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Zhodnocení roku 2015
Letos podeváté Vám na tomto místě přináším rekapitulaci roku předešlého, tedy
souhrn záležitostí, které byly z mého pohledu ty nejdůležitější:
Rekonstrukce silnice Studenec (kostelecko) – směr Dolní Branná
Pokračující rekonstrukce začala 30. března a po mnoha úpravách harmonogramu
prací se silnice oﬁciálně otevřela 7. prosince. Jednalo se o celkovou rekonstrukci
silnic II. třídy, vedoucí přes naše dvě katastrální území, která trvala více jak dva
roky. Historicky se tato stavba zapíše do dějin našich obcí, jelikož svojí náročností,
délkou i ﬁnanční stránkou nemá své obdoby a téměř s jistotou se dá říci, že takto
obsáhlá rekonstrukce, do které byl zapojen státní rozpočet prostřednictvím Ministerstva ﬁnancí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Liberecký kraj, Královéhradecký
kraj, koncern Škoda Auto i bezprostřední a cílená snaha Svazku Krkonoše, Svazku
obcí Jilemnicko, již naši obec nikdy nepotká.
Sociální zázemí u základní školy
Touto investicí v podobě vybudovaných záchodků se vyřešily nedostatečné podmínky při konání kulturních akcí v okolí přírodního a kulturního amﬁteátru.
Zdravotní středisko
Největší investice loňského roku byla věnována budově zdravotního střediska.
Akumulační kamna a přímotopy byly nahrazeny tepelnými čerpadly. Byla vyměněna okna, zatepleny stropy i celý objekt, včetně realizace nové barevné úpravy.
Hala na odpadové hospodářství
V letních měsících bylo dokončeno opláštění nové haly na odpadové hospodářství, včetně prostranství v okolí této stavby. Od měsíce září je tento sběrný dvůr
uveden do provozu.
Místo pro odpočinek v Zálesní Lhotě
V podzimních měsících jsme začali s budováním místa pro odpočinek v Zálesní
Lhotě. Konečná podoba a možnost využití by mělo přijít na řadu v první polovině
letošního roku.
Opravy obecních cest v Zálesní Lhotě
Koncem roku se podařila v Zálesní Lhotě opravit další místní komunikace asfaltobetonovým povrchem, včetně prostranství autobusové zastávky U Svatých. Tak
jako v roce předešlém byla jejich oprava závislá na probíhající rekonstrukci hlavní
silnice. Ve Studenci se opravy provedou až v roce letošním.
OÚ Studenec
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Nasvícení kostelů
15. prosince se poprvé spustilo nasvícení obou kostelů v našich obcích. Jedná se
o zviditelnění dvou dominantních staveb, tedy kostela sv. Jana Křtitele ve Studenci
a kostela sv. Jana Nepomuckého v Zálesní Lhotě.
Příprava chodníku: autobusová zastávka „U Trojice“ – směr „Špice (Krůfovi)“
Koncem měsíce září se podařily získat souhlasy všech vlastníků přilehlých pozemků ohledně této stavby. V současné době máme územní rozhodnutí, následovat
bude žádost o stavební povolení a lhůta na vypsání dané výzvy o dotaci.
Důležité je také zmínit, že v rámci rekonstrukce hlavní silnice se v loňském roce
již provedla příprava elektrického vedení na nové veřejné osvětlení podél tohoto
chodníku, a nemusíme tak zasahovat do nového povrchu vozovky.
Příprava chodníku: cesta p. č. 1045/1 (Chládkovi) – konec obce
Koncem roku se rozjela příprava nejpodstatnější části dokumentů pro tuto
stavbu chodníku, jednoho z posledních podél silnice II. třídy, vedoucího po pravé
straně ve směru na Jilemnici.
V současné době jsou základní dokumenty, od kterých se bude odvíjet územní
i stavební řízení, podány na stavebním úřadě v Jilemnici. I na tuto akci očekáváme
vypsání další výzvy o dotaci.
Kompostování
Společný projekt „Jilemnicka – svazku obcí“ má za sebou druhý ucelený rok
sběru, třídění a likvidace biologicky rozložitelného odpadu. Ve Studenci je poptávka
po těchto službách vyšší než v Zálesní Lhotě, proto jsme přidali od měsíce září další
dva kontejnery k nově otevřenému sběrnému dvoru.
Především z tohoto důvodu se zvýšila i cena. Nadále zůstává, že obec tuto službu
pro své občany dotuje ze svého rozpočtu. V loňském roce cena přesáhla výši
100 000 Kč.
Poplatek za odpady
Tento poplatek průběžně upravuje většina obcí, jelikož se mění náklady subjektů,
na kterých jsme závislí. Naše obec se rozhodla cenu pro letošní rok udržet na
současné hodnotě 500 Kč za osobu a doﬁnancovat tak ztrátu ze svého rozpočtu.
Pro zajímavost: skutečná cena na jednu osobu nyní odpovídá částce
715 Kč!
Investičních i neinvestičních záležitostí se v průběhu roku děje více, ale nejsou
tolik viditelné jako ty výše zmiňované. Jsou také věci, které souvisejí s děním
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a provázaností v obci, které by nešly řešit bez dobré spolupráce. Jedna z takových
se týká vybudování nového parkoviště uvnitř závodu Tessitura Monti Cekia, s.r.o.
Díky vstřícnosti pana ředitele a investici ze strany tohoto závodu se podařila vyřešit
nepříjemnost v podobě zaparkovaných vozidel zaměstnanců ﬁrmy u zdravotního
střediska, kteří blokovali místa pro návštěvníky tohoto zařízení.
Tolik tedy k roku 2015, k tomu letošnímu zase v prvním vydání Zpravodaje 2017.
Jiří Ulvr, starosta

ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
Rekonstrukce silnice Studenec (kostelecko)
– směr Dolní Branná
K oﬁciálnímu spuštění provozu a otevření silnice došlo v pondělí 7. prosince,
slavnostní přestřižení pásky následovalo ve čtvrtek 10. prosince 2015 v úseku, kde
tuto silnici protíná hranice Libereckého kraje a Královéhradeckého kraje.
V první
polovině
letošního roku dojde
podél této nové komunikace k terénním
dodělávkám, které budou řešeny za provozu,
tedy již bez žádného
dopravního omezení.

Práce se přesunou do
Vrchlabí a jeho okolí,
provázanost všech komunikací by měla být
ukončena do konce listopadu 2017.
OÚ Studenec
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Od jara se začnou opravovat objízdné trasy, které byly využívány při opravě
hlavní silnice. Jak jsem Vás již informoval v předešlých číslech našeho Zpravodaje,
nového povrchu se dočká komunikace III. třídy propojující Zálesní Lhotu – Martinice a komunikace Zálesní Lhota (konec obce) – Horní Kalná. Prvně zmiňovaný
úsek bude zřejmě zatěžkán ještě jednou objízdnou trasou, a to v době, kdy se v jarních měsících v Martinicích začne opravovat železniční přejezd. Termín zatím není
stanoven, víme jen, že délka rekonstrukce železničního přejezdu by neměla přesáhnout 14 dní. Požadavek na nový silniční povrch v úseku Zálesní Lhota – Martinice je až po této rekonstrukci železničního přejezdu z důvodu velkého zatížení na
této objízdné trase, kde se dá předpokládat i nerespektování dopravního značení ze
strany řidičů, které vydá odbor dopravy a Policie ČR. Vylámané krajnice by hned
tak nikdo podruhé za sebou neopravil.
Jiří Ulvr, starosta

Rekonstrukce silnice Horka u Staré Paky – směr
Čistá u Horek
Od 4. dubna by měla začít pro veškerou dopravu úplná uzavírka silnice Horka
u Staré Paky – směr Čistá u Horek, která potrvá do konce letošního září. Zde bude
docházet k úpravě křižovatky (má dojít i ke změně hlavní silnice, která má být ve
směru Studenec – Nová Paka), tak i k sanaci břehů v serpentinách mezi výše zmiňovanými obcemi. Silnice od Studence bude v obci Horka u Staré Paky řízena semafory. Jiná omezení by neměla řidiče (než způsobená čekací doba) ve směru na
Novou Paku a Dvůr Králové nad Labem, potkat. V letních měsících lze očekávat
další semafory v centru Nové Paky, kde se předpokládá pokračující rekonstrukce
vozovky po první kruhový objezd ve směru od Studence.
Připomínám, že tyto informace jsou platné v době uzávěrky tohoto čísla Zpravodaje (31. 1. 2016). Podle zkušeností z předcházející rekonstrukce silnice v naší obci
lze předpokládat, že to bohužel nejsou informace konečné.
Jiří Ulvr, starosta

Pohoštění obecní polévkou
V sobotu 5. prosince se uskutečnil již 8. ročník „Pohoštění obecní polévkou“. Tato
obnovená tradice navazuje na období třicátých let minulého století, kdy především v době hospodářské krize byly jako podpora organizovány Obecní polévky
pro chudé děti. Vždy byl pověřen jeden hostinec (majitelé hostinců se kvůli tomu
hašteřili, přece jen to byl asi také zdroj zisku), chudé děti (soupis dodávala obec)
měly polévku zdarma, ostatní děti si ji mohly koupit zhruba za 35 haléřů.
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Děkuji hasičům, kteří se
zhostili občerstvení. Děkuji za
pomoc i Vám všem ostatním,
kteří jste pomohli s přípravou alespoň malým kouskem.
Závěrem Vám přináším foto-

