
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z nějakého důvodu nejeli, radost nám udělaly děti, které si užily sjezdovku upra-
venou a prázdnou tak, jak nebyla za celou sezónu, a slunný den jako bonus. Jediné
mínus byl zavřený bufet, ale i to se nakonec dalo vydržet. Děti se proháněly po
kopci vzorně v helmách (jednu pan učitel Baudyš obětavě půjčil) a s kázní pro-
blémy naštěstí nebyly.

Lákavý a také ne zcela bezpečný pro všechny byl snowpark, do kterého se ob-
čas někdo vydal a s naraženým pozadím se zase rád vrátil na sjezdovku. Lyžující
doprovod Baudyš, Brožová, Macháčová tímto děkuje rodičům, kteří svým dětem
tento pěkný sportovní den umožnili, a též vedení školy, které zajistilo pospojování
tříd a komplikovanější způsob výuky, který by se nekonal, kdyby většina žáků
odjela do hor tak, jak tomu bývalo před pár lety.

Mgr. Romana Macháčová

Exkurze osmáků do SŠGS Nová Paka
Dne 17. 2. 2015 se naše osmá třída vypravila v rámci projektu Volba povolání

na exkurzi do Střední školy gastronomie a služeb do Nové Paky.
Autobus pro nás přijel až ke škole, a tak jsme měli luxus první třídy. Po příjezdu

k budově školy nás rozdělili na dvě půlky, chlapci se vydali prozkoumat budovu,
kde se vyučují obory pekař a cukrář, a dívky zůstaly v hlavní budově školy, kde
se podívaly, jak se žáci připravují na barmanskou soutěž. I my jsme si mohli vy-
zkoušet namíchat nealkoholický drink. Řídili jsme se heslem, co si uděláš, to si
sníš a vypiješ. Potom jsme se přesunuli do kuchyně, kde jsme si zkoušeli smažit
palačinky a zdobit kanapky. Když jsme všechno snědli, měnili jsme se s kluky. Ná-
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Chlapci 8. třídy se svými výrobky z cukrářské dílny

sledně jsme se podí-
vali do cukrářských
a pekařských dílen a -
pak jsme šli vyzkou-
šet své cukrářské do-
vednosti tak, že jsme
z marcipánu vyráběli
růžičky. Někomu to
šlo míň, někomu víc,
ale hlavní bylo to, že
tam po nás žádný mar-
cipán nezbyl, protože
jsme všechen snědli.
Nakonec jsme dostali
zákusek od cukrářů a
pizza rohlík od pekařů
a s plnými břichy jsme se již všichni, protože chlapci měli stejný program, jen
v obráceném pořadí, vraceli zpátky do Studence na oběd.

Moc obdivuji žáky packé školy, jsou šikovní, já bych to nezvládala, nemám tak
šikovné ruce, ale škola je to jistě dobrá, líbilo se mi tam, ale není pro mě vhodná,
a tak budu ještě tu pravou hledat.

Magda Hrnčířová, žákyně 8. třídy

Obelix, olympijské hry a 9. třída 2015 v ZŠ Studenec

Po loňském vydařeném představení s názvem „Tajemství staré bambitky“ se
pustili do práce velmi nadšeně letošní deváťáci. Vybrali jsme netradiční „kousek“,
přesně takový, jako je třída samotná. První reakce na naší volbu nebyly povzbudivé
ani od pozdějších interpretů, ale výzva to zcela jistě byla, nové věci jsou lákavé
přeci… Dvaadvacet „herců“ na place je v našich prostorových podmínkách odvážný
počin a takových scén bylo hned několik.

Nově jsme také eliminovali zatahování opony, nejen z důvodu její trvanlivosti,
ale především, aby se divák moc nenudil. Kulisu jsme zvolili tzv. ústřední na roz-
měr prostěradel 2,5 m na 5,5 m. Koloseum se povedlo zásluhou Nasti Sobran, která
své výtvarné kvality předvedla opravdu v plné parádě. Rekvizit jsme také zvolili co
nejméně, ale přesto se v zákulisí nedalo hýbat… v udržování pořádku zatím žádné
„divadelní těleso“ naší školy nevynikalo. Kostýmy byly velice „koukavé“, některé
ušité, našpendlené i koupené (ať žijí sponzoři). Zde velice obětavě a nápaditě po-
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máhala Běta Bušáková, která je šikovná snad úplně na všechno a navíc není líná
cokoliv zařídit, vymyslet a většinou má u toho i dobrou náladu.

Pochvalu mimochodem zaslouží téměř všichni, protože se snažili a většinu před-
stavení odehráli nachlazení a ne úplně fit. Kromě úsměvů jsme tedy stihli rozdat
i nějaké choroby, a to celkem ve třinácti představeních.

Odehráli jsme pro celou ZŠ a MŠ Studenec, pro MŠ Zálesní Lhota, ZŠ Čistá,
Centrum Jilemnice, pro studenecké „staroušky“, pro rodiče, veřejnost a „U Myšáka“
v Borovnici jsme naše „turné“ zakončili obřím pohárem po opravdu posledním
vystoupení. Vyzkoušeli jsme opravdové jeviště díky pozvání pana Bušáka, sta-
rosty Borovnice, který naše představení také natočil a připraví DVD na památku,
moc děkujeme. Zážitků, emocí, radosti, trémy, ale hlavně úsměvů bylo hodně na
to, abychom si pěkné vzpomínky dlouho uchovali. Dík patří také třídní učitelce
A. Brožové, která se o celý průběh zajímala a aktivně pomáhala, pekla a suplovala
mikrofon. Letos jsme jako „skalní fanynku“ označili paní zástupkyni Danu Syn-
kovou, která nás nevěřícně sledovala tak často, až měla to štěstí, že nás viděla
i v době, kdy se nám dařilo nejvíc… to nás potěšilo. Paní učitelka Romana Machá-
čová byla poměrně v klidu, i když zpočátku nějaké čokoládové drobnosti z kapsy
u své divadelní vesty vyndala.

Jak říkal Julek: „Sice to nepřekoná 2000 let, ale uznávám, bylo to zábavné…“
Áve Já

devítka a Mgr. Romana Macháčová
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Lukáš Kuřík zcela vpravo, druhý vlevo vítěz
Ladislav Stránský (foto archiv gymnázia)

Nejlepší moderátoři studují na gymnáziu
Ladislav Stránský (septima) se stal vítězem celostátní soutěže Mladý moderá-

tor, tentokrát Mladý sport moderátor, která se uskutečnila 5. března 2015 v České
Lípě.

Co o soutěži říká sám vítěz?

„Celý soutěžní čtvrtek se nesl ve výborné atmosféře. Nejdřív proběhly pracovní
workshopy s Vojtěem Bernatským, hlavním porotcem soutěže, dále s Martinem
Kočárkem, Petrou Chocovou a dalšími. Bylo to opět super a hodně nám to dalo.

Co se týče samotné soutě-
že, z naší čtyřčlenné skupiny
Gymnázia a SOŠ Jilemnice
jsem zahájil soutěž já. Myslím
si, že se mi to docela povedlo
a byl jsem rád i za pochvalná
slova porotců.

Poté následoval Lukáš Ku-
řík (kvarta), na kterém byla
znát tréma. Do druhého kola
se sice nedostal, ale nabral
zkušenosti a už se těší na dal-
ší ročník. Tomáš Brož (1. A)
předvedl v prvním kole dob-
rý výkon a ve své kategorii
postoupil. V ní soutěžil i To-
máš Pavlík (2. V), který byl
podle mého lepší než Brož,
ale nepostoupil. Porota měla
naprosto jiný názor než já.

Po obědě jsme se dozvěděli výsledky a byly výborné. Už po prvním kole jsem
vedl a Brož postoupil z pozice číslo tři. Opět, jako v předchozím ročníku, jsem si
vylosoval Lucii Sinkovou, rozhlasovou moderátorku, se kterou jsem vedl rozhovor.
Následovalo moderování němého videa. Znovu jsem byl moc spokojený, soupeři
dostali nižší body a už jsem tušil, co se děje. Brož předvedl standardní výkon, ale
na postup na druhou nebo první příčku to nestačilo.

Následovalo vyhlášení výsledků a moje obrovská radost! Zvítězil jsem!
A Tomáš Brož svým třetím místem zpečetil náš moderátorský úspě.
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Potvrdilo se, že naše gymnázium dlouhodobě připravuje nejlepší mladé
moderátory v republice a již poněkolikáté jeho žáci zvítězili v nejprestižnější
kategorii.

Naše poděkování patří vedení školy za podporu a dopravu nás soutěžících.“

rozhovor s vítězem Ladislavem Stránským vedla
organizátorka soutěže na gymnáziu a SOŠ PaedDr. Nataša Nováková

Geocaching ve Studenci
Milí čtenáři!
Konečně je tu květen a my držíme v rukou další dávku

novinek, informací, zpráv a zajímavostí přímo z naší obce
Studenec. Je velmi příjemné se dozvídat, o co jsme opět bo-
hatší, co říkáte? A dokonce každé dva měsíce. Je to důkaz
toho, že každý z nás přikládá ruku k dílu a dělá naši obec
takovou, jaká je, ba dokonce, jak je vnímána. Stále lepší, krásnější a úspěšnější.

Mezi místa, kterými se můžeme pochlubit, dnes patří i Obecní úřad ve Studenci.
Rozhodně stojí za zmínku a zaslouží si svoji krabičku. Studenec a Zálesní Lhota,
náš domov, vesnice pyšnící se podhorskou lokalitou, která je mnohdy turistic-
kým lákadlem. Dohromady tvoří jednu obec, jejímž centrem je Obecní úřad ve
Studenci. Hrdě nosí znak obce, jenž byl přijat v roce 1996. Meč a váhy vyznačují
spravedlnost, tři vodorovné pruhy na levé straně představují hospodářské rody,
jež byly u zrodu původní obce.
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Od roku 2006 je hlavou
obce pan starosta Bc. Jiří
Ulvr a pan místostarosta
Ing. Josef Boura. Do této
doby zastával funkci sta-
rosty pan František Tau-
chman. Jen těžko se dá pře-
hlédnout, že za jejich „vlá-
dy“ prošla obec především
v posledních letech nema-
lými změnami, a co více,
získala řadu ocenění.

