Krásné Vánoce vyplněné spoustou nezapomenutelných zážitků
a splnění všech tajných přání v novém roce ze srdce přeje
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Vážení spoluobčané,
pomalu k nám přicházejí nejkrásnější svátky v roce, které těm nejmenším
přinesou radost především v podobě vysněného dárku, těm větším naopak
potěšení ze společně strávených chvil se svými nejbližšími. Jsou to chvíle,
kdy se všem na tváři rozzáří úsměvy, nikdo najednou nikam nespěchá a každý ví, že si konečně může dopřát svůj odpočinek podle vlastních představ.
Když začínám psát tyto řádky, uvědomuji si, že si každý rok říkám, jak
právě ten letošní utekl, a mám pocit, že postupem času se vše kolem nás
ještě více zrychluje. Jsou okamžiky, které zná každý z nás, kdy najednou
nevíte co dřív udělat, jak toho stihnout víc a přitom dosáhnout stejného
výsledku, srovnatelného při běžném vypětí. V těchto chvílích mě napadá,
jak je dobře, že se v dnešní době nedá obchodovat s časem. Je to právě jedna
z mála věcí, která platí pro všechny stejně na celém světě, a to je dobře.
Pro naši obec bude letošní rok památný v podobě druhého, po sobě
jdoucího roku, kdy nás zasáhla kompletní oprava hlavní silnice, která byla
propojena s dalšími přilehlými komunikacemi. Z pohledu obecních investic patří na první místo realizace změny způsobu vytápění zdravotního
střediska z akumulačních kamen a přímotopů na tepelná čerpadla a s ní
spojené zateplení celého objektu, včetně stropů, výměny oken a konečné
nové barevné úpravy. Původně se nepředpokládalo, že se tato stavba podaří
v letošním roce zrealizovat celá. Jsem tomu opravdu moc rád, protože kromě papírových náležitostí, které budou postupně ustupovat, se mohu začít
věnovat poslední nevyřešené obecní budově, pečovatelskému domu.
Z pohledu celkového byl tento rok pro naši zemi i velkou část Evropy
náročný především z pohledu migrační vlny, která v závěru roku přinesla
zvýšené napětí a nejistotu v podobě teroristických útoků. Nikdo z nás si nedovede představit, co vše je s tím spojené, ale jelikož se tyto záležitosti začínají odehrávat stále blíže k našim domovům, začíná panovat mezi lidmi
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neklid, který se přenáší závratnou rychlostí. Nezbývá než si přát a věřit, že
příští rok bude v tomto pohledu pro nás všechny daleko klidnější.
Pro naši obec bych si přál, aby se podařilo prosadit úpravu koeﬁcientu,
který obce a města dostávají z DPH v rámci rozpočtového určení daní, jelikož samosprávy jsou dlouhodobě podﬁnancované a dotační možnosti stále
více omezené. Jedná se především o to, aby se obce a města mohly rozvíjet
ku prospěchu široké veřejnosti, tedy řešit si vše podle svého a nespoléhat
na dotační možnosti, které jsou nastaveny účelově. S tím spojené je také
navracení podílu na daních od podnikatelů, kteří působí na území obce
a jsou přihlášeni například v Praze, kde jim kontrola z ﬁnančního úřadu
prakticky nehrozí.
To, jaký bude rok příští celkově, nedokážeme sami ovlivnit. Jaký však
bude u nás samotných, s tím už něco dělat můžeme. Vám všem patří z mé
strany veliké poděkování za rok letošní, opět byl v něčem výjimečný, ale
zároveň mě dokázal přesvědčit, že je tu spousta lidí, kterým není lhostejný
život v našich obcích. Děkuji i těm z Vás, kteří mi i nadále nabízíte svoji
pomoc.
Osobně Vám přeji do nastávajících krásných dní, ať jsou pro Vás vánoční
svátky příjemným zastavením k načerpání radosti do života a síly překonat
všechny překážky, které Vám příští rok postaví do cesty.
Jiří Ulvr, Váš starosta
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ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
Rekonstrukce silnice Studenec (kosteleo) –
směr Dolní Branná (křižovatka)
Tímto posledním letošním číslem Zpravodaje uzavíráme nejenom tento kalendářní rok, ale i po více jak dvou letech rozsáhlou rekonstrukci silnice, která
odstartovala v září 2013.
Začala v obci Horka u Staré Paky, průběžně řešila různé úseky naší obce, ale
i obce Dolní Branná a pomalu se přibližovala ke svému závěru do Vrchlabí. Právě
kolem tohoto města se odehraje v roce příštím její konečná podoba, která zrealizuje
nový povrch silnice v ulici Dělnická směrem k závodu Škoda Auto a. s., tak i novou
hlavní silnici mezi Vrchlabím a Dolní Brannou. To nejdůležitější pro nás všechny
je ale to, že naše obce jsou již zprovozněné do podoby, kterou dnes vidíme.
Upřímně musím přiznat, že takto časově dlouhou stavbu jsem ani já z pohledu
obce ještě nikdy nerealizoval. I proto jsem se snažil všem Vašim požadavkům i stížnostem porozumět, a pokud to bylo možné, společně s investorem a zhotovitelem
stavby vyjít vstříc. To, že vznikly nějaké problémy, je běžné při každé stavbě. Záleží
potom na obou stranách, zda dojde k dohodě, či určitému kompromisu. Musíme si
však přiznat, že pokud by nemělo k těmto situacím docházet, nemohlo by se zde
nic dělat.
Posledně jsem Vám zmiňoval dvě pozitivní zprávy, dnes pro Vás mám i jednu
další. Podařilo se nám prosadit, aby do celkové rekonstrukce nejenom hlavní silnice, ale i objízdných
tras, zaznamenala nový povrch komunikace
III. třídy
propojující
Zálesní Lhotu a Horní Kalnou. Jde o záležitost, kterou jsem
již několikrát zmiňoval, a to, že pokud se
podaří tuto silnici navrhnout do objízdných
tras, pak jedině touto
cestou vede nějaká
šance prosadit opravu
této silnice novým
6. listopadu
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povrchem. Naše obce
tak budou mít z velké
části nový povrch, který by se zde naopak
díky takto rozsáhlé rekonstrukci po dlouhou
dobu prosadit zcela určitě nepodařilo.
Chtěl bych Vám na
tomto místě všem poděkovat za veškerou Vaši
trpělivost a toleranci,
kterou jste museli vydržet, tolerovat, někdy
i uzpůsobovat požadavkům stavby.
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Jiří Ulvr, starosta
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Místo pro odpočinek v Zálesní Lhotě
V podzimních měsících jsme začali s budováním místa pro
odpočinek v Zálesní Lhotě. Díky příznivému počasí jsme
stihli vyndat pařezy
od náletových dřevin,
které zatěžovaly tento
pozemek. Letos ještě

chceme dopravit kompost ze svazkové kompostárny, který vzešel i z Vašeho bioodpadu. Finální podoby
by mělo toto místo dosáhnout v první polovině příštího roku.
Jiří Ulvr, starosta

Co nás ještě v letošním roce čeká
Nové obecní komunikace v Zálesní Lhotě
Z důvodu provázanosti a dalších podmínek probíhající stavby silnice dojde sice
se zpožděním, ale ještě letos v Zálesní Lhotě k opravě další místní komunikace
asfaltobetonovým povrchem, včetně prostranství autobusové zastávky U Svatých.
Ve Studenci se tyto opravy dle ujištění zhotovitele provedou v jarních měsících
příštího roku.
Jiří Ulvr, starosta

Nasvícení kostelů
Jedním ze schválených bodů strategického plánu pro roky 2015–2018 je i realizace nasvícení obou kostelů v našich obcích. Jedná se o zviditelnění dvou
OÚ Studenec
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dominantních staveb, tedy kostela sv. Jana Křtitele ve Studenci a kostela sv. Jana
Nepomuckého v Zálesní Lhotě. Tento záměr tak přispěje nejen k vážnosti těchto
staveb, ale i ke zvýšení jejich bezpečnosti. Naším přáním je realizovat osvětlení
najednou, aby se předešlo různým spekulacím, proč je kostel ve Studenci nasvícen
a v Zálesní Lhotě není. V současné době se řeší s farností pozemkové vypořádaní,
jelikož tato stavba v Zálesní Lhotě zasahuje do jejich pozemku, ve Studenci tomu
tak není. Držte nám tedy palce, aby se vše podařilo do letošních Vánoc.
Jiří Ulvr, starosta

Svatba

V sobotu 10. října 2015 se ve Studenci konala další svatba. Hlavními účastníky
byli manželé Zdenka a Michal Tauchmanovi.
Ještě jednou přejeme hodně štěstí ve společném životě.

Duo Adamis
V pátek 13. listopadu proběhl
koncert známé dvojice, manželů
Adély a Michala Suchých, známé
především pod názvem Duo Adamis
a z televizních obrazovek TV Šlágr.
Ti, co přišli, určitě nelitovali, společně se pobavili, zazpívali a vytvořili
tak velmi příjemnou atmosféru.
Děkuji Vám za Vaše pozitivní reakce k této kulturní akci.
Jiří Ulvr, starosta
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Oprava betlému
Od letošního února
probíhala v prostorách
bývalé mateřské školky
(dnes pouze pečovatelského domu) oprava betlému. Mohly se tak k tomuto účelu využít volné
prostory, které umožnily
betlém rozebrat a podrobit
celkové rekonstrukci, které se především věnoval
pan Jiří Kuřík.
Jiří Ulvr, starosta

Výměna průkazů OZP!
Už jen necelý měsíc mají držitelé dočasný průkazů osoby se zdravotním
postižením (OZP) a průkazů mimořádný výhod na to, aby si zajistili jeji výměnu za nový průkaz OZP. V případě, že tak neučiní, nebudou moci po 1. 1. 2016
využívat žádné beneﬁty a nároky, které jim z vlastnictví vyplývají.
Nový průkaz OZP má podobu plastové kartičky, obdobně jako občanský nebo
řidičský průkaz. Je odolný proti poškození a
chráněný vůči padělání. Nahrazuje všechny
dosavadní průkazy OZP. Všechny tyto doklady
jsou platné už jen do 31. 12. 2015.
Pro účely vydání nového průkazu OZP je
třeba doložit stávající průkaz OZP, aktuální
fotograﬁi, která odpovídá formátu podobizny
určené na občanský průkaz (rozměr 35 mm
× 45 mm). Stejně jako při každých úředních
jednáních musí držitel průkazu také prokázat
svou totožnost občanským průkazem.
Poznámka: před samotnou výměnou průkazů mimořádných výhod (kartonové průkazy, které vydávaly obecní úřady do konce
roku 2011) a dočasných průkazů OZP, které
Vzor nového průkazu
ÚP ČR vydával podle legislativy účinné do
(přední a zadní strana)
31. 12. 2013, musí klienti podat žádost o přeOÚ Studenec
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od nároku na průkaz OZP. Až poté může ÚP ČR klientům průkaz OZP v nové
podobě vydat.
Lidé, kterým ÚP ČR přiznal průkaz OZP po 1. 1. 2014, nemusí vyplňovat
žádnou žádost. Stačí, aby pouze doložili úřadu fotograﬁi a podepsali příslušný
formulář, který dostanou na přepážce.
Upozorňujeme proto klienty, aby neneávali vše na poslední víli a vyhnuli se tak zbytečnému čekání ve frontá na konci roku.
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Vítání občánků
Při podzimním vítání občánků dne 4. listopadu 2015 se sešlo 10 dětí.
Lukáš Hamáček, Studenec 68
Aneta Hendrychová, Studenec 125
Karolína Červinková, Studenec R-18
Erin Tauchmanová, Studenec 466
Eliška Hašková, Studenec 338

Luboš Tůma, Studenec 83
Klára Česáková, Zálesní Lhota 116
Adéla Maryšková, Studenec 287
Filip Matouš Hylmar, Studenec 451
Antonie Kuříková, Studenec 441

Na vítání vystupovaly děti z Mateřské
školy ze Zálesní Lhoty. Děkujeme jim za
účinkování a paní učitelce za to, že s nimi
písničky a říkanky nacvičila.

Dětem i rodičům
přejeme mnoho radosti
a spokojenosti v dalším
životě.

OÚ Studenec
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Tříkrálová sbírka 2016
Letošní rok se pomalu blíží ke svému závěru. K začátku roku nového již několik
let patří tříkráloví koledníci, kteří přicházejí popřát pokoj a radost do nového roku
a na znamení toho píší svěcenou křídou nad vchody domů první písmena latinského požehnání Christus mansionem benedicat, tedy Kristus požehnej tomuto domu
. Všechny lidi dobré vůle navíc koledníci zvou k účasti na pomoci lidem, kteří si
sami pomoci nemohou nebo neumějí.
Jsme rádi, že Vám můžeme touto cestou ohlásit pokračování Tříkrálové sbírky
i v roce 2016. Skupinky koledníků se ve
Studenci vydají na cestu v neděli 10. ledna
2016. V okolních obcích budou chodit přibližně ve stejném termínu.
Každý vedoucí skupinky se bude moci
prokázat průkazkou potvrzenou vedením
Charity ČR a platným občanským průkazem. Pokladnička bude zapečetěna a označena znakem Charity ČR.
V případě, že narazíte na falešné koledníky, kontaktujte prosím služebnu Policie
ČR v Jilemnici na čísle 481 544 333.
Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky bude
z největší části použit na nákup pomůcek
pro špatně pohyblivé pacienty. V případě potřeby pomůže zajistit i nákup zdravotnického materiálu nebo z něj bude poskytnuta pomoc lidem z našeho regionu,
kteří by se dostali do tíživé sociální situace. V předešlém roce jsme tak díky vybraným prostředkům mohli pořídit například pohybový léčebný přístroj Rotren
Solo, mechanické vozíky na zapůjčení do domácností nemocných a různé druhy
chodítek. Každoročně sbírka podpoří i humanitární pomoc u nás a v zahraničí.
V tomto roce půjde o příspěvek na humanitární projekty v Indii (konkrétně v jejím
jihovýchodním státě Karnataka): prvním projektem jsou kvaliﬁkační kurzy pro
nevyučenou a nezaměstnanou mládež v oblasti města Bangalore (hlavní město
státu Karnataka), druhým je zajištění dětského večerního vzdělávání v této oblasti,
třetí projekt se pak zaměřuje na zabezpečení provozu a údržby školního autobusu
v oblasti vesnice Mansapur. Další část výtěžku sbírky bude využita pro projekt
zaměřující se na mimořádné situace, tedy krytí nákladů vzniklých při odstraňování
následků povodní, požárů apod., a také na pomoc uprchlíkům.
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Doufáme, že i letošní koledování přinese mnoho dobrého do Vašich domovů
i do domácností lidí, kterým je určena následná pomoc.
Za spolupráci a pomoc předem děkujeme.
Radostné Vánoce a požehnaný nový rok 2016 za Farní charitu Studenec přeje
Heda Jiranová

Studenecké výročí 1868–2018
Vážení spoluobčané,
v roce 2018 uplyne 150 let od dokončení výstavby a posvěcení studeneckého kostela sv. Jana Křtitele. Na toto významné výročí se farnost již několik let po duchovní stránce připravuje.
Po materiální stránce by bylo krásné toto významné výročí oslavit v opraveném
a vymalovaném kostele. Věříme, že tato naše myšlenka je a nebo byla již vyslovena
mnohými z vás. S akcí již bylo započato v roce 2014. Byla provedena výmalba a nové osvětlení kněžiště s celkovými náklady 387 858 Kč. Podrobnosti jsou uvedeny
ve Studeneckém zpravodaji 5/2014.
Co je tedy ještě třeba – postavit lešení, opravit elektroinstalaci, vymalovat loď
kostela, restaurovat fresky a v neposlední řadě opravit varhany.
Celkové náklady na tuto etapu prací ještě nejsou stanoveny, jsou pouze orientační nabídky na vlastní malování (230 tis.), pronájem lešení (200 tis. na dva
měsíce) a restaurátorské práce na nástěnných malbách a stropních ornamentech
(340 tis.). Připočteme-li náklady na nové osvětlení a opravu varhan, budeme se
pohybovat v částce nákladů kolem milionu korun.
Již na první etapu výmalby kostela byl založen speciální běžný účet č.
328 682 0349/0800, na který bylo možno zasílat příspěvky a dary. Účet je stále
aktivní a po první části malování je na něm zůstatek cca 43 tis. Kč. Výpisy z tohoto
účtu jsou k nahlédnutí v předsíni kostela a účelovost čerpání prostředků kontroluje
ﬁnanční rada farnosti .
Tímto se tedy obracíme na všechny studenecké občany, rodáky, podnikatele,
ale i přátele Studence, dále pak na rodiny, které mají na studeneckém hřbitově své
předky, se žádostí o příspěvek, případně dar. Tyto příspěvky je možné zaslat na
shora uvedený účet, předat osobně na faru panu faráři, případně panu JUDr. Janu
Kuříkovi. V případě zájmu bude možno vystavit potvrzení o daru pro účely odpočtu daně z příjmu.
Určitě se objeví námitky, že církvi je vracen majetek a že by akci měla zajistit
z vlastních prostředků. Prostředky z restitucí však mají sloužit primárně jako zdroj
OÚ Studenec
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příjmů v budoucnosti, kdy má dojít k odluce státu a církve a církev bude muset své
aktivity ﬁnancovat z vlastních prostředků. Kostel není jen pro věřící, ale je zde pro
všechny. Na jeho vybudování a údržbu byly vždy potřebné i soukromé prostředky.
Kostel je posvátným místem pro zastavení se v dnešní uspěchané době, místem pro
tiché rozjímání, místem, ze kterého se řada lidí vydává na svou poslední cestu. Je
to jedna z dominant obce a je to připomínka našich kulturních kořenů.
Zajištění ﬁnancování je jen jednou, i když snad nejpodstatnější součástí celé
akce. Bude nutno zajistit podklady pro stavební povolení, hlavně jednat s památkáři o podmínkách a způsobu provedení prací (kostel je památkově chráněným
objektem), zajistit podklady pro výběrové řízení na dodavatele prací a řadu dalších
úkolů. Uvítáme každou pomocnou ruku i každou dobrou radu.
Doufáme, že společným úsilím se nám podaří vzhled studeneckého kostela
vylepšit a tím zachovat historickou památku i pro další generace. Kostel je přece
významnou budovou celé obce a bude sloužit i pro naše potomky‼!
Předem děkujeme za vstřícné pochopení i za případnou ﬁnanční pomoc.
Za farnost, ekonomickou a technickou radu farnosti
P. Mgr. Lic. Miloslav Paclík
Ing. Jiří Ulvr
Ing. Pavel Jiran

