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ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
Rekonstrukce silnice Studenec (kosteleo) –
směr Dolní Branná (křižovatka)
Nově opravený úsek silnice v délce 2,2 km se podařilo oﬁciálně spustit v pondělí 1. 6. 2015. Toto tak očekávané datum přineslo po dlouhých měsících, plných
různých zákazů a omezení, pro podstatnou část Studence ulehčení od dopravních
komplikací, které již začaly v září roku 2013.
Dle našich požadavků se provoz otevřel již v sobotu 30. 5. 2015, a tak kdo jiný
než účastníci závodu historických vozidel „Studenecké míle“ se mohli jako první
projet po nové silnici.
V průběhu června by měly být dokončeny práce na chodnících, rovněž tak
nájezdy a sjezdy. Dle sdělení správce „spodní“ silnice začnou i opravy na tomto
úseku, nový asfaltový povrch má být proveden v průběhu července. To, zda bude
pouze lokálně (v určitých místech), či po celé délce, zatím nevíme. Jedna strana
mince jsou ﬁnanční možnosti z dotace, které však nepokryjí náklady celé délky
komunikace, druhá strana jsou pak možnosti vlastníka a správce. Věřte však, že
děláme maximum, aby byla silnice opravena kompletně.
Stejně tak se snažíme, aby Zálesní Lhota mohla být průjezdná směrem na Studenec o něco dříve, než stanovuje harmonogram prací. Nechci ale předbíhat, jelikož
se nemusí vše podařit tak, jak je myšleno. V současné době však existuje možnost,
o které Vás budu informovat v dalším vydání našeho Zpravodaje.
Fotograﬁe, které Vám přináším, se jistě zapíší do historie každého z nás. Takto
rozsáhlá rekonstrukce silnice přes naši obec zde ještě nikdy neprobíhala a každý
z nás si jistě přeje, aby
se nemusela opakovat.
Nadále upozorňujeme, že tato stavba
stále probíhá, ale již
„za provozu“. Proto je
stále třeba dbát zvýšené opatrnosti a bezpečnosti. Děkujeme.
Jiří Ulvr, starosta
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Zdravotní středisko
V době uzávěrky tohoto čísla Zpravodaje ﬁnišují práce ohledně výměny zdroje
vytápění, které přinesou ukončení prací „uvnitř“ objektu. Výměna oken, zateplení
stropu a zateplení celého objektu rovněž probíhá podle stanoveného harmonogramu prací. Nová barva tohoto objektu se již objevila na čelní straně, jelikož
bylo nutné, aby lešení bylo co nejdříve odstraněno, a neomezovalo
tak instalaci samotných
zdrojů vytápění. Přináším Vám první fotograﬁe, které v příštím vydání Zpravodaje nahradí
(pevně věřím) obrázky
celkového pohledu na
novou budovu.
Jiří Ulvr, starosta
OÚ Studenec
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Nové sociální zázemí u základní školy
V minulém čísle našeho Zpravodaje jsem Vám psal o záměru vybudování záchodků v návaznosti na přírodní kulturní amﬁteátr u základní školy. Všichni máme
velikou radost, jelikož se
vše zvládlo podle našich
představ. Funkčnost tohoto zařízení prošla zatěžkávací zkouškou právě při akci „Studenecké míle 2015“ a přispěla
tak celkově k velmi vydařené sobotě s datem
30. 5. 2015. Tato stavba
a její okolí zaznamená
v průběhu nadcházejících měsíců další změny,
které tak přispějí k ucelenému dojmu celého areálu.
Jiří Ulvr, starosta

Připomínáme placení poplatků za odpady r. 2015
Poplatek je splatný do 30. 6. 2015 do pokladny na OÚ Studenec, poštovní poukázkou nebo převodem z účtu, pokud si na obecním úřadu vyžádáte variabilní
symbol.

Studenecké míle
Poslední květnová sobota se ve
Studenci nesla opět v duchu historickém. V přírodním amﬁteátru za
základní školou se sjely historické
vozy z celé republiky, za všechny
bychom vyzvedli Zundapp Ks 600
z roku 1938, který k nám přivezl
pan Foltyn až z dalekých Trojanovic u Frenštátu pod Radhoštěm.
I přes nepřízeň počasí se může
letošní ročník pochlubit rekordní účastí přes 220 vozů, z toho 90
motocyklů. Porota měla nelehkou
14
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práci, neboť k vidění byly překrásné předválečné i poválečné kousky značek Praga,
Aero, Laurin & Klement, Tatra, Škoda, MG, Jawa a další.
Dopolední program nám zpestřili e Grooves jazzband
z Vrchlabí, kteří nás potěšili
jazzovými kousky amerického
podsvětí. Jako každý rok jsme
si za cíl kladli seznámit účastníky s krásami Krkonoš skrze pohodovou vyjížďku po úpatí našich hor. Trasa
vedla ze Studence, přes Jilemnici, Víchovou, Vítkovice v Krkonoších, Rokytnici nad
Jizerou až k Památníku zapadlých vlastenců v Pasekách nad Jizerou. Zde si mohli
účastníci závodu prohlédnout expozici, která se věnuje lidovému umění Krkonoš
a tradici houslařství v Pasekách. Vysoké stoupání se vyplatilo, neboť se z Rejdic
a Vysokého nad Jizerou
účastníkům závodu naskytl jedinečný pohled do
krajiny západních Krkonoš, který nepatrně zastínily mraky, snad aby
nás zase za rok navštívili.
Vozy dosáhly 800 m nadmořské výšky a ujely přes
80 km vrcholky hor. V cíli

závodníky vítala hudební formace S/nad/ váhou
z Benecka. Po nich následovalo slavnostní vyhlášení. Pohár starosty obce
Studenec si v kategorii automobil odnesl pan Petr
Lorenc se svým Ford T,
který letos oslavil 100. výOÚ Studenec
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ročí od výroby. V kategorii motocykl to byl Radek Hrubý a jeho ARIEL
500 OHV z roku 1930.
Akce proběhla díky vynikající spolupráci obcí Jilemnice, Vítkovice
v Krkonoších, Paseky
nad Jizerou a především
díky obci Studenec. Dě-

kujeme všem sponzorům akce, hasičům ze
Studence za vynikající občerstvení, účastníkům závodu a milovníkům historických
vozidel, kteří nám přišli zamávat a podpořit
nás! Tak zase poslední sobotu v květnu 2016
se na Vás budeme těšit!
za pořadatelský tým
Monika a Tomáš Chrtkovi
Více na www.studeneckemile.estranky.cz.
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Noc kostelů ve Studenci
K 1 400 kostelů v naší zemi se v pátek 29. května 2015 připojilo i otevření kostela
sv. Jana Křtitele u nás ve Studenci. Během tří hodin se do kostela přišlo podívat
opravdu hodně návštěvníků. U vchodu do kostela byl stůl plný koláčů a preclíků
– dobrůtky pro tělo, dál byl stůl, na kterém bylo něco pro duši – knížky, které si
návštěvníci mohli rozebrat.
Celý večer slovem provázela Vendulka Benešová.
Péťa Hák v úvodu podal výklad o historii i současnosti našeho kostela, o umělcích, kteří vytvořili oltáře, obrazy a sochy, o tvůrcích zvonů. Během celého večera
mohli návštěvníci vystoupit na věž kostela, mohli si zvony osahat a Petr s kluky
ministranty předvedl i zvonění v přímém přenosu.
Vendula Benešová se zaměřila na jednotlivé obrazy a sochy týkající se sv. Jana
Křtitele a nabídla malý „seriál“, který velmi zajímavě a neobvykle přiblížil souvislosti života tohoto našeho patrona.
Celému večeru dominovala hudba. Úžasná kombinace stylů a žánrů. Úvod patřil
zpěvu dětského sboru Ptáčata. Pak sólově zazpívala Anetka Pekárková. Lehké tóny
OÚ Studenec
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kytar byly vystřídány
varhanní hudbou.
Mnohým návštěvníkům zvědavost nedala
a šli se podívat na kůr,
který to umělec hraje
Bachovu Toccatu a
Fugu, aby zjistili, že
to hraje náš pan farář. U varhan ho vystřídal začínající varhaník Lukáš Kuřík.
Trojhlasé provedení
křesťanských písní nabídlo klarinetové trio
– Jenda Tomáš s Markétkou a Dominikem Urbanovými. Chrámový sbor zazpíval
pár svých písní, kterými občas doprovází mši svatou. Vašek Urban s dcerou Markétou zahráli na kytaru a saxofon několik písní, které si občas zpíváme k modlitbě.
Ukončení večera se ujal Pavel Jiran. Moem letošního ročníku Noci kostelů byl
citát z Žalmu 139: „Žádná tma pro tebe není temná, noc jako den svítí, temnota je
jako světlo.“ Pavel připomněl další biblické texty, které se týkají temnoty a světla.
Slovy, která vlastně byla modlitbou, popřál nám i sobě, abychom do občasných
temnot svého života neustále zvali Toho, který je Světlem.
Napadá mě zvláště příznačná věc: v 19
hodin, kdy oﬁciální
část začínala, se venku
setmělo a začalo hustě
lít. Prudký déšť zničil velký plakát na
dveřích, který na tuto
Noc kostelů zval. Když
jsme odcházeli domů,
přestože venku byla
tma, věřím, že každý
jsme si v sobě odnášeli
kousek Světla. Světla,
které tma nemůže pohltit.
Helena Háková
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Základní škola a Mateřská škola Studenec
Zprávičky z mateřské školy ve Studenci
V naší školce jsme se opět nenudili. Na konci března nás totiž navštívil celý
ptačí sněm, který nám předvedl krásné divadelní představení plné jarních písniček,
které si děti také s chutí zazpívaly.
V dubnu nás svou návštěvou poctili herci z divadla v Hradci Králové a zahráli
Pohádku ze starého mlýna, aneb nebojte se hastrmanů! Šlo o loutkoherecké představení, kde si mlynář Patočka a vodník Břehule neustále dělali naschvály a až
teprve láska mezi mlynářovou dcerou Aničkou a vodníkovým synem Žabíkem a čaj
z dobromyslu je dokázaly usmířit. Představení bylo plné komických, ztřeštěných
a nečekaných situací, u kterých se děti velmi bavily.
Ať jsi holka nebo kluk, pobaví tě Kuk a Cuk! Již tradičně si pro nás připravuje
své zábavné programy pan Karel Kordas se svým Hudebním divadlem pro děti
KUK a CUK. Ten tentokrát přijel v půli května, aby nás ve svých scénkách zavedl
na různá místa naší planety a naučil nás několik krátkých, chytlavých písniček
z vlastního repertoáru. Pan Kordas během svého divadla nejen zpíval, ale také
hrál na několik tradičních i netradičních nástrojů a nebál se do svého představení
zapojit děti i paní učitelky.
Výlet na zámek Loučeň
26. května vyjela celá školka Studenec a Zálesní Lhota na výlet na zámek Loučeň. O půl osmé ráno jsme všichni nastoupili do dvou autobusů a vyrazili jsme
vstříc nečekaným zážitkům. Ač byla cesta busem dlouhá skoro hodinu a půl, zvládli
jsme ji na jedničku. Na místě nás však čekala zima a studený vítr, ale co se dalo
dělat, oblékli jsme, co jsme mohli, nasvačili se a vydali se směrem k zámku. Na
zámeckou prohlídku jsme šli po odděleních, aby nás nebylo mnoho najednou
a každou skupinu prováděla postava z historie zámku, například komorník nebo
komorná. Prohlídka byla velmi zajímavá. Prošli jsme mimo jiné zámeckou jídelnou,
kde se děti mohly posadit ke stolu a zahrát si na prince a princezny, hudebním
salónkem, kde zase měly paní učitelky možnost zahrát si na klavír, na který hrával
také Bedřich Smetana a zazpívat si s dětmi nějakou oblíbenou písničku. Po prohlídce a následně také obědě jsme se šli projít po zámeckém parku plném různých
bludišť a labyrintů. Zde se mohly děti krásně vyřádit a prolézt si například buxusové, tisové, provazové bludiště nebo bludiště ze smrkových kůlů. Ačkoliv se nám
tam velmi líbilo, chtě nechtě jsme nakonec museli nastoupit do autobusu a vyrazit domů. Cesta zpátky byla opět klidná a dlouhá, tak si dětí mohly v autobuse
hezky zdřímnout a načerpat tak nové síly na vyprávění zážitků svým blízkým.
kolektiv učitelek MŠ
OÚ Studenec
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Zprávičky z MŠ Zálesní Lhota
Že se v naší školce po
celý rok něco děje, je vidět každý měsíc, neustále
se snažíme našim dětem
pobyt ve školce zpestřovat
a zapojovat ke spolupráci
i rodiče. Začátkem dubna
jsme se sešli na společném
jarním tvoření, kde si děti
vyrobily krásné velikonoč-

ní ozdoby na stůl za pomoci
maminek a tatínků.
Během celého roku také navštěvujeme divadelní
představení, do Jilemnice
jsme se vydali na „Kaťákovu
abecedu slušného chování“
– představení plné písniček a povídání, jak se máme

správně a slušně chovat.
Velice vydařená byla
pohádka ve studenecké MŠ „Pohádky starého
mlýna“, doplněná také veselými písničkami a krásnými kulisami, o vodníkovi, mlynáři a jednom
starém mlýně.
Na konci dubna si děti
vyrobily krásnou čarodějnici, kterou jsme společně
20
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na naší zahrádce spálili, a s ní i vše špatné a konečně přivítali
příchod tolik očekávaného jara.
Maminkám a babičkám jsme ke Dni matek připravili besídku
složenou z básniček a
písniček, putovali jsme
vesmírem a přistávali
na planetách.
Posledním divadlem
letošního roku byla
pohádka „Kuk a Cuk“, při které si děti opět zazpívaly a vyzkoušely si samy, jaké
to je zpívat před porotou a do mikrofonu.
Závěr roku patří každoročně výletu, který se uskutečnil společně z MŠ Studenec,
vydali jsme se na zámek Loučeň, kde jsme si prohlédli prostory zámku, prošli
všechna bludiště a labyrinty a musíme říci, že pochvalu si zaslouží všichni, i ti
nejmenší, kteří vydrželi chodit celých pět hodin po areálu zámku. Všem se výlet
líbil a hlavně počasí se vydařilo.
Ve školce nás ještě čeká „Noc ve školce“ a rozloučení s předškoláky, ale to popíšeme až v příštím čísle.
Přejeme všem pěkné prázdniny a dovolenou a hlavně hodně sluníčka.