Jednou ze změn byla právě přestavba Obecního úřadu, která proběhla v roce
2010. Jednalo se především o realizaci výtahu a sociálních zařízení, které přinesly
úpravu zasedací místnosti a vstupu do budovy. V roce 2011 bylo realizováno sníže-
ní energetické náročnosti v podobě výměny oken, zateplení stropu a obvodového
pláště. Jak to dopadlo, už všichni víme.

Podívejme se na porovnání fotografií zachycující totéž místo v roce 1956 a -
v roce 2011 po rekonstrukci. Je to vskutku zajímavá podívaná. První fotografie
je vzpomínkou na tehdejší obecní školu, jež zde fungovala v letech 1940–1960. Je
prozatím nejstarší dochovanou fotografií, která byla pořízena. Vděčíme za ni panu
Václavu Benešovi.

Co na to říkají keškaři, kačeři, lovci pokladů chcete-li, kteří cíle dosáhli a získali
tak pro sebe další plusový bod?
Krizaci.cz 12. 4. 2014

„Díky za pozvání. Studenec je krásná obec, čistá a opravená, můžeme jenom tiše
závidět.“
Kaaaaa 12. 4. 2014

„V sobotu odpoledne tu byl naprostý klid, v týdnu to musí být asi náročnější.
Keš nalezena bez problémů, prostě na mě vypadla. Ani jsem netušila, že tady mají
takový hezký Obecní úřad. Díky za keš.“

Dolupeho 9. 5. 2014
„Nedalo se odolat této drive-in kešce. Nezbývá než držet této vesničce palce,

aby dosáhla na další cenné stuhy. Díky za kešuli.“

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

díky této a dalším keším v okolí celkem důkladně prošli a moc se nám tu líbilo.
Děkujeme.“
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DUERO 26. 5. 2014
„Pěkná série. Škoda, že jsme ji kvůli nedostatku času nedokončili. Máte to tu

pěkné.“

BlankaDol 3. 6. 2014
„Už z fotek je vidět, jak se budova změnila. Takovou spoustu ocenění už Stu-

denec získal určitě po právu. I nám se tu moc líbilo, všude bylo upraveno a čisto.
Také dáváme ocenění, tentokrát však kačerské. Díky za kešku.“

Jenčové 22. 6. 2014
„Tak tento Obecní úřad za ty roky pěkně prokoukl, jako ostatně všechno tady

ve Studenci. Odvážně umístěná keška, přejeme dlouhý život bez úhony. Díky za
keš.“

Nessa Elanius 24. 8. 2014
„Teď mě mrzí, že jsem neměla čas na domácí přípravy a netušila, že jde o sérii

– snad příští léto. Tato dědinka se líbí nejen porotě, ale i mně. Všude je vidět, že
se lidi starají nejen po vrátka svých domovů. Tak se tu mějte moc hezky. A díky
za keš.“

eercak 1. 11. 2015
„Nalezeno společně s pejo111. Touto keškou jsme započali naši krátkou pro-

cházku po okolí Studence. Pěkný úřad, to Studenec tedy má. Děkuji za kešku.“

Zorbici 3. 3. 2015
„Rychlovka cestou z Herlíkovic zpět do Kalu. Díky za keš u cesty. Při této pří-

ležitosti jsme se rovnou zastavili ve vyhlášené masně, i když je masopust. Stálo to
za to!“

Spacek01 7. 3. 2015
„Čas 10.20, nalezeno ihned cestou ze Špindlerova Mlýna z lyžování. Studenec

mám moc rád a Špindlerův Mlýn je odtud kousíček. Vyzvednout zde kešku, která
je hned u cesty, byla vlastně povinnost. Díky ownerovi (zakladatel keše) jsme se
tam mohli zastavit a pokochat se.“

Katypoky 11. 2. 2015
„Děkujeme za krabičku. Odlov byl pohodový a rychlý. Byla to téměř drive-in.

Tak malá vesnička a tak hezký úřad? Super!“
Musím uznat, že číst tyto „logy“ (zápisy) je někdy opravdu zábava. Člověk se

dozví spoustu zajímavých poznatků. Například, že velké většině lovců tato jedno-
duchá keš zpříjemnila čekání na červené během oprav studeneckých silnic. Nebo
kdy a kde se dějí zahradní párty a jak se pracuje na OÚ ve Studenci.
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Czprava 26. 7. 2014
„Odloveno v rámci naší dovolené v Podkrkonoší. Tak toto bylo doslova hned.

Díky za keš, moc pěkná obec. Starosta bude asi docela řízek.“

GlossyBrains 29. 3. 2014
„Díky. Odvážné umístění neuniklo pozornosti místních, takže mě doprovázely

komentáře typu: Tak našel, našel.“

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

nezklamal. Tady to byla drive-in rychlovka. Dokonce mě místní pán na kešku
upozornil dříve, než jsem se stihl rozkoukat. Děkuji za keš!“

Haminek 18. 4. 2014
„Bydlíme 50 m od této kešky, a tak pro nás byla samozřejmostí. Naskytla se

však malá komplikace, protože se u OÚ sešla skupinka mudlů čekajících na příjezd
dodávky s masem. Tak jsme si museli počkat, až všichni nakoupí a pak jsme rychle
odlovili, protože s nenápadností to je to trochu těžší. Díky za keš!“

EvsonDJ 7. 11. 2014
„Odloveno s BB007 při cestě do Špindlu za přísného pohledu místního psa bo-

xera odnaproti. Díky.“

E2Lik 5. 8. 2014
„Díky, pěkná keš. Až na paní hlídačku za plotem místního domu.“ :D

Mafi5bj 9. 8. 2014
„Odloveno s Judith a Pafikem cestou z výletu do Krkonoš. Mudlové z bydlíku

odnaproti mohutně pomáhali. Díky!“

Vlcevl 20. 5. 2014
„Pán odnaproti, co ji hlídá, měří časy, za jak dlouho bude odlovena. Dopadli

jsme dobře! Děkuji za kešku.“

R. I. J. O. 22. 8. 2014
„Krátká drive-in zastávka při návratu domů. Pán ze zahrady odnaproti nás

pochválil, že jsme byli při odlovu nejrychlejší. A slíbil, že neřekne, že nás viděl.
Díky.“

Jsem si jistá, že někdo z vás se teď velice baví, protože se v této části článku
poznává. Tímto vám velmi děkuji za podporu. Vidím, že situaci máte pod kont-
rolou. Pamatujte ale, že pokud zde zpozorujete další lovce, musíte být nenápadní,
jinak si budou ještě dlouho vyčítat, že byli přistiženi při činu. Nebo je tu ještě další
možnost. Nadále slibovat, že to na ně neřeknete.

Bc. Veronika Bachtíková
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Včelařství ve Studenci
Albert Einstein: Pokud by na Zemi nebyly včely, zbývají lidem jen čtyři roky života.
J. A. Komenský: Z včelařství naučil jsem se přírodu více znáti a více milovati, než
z mnoha knih učených.
Ch. Ehrenfels: Včelařství je poezie zemědělství.

V těchto několika citátech je řečeno o včelařství mnohé. Včely jsou pro přírodu
a zemědělství nepostradatelné hlavně kvůli opylování rostlin. Člověku také posky-
tují med, vosk a další produkty, využívané v lékařství (mateří kašičku, propolis,
jed a pyl). Pozorování života a práce včel přivádí jejich chovatele k obdivu a úctě
k dokonalosti přírody.

Historie včelařství ve Studenci
Na sklonku 19. století vznikaly první včelařské spolky, kde se včelaři sdružovali

a vyměňovali si zkušenosti. Více se rozšířily za 1. republiky, kdy zřejmě vznikl
zdejší včelařský spolek v Čisté u Horek, sdružující včelaře z Čisté, ze Studence,
Zálesní Lhoty, Bukoviny, Horek. Písemné záznamy máme od r. 1945, ale je z nich
patrné, že navazují na předchozí činnost. Spolky měly jednotnou organizační struk-
turu, která se zachovala dodnes: jednou ročně se včelaři scházejí na výroční schůzi,
kde je zvolen předseda, jednatel, hospodář a důvěrníci pro jednotlivé vesnice. Další
schůze se svolávají podle potřeby, v poválečných letech se schůzovalo v nádražní
restauraci Horka u St. Paky, a to poměrně často, zpravidla jednou měsíčně. Včelaři
se navzájem titulují „přítel“ a zachovává se duch vzájemné pomoci a přátelskosti.

Počty včelařů, včelstev a výnosy medu a vosku jsou v průběhu let značně pro-
měnlivé. V roce 1946 sdružoval spolek 46 včelařů, 380 včelstev. Medu toho roku
nebylo – první poválečné roky byly pro včely nepříznivé. V r. 1947 byla tuhá zima,
na jaře se probudilo k životu pouze 184 včelstev. Rok 1948 vypadal nadějně, ale
v období snůšky nastalo několikatýdenní chladné a deštivé počasí, statistickému
úřadu bylo toho roku vykázáno pouhých 1,25 kg medu a 0,18 kg vosku ze včelstva.
Včelaři tehdy povinně dodávali med Svazu pro drůbež, vejce a med. Dostávali cukr
za výhodnou cenu v pytlích přímo z cukrovaru. (V roce 1946 to bylo 30,50 q pro
380 včelstev, 8 kg pro včelstvo.)

Rok 1951 byl na med bohatší – 5 kg medu ze včelstva, povinná dodávka státu či-
nila 1,70 kg. Včelstev bylo toho roku zazimováno 342. V r. 1952 se objevuje zmínka
o povinném podzimním léčení „od zhoubné nemoci roztoče“ léčivým prostředkem
B. E. F., případně dusičnanem amonným.