Vážení spoluobčané Studence a Zálesní Lhoty.
Rok s rokem se sešel a už se zase připravujeme na Vánoce a vyhlížíme nový rok.
Blíží se čas hodnocení roku uplynulého a spřádání plánů na rok budoucí.
Pro zemědělce nebyl tento rok nijak příznivý, trápí nás nízké výkupní ceny především u mléka a hodně nás poškodilo sucho. Úroda obilí byla slušná, sklidili jsme
ale velice málo krmení pro dobytek a jsme nuceni velké objemy krmení nakupovat.
Tak to ale bývá. Střídají se období hojnosti a nedostatku, úspěchy a prohry, radost
a smutek. Důležité ale je, aby člověk neztrácel naději a odvahu a stále jenom na
něco nenaříkal.
Poselství Vánoc je právě poselstvím naděje a radosti. Anděl v Betlémě přece říká
ustrašeným pastýřům: „Zvěstuji vám velikou radost, dnes se vám narodil Spasitel“.
Tak bych s radostí chtěl vám všem popřát milostiplné, klidné a radostné prožití
Vánoc a v novém roce hodně zdraví, štěstí a úspěchů v osobním životě i v práci.
K radostnému a klidnému životu ale také patří dobré vztahy. Vím, že to s námi
zemědělci není vždy snadné, a tak bych vám všem chtěl poděkovat za trpělivost
a omluvit se, pokud jsme někomu způsobili nějakou škodu.
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Svoji práci můžeme dělat hlavně díky tomu, že nám mnozí z vás pronajímají
k hospodaření své pozemky. Za to vám patří velké díky. Je to pro nás i velký závazek hospodařit tak, aby půda neztrácela svoji hodnotu a aby mohla být předána
dalším generacím.
Lidová moudrost praví „bez Božího požehnání marné lidské namá hání“. A tak
díky Bohu za dobrou úrodu, zdraví a řadu dalších požehnání.
Díky patří i starostovi a obecnímu zastupitelstvu za korektní spolupráci.
V neposlední řadě chci poděkovaní všem našim zaměstnancům za jejich náročnou, namáhavou a ve velké většině dobrou práci.
Tak ještě jednou milostiplné Vánoce a vše dobré do nového roku.
Za ﬁrmu ZETKA Strážník a. s.
Ing. Pavel Jiran

Zprávy ZŠ a MŠ Studenec
Kalendářní rok 2015 se blíží ke svému závěru a školní rok 2015/2016 má před
sebou vlastně jenom závěrečný ﬁniš prvního pololetí. Nový školní rok se rozběhl do svého života a oproti svým starším sourozencům je o trochu neklidnější
a nezbednější než jeho starší sourozenci. Je to určitě způsobeno i tím, že do pubertálního věku dorostly silné chlapecké třídy a dávají o sobě vědět. Neklid je
i ve vnějším prostředí a k řadě řešených problémů a připravovaných legislativních
změn se vynořila až příliš vyhrocená diskuse. Nejvíce pozornosti je věnováno
povinnému předškolnímu vzdělávání v posledním roce mateřské školy, jednotným
přijímacím zkouškám na střední školy a tzv. inkluzi (dítě se speciálními vzdělávacími potřebami se učí ve třídě se svými vrstevníky a za využíti podpůrných
opatření se podílí na všech aktivitách třídy). Tradičním námětem je po léta omílaná
a stále nedokončená reforma ﬁnancování regionálního školství, do kterého vnesla
nová ministryně školství Kateřina Valachová „nový svěží vítr“, který ale fouká
pravděpodobně špatným směrem. Chce ﬁnancovat školy podle počtu učitelů, na
což vtipně reagoval Václav Klaus ml. tím, že si založí vlastní školu s kvalitními
učiteli, ale bez žáků. V neposlední řadě se rozvířila diskuse o kázni žáků a výkladu
pojmu poslušnost. Bohužel rady většinou dávají odborníci, kteří z učitelství zběhli
nebo sami nikdy neučili. Pokud by byli postaveni před třicetihlavou třídu pubertálních žáků, pak by jejich rady rychle vyletěly oknem a oni sami rychle opustili
školní třídu. Je to způsobeno i tím, že naše společnost většinou z různých důvodů
si pěstuje kult dítěte, který je často jenom zástěrkou toho, že jako rodič nemám
dostatek času se jeho výchově věnovat, a tak mu aspoň zametu cestičku. Už teď se
OÚ Studenec
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to některým rodičům vrací v tom, že je jejich více než dvacetiletí děti žalují, že jim
dál nezajišťují jejich vysoký životní standard (oni se přece pro práci nenarodili).

První část tohoto školního roku byla hektická i tím, že se uzavírá jeden z operačního programů Evropských strukturálních fondů, a jak už to bývá, je třeba
vyčerpat ﬁnanční prostředky na poslední chvíli. A někdy je to skutečně vyčerpávající. Studenecká škola získala v letošním roce ﬁnanční prostředky z těchto zdrojů
za více než dva miliony korun a oproti ostatním si škola administruje jednotlivé
dotační tituly samostatně a může tak všechny prostředky využít ve prospěch školy,
žáků a zaměstnanců (běžná cena administrace projektu externí ﬁrmou začíná od
10 % hodnoty projektu).
V rámci Výzvy 56 MŠMT získala škola ﬁnanční prostředky na studijně poznávací zájezd do Anglie. Místa, která byla vybrána, se nacházela v hrabství Devon
a Cornwall. Zájezd se uskutečnil ve dnech 9.–18. 10. 2015 a po náročném hodnocení
kritérií bylo vybráno 40 žáků a následně dalších 10 po dohodě s cestovní kanceláří.
Tento zájezd se týkal žáků sedmého až devátého ročníku. Celý pobyt žáků zajišťoval tým ve složení Ing. Petra Šedivá, Mgr. Petra Pohořalá a Mgr. Zuzana Venclová
a za cestovní kancelář Mgr. Erika Pfeiferová.
Místa, která žáci navštívili:
Brusel – Grote Markt s gotickou radnicí a cechovními domy, katedrála St. Michel, fontána se symbolem města Manneken-Pis, Portsmouth – historická loděnice
s trupem vlajkové lodi Jindřicha VIII. Mary Rose a vlajková loď Victory, na jejíž
palubě zemřel u Trafalgaru admirál Nelson, Národní park Dartmoor – Becky Falls,
viktoriánská vesnice Morwellham, Plymouth, Cornwall – Tintagel, Eden Project,
Stonehenge a Waterloo.
Tři dny studenti navštěvovali školu Riviera English School v Torquay. Ubytování měli zajištěné v rodinách. Fotograﬁe z toho zájezdu najdete na webových
stránkách školy: hps://picasaweb.google.com/zsstudenec
A ještě pohled na studijní pobyt v Anglii očima žáků:
Náš devítidenní výlet do anglického hrabství Devon začal 9. 10. 2015 ve večerních hodinách nastoupením do autobusu. Po asi třinácti hodinách jízdy proběhla
první turistická zastávka v Bruselu – hlavním městě Belgie. Tam jsme navštívili
chrám sv. Michaela, poté jsme šli na náměstí Grote Markt. Nedaleko náměstí jsme
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si v malebných uličkách koupili vaﬂe a potkali jsme čůrajícího panáčka, který se
za celý den ani jednou nenapil. Po návštěvě Bruselu jsme se přesunuli do Francie
na přespání do hotelu F1, kam jsme dorazili asi v sedm hodin.
Ráno jsme museli brzy vstávat, abychom stihli vlak. Po 30 min. jízdy pod mořem
jsme se dostali Eurotunelem do Anglie a přeřídili jsme čas na hodinkách o jednu
hodinu vzad. Čekal nás ještě kus cesty do přístavu Portsmouth, kde jsme viděli
spoustu vojenských lodí a pokusili jsme se nakrmit racka. Navštívili jsme muzeum
kapitána Nelsona a byli jsme se projet na vyhlídkové lodi. Navečer jsme se přesunuli do Torquay, kde si nás vyzvedli rodiče z anglických rodin, u kterých jsme celý
týden bydleli. Moc se mi líbilo, že jsme spali v anglických rodinách a lépe se tak
naučili komunikovat anglicky.
V pondělí ráno jsme se vydali do školy, kam jsme chodili v pondělí, v úterý
a ve středu. Odpoledne jsme jeli do Národního parku Dartmoor, kde jsme viděli
vodopády Becky Falls a byla pro nás připravena show se zvířaty. V úterý odpoledne jsme se vydali do staré viktoriánské vesnice (živého muzea) Morwellham
ze 17. století. Zde jsme měli možnost zkusit si např. plést provaz. Středa byla posledním školním dnem, tedy na tomto zájezdu, kdy jsme každý obdrželi certiﬁkát
o návštěvě školy. Poté jsme navštívili Plymouth. Prošli si středověké město se
spoustou krásných domů a staveb. Šli jsme se podívat po pobřeží k bíločervenému
majáku a užívali si slunný den na anglickém trávníku.
Ve čtvrtek jsme už nešli do školy, ale následoval přejezd do Cornwallu, kde jsme
navštívili Tintagel castle, údajné rodiště krále Artuše. Chodili jsme po útesech a pod
nimi. Bylo tam krásné moře, pěkná pláž a úžasné útesy. Po cestě jsme potkali kam-

Žáci se získanými certiﬁkáty ze školy Riviera English School
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Brusel
zíka, který ležel pod skálou. Z hradu zbylo jenom pár rozpadlých zdí. Poté jsme
ještě navštívili obří botanické zahrady – Eden project. Byl tam tropický skleník
a mnohým se tam zamlžily brýle, bylo tam velice vlhko a teplo. Čekal nás poslední
večer v rodinách. Další den ráno jsme se sbalili a dopravili jsme se na parkoviště,
kde se většina lidí rozloučila s rodinami.
A vydali jsme se na zpáteční cestu, která byla moc a moc suprová, v autobusu
byla sranda a veselo. Po cestě jsme se ještě stavovali u Stonehenge – kamenný
kruh – o jehož účelech není moc známo. Večer jsme opět přejeli Eurotunelem do
Francie a přespali v hotelu F1. Při zpáteční cestě nás čekala ještě poslední zastávka
u památníku bitvy u Waterloo. Toto muzeum bylo velmi interaktivní a viděli jsme
zde 3D projekci bitvy. Pak už jen dlouhá cesta zpět domů, kde si nás v neděli v 2.30
ráno vyzvedli naši rodiče, kteří nás odvezli do vlastních postelí.
„V Anglii jsme toho navštívili spoustu, někdy to bylo i vyčerpávající, ale nejvíc se
mi asi líbily procházky u moře. Byla jsem moc ráda, že jsme měli čas i na nakupování,
protože si myslím, že to k takovému zájezdu určitě patří, odvézt si něco na památku.
Když jsme se měli s náhradními rodinami loučit, vůbec se mi nechtělo. Nejradši bych
v Anglii zůstala až doteď.“ Výlet se nám moc líbil a každému bychom to doporučili.
Chceme moc poděkovat paní učitelce Pétě Šedivé a jejímu doprovodu.
Děkujeme moc!
S radostí žáci ZŠ a MŠ Studenec
(Magda Hrnčířová, Bára Šmídová
Adéla Nosková, Dominik Urban, Aleš Mühlbach)
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A co naši prvňáčci
I když vstoupili do šmoulího lesa plného školních dobrodružství a nástrah teprve před necelými třemi měsíci, jsou velmi pilnými šmoulaty.
Díky krásnému podzimnímu počasí mohli podniknout spoustu vycházek a seznámit se s místy v okolí školy. V říjnu mezi sebou poměřili síly ve fotbalovém
utkání a dokázali, že mají i sportovního ducha.
Svědomitě však pracují i v lavicích. Po náročné písankové rozcvičce už zvládají
napsat první písmenka. Z Živé abecedy se po občas nejistých krůčcích dostali do
Slabikáře a zvládají přelouskat první slova a jednoduché věty. A v počítání? V tom
je už nepřelstí ani vypočítavý Gargamel s Azraelem.
průvodkyně šmoulím lesem Mgr. Zuzana Líkařová a Mgr. Pavlína Oová

MŠ Studenec… co se děje u nás ve školce?
V měsíci září jsme se po letních prázdninách přivítali v krásně nově vymalované
mateřské škole.
Naše schodiště připomíná mořskou hlubinu, šatny i třídy září veselými barvami.
Všichni si moc přejeme, aby se všem dětem v naší školce líbilo a bez slziček se do
ní rády vracely.
Nejmladší oddělení
dětí nazvané Sluníčka
vedou paní učitelky
Eva Hájková a Miroslava Vanclová. Děti
se zde učí spoustu hezkých básniček, písniček, malují, cvičí, ale
nejvíce je potřeba přijít na to, jak vyzrát
OÚ Studenec
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nad všemi záludnostmi s oblékáním, jídlem, hygienou, uklízením
hraček a komunikací s ostatními
kamarády, a to bez pomoci maminek. Za trpělivé pomoci učitelek
jistě vše zvládnou s úsměvem sluníček.
Starší děti již postoupily do
třídy Motýlků, která připomíná

oblohu a louku. Pod laskavým
dohledem paní učitelky Kateřiny
Junkové a Anety Pulpánové si děti
osvojí mnoho nových a potřebných dovedností, důležitých pro
jejich další správný rozvoj. Tato
skupinka dětí velice ráda kreslí,
maluje, stříhá, lepí, modeluje, a
proto jsou jejich nástěnky vždy
plné nádherných dětských prací.
A největší děti, to už musí být pilné Včeličky, neboť je čeká příprava do školy.
Průvodkyněmi a pomocnicemi předškoláků jsou v letošním školním roce paní učitelky Marie Bergerová a Marie Horáčková. Snažíme se, aby se děti naučily vše, co
je pro vstup do základní školy potřeba. Děti jsou velice živé a temperamentní, rády
jsou venku na čerstvém vzduchu při procházkách v okolí Studence. Na fotograﬁi
vidíte obrázek z nejvyššího bodu Studence – vrch Strážník
630 metrů nad mořem
při jedné z procházek
na konci měsíce října.
Všechna tři oddělení MŠ se ve čtvrtek 1. října v rámci
projektu „Zábavou ke
vzdělání“ zúčastnila
představení O namyšlené a nevyované
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princezně, které přijelo
zahrát potulné divadélko Bublifuk. Veselý
divadelní příběh s písničkami o namyšlené a
nevychované princezně,
kterou k rozumu přivede kouzelná babička
a dětské publikum. Děti
se v průběhu představení aktivně zapojovaly
do děje tím, že vybíraly
způsob, jak princeznu napravit. Nakonec vše dobře dopadlo, děti se zasmály, zazpívaly si i písničku o důležitých a kouzelných slůvkách „prosím“ a „děkuji“.
Celý měsíc listopad a začátek prosince jsme se pilně připravovali na příchod
nejkrásnějších dnů v roce a to jsou pro všechny děti určitě Vánoce. Chystali jsme
se na vystoupení při „Pohoštění obecní polévkou“, kde jsme zarecitovali a zazpívali řadu nových, krásných písniček a básniček. Do stánku jsme s dětmi vyrobili
spoustu pěkných malých dárečků. S trochou nejistoty očekáváme letošní příchod
Mikuláše, andělů a čertů… jestlipak byly všechny děti hodné a zaslouží si malou
odměnu?
Při tradiční vánoční besídce potěšíme svým vystoupením jistě všechny maminky, tatínky, babičky i dědečky!
Do nového roku 2016 si přejme vše dobré, zdraví, štěstí a rozzářená očka našich
dětí!
kolektiv učitelek Mateřské školy Studenec

Zprávičky z MŠ
Zálesní Lhota
Školní rok je opět v plném
proudu a před námi jsou pomalu
vánoční svátky. Jako každý rok,
tak i letos v září jsme přivítali
do naší MŠ nové děti. Z počátku
se to neobešlo při loučení bez
breku, ale v listopadu už děti
chodí s úsměvem a pomalu si
zvykají na nový režim a odloučení od maminek.
OÚ Studenec
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Hned první akcí byla pohádka „O nevychované princezně“, na kterou jsme odjeli do MŠ Studenec. Potkali jsme zde současné prvňáčky, kteří navštěvovali naši
školku, a dokonce ty starší děti se šly podívat, jak to v takové první třídě vypadá.
Další milou pozvánkou bylo vystoupení pro maminky a miminka na obecním
úřadě. Oprášili jsme s dětmi několik básniček a písniček. Odměnou byl veliký potlesk a sladká dobrůtka pro každého. Tímto mockrát děkujeme.