Pohádka ze starého
mlýna
Divadelní představení
Pohádka ze starého mlýna
se uskutečnilo 30. 4. 2015
v místní MŠ. Již několikrát
mohly děti z 1. a 2. ročníku spolu se svými učitelkami sledovat výborné výkony dvou herců, představitelů Divadélka pro školy
z Hradce Králové.
OÚ Studenec

Nakreslil Ondra Jílek, žák 1. A
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Nenásilnou formou se hercům podařilo děti vtáhnout do děje, spontánní reakce
dětí tomu nasvědčovaly. Dobrý konec nechyběl ani v této pohádce – děti odcházely
s poučením, že být s druhým kamarád je rozhodně lepší než se hádat a být škodolibý. Představení v podání herců Divadélka pro školy opět nezklamalo a budeme
se těšit na další.
Mgr. Bohumila Janoušková, třídní učitelka I. A

Tvořiví prvňáčci
V dubnu a květnu probíhala ve škole výtvarná přípravka dětí prvního ročníku. Vzhledem k velkému počtu zájemců musely být rozděleny do dvou skupin.
Zkoušely pracovat s temperami netradičním způsobem, vytvářely objekty z papíru
a také zhotovily spoustu barevných klubíček pro své domácí mazlíčky. Výsledky
jejich práce budou vystaveny během června na nástěnce před ředitelnou. Moc se
těšíme, že do našich řad přibudou další šikovní výtvarníci.
PaedDr. Miloslava Jindrová

Mobilní dopravní hřiště Svišť ve Studenci
Ve dnech 20. a 21. 5. absolvovali žáci I. A a I. B dopravní výcvik na asfaltovém
hřišti před studeneckou sokolovnou. Zájmové sdružení Mobilní dětské dopravní
hřiště Svišť sídlící v Nové Vsi nad Popelkou (v současné době pětičlenné) připravilo
pro děti plnohodnotný program, který měl za cíl preventivně působit v oblasti
dopravní výchovy dětí. Pečlivě promyšlený program měl svá výuková pravidla
a metody, kdy se děti zábavnou formou na sedmi stanovištích včetně vlastního
dopravního hřiště učily
základní dovednosti spojené s provozem na komunikacích. Děti rozdělené do tří „barevných“
skupin střídavě plnily
úkoly v oblasti zdravovědy, vyzkoušely jízdu
zdatnosti, byly prověřeny ve znalosti pravidel
silničního provozu (dopravní značky, dopravní situace), prakticky si
vyzkoušely roli chodce,
22
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u každého proběhla kontrola vybavenosti jeho kola a hlavně si mohly vyzkoušet
roli cyklisty, za odměnu mohly jezdit podle semaforu a pokynů pana policisty.
Výborně sestavený program výuky a nadšená parta mladých lidí, kteří hřiště
provozují výhradně ve svém volném čase, nadchla úplně každého. Laskavý a pozitivní přístup k dětem byl téměř neuvěřitelný. Děti byly nadšené a radost v jejich
očích nepřehlédnutelná. Všichni budeme vzpomínat a těšit se zase na někdy příště.
Přejeme MDDH Svišť, nechť je elán a chuť do práce neopouští a zpětné reakce děti
a učitelů jsou povzbudivé a motivující.
Chtěla bych ještě poděkovat místním tenistům, kteří ochotně poskytli dřevěnou
chatku vedle tenisových kurtů, ve které mohla probíhat část výuky, též se využil
přístřešek. Velmi nám to pomohlo, jelikož 20. 5. téměř celé dopoledne propršelo
a děti tak měly dostačující možnost se ukrýt. Hřiště probíhalo po dva dny a bylo
třeba uložit potřebný materiál k výuce (značky, semafor…), pomoc poskytli manželé Bourovi a materiál byl uložen v sokolovně. Výborné je i to, že v areálu školy
jsou takto vhodná prostranství, která mohou děti využívat k různým aktivitám.
Děkujeme.
Mgr. Bohumila Janoušková a Mgr. Ivana Kučerová, třídní učitelky I. A a I. B

Školní výlet 1. B do Praova
26. května jsme vyjeli malým autobuskem do skal. Bylo poměrně chladno, ale za
celý den jsme vůbec nezmokli. Ráno po příjezdu na Prachov proběhla svačina a zahřáli jsme se výběhěm do schodů na vyhlídku. Cestou dolů, po zakoupení pohledů
a suvenýrů, jsme se vydali na další putování s doprovodem dvou průvodkyň, které
nás dovedly k Rumcajsovi do jeskyně. Cestou jsme plnili různé úkoly, zdolali další
OÚ Studenec
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vyhlídku a svačili a svačili. Další kopec, který nás
prověřil, se jmenuje Brada.
Všichni zdatně vystoupali.
Poslední stoupání bylo nejprudší a pro mnohé i nejdobrodružnější. Museli jsme
použít řetězy, ale Zebín za to
stál. Cesta dolů byla opravdu
legrace. Na závěr výletu jsme
si prohlédli Valdštejnskou
lodžii. Pro milovníky koní
jsme ještě nějaký čas strávili u jízdárny. Sláva, nazdar
výletu, nezmokli jsme a už jsme tu. Hurá za dalšími zážitky.
Mgr. Ivana Kučerová, třídní učitelka I. B

Výlet na hrad Kost
Žáci 2. a 3.tříd výletovali v letošním roce společně na hrad Kost.
A jak se jim tam líbilo, posuďte sami.

24
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Výlet 4. A do Liberce
V úterý 26. května jsme se vydali na výlet do Liberce. Jeli jsme vlakem ze Staré
Paky. Cesta trvala asi hodinu a půl. Když jsme vystoupili z vlaku, šli jsme na tramvaj. Tramvají jsme jeli do ZOO. V ZOO bylo hezky, viděli jsme tam ptáky, opice,
slony, zebry, žirafy, lvy, tygry a lachtany. Lachtani byli cvičení. Uměli třeba chytat
obruče na krk, jezdili po klouzačce a také mávali ploutví. Potom jsme jeli tramvají
k Ještědu a lanovkou jsme vyjeli až nahoru na Ještěd. Na Ještědu hodně foukalo
a byla zima. Šli jsme dovnitř a dali si čaj a horkou čokoládu. Pak jsme jeli lanovkou zase dolů a dali se na cestu k tramvaji, která nás dovezla k Dinoparku.
OÚ Studenec
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V Dinoparku jsme
chvíli chodili společně a potom jsme měli
možnost vyzkoušet si
různé atrakce. Navštívili jsme 4D kino, prolézací hrad, provazové
průlezky, Xbox a „lejzrové“ bludiště. Vše
bylo zajímavé a moc
se mi líbilo. Asi v půl
čtvrté odpoledne jsme
se vydali na tramvaj
a ta nás odvezla na
vlakové nádraží, kde jsme nasedli na vlak do Staré Paky. Ve Staré Pace už na nás
čekali rodiče. Výlet se mi moc líbil.
za 4. A napsala Markéta Hanušová, Mgr. Pavla Bouchnerová (tř. uč.)

Školní výlet Liberec
Ve středu 20. května 2015 jsme se se třídou, naší paní učitelkou a jejím manželem vydali na školní výlet do Liberce. Tam i zpátky jsme jeli vlakem, ve vlaku
byla super zábava, sice jsme byli nejdřív trochu ospalí, ale během jízdy jsme se
postupně probouzeli. Když jsme přijeli do Liberce, jeli jsme tramvají do Liberecké
zoo. Chvíli jsme čekali na paní průvodkyni a pak jsme se s ní vydali po zoo. Viděli
jsme slonice Bálu a Ráný a opičáka Kubu.
Jakmile se rozzuřil,
rozběhl se, vyskočil a
vší silou zabouchal do
skla.
Mělo být cvičení
lachtanů, ale protože
se vypouštěl bazén, tak
nebylo, všechny nás to
velmi mrzelo. Bílý tygr
zrovna spal, ale tygřice
ne, takže jsme si ji
26
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prohlédli a pak jsme měli rozchod. Hodně dětí se šlo kouknout na lvy. My jsme
s holkami jednoho lva naštvaly, a když jsme daly ruku na sklo, tak vyskočil a zařval.
Počasí nám ze začátku docela přálo, ale pak začalo mrholit, proto jsme hlasovali,
jestli půjdeme na Ještěd, nebo do Dinoparku. Vyhrál Dinopark. Jako první jsme
museli projít tunelem času, který nás přenesl do minulosti. Vevnitř byla ukázka
mnoha pohyblivých modelů vyhynulých dinosaurů – mohli jsme si i vyzkoušet
robotický model dinosaura. Viděli jsme strašidelný ﬁlm ve 4D kině. Když jsme
nezmokli venku, tak jsme zmokli uvnitř, protože tam se v jedné části druhohor
každých 15 minut setmělo, začaly blesky a rozpršelo se. Dále tam byly různé prolézačky, hrací hrad a Xbox. Výlet se nám moc líbil.
Markéta Štefanová, Helena Horáčková, žákyně 4. B

Den Země v Jilemnici
V pátek 24. dubna se žáci třetích, čtvrtých a pátých tříd ZŠ Studenec zúčastnili
oslav Dne Země, které uspořádala Mgr. Hana Paulů společně s pracovníky KRNAPu
a s kolegyněmi a žáky ze
ZŠ J. Harracha z Jilemnice. Pro páté ročníky byl
připraven dlouhý okruh,
který byl dlouhý 9 km, pro
mladší žáky byl nachystán
kratší okruh okolo zámku.
Žáci se dozvěděli informace
týkající se ochrany příro-

dy, zjistili, kde jsou
v okolí Jilemnice významná místa, plnili
úkoly skautů a pracovníků
KRNAPu.
Přivítání si pro žáky
připravil „věrohodný“
Bohumil Hanč u svého
OÚ Studenec
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domu, odkud následně pokračovala cesta na dlouhý okruh, který protínal například rozhlednu Kozinec či „léčivou“ studánku. Den Země se za krásného počasí
vydařil a všichni se domů vraceli spokojeni a příjemně unaveni. Všem pořadatelům
děkujeme.
Mgr. Zuzana Líkařová, třídní učitelka 5. B

Školní družina
Jaro, slunce, rozkvetlé stromy a louky nám dobíjí „baterky“ a my máme dostatek
energie a chuti do různorodých činností. Šikovné ručičky tvořily papírové čarodějnice, přání pro milované maminky a babičky, ztvárnili jsme dle svých představ
naši Zemi a několik týdnů jsme se věnovali tématu doprava. Využili jsme aktuální
objížďky, díky níž jsme viděli několik dopravních značek. Ve družině jsme značky
nakreslili a vysvětlili jsme si jejich význam. Dále jsme se věnovali dopravním
prostředkům a pravidlům silničního provozu. Vytvořili jsme si vlastní výukové
plakáty – dopravní značky, dopravní prostředky a dopravní situace.
Den Země a i celý týden jsme pečlivě pracovali. Důkladně jsme se věnovali
tématům – ekosystémy, ochrana životní prostředí, třídění odpadů, fauna, ﬂóra atd.
Děti se aktivně zúčastňovaly různorodých aktivit, soutěží, workshopů a sběru
odpadků a úklidu naučné stezky. Rozdělili
jsme se na dvě skupiny – jedna šla uklízet stezku a druhá šla

sbírat odpadky v okolí
školy. Děti dostaly rukavice a s chutí se pustily
do práce, a že ji bylo dosti. Nevěřili byste, co jsme
v okolí školy všechno našli – láhve, plechovky,
obaly od různých potravin, oblečení, baterky atd.
Během sbírání se děti divily, co všechno se pova28
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lovalo v přírodě, příkopech,
keřích atd. Sesbírali jsme
celý velký pytel odpadků,
což se nám vůbec nelíbilo.
Děti všem vzkazují: Odpadky patří do koše, nikoli
do přírody!
Nejvíce času samozřejmě trávíme venku v okolí
školy – dětské hřiště a jeho
přilehlé části. Družina bez
fotbalu, přehazované, chůd,
skákací gumy, trampolíny
a různých míčových a soutěživých her není „to pravé ořechové“…
Celá školní družina vám všem přeje slunečné prázdniny plné hezkých zážitků
a překvapení.
za kolektiv ŠD Mgr. Alexandra Brožová

