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ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
Rekonstrukce silnice Studenec (kosteleo) –
směr Dolní Branná (křižovatka)
Od začátku června se nám hlavní stavební práce přesunuly na tyto 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.
Nadále platí, že celková rekonstrukce silnice má být hotová do konce letošního
října.
Se zhotovitelem stavby se nám podařilo dohodnout na položení první vrstvy
asfaltobetonového povrchu na 4. etapě: Studenec (Špice) – Studenec (konec obce).
Předešlo se tak dalšímu vyjíždění nově připraveného povrchu a především značné
prašnosti na tomto úseku v době letních měsíců.
Podle sdělení správce oprava „spodní“ silnice ve Studenci začne v první polovině
srpna. Dle ﬁnančních možností dotace bohužel není možné opravit celou délku
této silnice, další z podmínek je uvedení komunikace do stavu před zahájením
objízdných tras, nikoli tedy do stavu nového! Po dlouhých jednáních s vlastníkem
a správcem komunikace se však podařilo najít takovou cestu, aby nového asfaltového povrchu bylo dosaženo na větší vzdálenosti, než bylo původně myšleno.
V této věci byla ze strany investora nejdříve navrhována oprava podélného metrového pásu v oblasti vyježděných krajnic, která by však vydržela mnohem kratší
dobu než oprava po celé šířce vozovky.
V minulém vydání jsem Vám slíbil, že Vás budu informovat o možnosti dřívější
průjezdnosti ze Zálesní Lhoty směrem na Studenec. Podle posledních informací
v době uzávěrky tohoto čísla Zpravodaje víme, že v tomto úseku by měl být nový
asfaltobetonový povrch hotov do konce srpna. Pokud by se tedy vše podařilo
zvládnout, včetně vyspravení krajnic, veškerého dopravního značení a dalších
podmínek, byla by z naší strany podána žádost o předčasné uvedení tohoto úseku
do provozu. Vše je samozřejmě předčasné, tato informace je podávána pouze na
vědomí, že naše snaha je dosáhnout co nejdříve uklidnění v podobě dopravního
spojení a obslužnosti.
Nadále Vás však prosíme o zvýšenou bezpečnost v oblasti celé rekonstrukce, tedy
v úseku Studenec (kostelecko) až po úsek Zálesní Lhota (křižovatka). Děkujeme.
Jiří Ulvr, starosta
OÚ Studenec
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Zdravotní středisko
V době uzávěrky tohoto čísla Zpravodaje je celý objekt již připojen na nový
způsob vytápění. Finišují nám venkovní práce v podobě zateplení celého objektu.
Nová barva tohoto objektu se tak postupně objevuje na větší ploše budovy. Věřím,
že zvolená barevnost,
která byla konzultována
s odborníky, bude i pro
Vás příjemným pohledem na dané místo naší
obce.
Jiří Ulvr, starosta
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Nová hala na odpadové hospodářství
V letních měsících dokončujeme opláštění nové haly na odpadové hospodářství,
včetně prostranství v okolí této stavby.
Od soboty 5. 9. 2015 bude tento prostor sloužit i jako nové místo pro bioodpad.
Tímto krokem si slibujeme usnadnění dostupnosti občanům z jiných částí obce
a odlehčení vytíženosti kontejnerů v areálu ZETKA Strážník a. s.
Od soboty 26. 9. 2015 pak bude hala uvedena do provozu. Vše podstatné, včetně
podmínek, se dočtete
na jiném místě tohoto čísla Zpravodaje.
Jiří Ulvr, starosta

konec července
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Vysoké ocenění naší obce
4. června 2015 k nám došla tato velice příjemná zpráva, která vychází z ﬁnančních podkladů a různých dotazníkových šetření, zpracovávaných ze strany
obce:
Vážený pane starosto,
Obec Studenec, jejíž jste představitelem, získala v našem iRatingovém hodnocení za rok 2014 druhý nejvyšší možný stupeň „B+“. Z celkového počtu
65 obcí okresu Semily získaly toto prestižní ocenění pouze 3, v rámci celé České republiky pak patří Obec Studenec do skupiny pouhých 9 % obcí s oceněním
„B+“.
Hodnocení vyjadřuje známku kvality ﬁnančního hospodaření v souladu se
standardy ratingových agentur. Výsledný stupeň svědčí o míře schopnosti obce
dodržovat své závazky na základě kvality rozpočtového a ﬁnančního řízení
v minulých letech a zároveň ve srovnání s ostatními obcemi stejné velikostní
kategorie. Pro představitele obce a odborné pracovníky vedení je zpětnou vazbou pro úpravu priorit ﬁnančního řízení, ošetření nevyvážeností v rozpočtovém hospodaření, nástrojem pro komunikaci s obchodními partnery a pro
veřejnou prezentaci.
Věříme, že iRatingové hodnocení budete chápat nejen jako prestižní ocenění, ale také jako cenný podklad pro práci na dalším úspěšném rozvoji Vaší
obce.
S pozdravem
RNDr. Luděk Mácha, CRIF — Czech Credit Bureau, a. s.

‼! POZOR ZMĚNA ‼!
umístění a sběru kontejnerů na komunální odpad ve Studenci
Kontejnery na komunální odpad budou ve Studenci umístěny v novém sběrném
dvoře v Kruhovce u haly každou druhou sobotu od 26. 9. 2015 (10. 10., 24. 10.) do
7. 11. 2015 od 9 do 12 hodin. V těchto termínech a časech bude možné na tomto
místě odevzdat i nebezpečný odpad a elektrozařízení. Uložení odpadu do kontejneru bude možné pouze pro občany Studence a Zálesní Lhoty, pro majitele
nemovitostí na území naši vesnic a po předložení občanského průkazu. V Zálesní Lhotě zůstává vývoz kontejnerů tak jako doposud.
Další (nové) sběrné místo bioodpadu bude v Kruhovce každou sobotu od
5. 9. 2015. Konec sběru bioodpadu bude zveřejněn v obecních vývěskách.
‼! Připomínáme občanům, že pytle s tříděným odpadem se dávají na sběrná
místa vždy první pondělí v měsíci ‼!
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Sběr nebezpečného a komunálního odpadu
Sběr nebezpečného odpadu a elektrozařízení
provede ﬁrma „Marius Pedersen, a. s.“
v sobotu 19. září 2015
Studenec
u sokolovny
8.00
u pošty
8.30
u Lípy
9.00
u samoobsluhy
9.30
u Špice
10.00
u Pensionu Trautenberk 10.30

Zálesní Lhota
u Svatých
u Kynčlů
u samoobsluhy
u hospody
u továrny
na křižovatce

10.50
11.00
11.15
11.30
11.45
12.00

Se svým odpadem si každý musí přijít osobně.
Sběr je zdarma pouze pro občany našich vesnic a pro majitele nemovitostí na
území našich vesnic!
Sběr nemohou použít právnické osoby a osoby fyzické oprávněné k podnikání.
Pozor! Pneumatiky jsou sbírány pouze bez ráů!
Elektrozařízení = všechno, co je na elektrický proud nebo na baterie.
Kontejnery na komunální odpad budou umístěny v Zálesní Lhotě
od 25. do 27. září 2015
‼! Ve Studenci budou kontejnery umístěny v novém sběrném dvoře v Kruhovce
u haly každou druhou sobotu od 26. 9. (10. 10., 24. 10.) do 7. 11. 2015 od 9 do
12 hodin. Uložení odpadu do kontejneru bude možné pouze pro občany Studence
a Zálesní Lhoty, pro majitele nemovitostí na území naši vesnic a po předložení
občanského průkazu ‼!
NEBEZPEČNÝ ODPAD NEPATŘÍ DO KOMUNÁLNÍHO ODPADU.
Není důvod jej dávat jinam, protože je sbírán bez poplatku!
Vážení! Pneumatiky, autobaterie, železný šrot, televize apod. opravdu nepatří do
kontejnerů‼! Při každém sběru se najdou jedinci, kteří toto nedodržují, a tím porušují zákon o odpadech!
Do kontejnerů nepatří také stavební odpad – ten si každý stavebník musí odstranit
na své náklady. V opačném případě budou náklady na odvoz a skládkovné přeúčtovány stavebníkovi.
Děkujeme
OÚ Studenec
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Z jednání zastupitelstva obce
Druhé jednání studeneckých zastupitelů v roce 2015 se uskutečnilo 15. června
za účasti 14 zastupitelů a 8 občanů.
Schválena byla koupě pozemků, která je součástí majetkového vypořádání týkajícího se stavby chodníku v úseku „Špice – zastávka BUS“. V souvislosti se stavbou
navazující části (úsek „Studenec – chodník podél II/293 – střední část“) a koupí
příslušných pozemků byly dále schváleny smlouva o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení služebnosti a smlouva o budoucí smlouvě kupní.
Dále zastupitelé projednali a schválili:
– směrnici Fondu rozvoje bydlení 1/2015,
– realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční
skupiny MAS „Přiďte pobejt!“ z. s. na období 2014–2020 na území obce Studenec,
– vzali na vědomí navýšení kapacity ZŠ Studenec na 350 žáků,
– účetní závěrku obce ke konci roku 2014 a celoroční hospodaření a závěrečný
účet obce včetně zprávy auditora o přezkoumání hospodaření za rok 2014 se
závěrem „bez výhrad“,
– odměny a příplatky neuvolněných členů zastupitelstva,
– prodej pozemku v Zálesní Lhotě formou obálkové metody,
– smlouvu o bezúplatném převodu majetku, smlouvu o zániku předkupního práva
a zrušení předkupního práva obce na pozemky ve Studenci.
Na základě diskuse o budoucnosti staré školy v Zálesní Lhotě (čp. 208) byl schválen pronájem této budovy Občanskému sdružení Stará škola do 30. 6. 2017. Pokud
do tohoto termínu sdružení předloží konkrétní projekt zajišťující využití a údržbu
celého objektu a zaváže se k jeho realizaci, bude mít právo na prodloužení nájmu
na celkovou dobu deseti let. Zároveň byla prodloužena stávající nájemní smlouva
mezi obcí a sdružením do 30. 9. 2015.
V diskusi pan starosta informoval o těchto záležitostech:
– Od 1. června je v provozu opravený úsek silnice Studenec (kostelecko) – Studenec (Špice) v délce 2,2 km. Do konce října 2015 bude pokračovat uzavírka úseku
Studenec (Špice) – Dolní Branná (křižovatka).
– Obec Studenec získala v iRatingovém hodnocení (vyjadřujícím kvalitu ﬁnančního hospodaření) za rok 2014 druhý nejvyšší možný stupeň „B+“. Patří tak
mezi 3 obce okresu Semily a 9 % obcí v České republice s tímto ohodnocením.
Také pozval přítomné na akci pořádanou 20. června, kde bude hlavním účinkujícím skupina Wohnout.
Paní Dana Tůmová ze Zálesní Lhoty se zeptala na opravu osvětlení, nové osvětlení v rámci rekonstrukce silnice a odvoz odpadů.
Na závěr pan starosta popřál přítomným krásné léto a příjemně strávenou dovolenou.
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Pohádkové Krkonoše a Podkrkonoší
Obec Studenec a Krkonoše – svazek měst a obcí se společně zapojily do projektu
Pohádkové Krkonoše a Podkrkonoší. Účelem je nasbírat co možná nejvíce razítek
a podle jejich počtu získat
i zajímavou cenu. Mapy
všech těchto navštěvovaných míst si můžete vyzvednout v okolních informačních centrech, která
Vám po splnění podmínek
předají i konkrétní cenu.
Mapu oblasti Krkonoše
můžete dostat i u nás na
Obecním úřadě ve Studenci.
www.pohadkove.krkonose.eu
hp://pohadkove.krkonose.eu/razitkovaci-hra-postopach-krakonose/

est Studenec
Další naší aktivitou, jak pro naše občany, tak i návštěvníky obce, bylo vytvoření
následného projektu. Účelem je pomocí hledačky vyluštit tajenku. Jedna konkrétní
hledačka jde právě po našem katastru a končí na velice známém místě „Roubenka“.
Vyluštěním tajenky se samozřejmě můžete zapojit do předchozí razítkovací soutěže
o zajímavé ceny.
esting je zábavná hra pro děti i dospělé, připomínající „honbu za pokladem“.
Trasa vede po jednotlivých zastaveních, kde hledáte indicie pro vyluštění tajenky
a pokračování v cestě. Když projdete celou trasu, získáte znění tajenky, která vás
dovede k pokladu.
Text a mapu Vám přikládám, vše je možné si vyzvednout na Obecním úřadě ve
Studenci.
hp://pohadkove.krkonose.eu/trikatastri/
Jiří Ulvr, starosta
OÚ Studenec
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esty budou oblíbenou hledačkou
Tisková zpráva
Krkonoše – svazek měst a obcí získal pro oblast cestovního ruchu z Evropské
unie v rámci 37. kola výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, prioritní osy 3 Cestovní ruch, oblasti podpory 3.2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu, ﬁnanční podporu na realizaci projektu
„Pohádkové Krkonoše a Podkrkonoší“.
Součástí je popis tři tras questů – hledaček – na území turistického regionu
Krkonoš a Podkrkonoší.
Jak se tvoří quest?
„K tvorbě průvodního veršovaného textu questu – hledačky je klíčová interpretace místního dědictví s využitím znalostí a dovedností místní obyvatel.
Právě ti pečují o místa, ke kterým mají osobní vztah. Oni vědí, co ukázat široké
veřejnost, o co se podělit, anebo naopak co neukazovat,“ uvedla při výukovém
semináři paní Blažena Hušková, vynikající lektorka, která vyškolila a přivedla
k netradiční tvůrčí aktivitě dvě desítky pracovníků krkonošských informačních
center a dalších zájmových organizací. A tak se dá předpokládat, že v území začnou
vznikat z osobní iniciativy některých z nich i další questy.
Co je quest?
Internetové stránky k tématu questing uvádí: „Vzdáleně připomíná stopovanou,
honbu za pokladem. est/hledačka vede účastníky po stálé trase, nabízí jim různé
indicie a jejich správné rozluštění je nakonec dovede k „pokladu“. esty jsou
trvalé a jejich tvorba je příležitostí pro zapojení veřejnosti – na jejich vzniku se
obvykle podílejí školy, místní spolky, občanská sdružení, kulturní instituce jako
muzea a knihovny apod. K tvorbě dobrého questu je třeba důkladně se seznámit
s místním přírodním, kulturním a historickým dědictvím a tyto znalosti pak vtipně
a kreativně využít.“
Dobrá hledačka představuje třeba doposud skrytý půvab místa, kde nejsou davy
lidí, je srozumitelná, zábavná, intelektuální, ne zcela jednoduchá a může mít i příběh. Je zábavou a poučením, současně má význam nejen pro místní obyvatele, ale
i jako turistická atraktivita.
V Krkonoší a Podkrkonoší jsou v rámci projektu ROP vypracovány tři hledačky. Vedou trasami kolem Studence, Vítkovic a Hořic. Na webové stránce www.pohadkove.krkonose.eu je zveřejněn zatím první quest s názvem Tříkatastří aneb
když roubenka není chaloupka“. Další budou doplněny postupně. Zkuste si hledačku s vašimi dětmi zahrát. Přesvědčíte se, že je to opravdu skvělá hra.
D. Palátková
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Jak si zahrát razítkovací hry?
Tisková zpráva
Krkonoše – svazek měst a obcí získal pro oblast cestovního ruchu z Evropské
unie v rámci 37. kola výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, prioritní osy 3 Cestovní ruch, oblasti podpory 3.2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu, ﬁnanční podporu na realizaci projektu
„Pohádkové Krkonoše a Podkrkonoší“. Součástí je razítkovací hra „Po stopá
Krakonoše“ a „Krakonošovo Podkrkonoší“.
Jak si ji zahrajete?
V krkonošských i podkrkonošských informačních centrech si zdarma vyzvednete dva druhy her. Na jedné straně je mapka s vyznačenými atraktivitami, na
druhé předtištěná okénka pro razítka a popis konkrétního místa k návštěvě. V každém uvedeném místě zodpovíte kvízovou otázku položenou místním pracovníkem
nebo splníte úkol. Při správné odpovědi nebo po splnění úkolu do mapky otisknete
razítko. Pokud je místo v letáčku označeno jako TOP, čeká vás při správné odpovědi už na místě drobná odměna.
Sbírejte razítka, hra nekončí, pokračovat můžete na etapy
První razítkovací hra vás zavede do Pohádkových Krkonoš. Druhá provede
cestou Krakonoše do Podkrkonoší. V Krkonoších za 10, 20 a 30 a v Podkrkonoší za
7, 12, 15 otištěných razítek získají děti ve vybraných informačních centrech malý
dárek. Navštívit uvedená místa a cíle výletů nemusíte najednou. Můžete se do
Krkonoš a Podkrkonoší vracet a sbírat razítka postupně. Tím tak zažijete atraktivní
a příjemně prožité putování.
Ceny jsou určeny dětem
Za razítka budou dětem předány speciální krkonošské omalovánky, pexeso
s motivy pohádkových postaviček, barevná pláštěnka – pončo nebo pastelky.
Razítkovací hra je určena především dětem. Věříme, že podpoří zájem o pobyt
na zdravém vzduchu v Krkonoších a Podkrkonoší a zavede do zajímavých a méně
známých míst.
Více informací je uvedeno na www.pohadkove.krkonose.eu, kde jsou umístěny
a popsány další dokončené aktivity související s projektem. Webová stránka jedinečným a srozumitelným způsobem shrnuje nabídku nových aktivit a informuje
o všem, co je v rámci projektu připraveno.
D. Palátková
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Vítání občánků
Při jarním vítání občánků dne 10. června 2015 se sešlo 16 dětí.
Marie Jiranová, Studenec 177
Ráchel Kuhnová, Zálesní Lhota 24
Karel Novák, Studenec 449
Vojtěch Horáček, Zálesní Lhota 122
Martin Lulek, Studenec 370
Oskar Štorm, Studenec 235
Michael Tauchman, Studenec 49
Markéta Chrástová, Studenec 432