Školní družina a její činnost
I v letošním školním roce je kapacita školní družiny zcela naplněna, dalo by se
říci: „Dětí jako smetí“ :-) Jsme rádi, že se dětem u nás líbí a můžeme se aktivně
podílet na plnohodnotném trávení jejich volného času. Průběh ŠD je rozdělen do
různých činností (výtvarná, sportovní, odpočinková, pracovně-technická, příprava
na vyučování atd.) a děti
se v rámci těchto činností
rozvíjí a vzdělávají. Některé
činnosti jsou pro všechny
děti povinné a naopak jiné
jsou na jejich rozhodnutí. Ve ŠD tráví svůj volný
čas děti různých věkových
skupin, takže se učí vzájemně si pomáhat, naslouchat a spolupracovat. Proto

se snažíme zlepšovat
mezi dětmi mezilidské vztahy, komunikaci
a uvědomění si vlastní
zodpovědnosti.
Krásný podzim nám
umožnil trávit hodně
času venku, protože tam
se dětem nejvíce líbí.
Nejprve jsme s prvňáčky
poznávali okolí školy
a školu samotnou. Starší
kamarádi jim ukazovali,
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co se kde nachází a různě jim pomáhali. Využívali jsme přírodní areál
školy a přilehlé okolí. Děti si užívaly
dětského hřiště, trampolíny, naučné
stezky, fotbalového a volejbalového
hřiště, lesíku za hasičárnou atd. Každý si našel činnost, která ho bavila.
Společně jsme vyzkoušeli nejrůznější
míčové hry, soutěže a aktivity.
I když jsme hodně času trávili
venku, tak jsme nezapomněli na naše
šikovné ručičky a vyráběli jsme např.
draky, vinnou révu, housenky z listí,
ježka, dýňové lucerny a nyní nutné
potřeby do deště – deštník a holínky.
Nyní se těšíme a připravujeme na adventní čas, který s sebou přináší spoustu
nápadů a příležitostí ke tvoření.
Děti a kolektiv učitelů ŠD přeje všem krásné a pohodové Vánoce.

Výroba skleněný ﬁgurek před očima dětí
20. října k nám zavítala paní Štroholmová Zdena, která vystudovala Střední
umělecko-průmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě, obor Tvorba a výroba
skleněných ﬁgurek. Je to nejmladší sklářský obor, s kterým přišel Jaroslav Brychta.
V úvodní části seznámila žáky krátkým ﬁlmem a názorným videem s výrobou
skla, se základní surovinou – křemičitým pískem a jeho přísadami (soda, potaš –
uhličitan draselný, vápenec, borax), sklářskou pánví, kmenem i vysokou teplotou 1450 ℃ .
Po teoretické části následovala praktická ukázka
nad kahanem. Žáci se zaujetím sledovali zručné ruce
sklářky, které otáčely skleněné tyčinky a tvarovaly
různá tělíčka zvířátek. Po
zhotovení se ukládaly do
skleněné vaty k pomalému
chladnutí.
OÚ Studenec

23

Ročník 2015

Číslo 6

Každý žák dostal na památku skleněné zvířátko.
Je úžasné, když žáci můžou sledovat celý tvořivý proces „naživo“ – na vlastní oči.
Za všechny přihlížející děkuje Iva Exnerová
P. S.: Výrobou skleněných ﬁgurek se celý život zabývá v naší vesnici pan Stránský, který má svoji dílnu ve svém domě. Děti z výtvarných kroužků už ho mohly
několikrát sledovat při práci. Tímto ho zdravíme.

Planetárium a hvězdárna Hradec Králové
Ve středu 11. 11. 2015 jsme se celá třída sešli na zastávce ve Studenci u sokolovny. Poté jsme odjeli do Hradce Králové. Když jsme tam dorazili, šli jsme se do
hvězdárny nasvačit a prohlédnout si planety. Poté jsme se šli podívat na vesmírný
dalekohled. Pán, který nám o dalekohledu něco řekl, nám dovolil se podívat, jak to
vypadá v dalekohledu. Když se celá třída podívala, šli jsme do planetária, kde jsme
viděli umělou planetu Zemi a její jádro. Byla tam i sedačka, na které jsme si mohli
vyzkoušet, jaké to je v raketě. Poté jsme šli na vesmírný ﬁlm. Tam se nesmělo
svítit, aby si naše oči zvykly na tmu. Ve ﬁlmu byla Mléčná dráha, o které nám řekli,
že je černý pruh, také že uprostřed mléčné dráhy je prach. Dále tam byla různá
souhvězdí, např. Pegas, Ryby, Labuť, Orel. Ještě tam byly planety. Mohli jsme si
vybrat, na kterou planetu se chceme podívat, hlasovalo se. Byli jsme na planetách
Venuše a Země. Poté jsme viděli srovnání planet (jejich velikosti) a Slunce. Po
vesmírném ﬁlmu jsme navštívili výstavu, kde byly malé modely planet. Když jsme
si všechno prohlédli, vrátili jsme se zpět do hvězdárny, kde jsme se rozdělili na dvě
skupinky. Vysvětlili jsme si, proč vidíme Měsíc pokaždé jinak. Ukázali nám to na
malém modelu. Na závěr jsme si mohli koupit nějaké věci s planetami. Celý výlet
jsme zakončili návštěvou McDonaldu nebo KFC. Hvězdárna a planetárium se mi
moc líbily a chtěla bych se tam ještě někdy podívat.
Votočková, žákyně 5. A
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Projekt Učíme se za poodu
4. třídy Beneo – Žalý
Od zahájení nového školního roku uplynuly již tři týdny, počasí bylo na jedničku s hvězdičkou, zkrátka ideální čas pro splnění další části školního projektu
zaměřeného na poznávání Krkonoš.
V pátek 18. září se proto děti
ze 4. A a 4. B vydaly autobusem
na Benecko. Odtud pak kolem
hotelu Žalý až na vrchol stejnojmenného kopce. Absolvovaly
i výstup na rozhlednu. Viditelnost byla nádherná, takže měly
okolní kopce jako na dlani. Po
nezbytném občerstvení a nákupu
drobností na památku se obě
třídy vrátily v pořádku na domovskou základnu do Studence.
PaedDr. Miloslava Jindrová, Mgr. Markéta Šimková, třídní učitelky 4. ročníku

5. třídy Zlaté návrší – Mísečky
Ve středu 16. 9. 2015 za slunečného počasí vyrazily společně třídy 5. A a 5. B do
Krkonoš. Autobus nás zavezl na Zlaté návrší, kde nás čekala pouze hustá mlha.
Mohyla Hanče a Vrbaty nebyla vidět. Po tyčích jsme se vydali správným směrem.
Následovala dohledávka
Harrachových kamenů
a Růženčiny zahrádky.
Od tyče k tyči jsme došli
na Dvoračky, kde jsme
posvačili.
V Kotelních
jámách začalo konečně
z mraků prosvítat sluníčko. Za slunečného
počasí jsme dorazili na
Horní Mísečky a podívali se konečně na sluncem zalitý Kotel.
Mgr. Zuzana Venclová, Mgr. Pavla Bouchnerová, třídy 5. A a 5. B
OÚ Studenec
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Učíme se za poodu – Hruboskalsko
Ve čtvrtek 1. 10 2015 se žáci z obou 7. tříd vydali na výlet v rámci projektu
„Učíme se za pochodu“ na Hruboskalsko. Autobusem jsme dojeli až na zámek
Hrubá Skála. Odtud jsme vyrazili pěšky trasou mezi skalami přes arboretum na
hrad Valdštejn. Cestou jsme míjeli Adamovo lože a spoustu vyhlídek na krásnou
krajinu (U Lvíčka, Mariánská vyhlídka atd.).
Když jsme došli na Valdštejn, vybalili jsme svačinu. Došlo i na zakoupení dobrot
a suvenýrů. Když jsme se najedli, vyrazili jsme směrem do Sedmihorek, kde na nás
čekal autobus. Terén byl těžký, pokořili jsme i několik schodů a celkem jsme ušli
kolem 10 kilometrů. Vyšlo nám pěkné počasí a výlet se nám opravdu vydařil.
Ivana Hrnčířová, žákyně 7. třídy

Cantervillské strašidlo
Dne 17. 9. 2015 naše obě 7. třídy vyrazily do Mladé Boleslavi na divadelní představení, které se jmenovalo Cantervillské strašidlo. Po hodině cesty jsme dorazili
k budově divadla.
Představení bylo o čtyřčlenné rodině, která se přestěhovala do starého hradu,
kde vládl sir Simon de Canterville. Sir v minulosti propíchl svou ženu. V jídelní
místnosti na podlaze zůstala stále její krev. Když v noci začne strašit duch Simon,
nikdo se ho nebojí. Virginii je strašidla líto a zjistí, že sir potřebuje pomoct. Když
se mu Virginie snaží udělat radost, přijede William, do kterého je Virginie zamilovaná. Nakonec se vše vyřeší, sir Simon je po 300 letech strašení zbaven kletby
a William konečně vyzná Virginii lásku!
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Když skončilo divadlo, už na nás čekal autobus. Následovala zastávka v McDonaldu, kde jsme měli oběd. Myslím si, že se divadelní představení všem moc líbilo
a že si všichni výlet hezky užili.
Nela Šimková, žákyně 7. třídy

Planeta Země 3000: výodní Afrika – kolébka lidstva
Planeta Země 3000 je unikátní populárně naučný, multipředmětově zaměřený
vzdělávací projekt s přírodovědně-historicko-zeměpisným přesahem určený pro
žáky 4.–9. tříd základních škol, studenty gymnázií a středních škol v celé České republice. Probíhá ojedinělou formou – nejmodernější multimediální projekcí
poutavých fotograﬁí i videosekvencí, doprovodných autentických zvuků, hudby
a naživo komentovaným výkladem učitelky a reportéra.
Pro letošní rok si zakladatel projektu Planeta Země 3000, fotograf a dobrodruh
Adam Lelek vybral destinaci východní Afriky. A co si z jeho zajímavé cesty pamatují naši žáci, posuďte sami:
S celým druhým stupněm jsme se dne 10. 11. 2015 vydali na zajímavé promítání
o cestě Adama Lelka do východní Afriky. Prezentací nás prováděli Aleš a Kateřina.
Cestu započal ve městě Addis Abeba. Zaujalo ho tam náměstí, kde zrovna pár běžců
trénovalo na „stadionu“. Pak pokračoval na území Danakilské prolákliny. Už zde
viděl šťastné africké děti, se kterými se setkal v Africe ještě mnohokrát, a donutilo ho
to uvažovat o štěstí. Vyzkoušel si opracovávat sůl a poté se vydal k lávovému jezeru
Erta Ale. Další den se vydal po stopách afrických zvířat, např. lvů, žiraf, zeber…
a nakonec i na území, kde žijí sloni afričtí – území Kilimandžára.
Že uživit se v Africe není lehké, se Adam přesvědčil na vlastní kůži. Musel otrhávat
čajovník, za celé dopoledne nasbíral 4 kg a vydělal 7 Kč. Další cesta ho zavedla do
chudinské čtvrti města Nairobi. To byla smutnější část jeho cesty, protože už malé děti
OÚ Studenec
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jsou nuceny krást, aby se dožily aspoň dospělosti. Do školy chodí děti různého věku.
V jedné třídě je jich okolo 50.
Poslední navštívil kmen Mursiů. Pro tento kmen je typické, že ženy nosí hliněný
talířek v ústech. Když dívka oslaví 10.–15. narozeniny, vyrazí jí matka 3 dolní zuby,
poté jí rozřízne ret a dává tam větší a větší špalíček, později talířek. Další typická
věc je ta, že pijí (jako energy drink) kravskou krev. Návštěvou tohoto kmene Adam
ukončil putování Afrikou.
Promítání se mi líbilo a už se těším na další – Filipíny.
Tereza Urbanová, 7. B
Dne 10. 11. 2015 celý druhý stupeň odjel do Jilemnice na přednášku „Planeta Země
3000“, letos na téma východní Afrika – kolébka lidstva. Na začátek se vydali na
sever Etiopie do Danikilské prolákliny. Adam si vyzkoušel vyrobit – těžit kvádr ze
soli, vydal se k solnému jezeru v sopce Dallol. Dále nám ukázali, jak pravděpodobně
vznikla planeta Země. Na úplném začátku byla Země obarvena do ruda rozžhaveným
magmatem. Poté se začaly tvořit srážky, které sice mizely, ale když se pořád opakovaly, začaly se tvořit oceány. Dále byly ukázky ze životy na savaně. Zebry, antilopy,
gazely, lvi… Zde si vyzkoušel, jaké to je celé dopoledne trhat čajové lístky. Kdo by
tušil, že v poušti bude potřebovat teplé oblečení – mikiny, bundy… Ranní teploty totiž
byly pod 10 ℃, poté vystoupaly až přes 30 ℃. Poslední, co si pamatuji, je kmen Mursi.
Všichni Adama varovali, aby tam nechodil, protože je to bojovný kmen a každého,
kdo se jim nelíbí, neboli nezdá, tak ho zabijí, ale ani přesto Adam neváhal. Jejich
muži věří, že budou silnější po kravské krvi. A ženy nosí talířky v puse. Říkáte si,
jak se jim tam mohou vejít. Dívky, když mezi 10.–15. rokem dospějí, tak jim matky
vyrazí 3 přední zuby a rozříznou ústa. Nejprve tam dívka nosí dřevěný „špalíček“
a poté to postupně zvětšují. A čím větší ten talířek ženy mají, tím přitažlivější jsou
pro muže. Když ženě zemře manžel, tak si musí ustřihnout (uříznout) ret, aby se do
ní už jiný muž nezamiloval.
Sama za sebe musím říci, že přednáška se mi líbila, protože to jsou zase úplně nové
věci.
Eliška Drbohlavová, 8. třída

Logiá olympiáda
Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky. Je založena na
logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného a pohotového uvažování
a rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, právě proto,
že je upřednostňováno samostatné logické uvažování.
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I v letošním roce se řada dětí s chutí pustila do řešení úloh nominačního kola,
z něhož se 50 nejlepších řešitelů kvaliﬁkovalo do krajského kola. Z kategorie A,
žáci prvního stupně (2.–5. třída), do Liberce postoupili Ondřej Jirout (2. A) (kvůli
nemoci se však nezúčastnil) a Daniel Mečíř (5. B). Ten si naprosto bravurně poradil s náročnými testy, obsadil krásné 2. místo, čímž se kvaliﬁkoval do celostátního
ﬁnále, které se uskuteční 30. listopadu 2015 v Míčovně Pražského hradu.
Velmi dobře si vedli i jejich starší spolužáci z kategorie B, žáci druhého stupně základních škol (6.–9. třída) a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Tomáš Podzimek (6. B) obsadil 8. místo a Magda Hrnčířová (9. třída) obsadila 10.–
13. místo. Výborná umístění, když uvážíme, že dané kategorii se účastnilo 47 soutěžících.
Nesmím ani zapomenout na nejmenší, neboť v letošním roce byla nově soutěž
připravena i pro žáky 1. třídy, avšak nepostupová. V rámci Libereckého kraje si
z naší školy nejlépe vedl Miroslav Greguš (1. A), který obsadil 26. místo z celkem
55 řešitelů.
Všem moc gratulujeme, přejeme hodně štěstí v dalších soutěžích a Danielovi
držíme palce ve ﬁnálovém kole.
Mgr. Petra Faistaverová
A jak vypadala soutěž očima Daniela?
Přijeli jsme do Liberce k budově obchodní
akademie, kde byla od 8 do 8.30 prezentace.
Nejdříve nám na plátně promítali, co je „Mensa“,
a řekli nám organizační pokyny. První test byl
písemný a měli jsme na něj 30 minut. Dostali
jsme 3 stránky s 20 otázkami. Test byl schválně
vypracovaný tak, aby to nešlo všechno stihnout.
Každá otázka měla určitý počet bodů. Test byl
hodně těžký, ale ten další byl pro mě ještě těžší.
Na plátně se promítaly otázky a každý dostal
papír, kde měl zakroužkovat jednu z možností
(a, b, c, d, e, ). Horší na tom bylo, že každá otázka měla určitý časový limit (od 50 do
150 s).
Po testech proběhlo vyhlášení, prvních osm
dostalo logickou stolní hru. Moc se mi tam líbilo
a strašně moc se těším do Prahy na ﬁnále.
Daniel Mečíř, žák 5. B
OÚ Studenec
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Přírodovědný víceboj
Dne 14. 10. 2015 jsme se naše skupina (Lenka Labiková, Valča Jiroutová, Adam
Kalenský a Kuba Šulc) s paní učitelkou Brožovou vydali na přírodovědný víceboj
v Hořicích. Vyjížděli jsme v 6.20
ze Studence autobusem směr Hořice. Den byl pošmourný a již
od brzkého rána pršelo. Jakmile
jsme dorazili na místo – jako
první, tak jsme byli šťastní, že
můžeme reprezentovat naši školu
a že jsme dorazili v pořádku.
V 8.00 bylo slavnostní zahájení
v místní sokolovně, která nebyla
zas tak hezká jako ta naše ve
Studenci. Sešlo se nás tam celkem 10 skupin – každá z jedné školy. Přivítali nás
velmi milí pořadatelé akce. Byly nám sděleny pravidla a instrukce víceboje, a šli
jsme na věc. Než jsme se ve všem zorientovali, byli jsme lehce zmatení, ale díky
naší skvělé připravenosti jsme se ve chvilce zorientovali. Soutěž měla čtyři stanoviště, každé se věnovalo určitému tématu daného oboru (matematika, fyzika,
chemie a biologie). Na každém stanovišti byli dohlížející a plnili jsme různé úkoly
pro bystré hlavy. Víceboj se konal ve škole a po chodbách jsme viděli spoustu
exemplářů, které byly naložené ve formaldehydu. Po splnění daných úkolů jsme se
přesunuli do sokolovny na slavnostní vyhlášení. Byli jsme velmi mile překvapeni,
že jsme se umístili na bramborovém čtvrtém místě. Každé družstvo dostalo balíček sladkostí, bez ohledu na umístění. 1.–3. místo dostalo dort. Poté jsme udělali
společné foto naší skupiny a vydali se na autobus a cestu zpět domů. Soutěž byla
velmi zajímavá a jsem pro, aby se škola zúčastňovala více takových akcí.
Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se!