Korálková dílna
Korálky, opředené historií z „podkérkonošských“ chaloupek, jsou velmi oblíbené nejenom u děvčat. Kdo někdy navlékal, či se v nich jenom přehraboval, ví,
o čem píšu. Kdo navštívil specializovanou prodejnu v Jablonci nad Nisou se třemi
místnostmi nepřeberného množství různobarevného a různotvarého materiálu od
vyfukovaných perel
až po ohňovky, ví, že
tento materiál nabízí
neskutečné množství
nádherných předmětů,
které potěší a zároveň
zdobí nás či naše okolí.
A proto jsme mezi
nás, učitele a žáky ZŠ
Studenec, rádi pozvali
paní Machovou z Jičína, která nabízí ve
svém tvoření i korálkové dílny pro děti.
OÚ Studenec
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Přijela časně ráno, aby stihla rozložit ve výtvarném ateliéru obrovské množství
korálků všech možných barev, odstínů, tvarů, velikostí a všech potřebných komponentů, které jsou k tomu potřeba.
A pak už se tam 6 vyučovacích hodin střídaly třídy z 1. stupně a navlékaly.
Někteří byli nejprve zaskočeni velkou nabídkou možných výrobků, ale po chvíli
už vyráběli. A co? Náušnice, náramky, přívěsky, korále. Připravili si tak dárečky
pro své maminky, babičky, sestry. Někteří, ti šikovní, stihli i více, třeba i pro sebe!
Nakonec si odnášeli i korálkové překvapení a radost v srdci, co dokázali s pomocí
zručné paní Machové z Jičína vyrobit. Tímto ještě jednou děkujeme a těšíme se na
další setkání.
za výtvarnou sekci Mgr. Iva Exnerová

Panoramatiá Afrika
Žáci 4. až 9. ročníku se zúčastnili velkoplošného promítání v sokolovně na téma:
Panoramatická Afrika.
Bylo to zajímavé, protože
jsem se tam dozvěděl hodně
věcí. Například ten opičák, co
pana Špilara neustále otravoval, nebo to, jak to v Africe
funguje, co se týče obchodu. Dělníkovi se tam řekne:
„Chci lavičku, tady jsou peníze“ a lavička je brzy hotová.
Nebo ta sloní paměť, určitě je

Nikola Hamáčková

Vanesa Hofmanová
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od toho přirovnání „má sloní paměť“. A ta „velká pětka“ je zajímavá, pět nejlovenějších zvířat, pořád se mi do ní motá hroch. Ale ve skutečnosti tam patří pouze
slon, buvol, nosorožec, lev a levhart. Bylo to opravdu pěkné a já doufám, že se to
někdy bude opakovat.
Kryštof Macháček, žák 5. A

„Dopravka“ – Košťálov
Dne 15. 5. 2015 jsme po pečlivé přípravě pod vedením paní učitelky Brožové
vyrazili na dopravní hřiště v Košťálově, kde se tradičně konala soutěž mladých
cyklistů.
Trénovali jsme hlavně
jízdu zručnosti, která se
jeví ještě ze zdravovědy,
dopravních testů a jízdy na
kole podle skutečných silničních pravidel, jako nejtěžší. Trénovali jsme alespoň jednou týdně na parkovišti u sokolovny, kde
jsme si postavili napodobeninu toho, co nás mělo
čekat v Košťálově. Nejdřív
jsme na překážkové dráze
vypadali jako parta slonů,
když jsme projeli, nic nezůstalo na svém místě, ale
časem jsme se začali zlepšovat. Pílí se dokáže ledacos a paní učitelka Brožová
opravdu v ničem nepovolí. Dále jsme se naučili základy první pomoci s názornými
ukázkami. Doma jsme se připravili na dopravní testy. Odjezd od sokolovny v 7.30
se zdařil se zastávkami v okolních vesnicích, kde jsme nabrali do autobusu naše
soupeře z jiných škol. Po příjezdu jsme si vše pečlivě prohlédli a paní učitelka
nás upozornila na věci, na které bychom si měli dát pozor. Musím dodat, že paní
učitelka je velmi zkušená, jelikož není na dopravce poprvé… Jako první v pořadí
nás čekala zdravověda, na kterou šlo první naše mladší družstvo ve složení: Nikola
Hamáčková, Magdaléna Bušáková, Jakub Šimáček a Matěj Šimůnek, kteří uspěli
jen s jednou chybou, a pak jsme šli my starší ve složení: Adam Kalenský, František
Kuřík, Klára Kuříková a Eliška Hamáčková. V této disciplíně zazářil hlavně Adam
a František, kteří vše věděli, až na malou chybku. Dále nás čekaly dopravní testy,
OÚ Studenec
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které jsme zvládli docela rychle. Nebyly těžké. Předposlední disciplína „jízda podle
pravidel“ (mezi tím se mimochodem někteří stačili posilnit občerstvením, které
připravila obec Košťálov) byla už trochu těžší. Pět minut jezdit podle dopravních
značek k očíslovaným stanovištím a nenasbírat ani jednu trestnou čárku. Mezi
jízdou na kole a obávanou jízdou zručnosti jsme měli chvíli čas, a tak jsme vyzkoušeli místní dětské hřiště. Když nadešel čas, odebrali jsme se k jízdním kolům stejné
velikosti, takže někomu bylo moc malé a někomu zase moc velké a i to ztížilo
naši jízdu. Mezi překážky patří např.: přemisťování kelímku s vodou, slalom mezi
kužely, lávka, nakloněná rovina, ale i přesné brzdění. Na této jízdě se nachytá snad
nejvíce trestných bodů… Nám se jízda zdařila, ale bez chyb to nebylo! Čas, který
jsme získali čekáním na výsledky, jsme využili hraním fotbalu se soupeři z Turnova. Konečně dorazily výsledky i ceny a všichni se shromáždili před budovou.
Trestné body se sčítaly jak za družstvo, tak i za jednotlivce. Nečekali jsme žádné
zázraky, ale byli jsme opravdu překvapeni, když se mladší družstvo umístilo na
nádherném 3. místě z devíti, a my starší obsadili krásné druhé postupové místo
do krajského kola. Potom přišlo na řadu vyhlašování jednotlivců. V mladších se
bohužel od nás nikdo neumístil, ale ve starší to bylo překvapivě lepší. Na 3. místě
se umístil František Kuřík nejméně z dvaceti chlapců. Po vyřknutí jeho jména jsme
nechtěli věřit vlastním uším, byl to doopravdy úspěch. Velký dík patří naší Brožce,
která nám věnovala opravdu hodně volného času, a proto jsme dosáhli tak dobrých
výsledků, teď ještě uspět v krajském kole, ale to bude mnohem větší konkurence.
Takže ještě trochu potrénujeme a 4. a 5. 6. vyrazíme do Stráže pod Ralskem, kde se
budeme snažit o co nejlepší úspěch, držte nám palce… Moc se těšíme…
Eliška Hamáčková, žákyně 7. tř.

Okresní soutěž mladý zdravotníků
Asi nikdo z nás by se nechtěl dostat do situace, ve
které půjde někomu o život.
Ovšem kdybychom se v takové situaci ocitli, je důležité
vědět, jak dotyčnému pomoci.
A neplatí to jen pro dospělé.
To si uvědomuje i ČČK, jenž
pořádá soutěže mladých zdravotníků a nechává si tak děti
vyzkoušet jejich teoretické
znalosti v praxi. Připraveno je
několik stanovišť, kde je po32
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třeba poskytnout první pomoc, přepravit raněného, zavolat pomoc nebo například zvládnout dopravní testy a obvazovou techniku.
Za naši školu soutěžil tým z osmé třídy, který
se umístil na třináctém místě a tým z devítky,
který skončil osmý. My tímto děkujeme pí
uč. Brožové za cenné rady, zkušenosti a zajímavé dopoledne.
S. Maternová

Projekt TeUp na závěr
Ve čtvrtek 7. 5. 2015 jsme se ještě s pár
spolužáky vydali do jilemnického gymnázia na Den s pokusy, který se konal v rámci
projektu TechUp. Ráno pro nás přijel mikrobus až ke škole a dovezl nás přímo před
jilemnické gymnázium. Nejdříve jsme šli na pokusy z fyziky, kde jsme nestrávili
ale moc času, protože jsme šli zkoumat ven tlak vzduchu. Zkoumali jsme pomocí
multifunkčního měřáku, na kterém jsme využili funkci tzv. manometru. Po fyzice
následovaly pokusy z biologie, zkoumali jsme pod mikroskopem včelu, mouchu,
tkáně, pletiva a tyčinky a pestíky u květin. Jako poslední jsme navštívili chemickou
laboratoř, kde jsme si vyzkoušeli různé pokusy a pan profesor nám předvedl pokus, který mně připomínal takovou sopku. Vše bylo velice zajímavé a myslím, že
jsme se i něco přiučili. I když si myslím, že ze mě nikdy přírodovědec ani chemik
nebude, i tak to byla dobrá zkušenost.
Magda Hrnčířová, žákyně 8. třídy
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Sportovní den, běžky 10. 4. 2015 – Vrbatova bouda
a okolí
Vrbatova bouda je turistické zařízení na hřebenech Krkonoš. Nachází se na
Zlatém návrší, v nadmořské výšce cca 1 400 m n. m., v těsné blízkosti smyčky
ukončující tzv. Masarykovu horskou silnici coby poslední úsek silnice II/286.
Vrbatova bouda získala pojmenování na počest mříčenského občana Václava
Vrbaty, který 24. března 1913 v těchto místech obětoval život pro svého přítele Bohumila Hanče. Stalo se tak u příležitosti mezinárodních lyžařských závodů (závod
v běhu na 50 km) a na blízkém vrcholku (nazývaném též Vrbatovo návrší, protože
zde byl umrzlý Vrbata nalezen) byla v roce 1925 vztyčena kamenná Mohyla Hanče
a Vrbaty, připomínající tento akt lidskosti a obětavosti.
(zdroj: Wikipedie)
Tolik pro žáky osmé třídy, kteří se z vážných zdravotních nebo ﬁnančních důvodů (bus 60 Kč) nemohli zúčastnit našeho jarního výletu.
Počasí bylo jak
z katalogu dovolených
a sněhu dost na další měsíc. Žáci sedmé
a osmé třídy, kteří
v tomto školním roce
absolvovali lyžařský
výcvik, měli resty
na běžkách, a proto
jsme vyrazili do hor
i v aprílovém měsíci.
Po silnici na „Vrbatku“
to trvá turistickým
tempem asi hodinu
do kopce, což zvládlo sedm dětí z 35členné výpravy. Ostatní se statečně trousili
k vrcholu a těm nejpomalejším to trvalo hodiny dvě. Výhledy do okolí byly opravdu
nádherné, takže při čekání na zbytek skupiny jsme se nenudili. Směrem k Labské
boudě je několik bunkrů, které lákaly hlavně hochy k prozkoumání, ale navátý
sníh vstup dovnitř nikomu neumožnil. U mohyly jsme si pořídili foto a probrali
znalosti z historie. Překvapivě cesta dolů z kopce serpentinami nebyla tak pohodová, jak jsme si mysleli, neboť jízda z kopce na běžkách chce cvik a ten lze získat
jedině častým pohybem v terénu, který očividně chybí většině žáků. Také lyže
nebyly správně u mnohých ošetřeny, takže skluznice byla spíše brzdou. Nakonec
to ale zvládli všichni, a protože nás stále hřálo sluníčko, nebylo si nač stěžovat.
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Na Mísečkách jsme ještě otestovali jízdu po sjezdovce a potěšeni krásou a tichem
našich hor jsme se s lyžařskou sezónou pro tento rok rozloučili. Pochvalu zaslouží
všichni zúčastnění za sportovní přístup i výkon.
za doprovod A. Brožová, P. Baudyš a R. Macháčová, děkujeme SKOL