V r. 1957 se ze spolku stala Základní organizace Československého svazu vče-
lařů. Počet členů klesl na 28, bylo zazimováno 182 včelstev. V zápise z výroční
členské schůze v r.1958 se dočteme: „… rolníci vstoupili do družstev, aby hospoda-
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řili kolektivně, a tak zvýšili na svých polích úrodu. Na půdě scelené v hony se bude
pěstovati len, obilniny, ale pro naše včelky nenajdete už ani plevel, který se hubí.
Naši chovatelé všestranně užitečných včel nachylují své hlavy, stav včelstev snižu-
jí, protože pastvy pro včely rychle ubývá. Bude velmi nutné a naléhavé, abychom
se přizpůsobili a chov včel udrželi na výši v novém národním hospodářství. V -
zájmu lidské společnosti se bude musit chov včel chrániti a napomáhati všestranně
rozkvětu. Potřebovali bychom mladé nadšence, kteří by lépe organizovali a vedli
včelařství ku prospěchu celého národa.“

V r. 1961 nastaly organizační změny, ZO Čistá byla zrušena a nově byla zalo-
žena ZO Studenec, která sdružila včelaře ze sedmi vesnic: ze Studence (8 včelařů,
70 včelstev), z Čisté (17 včelařů, 82 včelstev), ze Zálesní Lhoty (14 včelařů, 66 včel-
stev), z Levínské Olešnice (5 včelařů, 28 včelstev), z Bukoviny (2 včelaři, 13 včelste-
v), ze Žďáru u St. Paky (2 včelaři, 13 včelstev) a z Martinic (8 včelařů, 55 včelstev) –
celkem tedy 58 včelařů, kteří zazimovali 331 včelstev, na jednoho včelaře připadalo
průměrně 5 až 7 včelstev.

V šedesátých a sedmdesátých letech byl předsedou ZO přítel Josef Nosek, jed-
natelem přítel Miroslav Mühle. Schůzovalo se ve studenecké sokolovně nebo v po-
žární zbrojnici. Počty včelařů se pohybovaly od 43 do 55. Podařilo se získat i dosud
neorganizované včelaře, což mělo význam pro jednotný postup proti včelím cho-
robám. Včelaři se starali o 215 až 300 včelstev.

Byly předepsané povinné státní dodávky medu, ale včely si mednou snůšku
příliš organizovat nenechaly. Někdy plnily plán i na 130 %, jindy vůbec. Např.
v r. 1976 dodalo 210 včelstev 1238 kg medu, v r. 1978 bylo předepsáno 896 kg medu,
dodáno nebylo nic. Stát už neposkytoval včelařům cukr, ale finanční příspěvek.

Včelaři pořádali přednášky, brigády v zemědělství a na zvelebení obce, občas
výlety a zájezdy. Společně objednávali zásilky nových včelích matek. V případě
potřeby se provádělo léčení, používal se přípravek BEF a Fumagilin (proti nosema-
tóze).

V r. 1976 byl založen včelařský kroužek pod vedením přítele Vágenknechta,
navštěvovalo ho 8 chlapců, kteří se učili základům včelařství a pečovali o dva úly.

V osmdesátých letech se začala plošně rozšiřovat varroáza. Včelaři odebírali
v zimě z úlů vzorky měli (měl je směs rozkousaného vosku a biologických zbytků,
padající ze včelstva) a posílali je na laboratorní rozbor. Ještě v r. 1983 bylo vyšetření
měli na varroázu negativní.

Rok 1985 byl pro včely nepříznivý. Z 341 zazimovaných včelstev dočkalo jara
jen 183. Pak začaly počty včelstev opět narůstat až k rekordnímu počtu 384 včel-
stev v r. 1989. Tehdy měla ZO Studenec 48 včelařů v sedmi obcích, 21 včelařů ze
Studence, 9 ze Zálesní Lhoty.
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V r. 1988 byl pořízen přístroj na ošetřování včelstev, kterým se aplikuje léčivo
do úlů formou aerosolu. Provádělo se preventivní podzimní ošetřování přípravkem
Taktik. Přes všechna opatření se v devadesátých letech varroáza plošně rozšířila,
i léčená včelstva měla zhruba v polovině případů pozitivní nález.

V r. 1996 ukončil předseda Josef Nosek po 35 letech svoji funkci, novým předse-
dou se stal přítel Vlastimil Nosek. V r. 1999 předal přítel M. Mühle svoji jednatel-
skou funkci příteli Ing. Josefu Noskovi.
Současnost včelařství ve Studenci

V současné době ZO ČSV Studenec sdružuje včelaře z devíti obcí, viz tab.:
Obec počet včelařů počet včelstev
Studenec 14 81
Zálesní Lhota 5 54
Nedaříž 1 5
Čistá u Horek 6 27
Bukovina 4 19
Levínská Olešnice 6 35
Horka u St. Paky 2 13
Martinice 1 5
Žďár 2 15
Celkem 41 254

Předsedou je stále př. Vlastimil Nosek, jednatelem př. Ing. Josef Nosek.
Věkově jsou včelaři mezi 24 a 85 lety, věkový průměr ve Studenci je 52 let. Vče-

lařením se zabývají většinou muži, z 41 včelařů jsou 4 ženy. Je potěšující, že v po-
sledních letech začíná více včelařit i mladá generace, někteří navazují na rodinnou
tradici, jiní ji teprve zakládají s pomocí včelařských sousedů a přátel. Nejčastěji
chovají včelaři tři až osm včelstev, největším včelařem je nyní př. A. Pacholík, kte-
rý chová v Zálesní Lhotě 28 včelstev a ještě se stará o dvě včelstva v areálu naučné
stezky u školy.

Často diskutovanou otázkou je mezi včelaři volba úlu, který by včelám nejvíce
vyhovoval. Ve zdejším kraji se používají většinou zateplené nástavkové úly s rám-
kovou mírou 24 × 39 cm, u kterých je možné prostor úlu v době největšího rozvoje
včelstva rozšířit nástavkem. Někde ještě dosluhují starší typy úlů, tzv. budečáky.
Někteří včelaři si vyrábějí úly sami, jiní využijí bohaté nabídky trhu, případně
experimentují s moderními typy úlů, s méně obvyklými rámkovými mírami, s no-
vými způsoby ošetřování včel. Včely jsou poměrně přizpůsobivé. Většina včelařů
má úly volně postavené pod širým nebem (včelnice), někteří mají úly v dřevěných
přístřešcích (včelíny).

Nejvíce řešeným problémem je boj s varroázou, což je novodobá choroba včel.
Vznikne napadením včelstva kleštíkem včelím, lidově nazývaným roztoč. Tento

Ročník 2015 Číslo 2

42 OÚ Studenec



parazit, viditelný pouhým okem (velikost kolem 1 mm), vysává včelí larvy i dospělé
včely a způsobuje jejich degeneraci a zeslábnutí. Onemocnění se přeneslo z včely
východní na naši včelu medonosnou pravděpodobně již počátkem 20. století po
otevření Transsibiřské magistrály. Včela medonosná nemá proti roztoči geneticky
dané žádné způsoby obrany a bez pomoci člověka by včelstva roztočům podlehla.
Proto je léčení nezbytné. Provádí se každoročně na podzim ve třech etapách, dva-
krát fumigace a jednou ošetření aerosolem, jako léčivá látka se používá Varidol.
Počátkem ledna včelaři vybírají z úlů měl a posílají ji na rozbor. Pokud se ukáže, že
v úle přetrvávají roztoči, je nutno provést ještě jarní léčení, kdy je potřeba rozebrat
včelí dílo a natřít zavíčkovaný plod léčivou látkou.

Důsledným léčením je možné držet roztoče na uzdě a uchovat včelstva v po-
měrně dobrém zdravotním stavu, což se projeví i na množství medu, vytékajícím
při medobraní z medometu. Podívejme se na údaje ze statistických výkazů, které
uváděli včelaři v posledních letech:
Období počet včelařů počet včelstev výnos medu výnos vosku

k 1. 5. k 15. 9. prům. celk. prům. celk.
2006 40 ? 244 15,25 3720 0,533 130
2009 37 238 244 11,59 2830 0,45 110
2011 35 245 253 19,59 4957 0,34 85,4
2012 33 242 214 13,94 2984 0,45 96,5
2013 33 212 218 14,05 3063 0,53 116,5
2014 38 218 258 9,86 2545 0,48 123

Poslední desetiletí bylo pro včely a včelaře příznivé, kromě loňského roku, kdy
bylo sice brzké a teplé jaro, ale v období největšího rozkvětu ovocných stromů
a řepky bylo chladno a deštivo a včely nemohly zužitkovat pastvu.

Doufejme, že letošní rok bude opět vydařený. A ještě pár slov pro ty, kteří se
v letošním květnu a červnu potkají s včelím rojem: upozorněte nejbližšího včelaře
a zachovejte klid, není mírnějších včel než těch, které se vyrojily. Mají v medných
váčcích zásobu medu na cestu, tudíž jsou klidnější, a nepotřebují bránit úl. Obklo-
pily matku a vyčkávají, až včely pátračky najdou nové obydlí. Samy od sebe nikoho
nenapadnou. (Obvykle se dočkají odchycení včelařem a zabydlí se v rojáčku.)

Shrneme-li výše uvedené údaje, můžeme říci, že včelařství ve zdejším kraji si
zachovává dobrou úroveň – na rozdíl od jiných oblastí Čech, kde po r. 1989 značně
ubylo včelařů a včelstev a zavčelení krajiny je nedostatečné. Ale zdejší krásná
příroda s rozkvetlými jarními loukami by uživila ještě mnohé včelky…

Závěrem několik lidových moudrostí:
Denně jedna lžíce medu dělá z dědy neposedu! Kdo má raděj med než včelky, nebude
z něj včelař velký! Včelín tobě bratře hlásá: ve svorné práci naše spása!

H. Soukupová
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Milí Studenečtí,
skautský I. oddíl Štěňata ze Studence zve na druhý ročník Pohádkového lesa

aneb putování s Jirkou Šášulou. Tato akce bude určena především pro předškolní
děti od 3 let s doprovodem rodičů a žáky 1. stupně základní školy, kteří mohou jít
samostatně. Ale srdečně jsou zváni úplně všichni.