Vít Hylmar, Studenec 199
Lada Vráblíková, Studenec 239
Benjamín Chrtek, Studenec 413
Vilém Štefan, Studenec 437
Lukáš Brož, Studenec 431
Matyáš Kvido Vrbata, Studenec 447
Petr Urban, Studenec 388
Anežka Kosáčková, Zálesní Lhota 156

Na vítání vystupovaly děti z Mateřské školy ve Studenci. Děkujeme jim za účinkování a paní učitelce za to, že s nimi písničky a tanečky nacvičila.
Dětem i rodičům přejeme mnoho radosti a spokojenosti v dalším životě.
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Základní škola a Mateřská škola Studenec
Ohlédnutí za školním rokem 2014/2015
Za dalším školním rokem se symbolicky zatáhla opona, tím spíše, že většina
celoročních ocenění byla předána v amﬁteátru (i když samotný amﬁteátr zatím
skutečnou oponu nemá).
Tradičně první slova za ohlédnutím za uplynulým školním rokem patří odcházejícím žákům deváté třídy. Tato devátá třída, která byla početně nejmenší třídou
druhého stupně, byla jakousi uzavřenou samostatnou jednotkou a většina žáků se
snažila nijak výrazně nevyčnívat. Bylo to však pouhé zdání a určitě je potěšitelné,
že ne vždy se jim nevyčnívat podařilo. Určitě tato třída patřila ke třídám, které
dokázaly mile překvapit, ta tři poslední překvapení byla v tomto školním roce. Tím
prvním překvapením bylo perfektně připravené a sehrané divadlo s velice těžkým
námětem z dějin starověkého Říma, právě o to bylo překvapení bavících se diváků
OÚ Studenec
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větší, tím druhým dobré výsledky v celostátním testování, i když nepatřili k ryze
studijním třídám, tím třetím výstižný a svěží program při závěrečném loučení žáků
s pedagogickým sborem. Určitě nelze popřít, že občas překvapili své okolí trochu
nemile, ale to se v těchto chvílích s pousmáním zapomíná, aby zůstal dostatek
místa pro chvíle příjemné a veselé.
Poděkování patří i jednotlivcům za reprezentaci v různých kolech školních vědomostních a sportovních soutěží, především Sabině Maternové, Anně Pokorné,
Alžbětě Bušákové, Simoně Bartoňové a Denise Zahradníkové. Při závěrečném loučení všichni popřáli odcházejícím „deváťákům“ pohodové prázdniny a správné
vykročení do svých dalších studijních povinností. A to jim určitě přejí i všichni
čtenáři tohoto čísla Studeneckého zpravodaje.
I když může být na průběh školního roku 2014/2015 různý pohled, lze konstatovat, že patřil k bezproblémovým a poměrně pohodovým školním rokům studenecké školy. Nechtěným „zpestřením“ určitě byla složitá dopravní situace související
s dopravními uzavírkami v obci, která bude ještě dobíhat i na začátku příštího
školního roku. Závěrečná pedagogická rada opět udělila spoustu vyznamenání
a pochval, ale letos i jeden snížený stupeň z chování za nesplnění alternativního
trestu a jedny opravné zkoušky. Neméně důležitou skutečností pro další provoz
školy je i výrazná ekonomická stabilita školy, což je dáno vlastní doplňkovou činnosti a čerpáním ﬁnančních prostředků z Evropských strukturálních fondů.
Zatímco žáci a pedagogové školy odpočívají a užívají si letos mimořádně teplých a slunečných prázdnin, vedení školy zajišťuje přípravu dalšího školního roku
a provoz školy o prázdninách. Studenecká škola patří k málo školám v okolí, která
zajišťuje chod mateřské školy a školní jídelny i v převažující části hlavních prázd22
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nin. Za to patří poděkování všem pracovníkům školy, kteří se na této službě veřejnosti podílejí. I o letošních prázdninách dochází k řadě úprav ve škole, žákovská
školní jídelna bude vybavena zcela novým nábytkem, bude dokončeno i vybavení
jednotlivých tříd požadovaným stavitelným nábytkem. Ve třídách přibyly další dvě
interaktivní tabule a byly provedeny i nezbytné malířské práce. Pestrými barvami
rozkvetla i mateřská škola, kde vedle malířských prací bylo vyměněno i lino ve
třídě předškolních dětí. Kompletní rekonstrukcí prochází i sociální zařízení školní
jídelny.
Velká pozornost je věnována i úpravě okolí školy a péče o jednotlivé plochy
včetně naučné stezky, k jejímuž dalšímu rozšíření by mělo dojít v příštím roce. Odměnou za tuto péči je potom chvála z úst návštěvníků a uživatelů areálu základní školy. Je
určen nejen pro žáky školy, ale i pro občany
našich obcí, obecní spolky a další veřejnost.
A školu určitě těší, že je tento areál stále více
využíván včetně amﬁteátru a multifunkčního
hřiště. Amﬁteátr byl využit při Studenecké míli, při výchovném koncertu skupiny Žold, při
závěrečném vyhodnocení školního roku, při
zdařilém koncertu skupiny Wohnout (viz foto)
a o prázdninách zde bude mít premiéru i divadelní představení. Slouží pochopitelně i potřebám výuky v letních měsících školního roku.
K zlepšení podmínek bylo pořízeno i sociální
zařízení, které o prázdninách dostalo dřevěný
kabát, aby lépe zapadlo do celkového prostředí.
Velké množství času o prázdninách bylo nutno věnovat i administraci jednotlivých dotačních titulů z Evropských strukturálních fondů. V červenci byla ukončena Výzva 51 Vzdělávání dotykem, v jejímž rámci byla škola vybavena tablety
a notebooky, proběhlo výběrové řízení k Výzvě 56 Jazykové pobyty žáků v zahraničí (ZŠ a MŠ Studenec obdržela částku 730 751 Kč) a byl podán projekt k Výzvě 57
(Technické vzdělání žáků).
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Závěr školního roku v ZŠ a MŠ Studenec
Sportovní den mateřský škol
Jako na konci každého školního roku měli žáci devátého ročníku napilno. Pořádali pro své spolužáky či děti z mateřských škol různé sportovní akce. Jednou
z nich bylo sportovní dopoledne pro děti z obou
mateřských škol, kdy
všichni mohli aktivně
strávit čas na čerstvém
vzduchu plněním různých úkolů. Děti si na
deseti stanovištích zkusily například slalom na
koloběžce, trefovat se do
branky, prolézat tunelem
nebo skákat v pytli. Nadšeně sbíraly razítka a některá stanoviště stihly dokonce několikrát. Za vyplněnou průkazku plnou razítek
dostaly děti sladkou odměnu.

Branný den pro žáky 1. stupně
Na úterý 23. června 2015 byl naplánovaný branný den pro žáky první až páté
třídy. Děti si vyzkoušely v okolí školy na osmi stanovištích různé úkoly, které
se jim budou hodit do běžného života. Mezi tyto úkoly patří například přenos
raněného, obvazová technika, poznávání rostlin a dopravních značek či orientace
na mapě. Bohužel nám ale pršelo, takže jsme byli nuceni využít prostory ve škole
a v sokolovně. I přesto jsme si branný den všichni užili. Hodně dětí už vědělo,
jak někomu poskytnout první pomoc, a tak vzájemně spolupracovaly a společně
úspěšně zvládly všechny úkoly. O hladký průběh celé akce se postarali žáci devátého ročníku společně s paní učitelkou Sašou Brožovou.

Sportovní den žáků ZŠ a soutěže
O nejlepšího sportovce a Nejaktivnějšího žáka
Předposlední den školního roku patřil, jak už je několik let dobrým zvykem,
sportovnímu soutěžení. Disciplíny připravili žáci 9. třídy spolu s paní učitelkou
třídní Alexandrou Brožovou. Každý žák naší školy musel projít všech 10 stanovišť.
Na každém stanovišti byl připraven jiný úkol, jako třeba skákání v pytli, slalom na
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koloběžce, přetahování se lanem, střelba ze vzduchovky. Děti sportovaly s nadšením, sluníčko nám pěkně hřálo a na každého, kdo úspěšně splnil všechny disciplíny, čekala odměna v podobě nanuku. Sportovní den jsme zakončili slavnostním
vyhlášením soutěží O nejaktivnějšího žáka školy a O nejlepšího sportovce školy
a výsledků Poháru ředitele školy. Pozvání na toto slavnostní zakončení školního
roku přijal a ceny žákům předával skokan na lyžích Roman Koudelka, který má
za sebou úspěšnou sezónu, v níž skončil na sedmém místě v hodnocení Světového
poháru a zařadil se tím mezi nejlepší české skokany vůbec.
Ocenění Nejlepší sportovec školy získali z dívek Markéta Štefanová za I. stupeň a Linda Zahradníková za II. stupeň a z lapců Jan Štefan za I. stupeň a Josef
Efenberk za II. stupeň.
Soutěž
O nejaktivnějšího žáka vyhrál na I. stupni Tomáš Podzimek a na
II. stupni Tereza Urbanová, která se díky
nejvyššímu počtu bodů v soutěži stala také držitelem ocenění
z Fondu manželů Mileny a Jana Mládkových.
Soutěž O pohár
ředitele školy vyNejlepší sportovci a nejaktivnější žáci I. stupně
hrála z I. stupně z dís Romanem Koudelkou
vek Markéta Štefanová, z chlapců Daniel Jandura, z II. stupně z dívek Magdaléna Bergerová a z chlapců Aleš Mühlba. Absolutním vítězem v soutěži se stala a putovní pohár získala
Markéta Štefanová.
Další ocenění:
Nejlepší sportovec I. stupeň
Nejaktivnější žák I. stupeň
bodů
bodů
1. Štefanová Markéta
4. B 558 1. Podzimek Tomáš
5. B 539
2. Štefan Jan
4. B 286 2. Pekárková Lucie
4. B 190
3. Chrástová Magdaléna 4. B 255 3. Urbancová Klaudie
5. B 178
4. Šimůnek Matěj
5. B 251 4. Hamáčková Nikola
5. A 169
5. Trejbal Lukáš
5. B 243 5. Chrástová Magdaléna 4. B 164
6. Jandura Daniel
5. A 241 6. Šimáček Jakub
5. B 158
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Nejlepší sportovci a nejaktivnější žáci II. stupně s Romanem Koudelkou
7. Pekárková Lucie
8. Jebavá Sabina
9. Mazánek Petr
10. Jandura Tomáš

4. B
5. A
5. B
5. A

239
233
229
206

Nejlepší sportovec II. stupeň
1. Efenberk Josef
2. Zahradníková Linda
3. Chrástová Tereza
4. Exner Tomáš
5. Kejmarová Jana
6. Zahradníková Denisa
7. Dubská Terezie
8. Šimůnek Jan
9. Hamáčková Eliška
10. Šimůnková Veronika

6. A
6. B
7. A
8. A
7. A
9.
8. A
8. A
7. A
7. A

7. Štefanová Markéta
8. Štefan Jan
9. Buďárek Šimon
10. Bušáková Magdaléna

4. B
4. B
2. A
5. A

151
149
142
140

Nejaktivnější žák II. stupeň
bodů
510
508
444
379
377
371
359
348
319
310

1. Urbanová Tereza
2. Chrástová Tereza
3. Mühlbach Aleš
4. Maternová Sabina
5. Pokorná Anna
6. Kuřík František
7. Hamáčková Eliška
8. Kuříková Klára
9. Kalenský Adam
10. Hrnčířová Magda

6. B
7.
8.
9.
9.
7.
7.
6. B
7.
8.

bodů
602
584
519
499
447
420
377
352
331
302

Sběrové soutěže
Mnoho žáků naší školy se i v letošním školním roce zapojilo do celoročních
sběrových soutěží. Sběrači byli oceněni poukázkami na odběr zboží v papírnictví,
knihkupectví a v obchodě hračky-sport, či poukázkami do školního bufetu, nebo
26

OÚ Studenec

Ročník 2015

Číslo 4

věcnými cenami. Sbíral se starý papír, pomerančová a citrónová kůra, v rámci
projektu Recyklohraní vysloužilé elektrospotřebiče a vybité baterie.
Celkem jsme nasbírali: 16 893 kg papíru, 158 kg pomerančové kůry, 12 kg citronové kůry a 265 kg baterií.
Naši nejlepší sběrači ve školním roce 2014/2015:
Starý papír
Pomerančová kůra
1. Sladovník Vlastimil 3. A 2156 kg 1. Kalenský Adam
2. Podzimek Tomáš
5. B 1852 kg 2. Brejšová Ivana
3. Efenberk Josef
6. B 1441 kg 3. Link Lukáš

7. tř. 24 100 g
3. A 10 465 g
6. A 10 300 g

Baterie
1. Vaníček Ondřej
2. Kalenský Adam
3. Huřťák Jakub

4. B 61,3 kg
7. tř. 47,6 kg
2. A 46,6 kg

7. tř.
3. A
6. tř.

Elektroodpad
1. Urbancová Klaudie
2. Link Lukáš
3. Kalenský Adam

5. tř.
6. B
7. tř.

Citrónová kůra
1. Kalenský Adam
2. Sedláková Adéla
3. Vondra Lukáš

3500 g
2130 g
2000 g

Žáci naší školy sbírají též léčivé byliny, které jsou v plné výši žákům propláceny.

Zprávičky z MŠ Studenec
V mateřské škole se stále něco děje, děti ani paní učitelky se rozhodně nenudí,
pořádá se mnoho pěkných akcí, to nejzajímavější jsme shrnuli do několika bodů:
– V průběhu roku prostřední a nejstarší děti navštívila lektorka z ekologického
centra Střevlík Jana Modrá se zajímavým programem: „Dlouhá cesta lososa“. Byl
to jeden z pěti programů, které
ekologické středisko ve spolupráci s divadlem Spejbla a Hurvínka vytvořilo. Za naši účast
a činnost v ekologické výchově
nám nyní byla zaslána velice pěkná publikace „Hurvínkovy cesty
do přírody“ s krásnými pohádkami a aktivitami, které ještě využijeme.
– Na jaře, když louky rozsvítily
pampelišky, nejstarší děti, které si
Vaříme pampeliškový med
OÚ Studenec
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říkají Včeličky, si uvařily vlastní pampeliškový med. Bylo ho tolik, že jsme
pozvali do školky i své rodinky na „medové posezení“. Předem jsme napekli
perníčky, které jsme si potom ozdobili s paní Bartoňovou a moc si na nich pochutnali. Výborné byly i piškotové berušky a slaďoučký čaj s medem. Společně
jsme si zazpívali, zarecitovali a nakonec si ještě vyrobili včely i včeličky. Potěšila
nás veliká účast rodičů, příjemné a voňavé odpoledne nám velice rychle uteklo.
– 10. 6. na OÚ proběhlo „Vítání občánků“ a děti z nejstaršího oddělení všechny
přítomné potěšily svými básničkami a písničkami, za které dostaly sladkou odměnu.
– 12. 6. Olympijské hry Mateřských škol Novopacka – zúčastnilo se družstvo z řad
předškolních dětí (více o této akci v samostatném článku).
– 17. 6. uspořádali žáci z devátého ročníku základní školy pro své nejmladší kamarády sportovní den. Bylo uchystáno deset stanovišť se sportovními úkoly: např.
jízda na koloběžce, chůze na chůdách, skákání v pytlích, ﬂorbal. Malé děti chodily po jednotlivých zastávkách s paní učitelkou, větší již zvládaly plnění úkolů
samostatně. Děkujeme za zorganizování krásného dopoledne plného sportu.