Areál pevných kontrol Velká Poustka
Připravili jsme pro Vás areál pevný kontrol pro orientační běh. V okolí
Základní a mateřské školy Studenec je umístěno 20 kontrol, které můžete zkusit
najít pomocí mapy pro orientační běh. Podrobný popis je na informační tabuli
vedle stojanů na jízdní kola. Mapy s tratěmi jsou k dispozici v době školního
vyučování ve sborovně ZŠ a MŠ Studenec.
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Mapa se jmenuje Velká Poustka. Název Poustka se v Čechách objevuje u řady
sídel i pomístních názvů a dříve označovala obecní skladiště, tedy místo, kam obec
ukládala dnešními slovy komunální odpad. Osobě pověřené správou tohoto místa
se říkalo poustecký. Charakteru tohoto místa odpovídá i německá alternativa tohoto názvu Wustung (směs, míchanice).
Kontroly můžete hledat různými způsoby. Připravili jsme pro Vás:
– 3 základní tratě podle obtížnosti – krátkou (0,7 km), střední (1,1 km) a dlouhou
(2,7 km)
– 4 rovnocenné okruhy pro trénink (0,6–0,8 km) – postupně můžete podle chuti
absolvovat tolik okruhů, kolik zvládnete (mezi jednotlivými okruhy je možné
dělat přestávky)
– mapu se všemi kontrolami – zde si můžete s kamarády nebo přáteli dát závod
v tom, kdo nalezne více kontrol v libovolném pořadí a v daném časovém limitu
(např. 20 minut) – tzv. scorelauf
Pro vyznavače geocachingu jsme připravili pro všechny kontroly i souřadnice GPS.
Co je orientační běh?
Orientační běh je sport pro tělo i mysl, pro všechny věkové kategorie. Závod
nebo trénink pro orientační běh může být připraven v lese, na loukách či v obydlených oblastech. Tratě jsou zakresleny ve speciálních mapách pro orientační běh.
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Každá trať je vymezena určitým počtem kontrol. Orientační běžec má za úkol tyto
kontroly navštívit v daném pořadí. Kontrola je vždy umístěna u objektu, který lze
nalézt zároveň v mapě i v terénu (skalka, kámen, krmelec, posed, křižovatka cest,
roh budovy atd.).
Jak závod nebo trénink probíhá?
Mapu dostanete na startu závodu nebo
tréninku. Na startu se Vám začne měřit
čas. Na mapě máte nakreslené kontroly,
které musíte absolvovat ve stanoveném
pořadí (podle čísel od první až po poslední
kontrolu, podle toho, kolik má vaše trať
kontrol). Vaším cílem je nalézt všechny
kontroly v co nejkratším čase a zdárně se
dostat do cíle závodu nebo tréninku. Samozřejmě Vaše první seznámení se s mapou můžete pojmout jen jako procházku
a nikam nepospíchat.
Jaký je doporučený postup?
– Uchopte mapu do ruky tak, aby Vám souhlasily severojižní spojnice (modré čáry
přes mapu vedoucí z jihu na sever) a magnetický sever na buzole. Pokud nemáte
buzolu, orientujte se podle mapy a podle nejvýraznějších objektů v terénu (zde
u školy to je budova školy, sokolovny, asfaltové plochy a cesty, zalesněná stráň
atd.).
– Vymyslete postup, který je podle Vás nejjednodušší cestou z místa, kde jste
(start je trojúhelník a je u informační tabule), na první kontrolu v pořadí (kolečko s číslem 1). Můžete využít popisy kontrol, které vám usnadní dohledání
kontroly.
– Můžete vyrazit (či vyběhnout). Průběžně si kontrolujte, zda jdete správně!
– Našli jste kontrolu? Zkontrolujte, zda souhlasí číslo kontroly v popisech s číslem kontroly, kterou jste našli. Pokud ano, můžete kleštěmi na kontrole orazit
značku do políčka v mapě.
– Vyražte na další kontrolu v pořadí a postupně až do cíle (v našem případě je cíl
v místě startu u informační tabule).
Jak vypadá kontrola pro orientační běh?
Zde v areálu pevných kontrol je kontrola označena stojanem s bílo-oranžovým
štítkem. Na kontrole jsou dále kleště, které je možné použít ke kontrole toho, že
závodník na kontrole skutečně byl. Pokud závodník vloží do kleští mapu nebo jiný
32

OÚ Studenec

Ročník 2015

Číslo 6

papír a zmáčkne je, tak se
v papíru vyrazí značka, kterou má pouze daná kontrola.
V cíli je tak možné zkontrolovat, zda jsou všechny
značky správné. Při běžných
závodech v orientačním běhu
se již od roku 2000 používá místo kleští a papírového
průkazu elektronické ražení
pomocí speciálního čipu.
Mapy s tratěmi jsou k dispozici v době školního vyučování ve sborovně ZŠ
a MŠ Studenec. Děkujeme Vám i Vašim dětem, že umístěné kontroly neničíte
a umožníte tak případným zájemcům vyzkoušet si základy orientačního běhu.

Výlety do studenecké minulosti 3.

Rok 1903
Vánice. Rok 1903 hlásil se silnými mrazy a spoustou sněhu, který byl pak příčinou toho, že jarní měsíce byly ještě studené. Na svazích od slunce odvrácených
ležel dlouho sníh, takže pole i louky byly dlouho vlhké, což velmi zdržovalo jarní
práce na polích. 19. dubna, týden po svátcích velikonočních, nastala opět velká
zima a spadlo mnoho sněhu. Sněhové návěje byly někde vyšší než 4 m. U čp. 44 byl
na silnici závějí proházen tunel, kterým se pak po několik dní projíždělo i s povozy.
V jiných místech tvořily návěje kolem stavení tak mohutné hradby, že bylo velmi
obtížné dostati se z takového domku ven. Každou skulinou naválo se do stavení
tolik sněhu, že bylo třeba mnoho práce k jeho odstranění. Ve vinopalně, kde byla
toho času střecha ve velmi dobrém stavu, vynesli z půdy 45 trávních košů sněhu.
Sokol. cvičení. 12. července uspořádáno bylo ve Studenci druhé okrskové cvičení sokolské. Cvičení konalo se u lesa na Janouškově louce a bylo velmi četně
navštíveno občanstvem místním i z okolí.
Úmrtí. 15. prosince měl pohřeb Frant. Kobr, majitel největšího statku v obci,
čp. 16, obchodník, mnoholetý předseda divadelního spolku Lidumil, člen Sokola,
zakládající člen Sboru dobrovolných hasičů a člen obecního zastupitelstva. Pohřbu,
který byl velmi slavný, zúčastnily se všecky místní spolky, kromě vojenských
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vysloužilců, a mnoho občanstva. Na rakev zemřelého, který byl tchánem učitele
Jezdinského, položeny byly četné krásné věnce a kytice.
Football. V tomto roce začala se ve Studenci hráti kopaná. Hrálo se velmi často,
a to na louce Janouškově u Černého háje. Propagátorem této hry byl Emil Flégl.

Rok 1904
Jubileum. Dne 1. ledna oslaveno bylo Svatojosefskou jednotou 25. výročí působení místního vikáře Jana Kuhna ve Studenci. Mimo slavnostní ranní bohoslužby
uspořádán byl pěkný večírek v hostinci u Johnů.
Sokol. večírek. 5. června zavítala do zdejší vsi tělocvičná jednota Sokol ze Dvora
Králové v počtu 22 členů a hudební kvarteto. Odpoledne toho dne uspořádán byl
s nimi výlet na Strážník a večer konal se večírek s přednáškou, pěveckým, hudebním a recitačním programem. Takovýchto návštěv a vzdělávacích večírků vykonal
Sokol královédvorský ve Studenci několik. Tato jednota byla po mnoho let mateřskou jednotou místního Sokola a zásobovala zdejší sokolskou knihovnu, která byla
hojně čtena, knihami.
Požáry. 21. června vypukl pozdě v noci požár u Josefa Háka čp. 166, kde shořelo mnoho záclon, které se tu vyráběly. Místní hasičský sbor i sbor bukovinský
dostavily se brzy k ohni, takže oheň byl záhy lokalisován a spodní část domu zachráněna.
31. října před 5. hodinou ráno vypukl oheň u Bedřicha Tauchmana, zvaného
Flydrycha, čp. 57. Požár byl brzy uhašen, takže shořela jen střecha. Při vyšetřování
příčin tohoto ohně přišlo se na mnohé, co usvědčovalo majitele domu ze žhářství.
Byl proto zatčen a soudem potrestán. Poněvadž ani pojistka nebyla mu vyplacena,
upadl do ještě větší bídy, než ze které chtěl si ohněm pomoci.
Hotel. V tomto roce postaveno bylo čp. 279, tzv. hotel. Postaven byl starostou
Exnerem a tak byl obnoven tu zase hostinec, který zde před lety býval. V nedaleké
skále – od hotelu směrem ke Strážníku – zřídil tentýž Exner parní tlukárnu na štěrk.
Počasí. Rok 1904 lze nazvati rokem suchým, neboť pršelo jen velmi zřídka, a to
nejen ve zdejším kraji, ale po celých Čechách. Jaro bylo krásné a léto parné. Obloha
stále jasná, nikde ani mráčku, potoky však bez vody a v mnohých místech i studny
prázdné, takže nastala velká nouze o vodu. V době od 15. května do 3. července
pršelo jen jednou. Další, a to jen nepatrné deště, byly ve dnech 3., 4. července
a 6. října. Následkem toho narostlo velmi málo píce, otavy téměř všude žádné,
brambor se urodilo sotva tolik, kolik jich bylo nasázeno. Obilí bylo krátké, někde
vyhynulo úplně, takže žně byly toho roku velmi chudičké. Trochu vydatnější deště
dostavily se až v polovině podzimu, takže přece ještě vzrostlo obilí, do vyschlé
země zaseté.
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Malé ohlédnutí za jedním výročím
K tomuto ohlédnutí mě přivedlo několik podnětů, z nichž tím nejpádnějším je rozhodně
100. výročí narození římskokatolického kněze
Josefa Kubelky. Tím druhým je stále aktuální
souvislost s tím, co naši společnost provází a tím
je ztráta „paměti národa“. Životní osudy Josefa
Kubelky do paměti národa a v těchto dnech
i k připomenutí (psáno 17. listopadu 2015) občanských svobod rozhodně patří. A tím třetím
je velká životní láska Josefa Kubelky, kterou byl
fotbal a právě v letošním roce kraluje okresním
fotbalovým statistikám jeho jmenovec Lukáš
Kubelka. Právě s fotbalovými historkami o faráři
Josefu Kubelkovi jsem se setkal již před více než
35 lety, kdy jsme společně s Láďou Tauchmanem
začali mapovat historii studeneckého fotbalu
(vzpomínali na něj Jaroslav Vancl, Václav Jezdinský, Jiří Nedomlel a další studenečtí pamětníci).
Josef Kubelka se narodil 24. 11. 1915 ve Staré Pace a od roku 1947 působil jako
farář v Roztokách u Jilemnice. V Roztokách se ihned zapojil do společenského dění,
podílel se na organizaci roztockého ochotnického divadla, pomáhal se školními výlety
žáků a jako registrovaný hráč nastupoval
za fotbalovou jedenáctku Sokola Roztoky.
Respektován byl pochopitelně i jako kněz
a jeho kázání byla velice oblíbena, po vydání zatykače (skrýval se na samotě nedaleko
Poniklé) na kněze Josefa Kacálka z Dolní
Branné (zároveň významný skautský funkcionář) sloužil za něj mše i ve Studenci a
v Zálesní Lhotě. Jeho činnost pochopitelně
neušla pozornosti Státní bezpečnosti, byl
zatčen a poslán k pomocným technickým
praporům (černí baroni). Po návratu z vězení
a vojenské služby působil na farnosti v okolí
Štoků na Havlíčkobrodsku, kde mimo jiné
byla oddána Marta Kubišová a často sem
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zajížděl i pozdější prezident Václav Havel. Velmi známé je i důvěrné přátelství
Josefa Kubelky s opatem želivského kláštera Bohumilem Vítem Tajovským. Nelze
zapomenout ani na další jeho zálibu, kterou bylo ruční vyřezávání betlémů pro své
farníky.
Josef Kubelka zemřel 16. října 1980 v Humpolci a je pochován v rodinné hrobce
ve Staré Pace.
Petr Junek