Do pohádkové říše se přeneseme v neděli 31. května u skautské klubovny ve
Studenci ve 13.33 hod a zde pro Vás ubrousek prostře různé pochoutky a indiáni
připraví zábavné atrakce. Ale především zde začne kouzelná cesta do Černého
lesa, na které se děti setkají se spoustou pohádkových bytostí a budou moci plnit
zapeklité úkoly.

Vstupné na každého
cestovatele pohádko-
vou říší činí 30 Kč. Na
cestu se budou moci
občerstvit kouzelným
nápojem a na ty nej-
vytrvalejší čeká v cíli
kus žvance.

Doufáme, že pro
všechny malé účast-
níky bude naše cesta
hezkým dárkem k je-
jich svátku. Velice se
na vás těší skauti ze
Studence.

Více informací zís-
káte na www.stenata-
.g6.cz nebo na stena-
ta.g6@gmail.com nebo
na telefonním čísle
607 448 599.
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Mladí hasiči ze Studence „mladší Soptíci
a starší děti“
Podzim a zima – MH starší

Florbal – V pondělí 10. 11. 2014 byl hasičák zrušen a přesunut na čtvrtek 13. 11.
To bylo pro nás volno v sokolovně a mohli jsme jít hrát florbal. Sešlo se nám
16 hráčů a byla to pořád-
ná bitka. Naštěstí se ni-
komu nic vážného nestalo
a skončili jsme nerozhodně
8:8. Musím děti pochválit,
protože bojovaly všechny
z plných sil, takže jsme se
pěkně zapotili.

Předvánoční tvoření –
24. 11. 2014 jsme na hasi-
čáku starších dětí vyráběli voňavou sůl do koupele, jako dárečky pro rodiče. Děti
si sůl obarvily a navoněly. Potom ji musely promíchat a nasypat do dóziček. Barvy
různě kombinovaly. Výrobky se jim moc povedly… a vonělo to v klubovně ještě
dlouho potom.

Bazén Jičín – V úterý 2. 12. 2014 jely starší děti do Jičína do bazénu. Odjezd
od hasičárny byl v 16.00 a vrátili jsme se po půl sedmé. Bylo to bezva. Jelo 14 dětí
a 5 dospělých. Dětem se tam moc líbilo.

Odlévání svíček a perníčky – Na hasičském kroužku v pondělí 8. 12. 2014 jsme
se staršími dětmi odlévali plovoucí svíčky. Materiál jsme dostali od manželů Pod-
zimkových, za což jim tímto moc děkuji. Děti obarvily roztavený vosk a lily ho
do formiček na ořechy. Po zaschnutí do nich zapíchaly knoty. Vznikly plovoucí
svíčky, které si zapálíme na besídce příští týden. (Kvůli koncertu v ZŠ budeme mít
hasičskou besídku ve středu 17. 12. v 17.00). Eva Linková nám upekla vynikající
perníčky různých tvarů. Zdobili jsme perníčky s motivy hvězdných válek… A co
děti nesnědly, zabalili jsme si do dárečků. Byl to moc hezký hasičák. Trochu rušný
a náročný na úklid, ale musím děti pochválit. Než odešly domů, každý si své místo
vzorně vydrhnul.

Předvánoční besídka – Protože poslední pondělí před Vánoci byl v základní
škole koncert, který jsme si nemohli nechat ujít, přesunuli jsme si besídku na
středu 17. 12. 2014. Sešli jsme se v klubovně a rozbalili si dárečky, které jsme si pod
stromeček nadělili minulý hasičák. Každý si svoji plovoucí svíčku zapálil a vložil
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do vody. Pak jsme zpívali koledy a sledovali, jak nám svíčičky září do tmy. Po této
kraťoučké idylce jsme ze stromečku sundali dvě psaní od Ježíška. Jedno bylo pro
holky, druhé pro kluky. Tam bylo morseovkou napsáno, kde hledat další dárečky.
Luštění šlo dětem už skoro samo a za chvíli vyběhly do tmy. Běželi jsme až k le-
síku. Tam na nás čekaly dárečky. Sladké rolky a prskavky. Ověšeli jsme stromky
prskavkami a zapálili. Děti to ohromně bavilo. Byla skvělá atmosféra. Už se těšíme
na Vánoce.

Verča Vanclová

Soptíci – MH mladší

Vánoční tvoření – V předvánočním čase jsme měli se Soptíky spoustu práce.
V pondělí 1. 12. jsme na náš hasičský kroužek pozvali šikovnou maminku Vlaďku
Buluškovou, která si pro nás připravila zdobení polévkové lžíce FIMO hmotou
a výrobu papírového svícínku. Děti práce s FIMO hmotou moc bavila a tak byly
lžíce ozdobeny krásnými vánočními motivy. Potom jsme dali lžíce péci do trouby
a během pečení si zpříjemnili čas výrobou papírových svícínků. Vlaďka doprostřed
svícínku dětem nalepila ještě čajovou svíčku. Po upečení FIMO hmoty jsme dětem
výrobky z dnešního kroužku rozdali domů. Na závěr za pilnou práci dostali Soptíci
od Vlaďky dva perníčky – čertíka a Mikuláše. Všichni jsme moc poděkovali a těšili
se z vyrobených předmětů.

Vánoční besídka – V pondělí 8. 12. 2014 se konala vánoční besídka. Hasičský
Ježíšek nám přinesl do klubovny vánoční stromeček a pod ním byly položené dá-
rečky pro naše nejmenší děti. Před rozbalováním jsme si zazpívali s harmonikou
pár koled a připili si dětským šampáněm. Popřáli jsme si krásné Vánoce, spoustu

splněných přání a do nového
roku 2015 hodně zdraví, štěs-
tí, lásky a úspěchů osobních
i hasičských. Pak došlo na roz-
balování dárků. Pod stromeč-
kem jsme našli lana, barevné
papíry, lízátka, sušenky a nová
červená hasičská trička v dět-
ské velikosti. Z nich jsme měli
největší radost a hned jsme si
je vyzkoušeli. Před odchodem
domů jsme si zaprskali prskav-
kami a popřáli si ještě jednou
krásné a veselé Vánoce.

Ročník 2015 Číslo 2

46 OÚ Studenec



Výlet na pizzu – V pondělí 26. ledna jsme se Soptíky (mladí hasiči mladší) vyra-
zili na výlet. Cíl byl stanoven jasně – pizzerie v Jilemnici. Jelo 17 dětí a 4 dospělí.
Všichni jsme si pochutnali na šunkové pizze a zapili to limonádou. S plnými bříšky
jsme opět nasedli do aut a jeli spokojeně domů. Děkuji všem, kteří mi pomohli
s odvozem dětí. Soptíci jeli na výlet za odměnu, neboť jsou aktivní i přes zimu. Celý
leden malovali obrázky na výzdobu hasičského bálu, který se konal 24. 1. 2015.
A nyní se opět pustíme do opakování všech věcí, které potřebujeme znát na jarní
i podzimní kolo hry Plamen – uzle, první pomoc, topog. značky… Nebudou chybět
ani znalost z požární ochrany a výroba dárečků pro radost. :-)

vedoucí Soptíků Miroslava Vanclová a její pomocnice

MH starší – Zkoušky odznaků odborností
V pondělí 23. února 2015 proběhly v hasičské zbrojnici ve Studenci závěrečné

zkoušky k získání odznaků odborností mladých hasičů. Zkoušky začaly v 17.00.
Ve zkušební komisi seděli: zkoušející Miroslava Vanclová, vedoucí mládeže Lukáš
Kalenský a Eva Linková.
Mladí hasiči, kteří se zkou-
šek zúčastnili, získali po-
třebné informace pro zvlád-
nutí zkoušek na pravidel-
ných pondělních schůzkách
a samostudiem.

Plnily se zkoušky odzna-
ků odborností: preventista
– junior, strojník, strojník
– junior a kronikář.

Tento rok si odznáček
odneslo 15 mladý hasi-
čů. A tady jsou:
strojník – junior: Lukáš Vancl, Jan Vancl, Radim Link a Eliška Drbohlavová
preventista – junior: Tomáš Podzimek, Nikola Hamáčková, Martin Jerie, Ondřej
Vaníček a Daniel Mečíř
strojník: Barbora Vanclová, Filip Ulman, Lukáš Link, Eliška Hamáčková, Adam
Kalenský a Josef Vancl
kronikář: Eliška Hamáčková

Děti za své znalosti získaly doklad o splnění zkoušky odznaků odbornosti, malý
odznáček, zápis do průkazky mladého hasiče a samolepku splnění zkoušky do
členské průkazky.

Ještě jednou dětem za snahu moc děkuji a srdečně jim gratuluji.
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Beseda s velitelem JSDH Studenec
Beseda s velitelem JSDH Studenec proběhla 2. března 2015 v hasičské klubovně

ve Studenci od 16.00 hodin. Cílem této besedy bylo seznámit hasičské děti s čin-
ností Jednotky sboru dobrovolných hasičů ve Studenci v roce 2014.

Mladí hasiči se sešli ve velkém počtu a bylo pro ně připraveno povídání do-
provázené fotografiemi. Besedou nás provázel velitel JSDH Studenec Josef Vancl.
Mladí hasiči se dozvěděli o všem, co se stalo v uplynulém roce. O všech akcích, kde
jednotka sboru dobrovolných hasičů zasahovala. Toto povídání je pro ně velice
přitažlivé hlavně proto, že se dozvídají spoustu informací ze svého okolí. Vidí, co
se stalo v jejich vesnici, jejich sousedům, jejich kamarádům a jiným lidem v je-
jich blízkosti. Nechyběly ani informace o tom, jak se dobrovolní hasiči školí a co
všechno musí znát.

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

Více fotografií na hasici.studenec.cz
Miroslava Vanclová

T. J. Sokol Studenec

Běh na lyží – hodnocení lyžařské sezóny

Ač nám letošní zima, co se týká přídělu sněhu, opět nepřála,
studeneckým lyžařům se v zimní sezóně dařilo výborně!