Sportovní den – děti z II. oddělení Motýlci
– 18. 6. dopoledne jsme v MŠ věnovali svůj čas hasičům. Hned po ránu jsme si
o nich povídali, kreslili je a po svačince jsme si vyzkoušeli, jak bychom se měli
chovat při požáru a následné evakuaci z budovy. Hasiči přijeli velice rychle
a jejich počínání bylo pro děti velice zajímavé a poučné. Po „záchraně“ třech
spolužáků a paní uklízečky jsme se společně s pány hasiči sešli u sokolovny,
kde jsme si pořádně prohlédli hasičské vozy i veškerou techniku, kterou vozí
s sebou. Vyzkoušeli jsme si hašení pravou hasičskou stříkačkou a mohli jsme
si sáhnout na nefalšovanou hasicí pěnu, které bylo po zásahu plné parkoviště.
Děkujeme za zajímavé dopoledne!
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Dopoledne s hasiči
– 18. 6. na tento den se moc těšili předškoláci, kteří ukázali svoji statečnost při
přespávání ve školce. Odpoledne jsme přivítali kamarády ze Zálesní Lhoty. Při
stopované v přírodě zachránili kluci „rytíři“ naše holčičky „princezny“, které se
nám ztratily. Hlad nám
zahnalo opékání výborných buřtíků od pana
řezníka Noska, které
nám úplně zadarmo zařídila maminka Vojtíška
Kodyma, moc děkujeme. Ve školce nás večer čekala pyžamková
párty s módní přehlídkou, cesta odvahy s baterkou po noční škole.
S pohádkou, příjemně
Princezny předškolačky
unaveni, jsme usnuli. Po
OÚ Studenec
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ranní snídani od
maminek děti dostaly na památku
za přespávání voňavé polštářky od
Podzimků, velmi
jim děkujeme za
krásný dárek pro
děti. Móóóc jsme si
to užili‼!
– 25. 6. Cesta za
pokladem – celá
Rytíři předškoláci
školka putovala za
pokladem, každá třída měla jinou motivaci: I. oddělení Sluníčka – Hledání zatoulaného králíčka – třídu po celý školní rok vedly paní učitelky Kateřina Kalenská
a Aneta Pulpánová. II. oddělení Motýlci – Putování za pirátským pokladem –
pod vedením Marie Bergerové a Marie Vackové. III. oddělení Včeličky – Indiánská cesta za pokladem – předškoláci se připravovali s paní učitelkou Evou
Hájkovou a Miroslavou Vanclovou. Poklad jsme našli a pěkně jsme si na něm
pochutnali!
– 26. 6. Rozloučení s předškoláky – do třídy nejstarších dětí přišly tento den děti
z celé školky, aby se rozloučily s předškoláky, kteří po prázdninách začnou svoje
působení na Základní škole. Budoucí prvňáčci si odemkli klíčkem „ŠKOLU“, prošli branou a převzali knížku na památku na Mateřskou školu. Všem školákům
přejeme hodně radosti ze školních úspěchů.

Děti z I. oddělení Sluníčka při hledání pokladu
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Mateřská škola Studenec projde přes prázdniny velkou změnou, třídu předškoláků čeká celková rekonstrukce a i ostatní prostory najdeme po prázdninách
„v novém“. Doufáme, že se v září sejdeme všichni odpočatí, s úsměvem ve tvářích
a chutí do společné práce! Krásný a klidný školní rok 2015–2016 všem rodičům,
dětem i učitelům v MŠ a ZŠ Studenec přeje Marie Bergerová.

Úspě na Olympiádě mateřský škol
Pátek 12. června 2015 byl pro předškoláky z MŠ Studenec zvláštním dnem. Už
v půl osmé ráno se polovina z nich vydala za učitelského doprovodu auty směr
Nová Paka. Zde se v tento slunečný den konala Olympiáda mateřských škol Novopacka. Byl to již dvanáctý ročník, atletické závody pořádal dobrovolný svazek
obcí Novopacko a město
Nová Paka. Mateřská škola
Studenec se účastnila potřetí. V loňském roce obsadily studenecké děti 2. místo, proto měly letos tu čest
nést při slavnostním zahájení olympijskou vlajku. Letošního ročníku se
zúčastnilo 11 mateřských
škol. Soutěžit smělo nejvíce 16 dětí z jedné školky,
8 chlapců a 8 dívek. ZávoMáme tu čest nésti olympijskou vlajku
dilo se v běhu na 40 metrů,
skoku dalekém, hodu kriketovým míčkem a běhu na 300 metrů. V každé disciplíně
bodovalo pouze prvních deset dětí (vítěz 11 bodů, 2. místo 9 bodů, třetí bodů osm,
čtvrtý sedm atd.). Pro většinu dětí to byly první opravdové atletické závody, zaklekaly do startovních bloků, slyšely startovní výstřel, musely dodržet svoji dráhu
a při skoku dalekém pochopit, kde se musí odrazit, aby nebyl přešlap. V takových
podmínkách a mezi tolika závodníky se Studenečáci v zářivých oranžových dresech neztratili, v mnoha disciplínách patřili mezi nejlepší!
Běh na 40 metrů chlapci: 2. místo – Oldřich Tomáš – výkon 7,83 sekundy, 4. m. –
Vojtěch Kodym – 8,38 s, 13. m. – Jakub Lejdar – 8,84 s. Celkem startovalo 33 závodníků.
Běh na 40 metrů dívky: 6. místo Alena Brejšová – výkon 8,92 sekundy, 10. m. –
Horáková Stela – 8,45 s (Stelinka se probojovala do ﬁnále B, kde byl nakonec
dívenkám naměřen rychlejší čas než ve ﬁnále A), 13. místo Gabriela Hájková –
9,01 s. Závodilo 30 holčiček.
OÚ Studenec
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Sprinty chlapců i dívek nadělaly rozhodčím nejvíce starostí, závodníkům zabraly nejvíce
času a ubraly nejvíce energie.
Některé starty se musely po
selhání časomíry dokonce opakovat. V cíli rozhodovala cílová
fotograﬁe jako na opravdových
olympijských hrách.

Vojta Kodym při skoku dalekém
Závodilo celkem 29 chlapců.

Běh na 300 metrů chlapci:
3. místo Oldřich Tomáš – výkon
1:09,48 minuty, 4. m. Vojtěch
Kodym – 1:10,17 min., 8. m.
Václav Pochop – 1:16,32 min.

Běh na 300 metrů dívky: 9. místo Alena Brejšová – výkon 1:16,10 min., 11. m. Lucie
Šimková – 1:17,17 min., 14. m. Stela Horáková – 1:21,10 min. Do tohoto běhu se
zapojilo 22 dívek.
Hod kriketovým míčkem chlapci: 7. místo Václav Pochop – výkon 11,69 m, 8. m. Jakub Lejdar – 11,64 m, 9. m. Dominik Šedivý – 11,52 m. Míčkem házelo 32 závodníků.
Hod kriketovým míčkem dívky: 2. místo Lucie Šimková – výkon 10,26 m, 15. m.
Gabriela Hájková – 6,22 m, 18. m. Klára Kubátová – 5,75 m. Celkem se zúčastnilo 25 závodnic.
Lucka nás svým výkonem velice mile překvapila.
Skok do dálky chlapci: 3. místo Vojtěch Kodym
– výkon 250 cm, 4. m. Oldřich Tomáš – 243 cm,
9. m. Jakub Lejdar – 225 cm. Ve skoku dalekém
závodilo 33 chlapců. Pro studenecké závodníky
byl skok daleký nejlepší disciplínou.
Skok do dálky dívky: 9. místo Lucie Šimková –
výkon 215 cm, 13. m. Hana Medunová – 202 cm,
14. m. Stela Horáková – 197 cm. Celkem 25 dívek.
Běh na 300 metrů pro příchozí chlapce: (závodníci
mimo olympijské bodování) 2. místo Miroslav
Greguš – výkon 1:15,38 minuty, 7. místo Tomáš
Urban – 1:22,18 min., 10. m. Oliver Korotvička –
1:25,32 min. Tohoto závodu se zúčastnilo celkem
29 chlapců.
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Stelinka Horáková, Lucka Šimková a Alenka
Brejšová před startem na 300 metrů
Na stupních vítězů

Běh na 300 metrů pro příchozí
dívky: 6. místo Aneta Kotoušová – 1:26,45 min. Závodilo
25 dívek.
Pořadí družstev: Chlapci z MŠ
Studenec získali společně 58 bodů a to stačilo na druhé místo v soutěži kluků,
na prvním místě byli chlapci z MŠ Kruh u Jilemnice, třetí školka z Ostroměře.
Děvčata ve svých soutěžích nasbírala bodů 19 a zapsána jsou na celkovém pátém
místě. V konečném účtování se MŠ Studenec umístila na překvapivém překrásném 2. místě a přivezla si do školky nádherný pohár, diplom, stříbrnou medaili
a spoustu krásných sportovních cen. Všechna tato ocenění patří nejen celému družstvu, které studeneckou školku tento den mohlo reprezentovat, nýbrž celé třídě,
všem kamarádům, kteří také poctivě celý měsíc s radostí sportovali a trénovali. Ale
pravidla závodů jsou neúprosná a jasná, proto jsme z 28 dětí mohly vybrat pouze
16. Všichni si za svoji snahu, odvahu a píli zaslouží odměnu, voňavou, velikou
medaili z lineckého pečiva. Máme radost, že se sportovní práce s dětmi vyplatila
a dokázali jsme, že i když nemáme veliký atletický stadion, umíme zabojovat a BÝT
ÚSPĚŠNÍ‼!
Závěrečné pořadí školek vypadalo takto: MŠ Nová Paka Školní 92 bodů, MŠ Studenec 77 b., MŠ Kruh u Jilemnice 70 b., MŠ Pecka 67 b., MŠ Nová Paka Husitská
62 b., MŠ Ostroměř 29 b., MŠ Vidochov 28 b., MŠ Brána Nová Paka 13 b., MŠ Levínská Olešnice 10 b., MŠ Dolní Olešnice 0 b., MŠ Horní Kalná 0 b.
Akce se s dětmi účastnily: Marie Bergerová, Kateřina Kalenská, Vendula Viková,
učitelky MŠ Studenec.
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Pasování na čtenáře
Ve čtvrtek 18. 6. 2015 se sešli všichni příbuzní našich letošních prvňáčků, aby
byli svědky slavnostního pasování na malé čtenáře. V první části si 1. A a 1. B
společně připravily pásmo básniček a písniček, které potom ještě předváděly poslední den školního roku odcházejícím deváťákům. Prvňáčků je 44, takže všechny
básničky recitovali hromadně po třídách, aby někomu nebylo líto, že se na něj
třeba s recitováním nedostalo. Moc si své vystoupení užívali a prožívali každou
slabiku.
Druhá část – pasování na čtenáře – už probíhala odděleně po třídách. Děti
dostaly knížku Autíčko tút, ze které každý z žáčků přečetl jednu větu, aby dokázali
světu, že se naučili za celý rok krásně číst. Poté ještě předali rodičům zašifrovanou
zprávu. A pak už nastal slavnostní okamžik, kdy děti přečetly tuto pasáž:

Slibuji ve jménu všech krásných knížek, pohádek, příběhů a básniček,
– budu se vždy chovat jako rytíř řádu čtenářského
– budu knížky opatrovat jako nejvzácnější poklady
– budu je mít rád
– budu se k nim chovat s úctou
Tak slibuji…
Poté každý prvňáček dostal kšiltovku s nápisem Čtenář 2015 a průkazku do
školní knihovny.
A hurá… do knihovny půjčit si na prázdniny nějakou knížku.
Mgr. Dana Chrástová, vedoucí školní knihovny

Koncert skupiny Žold
V pátek 12. 6. 2015 šly třídy 4. A a 4. B na koncert skupiny ŽOLD. Nejprve nám
hudebníci na tabuli nakreslili, jak by mělo pódium vypadat před koncertem. Poté
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si vybrali dobrovolníky, kteří jim pomohli vše zapojit. Když bylo vše připravené,
přesunuli jsme se k mixážnímu pultu. Řekli nám, že do toho pultu přijde zvuk,
kde se zpracuje a pokračuje dál do reproduktorů. Zjistilo se, že některé kabely
jsme zapojili špatně, tak bylo nutné vše přepojit správně. Nakonec přidali nástroje
a ukázali nám, jak nástroje fungují a na co kdo v kapele hraje. Zdeněk, neboli Steve,
hraje na baskytaru a zpívá. Honza předvedl elektrickou kytaru a Roman to parádně
rozbalil na bicí, u kterých nám krok za krokem ukázal, jak se staví. Měli tam také
klávesy, na které nikdo nehrál. Po předvedení nástrojů dorazily ostatní děti ze
školy a začal koncert. Zahráli nám písně podle toho,
co jsme chtěli. V průběhu
koncertu nám vysvětlili,
co znamená „házet řepou“
(třepat pořádně hlavou).
V tu chvíli si někteří rozpustili vlasy a perfektně to
třepání předvedli. Výborně jsme si také zaskákali.
Než jsme odešli na oběd,
všem se členové skupiny
podepsali, kam kdo chtěl. Po obědě jsme šli ještě na chvíli poslouchat, ale už ne
celá třída, jen několik z nás. Moc jsme toho ale nestihli, protože po pár písničkách
už začali balit. Páťákům a šesťákům ukazovali, jak se aparatura skládá a nakonec
se u amﬁteátru na závěrečný koncert sešli žáci celé školy. Moc se mi celý koncert
líbil. Byl to nejlepší školní den na světě.
napsala Pavlína Votočková, žákyně 4. A, Mgr. Pavla Bouchnerová, tř. uč.
OÚ Studenec
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Závěrečný koncert žáků ZŠ
Na závěr každého školního roku se vždy pořádá koncert žáků, kteří navštěvují
hudební kroužky v naší škole. I letos se děti pilně připravovaly po celý rok, aby
se mohly předvést se svým hudebním vystoupením před rodiči i ostatními pří-

buznými. 15. 6. se během dopoledne ve třech vyučovacích hodinách představili
hudebníci svým spolužákům. Vystoupily děti z kroužku ﬂéten pod vedením paní
učitelky Marie Vackové, s klavírními skladbami se pochlubili žáci paní učitelky
Faltové a Dyntarové a pozadu nezůstaly ani kytarové skupiny v režii paní učitelky
Dany Chrástové. Vystoupení ozvláštnila Anička Bjelková hrou na elektrickou kytaru. Všemi dopoledními částmi i závěrečným odpoledním koncertem nás skvěle
provázeli zbrusu noví moderátoři – deváťáci Bětka Bušáková a Kuba Tomáš. Čekal
je nelehký úkol, udržet pozornost všech, a zhostili se ho na výbornou. Čekalo nás
totiž rekordních 36 vystoupení, takže bylo jasné, že krátký koncert to rozhodně
nebude. Ale máme vzorně vychované publikum, takže většina rodičů vydržela
až do samého konce krásného koncertu. A u mnoha písní byla hra doprovázena
zpěvem, nejen účinkujících, ale i publika. Snad všechny koncert příjemně naladil
a do dalšího roku se bude všem hudebníkům chtít zase pokračovat v dalším muzicírování.
Mgr. Dana Chrástová

Dílna 2015

Každý školní rok nabízíme tvořivým žákům výtvarný kroužek s bohatou nabídkou výtvarných technik. S výrobky a jejich krásou se chceme podělit i s Vámi –
rodiči, příbuznými dětí, širokou veřejností, a proto chystáme každoroční výstavu.
V tomto školním roce 2014–15 jsme měli 15. června hudební koncert a po jeho
skončení jsme pozvali posluchače na vernisáž výtvarné výstavy Dílna 2015. Vzhle36
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dem k přibývajícímu počtu žáků
na naší škole nám stále narůstá počet tříd, a tak jsme museli
opustit ideální půdní prostory
výtvarného ateliéru a uskromnit
se na chodbě školy. Ale to nás
neodradilo, jen jsme se trochu
báli velkého provozu, který zde
běžně je. Ale dopadlo to dobře.
Celý týden si mohli zájemci prohlížet tolik oblíbenou keramiku,
textilní zvířátka z pestrobarevných látek od Podzimků z Horek,
tkané koberečky na ručně vyrobených stavech od tatínků. Dřevěnou
stavebnici jsme využili na kolážích
a skvěle je doplnila akvária ze sklenic. Obdivovaná byla i kuřátka, pod
kterými se skrývala zvířátka z papírových krabic. Batikou jsme oz-

dobili trička a prostírání. Také
jsme se pustili do drátkování kamenů, hrnečků a sklenic.
Děvčata s radostí vyráběla náušnice a šperky z modelovací
hmoty. K naší podkrkonošské
oblasti patří neodmyslitelně korálky a navlékání nás vždy baví.
Mezi novější techniky patří pergamano – vytlačování motivů embossovacími tyčinkami přes kovové mřížky, které máme.
Doprovodným programem byla tentokrát textilní dílna, ve které se mohli zájemci naučit šít praktické chňapky do kuchyní. Seznámili se přitom s výrobou
střihu a celým postupem pod vedením p. uč. Jindrové.
Pokud jste se přišli podívat, děkujeme za podporu našich šikulů. Třeba jsme Vás
potěšili a možná i nakazili touhou něco z toho zkusit, něco si vyrobit, přizdobit…
za výtvarnou sekci Iva Exnerová, Pavla Bouchnerová, Miloslava Jindrová
OÚ Studenec
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Vědomostní soutěže v ZŠ
Zeměpisná olympiáda
Zeměpisná olympiáda je soutěž ze zeměpisu/geograﬁe pro žáky a studenty základních a středních škol. Skládá se z několika postupových soutěžních kol, kde
každé má pevně danou strukturu soutěžních aktivit rozdělených do tří okruhů:
1. práce s atlasem, 2. práce bez atlasu, 3. praktická část.
Zájem žáků o porovnání si svých zeměpisných znalostí se svými vrstevníky
rok od roku klesá, přesto se mezi soutěžícími najdou tací, kteří se neztratí ani
v okresním či dokonce v krajském srovnání. Ze školního kola se do okresu mohou
nominovat pouze 2 nejlepší řešitelé. Nám se zde letos opravdu dařilo a naše ZŠ
opanovala stupně vítězů.
V kategorii A (6. třída) s převahou zvítězila Tereza Urbanová, krásné 4. místo
obsadila Klára Kuříková. V kategorii B (7. třída) získal František Kuřík stříbro a
Tereza Chrástová bronz. Nejstarší žáci (8. a 9. třída) se utkali v kategorii C, kterou
ovládl Aleš Mühlba (1. místo), a na slušném 6. místě skončila Sabina Maternová. Žádná jiná škola na okresním kole nezískala více medailí, rovnocenným
soupeřem nám bylo pouze Gymnázium Ivana Olbrachta Semily.
Do krajského kola opět postupovali první dva z každé kategorie, takže naše
škola měla v každé kategorii po jednom zástupci. Nejlepšího výsledku dosáhla
Tereza Urbanová, která vybojovala 3. místo, František Kuřík i Aleš Mühlba
shodně obsadili 7. místo.
Všem zúčastněným velký dík a hodně štěstí do dalších soutěží.