Geocaching ve Studenci
Milí čtenáři,
místo, jemuž je věnována v pořadí pátá cache, je součástí přírodního areálu Základní a mateřské školy Studenec. Celý areál
školy, včetně samotné budovy, prošel v posledních letech pěknou řádkou změn. Zaslouženě se tak stal pýchou naší obce. Snad každý si zde
přijde na své. Sportovním nadšencům zde poslouží víceúčelové sportovní hřiště,
příznivce kultury potěší svěží přírodní amﬁteátr a milovníky přírody nadchne
příjemný odpočinek v přírodním arboretu společně s naučnou stezkou. A právě
arboretum bylo vystavěno v roce 2009 a při jeho úpravách pomáhaly i pilní žáci
školy. Zde se také ukrývá další poklad. Arboretum je tak odtajněno novým zvědavým návštěvníkům. A co si vlastně říkají? To níže řádky prozradí. :)
Fagi 12. 3 2014
„Po 14. hodině jsem nastartovala neklidného bika a vyrazila směr Levínská Olešnice. Do kopce jsem jela, co jsem mohla a na plíce jsem na Veselce nečekala. Říkala
jsem si, že mě z kopce doběhnou:-) Za chvilku jsem byla na souřadnicích. Ani
jsem si neopsala hint, jen souřadnice, takže jsem na místě trošku pátrala. Nakonec
ale nalezena krabička s úplně panenským logbookem. Krásný zážitek. O naučné
stezce jsem neměla ani tuchu a to přes Studenec jezdím poměrně často. Chvíli
jsem čekala, zda ještě někdo nedorazí, ale nikdo, tak jsem se vydala vstříc dalším
zážitkům. Naučná stezka je velmi pěkně udělaná, překvapilo mě i množství nově
vysázených stromků. Tak ať dobře rostou. Díky za tento zážitek!“
Dana.Ka 21. 3. 2014
„Navštíveno při odpoledním výletu do těchto míst. Krásné místo pro keš. Musím
říci, že projekt arboreta je skvěle proveden. Díky za pozvání na poučné místo.“
Roman Jaromer 21. 3. 2014
„Když jsme se blížili ke škole z druhé strany potoka, už jsme viděli zajímavou
naučnou stezku. Říkal jsem si, že to tu mají děti docela pěkné. Nečekal bych tak
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pěkně zařízenou školu v takové vesničce. A ještě takový krásný svah s výukou
přírodopisu. Ke kešce jsme šli spořádaně po trase naučné stezky. A nakonec i od
kešky jsme si to protáhli a prošli se celým svahem, i když to znamenalo, že jsme
se tu skoro tři čtvrtě hodinky zdrželi. Ovšem vůbec jsme nelitovali. Bylo to tu moc
pěkné. Skoro závidím zdejším dětem tuhle školu. Díky autorovi za prima keš.“
Shampion 22. 3. 2014
„Díky za kešku. Netušili jsme, že ve Studenci mají děti tak pěknou školu a krásné naučné arboretum.“
Tap-tap 30. 3. 2014
„Krásné místo. Takové prostředí může zdejším školákům většina ostatních jen
závidět. Ať se daří. Díky za cache.“
Tailor team 3. 4. 2014
„Tak dnes jsme se zastavili pro další kamínek do mozaiky, moc hezké místo,
zaujalo mě, jak byla škola i všechno kolem upravené. Díky za pozvání. Ačkoliv
přes Studenec jezdím 12 let denně, samozřejmě bych se sem nikdy nepodíval. ;-)“
Hazvak a Vosa 6. 4. 2014
„Moc krásné místo, nádherná škola a školka, sportoviště a vůbec celé zázemí.
Díky za pozváni na hezké místo!“
Krizaci.cz 12. 4. 2014
„Krásná škola a okolí, kešku si zaslouží a dáme mašličku. Díky za pozvání.“
PantherCS 18. 4. 2014
„Jaká tajemství skrývá obec Studenec, mě velmi překvapilo. Pěkné místo, perfektní schovka. Děkuju moc za výstižný listing a ukázku zajímavého místa a pro
oči náročnou schovku.“
Pavouci 18. 5. 2014
„Moc pěkné arboretum mají ve Studenci, vlastně celá škola i její okolí je moc
pěkně upravené. Díky za kešku.“
BlankaDol 3. 6. 2014
„Celé okolí je pěkně opečovávané, moc hezké, to jde asi dětem učení samo. Díky
za pozvání a kešku. Nebýt kačerkou, nikdy bych se o tak pěkném místě nedozvěděla.“
Erbenovi.cz 19. 6. 2014
„Odloveno při cyklovýletu. Arboretum, sportovní vyžití, nová škola – je co
závidět a přát místním, ať Studenec po všech stránkách vzkvétá.“
Jenčové 22. 6. 2014
„Díky za pěkně ukrytou kešku a ukázku toho, že když se chce, tak to jde. Moc
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hezký nápad i realizace. Pro seznámení dětí s přírodou přímo vzorové. Více takových nadšenců.“
Macici 1. 7. 2014
„Tak tady to bylo super. Krásná škola, školka, sportoviště a ještě k tomu arboretum. To můžou závidět mnohá města. Díky.“
Czprava 26. 7. 2014
„Odloveno v rámci naší dovolené v Podkrkonoší. Krásné arboretum, škola i přilehlé dětské hřiště. Děkujeme za keš.“
Yankeemrm 17. 8. 2014
„Tak takovéto okolí školy může každý jen závidět! Jako muzikantovi se mi moc
líbilo dřevěné pódium, takové bych chtěl v Lomnici taky. Moc pěkné místo, díky
za pozvání.“
Miki-1 17. 8. 2014
„Odloveno při návratu z dovolené z Vrchlabí. Nádherné místo, školáci mají
krásné zázemí kolem školy, kéž by to tak fungovalo všude. Díky za pozvání a krabičku.“
Eliza-1 17. 8. 2014
„Krásná procházka. Mnohé školy mohou jen závidět. Díky :-).“
Luborn 18. 8. 2014
„Odloveno v rámci studeneckého výlovu, vše zažluceno. Pěkná procházka. Škola
a okolí je parádní, hned bych tu chodil do školy. :-)“
Pecus1 24. 8. 2014
„Celý areál školy, včetně arboreta, je úžasný. Něco takového jsem nečekal. Klobouk dolů před lidmi, kteří toto dokázali zrealizovat. Díky za pozvání.“
Mojmirr 24. 8. 2014
„Arboretum by mohlo závidět kdekteré město. Nádhera. A možná dobře, že se
nikde neinzeruje. Docela fajn, že se z toho nedělá komerční záležitost. Šipka nás
dovedla přímo do mraveniště. Ale nakonec, jako ostatně již po několikáté, stačilo
pořádně číst listing a nápovědu. Díky za přivedení na toto místo. Dáme o něm
vědět zodpovědným známým. :-)“
Nessa Elanius 24. 8. 2014
„Tak tohle mě nadchlo, potěšilo, udivilo. Když se chce, je vidět, že to jde. Držím
palce, aby to tak šlo i dál. Keš je schovaná moc šikovně. Hint sedí. Díky moc.“
TuRcO 28. 9. 2014
„Odloveno při nedělní motoprojížďce po Studenci za krásného slunečného počasí. Arboretum bych tu opravdu nečekal, holt jsou ve Studenci skutečně akční
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občané. :-) Díky za kešku a pěkné místo.“
Waagi 27. 12. 2014
„Zbytek rodiny vyložen v Zálesní Lhotě u příbuzných a já se vydávám na procházko-projížďku po krásách Studence. A udělal jsem dobře, všechna čtyři navštívená místa si kešulku zaslouží. A také díky výjimečnosti arboreta můj dnešní lov
skončil, trasu jsem si ale i tak pro tmu nestihl projít celou, musím se sem vrátit
na jaře. A všem, kterým se líbí stromy, návštěvu téhle školní lahůdky doporučuji.
Takhle hezky využitý areál jsem ještě neviděl, už se těším, až se většina nyní
holých exponátů zazelená. Díky!“
Doplik 23. 4. 2015
„Děti ve Studenci mají opravdu hezký areál. Díky za krásnou keš, i když mi
chvilku trvalo, než jsem našel tu správnou dírku. ;-)“
Baron70 8. 5. 2015
„Studeneckým lze toto místo jen závidět – moc hezké. Díky za pěknou kešku,
nalezeno při celodeňáku ve Studenci a okolí.“
Olasa 10. 5. 2015
„Arboretum jsme si prošli skoro celé, je hezky udělané. Většinu stromů jsme
poznali, ale některé jsme neznali, rozšířili jsme si tedy naše vědomosti o přírodě,
děkujeme. Ani se nám nechtělo z arboreta odcházet, byl tu pěkný klid a mudloprázdno, kolem samé nádherné stromy. Díky za krabičku i za ukázání pěkného
místečka.“
Mirek333 23. 8. 2015
„Odloveno cestou necestou ze Zálesní Lhoty. Musím uznat, že se ve Studenci
opravdu o své prostředí starají. Dnes jsem poznal mnoho zákoutí, která mi byla
dodnes utajena. Díky moc za keš a ukázání hezkého koutu Studence.“
TNTým 8. 11. 2015
„Děkuji za procházku, máte tu opravdu nádherně, Vesnici roku si opravdu zasloužíte!“
Po takové dávce pochval směřovanou na naši krásnou obec a zakončenou větou
TNTýmu hádám, že každý z vás se teď spokojeně pousmívá a nevědomky přikyvuje. Jak je vidět, přírodní arboretum tedy sklidilo uctivou dávku obdivu a nejen
to, je tu ještě milý pozdrav člověku, který se o funkční, krásné a příjemné školní
zázemí zasloužil nejvíce…
SmartMan 12. 7. 2014
„Díky sérii Rejdění po Studenci jsme se dostali i do areálu školy, kde už jsme
dlouho nebyli. A koukali jsme, jak se to tu změnilo. Je vidět, že se tady o školu
a její okolí skutečně pečuje, a žáci mohou být na svou školu pyšní. Tímto zdravíme
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i pana ředitele Petra Junka. No a arboretum jsme si prošli, doplnili naše chabé
znalosti o stromech a ocenili vtipně uloženou kešku. Díky!“
Vlna uznání vázána k přírodnímu arboretu a naučné stezce je podtržena skutečností, kterou možná málokdo zaznamenal. Arboretum bylo pro svou atraktivitu
vybráno mezi nejzajímavější a nejoblíbenější keše v regionu Krkonoše a Podkrkonoší a stalo se tak součástí projektu „Pohádkové Krkonoše a Podkrkonoší“. Projekt
v rámci programu rozvoje cestovního ruchu započal v září 2014 a byl ukončen
přesně o rok později, v září 2015. Cílem bylo aktivně zapojit mládež a rodiny
s dětmi prostřednictvím geocachingu, razítkovací hry a dalších do této novodobé,
netradiční a zábavné formy turistiky.
Jestliže byste arboretum rádi navštívili, dokud jsou stromy krásně zbarvené
a počasí to dovolí, nezapomeňte si osvěžit nejen své přírodovědné znalosti, ale také
ty hledačské. Mějte oči na stopkách. Nápověda totiž zní: O „Naše stromy“ zájem
měj, pak do dírky se podívej. Krabička je ukryta na souřadnicích: N 50° 33.199
E 015° 32.775.
Teď už nezbývá nic, než Vám všem popřát příjemnou procházku a krásné blížící
se svátky vánoční plné rodinné pohody, voňavého punče a výborného cukroví.
Tip: Nejdříve cukroví, potom procházka. :)
Krásné Vánoce, Veronika Bachtíková

Mladí hasiči ze Studence
„mladší Soptíci a starší děti“
Soustředění Soptíků
O víkendu 2. 10.–3. 10. 2015 se konalo hasičské soustředění pro mladé hasiče
„Soptíky“ ve Studenci. Sešli jsme se v pátek v 16.00 a konec soustředění byl v sobotu v 13.00. Soustředění se zúčastnilo 23 dětí. Počasí nám přálo – svítilo sluníčko.
Cíl soustředění byl jasný: zopakovat si veškeré poznatky na soutěžní hru Plamen,
která nás v brzké době čeká.
Po příchodu jsme v pátek opakovali první pomoc, topograﬁcké značky, požární
ochranu, graﬁcké značky… a překonávali překážku po vodorovném laně. Moc jsme
si oddychli, když bylo 20.00 a mohli jsme vyběhnout ven se svítícími náramky
a chvíli si poběhat. Před spaním nás utišila pohádka Tři veteráni na DVD. Pak
si děti ustlaly své pelíšky a odebraly se ke spánku. Vedoucí jim na dobrou noc
přečetla pohádku a šlo se spát. V sobotu ráno jsme zhlédli na SDVD ZPV a orientovali mapu pomocí buzoly, abychom byli důkladně připraveni na závod hasičské
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všestrannosti
nanečisto. V 10.00 náš závod začal a odstartovalo první družstvo.
Závod byl připraven
na louce za hasičárnou. Soptíci běhali po
stanovištích
a plnili
úkoly podle směrnic
hry Plamen.
Uteklo to jako voda
a už tu byl čas uklidit
hasičskou klubovnu.
Poděkovat dětem za
jejich účast. Rozdat sladkost a odměnu za jejich píli. Popřát jim hodně úspěchů
na soutěži 17. 10. a rozejít se domů. Víkend se nám opravdu povedl. Zažili jsme
spoustu legrace. Děkuji také všem, kdo mi pomohli s organizací. A teď už jen zbývá
držet mladým hasičům Soptíkům při jejich premiéře v Jilemnici palce.
Miroslava Vanclová

Soutěž Plamen ZPV 2015
V sobotu 17. 10. jsme jeli v 8.00 do Jilemnice na okresní kolo hry „Plamen“
– ZPV (závod požárnické všestrannosti). Za Studenec jelo 6 hlídek po 5 dětech
(4 mladší a 2 starší). Celkový počet všech hlídek na této soutěži: 44 hlídek v mladší
kategorii a 44 hlídek ve starší kategorii + jednotlivci.
Na soutěži jsme se přihlásili a v 10.00 začal závod. Naše první hlídka vyběhla na
trať ve 12.00 a pak už na trať vybíhali i ostatní hlídky ze Studence. Před startem
jsme se posilnili obědem a zaběhali si v místní sokolovně. Po odběhnutí závodu
dostal každý závodník medaili a diplom. Tento rok byla trať opravdu náročná
kvůli počasí. Týden před soutěží pršelo a pršelo a všude bylo mokro a bláto. Mladí
hasiči tak doběhli do cíle špinaví, ale šťastní. Asi kolem 14.30 jsme byli doma. Bylo
to moc pěkné dopoledne, i když bylo sychravo a zima.
Naše hlídky:
Studenec mladší Soptíci (pod vedením Mirky Vanclové, Vlaďky Buluškové a Šárky
Trejbalové) se umístili takto:
Studenec A – úžasné 4. místo – Janička Vanclová, Barunka Bulušková, Táňa Hamáčková, Šárka Hamáčková, Barunka Chrástová
Studenec B – 9. místo – Zuzanka Vanclová, Péťa Brožová, Natálka Háková, Andělka
Tušiaková, Jolanka Kolářová
OÚ Studenec
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Studenec C – 38. místo – Jakub Trejbal, Klárka Kubátová, Mireček Greguš, Jaroušek
Bulušek, Barunka Trejbalová
Studenec D – 28. místo – Kuba Vaníček, Vašík Tušiak, Fanda Bartoň, Tonda Bartoň,
Jirka Hampl
(1. místo Poniklá A, 2. místo Jablonec B, 3. místo Víchová A)
Studenec starší děti (pod vedením Lukáše Kalenského a Verči Vanclové) dopadly
takto:
Studenec A – 22. místo – Filip Matuška, Adam Kalenský, Danda Mečíř, Martin Jerie,
Pepa Vancl
Studenec B – 42. místo – Radim Link, Ondra Vaníček, Nikča Hamáčková + dva
pomocníci
(1. místo Jablonec A, 2. místo Poniklá A, 3. místo Semily A)
Podrobné výsledky naleznete na hp://www.oshsemily.cz
Rozhodčí za Studenec: Jirka Vancl, Vladimír Hamáček, Mariana Gregušová, Petra
Kolářová, Renata Lukešová
Všem dětem gratuluji k jejich výkonu. Jsou to šikulky. Soptíci svůj velký úspěch
oslavili na pondělním hasičském kroužku. Dostali nanukáč se šlehačkou a každý
si domů odnesl svůj diplom. A všem dospělým (rozhodčím, vedoucím, řidičům
a pomocníkům) děkuji za jejich pomoc. Moc si toho vážím. DĚKUJI.
Miroslava Vanclová

Vyhlášení celkový výsledků soutěží
„O pohár dráčka Soptíka“
V sobotu 24. 10. 2015 jsme jeli do Chuchelny na slavnostní vyhlášení celkových
výsledků soutěží „O pohár dráčka Soptíka“. Sešli jsme se u hasičárny ve 14.00
hodin, převlékli se do
dresů a vyrazili. Když
jsme přijeli na místo,
sedli jsme si ke stolům
a čekali na začátek vyhlášení. Rozdělali jsme
si křupky a tyčky, které byly připravené na
stolech, a někteří si došli pro malinovku. Nejprve jsme si poslechli
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vyhlášení mladší kategorie. Ve starších následovalo vyhlášení „Krále požárních
útoků“ a nakonec celkové vyhlášení všech soutěží „O pohár dráčka Soptíka“ starší
kategorie, kde jsme si došli pro balónky, lízátka a pohárky za 9. místo. Nakonec
jsme ještě zatleskali vítězům a vyrazili domů.
Barča Vanclová
Více informací a fotograﬁích naleznete na našich stránkách hasici.studenec.cz.

T. J. Sokol Studenec
Zateplení sokolovny
V letošním listopadu skončilo dlouhé období snahy o zateplení budovy sokolovny včetně stropu nad velkým sálem.
Problém nedostatečně zateplené sokolovny výbor T. J. řešil řadu let. Vypracování projektu bylo prvým reálným krokem a také prvním velkým problémem
– rozpočet byl více
jak čtyři miliony korun. Řešení pomáhal
hledat Ing. David Tauchman, který dokázal
nalézt vhodné výzvy
grantů a vypracovat
jejich úspěšné podání.
V červnu byly žádosti
schváleny a následně
bylo vypsáno výběrové řízení. Ze čtyř přihlášených stavebních ﬁrem soutěž vyhrála semilská ﬁrma
MB ality. V září byla akce zahájena – nejnáročnější bylo zateplení stropu: před
postavením lešení se musela ochránit nová palubová podlaha, na stropě se zpevňovaly nosníky, ukládala izolace, instalovalo nové osvětlení. Současně probíhalo
i zateplení pláště budovy, měnila se některá okna a dveře. V době uzávěrky tohoto
Zpravodaje probíhají dokončovací práce, odstraňuje se lešení a „nová“ sokolovna
vítá pravidelné návštěvníky.
Má novou barvu omítky a v průčelí i historický sokolský znak.
Tento náročný projekt nám výrazně pomohl realizovat místní obecní úřad, který
zajistil prvotní ﬁnancování poskytnutím úvěru.
OÚ Studenec
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V uplynulém desetiletí byly ve Studenci zmodernizovány
téměř všechny společenské objekty – obecní úřad, hasičárna, základní škola, mateřská
škola, orlovna, zdravotní středisko a nyní
i sokolovna.

Sokolovna je využívána téměř celý den
– v dopoledních hodinách je plna žáků
základní školy, odpoledne a večer je vyhrazena místním sportovním spolkům. Tělocvičná jednota Sokol
zve své členy i ostatní
zájemce do sokolovny na různé aktivity dle přiloženého rozvrhu.
Jaroslav Hák

T. J. Sokol Studenec zahájil svá pravidelná cvičení
Pondělí

Úterý
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14.30–15.30

lyžařská přípravka (1.–3. tř.)

18.00–19.00

starší ženy

16.00–17.00

rodiče a děti

cvičitelé
Jaroslav Hák
Vladimír Junek
Petra Šedivá
Věra Staňková
Zdena Mačková
Marie Nyklíčková
Kateřina Zahradníková
Zdena Mačková
OÚ Studenec
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20.00–21.00

ženy (pilates)

14.30–15.30
19.00–21.00
19.00–20.00
14.30–15.30

tenis žactvo
tenis muži
ženy (gymball, bosu…)
lyžařská přípravka (1.–3. tř.)

19.00–20.30

volejbal

Martina Kuříková
Iva Exnerová
Michal Chrtek
Jan Kuřík
Ivana Kučerová
Jaroslav Hák
Vladimír Junek
Petra Šedivá
Marcela Cziroková

Všichni jste vítaní (i muži :-), přijďte si s námi zacvičit.