Soutěž O pohár Libereého kraje

Tato soutěž je vypsána pro děti od osmi do čtrnácti let, v běžeckém lyžování
jsou to kategorie nejmladších, mladších a starších žáků a žákyň. Během zimy se
uskuteční celkem sedm závodů v různých místech Libereckého kraje, šest z nich
je bodovaných a poslední je celkové vyhlášení poháru a vítězů. V letošní zimě se
uskutečnilo 5 závodů (jeden musel být pro nedostatek sněhu zrušen): Benecko,
Josefův Důl, Jablonec nad Nisou, Bedřichov, Jilemnici nahradilo více zasněžené
Benecko. Nejzářivějších výsledků dosahovala v kategorii žákyně nejmladší ročník
narození 2005 Markéta Štefanová, která vyhrála všech pět podniků, získala tak
pohár pro nejlepší lyžařku sezóny 2015. Ve stejné věkové kategorii obsadila v ko-
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Markéta Štefanová – lyžařka
sezóny 2014/2015

Jan Štefan – vítěz Poháru Libereckého
kraje (společně s M. Svobodou z Jilemnice)

nečném zúčtování nádherné sedmé místo
Zuzana Bourová, zápolila ve čtyřech zá-
vodech, nejlépe se umístila na Benecku
na 4. místě. Magdaléna Chrástová skon-
čila na místě sedmnáctém, Barbora Šul-
cová byla hned za ní osmnáctá. Ve stejné
kategorii chlapců se v letošní sezóně udě-
lovala dvě první místa, neboť Jan Štefan
ze Studence a Martin Svoboda z Jilemnice
získali úplně stejný počet bodů. Honzí-
kův „zlatý“ pohár je tedy už druhý do
studenecké sbírky. Pohárek bronzový si
vybojovala Linda Zahradníková, která
zvládla ve dvou závodech zvítězit – po-
dařilo se jí to na Benecku a v Jablonci
nad Nisou – zde měla v patách svoji od-
dílovou kolegyni Veroniku Bergerovou,
která obsadila druhé místo a s počtem
konečných tří závodů se v Poháru Libereckého kraje řadila na pěkné sedmé místo.
Ve stejné věkové kategorii chlapců – tedy ročník narození 2003 žáci nejmladší

– bral konečné čtvrté místo Lukáš Trej-
bal, jeho nejlepším letošním umístěním
v krajských soutěžích je 2. místo z Jab-
lonce nad Nisou. Matyáš Militký skončil
v konečném zúčtování se čtyřmi závody
šestý – což je velký úspěch. Mezi žá-
kyněmi staršími pěkně bodovala Renata
Trejbalová, která se třikrát umístila na
2. místě – v její nadupané kategorii to
stačilo na celkové čtvrté místo. Dvanáctá
byla Magdaléna Bergerová, jejím nejlep-
ším výsledkem v uplynulé sezóně je čtvr-
té místo z Josefova Dolu. Starší žák Vít
Štefan obsadil celkové patnácté místo.
Tereza Chrástová mezi dívkami figuro-
vala v konečných výsledcích na devátém
místě. V kategorii žáci mladší ročník na-
rození 2004 byl na místě desátém hodno-
cen Ondřej Berger.

Ročník 2015 Číslo 2

OÚ Studenec 49



Žákovské družstvo Sokola Studenec po vyhlášení
krajského poháru družstev

Linda Zahradníková
s pohárem za 3. místo

V celkovém součtu obsadili závodníci So-
kola Studenec nádherné 2. místo v hodnocení
malý klubů. GRATULUJEME‼! (1. místo Ja-
nov-Bedřichov, 3. místo Vysoké nad Jizerou).

Mistrovství České republiky – Vrlabí
27. 2. – 1. 3. 2015

Mistrovství ČR starších žáků a žákyň se ko-
nalo na nám dobře známých tratích ve Vrchlabí.
Jelikož letošní zima nadělila málo přírodního
sněhu, většinu tréninků absolvovali Studenečáci na okruhu ve Vrchlabí, kde byla
bohatá zásoba sněhu technického. Výhoda známého terénu se ukázala hned v pátek
první den celého mistrovství, kdy na trati „sprint volnou technikou“ získala zlatou
medaili Renata Trejbalová. 42. místo mezi chlapci obsadil Vítek Štefan – soutěžilo
53 žáků z celé České republiky.

Sobotní den se závodilo klasickou technikou běhu a Renata Trejbalová brala na
tříkilometrové trati medaili bronzovou. 21. místo Chrástová Tereza, 29. místo Vít
Štefan.
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Renata Trejbalová – mistryně ČR
žactva v běhu na lyžích ve sprintu

volnou technikou

Lukáš Trejbal – 6. místo
Hledáme nové talenty

V neděli byly na pořadu závody štafet
3 × 3 km klasicky. V družstvu za Liberecký
kraj finišovala skvěle Renata Trejbalová na
třetím místě!

Zásluhou Renaty Trejbalové získalo
studeneé lyžování během 3 dní 3 mis-
trovské medaile. Velikou poklonu zaslouží
samozřejmě i trenér a servisman v jedné
osobě pan Petr Pleáč.

Finále českého poháru v běhu na
lyží + Hledáme nové talenty
Boží Dar 13.–15. 3. 2015

V pátek třináctého března se parta 8 zá-
vodníků Sokola Studenec, plus jejich tre-
nérský a rodičovský doprovod, vydala na
cestu k lyžařskému areálu až na Boží Dar.
V pátek jsme si prohlédli tratě a ubytovali
se v příjemném prostředí penziónu Lesanka
v osadě Mariánská pár kilometrů od závo-
diště. Večer jsme si vzali k srdci rady pana trenéra Petra Plecháče jak si hravě
poradit s těžkou tratí závodu ski crossu, kterou pro nás připravili místní pořadatelé.
Jednotlivých závodů se účastnili mladí lyžaři z celé České republiky.

Skicross volnou tenikou:
Trať dlouhá 1100 metrů, plná traťových ne-

rovností – vln, skoků, zatáček, která prověřila
obratnost a nebojácnost jednotlivých závodníků.
Závodilo se ve dvou kolech, poté 12 nejlepších
závodníků postoupilo do finále A a B.
Žákyně starší 2001 – 13. místo Renata Trejbalo-
vá, 21. místo Magdaléna Bergerová
Žákyně starší 2002 – 22. místo Tereza Chrástová
Žáci mladší 2003 – 8. místo Lukáš Trejbal –
účast ve finále B, 35. místo Matyáš Militký
Žákyně mladší 2003 – 11. místo Veronika Ber-
gerová – účast ve finále B, 20. místo Linda Za-
hradníková
Žáci mladší 2004 – 11. místo Ondřej Berger –
účast ve finále B
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Ondřej Berger – 9. místo
Hledáme nové talenty

Poslední lyžování na Strážníku

Závod klasiou tenikou:
Trať dlouhá 2 km – Žáci mladší 2003 – 6. místo
Lukáš Trejbal, 17. m. Matyáš Militký, Žáci ml.
2004 – 9. místo Ondra Berger, Žákyně mladší
2003 – 8. místo Linda Zahradníková, 9. m. Ve-
ronika Bergerová
Trať dlouhá 3 km – Tereza Chrástová 20. místo
Trať dlouhá 4 km – 8. místo Renata Trejbalová,
33. místo Magda Bergerová

Celkové hodnocení obou závodní dní bylo
pro závodníky Sokola Studenec velmi příznivé!
Osmkrát se umístili mezi 11 nejlepšími v České
republice!

Marie Bergerová

Lyžařská přípravka

Skupina nejmladších dětí se pod vedením Vladimíra Junka a Jaroslava Háka
snažila naučit základním pohybovým návykům, které je jednou dovedou od vše-
strannosti k lyžařským dovednostem. Na první podzimní cvičení jsme pozvali děti
1. a 2. třídy, scházelo se deset děvčat a chlapců – někdy v sokolovně, jindy se
běhalo po Strážníku a Horce. Tréninků na sněhu bylo také dost – jezdilo se ve
Studenci (u sokolovny, „sjezdový“ výcvik byl na svahu od Kovaříkovy skály, stopy

jsme si vyjížděli na
Strážníku i na Horce.
Trénovalo se i na Be-
necku a na umělém
sněhu ve Vrchlabí. Po-
slední studenecké ly-
žování bylo 6. března
na lhotecké straně
Strážníku. Některé děti
si troufly i na oprav-
dové závody – závo-
dily na Benecku, ve
Vrchlabí, na sokol-
ských přeborech.
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Společné cvičení a běhání bude pokračovat až do prázdnin.
Zveme i další děti – sázíme se vždy v pátek v 15.30 hod. u sokolovny.

Jaroslav Hák

Odešel sokol

Ve čtvrtek 19. března 2015 zemřel bratr Jaroslav Čech.
Jarka Čech se celý život věnoval stude-

necké tělovýchově a sportu. Od dětských
let byl díky svém otci platným členem
Sokola nejprve jako cvičenec, brzy se stal
cvičitelem i výborným hráčem volejbalo-
vého družstva, které patřilo mezi nejlepší
v širokém okolí. Když bylo třeba mladým
elánem doplnit funkce ve výboru TJ, ve
volejbalovém svazu, v obecním zastupi-
telstvu, tak Jarka byl vždy ochoten po-
moci.

Celá generace studeneckých cvičenců
nezapomene na jeho obětavost při ná-
cviku hromadných vystoupení a je mu
vděčna za množství nezapomenutelných
zážitků při společných cvičeních, které
vyvrcholily v Praze na Strahově.

Při návštěvě studenecké sokolovny vi-
díme obětavou práci našich předchůdců,
kteří ji vybudovali. V čele té party v še-
desátých letech stál opět Jarka Čech.

Nové nadšení do společné práce přinesly změny v devadesátých letech. Jarka
byl účastníkem velkého sokolského shromáždění v roce 1990, z kterého vzešlo
obnovení České obce sokolské. A opět se hledali schopní činovníci – bratr Jaroslav
Čech se stal starostou Sokola Studenec i starostou župy Krkonošské.

V pozdějších letech jeho práci začaly omezovat zdravotní potíže a s aktivní prací
v Sokole se bratr Čech rozloučil v roce 2007.