Pálení čarodějnic
Jedná se o velmi starý a dodnes živý lidový zvyk a zvláštní svátek. Tuto noc se
lidé scházejí u zapálených ohňů a slaví příchod jara.
Noc z 30. dubna na
1. května byla pokládána
za magickou. Svátek se
původně pravděpodobně
slavil o úplňku, jenž byl
nejblíže dnu, nacházejícímu se přesně mezi jarní rovnodenností a letním slunovratem.
Dneska je tvůj velký den,
připrav koště, vyleť ven.
Hoď na sebe kousky látky,
ať nemáš let příliš krátký.
Startuj rychle, hlavně včas,
ať slavný let nezmeškáš…
Vše nejlepší v létání
a hlavně hladké přistání!
To Ti přejí kolegyně z oddílu
„Turbo let 2015“.
Lenka Labiková, žákyně 8. třídy
Náš studenecký slet čarodějnic a čarodějů začal, jako již tradičně, před školou.
Společně jsme obletěli školu a přistáli na fotbalovém hřišti, kde každý musel prokázat své čarodějné schopnosti. Ať už se jednalo o práci s koštětem, čarodějný tanec,
stezku po pavoučí niti či portrét kolegyň, dokázali jsme, že jsme dobrými čarodějnicemi a čaroději. Odměnou nám byly buřty, které jsme si opekli. Také jsme ze
svých řad vybrali ty nejpovedenější čarodějné bytosti. Takový dokonalý čaroděj či
OÚ Studenec
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čarodějnice musí dosahovat vysokého věku, být dostatečně ošklivý i zlobivý,
umět důležitá zaklínadla
a rozhodně se nesmí podobat obyčejným lidem. Tato
kritéria nejlépe splnili: Tomáš Rolf, Markétka Kuříková, Ema Háková, Lucka
Pekárková, Pavluška Kubátová a Karolína Háková.
Večer jsme zakončili zapálením velké vatry, na které jsme upálili čarodějnice, které
nám vyrobili žáci 8. a 9. tříd.
Klára Štefanová

Dvojí kulturní úspěch
pro Lucii Pekárkovou a její sourozence Patrika s Anetou, kteří reprezentovali ZŠ
Studenec dne 8. dubna 2015 na pěvecké soutěži Novopacký slavíček. Tato již známá a navštěvovaná kulturní akce měla letos svůj jubilejní 20. ročník. V kategorii
A3/Zpěv sólo – mladší školní věk, vystupovalo se svými dvěma písněmi 64 žáků z různých základních a uměleckých škol celé ČR a také Polska. V této nabité
kategorii porota udělila 8 prvních míst,
z nichž 6 bylo s pozváním na slavnostní koncert v aule novopackého gymnázia o týden později. Lucie Pekárková za
klavírního doprovodu své starší sestry
Anety získala v této kategorii 1. místo
s postupem na koncert.
Dalším úspěchem žákyně 4. třídy Lucie
Pekárkové bylo pěvecké vystoupení se
starší sestrou Anetou (18 let, zpěv a housle) v kategorii pro dospívající a dospělé
B3/pěvecké duo, trio, kvarteto, za klavírního doprovodu bratra Patrika (8. tř.).
Jmenovaní zde získali také 1. místo
s postupem na koncert a zvláštní ocenění
poroty za působivé sourozenecké trio.
36

OÚ Studenec

Ročník 2015

Číslo 3

V tomto čísle Zpravodaje zahajujeme čtení na pokračování: Výlety do studenecké minulosti. Je to téměř doslovně přepsaná obecní kronika Studence, která byla
založena r. 1934 starostou Janem Fejfarem. Obecním kronikářem byl ustanoven
r. 1937 Josef Lánský, odborný učitel ve Studenci, tehdy 33letý. J. Lánský dopisoval
kroniku zpětně. Po stručném úvodu, vysvětlujícím
vznik obce a její název, začal událostmi nového století – rokem 1901. Čerpal
ze starších kronik, především farní kroniky a školní
kroniky, a z dalších historických pramenů. Všechny
tyto kroniky jsou k půjčení
(do badatelny) v okresním
archívu v Semilech.
H. Soukupová

Výlety do studenecké minulosti 1.

Rok 1901
Mrazy. Nový rok 1901 začal silnými mrazy, které neměly pamětníků. Nejsilnější
mráz naměřen byl dne 6. ledna, kdy teploměr klesl na −25 stupňů Celsia. Tyto silné
mrazy trvaly pak ještě celý leden a většinu měsíce února.
Zemětřesení. 10. ledna asi o půl čtvrté ráno bylo slyšet dunění a hřmot, podobný rachotu těžkého nákladního auta a bylo pocítěno lehké zachvění země. Toto
zemětřesení pocítěno bylo i v okolí a podle novinových zpráv šířilo se od západu
k východu, od Liberce až po Náchod.
Slet všesokolský. Všesokolského sletu, který se konal t. r. v Praze ve dnech 28.,
29. a 30. června a 1. července, zúčastnili se ze Studence tito členové v krojích: Albrecht Jan, Hák Frant., Hák – kameník, učitel Jezdinský, Karel Jech, Bedřich Fišera,
Kobrle Frant. a Václav č. 40, Fr. Tom, hostinský, Stejskal Frant., kovář, Josef Šorfa,
Fr. Šorm, mlynář, Ulrych Jan, obuvník. Kromě těchto jelo na slet ještě několik
členů v šatě občanském, cvičení se zúčastnilo 12 členů.
Svěcení so. 15. srpna konalo se svěcení nové sochy P. Marie – pomocnice,
pořízené nákladem Josefa Tomáše, rolníka.
25. srpna byl svěcen nový kamenný kříž na místě bývalého dřevěného kříže na
rozhraní obcí Studenec a Martinice při státní silnici. Tento kříž dal postaviti Frant.
Hamáček z Rovnáčova a posvětil jej vikář, místní farář Jan Kuhn.
OÚ Studenec
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28. září svěcena byla opět socha, a sice svatá Trojice u skalky. Podnět k zřízení
této sochy dal r. 1900 zesnulý Josef Hunčík ze Studence, odporučiv k tomu účelu
400 K. Provedení jeho úmyslu ujal se starosta obce Karel Tauchman, který řídil
i celou slavnost svěcení. Sochu světil farář Jan Kuhn. Slavnosti zúčastnil se místní
Sbor dobrovolných hasičů, spolek vojenských vysloužilců a Svatojosefská jednota
s prapory a s hudbou.
Všecky letos zhotovené a
výše jmenované sochy zhotovil
Ignác Tomáš, sochař v Hostinném.
Volební sůze. 5. října –
před zemskými volbami do
sněmu – konána schůze, na
které mluvil radikální pokrokář Dr. Ant. Hajn. Po jeho řeči ujal se slova protikandidát
křesťan. sociál. J. Filler, kaplan
ze Semil a jal se vyvraceti vývody řečníka prvého. Z toho
vznikla ovšem prudká a dlouhá
debata.
Volby. 8. října konaly se volby poslance do zemského sněmu, k nimž dostavilo
se 76 voličů. Radikální poslanec Hajn obdržel 61 hlasů, křesť. soc. Filler 14 hlasů.
Poněvadž proti volbě podán rekurs, volilo se dne 13. října znovu. V této volbě
obdržel Hajn 42 hlasy a mladočech Barták 27 hlasů, Filler se volby vzdal. 16. října
konány ještě užší volby mezi Bartákem a kandidátem německým, kdež obdržel
Barták 85 hlasů.
Kampelička. 4. prosince byla pořádána v hostinci p. Šorfy, č. p. 6, poradní
schůze, na níž jednáno o založení Kampeličky ve Studenci. O zřízení tohoto peněžního ústavu zasazoval se nejvíce učitel Jezdinský a farář Kuhn.
Petice. 11. prosince předkládal Karel Karásek po staveních k podpisu petici,
žádající starobní, invalidní, vdovské a sirotčí pojištění, která zaslána byla vídeňské
vládě.
Kampelička. 15. prosince usneseno na veřejné schůzi zříditi ve Studenci spořitelní a záložní spolek dle soustavy Reiﬀeisenovy. Na národohospodářské poměry
všech odvětví poukázal v přednášce místní učitel Josef Jezdinský. Vyložil též stanovy Reiﬀeisenových záložen, mluvil o jejich účelu, vnitřním zařízení a správě,
dále o úvěrech a právech, jež jsou těmto záložnám zákonem zaručena. Řeč učitele
Jezdinského doplněna byla proslovem faráře Kuhna, jenž jako zakladatel záložny
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v Dolní Kalné již po 7 let tento ústav po stránce právnické a hospodářské – jako
kontrolor – řídil a k rozkvětu přivedl. Obě tyto důsledně se doplňující řeči měly za
následek, že bez otálení přikročeno k zápisu členů a závodních podílů. Přihlásilo
se 42 členů, kteří upsali 83 podíly. Ustavující valnou hromadu usneseno svolati na
den 1. ledna 1902.