Sportovní klub Studenec
Fotbal
Fotbalová sezóna 2015/2016 má za sebou svou první část a to je určitě pádný
důvod k ohlédnutí za jejím průběhem. V rámci České republiky je určitě nesporným fotbalovým úspěchem postup české fotbalové reprezentace na Mistrovství
Evropy v roce 2016. Už menší spokojenost určitě především mezi veřejností vládne
s poměry v českém fotbale, což má určitě negativní vliv na další potřebný příliv
ﬁnančních prostředků, což ohrožuje především mládežnickou kopanou na regionální úrovni. Přes počáteční obavy se rozjel on-line systém organizace soutěží
(registrace, přestupy, hostování zápisy o utkání), i když trochu pokulhávají oﬁciální webové stránky www.fotbal.cz, kde navíc nejsou zobrazovány výsledky starší
a mladší přípravky. Přitom většinový názor české fotbalové veřejnosti respektuje
nezveřejňování výsledků u mladší přípravky, ale výsledky starší přípravky již považuje za důležitý motivační aspekt.
V roce 2016 čekají velké změny přestupní a registrační řády, které budou mít
rozhodně dopad i na regionální fotbal. V rámci sladění českých fotbalových předpisů s předpisy FIFA dojde s největší pravděpodobností ke zrušení střídavého startu
a farem (například Jablonec nad Jizerou je farmou Jablonce nad Nisou), zcela se
změní i přestupní řád, hráči do 12 let a od 23 let budou volnými hráči a mateřský
klub vlastně ztratí možnost si volného hráče udržet. Ten bude moci přestoupit do
jiného klubu, pochopitelně až po vyrovnání daných náhrad (výchovné, sportovní
vybavení a další prokazatelné náklady).
OÚ Studenec
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V rámci SK Studenec může vládnout s podzimem 2015 přiměřená spokojenost.
Podařilo se zvládnout organizačně náročný provoz devíti zapojených týmů včetně
jejich pravidelného tréninkového procesu. Byla navázána spolupráce s ligovým
týmem Baumit Jablonec nad Nisou, kde je v současné době zapojena desítka studeneckých hráčů ve třech věkových kategoriích. Radost klubu i fanouškům přinesly
tentokrát i výsledky áčka, které získalo v podzimní části rekordních 32 bodů a společně s týmem Libštátu kraluje okresnímu přeboru s pětibodovým náskokem před
dalšími týmy. A tak vrásky způsobilo pouze béčko, jeho poslední místo v okresní
soutěží a zisk pouhých pěti bodů jsou určitě výzvou nejen pro hráče, ale i pro
výbor klubu, aby jarní část sezóny přinesla návrat béčka do míst okresní soutěže,
kam vždy patřilo.
Pozornost byla věnována i dalšímu vybavení klubu, a to nejen z vlastních zdrojů, ale i prostřednictvím dotačních titulů. SK Studenec uspěl v žádosti v Dotačním
fondu Libereckého kraje a získal ﬁnanční prostředky na nákup nových hliníkových
branek, navíc tři studenecké mládežnické týmy dostaly nové dresy.

Mladší přípravka
V kategorii mladší přípravky jsme v letošní sezóně přihlásili celkem tři týmy,
áčko a béčko chlapců a kompletní tým dívek (v souladu s fotbalovými předpisy
mohou hrát dívky o kategorii níž). Právě dívky byly milým překvapením a do
posledního kola bojovaly o prvenství ve skupině A okresního přeboru mladších
přípravek. Tato věková kategorie je nejpočetnější kategorií v rámci klubu a o tréninky, mistrovské a přátelské zápasy se stará sehraný trenérský tým (Andrea
Čapková, Iveta Jeriová, Josef Šedivý, Pavel Bartoň, Petr Bartoň, Petr Huřťák, Petr
Tauchman) a poděkování patří rozhodně i některým rodičům.
Výsledky dívek neušly ani pozornosti dívčím klubům v okolí, a tak Iveta Bartoňová, Gábina Hubálovská, Nelya Ryashko a Markéta Štefanová hrají v rámci
střídavého startu ligovou soutěž starších přípravek za Sokol Třebeš a Bára Šulcová,
Pavlína a Tereza Votočkovy za MFK Trutnov. Nelya Ryashko, Markéta Štefanová,
Pavlína a Tereza Votočkovy už mají na svém kontě i první ligové branky.
V rámci rozšíření mládežnické základny proběhl nábor malých fotbalistů v rámci
kampaně Fotbalové asociace pod názvem Můj první gól za účasti maskota ligového
týmu FK Baumit Jablonec nad Nisou sovy Jizerky. Své první fotbalové dovednosti
si přišlo vyzkoušet víc než dvacet malých adeptů fotbalu a nově registrováni hráči
ročníku 2008 obdrží fotbalové balíčky se sportovní výstrojí od FAČR (v rámci SK
Studenec to bude 7 malých fotbalistů). Z článku, který se objevil na oﬁciálních
stránkách FK Baumit Jablonec nad Nisou vybíráme i pro čtenáře Studeneckého
zpravodaje:
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Až do dalekého
Studence na samý
kraj Libereckého kraje
zalétla naše sova Jizerka, aby pozdravila fotbalové naděje
tamního fotbalového
oddílu. Ten je partnerským klubem FK Jablonec v oblasti mládeže. Ve stejný den, kdy
náš A tým vyhrál ve
Frýdku-Místku první zápas osmiﬁnále MOL Cupu, se konal ve Studenci pravidelný
nábor žáků do nejmladších kategorií tamního klubu SK Studenec. Ten patří mezi naše
nejužší partnery v oblasti mládeže, a proto na akci nechyběl vedoucí trenér SpSM Jan
Kozderka spolu s naším oblíbeným maskotem sovou Jizerkou. Ta malým nadějným
fotbalistům přinesla řadu dárečků a svojí přítomností přispěla k dobré náladě při
celém odpoledni.
Tabulka:
1. Sokol Horní Branná A
2. SK Studenec dívky
3. SK Jilemnice
4. SK Studenec A
5. Sokol Martinice
6. Sokol Roztoky
7. Sokol Horní Branná B
8. SK Studenec B

14
14
14
14
14
14
14
14

13
11
10
6
6
5
2
0

0
1
1
1
1
0
1
1

1
2
3
7
7
9
11
13

122:40
107:34
97:52
61:71
75:91
57:101
28:86
27:99

39
34
31
19
19
15
7
1

Výsledky A přípravka:
Horní Branná A
Horní Branná B
Martinice
Jilemnice
Roztoky
Studenec dívky
Jilemnice
OÚ Studenec

3:6
7:1
4:9
4:10
7:6
4:6
3:6

Martinice
Horní Branná B
Horní Branná A
Roztoky
Studenec dívky
Studenec B
Studenec B

5:5
6:1
2:7
1:5
8:4
4:3
3:2
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Střelci:
16 – Samuel Mečíř
15 – Patrik Pacholík
13 – Vojta Trejbal
9 – David Zahradník

4 – Tim Hofman
2 – Matyáš Munzar
1 – Oliver Korotvička, Tonda Bartoň

Výsledky B přípravka:
Horní Branná A
1:10
Horní Branná B
4:4
Martinice
1:7
Jilemnice
3:7
Roztoky
1:13
Studenec dívky
4:6
Jilemnice
2:8
Střelci:
9 – Tim Hofman
8 – Mirek Ježek
3 – Matěj Budín

Martinice
Horní Branná B
Horní Branná A
Roztoky
Studenec dívky
Studenec A
Studenec A

4:6
1:2
0:12
2:4
0:11
3:4
2:3

2 – Pepa Šedivý, Patrik Pacholík
1 – Oliver Korotvička, Matěj Tauchman, Kuba Lejdar,
Olda Tomáš

Výsledky přípravka dívky:
Horní Branná A
5:3
Horní Branná B 10:1
Martinice
11:1
Jilemnice
7:2
Studenec A
6:4
Roztoky
12:1
Studenec B
13:1
Studenec A
4:8
Jilemnice
3:3
Studenec B
11:0

Martinice
Horní Branná B
Horní Branná A
Roztoky

12:3
3:1
2:5
8:1

Střelci:
22 – Iveta Bartoňová
21 – Nikola Jeriová
19 – Markéta Štefanová
15 – Nelya Ryashko
14 – Pavlína Votočková
8 – Gábina Hubálovská
5 – Nela Krebsová
3 – Tereza Votočková
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Starší přípravka
Velice náročný program s celou řadou přípravných utkání má v roce 2015 pod
vedením Pavla Mečíře a Luboše Štefana starší přípravka. Většinu svých soupeřů přehrávala a o titul podzimního půlmistra se utkala před početnou návštěvou
se sousedem z Martinic. V kvalitním zápase hráči bojovali, vypracovali si stálou
převahu včetně brankových šancí. Ty však v pěti případech skončily na tyčích či
břevnu, a tak se zásluhou úspěšných brejků radovali hosté z Martinic. O to větší
bude motivace pro jarní část. Honza Štefan a Roman Hubálovský navíc reprezentovali semilský okres na turnajích okresních výběrů.
Výsledky:
Pěnčín-Turnov
Horní Branná
Jilemnice
Košťálov
Vysoké
Lomnice/Nová Ves

11:3
12:11
13:6
9:0
23:1
9:2

Roztoky
Martinice
Rovensko
Bozkov
Mírová

18:5
5:6
12:8
8:3
18:1

Tabulka:
1. Sokol Martinice
2. SK Studenec
3. FK Pěnčín-Turnov
4. FC Lomnice/Nová Ves
5. Sokol Horní Branná
6. Sokol Bozkov
7. FK Košťálov
8. Sokol Rovensko
9. SK Mírová
10. SK Jilemnice
11. Sokol Roztoky
12. TJ Vysoké nad Jizerou

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

147:39
138:46
107:39
137:37
101:66
84:34
60:70
88:95
46:140
37:111
32:129
12:183

33
30
27
24
21
18
15
12
9
6
3
0

Střelci:
52 – Honza Štefan
34 – Dan Mečíř
22 – Roman Hubálovský
10 – Ondra Vaníček
7 – Dan Krebs
OÚ Studenec

4 – Patrik Efenberk
3 – Jonáš Novotný
2 – Dominik Doubek, Sam Mečíř
1 – Iveta Bartoňová, David Bachtík
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Mladší žáci
K týmům s početným kádrem patří v rámci SK Studenec tým mladších žáků,
který se připravuje pod vedením Martina Hrubého a Václava Vancla. Před sezónou
byl doplněn o hráče ze Sokola Martinice. Konečné výsledky jsou ovlivněny i tím,
že řada hráčů kádru nastupovala o kategorii výš mezi staršími žáky a ve většině zápasů tak sestavu tvořili hráči, kteří hrají v kategorii mladších žáků prvním rokem.
Výsledky:
Kruh
Lomnice/Nová Ves
Jablonec A
Horní Branná/Vrchlabí

6:1
8:3
3:5
3:5

Tabulka:
1. Sokol Jablonec A
2. So Horní Branná/FC Vrchlabí
3. SK Jilemnice
4. SK Studenec
5. FC Lomnice/Nová Ves
6. FK Košťálov
7. Sokol Jablonec B
8. Sokol Kruh
9. Spartak Rokytnice
Střelci:
5 – Aila Szabo
5 – Roman Valnoha
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Jilemnice
Košťálov
Rokytnice
Jablonec B
8
8
8
8
8
8
8
8
8

8
7
5
5
4
3
2
1
0

0
0
1
0
0
0
0
1
0

1:2
8:0
5:0
11:0
0
1
2
3
4
5
6
6
8

65:18
58:20
31:27
45:16
21:32
17:32
23:51
12:48
11:39

24
21
16
15
12
9
6
4
0

3 – Míša Dyntar, Tomáš Jandura
2 – Kuba Šimáček, Lukáš Kniel, Dan Jandura
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5 – Honza Pauček
5 – Šimon Ulvr
4 – Aleš Čapek

1 – Ondra Berger, Adam Vancl, Honza Štefan,
Patrik Novotný, Lukáš Trejbal

Starší žáci
Po roční odmlce se do pravidelných soutěží zapojili pod vedením Dušana
Jandury a Martina Kuříka opět starší žáci, ale okresní přebor má pouze čtyři týmy,
navíc TJ Rudník je zástupcem trutnovského okresu. Kádr starších žáků je ve čtyřčlenné soutěži jednoznačně nejmladší, své soupeře dokáže herně přehrávat, ale
fyzická převaha soupeřů a neproměňování brankových příležitostí přinesly bodové
ztráty. Vzhledem k zájezdu studenecké školy do Anglie byl zápas s Košťálovem
přeložen až na jarní část sezóny.
Výsledky:
Košťálov/Jilemnice
Rovensko
Rudník
Košťálov/Jilemnice

0:1
1:4
3:0
8:2

Rovensko
Rudník
Rovensko
Rudník

0:1
3:2
4:4
1:1

Tabulka:
1. Sokol Rovensko
2. FK Košťálov/SK Jilemnice
3. SK Studenec
4. TJ Rudník

9
8
8
9

7
4
3
1

1
0
2
1

1
4
3
7

28:12
19:18
20:15
11:33

22
12
11
4

Střelci:
6 – Pavel Šír
5 – Pepa Efenberk
4 – Petr Jezdinský

3 – Tomáš Jandura
2 – Kuba Šolc
1 – Láďa Synek, Evžen Malý

Béčko
I když počet účastníků v novém ročníku okresní soutěže klesl na dvanáct, mělo
studenecké béčko v některých zápasech velký problém se sestavením jedenáctky.
Kuba Stránský a Honza Buchar se často ocitli v nezáviděníhodné situaci a zápas
ve Víchové byl dokonce pro nedostatek hráčů kontumován. Přes zimní přestávku
je třeba hráčský kádr doplnit, uzdraví se někteří zranění hráči a je třeba případně
se poohlédnout i po hráčích v okolí, kteří skončili kariéru ve vyšších soutěžích.
Udržení béčka by z řady důvodů mělo být jednou z priorit klubu.
OÚ Studenec
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Výsledky:
SF Studenec
Martinice
Kruh
Tatobity
Horka
Libštát B

Číslo 6

3:3
3:6
3:2
4:5
1:2
1:7

Tabulka:
1. TJ Vysoké nad Jizerou
2. Sokol Kruh
3. FC Víchová
4. Sport Future Studenec.
5. 1.FC Tatobity
6. Sokol Martinice
7. Sokol Rovensko B
8. Sokol Horka
9. Jiskra Libštát B
10. Sokol Zálesní Lhota
11. HSK Benecko
12. SK Studenec B
Střelci:
5 – Sváťa Čech
4 – Kuba Stránský
3 – Jirka Šír

Zálesní Lhota
Benecko
Rovensko B
Víchová
Vysoké

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

9
7
7
6
5
5
4
4
4
3
3
1

3:3
0:7
0:4
0:3
0:6

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

1
3
3
3
3
4
6
6
7
7
7
8

43:8
33:19
24:15
33:20
25:26
47:31
26:26
17:23
31:37
22:33
16:49
18:48

28
22
22
20
18
17
13
13
12
10
10
5

2 – Petr Kupkár
1 – Filip Kužel, Martin Kuřík, Pavel Černý, Matěj Kuřík

Áčko
Největší radost studeneckým fanouškům přinášely výsledky áčka,
které pod vedením Vlada Letkovského
zkvalitnilo svůj herní projev založený
na kvalitní defenzívě a kombinační
hře ve středu pole. I áčko se však muselo potýkat z různých důvodů s úzkým kádrem (směnové provozy a pracovní zaneprázdnění, zranění) a obsazení postu brankáře, které se vyřešilo
na úkor herní kvality ve středu hřiště,
neboť v brance podával vynikající vý52
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kony kapitán mužstva a jinak tvůrce hry
Kuba Tauchman. Přetrvávajícím problémem bylo v některých zápasech proměňování brankových příležitostí, což přineslo ztrátu všech bodů v Nové Vsi a remízu s košťálovským béčkem. Pro jarní
část sezóny je třeba obsadit post brankáře
a doplnit kádr o dva až tři hráče (nejlépe
z vlastních zdrojů). Osvědčilo se i hostování Milana Ježka z Dolní Kalné, který
by chtěl ve Studenci na jaře pokračovat.
Za zmínku stojí i střelecké výkony obou
hrotových útočníků Jirky Šíra a Kuby
Hylmara, kteří nastříleli dvě třetiny všech
branek, a výkony věkem ještě dorostence
Martina Kuříka.
Výsledky:
Libštát
1:1
Jilemnice B
Horní Branná B
3:2
Poniklá
Bělá
2:0
Nová Ves
Stružinec
7:2
Mříčná
Mírová
4:1
Košťálov B
Přepeře B
1:0
Bozkov B
Lomnice B
3:0
Tabulka:
1. Jiskra Libštát
2. SK Studenec
3. Sokol Mříčná
4. SK Jívan Bělá
5. Sokol Nová Ves nad Popelkou
6. FK Košťálov B
7. Sokol Bozkov B
8. FC Lomnice nad Popelkou B
9. FK Přepeře B
10. TJ Poniklá
11. Sokol Stružinec
12. SK Mírová pod Kozákovem
13. SK Jilemnice B
14. Sokol Horní Branná B
OÚ Studenec

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

10
10
8
8
7
6
6
6
5
4
3
3
3
2

Jirka Šír

1:0
5:2
0:1
1:0
1:1
2:1

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

1
1
4
5
6
4
5
5
6
7
9
9
10
9

52:14
31:11
38:22
33:26
22:19
26:29
49:41
36:33
20:28
24:25
22:32
24:43
18:55
19:36

32
32
25
24
21
21
20
20
17
14
10
10
9
8
53
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Střelci:
12 – Jirka Šír
9 – Kuba Hylmar
4 – Martin Kuřík
1 – Martin Havlíček,
Filip Jezdinský,
Tomáš Povr,
Tomáš Synek,
Pepa Šedivý,
Petr Kupkár
Kuba Hylmar