Studenecká veřejnost děkuje panu Jaroslavu Čechovi za práci, kterou pro ni
vykonal.

výbor T. J. Sokol Studenec
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Sportovní klub Studenec

Fotbal
Studenečtí fotbalisté se na sezónu připravovali v tělocvičně a na umělce a jar-

ní mistrovskou sezónu dospělí zahájili naostro bez sehrání přípravného zápasu.
Všechny překvapilo béčko, které na umělce v Lomnici porazilo adepta na postup
z Vysokého v poměru 3:2, v dalším zápase však coby domácí opět na lomnické
umělce podlehlo béčku Přepeř 1:2. Do třetice svůj zápas na umělce odehrálo i áčko
a po slibném úvodu prohrálo s Novou Vsí 1:3. Doufejme, že rozmarné dubnové
počasí umožní start i nad domácím hřišti.

Příliš velký pohyb nenastal ani v hráčském kádru, v žákovských týmech pokra-
čuje spolupráce s Martinicemi a Baumitem Jablonec nad Nisou, mezi dospělými
byli na půlroční hostování uvolnění Václav Korotvička do Zálesní Lhoty, Michal
Nosek do Dolní Kalné (oba pod podmínkou, že odehrají zápasy za dorost v rámci
sdruženého startu) a Miro Svintek do Podhůří. V béčku chtějí svou hráčskou kari-
éru restartovat Pavel Černý a Tomáš Štěpánek.

Studenečtí fotbalisté a fanoušci se vydali i na zápas Česko–Lotyšsko, i když
nebyli spokojeni s výsledkem, přivezli si alespoň fotky s Pavlem Kadeřábkem
a Pavlem Vrbou.

Koncepce fotbalové mládeže SK Studenec
V letošní sezóně 2014–2015, která je právě ve své polovině, jsme opět tradičními

účastníky okresních soutěží mládeže OFS Semily. V poslední době v kategoriích
mládeže mužstev spíše ubývá, buď vlivem malého počtu dětí, nebo přihlášením
do krajských soutěží a s tím spojeném náročném cestováním po Libereckém kraji.
Výbornou zprávou pro nás v klubu, Základní a mateřskou školu Studenec a v nepo-
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slední řadě i samotnou obec Studenec-Zálesní Lhota je taková, že současná členská
základna mládeže snad bude schopna „přežít“ i v budoucnu… Ve svých dalších
řádcích, které budu psát, nehledejte výsledky, statistiky, nejlepší střelce apod…
Snad jste si již zvykli, že v našem oddílu jde spíš o koncepční práci rozvoje hráče
a námi nastavenou filosofii, byť se to může zdát mnohým z Vás na této výkonnost-
ní úrovni směšné…
Ti nejmenší borci a borkyně

V médiích jste určitě, byť někdo okrajově, slyšeli o akci naší zastřešující organi-
zace FAČR, o tzv. „Září – měsíc náborů“ a související „Můj první gól“. Podařilo se
nám ve spolupráci s krajským a okresním fotbalovým svazem přivést tento podle
nás vynikající nápad i do Studence. V neděli 14. 9. 2014 jsme pro malé sportovce
připravili jedenáct stanovišť, kde si mohli Vaše děti vyzkoušet nejen fotbalové,
ale i dovednostní a pohybové aktivity. Mnozí se v partě sportovců ocitli poprvé,
ale věřím, že se jim to i přes nepřízeň počasí líbilo. Měli jsme i obrovskou radost
(někdy i škodolibou :-)), že se spoustu rodičů muselo začít hýbat také (hahaha).
Akci přihlížel i předseda komise mládeže KFS Liberec Jiří Štoll a jeho hodnocení
náboru bylo pro nás velmi lichotivé. Ukázalo nám, že máme i dostatek dobrovolní-
ků z řad rodičů a bývalých hráčů, kteří jsou ochotni investovat zdarma svůj volný
čas ve prospěch dětí, které nezajímají (doufám…) jen nutné výstřelky dnešní doby
v podobě televize, videoher a různých aplikací. O těchto nadšencích později…

Mladší přípravka
Přiznám se, že já jako pisatel tohoto článku jsem viděl za celý podzim pouze dvě

její utkání. Nemohu tedy hodnotit, kam se kluci a holky posunuli, co nového se
naučili. Jedno vím ale jistě. Pakliže se podívám po okolních obcích a mám možnost
mluvit i s trenéry větších klubů, mít v této kategorii tolik dětí, co my, je jejich
snem. V tomto se nám připravený nábor opravdu osvědčil. Doufáme, že jsou i za
proběhlou krátkou dobu spokojení i rodiče osmnácti nových borců a rádi doma
vyslechnou své dítě, jaké mělo na tréninku zážitky. Kluci a holky se sportem jako
takovým začínají. Neví teď ještě, zda je fotbal jejich vášní, zda jim více vyhovuje
kolektivní sport než individuální. Důležité v této věkové kategorii je rozvíjet jejich
pohybovou vybavenost, koordinaci a nejdůležitějším parametrem je HRA! Proto
je naše práce „trenérů kamarádů“ důležitá a jejím posláním je přitáhnout děti ke
sportu a nejlépe k fotbalu. Tihle malí pimpulíni jsou totiž základním kamenem,
podstavou a stěžejním pilířem toho, aby byla zachována tradice fotbalu ve Studen-
ci. Vždyť tradice mládežnických týmů je u nás v klubu obrovská. Naše „áčko“ je
z 90 % složeno z místních odchovanců. A měli bychom být hrdí na to, že nás ještě
nevysála touha po chvilkovém úspěchu s pomocí peněz, jako některé pseudokluby,
které nemají žádnou mládež, natož pak i třeba hřiště…
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Starší přípravka
Starší přípravka mi dělá radost. Kluci i díky trenérům začínají vnímat fotbal

jako kolektivní hru. Jak jsem již předeslal, nechci v tomto článku zmiňovat žádné
výsledky, statistiky. Starší přípravka je „produktem“ naší koncepce. Mám radost,
když vidím brankáře konstruktivně rozehrát, mám radost, když nevykopává dlouhé
balony, které jsou pro kluky těžké a složité na zpracování. Počítal jsem v zápase
s jedním soupeřem, kolikrát byl dlouhý výkop brankáře pro jeho tým užitečný.
Můžete se přijít podívat na zápas a počítat se mnou… Z deseti výkopů podrželi
balón ve svůj prospěch pouze jednou‼! Mám radost, když třeba obránci pod tlakem
balón neurvou, neodkopnou, neodpálí. Prostě se snaží i s rizikem přejít 1 na 1.
Vždyť co se může nejhoršího stát? Dostanou jenom gól… Těch ještě v jejich fotba-
lovém životě bude… Mám radost, když kombinují a snaží se dostat až před branku
a „uklízet“ do prázdné. Jsou v období „zlatého věku učení“. Teď musí zkoušet klič-
ky, teď musí fintovat, klamat tělem atd. Ano, pramení z toho chyby, které může
soupeř trestat. Ale my nechceme vyměnit získané body za individuální rozvoj
hráče. Odkopnout, urvat, přerušit mohou pod trenérem v mužské kategorii, to se
naučí rychle. Ale zautomatizovanou a dobře provedenou kličku jen stěží…

Mladší žáci
Mladší žáci jsou teď mnou a Dušanem Jandurou vedeným týmem. Tým je pře-

vážně složený z úspěšného ročníku 2003 a 2002. Někdy mám pocit, že každý ročník
lze srovnávat stejně jako víno. Zkuste si, rodiče, vzpomenout, za jakých okolností
jste tento ročník „vyráběli“, případně doporučte ostatním (hahaha). Než jsme vůbec
mladší žáky přihlašovali do soutěže, museli jsme vyhodnotit příjemné problémy.
Hned tři odchovanci (Maty Hrubý, Dan a Tom Jandurovi) hrají na střídavý start
Ligu mladších žáků U12 za klub FK Baumit Jablonec. Já vídám skoro všechny
jejich zápasy, kde kluci dobře do týmu zapadají a jsou více než konkurenceschopní.
Výbornou alternativou bylo spojení s mladšími žáky Sokola Martinice (jejich hráč
Evžen Malý rovněž v Jablonci). Lehké oťukávání kamarádství proběhlo při přátel-
ských utkáních o letních prázdninách. Na hráčích byla vidět rivalita z předešlých
let, ale postupně si udělali super partu. Na trénink máme výbornou docházku a je
potěšující, že svou případnou absenci si někteří kluci řeší už sami s námi trenéry.
Tohle je další část naší koncepce. Samostatnost, spolupráce, schopnost připravit si
sám výstroj na zápas i trénink. Samozřejmostí jsou základní hygienické návyky –
jdu z práce (zápasu) – sprchuji se.

Starší žáci
Ročníků narozených pro mužstvo starších žáků máme bohužel málo. Původním

záměrem bylo stejné spojení se Sokolem Martinice jako mladší žáci, nicméně kluci
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se „rozprchli“ do více klubů (Vrchlabí, Dolní Kalná, Martinice). Důvodem našich
plánů bylo doplnit našeho spolupracujícího rivala pod kopcem tak, aby hráli pouze
kluci, kteří jsou věkem v této kategorii. Bohužel stejně musí tým doplňovat i mladší
žáci…

Dorost
Dorost je opět dobrý ročník, zase jako již zmiňované víno (hahaha). Již v loňské

sezóně doplňovali hráči náš A i B-tým. Stalo se to takovou rutinou, že si někteří
fanoušci vůbec neuvědomovali, že kluci chodí na základní školu (!) a hrají proti
narostlým čtyřicátníkům! Někdy kolem jejich startů i několikrát za víkend probí-
haly silné diskuse mezi námi trenéry a vedením klubu. I tak ale klukům musíme
nakonec velmi poděkovat, protože bez jejich pomoci by se tu v současnosti i kvůli
velké marodce dospělých týmů nehrál každou neděli fotbal. Kluci to ale můžou
mít daleko těžší. Čeká je jedno z nejkritičtějších životních období. Přechod na
jinou školu, jiní kamarádi, internáty, první lásky, cigárka a mnohdy i přehodnoce-
ní vlastních priorit. V tomto období je největší „úmrtnost“ i na vrcholové úrovni
(určitě si vybavíte i některé ligové a reprezentační fotbalisty) Přejme tedy klukům,
ať tímto telecím obdobím prolétnou rychlostí blesku a ať je jejich kolektiv silný
jako teď.