Matematié soutěže
Během celého školního roku mají žáci řadu možností, jak si vyzkoušet své vědomosti a logické myšlení v matematických soutěžích. Asi nejoblíbenější soutěží
je Matematiý klokan, v němž děti plní celou řadu zábavných úloh a navíc mají
možnost vybírat ze čtyř možných výsledků. Zde je umístění nejlepších řešitelů
v jednotlivých kategoriích:
Jméno a příjmení Třída Počet bodů
Cvrček – max. 90 bodů
Benjamín – max. 120 bodů
David Bachtík
3. A
73
Tereza Urbanová
6. B
85
Vojtěch Hodula
3. B
48
Petra Bachtíková
7.
68
Tereza Lejdarová 3. A
46
Klára Kuříková
6. B
68
Klokánek – max. 120 bodů
Kadet – max. 120 bodů
Tomáš Podzimek
5. B
93
Valerie Jiroutová
8.
61
Matouš Jílek
5. A
79
Magda Hrnčířová 8.
60
Jakub Šimáček
5. B
77
Martin Vondra
8.
60
38
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Tyto výsledky se dětem započítávají do okresního – celostátního kola. Letos
si s konkurencí dětí z jiných škol okresu dokázal poradit pouze David Bachtík,
který ve své kategorii získal pomyslnou stříbrnou medaili. Další oblíbenou akcí je
Pythagoriáda, soutěž, ve které nikdo po dětech nechce postup řešení dané úlohy,
ale hodnotí se pouze výsledek. Do okresního kola se nominovali pouze úspěšní
řešitelé školního kola. Zde si moc dobře vedli oba žáci páté třídy – 2. místo vybojoval Tomáš Podzimek a 4. místo obsadila Nikola Hamáčková. V souboji šestých
tříd se neztratila Tereza Urbanová a umístila se též na 4. místě. Vcelku se dařilo
i zástupcům sedmé třídy – Jakub Šulc 6. místo, Tereza Chrástová 13. místo. No,
a aby těch bramborových medailí nebylo málo, další získala v kategoriích osmých
tříd Magda Hrnčířová, v polovině soutěžního pole se nakonec umístil i Matěj Kolář (16. místo z 30 soutěžících).
Nejnáročnější soutěží je už podle názvu Matematiá olympiáda, soutěž, kde
řešitel musí v domácím kole vyřešit 6 těžkých úloh. Vzhledem k obtížnosti se do
jejího řešení zapojují pouze opravdoví milovníci matematiky, a proto se do okresního kola vydaly pouze dvě žákyně. Pěkné, páté místo vybojovala mezi „sedmáky“
Tereza Chrástová, mezi žáky šestý tříd si nejlépe vedle Tereza Urbanová a
vybojovala zlato, čím zkompletovala sbírku medailí z vědomostních soutěží pro
tento školní rok.
Závěrem bych všem účastníkům soutěží chtěla poděkovat a do příštího roku
popřát, ať se vám daří aspoň tak dobře, jako v tomto roce. Díky za výbornou
reprezentaci naší školy.
Mgr. Petra Faistaverová, vyučující M a Ze

Olympiáda v angliém jazyce
I v letošním roce se konala soutěž – Olympiáda v anglickém jazyce. V okresním kole reprezentovali
školu žáci sedmého ročníku Tereza Chrástová
a Adam Kalenský. Terka
obsadila 3. místo v kategorii I.A a vyšší kategorii II.A reprezentovala
děvčata z devátého ročníku Sabina Maternová
a Anna Pokorná. Sabča
získala 2. místo a postup
do krajského kola a Anička obsadila 3. místo. Za vzornou reprezentaci školy patří
všem žákům velký dík, protože k přípravě přistupovali zodpovědně.
Ing. Petra Šedivá, vyučující AJ
OÚ Studenec

39

Ročník 2015

Číslo 4

Dne 24. 2. 2015 jsme vyrazili do Semil na okresní kolo olympiády v anglickém
jazyce.
Nejprve jsme se museli zúčastnit školního kola, kde jsme se museli umístit do
prvních třech míst. Poté nás velmi důkladně, několik týdnů, připravovala paní
učitelka Šedivá. Jako vždy se v Semilech sešlo mnoho nadaných dětí. Rozdělili
jsme se do několika skupin podle toho, do jaké chodíme třídy a kde studujeme.
Nejprve jsme psali poslech anglického textu a pak test na gramatiku. Následně
jsme byli rozděleni do dvojic a v té dvojici jsme si měli povídat v angličtině na dané
téma. A potom už jen čekat na výsledky. Naši školu reprezentovali Adam Kalenský a Tereza Chrástová v kategorii mladších a Anička Pokorná a Sabča Maternová
v kategorii starších. V mladších se Terka umístila na třetím místě. Adam skončil
osmý. Ve starší kategorii byla nejprve Sabča třetí a Anička čtvrtá, po dodatečné
diskvaliﬁkaci studenta na předním místě se obě holky posunuly na medailová
umístění – Sabča – druhá a Anička – třetí.
Terka Chrástová, žákyně 7. třídy
Už několik týdnů před termínem olympiády jsme se scházeli na přípravu. Procvičovali jsme především mluvení na dané téma a doplňovali si novou slovní zásobu. Kvůli časté nemocnosti jsme se nemohli scházet tak často, jak bychom chtěli,
ale i přesto jsme byli perfektně připraveni na olympiádu. Rozhodně to nebyla naše
první olympiáda, a tak jsme už alespoň měli představu, co nás čeká, a o to lépe
jsme se mohli připravit. V rámci písemné části olympiády jsme si vyzkoušeli, jak
jsme na tom se znalostmi gramatiky, reálií a kolik věcí postřehneme při poslechu
angličtiny. Po dopsání první části jsme dostali krátkou oddechovou pauzu a poté
jsme po dvojicích chodili před porotu, kde jsme si vylosovali jedno z témat a na
to jsme příštích patnáct minut konverzovali. V letošním ročníku byla ústní část
ztížená o to, že jsme na dané téma nemluvili jen s porotou, ale i s naším náhodným
partnerem. Po čekání plném napětí jsme se dozvěděli výsledky a za druhé a třetí
místo vděčíme především naší paní učitelce Šedivé, která nám věnovala svůj volný
čas a připravila nás na olympiádu. Rozhodně to pro nás byla skvělá zkušenost
a příležitost vyzkoušet si znalost jazyka.
Anna Pokorná, žákyně 9. třídy

Ameriá divočina
Projekt zaměřený na zážitky a putování Václava, Lenky a Václava juniora Špillarových po západní části Spojených států – především Utahu, Arizoně, Nevadě
a Kalifornii. Navštívili národní parky Sequoia, Yosemity, Grand Canyon, Bryce Canyon, Zion, Yellowstone. Začali parkem Sequoia v jižní Sierra Nevadě. Rozdíl mezi
nejvýše a nejníže položeným bodem činí téměř 4 000 m (nejvyšší bod – Mount
Whitney, nejnižší bod – Kaweak River). Hlavní atrakcí parku jsou prostory sekvo40
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jovců obrovských (největší stromy na planetě – největší strom General Sherman).
Dále putovali do parku Yosemity, který se rozkládá na východě střední Kalifornie v horách Sierry Nevady. Národní park je světově proslulý svými velkolepými
žulovými skalisky (nejvyšší – El Capitan), vodopády (nejvyšší v S. Americe – Yosemitský vodopád – v létě vyschlý).
Jejich dalším místem byl národní park Grand Canyon, který byl založen jako
jeden z prvních parků v USA. Jak už jistě všichni znáte, jeho dominantou je Grand
Canyon, který vytvořila řeka Colorado. Následující zastávkou byl park Bryce Canyon, ten se nachází v jihozápadním Utahu. Důvod pro označení jako národní park
je chránit barevné skalní pyramidy, nazývané hoodoos. Nadcházejícím místem byl
park Zion ve státě Utah. Pro svou jedinečnou polohu na rozhraní tří geograﬁckých
oblastí (Colorado Plateau, Great Basin a Mojave Desert) patří tento park k vyhledávaným turistickým cílům, jak pro pozoruhodné geograﬁcké útvary, tak pro neobvyklou pestrou paletu rostlin a živočichů. Poslední zastávkou k cíli byl nejstarší
národní park na světě – Yellowstone, nacházející se na území států Wyoming,
Montana a Idaho. Oblast se vyznačuje především svou geotermální činností (např.
horké prameny, gejzíry, bublající bahnité jámy…). Centrem parku je Yellowstonské
jezero. Patří mezi největší, vysoko položená jezera Severní Ameriky.
Lenka Labiková, žákyně 8. třídy

Školní výlet I. A
Cílem našeho celodenního
výletu byl Ranč Kocanda ve
Mříčné.
Den výletu jsme zvolili
podle příznivé předpovědi
počasí – vyrazili jsme 3. 6.
ráno linkovým autobusem ze
Studence do Jilemnice, odkud jsme pěšky doputovali
na Kocandu. Zde jsme měli
možnost zblízka si prohlédnout velblouda, poníky a lamy. Největší radost měly děti
z projížďky na koni a z krmení zvířat. Téměř všechny děti měly zážitek i z krmení
kachňátek a ryb v přilehlém rybníku. Pan hospodář pro všechny rozdělal malý
ohýnek a všichni jsme si postupně opekli buřty a posilnili se tak na zpáteční cestu.
Ve velkém vedru jsme bez nehody dorazili do Jilemnice, kde jsme si ještě stihli
před odjezdem linkovým autobusem zařádit na jilemnickém stadionu na různých
průlezkách a skluzavkách. Výlet se vydařil a určitě je na co vzpomínat.
Mgr. Bohumila Janoušková, třídní učitelka I. A
OÚ Studenec
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Náš poslední školní výlet
Za místo našeho posledního společného školního výletu jsme si vybrali kemp
Kristýna v Hrádku nad Nisou, kam jsme se vydali v úterý ráno z vlakového nádraží
ve Staré Pace. Do Hrádku jsme dorazili chvilku po poledni, takže jsme se ubytovali,
naobědvali, trochu si odpočali a znovu nasedli do vlaku – směr Žitava. Tam jsme
se pěkně prošli městem, utratili
nějaká eura, využili němčinu
v praxi a nakonec si ještě udělali výlet historickým parním
vlakem do města Oybin, kde úzkokolejka končí. Bohužel jsme
byli už tak unavení (a možná
i trošičku líní), že se nám vůbec
nechtělo šlapat na vyhlídku,
takže jsme se jen chvilku poroz-

hlédli a vrátili se zpět do Žitavy
a následně Hrádku n. N. Cestou
jsme si naplánovali opékání,
a tak jsme se ještě zastavili pro
nějaké jídlo a poté už konečně
zpět do kempu. Jelikož nám počasí přálo, sešli jsme se u vody,
a kdo se zrovna neotužoval, ten
krmil labutě. Později jsme se

ohřáli u ohně a také společně povečeřeli.
Další den dopoledne jsme se šli podívat na Trojmezí – místo setkání hranic
Česka, Polska a Německa a odpoledne strávili koupáním, hraním her nebo ježděním na kolečkových bruslích. Navečer se pod záminkou potřeby doplnit zásoby
jídla konal pochod do obchodu a v kempu se mezitím připravilo překvapení pro
naši spolužačku Denču, která měla ten den narozeniny. Po oslavě jsme si ještě
povídali a postupně chodili spát. Ráno už nás čekalo jen balení, vyklízení chatek
a cesta zpátky domů, i když nás všechny mrzelo, že už výlet končí. Myslím, že
jsme si to všichni užili a děkujeme našemu učitelskému doprovodu oběma Sašám
Brožovým za skvělé zážitky a krásné vzpomínky.
Sabina Maternová, žákyně 9. třídy
O výletech dalších tříd se dočtete v příštím čísle Zpravodaje.
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Holandský sprinter v Jerrel Feller v ZŠ Studenec
26. 6. navštívil naši školu holandský sprinter Jerrel Feller. Jerrel je profesionální
sportovec, má za sebou spoustu úspěchů a účast na olympijských hrách v Londýně
v roce 2012. V současné době se věnuje především závodům na 200 m. Nyní trénuje
ve sprinterské skupině okolo překážkáře Petra Svobody a připravuje se na další
olympijské hry. Jeho velkým koníčkem je trénování, jak on sám říká, „vrcholová
atletická kariéra nepotrvá věčně“ a své zkušenosti chce předávat dál, a to nejen
profesionálům, ale i těm, co s během teprve začínají.
Po příjezdu do školy byl uvítán panem starostou Jiřím Ulvrem a zástupkyní
ředitele Danou Synkovou. Poté už na něho čekaly děti na fotbalovém hřišti, kde
se jim představil a zodpověděl připravené otázky žáků od 6. do 9. ročníku. Celý
rozhovor v angličtině výborně vedla děvčata Anna Pokorná a Sabina Maternová
z 9. ročníku. Tímto bych jim velmi ráda poděkovala. Pochvalu dostaly i od Jerrela,
kterému se jejich angličtina velmi líbila.
Po rozhovoru se děti s Jerrelem mohly vyfotografovat a poté následovala rozcvička téměř se 150 žáky. Pro trénink tzv. Speed Run a ukázku techniky běhu už
bylo zapotřebí málo žáků, proto Jerrel vylosoval 16 dětí z nejlepších sportovců
školy od 4. do 9. třídy. Následovalo opět focení a autogramiáda.
Po náročném dopoledni byl Jerrel uvítán v Pensionu Trautenberk Martinem
Hrubým, kde poobědval a zodpověděl otázky týkající se tréninků.
Jerrel byl velmi nadšený z reakcí žáků a z jejich nadšení pro sport. Rád by se
do školy ještě vrátil a připravil dětem trénink. Jak sám uvedl na internetu: „Byl to
obrovský zážitek a velmi děkuji Základní škole Studenec za skvělý den.“
Ing. Petra Šedivá
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Některé reakce žáků:
26. červen byl pro nás, žáky studenecké základky, velice speciální den. Do naší
školy měl přijet účastník olympijských her v Londýně: Jerrel Feller. Kdo ho nezná, jde o nizozemského reprezentanta ve sprintu. Většina z nás se těšila na jeho
příjezd. Přijel asi v 10.00, uvedla ho paní učitelka Šedivá a pak mu dvojice žaček
z deváté třídy pokládaly předem připravené otázky. Otázky byly samozřejmě pokládány v angličtině, protože Jerrel umí česky jen několik slov. Z jeho odpovědí
jsme se dozvěděli například to, že má párek morčat, chutnají mu gumoví medvídci.
Z jeho sportovní historie zase, že hrál fotbal, což nám později názorně dokázal sérií
triků, které nikdo z nás nedokázal zopakovat. Ukázal nám také diplom potvrzující
účast na olympiádě. Dále také to, že krátce potom, co začal dělat atletiku, profesionálně zaznamenal řadu úspěchů v rámci Nizozemska. Po spoustě otázek nám
ukázal několik užitečných cviků k protažení a zvýšení odolnosti. Poté vylosoval
16 lidí z asi 30 nejlepších sportovců na škole. Seřadil je na čáru a nechal je, aby mu
předvedli start sprintu. Opravil pár chyb a pochválil správné starty. Následně se
postavil na startovní čáru sám a já jsem odstartoval sprint. Překvapivě byl v cíli
první Jerrel a až tak 2 metry za ním můj spolužák
Pavel Šír. Věděli jsme, že atlet nepoběží naplno, přesto
mě překvapilo, o kolik byl
rychlejší. Přestože Jerrel
není nejrychlejší atlet planety, byl na olympijských
hrách a to se počítá. Přidal
se tedy k řadě úspěšných
osobností, které naši školu
již navštívily, a jako ostatní
dokázal, že je úplně stejný
jako my. A jak řekl: „Jen my sami můžeme ovlivnit náš úspěch.“ Bylo to opravdu
super.
Aleš Mühlbach, žák 8. třídy
Dne 26. 6. 2015 do naší školy zavítal holandský sprinter Jerrel Feller, se kterým
jsme se sešli téměř celá škola na fotbalovém hřišti. Na začátku jsme ho všichni
přivítali během přes celé hřiště a následně s ním holky z 9. třídy udělaly rozhovor.
Líbilo se mi, že i když mluvil anglicky, tak jsem mu docela rozuměla a dokonce
nám ukázal olympijský diplom. Po rozhovoru jsme se s ním všichni proběhli po
hřišti s následnou rozcvičkou. Po rozcvičce si vylosoval 16 studentů a mě potěšilo,
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že jsem mohla být mezi nimi. Podíval se, jak
umíme běhat a nakonec si s námi dal závod. Překvapilo mě, že umí rychle běhat i s míčem a myslím si, že by z něj byl dobrý fotbalista. Když přestal
utíkat, tak jsme si šli rychle pro podpis. Myslím si,
že to bylo hezky strávené dopoledne, které jsem si
užila.
Bára Šulcová, žákyně 4. třídy
Na konci školního roku, přesně 26. června,
k nám do školy přijel holandský atlet, běžec či
sprinter Jerrel Feller. Žije teď nějakou dobu v České republice, prý se mu tu líbí, dokonce umí i pár
slov česky. Beseda s ním byla ale v angličtině,
a tak to bylo o to zajímavější. Byla jsem ráda, že mu bylo dobře rozumět, a tak
překlad z angličtiny pro mě nebyl až takový problém. Po besedě následovalo krátké
protahování. Poté Jerrel vylosoval pár žáků, kteří měli tu čest zkusit porazit Jerrela
ve sprintu. Myslím, že se to nikomu nepovedlo, ale on sám na svém facebookovém
proﬁlu napsal, že máme ve škole spoustu malých talentů. Nakonec ti, co stihli, ulovili podpis, či fotku. Určitě to pro mě byl zážitek a jistě bych uvítala více takových
akcí v angličtině.
Magda Hrnčířová, žákyně 8. ročníku
Když mě paní učitelka Petra Šedivá oslovila, jestli bych nechtěla moderovat
besedu s holandským sprinterem, dost jsem váhala. O Jerrelu Fellerovi jsem si
našla nějaké základní informace a rozhodla se, že to zkusím. Přidala se ke mně
i moje spolužačka Sabča Maternová a spolu jsme se do té výzvy vrhly. Nevěděly
jsme, co od besedy a od Jerrela čekat, a tak jsme se připravily na vše, co by se
mohlo odehrát. Jerrel Feller má za sebou řadu obrovských úspěchů, ale nepředstavujte si žádného namyšleného šampiona. Je to mladý sympatický sportovec se
smyslem pro humor. Já i Sabča jsme byly před jeho příjezdem opravdu nervózní,
ale první pohled na usmívajícího se sprintera nás uklidnil. Po krátkém představení jsme Jerrelovi pokládaly otázky týkající se jeho kariéry, ale i osobního života
a některé pokládané otázky jsme překládaly publiku. Poté následovala rozcvička,
kterou s námi sprinter absolvoval, a poté bylo vylosováno 16 žáků, kteří si mohli
vyzkoušet trénink s Jerrelem. Po ukončení tréninku následovalo focení a rozdávání
autogramů. Myslím si, že tato návštěva byla pro všechny přítomné příjemnou
zkušeností.
Anna Pokorná, žákyně 9. třídy a moderátorka
Fotograﬁe z této akce najdete na: hps://picasaweb.google.com/zsstudenec
OÚ Studenec
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Mladí hasiči ze Studence „mladší Soptíci
a starší děti“
MH starší soutěž v Semile
V sobotu 16. 5. 2015
byly děti na soutěži v Semilech. Byla to soutěž ze
Soptíkova poháru. Jako
vedoucí jeli Pepik Vancl
a Lukáš Kalenský. Pomáhal
jim Péťa Hák. Děti soutěžily v požárním útoku a ve
štafetovém běhu s překážkami CTIF. Bylo to náročné a děti skončily na
10. místě z 19 družstev.
Jely tyto děti: Eliška H., Eliška Dr., Barča V., Nikča H., Tom P., Dany M., Adam
K., Luky L., Filip U. a Honzík G.
Konečné pořadí za jarní kolo Poháru dráčka Soptíka je tak pro naše družstvo
starších A místo 9. s 9 body a pro družstvo starších B místo 26. s 1 bodem (byli
pouze na jedné soutěži). Celkový počet soutěžících je 28.