Orientační běh
I sezóna orientačního běhu prakticky skončila, zbývá ještě závěrečné loučení se
sezónou a poté tréninkové závody v rámci zimních lig, které se pořádají prakticky
ve všech oblastech.
Posledním mistrovským závodem je tradičně Mistrovství ČR štafet a družstev, které se konalo ve Vracově nedaleko Hodonína. SK Studenec tentokrát zastoupení na
tomto závodě neměl, kvaliﬁkovaná štafeta dorostenek se nedala dohromady a reprezentanti Východočeské oblasti Terka Chrástová a Vítek Štefan právě pobývali
na studijním zájezdě v Anglii.
Podzimními závody pokračoval
Východočeský žebříček, v pořadí
jedenáctý se konal v okolí polovyschlé Pastvinské přehrady. Z kopcovitého terénu se pro studenecké
závodníky vynořila tři místa na
stupních vítězů, v D10C zvítězila
Markéta Štefanová, na stříbrný stupínek vystoupili Magda Chrástová v D10C a Vítek Štefan v H14C.
I k dvanáctému závodu zajížděla
o „Angličany“ oslabená studenecká výprava do dalekých Orlických
hor. Příjemným centrem závodu
54
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byl Domov Pod Hradem (pro mentálně postižené a smyslově postižené)
s nádherným arboretem, kterým probíhala závěrečná část všech kategorií.
I tento závod přinesl studeneckým tři
místa na stupních vítězů, opět vyhrála Markéta Štefanová v D10C, druhé místo obsadil Martin Vydra v H16C
a třetí místo přidala Petra Bachtíková v D14D. Třináctý závod pořádalo
Sportcentrum Jičín v Češově, v lesních porostech na bývalém slovanském hradišti. Závodu nepřálo počasí
a cesta na start se stala souboje ze
všudepřítomným a přítulným bahnem
(nějak jsme si mu po suchém létě odvykli). Z bahna jsme vydolovali pouze jedinou
medaili, a to zásluhou Magdy Chrástové tu nejcennější v kategorii D10C. Naopak
nádherné počasí přinesl čtrnáctý závod v zajímavém terénu po těžbě nerostných
surovin v Leopoldově u Rudníku, babí léto přineslo i rekordní počet umístění mezi
prvními třemi a v první desítce závodního pole. Pro první místa si doběhli Markéta
Štefanová v D10C, Petra Bachtíková v D14D a Michal Erlebach v kategorii T, druhé
místo vybojovala Terka Chrástová v D14C a třetí místa Magda Hrnčířová v D16C
a Martin Vik v kategorii T. K zajímavé a ojedinělé situaci došlo na trati kategorie
D35D, kde se seběhly tři studenecké závodnice najednou u kontroly, kde zrovna
číhal fotograf (viz foto). Naopak větrné počasí přinesl patnáctý závod v Hluboké
u Chocně v terénu se záludnými hustníky. Ze studeneckých se s tímto terénem
nejlépe popraly Magda Chrástová (1. místo v D10C), Tereza Chrástová (3. místo
v D14C) a Katka Junková (2. místo v D35D), která získala nejlepší medailové umístění pro studenecké „veterány“ v sezóně. Deštivé podzimní počasí přinesl i poslední
závod v Bělči nad Orlicí, kde zároveň proběhlo závěrečné vyhlášení Východočeského poháru. Ve vlastním závodě ze studeneckých zvítězily Markéta Štefanová
(D10C) a Petra Bachtíková (D14D), druhé místo přidala Magda Chrástová v D10C.
Výodočeský pohár 2015 – družstva:
Žáci (21 družstev)
1. OK99 Hradec Králové
2. Lokomotiva Pardubice
3. OK Slavie Hradec Králové
8. SK Studenec
OÚ Studenec

Dorost (16 družstev)
1. Lokomotiva Pardubice
2. OB Sokol Žamberk
3. OK99 Hradec Králové
5. SK Studenec
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Dospělí (22 družstev)
1. Lokomotiva Pardubice
2. OK Slavie Hradec Králové
3 .OOB Vamberk
18. SK Studenec
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Veteráni (25 družstev)
1. Lokomotiva Pardubice
2. OK99 Hradec Králové
3. OK Slavie Hradec Králové
15. SK Studenec

Výodočeský pohár 2015 – jednotlivci:
Východočeský pohár jednotlivců u dorostu a dospělých je celoroční a skládá se
ze 16 závodů, žáci mají žebříček rozdělen na samostatnou jarní a podzimní část.
Umístění v žebříčku je podkladem pro udělení výkonnostních licencí. Pořadí v žebříčku v kategorii D10C ovládly Markéta Štefanová a Magda Chrástová, v D16C
skončila na 2. místě Magda Hrnčířová a třetí místo získala Terka Chrástová v D14C.
Výkonnostní B licenci pro příští sezónu získali Ivana Hrnčířová, Terka Chrástová,
Magda Hrnčířová, Vítek Štefan, Lukáš Link, Aleš Mühlbach a Martin Vydra.
D10C (31 závodnic):
1. Markéta Štefanová
2. Magda Chrástová
D12C (35 závodnic):
15. Ivana Hrnčířová
D14C (31 závodnic):
3. Terka Chrástová
19. Jana Kejmarová
D16C (26 závodnic):
2. Magda Hrnčířová
10. Veronika Gallová
18. Markéta Urbanová
D21C (63 závodnic):
45. Katka Ducháčková
49. Vendula Viková
55. Radka Uvizlová
D21D (42 závodnic):
42. Hana Horňáková
D35D (71 závodnic):
10. Katka Junková
25. Eva Linková
34. Klára Štefanová
35. Lenka Hrnčířová
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H10C (30 závodníků):
26. Honza Štefan
29. Erik Pfeifer
H14C (45 závodníků):
10. Vítek Štefan
15. Lukáš Link
17. Aleš Mühlbach
H16C (29 závodníků):
6. Martin Vydra
H18C (19 závodníků):
8. Aleš Kalenský
H21C (99 závodníků):
29. Tomáš Kučera
86. Martin Junek
H35C (54 závodníků):
8. Tomáš Chrást
H35D (47 závodníků):
22. Roman Puš
H55C (41 závodníků):
35. Ivan Uvizl
H55D (25 závodníků):
9. Petr Junek
OÚ Studenec
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Vedle závodů Východočeské oblasti jsme
i na podzim několikrát
zavítali do Ještědské oblasti (Liberecký a Ústecký kraj), ze které se
nominují reprezentanti
Libereckého kraje pro
Olympiády dětí a mládeže. V lesích v okolí biatlonového areálu
v Břízkách se nejlépe
vedlo Terce Chrástové a Tomáši Chrástovi (3. místa v D14 a H35). Další závod se konal v těžkých
skalnatých terénech v okolí Všeně a s ním si nejlépe poradil Vítek Štefan, který
zvítězil v kategorii H14. Třetí místa přidali Iva Hrnčířová (D12), Terka Chrástová
(D14) a Tomáš Chrást (H35). Poslední závod Ještědské oblasti se konal v lyžařském
areálu ve Vesci a tradiční 3. místo si odvezla Terka Chrástová v D14. Za zmínku
stojí i výborné umístění Tomáše Kučery, který si doběhl v H21 pro 4. místo.
V závěru roku se vždy koná Mistrovství české republiky v horském orientačním
běhu (HROB). Jedná se o zvláštní odnož orientační běhu, která má dvě varianty,
rogaining a horský orientační běh.
Rogaining vznikl v Austrálii, kde se mu věnují i celé rodiny. Je to pro ně příležitost dostat se do neznámých míst tamní krajiny. Nejde tedy o sportovní odvětví jen
pro vrcholové nadšence, ale pro každého, kdo má rád přírodu a chce si odpočinout
od města, práce, lidí a jiných všedních věcí běžného života. Rogaining je extrémní
vytrvalostní sport založený na navigaci v neznámém terénu a týmové spolupráci.
Úkolem týmu je v určeném časovém limitu nalézt za pomoci mapy (zpravidla
1:50 000) a kompasu co nejvíce kontrolních stanovišť a tím získat co nejvíce bodů. Časový limit bývá 6, 12 nebo 24 hodin, týmy tvoří 2 až 5 členů v kategoriích
HH (jen muži), DD (jen ženy) a DH (alespoň 1 žena a 1 muž). Právě v Austrálii se
v příštím roce koná mistrovství světa v této disciplíně.
Horský OB je orientační závod dvojic v terénu na velmi dlouhé vzdálenosti.
Hlavním rozdílem oproti rogainingu je předem stanovené pořadí, v kterém musí
dvojice všemi kontrolními body projít. Vítězí dvojice s nejnižším časem. Tratě se
pohybují okolo 30 km pro muže a 20 km pro ženy (vzdušnou čarou). Obvyklá je
forma dvou nebo třídenních závodů, kdy je první den hromadný start a další dny se
startuje s časovým odstupem odpovídajícím ztrátě z předešlého dne. Při některých
závodech se bivakuje vysoko v horách a dvojice musí závod absolvovat s povinnou
OÚ Studenec
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minimální výbavou (stan, spacák, potraviny apod.). Závody probíhají v Evropě
většinou ve státech s vysokými pohořími – Švýcarsko, Francie, Švédsko, Norsko,
Skotsko apod. Závodí se však i v zemích s minimálními podmínkami k horskému
OB – např. v Belgii či Nizozemí.
Závodníci SK Studenec se zúčastnili i letošního Mistrovství ČR v horském orientačním běhu, které se konalo v Orlických horách v okolí hradu Potštejna. Tři
dvojice startovaly v kategorii P17 (49 dvojic)
a nejlépe si vedla Šárka
Rückerová s Martinem
Vydrou (7. místo), Terka
Chrástová s Martinem
Vikem obsadili 19. místo
a Vendula Viková s Terkou Dubskou 28. místo.
Nejlepší tečkou za
letošní sezónu orientačního běhu bylo počátkem listopadu ocenění talentovaných žáÚspěšní OB běžci (Petr Synek, Marie Podrábská,
ků středních a základTerka Chrástová, Dan Pavlovec)
ních škol hejtmanem Libereckého kraje. Mezi oceněnými byla i Terka Chrástová, která získala na Letní
olympiádě dětí a mládeže tři medaile.

Školní sportovní klub
CocaCola cup lapci
Tradičním turnajem, kterého se již po několik let studenecká škola zúčastňuje,
je Školský pohár pod partnerstvím CocaColy a bývalého českého reprezentanta
a historicky nejúspěšnějšího reprezentačního kanonýra Jana Kollera. Každoročně se přihlašuje větší počet škol, takže v letošním roce přibyly kvaliﬁkační boje
o postup do hlavní soutěže. V kvaliﬁkaci studenecké škole přisoudil los tradičního
soupeře a tím byl ZŠ a MŠ Libštát. Tentokrát nebyl pro studenecké fotbalisty těžkým soupeřem a výsledek byl jednoznačný.
ZŠ a MŠ Studenec – ZŠ a MŠ Libštát 8:0 (3:0)
Branky: Exner, Kandra a Šír 2, Synek, T. Jandura
58

OÚ Studenec

Ročník 2015

Číslo 6

První kolo turnaje nám přisoudilo opět tradiční hřiště s umělým trávníkem
v Železném Brodě a silné soupeře, domácí Železný Brod, Semily a Turnov. Jak se
později ukázalo, rozhodujícím zápasem byl hned ten první se ZŠ Skálova Turnov.
V kvalitním zápase o výsledku rozhodla vyrovnanost mužstev na jednotlivých
postech, ve zbývajících dvou zápasech byli studenečtí hráči výrazně lepším týmem,
a tak příležitost dostali i hráči z lavičky. Postup do dalšího kola je nesporným
úspěchem a navazuje tak na úspěchy týmu ročníku narození 1992 a 1993.
ZŠ a MŠ Studenec – ZŠ Skálova Turnov 2:1 (1:0)
Branky: Navrátil, Exner
ZŠ a MŠ Studenec – ZŠ Riegrova Semily 2:0 (1:0)
Branky: Kandra, Exner
ZŠ a MŠ Studenec – ZŠ Pelechovská Železný Brod 4:1 (2:0)
Branky: Exner, Kandra. Bajer, D. Jandura
Sestava: Reiner (M. Šimůnek) – Stránský, J. Šimůnek, Efenberk, Tušiak – Trejbal,
Navrátil, Exner, D. Jandura – Kandra, Šír (střídali Bajer, Jezdinský, Pauček, Synek)
Konečná tabulka:
1.
2.
3.
4.

ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ

a MŠ Studenec
Skálova Turnov
Riegrova Semily
Pelechovská Železný Brod

3
2
0
0

0
0
1
1

0
1
2
2

8:2
6:4
4:8
3:7

9
6
1
1

Krajské kolo ve stolním tenise
Po několikaleté přestávce se studenecká škola opět zúčastnila krajského kola ve
stolním tenise a reprezentovala semilský okres, kde se do školního okresního kola
žádná škola nepřihlásila. Studenečtí hráči v Liberci nezklamali, i když postupové
ambice mají vždy hráči z libereckých škol, neboť Liberec patří v současné době
k baštám českého mládežnického stolního tenisu a dospělí hrají nejvyšší českou
soutěž.
A tým ve složení František Kuřík, Tomáš Exner a Dominik Pekárek obsadil ve
své skupině 2. místo za ZŠ Dobiášova Liberec a B tým ve složení Patrik Pekárek,
Jakub Šulc a Dominik Urban obsadil ve své skupině 3. místo za vítěznou a do celostátního kola postupující ZŠ Aloisina výšinka Liberec.

McDonald cup školní kolo
V kategorii 2. a 3. tříd se školního kola fotbalového McDonald’s Cup zúčastnilo
55 hráčů a hráček naší školy rozdělených do osmi družstev. Tím se letošní ročník
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zapsal do historie. Tolik urputných bojů se spoustou branek jsme tu ještě neměli.
I rozhodčí si přišli na své, protože je čekalo odřídit 28 soutěžních zápasů. Uspěli
favorité z 3. třídy, konkrétně 3. A, kterým na záda silně dýchali hráči 3. B. Dalšími
v pořadí byli hráči 2. A1, čtvrtí skončili hráči 2. B, na pátém místě se umístili hráči
z 3. A1, šestí byli žáci 3. B1, sedmí 2. B1 a pole uzavírali hráči 2. A. Jako každý
rok nezbývá než všem hráčům a hráčkám poděkovat za kvalitní fotbalové výkony.
A pochvalu si zaslouží i učitelé, Zdeňka Šutová a Petr Baudyš, za rozhodování a organizaci turnaje. U dalších fotbalových bitev se tak těšíme zase na viděnou. A pro
úplnost ještě složení vítězného týmu: Marek Červinka, Róbert Hochel, Dominik
Horáček, Jakub Huřťák. Matyáš Munzar a Martin Planík.
V kategorii 4.–5. třída se školního kola fotbalového McDonald’s Cup zúčastnilo 64 hráčů a hráček naší školy, rozdělených do devíti družstev. Svým rozsahem
tak byl turnaj největším, jaký kdy naše škola pořádala, a předčil i rekordní počet
účastníků a družstev v kategorii druhá a třetí třída. Rozhodčí museli odřídit 36 soutěžních zápasů, opravdu nevídaný počet. Uspěli favorité z 5. B třídy (Ondra Berger,
Dominik Doubek, Daniel Krebs, Daniel Mečíř, Markéta Štefanová, Jan Štefan, Ondra Vaníček), kteří byli bezkonkurenční při drtivém skóre 34:0. Na druhém místě
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se s jedinou porážkou umístili hráči 5. A. Zasloužené třetí místo v turnaji obsadili
hráči 4. B. Pořadí na dalších místech bylo následující. Čtvrtá byla 5. A2, pátá 5. A1,
šestá 5. B1, sedmá 4. B1, osmá 4. A a devátí skončili hráči 4. A1. Pořadí nebylo však
tak důležité jako to, že možnost zúčastnit se měli všichni, kteří měli zájem. Všem
zúčastněným patří poděkování a těšíme se za rok na další fotbalové souboje.

Florbal
Podzimní a zimní období patří futsalu a ﬂorbalu. První okresní turnaj se konal
v baště semilského ﬂorbalu v Lomnici nad Popelkou. Jako první vyrazili do bojů
ve stále populárnějším kolektivním sportu chlapci z prvního stupně. Limitovalo
je tréninkové manko, neboť vzhledem k rekonstrukci sokolovny hráli prakticky
z „voleje“. Mladí studenečtí ﬂorbalisti se v turnaji ink Blue Cup v systému každý
s každým postavili i proti kvalitním a zkušeným týmům, jako je například sama
pořádající Lomnice nad Popelkou. S tímto soupeřem podal náš tým heroický výkon
a za zvuku skandování „Studenec“ zářil po prvním poločase na světelné tabuli
krásný výsledek 3:4. Druhý poločas měla Lomnice pod kontrolou a pro náš tým
skončil zápas prohrou 3:8. Přes velkou snahu a odhodlání se umístili chlapci na
6. nepostupovém místě, přesto si tento podařený turnaj velice užili a načerpali
nové zkušenosti.