Trenéři
Až budete číst tyto řádky, budeme mít v klubu šest nově licencovaných trené-

rů. Pakliže to myslíme s rozvojem mládeže v SK Studenec vážně, musí trenéři (ač
zdarma a ve svém volném čase) vzít veškeré dostupné materiály, nové metodiky,
poznatky a nové zkušenosti za své. Systém školení trenérů je jiný než před deseti
lety a jak praví přísloví „Kdo stál – zůstal opodál“… Musím Vám říci, že parta tre-
nérů je teď v klubu vynikající. Líbí se mi diskuze o hráčích, o tom, co se v zápasech
povedlo a nepovedlo, jakým cvičením nebo hrou odstraňovat nedostatky apod. Líbí
se mi, že kolegové začínají být do trénování blázni a až projdou školením a nakazí
se od dalších „spolužáků“, budou ještě větší blázni (vlastní zkušenost)! Líbí se mi,
že se nesnažíme řídit děti jako loutky (tady si stoupni…), ale chceme, aby na věci
přicházely samy. Děti chtějí ten bonbón ochutnat a ne si ho prohlédnout a zaho-
dit… Chceme děti rozvíjet nejen jako fotbalisty, ale taky jako osobnosti. Doufáme,
že nám s tím budou rodiče aktivně pomáhat, klukům slušně fandit, nenadávat na
rozhodčího a neřídit svého borce z tribuny (od toho jsme jejich trenéři, jestli nám
chcete cokoliv říci, tak samozřejmě můžete).

Přeji všem našim společným borcům, ať je sport s námi baví…
Těšíme se s Vámi rodiči na další a další sezóny!

za tým trenérů SK Studenec Martin Hrubý
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Mistrovství České republiky
v lyžařském orientačním běhu

Celé dva roky čekali orientační běžci
na další mistrovské závody. Předešlé
zimy neumožnily uspořádání těchto po-
řadatelsky náročných závodů. V letoš-
ním roce se dočkali už dvakrát, po závo-
dech ve Vysokém nad Jizerou o prvním
únorovém víkendu připravil Sportovní
klub Studenec ve spolupráci se Základ-
ní školou a Mateřskou školou Stude-
nec, Sokolem Studenec a pod záštitou
Obce Studenec Mistrovství České re-
publiky ve sprintu a ve štafetách. Na
svazích Strážníka bylo připraveno více
než 30 km lyžařských stop a společně s -
nádherným sobotním počasím byly vy-
tvořeny ideální podmínky pro samotné
závody. Je potěšením, že se zde neztra-
tili závodníci z našeho regionu a získali
řadu medailí včetně mistrovských titu-
lů. Za zmínku stojí především výkony naší reprezentantky Heleny Randákové,
která k titulu z minulého týdne přidala další dva, tedy ve sprintu a jako členka
vrchlabské štafety.

Závodníci SK Studenec vybojovali čtyři medaile, zlatou Tereza Chrástová mezi
staršími žáky, stříbrnou Veronika Gallová mezi dorostenkami a dvě bronzové šta-
fety starších žáků a dorostenek.

Výsledky sprint:
D14: 1. Tereza Chrástová SK Studenec

2. Zuzana Štréglová Spartak Vrchlabí
D17: 1. Martina Waňková Spartak Vrchlabí

2. Veronika Gallová SK Studenec
D20: 1. Hana Horvátová SK Severka Šumperk

D21: 1. Helena Randáková Spartak Vrchlabí
2. Eva Böhmová Slavia Liberec Orienteering
3. Petra Hančová Spartak Vrchlabí
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D35: 1. Lenka Hasmanová KOS Slavia Plzeň
2. Andrea Štréglová Spartak Vrchlabí

D45: 1. Renata Neumannová VSS Přírodověda Praha
D55: 1. Jiřina Kuncová Taran Jablonec

2. Vlasta Zlesáková OK Jilemnice
D65: 1. Hana Haňkovská SK Stopa Praha
H14: 1. Lukáš Richtr KOS Slavia Plzeň
H17: 1. Vojtěch Bartoš MLOK Mariánské Lázně
H20: 1. Václav Šnupárek OB Kotlářka Praha

Hlavní kategorie:

H21: 1. Jakub Škoda Slavia Liberec Orienteering
2. Jiří Bouchal KOS Slavia Plzeň
3. Radek Laciga Slovan Zdravotník Praha

H35: 1. Michal Horáček Slavia Liberec Orienteering
H45: 1. Jan Hasman Kos Slavia Plzeň

3. Miroslav Kubát Spartak Vrchlabí
H55: 1. Martin Škorpil Slovan Zdravotník Praha
H65: 1. Vladimír Mikan Sportcentrum Jičín
H75: 1. Jaroslav Havlík Sportcentrum Jičín

3. Bohumil Zemánek Spartak Vrchlabí

Štafety:

D14: 1. Spartak Vrchlabí (A. Randáková, B. Randáková, Štréglová)
D18: 1. TŽ Třinec (Szareczová, Tesařová, Argalášová)

2. Spartak Vrchlabí (Waňková, Stará, Matoušová)
3. SK Studenec (Gallová, Chrástová, Zahradníková)

D21: 1. Spartak Vrchlabí (Hančová, Kubátová, Randáková)
D105: 1. Spartak Vrchlabí (Štréglová, Hančová, Čivrná)
H14: 1. Kotlářka Praha (Klaška, Šubrt, Lustig)

2. Spartak Vrchlabí (Štrégl, Procinger, Waněk)
3. SK Studenec (Štefan, Kovář, Link)

H18: 1. KOS Slavia Plzeň (Richtr, Hasman, Hašek)
H21: 1. Slovan Zdravotník Praha (Pospíšil, Horyna, Laciga)
H105: 1. Tesla Brno (Hlaváč, Šťastný, Rygl)
H140: 1. Spartak Vrchlabí (Kubát, Starý, Štrégl)
H180: 1. Slavia Liberec Orienteering (Přinda, Ježek, Škoda)
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V neděli proběhl závod Českého poháru již bez reprezentantů, kteří odjeli na
Mistrovství světa dorostu a juniorů do Norska. Polovina reprezentantů byla z od-
dílů našeho regionu, Petra Hančová, Martina Waňková a Ondrej Starý z Vrchlabí
a Veronika Gallová ze Studence. Veronice se na Mistrovství světa v Norsku mi-
mořádně povedl závod na krátké trati a vybojovala v nabité konkurenci vynika-
jící 10. místo.

Prvními závody byla zahájena i jarní část sezóny orientačního běhu. V rámci
tréninku se studenečtí závodníci zúčastnili Jarních skal v okolí Kosti, Jarního po-
háru v Bělči nad Orlicí a po-
slední březnový závod při-
šel již o posledním březno-
vém víkendu v Osečku u Po-
děbrad. Zde se nejlépe vedlo
slečnám Markétě Štefanové
a Majdě Chrástové v D10C,
kde obsadily první dvě místa.

Na závěr přípravy pro-
běhlo soustředění orientač-
ních běžců, které proběhlo
v bývalém vojenském prosto-
ru, kde jsme si dokonale užili
jam po vojenských zákopech a čelně se několikrát potkali s divočáky, naštěstí se
báli víc než my. Pár slov o soustředění napsala Majda Hrnčířová:

O velikonočních prázdninách, tedy od 2. do 5. dubna, jsme se se studeneckými
orienťáky vypravili na jarní mapové soustředění do Horek nad Jizerou. Ubytováni

jsme byli na místním internátě, kde jsme taky měli zajištěnou
stravu. Měli jsme 2 až 3 tréninky denně, ráno, odpoledne a někdy
i noční trénink s čelovkama. Na soustředění se vypravili jak zku-
šení orienťáci, tak i úplní začátečníci, myslím, že všichni si to užili
přesně tak, jak si představovali. Protože je jaro, tak jsme se trochu
obávali divočáků a naše obavy byly tak trochu na místě, protože
v lese se to jimi hemžilo, ale my orienťáci jsme stateční a umíme
zachovat chladnou hlavu, a tak se nám ani divočákům nic nestalo.
Aby se stmelil kolektiv a vztahy mezi mladšími a staršími členy
klubu, běželi jsme takový oddílový závod štafet. Vždy jeden malý,

větší a zkušený závodník. Spolupráce byla skvělá, a tak všechny štafety dokončily
svůj závod se skvělými časy. Domů se nám moc nechtělo, nejradši bych na soustředění
byla až doteď, z toho plyne, že jsme si to opravdu užili a na zážitky, které jsme prožili,
jen tak nezapomeneme.
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Školní sportovní klub

Plaveá štafeta Jičín Plaveme s EU
V polovině března jsme tradičně vyrazili s dětmi třetích až šestých tříd do pla-

veckého bazénu do Jičína v rámci korespondenční plavecké štafety Plaveme s EU.
V jičínském bazénu je vždycky hezky. Ne jinak tomu bylo i tentokrát. Po uplavání
25 metrů na čas (což pro naše děti nebyl žádný problém), si všichni plavci mohli
užít tobogánu, divoké řeky, vířivek, páry a skokanského můstku. Bylo to příjemně
strávené jarní odpoledne.

Nejlepší výkony:
3.–5. třída dívky 3.–5. třída lapci 6. třída dívky
Hrubá Vendula 19,3 Šimůnek Matěj 21,0 Bergerová Veronika 23,7
Sedláková Adéla 20,9 Trejbal Lukáš 22,4 Cermanová Eliška 26,5
Huřťáková Karolína 21,3 Mazánek Petr 25,8 Jará Erika 31,6

Halová fotbalová sezóna
Školní halová fotbalová sezóna pro studeneckou školu již skončila. Možná má-

lokdo ví, že se vlastně v hale provozují tři odrůdy tohoto sportu, futsal, sálová
kopaná a halová kopaná. Liší se v drobnostech svými pravidly, ale především pou-
žívaným míčem.