Geocaching ve Studenci
Milí čtenáři,
ráda bych se ještě podívala do minulosti a pouhým okem
nahlédla do předchozího čísla Studeneckého zpravodaje.
Mimo jiné jsme si v něm totiž připomněli i něco málo o Obecním úřadu ve Studenci. I tomuto místu byla věnována
keš, kterou, jak už víte, střeží hodní sousedé. Záměrně jsem
zde nezmiňovala souřadnice, ani nápovědu ukrytého pokladu. Co může být více,
než se po náročném dni v práci či na zahradě vydat na kus řeči za svými přáteli,
vzájemně si postěžovat a zhodnotit novinky z uplynulého měsíce. Jako třeba kde
se teď mladí schází, kdo je největší buřič vesnice, kdo nejčastěji pálí listí, nebo:
„A nevíš, kde že je tu schovaná ta keš, o které psala mladá Bachtíková ve Zpravodaji?“ Takže věřím a doufám, milí sousedé, že ani vás trocha legrace, která je
právě součástí této hry, neminula. A že se u vás za poslední dva měsíce, jak se říká,
„dveře netrhly“.
Teď už se podíváme na třetí krabičku z naší geosérie. Věnuje pozornost útrobám
kopce, který se nachází mezi Studencem a Zálesní Lhotou. Hádáte správně. Strážník, již dávno vyhaslá sopka, která nejenže poskytuje úchvatný výhled na vrcholky
hor ze svých 630 m a je častým cílem procházek během vlahých letních večerů, ale
také střeží přinejmenším jedno
místo, které je součástí historie
Československa – podzemní kryt.
Toto místo, jednou zasypané
hlínou a podruhé odhalené kolemjdoucími zvědavci, bylo vybudováno roku 1975 na soukromém
pozemku, který byl v tehdejší době vyvlastněn. Kryt sloužil armádě
jako jedna z hlásek sítě protijaderné obrany. Pomocí periskopu, který vystupoval z komínku za kryOÚ Studenec
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tem (dnes už ho tam bohužel neuvidíte), měl vidět na okolní hlásky, aby mohl vysílat signály v případě nebezpečí a naopak. Samozřejmě měl i otvory, které zajistily
uvnitř krytu vzduch na pár dní. Pravděpodobně ale neposloužil tak, jak by měl.
Zjistilo se totiž, že byl o 50 m zakreslen špatně. Byl vyroben tajně a zaizolován
několika tunami betonu. Povídá se, že zde byly později uschovány chemické látky.
V krytu je chodba, na jejímž konci je místnost o velikosti 10 m². Říká se, že Strážník
ukrývá další tajné chodby, které jsou vzájemně propojeny. Kdo ví…?
Fagi 19. 3. 2014
„Včera večer to byla smršť nových krabiček. Závěr této série jsem si však nechala až na dnešek, až bude dostatek světla. Po práci jsem vyrazila směrem Studenec. Tentokrát výjimečně autem. Počasí bylo jako dělané pro kačery – déšť a vítr –
tudíž nikde ani noha. V oblečení do práce bylo dobytí této krabky velmi zajímavé,
ale povedlo se. Vůbec jsem o podzemních chodbách pod Strážníkem neměla tušení,
a už vůbec ne o jejich funkci. Díky za zajímavé informace a pěknou keš.“
Dekstren 20. 3. 2014
„To by člověk nevěřil, jaké věci skrývá nedaleké okolí. Studenec vcelku znám,
jezdím tady okolo už skoro třicet let, ale o tomhle slyším poprvé. Díky za ukázání
zajímavého místa.“
Roman Jaromer 21. 3. 2014
„Pěkné počasí nás nakonec vylákalo, a tak jsme se vydali na menší výlet po
okolí Studence. Keš byla na místě s pěkným výhledem. Odlov nám dal trochu
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zabrat, chvíli jsme nevěděli, jak se do ní dostat, ale nakonec se podařilo. Vzhledem
k fotkám v listingu jsem nakonec přímo do krytu jen nahlédl pootevřenými dvířky
a dovnitř. :) Díky za jeho ukázání, jinak bych si všiml asi jen sopky. Pěkné místo
s krásným výhledem. Díky.“
GlossyBrains 29. 3. 2014
„Je vidět, že si autor vyhrál na této „ornitologické“ sérce s různými nápady, jak
pobavit. Díky.“
Vlcekne 31. 3. 2014
„Šestý nález při našem putování z Martinic do Roztok u Jilemnice. Zajímavé
a dost neobvyklé místo. Díky za pozvání, seznámení se zajímavou historií a za
keš.“
Gerul 11. 4. 2014
„Odloveno za krásného počasí a výhledu na čerstvě zasněžené vrcholky Krkonoš. Díky za keš.“
PantherCS 18. 4. 2014
„Velmi zajímavé místo, které bych tu vůbec nečekal. Díky moc za stručný popis
krytu a za ukázku zajímavého místa.“
Zansquare 27. 4. 2014
„Celá dnešní neděle patřila Studenci a okolí. Rozhodně mě tenhle ranní výběr
nezklamal. Vtipně řešená schovka, co trošku protáhne i tělo. Poslední bonus komplet a hurá na ﬁnále série. Díky za keš! :)“
MP dvojka 8. 5. 2014
„Děkujeme za kešku. Super místo! Krásný výhled. Moc děkujeme.“
Majh 11. 5. 2014
„Díky za zajímavou keš. Musím se přiznat, že jsem vůbec netušila, že taková
místa u nás byla vybudována. Z vrcholu kopce byl moc hezký výhled. Sledovali
jsme, jak se honí mraky nad horami. Zastavili jsme se tady cestou z chalupy.“
Zlomu 19. 5. 2014
„Po dlouhé době přestalo pršet, tak jsem se potřeboval provětrat. Vybral jsem si
tuto sérii, zaparkoval u střediska a celé to obchodil pěšky. Celkem jsem našlapal asi
12 km po Studenci a okolí. Hezká vesnička. Celá série je povedená, hezké schovky.
I do krytu jsem nakoukl. Díky za keš.“
OÚ Studenec
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Vlcevl 20. 5. 2014
„Děkuji za pěknou kešku. Odtud na vrchol Strážníku to byla překrásná výhledová cesta. Moc se mi tu líbilo.“
Jikos 25. 5. 2014
„Odloveno během víkendového pobytu na nedaleké chalupě. Studenec jsme si
díky této a i dalším keším v okolí docela důkladně prošli a moc se nám tu líbilo.
Díky.“
Jenčové 22. 6. 2014
„Díky za pěknou a vtipnou kešku. Jen jsme jí díky naši geomamce hledali hodnou chvíli v prostoru krytu, až jsme si řekli, že tady to není a ono opravdu nebylo.
Jinak kryt je oproti jiným pěkně zachován, ať mu to ještě dlouho vydrží.“
Tomarctus 7. 4. 2014
„Překrásné okolí, pěkné krabičky, to se srdce kačerovo potěšilo. Díky.“
… a pevně doufám, že i to vaše.
Pokud se tedy v nejbližších dnech chystáte Strážník navštívit a při té příležitosti
ulovit i tuto keš, budete potřebovat souřadnice: N 50°33.643 E 015°32.890 a malou
hravou nápovědu typu: sídlí tady malý ptáček, kterému je sem tam třeba vymést
baráček a možnost mu nasypat pár zrníček. A pozor, nenechte se zmást. Keš není
umístěna přímo u podzemního krytu a nemusíte pro ni šplhat až nahoru do kopce.
K odlovu však doporučuji vhodnější oblečení, jinak dopadnete takto:
Vlcice2017 20. 9. 2014
„Nejdříve mě postihla naprostá geoslepota. Po půlhodinovém hledání jsem ji
našla. Použité tituly na vlastní osobu se nedají ani publikovat. Pak jsem zjistila
další problém – nevhodné oblečení. Proto rada pro dámy: v sukni po kotníky se
k cíli dostanete, ale zpět už jedině bez sukně!“
A pokud si nepospíšíte, mohlo by se vám přihodit, že:
Krizaci.cz 12. 4. 2014
„Asi devadesát metrů od keše vyprošťovali paraglidisté padák z křovin, načež
nás upozorňovali, ať se tam moc nemotáme, že bude přistávat další. No, když jsme
viděli, kde přistál, tak jsme si s odlovem raději pospíšili. Díky za pozvání.“
Snad to paraglidista ve zdraví přežil a bude u nás létat nadále.
Pokud i vaše hledání bude doprovázet vtipná historka, nebo byste jen rádi přispěli vaším komentářem, víte, kam se obrátit: www.geocaching.com
Hodně štěstí a především zábavy při lovu krabiček.
Bc. Veronika Bachtíková
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Klub důchodců Studenec 2014–15
Vážení přátelé Klubu důchodců!
Protože přichází doba prázdnin, nabízíme vám všem přehled činnosti Klubu
důchodců, abyste zvážili, zda časem mezi nás zavítat a zpestřit si tak podzim života. Stále si máme mezi sebou o čem povídat, něco nového se dovídat, posedíme
při zákusku, chlebíčku, čaji nebo kafíčku, nejednou si při harmonice zazpíváme
písničku. Nejvhodnějším obdobím našich setkání je září až červen.
V září už po víc nežli dvě desetiletí pořádáme autobusový zájezd. Každý z nás
rád zavítá do historických měst naší vlasti, hodnotí a porovnává současnost s minulostí. Navštívili jsme zámek v Mnichově Hradišti, muzeum automobilů Škoda
v Mladé Boleslavi, zámek v Benátkách nad Jizerou, jehož součástí je i výstava miniaturního nábytečku, bytových doplňků a panenek, se kterými si mohly zřejmě
hrát děti z vyšších společností. Posilněni chutnou večeří, zpěvem a hudbou jsme
spokojeně dorazili domů. Byl to výlet společný, organizovaný p. Tůmovou ze Zálesní Lhoty. Vřelý dík.
V říjnu jsme pozvali p. starostu J. Ulvra, aby nás blíže seznámil s prací a určitými
nutnými omezeními pro naše občany a s úspornými energetickými úpravami na
zdejším zdravotním středisku.
V listopadu nám promítl p. Zdeněk Albrecht ﬁlm „Hledání ztraceného času“
(producent p. Čáslavský), ve kterém byla zaznamenána některá řemesla studeneckých občanů z let 19.–20. století, což mnohým připomínalo jak bývalé známé tváře,
tak řemesla.
V polovině prosince mezi nás pravidelně přicházejí žáci ZŠ, aby navodili svým
programem sváteční atmosféru. Tentokrát se k nim připojili i skauti místní skupiny, takže program byl bohatý, účastníci spokojení a účinkující odměněni nejen
sladkostmi, ale i potleskem. Zakončili jsme společným zpíváním koled.
Nový rok 2015 jsme zahájili koncertem jazzových skladeb, hráli žáci ZUŠ Jilemnice pod vedením p. uč. Horáčka. Kvarteto sklidilo velký potlesk za pěkný zážitek
z poslechu. Se vzájemným novoročním přáním, včetně p. starosty, jsme s optimismem vkročili do nového roku. Nechybělo dobré občerstvení.
Únorové masopustní odpoledne proběhlo jako vždy ke spokojenosti všech přítomných. Jedlo se, zpívalo, hudba hrála, nechyběl ani přípitek. Jen masky chyběly.
V březnu jsme zhlédli divadelní hru „Obelix a olympijské hry“, kterou p. uč. Macháčová nastudovala se žáky a žákyněmi IX. třídy. Všem se provedení i kostýmy
líbily. Přejeme, aby se jim v ochotnické zálibě dařilo.
Dubnové setkání zpestřil svým vyprávěním Ing. J. Lánský. Hovořil o lese, lesní
zvěři i ptácích, zejména dravcích, ale i o náročné každodenní práci studeneckých
lesních ochránců, kteří svým každodenním přístupem zabraňují poškozování lesního porostu, ať už nevhodným kácením, nebo přemnoženou zvěří, která dokáže
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dokáže devastovat mladé stromky a mnohdy i půdu. Posteskl si nad nedostatkem
dosazování mladých ročníků. Vyzdvihl však i krásu lesních tišin, pozorování zvěře u krmelců, potůčků, ptačího zpěvu, což vnímavého člověka alespoň na chvíli
oprostí od stresu a starostí všedních dnů. Zdůraznil, jak je zdravě fungující les pro
každého z nás nenahraditelné, životně důležité bohatství.
Jak je krásný měsíc květen, nejen pestrostí květů, ale i srdcí plných lásky, která vždy přináší do života něco nového, mnohdy i nový život! Snad proto se stal
i svátečním dnem matek, dárkyní života. I nám, přestože už jsme mnohé babičky
a prababičky, připravily p. uč. se svými žáky pěkné sváteční setkání ve školní jídelně. Po pěkném vystoupení, které vyjadřovalo přání, připravili pro každou z nás
pohoštění a muži se ujali předání kytičky a přání všem přítomným ženám. Náš
muzikant završil tento sváteční den hudebním doprovodem a všechny ženy ho
doprovodily písničkami.
Na zhodnocení uplynulého společného období našich setkání jsme se sešli „Na
Špici“ ke společnému pohoštění, které obstaral příjemný personál, a po kulturní
vložce si již každý půjdeme za plánovanými zážitky.
Co dodat: Doufám, že můžeme být spokojeni, přátelským posezením podáváme
i veřejnosti důkaz, že je možné bavit se v každém věku. I mladší generace pro nás
dokáže připravit příjemné zážitky. Obecní úřad naši aktivitu podporuje. Je třeba
poděkovat těm z našeho Klubu, kteří vkládají svůj podíl času pro zdárný průběh
našich setkání. Zdravím všechny bývalé členy, kterým zdravotní stav nedovolí
přijít mezi nás. Nezapomínáme ani na ty, se kterými se už nikdy nesejdeme.
Kdo nechce být doma sám, ať zavítá v září k nám, budeme se opět každý měsíc
scházet, nebudeme předčasně ﬂintu do žita házet. Ten, kdo bude mezi nás pravidelně chodit, nebude se nudit, ani mysli škodit!
Mnoho zdraví a pohody přeje Libuše Ježková – Klub důchodců Studenec
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Mladí hasiči ze Studence
„mladší Soptíci a starší děti“
Soptíci – Jarní tvoření
V březnu jsme k nám na hasičský kroužek pozvali šikovnou maminku Lucku
Bartoňovou, která nás seznámila s výrobky z Fimo hmoty (náušnice a přívěsky na
krk). Fimo hmotu naši mladí hasiči dostali od Ježíška, a tak jsme
se na práci s touto hmotou moc
těšili. Děti práce s Fimo hmotou
moc bavila a díky Lucce se na pečícím plechu začaly brzy objevovat korálky s kytičkami, ozdobená
písmenka a barevné placky. Po
skončení hasičáku jsem doma vše
pečlivě upekla podle instrukcí:-).
Při našem dalším setkání
se upečené kuličky začaly pod
rukama Lucky a Vlaďky měnit
v krásné náušnice, přívěsky na krk… Během čekání Soptíci mohli vyrábět velikonoční kuřátka. Všichni si nakonec odnesli krásné výrobky z Fimo hmoty, kterými
mohli obdarovat své maminky, babičky a tety.
Ještě jednou děkujeme Lucce i Vlaďce za užitečné rady, za spoustu háčků a hlavně za šikovné ruce a nápady.

Jarní soutěže
Soutěž v Čisté u Horek
V pátek 1. 5. 2015 jsme jeli na soutěž do Čisté. Byla to veliká výprava. Za Studenec jelo soutěžit 5 družstev v tomto složení:
Studenec mladší A: Ráďa Link, Martin Jerie, Dany Mečíř, Nikča Hamáčková, Honzík Gulík, Luky a Honzík Vanclovi. Umístili se jako 6.
Studenec mladší B: Táňa Hamáčková (stroj), Barča Bulušková a Péťa Brožová (rozdělovač), Janička Vanclová a Bára Chrástová (proud), Toník Bartoň a Kuba Vaníček
(koš). (Strojník Jiří Vancl.) Umístili se jako 7.
Studenec mladší C: Natálka Háková (stroj), Jolanka Kolářová a Klárka Kubátová
(rozdělovač), Zuzka Vanclová a Andělka Tušiaková (proud), Jakub Trejbal a Lukášek Jiřík (koš). Umístili se jako 14.
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Studenec starší A: Luky Link,
Adam Kalenský, Eliška Hamáčková, Eliška Drbohlavová, Valča Jiroutová, Jirka Ježek a Barča
Vanclová. – Byli 3.
Studenec starší B: Nikolka Hamáčková, Martin Jerie, Josef
Vancl, Ondra Vaníček, Petruška
Bachtíková, Filip Ulman a Tom
Podzimek – Byli 9.