Orel
Stolní tenisté zahájili soutěže
S podzimem se začínají rozehrávat oﬁciální soutěže ve stolním tenise. Celé září
a říjen nebylo možno bohužel pravidelně trénovat, jak jsme byli zvyklí, z důvodu
rekonstrukce sokolovny. Proto pár z nás si občasně jelo zatrénovat do sousední
obce Horní Branná, kde nás rádi uvítali a vyšli nám vstříc. První dvě soutěžní
utkání A-týmu jsme byli nuceni odehrát právě v Horní Branné. Od listopadu se již
hraje v malém sále místní sokolovny.
A-tým dospělých hraje třetím rokem po sobě krajský přebor druhé třídy Libereckého kraje. Je to soutěž, která již klade na hráče určité nároky a vyhrát utkání
vyžaduje mimo nutné kvality i psychickou odolnost, vůli a vytrvalost. Kormidlo
prvního týmu drží v rukou tradičně Jan Kuřík starší. Dalšími členy týmu jsou Miloš
Tesař, Jan Suja, Martin Kuřík a Filip Klejch. Jistou raritou je skutečnost, že prvně
zmiňovaní hráči Miloš Tesař a Jan Suja jsou tzv. „vozíčkáři“, tj. hrají na speciálně
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upraveném invalidním vozíku,
a hrají velmi dobře. Obzvláštní
podívaná nastane, když spolu
„vozíčkáři“ nastoupí ve čtyřhře.
To se zejména soupeři nestačí divit. Filip Klejch (nar. 1995) z oddílu TJ Lázně Bělohrad nastupuje
v našem oddíle na tzv. střídavý
start, tj. může za náš tým odehrát 50 % utkání v podzimní části
a 50 % utkání v jarní části. V podzimní části již má limit vyčerpán
a velmi se osvědčil, jelikož byl
u obou našich vítězných utkání.
Za první tým mohou nastupovat
i všichni další hráči oddílu uvedení na soupisce. Takto nejvíce týmu zatím pomohl
Jan Vancl, který se vypracoval na hráče krajské úrovně a jsme vždy rádi za jeho
účast a získané body.
Po sedmi odehraných kolech má družstvo na kontě dvě vítězství (Vesec „B“;
Jablonné v Podještědí) a jednu remízu (Victory Liberec), což zatím znamená deváté
místo ze dvanácti účastníků.
Tabulka KP 2. třídy:
1. Sokol Nová Ves n. P. „A“
2. Sokol Turnov „B“
3. Jiskra Tanvald „A“
4. SKST Liberec „I“
5. SKST Liberec „H“
6. KST Victory Liberec „A“
7. TJ Doksy „A“
8. Spartak Chrastava „B“
9. Orel Studenec u Horek „A“
10. TTC Jablonné v Pod. „A“
11. TJ Sokol Turnov „C“
12. TJ Sokol Vesec „B“

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

7
6
4
3
3
2
3
2
2
1
1
0

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

0
0
1
2
3
3
4
3
4
3
5
6

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

70:19
69:33
63:50
52:47
49:47
55:56
54:44
44:53
45:60
42:65
42:65
23:69

21
20
17
15
14
13
13
13
12
12
10
8

B-tým dospělých startuje v okresním přeboru první třídy okresu Semily. Zodpovědnost za vedení týmu na sebe vzal Jan Vancl. Dále do týmu patří Matěj Kuřík,
Jan Kuřík mladší, Tomáš Šubrt, Tomáš Exner, Jakub Hylmar, Zdeněk Kobrle a Josef
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Tichý. Tento tým má
perspektivu
umístit
se ve vrchní polovině tabulky. Je třeba
však dodržovat disciplínu v docházkách
na tréninky a na zápasy. Oporou a nejlepším hráčem družstva je Jan Vancl, který
jako kapitán jde příkladem a byl hlavním
strůjcem dvou vítězství (Benešov u Semil; Star Turnov) a jedné remízy (Košťálov „B“), které tvoří prozatímní bilanci.
V konečném součtu posadily tyto výsledky družstvo na sedmou příčku z deseti
soutěžících týmů.
Tabulka OP 1. třídy:
1. Sokol Turnov „D“
2. Sokol Horní Branná „B“
3. Spartak Rokytnice n. J.
4. Sokol Horní Branná „A“
5. Sokol Košťálov „B“
6. TT Benešov u Semil „A“
7. Orel Studenec „B“
8. Sokol Nová Ves n. P. „B“
9. STAR Sokol Turnov „A“
10. Sokol Bradlecká Lhota „A“

7
7
5
7
7
7
5
6
7
6

6
5
5
4
3
3
2
2
0
0

0
0
0
0
1
0
1
0
1
1

1
2
0
3
3
4
2
4
6
5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

63:24
60:53
50:4
53:46
50:53
43:53
33:41
36:47
35:69
26:59

19
17
15
15
14
13
10
10
8
7

Třetím týmem, který je přihlášen do oﬁciálních soutěží, je družstvo žáků hrající
okresní přebor v okrese Jičín z důvodu většího počtu účastníků a z toho plynoucího
většího počtu utkání, které si mohou děti zahrát. Družstvo tvoří František Kuřík,
Jakub a Daniel Šulcovi, Dominik a Šimon Urbanovi. Družstvo spoléhá hlavně na
výkony Františka Kuříka, který hrál velmi dobře již v uplynulé sezóně a byl členem
družstva, kterému jenom o vlásek unikla stříbrná medaile. Doufáme, že i ostatní
hráči se nenechají zahanbit a společně jako tým budou každému nepříjemným
soupeřem. Zatím jsou odehrána pouze tři kola. Ve všech utkáních žáci zvítězili
(Valdice 7:0; Nová Paka 5:2; Lány 7:0) a patří jim tak druhý stupínek za vedoucím
týmem TJ Chomutice A.
OÚ Studenec

63

Ročník 2015

Číslo 6

Tabulka:
1. Sokol Chomutice „A“
2. Orel Studenec
3. Jiskra Hořice „A“
4. TJ Nová Paka „A“
5. TJ Lázně Bělohrad „A“
6. Sokol Popovice „A“
7. TJ Jičín „B“
8. SK Miletín „A“
9. Sokol Lány „A“
10. Sokol Chomutice „B“
11. Sokol Libáň „A“
12. Sokol Nemyčeves „A“
13. SK Miletín „B“
14. Sokol Valdice „A“
15. Sokol Rovensko p. T. „A“

3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
2
3
3
3
2

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

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

21:0
19:2
19:2
16:5
12:9
8:13
14:0
8:13
7:14
7:14
6:8
6:15
3:18
0:21
1:13

9
9
9
7
7
7
6
5
5
5
4
3
3
3
2

Chtěl bych všem našim hráčům popřát, aby se jim dařilo, měli radost z předvedené hry i z výsledků. Aby vždy chtěli vyhrát, hráli čestně a uměli uznat kvality
soupeře. Prohrát není žádná tragédie, je ale smutné a demoralizující prodat svoji
kůži lacino. Hrajeme na výkonnostní úrovni, a proto vítězství sice velmi potěší, ale
není jediným a prvořadým smyslem naší činnosti.
Oddíl stolního tenisu je malý, není nás mnoho. Přesto doufám, že svým vystoupením za zelenými stoly budeme dobře reprezentovat sportovní organizaci Orel
i naši obec Studenec.
JUDr. Jan Kuřík

Volejbalistky přezimují na druhé příčce
Ženy zakončily podzimní část soutěže a zejména díky zlepšení v závěru podzimu
přezimují na druhé příčce. A právě zápasy s vedoucí Jaroměří čekají náš tým až na
jaře. Věřme, že se tým přes zimu skvěle připraví a bude znovu bojovat o titul!
Tabulka KP 2. třídy po podzimní části:
1. TJ Jiskra Jaroměř
2. Orel Studenec
3. TJ Harant Pecka
4. TJ Sokol Jezbiny
5. TJ Lánov
64

12
12
12
12
12

12
8
6
4
4

0
0
1
3
2

0
3
0
1
3

0
1
5
4
3

36:1
31:16
22:21
24:23
25:24

36
27
20
19
19
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2
1
1

2
2
0

0
1
2

8
8
9

15:29
15:31
10:33

10
8
5

Plánované akce Orla v roce 2016
8. 1.
7. 5.
27. 8.
28. 8.
3. 9.
12. 11.

Výroční členská schůze
Studenecký silák
Studenecké mixy – volejbalový turnaj smíšených družstev
Dětské soutěžní odpoledne
Letní bál
Svatomartinský večer

Závěrem bych chtěl jménem jednoty Orla ve Studenci popřát všem spoluobčanům pokojné a klidné prožití vánočních svátků a uvědomění si pravé podstaty
Vánoc, která nespočívá v množství dárků a přeplněných stolech. Do nového roku
2016 pak hodně úspěchů, radosti a životního optimismu.
za jednotu Orla Václav Urban

Diabetes a pohyb
Strava před, při a po cvičení
V jakých výživových podmínkách do cvičení vstupujete, velmi výrazně ovlivní
průběh a kvalitu Vašeho výkonu. Obecně bychom neměli intenzivnější pohybové
aktivity zahajovat příliš brzy po jídle, kdy probíhá hlavní fáze trávicích procesů.
V tomto období je velká část krve koncentrována v zažívacím traktu a prokrvení pohybového aparátu je nižší. Cvičit s plným žaludkem není příjemné a větší
fyzická námaha může způsobit řadu zažívacích obtíží. Stejně tak není vhodné
vstupovat do aktivity úplně na lačno, s dlouhým odstupem od posledního jídla.
Zvláště pak diabetici užívající inzulín musí být v těchto situacích velmi obezřetní
– riziko možné hypoglykemie je vysoké. Vhodné je tedy zahajovat trénink 2 až
3 hodiny po větším jídle či 1,5 až 2 hodiny po menším pokrmu. Podle předpokládané délky cvičení snězte odpovídající množství sacharidů. Kolik sacharidových
potravin před cvičením sníst je také ovlivněno aktuální glykemií. Užíváte-li inzulín
a Vaše glykemie se 30 min. před zahájením aktivity pohybuje v rozmezí 6 až
12 mmol/l, nacházíte se v nejlepších podmínkách. Je-li aktuální glykemie v rozmezí
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4,5 až 6 mmol/l, přijměte dodatečně 20 až 40 gramů sacharidů (obsažených např.
v 1–2 kouscích pečiva, 1–2 banánech či větší porci jiného ovoce). Zjistíte-li glykemii nižší než 4,5 mmol/l, do cvičení se vůbec nepouštějte! S velkou pravděpodobností byste se během tréninku dopracovali do hypoglykemického stavu.
Podle délky činnosti si také naplánujte občerstvení, které budete v průběhu
fyzické aktivity využívat. Je-li trénink krátký (délka trvání do 60 minut), k udržení
glykemie postačí mírně sladký nápoj (vhodná koncentrace sacharidového roztoku
je 3 až 6 %). Máte-li naplánovanou delší trasu nebo se účastníte turnaje, je třeba
k nápoji přidat další zdroje sacharidů. Ideální je ovoce, netučné pečivo a sladké tyčinky. Trvá-li aktivita déle než 90 minut, je velmi důležité v jejím průběhu
v pravidelných intervalech přijímat snadno stravitelné sacharidy. V průběhu každé
hodiny je třeba přijmout 20 až 50 g čistých sacharidů (2 až 5 výměnných jednotek).
Příkladem může být:
500 ml 4% sacharidového nápoje = 20 g sacharidů
+
1 středně velký banán = 20 g sacharidů
nebo 1 rohlík = 23 g sacharidů
nebo 1 müsli tyčinka = 21 g sacharidů
Strava – doplnění glykogenových zásob po tréninku má stejně velký význam.
Vždy počítejte s tím, že dokonce i po ukončení aktivity (která byla dlouhá a intenzivní) může dojít k náhlému poklesu hladiny krevního cukru. Po každém výraznějším fyzickém výkonu se snažte nejpozději do jedné hodiny sníst pokrm s vyšším
zastoupením sacharidů.
zdroj: hp://www.mte.cz/

Recept nejen pro diabetiky
Hruškovo-jablečný koláč
500 g polohrubé mouky (100 g polohrubé, 200 g celozrnné pšeničné, 200 g hladké),
250 g cukru (50 g diacukru na pečení), 1 prášek do pečiva, 1 vanilkový cukr (pro
diabetiky můžeme vynechat), 1 lžíce skořice, 130 ml oleje, 300 ml kefíru (i podmáslí
atd.), citronová šťáva
Náplň: 1 kg ovoce: hrušky, jablka, lžička skořice, kelímek sladké smetany (15 %)
Ovoce oloupeme a nastrouháme na hrubém struhadle na nudličky, pokropíme
citronovou šťávou, aby nezhnědlo. Těsto smícháme z mouky, cukru, prášku do
pečiva, skořice, oleje a podmáslí. Pečlivě propracujeme. Těsto vlhkýma rukama
rozprostřeme na vymazaný a vysypaný plech, na něj nasypeme nastrouhané ovoce,
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uhladíme a jemně přitiskneme. Pečeme ve vyhřáté troubě na 200 ℃ asi 20 min.,
po této době vylijeme na koláč rozmíchanou smetanu a pečeme dál asi 20 min. do
růžova. Smetana se musí vypéci a udělat krásný růžový povrch.
zdroj: hp://www.receptnajidlo.cz/

Malé vánoční zamyšlení a přání
pro každého z Vás
Dávná legenda vypráví o době, kdy se během zimního slunovratu narodilo výjimečné dítě, kterému rodiče dali jméno Ježíš. Jelikož bylo velmi chladno, zvědavost
a už tehdá lidská solidarita v podvědomí lidí přiměla davy, aby přinesly malému
dítku dar. Protože byli mnozí nemajetní, dal každý, co jen mohl. Utíkala staletí
a pro lidi bylo toto výročí Velké noci nazváno Vánoce. Od té doby lidé dávají
novorozeným dary na důkaz radosti z jeho příchodu na svět. Prostředí světa se
mění a lidé s ním. Nastala doba, kdy ze symbolického dárečku se čím dál víc dávají
drahé dary, které se záhy bez povšimnutí kupí na různých místech a mnohdy
radovanému zabírají volný prostor. Předvánoční nákupy vyprazdňují peněženky,
ubírají čas, naopak vnášení do jinak poklidných a nejkrásnějších svátečních dnů
chaos. Ani se nestíháme podívat na oblohu, zda na ní září hvězdy, slunce nebo
jen tiše padá sníh. Mnohdy se zamýšlím nad tím, zda by nebylo krásnější místo
shánění dárků, kterých je v obchodě po celý rok nepřeberné množství, v klidu
si připravit pohoštění pro přítomné u štědrovečerního stolu, zavzpomínat na své
blízké a přátele, jak oni slavili Vánoce a jaký to mělo úžasný duševní náboj. Jistě
mi dáte za pravdu, že ze všeho nejkrásnější bylo, je a bude uvítat nový příchod
človíčka, zahrnout ho láskou, zajistit mu bezpečí, zdravý a šťastný růst v prostředí,
kde se bude celý život cítit dobře. To jsou nejvzácnější dary bez ohledu na věk,
ty za žádné peníze nekoupíme, ty musí vycházet každému ze srdce. Dovolte mi
předat Vám dárek, který ze srdce posílám i já každému z Vás.
Až nachýlí se večer,
ten nejkrásnější čas,
ať všichni sejdete se spolu
u štědrovečerního stolu,
při svitu vánočního stromu,
propojíte svoje teplé dlaně,
vzpomenete na všechny,
OÚ Studenec
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kteří Vám v životě dávali lásku, víru a naději.
Dávali a dávají a nikdy nezapomeňte na ně!
Vždyť ten, kdo ze srdce dává, dvakrát dává,
třeba jen přání dobrého každého dne příštího
a zdraví, štěstíčko, na duši
ani na těle ať neutrpí žádný šrám
a nikdy necítí se sám
a do všech rodin hodně radosti a lásky,
na čele jen jemné věkem zdobící vrásky,
já v této krásné sváteční chvíli,
po každé sněhové vločce posílám Vám.
L. Ježková, Klub důchodců Studenec

Děkujeme všem občanům, kteří přispívají svými články do našeho Zpravodaje a díky nim jste celý rok informováni, co se ve
Studenci i v Zálesní Lhotě děje.
redakční rada Zpravodaje

Studeneý zpravodaj 6/2015
Vydává Obecní úřad Studenec
Internetová adresa: hp://sz.studenec.cz/
Uzávěrka dalšího čísla: 31. ledna 2016
Příspěvky lze zasílat na e-mail obec@studenec.cz
Tisk FITOS spol. s. r. o. Stará Paka
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Plesová sezóna 2016 v sokolovně ve Studenci
23. 1. Hasičský bál (SDH Studenec)
6. 2. Masopustní šibřinky, ráz „Filmové postavy“
(SK Studenec)
7. 2. Dětský ples (TJ Sokol Studenec)
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Opět OTEVŘENO KADEŘNICTVÍ na Horkách

MARTINA SKRBKOVÁ
Provozní doba dle objednávek. Telefon 603 211 560
Těším se na Vás, Martina
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pour féliciter 2016
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

podpůrné a zdravotní punčochy Avicenum na křečové žíly
tlakoměry a teploměry HARTMANN za akční ceny!
pomůcky a ponožky pro diabetiky
sportovní kompresní produkty ROYAL BAY®
zdravotní ortopedická obuv
ortopedické vložky Svorto
módní punčochové zboží ARIES
dentální hygiena (Curaprox, Lacalut aj.)
rehabilitační pomůcky
dárkový poukaz
na nákup v našich prodejnách v hodnotě 1.000,- Kč
inkontinenční pomůcky
manikúrní a pedikúrní nástroje
www.ariesMEDIshop.cz
dámské hygienické potřeby
dárkový poukaz
na nákup v našich prodejnách v hodnotě 500,- Kč
první pomoc, autolékárničky
Kontakt: info@aries.eu / 800 111 595, Studenec, Hradec Králové, Jičín, Plzeň, Praha 9
poukaz lze uplatnit nejdéle do:
Kód poukazu:

Kontakt: info@aries.eu / 800 111 595, Studenec, Hradec Králové, Jičín, Plzeň, Praha 9
poukaz lze uplatnit nejdéle do:
Kód poukazu:

www.ariesMEDIshop.cz

dárkový poukaz

MOŽNOST ZAKOUPENÍ
DÁRKOVÝCH POUKAZŮ

na nákup v našich prodejnách v hodnotě 250,- Kč
Kontakt: info@aries.eu / 800 111 595, Studenec, Hradec Králové, Jičín, Plzeň, Praha 9
poukaz lze uplatnit nejdéle do:
Kód poukazu:

www.ariesMEDIshop.cz

PODNIKOVÁ PRODEJNA ARIES

OTEVŘENO Po - Pá 8 - 18
Sobota 9 - 12
Studenec 309
T: 491 010 152
E: studenec@aries.eu

www.ariesMEDIshop.cz