Plamen 2015 (okresní soutěž)
V sobotu 30. 5. 2015 se konala v Nedaříži okresní soutěž v požárním sportu –
Plamen. Za Studenec jela bojovat tři družstva. Dvě mladší a jedno starší. Počasí
nám přálo. Bylo celkem pěkně, tak jsme
po přihlášení a nástupu začali obíhat
jednotlivé disciplíny.
Bylo toho opravdu
hodně. Štafeta 4 × 60,
štafeta CTIF, štafeta
dvojic a požární útok.
K tomu ještě starším
dětem přibyl útok
CTIF – který je velice
náročný na přesnost.
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Musím je moc pochválit. Běhaly s velikým nadšením. Dokonce i naši nejmladší,
které při útoku překvapila přeháňka. Za pilné běhání jsme si všichni pochutnali
na bramborovém salátu a sekané. K tomu děti dostaly krabičku pitíčka. Někteří
nedočkavci odjeli domů dříve na Studenecké míle, ale pár nás zůstalo na vyhlášení
a vyzvedlo pohárky a diplomy. Všem za jejich snahu děkuji a těším se na další
společně strávené chvíle.
Naše družstva a umístění:
Mladší A – Kuba Trejbal, Klárka Kubátová, Lukášek Jiřík, Honzík a Lukášek
Vanclovi, Nikča Hamáčková, Ráďa Link, Tom Podzimek, Ondra Vaníček a Danda
Mečíř – byli na místě 9. z 20 družstev.
Mladší B – Andělka Tušiaková, Jolanka Kolářová, Zuzanka Vanclová, Janička
Vanclová, Tonda Bartoň, Kubík Vaníček, Šárka Hamáčková, Péťa Brožová, Barunka
Bulušková, Natálka Háková a Barunka Chrástová – obsadili místo 17. z 20 družstev.
Starší – Eliška Hamáčková, Jirka Ježek, Adam Kalenský, Barča Vanclová, Filip
Ulman, Luky Link, Josef Vancl, Martin Jerie a Eliška Drbohlavová – vybojovali
místo 6. z 25 družstev.
Předložená kronika MH, o kterou se letos starala Eliška Hamáčková, byla v pořádku a děti za ní neobdržely žádné trestné body.
Rozhodčí za Studenec: Petra Brožová a Tomáš Trejbal byli na štafetě 4 × 60.

MH starší soutěž v Čermné
V sobotu 13. 6. 2015 byla soutěž v Čermné. Za Studenec jelo jedno družstvo –
pouze nejstarší děti. Bylo krásné počasí – velice teplo. Soutěž se konala
v areálu koupaliště, což bylo velmi
příjemné. Dětem se útok povedl,
takže nám vybojovaly 2. místo. Dostaly sladkosti a šampáňo, které si
ještě na soutěži vypily z vyhraného
poháru. Po odběhnutí útoku jsme
naskákali do bazénu, ale ještě nebyl
pořádně prohřátý, tak jsme jim delší
pobyt ve vodě nedovolili. Přesto to
byla pohodová soutěž a moc se nám
tam líbilo. Ještě před odjezdem děti
dostaly langoše a ve 13.00 jsme jeli
domů.
OÚ Studenec
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Jely tyto děti: Adam K., Jirka Ježek, Filip Matuška, Josef V., Eliška H., Eliška Dr.,
Barča V. a Nikča Hamáčková. Vedoucí: Lukáš Kalenský a Pepik s Verčou Vanclovi.
Verča Vanclová

MH soutěž v Dolní Kalné
V sobotu 20. 6. 2015 se konala v Dolní Kalné soutěž v požárním útoku s názvem
„O pohár starosty SDH Dolní Kalné“. Nástup družstev byl v 10.00 (14 družstev
mladších a 6 družstev starších). Děti si zde vylosovaly startovní pořadí a v 10.30 se
začalo soutěžit. Za Studenec se zúčastnila
3 družstva mladší kategorie a 1 družstvo starší
kategorie. Nejprve soutěžily děti mladší a pak
starší v disciplíně 1× požární útok. Všem se útok
velice povedl. Jsou už
opravdu sehraní. A to se
ukázalo i na výsledkové
listině, kde jsme obsadili
krásná místa.
Výsledková listina:
Mladší: 1. Třebihošť 21,24, 2. Hostinné 22,25, 3. Dolní Branná A 24,08… 7. Studenec
C 28,63… 9. Studenec B 31,78, 10. Studenec A 35,31… 14. Čistá u Horek.
Starší: 1. Studenec 18,66, 2. Dolní Kalná 20,06, 3. Avon Rudník 24,15… 6. Třebihošť.
Studeneé děti, které se zúčastnily a převedly skvělé výkony:
Mladší Studenec A pod vedením Verči Vanclové: Radim Link, Petruška Brožová,
Tomáš Podzimek, Tonik Bartoň, Ondra Vaníček a dvě pomocnice z jiného SDH
Mladší Studenec B pod vedením Mirky Vanclové: Táňa Hamáčková, Barča Bulušková a Šárka Hamáčková, Janička Vanclová, Barča Chrástová, Toník Bartoň a Kuba
Vaníček, strojník – Lukáš Kalenský
Mladší Studenec C pod vedením Mirky Vanclové: Natálka Háková, Jolanka Kolářová, Klárka Kubátová, Zuzka Vanclová, Andělka Tušiaková, Jakub Trejbal a Lukášek Jiřík, strojník – Lukáš Kalenský
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Starší Studenec pod vedením Lukáše Kalenského: Adam Kalenský, Jirka Ježek,
Josef Vancl, Eliška Hamáčková, Barča Vanclová, Danda Mečíř a Lukáš Link. Tyto
děti si domů odvezly na krku zlaté medaile, pohár, diplom a tašku sladkostí. Gratulujeme. Jste naše jedničky :-)

MH mladší Soptíci – Poslední hasičák
Tento rok utekl jako voda a s ním i hasičský kroužek mladých hasičů Soptíků.
V pondělí 22. června 2015 si pro nás dráček Soptík připravil cestu plnou úkolů s názvem „Po stopách dráčka Soptíka“. Ale to dráček nevěděl, že se zatáhnou
mračna a bude pršet a pršet. Proto jsme bohužel po jeho stopách nemohli jít. Schovali jsme se proto do místní školky. Mladým hasičům jsme po přivítání rozdali
jejich vysoutěžené diplomy a drobné ceny. Připomněli jsme si vše, co jsme tento
rok zažili. Naše povídání nám doplňovaly fotograﬁe.
Nakonec jsme všem dětem poděkovali a rozdali klíčenky na krk s nápisem Mladý hasič 2014/2015 – Soptíci Studenec. Na této klíčence měl každý zlatou papírovou
medaili za 1. místo „za úspěšné plnění hasičských disciplín a za účast na hasičských
soutěžích“. Mladí hasiči si je opravdu zasloužili za jejich aktivitu, píli a pracovitost.
Po slavnostním předávání klíčenek následovalo občerstvení v podobě párku v rohlíku.
Přejeme všem mladým hasičům krásné, slunné a co nejdelší
prázdniny a moc se těšíme na září, kdy se
budeme opět připravovat na hasičské soutěže,
hrát si a něco hezkého
vyrábět.
Závěrem bych chtěla
poděkovat také těm,
kteří mladým hasičům
věnují svůj volný čas.
Děkuji všem maminkám, které chodí se mnou každé pondělí a pomáhají mi s dětmi.
Jejich práce si moc vážím. Děkuji i všem, kteří mi pomáhali celý rok s dopravou na
různé akce či soutěže. Tento rok oﬁciálně chodilo na hasičský kroužek 17 mladších
mladých hasičů. Práce je to krásná, ale někdy náročná. Všem moc díky.
Více fotograﬁí na hasici.studenec.cz
OÚ Studenec
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Dětský den v Zálesní Lhotě
Dne 13. 6. 2015 uspořádali členové Sokola, Mysliveckého sdružení Černý háj
a SDH Zálesní Lhota Dětský den. Konal se na fotbalovém hřišti v Zálesní Lhotě.
Počasí vyšlo více nežli na jedničku. Pro děti bylo připraveno několik stanovišť:
střelnice, jízda zručnosti
na kole, kop na branku,
ruční historická stříkačka, chůze na chůdách,
lovení rybiček, hod na
panáka a lukostřelba.
Děti plnily drobné úkoly
s velkou radostí. Drobná odměna za splněný
úkol jim vykouzlila na
tvářích krásné úsměvy.
No a o to přece hlavně šlo! Nechybělo ani
drobné občerstvení, které v parném odpoledni
jistě všechny osvěžilo.
V pauze proběhla
krásná ukázka leteckých
modelů.

Funkční, historická, ruční stříkačka SDH Zálesní Lhota z roku 1899 a v pozadí
myslivecká střelnice a lukostřelba.
Petr Tauchman
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Sportovní klub Studenec
Fotbal
Fotbalová sezóna 2014/2015 za sebou deﬁnitivně uzavřela dveře a v době vydání
tohoto čísla Studeneckého zpravodaje bude mít za sebou již první krůčky sezóna
nová.
Studenecký klub zvládl náročnou sezónu a je pochopitelné, že se neobešla bez
některých problémů. Tím prvním byl nedostatek hráčů v dorosteneckém týmu
a jen s vypětím všech sil se podařilo soutěž dohrát. Není to jen problém studeneckého fotbalu, ale problém celostátní. Tato věková kategorie zaznamenává největší
úbytek aktivních sportovců a v řadě okresů nejsou schopni dorosteneckou soutěž
vůbec vypsat. Tím druhým problémem byla velká marodka v mužstvech dospělých,
která nedovolila stabilizovat sestavu a zajistit kvalitnější přípravu na jednotlivé
zápasy.
Spokojenost může být opět s mladšími mládežnickými kategoriemi, a to jednak
výsledkově, jednak i počtem hráčů a trenérů. V této sezóně jsme poprvé využili
možnost sdružených startů v kategorii mladších a starších žáků se Sokolem Martinice a Sokolem Dolní Kalná. Spokojenost může být i s celkovými výsledky, neboť mládežnické týmy vybojovaly celkem 5 medailových umístění v jednotlivých
okresních přeborech.
O vlastních sportovních výsledcích tradičně přinášíme hodnocení jednotlivých
studeneckých týmů.

Mladší přípravka
Mladší přípravka byla nejpočetnějším týmem a byla tvořena dalšími věkovými
skupinami. Ti mladší se seznamovali nejen se základy fotbalu, ale učili se i základním sportovním dovednostem. Své první herní zkušenosti získávali se soupeři
z okolí v přátelských zápasech. Ti starší hráli pravidelnou soutěž mladší přípravky
s dalšími sedmi týmy formou jednotlivých turnajů. Po podzimní části byli na
3. místě, které však v jarní části zásluhou velkého ﬁniše soupeřů z Bozkova neudrželi. I když se oﬁciálně tabulky nezveřejňují, výsledky se evidují, a tak jsme
si sestavili „neoﬁciální“ tabulku. O všechnu studeneckou fotbalovou drobotinu se
starali Andrea Čapková, Petr Bartoň, Petr Huřťák, Pavel Mečíř, Pepa Šedivý a Petr
Tauchman.
Výsledky A přípravka:
Horní Branná A
Horní Branná B
OÚ Studenec
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5:8
3:10
7:2
9:4
5:4

Bozkov
Roztoky
Martinice
Martinice
Jablonec

12:3
4:5
8:11
18:2
6:6

Tabulka:
1. FK Košťálov
2. Sokol Horní Branná A
3. Sokol Bozkov
4. SK Studenec
5. Sokol Roztoky
6. Sokol Martinice
7. Sokol Jablonec
8. Sokol Horní Branná B

28
28
28
28
28
28
28
28

25
24
16
13
10
8
7
3

2
1
2
3
1
1
1
1

1
3
10
12
17
19
20
24

220:53
205:52
134:106
184:178
118:136
113:222
101:167
64:225

77
73
50
42
31
25
22
10

Střelci:
30
29
27
18
15
13
13

– Patrik Efenberk
– Iveta Bartoňová
– Patrik Pacholík
– Vojta Trejbal
– Pavlína Votočková
– Tereza Votočková
– Samuel Mečíř

9 – Kuba Huřťák
8 – David Zahradník
6 – Nelya Ryashko
4 – Nela Krebsová, Tonda Bartoň
2 – Róbert Hochel, Matyáš Munzar
1 – Tomáš Tropp, Martin Planík, David Bachtík,
Gábina Hubálovská

Starší přípravka
Nejpočetnější mládežnickou soutěží v jedné skupině byla jako tradičně starší
přípravka se 14 účastníky. Po losovacím aktivu se sice odhlásil celek Sokola Mříčná, ale místo něj bylo do soutěže zařazeno martinické béčko. Studenecký tým se
pod vedením Vaška Vancla a Luboše Štefana pomaleji rozehrával a výborná forma
a herní pohoda závěru podzimu se částečně přesunula i do jarní části sezóny a klub
závěrečným ﬁnišem vybojoval po pátém místě na podzim třetí příčku za suverénními týmy Jablonce nad Jizerou a Martinic.
Výsledky:
Jablonec
Semily
Jilemnice
Košťálov
Mírová
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1:10
19:7
7:5
5:2
7:3