„Starší“ soutěž Brada-Rybníček
V sobotu 2. 5. 2015 jsme jeli se staršími na soutěž do obce Brada-Rybníček. Byla
to letošní první soutěž ze série Soptíkových soutěží a byla opravdu náročná. Hlavně
časově. To byla snad nejdelší soutěž, na které jsme kdy byli. Soutěžilo 23 družstev
mladších, pak předělávali něco u kádě a ještě 6 družstev útok opakovalo. Potom
nastoupili starší. Těch bylo 22. Naše dvě družstva čekala na útoky starších. Došli
jsme na řadu jako 15. a 16., do té doby jsme v pohodě stihli odběhnout štafety
4 × 60, dojít si procházkou na zmrzlinu, spořádat hamburgery, klobásy a spoustu
housek se šunkou a se salámem. Vyzkoušeli jsme si spojování hadic i savice s košem. Myslím, že se to oběma skupinkám celkem povedlo. A i když na bednách
nestáli, uteklo jim to jen o kousek. Jsou to frajeři a jsem na ně moc pyšná. Z tolika
družstev být 4. a 20., to je skvělý výkon. Moc gratuluji.
Soutěžily tyto děti: Eliška
Hamáčková, Barča Vanclová,
Eliška Drbohlavová, Adam Kalenský, Filip Ulman, Jirka Ježek,
Martin Jerie, Lukáš Link, Nikča
Hamáčková, Josef Vancl, Tom
Podzimek, Ráďa Link a Ondra
Vaníček.
Verča Vanclová
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„Starší“ – soutěž v Jablonci nad Jizerou
V pátek 8. 5. 2015 jsme byli na soutěži v Jablonci nad Jizerou. Byla to opět soutěž ze série Soptíků. Od hasičárny jsme odjeli v 7.00. Tentokrát byly disciplínami
požární útok a štafeta dvojic. Děti bojovaly s velikým úsilím, proto je musím moc
pochválit. Za odměnu dostaly párek, nebo palačinku. Podívali jsme se na pár útoků
ostatních družstev, abychom se něco přiučili od těch nejrychlejších, a pak jsme jeli
domů. (Družstev bylo hodně, takže by to byl zase celý svátek na soutěži.) Ceny
a výsledky nám dorazily později.
Umístili jsme se na krásném 11. místě z 18 družstev s časem požárního útoku
22,20 s. a štafety dvojic 72,63 s. Soutěžily tyto děti: Eliška H., Eliška D., Barča, Nikča, Tom, Honzík a Luky Vanclovi, Dany, Adam, Jirka Ježek, Ondra, Martin a Josef.
Verča Vanclová

Soutěž v Nedaříži
V sobotu 9. 5. 2015 se konala od 9.00 v Nedaříži soutěž s názvem „Podkrkonošský pohár“. Mladí hasiči ze Studence jeli ve velkém počtu. Jelo jedno družstvo
nejmladších „Soptíci“ pod vedením Mirky a jedno družstvo mladších a starších pod vedením Verči. Tento rok nám počasí nepřálo
a skoro celou soutěž pršelo.
Mladší děti soutěžily ve dvou
disciplínách: požární útok a štafeta dvojic. Starším k tomu přibyl
požární útok CTIF. Pořadí jsme
si mohli zvolit sami. Jako první
jsme šli všichni na požární útok. Chybičky se vloudily skoro všem, ale děti vše
zvládly a útok dokončily. Následovala štafeta dvojic. Musím říci, že i v této disciplíně jsme všichni obstáli. Po odběhnutí jsme si mohli konečně vydechnout a dojít
se občerstvit. Starší ještě čekala disciplína požární útok CTIF.
A jak jsme dopadli?
Výsledková listina
Mladší: 1. Vidochov, 2. Vrchovina, 3. Nedaříž, 4. Studenec A „Soptíci“, 5. Studenec
B, 6. Mříčná
Starší: 1. Brada-Rybníček, 2. Jablonec nad Jizerou A, 3. Jablonec nad Jizerou B,
4. Studenec, 5. Nedaříž, 6. Mříčná
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A naše soutěžní družstva:
Studenec mladší A „Soptíci“: Zuzanka Vanclová, Petruška Brožová, Barunka Bulušková, Kubik Vaníček, Janička Vanclová, Jolanka Kolářová, Barunka Chrástová,
Andělka Tušiaková, Šárka Hamáčková a Petruška Brožová (strojník: Lukáš Kalenský)
Studenec mladší B: Radim Link, Honzik a Lukášek Vanclovi, Martin Jerie, Natálka
Háková, Tomáš Podzimek, Danda Mečíř, Ondra Vaníček (strojník: Lukáš Kalenský)
Studenec starší: Eliška Hamáčková, Barča Vanclová, Adam Kalenský, Lukáš Link,
Eliška Drbohlavová, Pepča Vancl, Martin Jerie, Ondra Vaníček, Danda Mečíř
Rozhodčí: Pepa Hák
Děkuji také všem rodičům, kteří nám pomohli s převozem dětí. A těším se na
další soutěž.
Více fotograﬁí na hasici.studenec.cz
Miroslava Vanclová

Pohádkový les
1. oddíl Štěňat zdraví všechny čtenáře Zpravodaje,
v neděli 31. 5. úspěšně proběhl již druhý ročník Pohádkového lesa. Během příjemně prosluněného nedělního odpoledne se u naší skautské klubovny sešlo téměř
150 dětí s doprovodem svých rodičů.
Za hojnou účast jsme velice rádi a děkujeme za ni.
Rádi bychom tímto poděkovali
všem rodičům našich členů a všem
dalším našim příznivcům, kteří se podíleli na organizaci ztvárněním některých rolí pohádkových bytostí, organizací občerstvení nebo dohledem nad
atrakcemi u klubovny, protože bez jejich pomoci bychom zdaleka nemohli
akci uspořádat pro tak velké množství
účastníků.
Také poskytnuté dary nám ulehčily mnoho práce a snížily vstupné.
Děkujeme za přízeň sponzorům: Konzumu u Sedláčků, Plasteku, Strom48
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buchu s. r. o., Řeznictvím Korda a Nosek, paní Ivě Šulcové, notáři Jendovi Kuříkovi
a Leoši Vrbatovi.
Letošním ročníkem Pohádkového lesa všechny děti provázeli včelí medvídci
Čmelda a Brumda se svojí maminkou, strašliví loupežníci s truhlami zlaťáků, Ferda
Mravenec s usměvavou Beruškou, motýl Emanuel a Maková panenka, nerozlučná
dvojice maxipes Fík a Ája, hrozivý ježidědek s ježibabou v perníkové chaloupce
a nesmíme opomenout ani známé skřítky Křemílka a Vochomůrku. Děti na cestě
mohly také potkat postavu oblečenou ve zvláštním kroji, která jim dávala drobné
úkoly nebo otázky. Byla to postava skauta v celé své parádě.
Cesta, kterou si děti prošly, směřovala od skautské klubovny k Černému háji,
kterým vedl pohádkový okruh končící opět u klubovny. Děti si zde mohly vyzkoušet mnoho různých netradičních her a skautských dovedností, neboť zahrada naší
klubovny se v toto odpoledne pohádkovým kouzlem proměnila na indiánskou vesnici, které dominovaly svojí krásou dva indiánské stany zvané tee-pee. Po cestě se
děti posilňovaly limonádou a nad ohněm se pekly buřtíky. Pro zájemce o naši činnost byla celé odpoledne veřejnosti otevřena klubovna. Návštěvníky lákala hlavně
ochutnávka Herní soboty a samozřejmě pevnosti Boyard – speciální víkendovka,
která je pořádána pro naše členy. Po celou dobu programu bylo zajištěno sladké
i slané upečené občerstvení, limonáda i pivo.
Vrcholem našeho skautského roku bude opět tábor. Letos ho prožijeme v Přírodním parku Jabkenicko, v tábořišti Kačerovna, v termínu 1.–15. srpna. Na těchto
čtrnáct dní se proměníme na Robinsona Crusoe.
Na další setkání a spolupráci se těší
1. oddíl Štěňat ze Studence, středisko „JILM“ Jilemnice
OÚ Studenec
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T. J. Sokol Studenec
Běh vítězství – 34. ročník
Státní svátky by se měly slavit a připomínat – Sokol Studenec
tudíž využívá datum 8. května k uspořádání Běhu vítězství. Závod je vypsán pro
mládežnické kategorie – na „Náměstí“ na úbočí Strážníku se letos sešlo 115 běžců.
Závod je pro lyžaře ukončením jarního odpočinku a počátkem dalšího přípravného
období. Drobnými cenami byli odměněni všichni startující, na Strážník se prošel
a podíval i jejich doprovod – a tak spokojeni mohli být závodníci, rodiče i pořadatelé.
Ze 43 studeneckých závodníků diplomy a čokoládové medaile za umístění do
třetího místa získali: Aneta Šedivá, Eva Chrtková, Marek Šulc, Filip Jodas, Dominik
Šedivý, Monika Kuříková, Markéta Štefanová, Zuzana Bourová, Jan Štefan, Matyáš
Militký, Renata Trejbalová.
Jaroslav Hák

T. J. Sokol Studenec pořádá
ve dnech 17. 8. – 19. 8. 2015 pro děti 6–10 let

Sokolský prázdninový tábor
Přihlášky:

závazné přihlášky a případné informace poskytnou:
Dana Synková, tel.: 481 595 252
Lenka Bourová, tel.: 721 085 128
uzávěrka přihlášek 30. 6. 2015
Cena:
400 Kč
zahrnuje stravování, pitný režim, cestovné na výlet
Stravování: pondělí, středa – oběd, svačina
úterý – balíček na výlet
Program:
v době od 8.00 do 16.00 – sportovní, výtvarné, turistické aktivity,
poznávání přírody
sraz v pondělí v 8.00 h před sokolovnou
Tábor se bude konat při minimálním počtu 10 přihlášených dětí. Kapacita
přihlášených dětí omezena, rozhoduje datum podání závazné přihlášky.
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SK Studenec
Fotbal
Podrobné statistiky za celou sezónu vždy přinášíme v prázdninovém čísle Studeneckého zpravodaje, a tak v tomto čísle se letem světem proletíme
fotbalovým děním. Fotbalová asociace ČR chce
od nové sezóny spustit elektronický systém řízení
soutěží a v současné době je každý oddíl povinen
nahrát fotograﬁe všech registrovaných hráčů do
tohoto systému. Tento systém již funguje třeba
v Německu a na Slovensku a je určen nejen pro
vlastní organizaci soutěží, ale pochopitelně i pro
veřejnost. Na překážku je v současné době určitý
nedostatek informací a stavu příprav tohoto systému, neboť by měl být spuštěn již od 1. července
2015 se zahájením nové sezóny.
S blížící se novou sezónou probíhají i jednání
o počtu přihlašovaných mužstev do nových soutěží. A i v této situaci je hlavním problémem nedostatečná informovanost o nové legislativě v oblasti registrace hráčů a různých
druzích startu (střídavý start, sdružený start, farmářské týmy). Koncem května
proběhla jednání se zástupci Sokola Martinice, FK Dolní Kalná a FK Baumit Jablonec nad Nisou o vzájemné spolupráci. Na počet přihlášených týmů bude mít právě
největší vliv nová fotbalová legislativa v oblasti registrace hráčů.
Určitě po několika letech nepřihlásíme tým dorostu, který dohrává soutěž s vypětím všech sil a je otázkou, zda soutěž dohraje. Jednoznačná je situace v mladší
a starší přípravce, kde přihlásíme minimálně čtyři družstva. V kategorii mladších
a starších žáků chceme spolupracovat s výše uvedenými kluby.
V mistrovských soutěžích dospělých jsou oba týmy postiženy nebývalou marodkou, což je na druhé straně určitou tradicí. Oba týmy mají přes třicet aktivních
hráčů, zapojují se i dorostenci, a přesto na konci sezóny je obtížné dát dohromady
jedenáctku. Asi je někde chyba, nejen v těch „zraněních“. Sokol Kruh odehrává
již několik sezón za sebou celou soutěž s kádrem 15 hráčů, což je ve Studenci nemyslitelné. Je třeba potom obdivovat trenéra Vlada Letkovského, který připravuje
perfektní tréninky pro pár hráčů, a vedoucí mužstev, kteří se mění v telefonní
ústřednu. Snad začátek nové sezóny přinese nový impuls. Výsledkově oba týmy
OÚ Studenec
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dohrají v poklidných vodách středu tabulky, i když jejich výsledky jsou jako na
houpačce.
V mládeži má paradoxně nejblíž k jistému místu na stupních vítězů dorost, šanci
na okresní titul mají ještě mladší žáci, o místa na stupních vítězů se ještě perou
i obě přípravky. S výsledky mládeže panuje spokojenost jako v předchozích letech,
jen se nám ti fotbalisté potom někam ztrácejí.

Orientační běh
Sezóna orientačního běhu je již v plném proudu a i studenečtí běžci mají za
sebou téměř tři desítky závodů po celé České republice od Valašského Meziříčí
až po Kašperské hory. Nejvíce se zatím daří dvojici Markéta Štefanová a Magda
Chrástová v kategorii D10, kde suverénně ovládají čelo Východočeského žebříčku. Dalším úspěchem je rozhodně nominace Terky Chrástové na Olympiádu dětí
a mládeže za Liberecký kraj (druhá polovina června v Plzni).
Podrobné výsledky jarní části sezóny přineseme po jejím ukončení v příštím
čísle Studeneckého zpravodaje.

Další zprávy
Nejvýznamnější lehkoatletickou akcí v semilském okrese je Memoriál Ludvíka
Daňka, který se koná tradičně v Turnově na stadionu, kde Ludvík Daněk hodil

Zuzana Hejnová
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světový rekord. Mezi závodníky se objevil i Marek
Uvizl, který skončil v běhu
na 800 m na 4. místě časem 1:57,13, mezi pozvanými
hosty byli sportovci ze Studence jako partneři tohoto
významného závodu. Řadu
úspěchů coby lovec autogramů zaznamenala naše úspěšná a všestranná sportovkyně
Markéta Štefanová.