Ve školské futsalové lize dívek vyrazily studenecké slečny na dalekou pouť do
Skutče, kde je měly čekat další čtyři týmy. Trutnovské školy však nedorazily, a tak
sehrály turnaj systém dvakrát každý s každým. Na postupující celek ze ZŠ Pardu-
bice Ohrazenice sice nestačily, neboť měly ve svém středu několik ligových žákyň,
ale domácí ZŠ Skuteč porazily, a vybojovaly si tak druhé místo. Nejlepší střelkyní
byla s 5 brankami Ila Vavreková, zbylé přidala z pozice „libera“ Míša Šimůnková,
pochvalu zaslouží bojovnice Linda Zahradníková a Simona Bartoňová v brance.

Kluky čekalo nejprve okrskové kolo v halové kopané v Jilemnici, kde sice pod-
lehli domácí ZŠ Komenského, ale porazili jilemnické gymnázium, a tak postoupili
do okresního kola do Lomnice. Zde sice po vyrovnaných zápasech obsadili až
9. místo, ale jádro týmu bylo tvořeno žáky 6. ročníku, kteří bojovali s hráči o 4 roky
staršími. Střelecky se dařilo Patriku Kandrovi, který se stal s 5 brankami nejlepším
střelcem turnaje, výborné výkony podával i Míra Stránský.

PaedDr. Petr Junek
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Ženy zvítězily ve Výodočeském volejbalovém poháru

Zimní pauzu mistrovské soutěže ženy pravidelně vyplňují účastí ve Východo-
českém volejbalovém poháru. Největším úspěchem v této soutěži bylo pro naší

jednotu doposud 3. místo
v roce 2013, tedy před dvěma
lety, kdy děvčatům uteklo pr-
venství o pouhé 4 míče. Letos
se děvčata opět do poháru
zapojila. Po prvním turnaji to
s týmem nevypadalo nikterak
slavně, přesto děvčata za-
bojovala na druhém turnaji
a zajistila si účast v osmičlen-
ném semifinále (z původního
počtu 12 týmů). Semifinálo-
vý turnaj se odehrál u nás ve
Studenci. Tým do něho ne-
vstoupil vůbec dobře a hned
v prvním utkání utrpěl po-

rážku s týmem Stěžer. Ve druhém utkání se však hra našeho týmu výrazně zlepšila
a výsledkem bylo suverénní vítězství nad favoritem celého poháru, týmem Nového
Města nad Metují. Ve třetím utkání s Albrechticemi děvčata potvrdila roli favoritek
a příprava na finálový turnaj mohla začít.

Finálový turnaj se ko-
nal v neděli 15. března
v Česticích. V prvním
utkání děvčata přehrála
v třísetové bitvě do-
mácí hráčky z Kostelce
nad Orlicí a ve druhém
utkání si hravě pora-
dila s přemožitelem ze
Studence s týmem Stě-
žer. Poslední utkání tur-
naje s týmem Třebecho-
vic bylo tedy přímým

Ročník 2015 Číslo 2

62 OÚ Studenec



soubojem o prvenství ve Výcho-
dočeském poháru. Náš tým zvítě-
zil poměrně hladce v prvním setu.
V následujícím však podlehl po ob-
rovské bitvě v neuvěřitelném po-
měru 34:36. Děvčata se však nedala
zlomit a v tie-breaku deklasovala
soupeřky poměrem 15:4!

Obrovský úspěch našeho volej-
balu byl podtržen ještě individu-
álními cenami – Mirka Šikolová
převzala cenu pro nejlepší nahrá-
vačku a Eva Horáčková byla vy-
hlášena nejlepší smečařkou Vý-
odočeského poháru.

Žáci zakončili mistrovskou soutěž,
muži se blíží také ke konci

Žáci zakončili mistrovskou soutěž ve stolním tenisu. A-tým bojoval ve skupině
o 13. místo, kde v těsném souboji podlehl týmu Železnice 3:4, s dalšími týmy (Lány,
Valdice) si náš tým poradil hladce 7:0 a celkově tak skončil na 14. místě v celkovém
hodnocení šestnácti týmu jičínského okresu. Nejvíce bodů za tým získal Dominik
Urban, dále v týmu nastupovali Šimon Urban a bráchové Daniel a Jakub Šulcovi.

B-tým si vedl o poznání lépe a bojoval v závěrečném turnaji o medaile. Ty našim
hráčům však utekly doslova o pár míčků. Po prohře s dominantní Libání hráči po-
razili tým Miletína 4:3, ale stejným poměrem podlehli týmu Lázně Bělohrad, a tak
skutečně rozhodovaly míče ze vzájemných zápasů a tam náš tým dopadl nejhůře.
I tak je 4. místo v celkovém hodnocení jičínského okresu skvělým úspěem.
Nejvíce bodů získali Tomáš Exner, František Kuřík a Lukáš Kuřík. Dále za tým
nastoupili bráchové Dominik a Patrik Pekárkovi.

Mistrovské soutěže mužů skončily po uzávěrce Zpravodaje. C-tým hraje zá-
věrečnou část OP2 a zatím mu patří 3. místo. B-tým zvítězil v okresním přeboru
1. třídy a bude bojovat o účast v krajském přeboru, který však s velkou pravdě-
podobností opustí náš A-tým, který je zatím na předposledním místě. Za B-tým
nasbírali nejvíce bodů přespolní hráči Jiří Hrubý, Jan Suja a Miloš Tesař. Ze Stude-
nečáků jim nejvíce vypomohl Jenda Kuřík ml. Podrobnější informace o konečných
výsledcích stolního tenisu přineseme v příštím čísle Zpravodaje.
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Studeneý silák se
zabíjačkou

V sobotu 9. května se
uskuteční tradiční soutěž
o nejsilnějšího muže Studen-
ce, kterou vás opět provedou
zkušení organizátoři Pavel
Mečíř s Pavlem Vaníčkem.
Současně proběhne také již
tradiční „orelská zabíjačka“.
Všichni jste srdečně zváni.

Závěrem přinášíme pozvánku na letošní akce:
9. 5. 10.00 Studenecký silák se zabíjačkou Fandy Horáčka
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
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

Diabetes a pohyb
Jak začít? Chůze

Kterým pohybovým aktivitám se můžete věnovat hned a které jsou pro vás
momentálně nevhodné, je ovlivněno řadou činitelů. Záleží na vašem aktuálním
zdravotním stavu, fyzické kondici, věku, tělesné hmotnosti, často i na užívání
některých léků. Pokud vaše kondice v současné chvíli není nejlepší a zároveň ne-
trpíte těžkou nadváhou, začněte tím nejjednodušším a nejpřirozenějším způsobem
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pohybu – chůzí. Obecně se doporučuje dopřát si 30–60 minut svižné chůze za
den. Není třeba nachodit celkovou sumu na jeden zátah. Důležitý je součet za
celý den – složený i z několika dílčích procházek. Klidně začněte pomalou chůzí.
Postupně můžete přidávat na intenzitě a zrychlovat. Chodit můžete dvojí formou.
Plánovaně – v rámci tréninku a neplánovaně – v průběhu běžných denních čin-
ností. Chůzi využívejte jako dopravní prostředek na krátké vzdálenosti. Pokud
máte cestu z domu do práce či za přáteli v rámci jedné, dvou zastávek hromadné
dopravy, běžte celou trať pěšky. Při delších vzdálenostech vystupte záměrně o za-
stávku dříve a zbytek dojděte po svých. Nečeká-li vás velký nákup, nemáte-li to
do obchodu příliš daleko, vypravte se za nákupem pěšky. Umožní-li vám to stav
pohybového aparátu, výkonnost srdce a dýchacího systému, choďte po schodech.
Využijte každé příležitosti k tomu, abyste se prošli. Častokrát to dokonce ušetří
i čas.

Vedle nahodilé, neorganizované chůze je samozřejmě velmi přínosné, využít
chůzi jako plánovanou fyzickou aktivitu – prostředek určený k redukci nadby-
tečných tukových zásob, snížení glykemie, snížení inzulínové rezistence, trénink
kardiovaskulárního systému atd.

Výhodným prostředkem pro podporu chůze a chodeckých tréninků je krokoměr.
Pravidelně se tak můžete informovat o počtu absolvovaných kroků a motivovat se
k překonávání sebe sama. Jinou motivací (ale i testovacím prostředkem) do dalších
tréninků a pokroků růstu fyzické výkonnosti je kontrola času, za jaký zvládnete
ujít svoji oblíbenou trasu. V okolí svého bydliště si vyměřte tréninkový okruh
(z důvodů pestrosti klidně dva, tři – delší a kratší). Měřte si čas, za jaký okruh
zvládnete ujít. Postupem času budete pozorovat, jak ze zlepšujete a vylepšujete
hodnotu svého osobního rekordu na konkrétní trase.

zdroj: hp://www.mte.cz/

Recept nejen pro diabetiky
Kuře na balzamikovém octu

1 porce = 1361 KJ (325 kcal): 1 kg velké kuře, 1 dcl balzamikového octa, 2 lžíce medu,
sůl, pepř, 1 snítka tymiánu

Omyté kuře naporcujeme, osolíme a opepříme. Z obou stran nasucho opečeme
na teflonové pánvi dozlatova.

Opečené porce kuřete přendáme do pekáčku a potřeme předem připravenou
směsí z medu, balzamikového octa a lístků tymiánu.

Vložíme do předehřáté trouby na 160 ℃ a pečeme. Asi po 5 minutách kuře
znovu potřeme směsí a takto opakujeme ještě třikrát. Po této době by mělo být
kuře upečené. Podáváme s rýží.

zdroj: hp://www.receptnazdravi.cz/recepty
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Sobota 20. června 2015 – od 20:00
STUDENEC – Přírodní amfiteátr u školy
Děti do 15 let v doprovodu rodičů zdarma / občerstvení zajištěno

WOHNOUT
Obec Studenec & Základní škola a Mateřská škola 
Studenec si Vás dovolují pozvat na

&