Lomnice/Nová Ves
Bozkov
Martinice A
Martinice B
Horní Branná

8:2
6:0
2:12
11:4
13:4
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Kruh
Sedmihorky

Číslo 4

9:1
9:6

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

Rokytnice

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

26
23
19
16
17
15
14
13
11
7
5
4
3
3

12:1

0
1
0
3
0
1
1
0
1
2
1
1
1
0

0
2
7
7
9
10
11
13
14
17
20
21
22
23

275:86
295:99
186:127
196:108
189:113
178:128
103:114
202:173
153:186
95:152
77:191
130:269
69:222
79:259

78
70
57
51
51
46
43
39
34
23
16
13
10
9

Střelci:
62 – Honzík Štefan
9 – Adam Vancl
38 – Šimon Ulvr
7 – Dan Krebs
19 – Míša Šulc
5 – Dominik Doubek
19 – Dan Mečíř
4 – Patrik Efenberk
15 – Ondra Berger
3 – Šimon Urban
1 – Ondra Vaníček, Jonáš Novotný
OÚ Studenec
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Mladší žáci
Sdružené mužstvo mladších žáků SK Studenec a Sokola Martinice trénovalo ve
Studenci pod vedením Martina Hrubého a Dušana Jandury a celou sezónu bojovalo se sdruženým mužstvem Lomnice a Nová Ves o titul okresního přeborníka.
Podzimní půltitul však především vlivem zranění klíčových hráčů neuhájili a skončili na stříbrné příčce. Pokud tým nastupoval v kompletní sestavě včetně hráčů
se střídavým startem v Jablonci nad Nisou, pak své soupeře herně i výsledkově
převyšoval.
Výsledky:
Horní Branná
Lomnice/Nová Ves B
Lomnice/Nová Ves A
Jablonec
Vysoké

7:5
3:0
0:5
5:0
5:3

Tabulka:
1. Lomnice/Nová Ves A
2. So Martinice/SK Studenec
3. Sokol Jablonec
4. TJ Vysoké nad Jizerou
5. Lomnice/Nová Ves B
6. Sokol Horní Branná

Lomnice/Nová Ves A
Horní Branná
Lomnice/Nová Ves B
Jablonec
Vysoké
20
20
20
20
20
20

17
17
11
4
4
2

2
1
2
3
0
2

1
2
7
13
16
16

2:2
6:0
6:0
3:1
10:2
118:18
122:29
73:54
38:102
42:79
31:142

53
52
35
15
12
8

Střelci:
19 – Matyáš Hrubý
5 – Honza Pauček, Lukáš Trejbal, Aila Szabo
17 – Kuba Šolc
5 – Roman Valnoha
14 – Dan Jandura
4 – Vojta Reiner
10 – Fanda Švandrlík
3 – Patrik Novotný, David Ducháček
10 – Pepa Efenberk
1 – Vojta Kochlík, Pavlína Brožová
9 – Láďa Synek, Evžen Malý

Starší žáci
Protože v kategorii starších žáků byl v rámci SK Studenec registrován nejmenší
počet hráčů, bylo využito sdruženého startu ve dvou soutěžích. V rámci semilského
okresu hráli starší žáci v týmu So Martinice/SK Studenec a v rámci trutnovského
okresu v týmu So Dolní Kalná/SK Studenec. V obou soutěžích žáci trénovali na
hřištích našich partnerů a shodně obsadili stříbrné příčky, na Semilsku zásluhou
závěrečného ﬁniše, na Trutnovsku naopak v závěru přišel tým o celkové prvenství.
Pro úplnost je třeba dodat, že na Semilsku se hrál klasický fotbal o 11 hráčích,
kdežto na Trutnovsku systémem 7+1.
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Výsledky:
Košťálov
0:3
Rudník
Rovensko
4:2
Bozkov
Jilemnice
4:1
Jablonec
Kruh
7:1
Tabulka:
1. TJ Rudník
14
12
2. So Martinice/SK Studenec 14
9
3. SK Jilemnice
14
8
4. Sokol Bozkov
14
8
5. FK Košťálov
14
7
6. Sokol Rovensko
14
6
7. Sokol Kruh
14
1
8. Sokol Jablonec
14
1
Střelci:
13 – Láďa Zuzánek
12 – Tomáš Exner
11 – Pája Šír
6 – Kuba Šolc

0:3
7:2
11:2

1
1
2
1
0
0
2
1

1
4
4
5
7
8
11
12

47:14
61:29
36:14
45:31
30:40
40:39
16:59
17:66

37
28
26
25
21
18
5
4

5 – Eda Vyšanský, David Ducháček, Tomáš Lukeš
2 – Ondra Tušiak
1 – Dan Cejnar, Patrik Mejvald

Tabulka:
1. So Stárkov/Radvanice
2. FK Dolní Kalná/SK Studenec
3. FC Vrchlabí/Podhůří
4. SK MFC Svoboda
5. So Bílá Třemešná
6. TJ Lánov
7. Tatran Hostinné B

36
36
36
36
36
36
36

27
24
23
19
18
2
2

3
5
5
2
3
2
2

6
7
8
16
15
32
32

127:25
128:40
174:54
105:58
102:64
14:202
18:226

84
77
74
59
57
7
7

Dorost
Ještě menší počet týmů startuje celostátně v dorosteneckých soutěžích. Semilsko je jeden z mála okresů, kde se podařilo okresní přebor dorostu udržet, i když
v letošní sezóně po odstoupení Mírové pouze o 4 mužstvech. Přitom i zde Okresní
fotbalový svaz v Semilech povolil sdružený start, a tak tři mužstva ze čtyř mají ve
svých kádrech hráče z jiných klubů. I tak studenecké mužstvo pod vedením Petra
Vancla dohrálo soutěž s velkými problémy i s výpomocí starších žáků.
Výsledky:
Roztoky
Jilemnice
OÚ Studenec

0:0
1:3

Roztoky
Jilemnice

5:3
0:0

Semily B
Semily B

1:6
0:3
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Tabulka:
1. SK Jilemnice
2. SK Studenec
3. SK Semily B
4. Sokol Roztoky

12
12
12
12

9
6
5
1

2
2
1
1

1
4
6
10

50:25
30:28
37:36
15:43

29
20
16
4

Střelci:
13 – Vašek Korotvička
8 – Kuba Hylmar
3 – Míša Vancl

2 – Martin Kuřík, Petr Jezdinský
1 – Honza Kuřík

Béčko
Po regionálním a následném výkonnostním rozdělení okresní soutěže v uplynulé sezóně byla v sezóně 2014/2015 vytvořena opět jedna skupina o 14 účastnících.
Přihlášením béčka Přepeř a sestupem Vysokého nad Jizerou se nesporně zvedla
i kvalita. Béčko pod vedením Kuby Stránského a Honzy Buchara odehrálo většinu
zápasu se ctí, i když výsledkově za předchozími sezónami pokulhávalo. V sestavě
se vystřídalo více než dvacet hráčů a řada z nich musela zaskakovat za zraněné
hráče áčka.
Výsledky:
Tatobity
Víchová B
Kruh
Vysoké
Přepeře B
Horka
Martinice

2:6
0:5
1:2
3:2
1:2
2:2
1:6

Zálesní Lhota
Libštát B
Benecko
Rovensko
SF Studenec
Poniklá

1:1
7:1
4:1
3:3
0:3
1:5

Tabulka:
1. Sokol Martinice
2. TJ Poniklá
3. Sokol Kruh
4. TJ Vysoké nad Jizerou
5. Jiskra Libštát B
6. 1.FC Tatobity
7. Sokol Horka
8. FK Přepeře B
9. Sokol Zálesní Lhota
10. Sport Future Studenec
56

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

20
19
17
14
12
12
12
10
10
9

3
2
4
5
6
5
3
6
5
5

3
5
5
7
8
9
11
10
11
12

108:44
80:30
99:38
69:32
62:59
51:47
65:58
68:76
66:77
49:71

63
59
55
47
42
41
39
36
35
32
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11. Sokol Rovensko B
12. SK Studenec B
13. FC Víchová B
14. HSK Benecko

26
26
26
26

7
6
5
0

3
5
4
2

16
15
17
24

52:83
50:83
39:73
21:108

24
23
19
2

Střelci:
18 – Jirka Šír
5 – Petr Bartoň
4 – Martin Havlíček, Kuba Hylmar
3 – Petr Exner, Aleš Jodas, Luboš Brož
2 – Filip Kužel
1 – Matěj Kuřík, Filip Jezdinský, Kuba Stránský, Patrik Vérteši, Honza Buchar,
Honza Bartoň, Jirka Petera, Pavel Černý

Áčko
Áčko při kvalitní tréninkové přípravě pod vedením Vlada Letkovského trpělo
po celý průběh sezóny neuvěřitelnou sérií zranění, ke kterým se přidaly studijní
povinnosti vysokoškoláků, a tak kádr prakticky až na úvod podzimu nenastupoval
v kompletním složení. Výsledkem bylo umístění ve středu tabulky, i když po prvním poločase posledního zápasu v Bozkově patřilo áčku ještě čtvrté místo.
Výsledky:
Víchová
Lomnice B
Bozkov B
Mříčná
Nová Ves
Roztoky
Košťálov B

2:1
2:2
4:7
5:4
1:3
1:2
4:0

Stružinec
Přepeře
Jilemnice B
Libštát
Horní Branná B
Bělá

0:0
0:2
2:1
3:3
2:0
0:9

Tabulka:
1. FK Přepeře
2. Sokol Roztoky
OÚ Studenec

26
26

21
20

2
4

3
2

114:26
89:38

65
64
57
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3. SK Jívan Bělá
4. FC Lomnice B
5. FK Košťálov B
6. Jiskra Libštát
7. SK Studenec
8. Sokol Stružinec
9. Sokol Nová Ves
10. Sokol Bozkov B
11. Sokol Horní Branná B
12. Sokol Mříčná
13. FC Víchová
14. SK Jilemnice B

Číslo 4

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

18
13
13
12
12
11
8
8
6
6
6
4

2
3
2
4
3
5
6
2
4
3
3
5

6
10
11
10
11
10
12
16
16
17
17
17

84:47
84:73
66:55
73:68
49:57
71:51
53:66
52:99
49:91
73:111
42:82
41:76

56
42
41
40
39
38
30
26
22
21
21
17

Střelci:
11 – Kuba Hylmar, Jirka Šír
5 – Petr Kupkár
4 – Honza Synek
2 – Lukáš Stránský, Kuba Tauchman
1 – Vojta Korotvička, Vojta Horáček, Honza Bartoň, Marek Čivrný, Jára Kočárek,
Míša Vancl
Sezóna byla ukončena tradiční Studeneckou fotbalovou poutí, na které jsme
přivítali hosty z německého Mansfeldu a ve vyrovnaném zápase áčko podlehlo
3:4. Program byl doplněn zápasy mládežnických týmů, dívek a zakončen utkáním
internacionálů.
Další úspěch, spoustu herních zkušeností a nevšedních zážitků si určitě přivezla naše odchovankyně Eva
Bartoňová, která reprezentovala Českou republiku na
univerziádě v Jižní Koreji. Reprezentační celek postoupil ze své skupiny, ale v soubojích o umístění byl vždy
o branku za svým soupeřem, přestože byl mnohokrát
herně lepší. Eva si navíc připsala univerziádní reprezentační branku, když proměnila pokutový kop proti
domácí Jižní Koreji. Po návratu z univerziády se zapojila do letní přípravy v pražské Spartě, která se v příští
sezóně pokusí opět vzít svému hlavnímu rivalovi Slavii
mistrovský titul. Eva je zároveň členkou reprezentačního
A týmu, který nyní čeká kvaliﬁkace na Mistrovství Evropy žen, které se bude konat v roce 2017 v Nizozemí. Ve
skupině je čeká Itálie, Švýcarsko, Severní Irsko a Gruzie.
Favoritem skupiny je Itálie a český tým by se měl poprat
o druhé postupové místo se Švýcarskem.
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Před novou sezónou
Český fotbal by měl čekat od nové sezóny fotbalová revoluce v organizaci soutěží. Veškeré dřívější „papírové“ soutěžní povinnosti budou pořizovány on-line
na informačním serveru Fotbalové asociace ČR. Registrační průkazy, přestupy,
hostování, náhrady rozhodčím, poplatky a pokuty, to vše bude zajištěno přímo na
tomto serveru. S tím ale pochopitelně souvisí některé případné problémy, kvalita
připojení, funkčnost serveru při maximálním zatížení (viz zkušenosti s registrem
vozidel) a pochopitelně i technická a „lidská“ vybavenost jednotlivých klubů.
Studenecký klub se na novou sezónu poctivě připravoval jak administrativně,
tak herně. Téměř všichni hráči (více než 150 hráčů) mají nahrány své fotograﬁe
na elektronických registračních průkazech, jsou určeni administrátoři klubu zodpovídající za vyplňování zápisů v jednotlivých věkových kategoriích a kabiny jsou
vybaveny vším potřebným pro on-line provoz.
Velká pozornost byla věnována i péči o fotbalový trávník, která byla při letošním teplém a suchém počasí o to náročnější. Odměnou je i na toto počasí poměrně
kvalitní trávník, který využila i některá mužstva pobývající v okolí na soustředění.
Klub také uzavřel
smlouvu s Nadací pro
mládež Libereckého
fotbalového svazu,
která bude přispívat
mládežnickým družstvům SK Studenec.
Úspěšné bylo i jednání
o vzájemné spolupráci
s ligovým FK Baumit
Jablonec. Výsledkem
je uzavřená smlouVojta Reiner, Matyáš Hrubý, Dan a Tom Jandurovi
va, která umožní nav dresu FK Baumit
daným studeneckým
fotbalistům startovat v dresu FK Baumit Jablonec. SK Studenec bude moci využít
vzorových tréninků, které budou připraveny ve Studenci za případné účasti hráče
z ligového kádru FK Baumit Jablonec. Smlouva přináší i určitě ﬁnanční ocenění
úspěšné trenérské práce studeneckých mládežnických trenérů, neboť v týmu FK
Baumit hraje již několik studeneckých hráčů.
Před sezónou se řada studeneckých hráčů v mládežnických kategoriích zapojila
do přípravných kempů pořádaných ligovými mužstvy a určitě si odnesli spoustu
nových fotbalových dovedností a potěšující je i to, že se mezi svými vrstevníky
vůbec neztratili.
OÚ Studenec
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Do nové sezóny přihlašuje SK Studenec celkem 9 mužstev, tři týmy mladší
přípravky (z toho jeden dívčí), starší přípravku, mladší žáky, starší žáky, áčko
a béčko dospělých, veterány nad 40 let. Před novou sezónou došlo i k hráčským
změnám, v současné době se usilovně jedná o více než 10 hráčských pohybech
v mládežnických kategoriích, potvrzeny jsou již následující změny: Do Jiskry Podhůří přestoupil Miro Svintek, na hostování do Hodkovic odešel Patrik Vérteši, do
našeho klubu po tříletém hostování přestoupil Petr Kupkár z Roztok a na hostování
přišel z Dolní Kalné Milan Ježek, úspěšný hráč žákovské generace SK Studenec
okolo Jiřího Povra.
Takže všem, kteří se o studeneý fotbal zajímají, přejeme spoustu gólů (raději v sítí soupeřů) a příjemný vil na hřišti, v kabině i v hledišti.