Školní sportovní klub

Eliška Klučinová

Lehká atletika
Poslední měsíce školního roku tradičně patří lehké atletice, a to jednak školním
soutěžím, ale také soutěžím v rámci Českého atletického svazu, kde v krajském
přeboru Libereckého kraje v letošním roce startuje společný tým ZŠ Studenec
a SK Studenec v kategorii nejmladšího
žactva pod vedením
Mgr. Zuzany Líkařové
a Ing. Ivana Uvizla.

Pohár Rozhlasu
Tradiční soutěží je
v letošním roce již
47. ročník atletické
soutěže školních družstev O pohár Rozhlasu. Hostitelem je již
po několik let atletický stadion v Turnově. V letošním ročníku
startovalo 70 družstev
OÚ Studenec
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a i studenecká škola se zúčastnila v hojném počtu. Nejen zúčastnili, ale vybojovali
i řadu předních umístění s kvalitními výkony. Žádnému družstvu se však nepodařilo postoupit do krajského kola, neboť v posledních letech již není samostatně
vyhodnocována kategorie vesnických škol. Nejblíže k postupu měly mladší žákyně,
které v okresním kole skončily na druhém místě za „atletickou“ školou z Turnova.
Nejlepší výsledky jednotlivců:
Renata Trejbalová
3. místo
Magdalena Bergerová 1. místo
Linda Zahradníková 2. místo
Linda Zahradníková 1. místo
Jana Kejmarová
2. místo
Josef Efenberk
3. místo
Jan Kratochvíl
3. místo

skok do dálky
600 m
600 m
skok do dálky
skok vysoký
hod kriketovým míčkem
vrh koulí

Atletiý trojboj
V polovině května proběhlo na jilemnickém stadionu okrskové kolo v atletickém trojboji. 29 borců
ze studenecké školy se vydalo na hřiště do Jilemnice
změřit síly s dětmi z Roztok, Loukova, Horní Branné a Jilemnice. Počasí nám
přálo, sportování nás bavilo
a i nám se dobře dařilo.
Všechny děti se umístily
do první desítky. Devět dětí bylo na stupních vítězů
a postupuje do okresního
kola do Turnova. Z prvního místa postupují David
Vojta Trejbal, David Zahradník, Matěj Budín
Zahradník a Markéta Štefanová. Ze druhého místa postupují Vojta Trejbal a Daniel Jandura. Třetí místo
obsadili Petra Brožová, Matěj Budín, Gabriela Hubálovská, Matyáš Munzar a Lucie
Pekárková. Kategorii prvňáků ovládli jenom malí atleti ze Studence (Vojta Trejbal,
David Zahradník, Matěj Budín).
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Krajský přebor nejmladšího žactva v atletice
První kolo Krajského přeboru nejmladšího žactva v atletice se konalo v Mladé
Boleslavi a jedenáct sportovců naší školy se společně s dalšími žáky krajských atletických oddílů utkalo v běhu na 600 m, hodu kriketovým míčkem, skoku dalekém,
běhu na 50 m a štafetovém
běhu. Skvělým výsledkem naši školu reprezentovala Markéta Štefanová, která se v konečném součtu bodů umístila
na vynikajícím prvním místě
mezi mladšími děvčaty! Poděkování za dobré výkony
patří Janu Štefanovi, Ondřeji
Vaníčkovi, Danielu Plecháčovi, Matěji Šimůnkovi, Ondru
Bergerovi, Jakubu Junkovi, Lucii Pekárkové, Báře Šulcové, Karolině Huřťákové
a Zuzce Bourové.
Další kolo se koná v polovině června v Jičíně, držte palce!

Štafetový pohár
Další soutěží, která by měla podpořit zájem dětí o sport a o královnu sportů lehkou atletiku, je štafetový pohár, jehož druhý ročník probíhá v tomto roce. V soutěží
družstev běží 16 žáků z 2. až 5. ročníku čtyři štafetové závody po 8 běžcích. Okresní
kolo se konalo v Turnově
a studenecká škola obsadila
4. místo a postoupila do krajského kola do České Lípy.
K vynikajícímu úspěchu jim
zde chyběla trocha štěstí, neboť po kolizi při hromadném
startu vypadl studenecké štafetě kolík a ztráta tří vteřin
nás posunulo až na 7. místo.
I tak jsme porazili velké množství velkých škol včetně turnovských. Suverénními vítězi
se stala štafeta ze ZŠ Komenského Jilemnice. Za vzornou
OÚ Studenec
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reprezentaci školy děkujeme těmto žákům: Matyáš Munzar, Vlasta Sladovník,
Zuzka Bourová, Gábina Hubálovská, Lukáš Trejbal, Dan Jandura, Sabina Jebavá,
Markéta Štefanová, Martin Planík, Václav Svatý, Zuzka Tomášová, Lucka Hamplová, Tom Jandura, Petr Mazánek, Lucka Pekárková a Kateřina Tušiaková.

OVOV – Odznak Všestrannosti Olympijský Vítězů
Atletický stadion Ludvíka Daňka patřil 7. května 2015 zápolení žáků základních
škol z celého okresu Semily, kteří se zapojili do projektu Odznaku Všestrannosti
Olympijských Vítězů OVOV. Do soutěže se zapojila i naše škola složená z žáků
druhého stupně pod vedením Mgr. Alexandry Brožové. Počasí vcelku přálo a vše
proběhlo podle očekávání. Kromě tradičních
odvětví, jako jsou běhy
nebo skoky, se soutěžilo v hodu medicinbalem, skokem přes švihadlo nebo klasických klicích (vždy 2 minuty na
stanovišti a to je velice
náročné). I po vytrvalostním tréninku o hodinách tělesné výchovy
to bylo velmi náročné, přesto jsme to nevzdali a všichni vydrželi do konce. Hodnocení bylo podle ročníku narození. Nejlépe
si vedla Renata Trejbalová (8. třída) a Josef
Efenberk (6. třída) v jednotlivcích, kteří si
zajistili postup do krajského kola. Družstvo
složené ze čtyř chlapců a čtyř děvčat si
vedlo vcelku dobře a nakonec po týdenní
odmlce přišla pozvánka, že postupuje též
do krajského kola ve Stráži pod Ralskem.
Samozřejmě náročnost s věkem stoupá,
proto i ti naši „nejlepší sportovci“ v některých disciplínách se objevili na předních místech. Všem patří velký dík za jejich
odvahu jít do toho, svou pílí a přístupem změřit si síly s ostatními. Doufáme, že
i v krajském kole, které se koná 1. června 2015, obsadíme přední příčky. Okresního
kola OVOV se zúčastnili: Linda Zahradníková, Josef Efenberk, Veronika Bergerová,
Tereza Matušková, Veronika Šimůnková, Eliška Hamáčková, Pavel Šír, Ondřej Tu56
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šiak, Jakub Tomáš, Aneta Govaldová, Jan Šimůnek, Renata Trejbalová, Miroslav
Stránský a Daniel Nosek.

McDonald Cup v malé kopané
Dalším tradičním kláním je turnaj v malé kopané pro žáky prvního stupně základních škol. V letošním roce jsme disponovali mimořádně kvalitním kádrem, ale
skončili jsme už v okrskovém kole, přestože jsme měli v obou kategoriích pouze
jediného soupeře, a to jilemnickou jedničku. Navíc se na hřišti sešli převážně hráči
z jednoho fotbalového týmu, sdruženého mužstva mladších žáků Sokol Martinice
SK Studenec. Obě mužstva by jistě suverénně postoupila do dalších kol, což potvrdil i další postup vítězů tohoto okresního kola.
Mladší podlehli svému soupeři 3:4 (3:2), když dlouho drželi jednobrankové vedení, ale v závěru trochu došly síly a citelně chyběl tahoun středu pole Ondra
Berger, který musel odstoupit pro zranění. Dvakrát skóroval Honza Štefan, třetí
branku přidal Daniel Mečíř. Starší v kvalitním zápase měli po celý zápas více ze
hry, několikrát treﬁli brankovou konstrukci, ale počítají se góly. Výsledek je o to
smutnější, že Jilemnickým pomohl vlastní gól v závěru zápasu. Studenecké branky
vstřelili Dan Jandura a Petr Mazánek, v brance exceloval Matěj Šimůnek.
Je velkou škodou, že tato generace nemohla potvrdit své kvality v dalších kolech, přesto v předchozích dvou ročnících postupy do krajského kola navázala na
úspěchy generace Evy Bartoňové a Jirky Povra.

Coca cola cup dívky
Vzhledem k menšímu počtu přihlášených týmů postoupily dívky přímo do krajského kola a na studeneckém hřišti hostily loňského přemožitele z Velkých Hamrů,
kterého přivezl coby
učitel tělesné výchovy náš bývalý reprezentant ve sjezdovém lyžování Miroslav Fabinyi, a
ZŠ Liberec, Lužická.
Hned v prvním zápase
se rozhodovalo o postupu a studenecké
dívky po stále převaze
udolaly svého soupeře z Velkých Hamrů
OÚ Studenec
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brankami Markéty Urbanové a Íly Vavrekové. Druhý zápas byl již splněnou povinnosti a při vítězství 8:0 nad ZŠ Lužická se „vyřádila“ Linda Zahradníková, která
nastřílela 5 branek.
Mezikrajské kolo se konalo opět v Dolním Bousově na hřišti téměř maximálních
rozměrů (délka 105 m), Studenecké čekal vítěz Ústeckého kraje ZŠ Košťany, Středočeského kraje domácí ZŠ Dolní Bousov a Královéhradeckého kraje ZŠ Milady
Horákové Hradec Králové, který přijel se svou trenérkou Radkou Kozlovskou, jež
ve Slávii Hradec Králové trénovala Evu Bartoňovou. Právě hradecké dívky, které
hrají závodně fotbal v Sokole Třebeš, byly prvními soupeřkami. Náš vyrovnaný
tým sehrál vyrovnanou partii, ale v koncovce byly efektivnější slečny z Hradce
a zvítězily v poměru 3:0. Ve druhém zápase slavila úspěch bojovnost studeneckého
týmu, což přineslo obrat v zápase s domácím Dolním Bousovem z 1:3 na 4:3 (Urbanová 2×, D. Zahradníková, Vavreková). V posledním zápase stačila k druhému
místu remíza a opět zásluhou lepší fyzické kondice a efektivním povzbuzováním
kondičního trenéra Filipa Marka dívky potřebný bod vybojovaly výsledkem 3:3
(Urbanová, Dubská, Vavreková).

Po utkání se dívky snažily vytvořit vzkaz svými těly coby písmeny na ploše
fotbalového hřiště. Čtenáři Studeneckého zpravodaje mohou luštit nápis, i když se
fotografovi celý do záběru nevešel.

Krajské kolo v orientačním běhu
K nejsilnějším sportovním
disciplínám již několik let
patří orientační běh s více než
10 tituly krajských přeborníků a třemi tituly Mistra České
republiky. I v letošním roce
ovládli obě kategorie studenečtí závodníci. V té mladší to bylo velice těsné a při
shodném počtu bodů rozhodl
o prvenství nižší součet časů
bodujících závodníků, mezi
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staršími bylo vítězství a tím i postup do celostátního ﬁnále do Ostravy jednoznačný. Velice příjemný byl pohled především na stupně vítězů v D5, kde byly k vidění
pouze studenecké dresy.
Výsledky:
D5 + H5:
1. ZŠ a MŠ Studenec
14 bodů
2. ZŠ Mozartova Jablonec n. N. 14 bodů
3. ZŠ Arbesova Jablonec n. N. 13 bodů
Jednotlivci:
D5:
1. Markéta Štefanová
2. Magda Chrástová
3. Kája Ježková
19. Petra Bachtíková
H5:
6. Jan Štefan
8. Erik Pfeifer
9. Ivo Mühlbach
10. Ondra Vaníček
OÚ Studenec

D7 + D9 + H7 + H9:
1. ZŠ a MŠ Studenec
95 bodů
2. ZŠ Arbesova Jablonec n. N. 82 bodů
3. Gymnázium Turnov
73 bodů

D7:
1. Tereza Chrástová
5. Iva Hrnčířová
11. Jana Kejmarová
16. Tereza Dubská

D9:
1. Magda Hrnčířová
5. Veronika Gallová
6. Denisa Zahradníková

H7:
5. Vítek Štefan
6. Lukáš Link
13. Oliver Pichl

H9:
4. Aleš Mühlbach
11. Tomáš Exner
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Orel
Ženy upevňují pozici v krajské B-třídě
Ženy vstoupily do jarní části volejbalové sezóny na vedoucí příčce. Tuto svoji
pozici zatím dále upevňují a před posledními dvěma koly už mají náskok devíti
bodů!
1. Orel Studenec
2. TJ Sokol Jezbiny
3. TJ Harant Pecka
4. TJ Lánov
5. Sokol Bílá Třemešná „C“
6. Sokol Dřevěnice
7. TJ Spartak Vrchlabí
8. Sokol Bílá Třemešná „B“

22
22
24
22
20
24
22
24

19
15
16
10
7
6
2
1

1
3
1
1
2
2
3
1

2
1
1
3
3
2
0
2

0
3
6
8
8
14
15
20

64:17
58:24
58:28
46:40
35:39
34:54
18:58
15:68

61
52
51
35
28
24
10
7

Stolní tenisté vyhráli okresní přebor
Stolní tenisté mají za sebou další sezónu. Po úspěšném tažení žáků okresním
přeborem Jičínska se z dalších týmů nejlépe vedlo mužskému béčku, které zvítězilo v okresním přeboru 1. třídy. V baráži o postup do kraje však nedokázalo
přehrát těžké soupeře (Jiskra Nový Bor „C“, Jiskra Tanvald, Victory Liberec, Spartak Chrastava „B“), a tak po sestupu A-týmu z krajského přeboru nebudeme mít
pro příští sezónu v kraji zastoupení. Naše týmy se tak v další sezóně představí
všechny v okresním přeboru. C-tým se v OP2 dostal do lepší poloviny, v níž bojoval o konečné umístění. Nakonec naši hráči vybojovali 5. příčku ze 14 týmů, což
považujeme za další skvělý výsledek.
Tabulka krajského přeboru 2. třídy:
1. TJ Sokol Vesec „A“
2. TJ Sokol Nová Ves n. P. „A“
3. Preciosa Jablonné v P. „A“
4. TJ Sokol Turnov „C“
5. SKST Liberec „K“
6. SKST Liberec „J“
7. Spartak Rokytnice n. J. „A“
8. TJ Doksy-Mimoň „A“
9. TJ Sokol Turnov „B“
60

22
22
22
22
22
22
22
22
22

19
17
15
11
10
10
8
8
6

2
1
2
3
2
1
4
3
6

1
4
5
8
10
11
10
11
10

0
0
0
0
0
0
0
0
0

213:91
196:111
203:136
166:178
156:158
166:163
172:172
166:184
158:179

62
57
54
47
44
43
42
41
40
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11. Orel Studenec „A“
12. TJ Volfartice „A“
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22
22
22

7
4
2

4
0
2

11
18
18

0
0
0

163:181
108:206
103:211

40
30
28

16
16
16
16
16
16
16
16
16

13
12
11
11
7
6
4
2
2

1
0
2
1
1
2
1
0
0

2
4
3
4
8
8
11
14
14

0
0
0
0
0
0
0
0
0

146:78
150:75
133:90
131:86
116:117
117:137
88:138
61:151
78:148

43
40
40
39
31
30
25
20
20

Tabulka okresního přeboru 1. třídy:
1. Orel Studenec „B“
2. TJ Sokol Nová Ves n. P. „B“
3. TJ Sokol Vesec „B“
4. TJ Sokol Horní Branná „B“
5. TJ Sokol Turnov „D“
6. TT Benešov u Semil „A“
7. TJ Sokol Bradlecká Lhota „A“
8. STAR Sokol Turnov „A“
9. TJ Sokol Horní Branná „A“
Tabulka okresního přeboru 2. třídy:
1. TJ Sokol Košťálov „B“
2. TJ Sokol Turnov „E“
3. TJ Sokol Semily „B“
4. TJ Sokol Nová Ves n. P. „C“
5. Orel Studenec u Horek „C“
6. Obec Jesenný „A“
7. TT Benešov u Semil „B“
8. Sokol Víchová nad Jizerou „A“
9. Orel Lomnice nad Popelkou „A“
10. TJ Sokol Vesec „C“
11. TT Benešov u Semil „C“
12. Obec Jesenný „B“
13. STAR Sokol Turnov „B“
14. TTC Jilemnice „A“

Studeneý silák se zabíjačkou
V sobotu 9. května se uskutečnila tradiční soutěž o nejsilnějšího muže Studence.
Letos se poprvé soutěžilo ve dvou váhových kategoriích: do 90 kg a nad 90 kg.
V těžší kategorii se představili celkem 4 soutěžící. Pavel Vaníček se zúčastnil sice
pouze jedné disciplíny (ben press), ale tu ovládl zcela jednoznačně, když nad
sebe dostal skvělý 137 kg! Další tři tradiční účastníci se utkali ve všech disciOÚ Studenec
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plínách a vše dopadlo podobně jako v předchozích letech. Celkovým vítězem se stal
Dan Patka, který ovládl hned 3 disciplíny
(převalování kola, nošení kufrů a tažení auta) a obhájil tak prvenství z předchozích let.
Výrazněji se mu letos přiblížil Lukáš Šubrt,
který zvítězil ve zvedání klády a Dana Patku
porazil i v bench pressu. Celkově 3. místo,
přesto titul nejsilnějšího muže Studence si
odnesl jako již tradičně Vítek Kuřík, který
již několik let marně čeká na to, až najde
odvahu některý další Studenečák a v souboji
ho přemůže.
V kategorii do 90 kg zápolilo celkem 8 soutěžících. Ve všech disciplínách změřili síly dva
borci a souboj to byl opravdu vyrovnaný. Zatímco Fanda Horáček zvítězil v ben pressu (100 kg) a ve zvedání klády, Martin
Lulek si zajistil prvenství v převalování kola, v nošení kufrů a v tažení auta. Titul
studeneého siláka do 90 kg tak premiérově získal Martin Lulek. V poslední
disciplíně (tažení auta) se pak zapojilo ještě dalších 6 účastníků, z nichž si nejlépe
vedla Julie Stodolová (s pomocí několika tlačících kamarádů). Další pořadí v tažení
auta: 1. Martin Lulek, 2. Tomáš Synek, 3. Vláďa Synek, 4. Petr Mečíř st., 5. Fanda
Horáček, 6. Michal Chrtek, 7. Honza Kolář st.
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A zatímco Fanda Horáček soutěžil, jeho děda Fanda se společně se širokým
týmem pomocníků staral o to, aby všichni měli co jíst.
Více fotograﬁí z průběhu dne naleznete na orel.studenec.cz v části „Foto“.

Finalista Československo má talent v orlovně
V sobotu 25. dubna jsme
v orlovně přivítali ﬁnalistu
soutěže Československo
má talent písničkáře Pavla
Helana. Tento moravský
písničkář předvedl spolu se

svým kolegou, který ho doprovázel
na různé nástroje, velice působivý
a pestrý výkon, který dostal do varu
celou orlovnu.

Závěrem přinášíme pozvánku na letošní akce:
V posledním prázdninovém týdnu uspořádáme v orlovně po roční pauze opět
„koncert žáků deového oddělení ZUŠ Jilemnice“ pod vedením pana učitele Horáčka.
V sobotu 29. srpna se uskuteční již 18. ročník tradičního volejbalového turnaje
„Studeneé MIXY 2015“.
V neděli 30. srpna bude následovat od 14.00 tradiční „Dětské soutěžní odpoledne“.
V sobotu 5. září proběhne v sokolovně „Velký letní bál“ za doprovodu tanečního orchestru Levou rukou band.
A kulturní rok zakončíme v sobotu 14. listopadu „Svatomartinským folkovým
večerem“ v orlovně, který bude opět spojen s ochutnávkou letošních moravských
vín.
OÚ Studenec
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Diabetes a pohyb
Jaká rizika hrozí diabetikům při sportovní aktivitá?
Diabetes mellitus je onemocnění látkové výměny, které s sebou přináší při provozování pohybových aktivit řadu potenciálních nebezpečí.
Všichni diabetici 1. i 2. typu, léčící se pomocí inzulínu a některými perorálními
antidiabetiky (deriváty sulfonylurey), mohou být při sportu ohrožení hypoglykemií. Před plánovanou aktivitou je třeba změřit si glukometrem hladinu krevního
cukru, adekvátně upravit dávku inzulínu, popř. antidiabetik a také množství konzumovaných sacharidů. Při nepoměru mezi množstvím inzulínu a přijatých cukrů
a škrobů hrozí značný pokles glykemie nejen při samotné aktivitě, ale také po jejím
ukončení. Pozor je třeba dávat na zastřenou hypoglykemii, která může být fyzickou
aktivitou maskována. Z těchto důvodů by lidé užívající inzulín neměli cvičit sami.
Z bezpečnostních důvodů je přítomnost další osoby nezbytná. O prevenci vzniku
hypoglykemií pojednáme v dalších kapitolách. Ve vzácných případech může nevhodně provozovaná fyzická aktivita naopak způsobit nečekané zvýšení hladiny
krevního cukru. Nejčastěji k tomuto jevu dochází, vstupuje-li diabetik do tréninku
s již zvýšenou glykemií, která při vysoké intenzitě zátěže dále roste díky rychlému
vyplavení stresových hormonů a glukagonu.
Jaká je optimální délka cvičení?
Každá minuta stojí za to. Ve zjednodušené podobě můžeme říci, že čím více
minut, hodin denně, týdně, měsíčně strávíte na úrovni fyzické aktivity s mírnou
až střední intenzitou, tím lépe. Vše se počítá – nejen regulérní tréninky, ale také
veškerý další pohyb nasbíraný v průběhu celého dne formou chůze a fyzické práce.
Je-li řeč o aktivitách, které jsou účelně provozovány s cílem redukce tukových
zásob, úpravy metabolismu a kompenzace diabetu, je dobré dosáhnout určité délky
trvání. Optimální časová délka jedné tréninkové jednotky, zahrnující rozehřátí,
hlavní činnost a uklidnění, by měla dosáhnout 30 až 60 (90) minut trvání. Z počátku
může být souvislá tělesná aktivita i kratší, postupně můžete přidávat další a další
minutky. Při plánování délky činnosti vždy vycházejte z aktuální situace – kolik
máte času, jak se cítíte, jaká je momentální hodnota glykemie (musíte-li ji znát),
jaké je venku počasí. Jedna věc je předem si délku aktivity naplánovat a další ji
také splnit. V průběhu tréninku můžete zjistit, že Vám není úplně nejlépe. Pak
není třeba předem naplánovaný čas na sto procent splnit. Naslouchejte tělu. Říkáli Vám, že to dnes není ono, nepřekonávejte se a skončete dříve. Možné je to však
i naopak. Cítíte-li se výborně, proč si pár minutek nepřidat nad plán? Musíte to
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však mít pod kontrolou. Užíváte-li inzulín, je třeba být hodně opatrný, abyste se
nedostali při delším trvání tréninku do hypoglykemického stavu.
zdroj: hp://www.mte.cz

Recept nejen pro diabetiky
Ovesné sušenky se stévií
Ingredience:
8 dkg másla nebo Hery
5 dkg stévie (v sypké podobě)
8 dkg jemných ovesných vloček
10 dkg hladké mouky
1 velké vejce
1 lžička prášku do pečiva
špetka soli
hrst rozinek
hrst posekaných ořechů
Postup přípravy:
Vše smícháme dohromady a na plech vyložený pečicím papírem děláme malé hrudky. Potom pečeme ve vyhřáté troubě při 150 ℃, dokud sušenky nezezlátnou.
zdroj: hp://www.spektrumzdravi.cz/diabetes-mellitus-a-recepty-pro-diabetiky

Studeneý zpravodaj 3/2015
Vydává Obecní úřad Studenec
Internetová adresa: hp://sz.studenec.cz/
Uzávěrka dalšího čísla: 31. července 2015
Příspěvky lze zasílat na e-mail obec@studenec.cz
Tisk FITOS spol. s. r. o. Stará Paka
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POZVÁNKA
SETKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ

7. ročník

Termín: 17.7.2015 (PÁTEK) od 18.00 hodin
Místo: Bukovina u Čisté, areál „Pod Kaňkem“
V případě nepříznivého počasí se akce koná
v Kulturním domě v Bukovině.
Občerstvení zajištěno. Vstup dobrovolný.
Jménem pořadatelů srdečně zveme všechny příznivce hry na harmoniku.
Jiří Hanousek a Miroslav Jezdinský

Nabízíme pronájem
prostor vhodných
pro lékařské účely.
Mobil: 736 107 584
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• VOLNÝ PRODEJ
• VÝDEJ NA LÉKAŘSKÝ POUKAZ
• ODBORNÉ PORADENSTVÍ
podpůrné a zdravotní punčochy Avicenum na křečové žíly
pomůcky a ponožky pro diabetiky
sportovní kompresní produkty ROYAL BAY®
zdravotní ortopedická obuv
ortopedické vložky Svorto
dentální hygiena (Curaprox, Lacalut, Listerine aj.)
módní punčochové zboží ARIES
rehabilitační pomůcky
inkontinenční pomůcky

manikúrní a pedikúrní nástroje
dámské hygienické potřeby
tlakoměry a teploměry
první pomoc, autolékárničky

Studenec 309
T: 491 010 152
E: studenec@aries.eu

NOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA:

otevřeno i v sobotu
Po -Pá 8:00 - 18:00
So 9:00 - 12:00

PŘIJĎTE SI PRO
ZÁKAZNICKOU
KARTU!
Sbírejte finanční bonus
z každého nákupu!
Karta je přenosná a zdarma
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