Orientační běh
Orientační běžci SK Studenec mají za sebou více než polovinu sezóny. První
část letošního roku patřila přípravám na uspořádání Mistrovství České republiky
v lyžařském orientačním běhu. Podařilo se využít vlastně jediných příhodných
podmínek v této zimě a připravit kvalitní závody. Pořadatelský úspěch doplnil
i zisk čtyř medailí, tu nejcennější si připsala Tereza Chrástová v D14, stříbrnou
přidala Veronika Gallová v D17 a dvě bronzové přidaly štafety v D18 a H14. A pak
už následoval neúprosný sled často i dvou závodů během jednoho týdne až do
konce června 2015.
Nejvýznamnějšími závody jsou pochopitelně Mistrovství ČR. Tradičně prvními
závody bylo Mistrovství ČR v nočním orientačním běhu, které se konalo v Bukovince u Blanska. I přes speciální přípravu se studenečtí závodníci výrazněji neprosadili a v hlavních kategoriích se do první třicítky probojovali pouze Dominika Kalenská v D16
(26. místo) a Aleš Kalenský v H18 (28. místo). Druhým závodem bylo Mistrovství ČR ve sprintu, jež
proběhlo ve druhé polovině května ve Valašském
Meziříčí. Právo startu si vybojovaly Natálie Jezdinská a Dominika Kalenská, ale startovala pouze
druhá z nich a obsadila 34. místo v D16. Posledním
závodem v prvním pololetí bylo Mistrovství ČR na
krátké trati, které se konalo ve sportovním areálu
Eduard u Jáchymova. Ze studeneckých závodníků
startovala opět pouze Dominika Kalenská a výkon
v nabitých kvaliﬁkačních sobotních rozbězích jí stačil pouze na ﬁnále C, kde obsadila 8. místo.
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Druhou nejvýznamnější sérií jsou žebříčky A (celá Česká republika) a žebříčky
B (pouze Čechy bez Moravy). Prvním závodem kromě Mistrovství ČR byl Český
pohár štafet a sprintový žebříček A v Kroučové u Žatce. Součástí tohoto závodu byl
Vyzývací pohár reprezentačních výběrů jednotlivých oblastí, v dresu Východočeské
oblasti se opět neztratili Tereza Chrástová a Vítek Štefan. Ve štafetách se více dařilo
Tereze Chrástové, které v barvách východočeského výběru obsadila 2. a 3. místo,
Vítku Štefanovi se více dařilo v sobotu, kdy jeho štafeta doběhla na pátém místě. V mistrovské kategorii D18 startovala studenecká štafeta ve složení Dominika
Kalenská, Magda Hrnčířová a Markéta Urbanová, v sobotu skončila na 15. místě
a v neděli na 21. místě a zajistila si tak start na Mistrovství ČR štafet. Ve sprintu
v hlavních kategoriích obsadila Dominika Kalenská 22. místo, Tereza Chrástová
26. místo a Vítek Štefan 31. místo, v nemistrovské kategorii D16C obsadily Markéta
Urbanová a Magda Hrnčířová 6. a 7. místo. Další dvojzávod žebříčku A se konal ve
Štěměchách u Třebíče a v nedělním závodě dosáhla nejlepšího letošního výsledku
Dominika Kalenská, když obsadila 10. místo.
První dvojzávod žebříčku B pořádala Lokomotiva Pardubice v osadě Vranov
nedaleko Nasavrk, v sobotním závodě se nikdo ze studeneckých závodníků do
první desítky neprobojoval, ale nedělní závod parádně vyšel Tereze Chrástové,
která vybojovala v konkurenci 63 závodnic v kategorii D14B 3. místo. Druhý dvojzávod žebříčku B se konal v Albrechticích u Sušice. Ze studenecké minivýpravy
si v sobotu nejlépe vedli Markéta Urbanová (7. místo v D16B) a Aleš Kalenský
(9. místo v H18B), v neděli se opět nejlépe vedlo Markétě Urbanové (5. místo
v D16B). Další dvojzávod žebříčku B se konal za humny v Peklovsi na svazích
vrchu Tábor a „peklo“ pro závodníky připravilo značné převýšení a velké vedro.
V sobotním závodě si nejlépe vedli Magda Chrástová (9. místo v D12C) a Tomáš
Chrást (11. místo v H40B), v neděli se do první desítky probojovali Ivana Hrnčířová
(6. místo v D12C), Markéta Urbanová (5. místo v D16B), Magda Hrnčířová (6. místo
v D16B), Radka Uvizlová (8. místo v D21B), Vítek Štefan (8. místo v H14B) a Tomáš
Chrást (6. místo v H40B).
Hlavními závody žákovských kategorií jsou oblastní žebříčky, právě Východočeská oblast je nejpočetnější oblastí a konkurence je zde nejsilnější ze všech oblastí
České republiky. První závod se konal v Osečku u Poděbrad a v kategorii D10C
obsadily první a druhé místo Markéta Štefanová a Magda Chrástová. Druhý závod
uspořádal Start Náchod v Dolní Radechové, z vítězství se opět radovala Markéta
Štefanová (D10C), dvě třetí místa přidaly sestry Magda (D10C) a Terka (D14C)
Chrástovy. Dvacet pět studeneckých závodníků se zúčastnilo třetího závodu na
zámku v Rychnově nad Kněžnou, který byl zároveň oblastním mistrovstvím Východočeské oblasti ve sprintu. Přebornický titul vybojovala v D10C Markéta Štefanová, bronzovou medaili přidala Terka Chrástová v D14B. V dopoledním žebříčku
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Vítek Štefan a Lukáš Link na stupních vítězů ve Vysoké u Holic
v Hradisku u Rychnova byla tentokrát lepší Magda Chrástová, která si připsala
první vítězství v D10C, Markéta Štefanová obsadila ve stejné kategorii 2. místo
a 3. místo přidal Vítek Štefan v H14B. Úspěšně si vedli studenečtí závodníci v pátém závodě v Polomu u Vamberka. Pro první místo si opět doběhla v kategorii
D10C Markéta Štefanová, druhá místa přidali Natálie Jezdinská (D16C) a Vítek
Štefan (H14B) a sbírku zkompletovala 3. místem Veronika Gallová (D16C). Oblastní
mistrovství na krátké trati se konalo v kamenitých svazích okolo Horního Javoří
a studenečtí závodníci si přivezli tři medaile, přebornický titul vybojovala Magda
Chrástová v D10C, stříbrnou medaili Dominika Kalenská v D16C a bronzovou
Tereza Chrástová v D14C. Rovinatý terén ve Zdelově přinesl studeneckým děvčatům čtyři umístění na stupních vítězů, na nejvyšší stupínek vystoupily Markéta
Štefanová (D10C) a Tereza Chrástová (D14C), druhé místo obsadila Magda Chrástová (D10C) a třetí místo přidala Magda Hrnčířová (D16C). Oblastní mistrovství
na klasické trati připravili hořičtí pořadatelé v okolí Šárovcovy Lhoty a Libína
a závodníky v kopcovitém terénu a velkém vedru nešetřili. Přebornický titul vybojovala v D10C Markéta Štefanová, bronzové medaile získali Magda Chrástová
(D10C), Tereza Chrástová (D14C) a Honza Štefan (H10C), za zmínku stojí i 4. místo
Kláry Štefanové v D35D. Poslední žebříček prvního pololetí se konal ve Vysoké
u Holic a studenečtí medailisté byli opět tradiční, druhé místo si přivezl Vítek Štefan (H14C) a dvě třetí místa putovala Magdě (D10C) a Terce Chrástovým (D14C).
Pro žákovské kategorie tímto skočila jarní část žebříčku, která je důležitá pro zisk
závodních licencí.
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D10C:
H10C:
1. Markéta Štefanová
11. Aleš Mühlbach
2. Magda Chrástová
12. Lukáš Link
21. Honza Štefan
D12C:
H12C:
14. Ivana Hrnčířová
39. Ivo Mühlbach
D14C:
H14C:
4. Tereza Chrástová
6. Vítek Štefan
20. Jana Kejmarová
Licenci B pro příští sezónu získali Ivana Hrnčířová, Tereza Chrástová, Vítek
Štefan, Aleš Mühlbach a Lukáš Link. Soutěž žákovských družstev je celoroční a po
poločase je studenecký tým na 8. místě z 21 družstev (v každé kategorii bodují dva
závodníci).
Orientační běžci mohou pochopitelně startovat i v jiných oblastech a v některých případech je to nutností. Pokud jsme se chtěli pokusit o nominaci naší nejlepší žákyně Terky Chrástové na Olympiádu dětí a mládeže (nominace podle místa
bydliště), musela se zúčastnit vybraných závodů v Ještědské oblasti, která zahrnuje
převážnou část Libereckého kraje. Na Mistrovství Ještědské oblasti ve sprintu vybojovala Tereza Chrástová 8. místo, nominační naděje výrazně posílila 2. místem
na Mistrovství Ještědské oblasti na krátké trati (oba závody se konaly v Jablonci
nad Nisou) a razítko na nominaci přidala na dalším závodě Ještědské oblasti v Kytlici, kde v náročných terénech vybojovala opět 2. místo a výrazně porazila největší
konkurentky v nominaci. Za zmínku stojí ještě 2. místo Barbory Kodedové, která
závodí za SK Studenec, na Mistrovství Ještědské oblasti v kategorii D21K. Je třeba
ocenit objektivní přístup nominační komise Ještědské oblasti, která nominovala
Terku Chrástovou podle výsledků a upřednostnila ji před „domácími“ závodníky
Ještědské oblasti.
Závodů v Hanácké oblasti se zúčastňovala Radka Uvizlová, které se podařilo
v Tršicích u Olomouce zvítězit v kategorii D21C a na Mistrovství Hanácké oblasti
ve sprintu vybojovala ve stejné kategorii ve Šternberku 2. místo.
Regionální sérií závodů je stále oblíbenější Podkrkonošská liga žáků, která je určena především pro začínající závodníky, ale nejpočetněji jsou obsazené kategorie
dospělých a veteránů, kterým přirostl tento sport neoddělitelně k srdci a nenechají
si ujít závody ani v týdnu. V pořadatelství se střídají jednotlivé oddíly a studenecký
oddíl tradičně pořádá poslední závod v září, kde je vyhodnoceno celkové pořadí.
První závod proběhl v Hořicích za velice nepříznivého počasí, v lese se setmělo, a tak noví adepti tohoto sportu poznali, že i orientační běh může být dobrodružstvím (pokud pomineme občasná setkání se čtyřnohými obyvateli lesů).
OÚ Studenec
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První místa ve svých kategoriích přivezly Magda a Terka
Chrástovy, druhé místo Dominika Kalenská a třetí místa
Zuzka Tomášová a Matyáš Munzar. Druhý závod pořádala
Lokomotiva Trutnov nedaleko
Pilníkova a studenečtí závodníci si dopřáli medailové hody, první místa získali Magda
Chrástová, Terka Chrástová,
Honza Štefan a Vítek Štefan,
druhá místa Markéta Štefanová, Dominika Kalenská a Martin Vydra a třetí místo přidala Veronika Gallová. Bohatou konkurenci přinesl záPětinásobná vítězka závodu Podkrkonošské ligy
vod
v zarostlém lese nedaleko
žáků Magda Chrástová
vrchlabského Berlína (v kategorii dospělých startovali i někteří čeští reprezentanti) a Studenečtí se opět neztratili, první místa si vyběhli Magda Chrástová a Tomáš Kučera, druhý skončil Honza
Štefan a třetí místa přidali Terka Chrástová a Vítek Štefan. Rostoucí výkonnost
prokázal na Pecce ve čtvrtém závodě svým vítězstvím mezi 39 běžci Martin Vydra, další „zlata“ získali Magda Chrástová a Honza Štefan, třetí místo
obsadil za svými jičínskými soupeři Vítek Štefan.
Martin Vydra zopakoval své vítězství v těžkém terénu a za deště v okolí rozhledny na Táboře a své
páté vítězství v řadě přidala Magda Chrástová.
Druhé místo obsadil Honza Štefan a třetí místa
si vyběhli Lukáš Link, Ivana Hrnčířová, Magda
Hrnčířová a Tomáš Kučera.
Nejvýraznější úspěch studeneckého orientačního běhu v letošní sezóně přišel až v polovině
června. Tereza Chrástová byla nominována za Liberecký kraj na Olympiádu dětí a mládeže do Plzně a přinesla Libereckému kraji v této disciplíně
vůbec první medaili v historii těchto Olympiád. Ta
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medaile byla bronzová, i když ještě před poslední kontrolou krátké tratě Terka
byla na čele závodu. Vše si vynahradila v závodě smíšených štafet, kde společně
s Petrem Synkem (viz fotograﬁe z medailového ceremoniálu) z OK Doksy získala
zlatou medaili. To ještě ale nebylo vše, do třetice přidal další bronzovou medaili
ve sprintu. Olympiáda dětí a mládeže se stává jednou z nejvýznamnějších soutěží
vůbec a získává i na velkém společenském kreditu, což potvrdil i zájem o tuto sportovní událost a především vysoká pořadatelská úroveň připomínající skutečnou
olympiádu.
Letní prázdniny jsou obdobím vícedenních závodů, studenečtí závodníci startovali na tříetapových závodech na Vysočině a na pětietapové Advantě v Adršpašských skalách. Zde své mapové přednosti ukázali ve třetí etapě v náročném
skalním sprintu Petr Junek ml. a Tomáš Chrást, kteří obsadili 3. a 4. místo.
Sport však ne vždy
přináší i radost. Rovněž
v červnu 2015 se studenečtí orientační běžci naposledy rozloučili se svým
dlouholetým členem Jirkou
Markem (mnozí ho znají
jako pracovníka živnostenského odboru MěÚ Jilemnice), který zemřel ve věku
59 let po krátké těžké nemoci. Jirka byl výborným
závodníkem a pro Studenec získal několik medailí
z řady veteránských závodů
včetně úspěšné veteránské
štafety ve složení Jirka Marek, Ivan Uvizl, Petr Junek. Úspěšné studenecké štafety z Mistrovství Východočeské
Slib, že jednou tato trojice oblasti v roce 2007 (zleva nahoře Uvizl, Junek, Marek,
vyhraje veteránské Misdole Š. Kučera, T. Kučera, Klouček)
trovství ČR, se už nenaplní.
Jirka byl nejen výborným závodníkem, ale i platným členem oddílu při pořádání
závodů a v posledních letech i oddílovým mapařem (mimo jiné mapoval i terény
v Izraeli). Určitě bude studeneckému oddílu chybět, stejně jako chutná a šťavnatá
jablka z jeho milovaného sadu v Tatobitech.
PaedDr. Petr Junek
OÚ Studenec
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Školní sportovní klub
Atletiý trojboj v Turnově
Devět závodníků, kteří postoupili z okrskového kola, se zúčastnilo okresního Atletického trojboje
v Turnově. Všichni se snažili, co
mohli. Konkurence v okresním kole
však již byla veliká a tentokrát se
do krajského kola nepodařilo nikomu postoupit. Nejblíže postupu
byla Markéta Štefanová svým 5. místem a Daniel Jandura, který obsadil
6. místo.

Krajské ﬁnále OVOV
Na Den dětí 1. června 2015 se
konalo ve Stráži pod Ralskem krajské ﬁnále OVOV (odznak všestrannosti olympijských vítězů). Z naší školy postoupilo osmičlenné družstvo a dva jednotlivci. Družstvo ve složení Linda Zahradníková, Veronika Bergerová, Eliška Hamáčková, Veronika Šimůnková, Jan Šimůnek,
Míra Stránský, Pavel Šír a Ondra Tušiak obsadilo šesté místo. Jednotlivce reprezentoval Pepa Efenberk, který zásluhou druhého místa a dosaženého počtu bodů
postoupil na celorepublikové ﬁnále, které se bude konat ve dne 10. až 12. září 2015
v Praze. I druhý studenecký zástupce v soutěží jednotlivců podal výborný výkon,
byla jím Renata Trejbalová, která obsadila celkové 3. místo.
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Dětské olympijské hry
Závěrečnou lehkoatletickou disciplínou pro druhý stupeň jsou Dětské olympijské hry aneb Přebor jednotlivců škol semilského okresu, který se konal tradičně na
atletickém stadionu v Turnově. Řada studeneckých obsadila následující medailová
umístění:
Mladší žáci:
1. místo
Josef Efenberk
800 m
2:32,40
2. místo
Josef Efenberk
hod kriketovým míčkem 55,29 m
3. místo
Vít Štefan
1500 m
5:24,66
3. místo
štafeta 4 × 60 m (Efenberk, Synek, Štefan, Urban)
Mladší žákyně:
1. místo
Barbora Vanclová
60 m
8,77 s
1. místo
Linda Zahradníková
skok daleký 444 cm
3. místo
Linda Zahradníková
800 m
2:45,11
3. místo
štafeta 4 × 60 m (Vanclová, Zahradníková, Ježková, Matušková)
Starší žákyně:
2. místo
Jana Kejmarová
300 m
47,34 s
3. místo
Magda Hrnčířová
800 m
2:57,6

Běh olympijského dne v Jilemnici
Letošní ročník Běhu
olympijského dne 24.
června 2015 byl pro naši
školu rekordní, neboť jsme
do Jilemnice vyslali 130 žáků studenecké školy a přivezli si stejný počet triček.
Tolik šťastných sportovců
už jsme dlouho neviděli.
Bylo to moc hezké běžecké
dopoledne. Mnoho studeS číslem 310 vítězka závodu 4. ročníku
neckých běžců se umístilo
Markéta Štefanová
do třetího místa.
1. místo: Petra Brožová, David Zahradník (1. ročník), Markéta Štefanová (4. ročník)
2. místo: Zuzana Bourová (3. ročník), Sabina Jebavá (5. ročník)
3. místo: Karolína Pavlová (1. ročník), Matyáš Munzar (2. ročník),
Jan Štefan (4. ročník)
Určitě se těšíme na další ročník této hezké akce.
OÚ Studenec
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Krajský přebor nejmladšího žactva v lehké atletice
Druhý závod proběhl v polovině června v Jičíně a tentokráte se více dařilo chlapcům. V kategorii dívek některé závodnice doplatily na seběhnutí ostatních závodnic
k mantinelu v běhu na 150 m, což nejvíce „pocítila“ naše nejlepší závodnice Markéta Štefanová, která nakonec jako nejlepší ze studeneckých skončila na 15. místě
(dálka, 150 m, štafeta). Družstvo dívek je po 2 kolech na 5. místě. Mezi chlapci se
na 3. až 5. místě srovnala trojice studeneckých závodníků v pořadí Honza Štefan,
Kuba Junek a Matěj Šimůnek. Mezi jednotlivci zvítězil Matěj Šimůnek v hodu míčkem a Honza Štefan skončil na 2. místě v běhu na 600 m. Ve druhém kole chlapci
obsadili 2. místo a po 2 kolech jsou zatím na 3. místě s výraznou nadějí na postup
do ﬁnále.

Čtvrtý mistrovský titul v orientačním běhu
Historicky nejúspěšnějším sportovním odvětvím ve studenecké škole je bezesporu orientační běh. Studenecký tým se vítězstvím v krajském kole opět probojoval do celostátního ﬁnále, které se tentokrát konalo v Ostravě. Studenecká
škola byla obhájcem loňského titulu, které ještě pomáhali vybojovat úspěšné reprezentantky z Mistrovství světa škol v Portugalsku Natálie Jezdinská, Dominika
Kalenská a Markéta Urbanová. Do družstva však dorostli další běžci a zlepšila se
i výkonnost některých z nich.
Vzhledem k místu konání vyrazila osmnáctičlenná výpravy o den dříve a pochopitelně v Ostravě nemohlo zůstat bez povšimnutí Hornické muzeum. Těžní věž
sice nejezdila, ale odměnou za procházku po schodech byla bezplatná návštěva
záchranářského muzea, kde si většina dosytosti užila cvičného prostoru pro nácvik
záchranných akcí. V podvečer následovalo nezbytné „shoppování“ v obchodním centru Karolína a po večeři večerní neklid v judistické sportovní hale za přísného dohledu ředitele závodu
Josefa Zajíce, který raději přespal s ubytovanými
závodníky. Již večer dívčí část vytvořila po několika pádech úspěšnou pyramidu vítězství, aby
všem bylo dáno na vědomí, s jakými úmysly studenecká škola do Ostravy přijela.
Druhý den po vydatné snídaní došlo na válečnou poradu, ze které vyšla řada studeneckých
závodníků pomalována válečnými barvami a přizdobena nápadnými účesy. Vlastní závod probíhal
v členitém Komenského parku podél řeky Ost68
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ravice a terén sváděl k mnohým chybám včetně ražení správných kontrol,
o čemž se řada závodníků
záhy přesvědčila. Průběh
závodu byl velice napínavý,
ale první neoﬁciální součty
zvěstovaly příznivé zprávy,
které se nakonec při konečném zúčtování potvrdily.
I když se vyhlášení výsledků napoprvé nepovedlo,
radost si úspěšná výprava
vzít nenechala. Čtvrtý titul
mistrů republiky škol v orientačním běhu pro Základní školu a Mateřskou školu
Studenec byl na světě. K tomu je třeba ještě připočítat stříbrnou medaili Terky
Chrástové mezi jednotlivci a opět tradiční čtvrté místo pro Vítka Štefana.
Výsledky jednotlivci:
D7 (57 závodnic):
2. Terka Chrástová
12. Jana Kejmarová
22. Ivana Hrnčířová
35. Petra Bachtíková

H7 (54 závodníků):
4. Vítek Štefan
11. Lukáš Link
22. Oliver Pichl

D9 (50 závodnic):
13. Magda Hrnčířová
15. Tereza Dubská
42. Denisa Zahradníková

H9 (55 závodníků):
17. Tomáš Exner
18. Aleš Mühlbach

Zbývající část výpravy, především úspěšné závodnice prvního stupně Magda
Chrástová a Markéta Štefanová, startovaly ve veřejném závodě, aby nasály atmosféru závodu, která je bude čekat v příštích letech.
Pořadí družstev:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

místo
místo
místo
místo
místo
místo

OÚ Studenec

ZŠ a MŠ Studenec
Gymnázium Opatov
Gymnázium Jindřichův Hradec
ZŠ 8. Května Šumperk
ZŠ Arbesova, Jablonec nad Nisou
ZŠ Luhačovice

193 bodů
182 bodů
176 bodů
159 bodů
158 bodů
156 bodů
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7. místo Gymnázium
Dačická, Pardubice
153 bodů
8. místo Slovanské
gymnázium Olomouc
144 bodů
9. místo Gymnázium
Kladno
139 bodů
10. místo ZŠ Jubilejní
Třinec
139 bodů
11. místo Gymnázium
Žďár nad Sázavou
133 bodů
12.
13.
14.
15.
16.
17.

místo
místo
místo
místo
místo
místo

Gymnázium a Jaz. Škola Zlín
Biskupské Gymnázium Hradec Králové
ZŠ Chotěboř
ZŠ Buzulucká, Teplice
ZŠ Kralovice, Plzeň
Gymnázium Ivančice

128 bodů
127 bodů
105 bodů
91 bodů
83 bodů
64 bodů

Orel
Ženy završily zlatý hattri!
Ženy potvrdily roli favoritek v krajské B-třídě a po skvělém rozjezdu udržely
suverénně vedení. Zakončily tak nejúspěšnější sezónu ženského volejbalu v naší jednotě, kdy dokázaly zvítězit v obou soutěžích krajské B-třídy (jak v zimním
poháru, tak v mistrovské soutěži). Ženám gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci.
1. Orel Studenec
2. TJ Sokol Jezbiny
3. TJ Harant Pecka
4. TJ Lánov
5. TJ Sokol Bílá Třemešná „C“
6. TJ Sokol Dřevěnice
7. TJ Spartak Vrchlabí
8. TJ Sokol Bílá Třemešná „B“
70

28
28
28
28
28
28
28
28

23
20
19
13
10
6
3
1

2
3
1
1
2
3
3
2

2
1
1
3
4
3
1
2

1
4
7
11
12
16
19
23

80:24
74:30
67:33
57:50
48:55
40:65
24:74
20:79

75
67
60
44
38
27
14
9
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Stolní tenisté nakonec opět do kraje
V minulém čísle jsem vás informoval o tom, že se stolním tenistům nepodařilo obhájit účast v krajském přeboru druhé třídy. Díky nezájmu týmu Železného
Brodu se však naskytla příležitost účast v kraji získat. Po zvážení jsme na nabídku
přistoupili, takže i v následující sezóně bude A-tým hrát KP2.

Víceboj smíšený čtveřic se nekonal
Na poslední červnovou sobotu byl v plánu tradiční víceboj smíšených čtveřic.
Pro malou účast bylo však toto klání předčasně zrušeno. Snad tedy zase příští rok.

Studeneé MIXY 2015
Poslední prázdninovou sobotu se uskuteční tradiční turnaj smíšených družstev
ve volejbalu. Bude to již 18. ročník. Jako tradičně bude zajištěno bohaté občerstvení včetně sedmi druhů domácích polévek. Dočkáme se po 8 letech konečně zase
studeneckého vítězství? Přihlásí se více studeneckých týmů, jako tomu bylo před
několika lety?

Jednota ORLA ve Studenci Vás srdečně zve na 18. ročník

Volejbalového turnaje smíšených družstev
Místo konání: hřiště před školou ve Studenci
Termín: sobota 29. 8. 2015 od 8.00 hod. Los v 7.45 u školy!
Hraje se dle platných pravidel – BEZ LIBERA. Turnaje se mohou zúčastnit libovolná družstva. Družstvo tvoří 6 hráčů + libovolný počet náhradníků. V každém
družstvu musí být na hřišti neustále 6 lidí, z toho min. 2 ženy.
Muži nesmějí být registrováni u Českého volejbalového svazu!
(Bez ohledu na to, hrají-li aktivně, nebo nehrají – registrační průkaz je platný
10 let.) Ženy mohou být registrované.
Je také dána možnost přihlásit se na turnaj i jednotlivcům. Pošlete přihlášku, soupisku
a den před turnajem obdržíte informaci, zda je dostatek dalších „individuálních“ zájemců, a tedy zda dáte dohromady tým!
Každé družstvo má povinnost dodat rozhodčího a zapisovatele.
Muži jsou povinni na vyžádání pořadatele předložit občanský průkaz kdykoli
v průběhu turnaje. Kdo nepředloží, nehraje – BEZ DISKUZE!
OÚ Studenec
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Startovné ve výši 500 Kč za družstvo uhradí družstvo při losování.
Závazné písemné přihlášky a jmennou soupisku všech hráčů i hráček (muži s uvedením rodného čísla – kontrola registrace na ČVS), kteří se turnaje zúčastní,
doručte nejpozději do středy 26. 8. 2015 (kdo nedodá v tomto termínu, platí startovné 600 Kč!) na adresu:
Václav Urban, 512 33 Studenec 388, tel. 602 680 383
nebo na e-mail vaclav.urban@urbanﬁnance.cz
Po celou dobu turnaje zajištěno exkluzivní občerstvení: polévkové hody jako každý rok, 7 druhů domácích polévek – gulášová, knedlíčková, kyselo, bramborová,
frankfurtská, zelňačka a dršťková + další občerstvení.

Přihláška
Družstvo:
(uveďte přesný název družstva, pod nímž budete startovat)
se závazně přihlašuje do volejbalového turnaje 29. 8. 2015
Soupisku (u mužů s rodnými čísly) přikládáme.
Zodpovědný vedoucí družstva: (přesná adresa, telefon, e-mail)

Dětské soutěžní odpoledne
Poslední srpnová neděle (30. srpna) bude u orlovny tradičně patřit dětem. Ve
14.00 bude zahájeno dětské soutěžní odpoledne s bohatým výběrem cen.
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Velký letní bál
V sobotu 5. září
uspořádáme již počtvrté
velký letní bál, kterým
nás bude opět provázet
taneční orestr Levou
rukou band, který letos
přijede v kompletní sestavě, tedy i s dechovou
sekcí. Tradičně proběhne
půlnoční slosování sponzorských darů a bude
připraveno skvělé občerstvení.

Závěrem přinášíme pozvánku na podzimní akce:
12. 9. 10.00 volejbal ženy
Orel Studenec – TJ Sokol Bílá Třemešná „B“
26. 9. 10.00 volejbal ženy
Orel Studenec – TJ Harant Pecka
V průběhu září se uskuteční v orlovně koncert žáků dechového oddělení
ZUŠ Jilemnice.
14. 11. 20.20 kultura
Svatomartinský folkový večer

OÚ Studenec
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Tenisový klub Studenec
Po patnácti letech jsme přihlásili družstvo do soutěže dospělých, která se nazývá
Východočeská krajská soutěž 2. třída A. Vzhledem k tomu, že tenisové soutěže
mají svá speciﬁka, rádi bychom stručně představili širší veřejnosti systém a formu
soutěže.
Hraje se vždy jednokolově každý s každým květnové a červnové soboty od 9.00.
Tým je vždy smíšený, což je oproti jiným sportům neobvyklé – 4 muži a 2 ženy
(kteří odehrají dvouhru a následně muži dvě čtyřhry a ženy jednu čtyřhru) plus
náhradníci. Odehraje se tedy 9 zápasů, a tudíž nejtěsnější výsledek může být 5:4.
Průběžné výsledky lze pak sledovat na stránkách www.cztenis.cz.
Letos se nám podařilo umístit se na krásném druhém místě ze sedmi družstev,
což považujeme za veliký úspěch. Hráli jsme v sestavě Chrtková Lenka, Kadavá
Denisa, Plecháčová Eliška, Chrtek Michal, Sturm Alan (host – Kunčice), Albrecht
Jan (kapitán), Kuřík Martin, Štěpánek Martin a Link Roman. Prohráli jsme pouze
s týmem Sokol Horní Branná A. Rádi bychom také tímto vysvětlili název našeho
týmu „Sokol Horní Branná B – Studenec“. Vzhledem k tomu, že jsme tým přihlašovali na poslední chvíli a někteří jsme hráli řadu let za Horní Brannou (Chrtková
L. – 6 let, Kadavá D. – 1 rok, Albrecht J., Chrtek M. – oba 5 let), bylo byrokraticky
mnohem snazší a výrazně levnější postavit B tým Sokolu Horní Branná, který bude
oﬁciálně hrát ve Studenci. Navíc hráči z Horní Branné – naši kamarádi – postoupili
do vyšší soutěže, čímž se nabízí možnost spolupráce do budoucna. Pro přehled
přikládáme výslednou tabulku.
Tabulka skupiny
Pořadí
klub
vítězství porážky
1. Sokol Horní Branná A
6
0
2. Sokol Horní Branná B – Studenec 5
1
3. Tenis Nová Paka C
3
3
4. TK Lomnice n. Pop.
3
3
5. TJ Lázně Bělohrad C
2
4
6. Spartak Vrchlabí B
2
4
7. TK Semily B
0
6

body
43:11
37:17
29:25
18:36
24:30
24:30
14:40

sety hry body v tabulce
86:26 587:381
12
78:35 571:428
11
63:56 557:502
9
37:78 421:572
9
53:61 497:496
8
50:63 445:535
8
32:80 417:581
6

Těšíme se na příští sezonu a budeme rádi za další tenisové fanoušky.
Kromě smíšeného družstva mužů a žen hrála v letošním ročníku ještě dvě družstva veteránů nad 55 let. Tyto soutěže pro neregistrované pořádá tenisový klub
Turnov, konkrétně pan Martin Junek spolu s panem Dobrovolným z Jilemnice.
Mimochodem jeho otec učil zde ve Studenci v padesátých letech minulého století
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český jazyk a tělesnou výchovu. V pěti různých věkových kategoriích startovalo
celkem čtyřicet družstev od Lázní Bělohradu až po Smržovku. Přestože studenečtí
veteráni omladili jedno družstvo, umístili se na sedmém a devátém místě z devíti
účastníků. Takže i pro starší sportovce platí: nevadí, že jsem bit, hlavně, že se peru.
za TK Studenec Michal Chrtek a Petr Hák

Diabetes a pohyb
Kdy cvičit?
Praktickou otázkou může být, kdy je nejlepší cvičit. Která denní doba je pro
trénink nejvýhodnější? Je lepší cvičit ráno, odpoledne nebo večer? V podstatě je
to jedno. Hlavní je, že cvičení vůbec proběhne. Někomu mohou subjektivně více
vyhovovat dopolední hodiny, jinému odpolední čas a někteří z nás se nejlépe cítí
navečer. Opravdu neexistuje vyloženě nejlepší či nejhorší doba pro trénink. Většinou jsme nuceni cvičit podle toho, kdy nám to práce, rodina a ostatní povinnosti
dovolí. U pracujících se tedy nejčastěji jedná o podvečerní hodiny. Někdo to řeší tak, že zvládne trénink ráno a teprve poté utíká do zaměstnání. Možná je to
výhodné – má to za sebou a hlavně už mu to nikdo nesebere. Někdy to bohužel
právě dopadá tak, že máte na odpoledne či večer výborně naplánované cvičení, ale
v průběhu dne se Vám náhle změní program a nová pracovní povinnost či cokoliv
jiného Vám znemožní trénink absolvovat. Umožňuje-li to Vaše zaměstnání, cvičit
můžete klidně v rámci delší polední pauzy. Taky možné řešení.
Vždy si plánujte čas tréninku dopředu tak, aby mohl probíhat ve fyziologicky
nejvýhodnějších podmínkách. Máme zde namysli především odstup od posledního
jídla a čas, kdy po cvičení zařadíte další pokrm. Zvláště diabetici léčení inzulínem
musí mít souvislost mezi jídlem a cvičením velmi dobře ohlídanou. Nesmí se stát,
že vstoupíte do intenzivní fyzické aktivity na spodní hranici glykemie. Nejbezpečnější je zahajovat trénink na úrovni 5,5–8 mmol/l (do tréninků lze vstupovat
i s glykemiemi 8–12 mmol/l – riziko hypoglykemie je podstatně nižší). Vyhněte se
náročné fyzické aktivitě v době největšího působení inzulínu, kdy hrozí největší
nebezpečí hypoglykemie.
Výhodné je cvičit pravidelně, pokud možno ve stejnou denní dobu – znáte již
reakce svého těla. Je to výhodné také proto, že nemusíte složitě upravovat stravovací a inzulínový režim.
zdroj: hp://www.mte.cz/
OÚ Studenec
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Recept nejen pro diabetiky
Pečené brambory s rajčatovou náplní
4 středně velké brambory, 2 rajčata, 2 stroužky česneku, olej, sůl, pepř, bazalka, eidam
30 % tuku v sušině
Brambory umyjeme a ve slupce uvaříme. Rozpůlíme a vydlabeme.
Rajčata nařízneme, spaříme horkou vodou, oloupeme a nakrájíme na kostičky.
Vydlabanou bramborovou hmotu smícháme s rajčaty, rozmačkaným česnekem a olejem. Dochutíme solí a pepřem. Bazalku nasekáme najemno a přidáme ji
k hmotě. Do pekáčku naskládáme vydlabané půlky brambor, které naplníme hmotou, posypeme nastrouhaným sýrem a zapékáme v předehřáté troubě při 200 ℃, až
bude sýr dorůžova.
zdroj: hp://www.receptnazdravi.cz/

Tělocvičná jednota Sokol Studenec
zve na závod v přespolním běhu

48. ročník Posvícenského koláče
a 40. ročník Memoriálu Mirka Háka
Závod se koná 12. září 2015, start v 9.00 hod.
Přihlášky dětských kategorií nejpozději do 8.30 hodin

Studeneý zpravodaj 4/2015
Vydává Obecní úřad Studenec
Internetová adresa: hp://sz.studenec.cz/
Foto na titulní straně: Oslava úspěšné účasti na Olympiádě mateřských škol
Uzávěrka dalšího čísla: 30. září 2015
Příspěvky lze zasílat na e-mail obec@studenec.cz
Tisk FITOS spol. s. r. o. Stará Paka
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