graﬁe, které připomenou toto osmé zastavení.
Jiří Ulvr, starosta
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Významné výročí
Dne 9. prosince 2015
oslavila své 100. narozeniny nejstarší občanka obce Studenec
paní Anna Pauerová, roz.
Prokšová. Ještě jednou
srdečně blahopřejeme!
Šťastné století
Přicházím děkovat,
za vše, co život dal.
Stokrát blahopřát,
za víru, naději a lásku,
kterou Vám štědře
rozdával.
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V objetí domova,
slunce a vlahého stínu,
co vyprávěl příběhy
od Studence na Bukovinu.
Tam bylo radosti,
mládí nespoutané,
v ochraně domova,
na lukách, na polích,
brázdy vyorané.
Tam sklízelo se kamení i tvrdý chléb.
„Putujte světem,“ velel Vám osud,
„A navraťte se zpět!“
Stalo se a život šel dál,
potkával radost i slzy,
ty odešly brzy,
Váš úsměv vyhrával.
I já jsem přišel, pobýt jen krátce,
popřát a radovat se s Vámi,
z Vašeho slova a vzpomínkami.
Díky za všechno, co Bůh Vám dal,
s modlitbou ranních a večerních chval.
9. prosinec 2015
Rudolf Schreiber
Milé babičce Anně
Pauerové k jejím 100letým narozeninám ze
srdce přejeme hodně
zdraví a Boží požehnání.
Děkujeme za všechno, co
jste pro nás v životě znamenala, a za to, že jsme
se s Vámi vždy rádi setkávali.
Rodina Schreiberova,
Smolkova a Bradávkova
z Raduně

OÚ Studenec
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Obec Studenec v roce 2015 realizovala projekt s dotací fondů Evropské unie s názvem „Snížení energetické náročnosti a instalace TČ do objektu zdravotního
střediska“. Cílem projektu bylo snížení energetické náročnosti objektu zdravotního střediska. Na objektu bylo zatepleno obvodové zdivo, vyměněna okna a dveře,
zatepleny stropy, dále bylo instalováno tepelné čerpadlo typu „vzduch-voda“ o výkonu 60 kW. Z celkových nákladů akce ve výši cca 7,2 mil. Kč byla z fondů Evropské unie – ERDF uhrazena částka ve výši 5 mil. Kč, ze Státního fondu životního
prostředí částka ve výši 294 tis. Kč. Realizací projektu dochází k významným úsporám nákladů za vytápění, ke snížení spotřeby energie o cca 186 GJ tepla, což odpovídá úspoře 10 5 tun CO₂ ročně.

Placení poplatku ze psů na
rok 2016

Informace

Na OÚ ve Studenci jsou
Připomínáme majitelům psů, že poplatek je
k
dispozici
nalezené dva svazky
splatný do konce března 2016. Poplatek se
klíčů.
Bližší
informace Vám poplatí ze psů starších 3 měsíců.
skytneme
osobně,
nebo na teleNa základě Obecně závazné vyhlášky
fonním
čísle:
481
595
213.
č. 2/2007 o místních poplatcích sazba poplatku činí ročně:
– za prvního psa 200 Kč,
– za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300 Kč.

Z jednání zastupitelstva obce
Poslední zasedání studeneckých zastupitelů v roce 2015 se uskutečnilo 14. prosince za účasti 15 zastupitelů a 8 občanů.
Na úvod složila a podepsala slib MUDr. Marie Mühlová, která se stala zastupitelkou poté, co odstoupil Ing. Václav Urban. Místo něj byla také zastupiteli zvolena
do ﬁnančního výboru.
Během jednání proběhla diskuse o akcích pořádaných obcí v roce 2016, jejímž
výsledkem bylo hlasování o počtu těchto akcí. Návrh pana Pavla Mečíře, aby se
konaly pouze dvě akce (červnová a prosincová), nebyl přijat. Následně byl schválen původní návrh pořádat tři akce: v červnu (pouť), září (posvícení) a 3. prosince
(obecní polévka).
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Ing. Boura seznámil zastupitele s příjmy z poplatků a s výdaji na odvoz a uložení
komunálního, tříděného a nebezpečného odpadu a kontejnerů. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 byla ponechána v platnosti, což znamená, že poplatek za odpady
zůstává na rok 2016 ve výši 500 Kč na osobu.
Na základě žádosti farnosti Zálesní Lhota zastupitelé rozhodli o přesunu velkoobjemových kontejnerů na odpad ke skladovací hale, která je majetkem ﬁrmy
ZETKA Strážník.
Schválena byla žádost o dotaci na projekt „Studenec – chodník podél silnice
II/293, střední část“ do výše 2,8 mil. Kč do Dotačního fondu Libereckého kraje, Programu obnovy venkova, jehož schválení a vypsání se předpokládá na začátku roku
2016.
PaedDr. Petr Junek seznámil přítomné s výroční zprávou ZŠ, která je k nahlédnutí na OÚ. Tato zpráva informuje o hospodaření školy, výsledcích ve výuce, práci
zájmových kroužků a sportovní činnosti. Spolupráce s obcí je na dobré úrovni, ZŠ
má slušné výsledky ve vzdělávání (v celorepublikovém měřítku) i sportovní činnosti.
V souvislosti s novým občanským zákoníkem musí být v názvu školy uveden typ
organizace. Zastupitelé proto odsouhlasili nový název studenecké školy: „Základní
škola a Mateřská škola, Studenec, okres Semily, příspěvková organizace“.
V dalších bodech programu zastupitelstvo projednalo a schválilo:
– prodej pozemků v Zálesní Lhotě,
– smlouvu týkající se výstavby chodníku v Rovnáčově podél silnice směrem na
Martinice,
– rozpočtové změny za rok 2015 č. 2 a rozpočtové provizorium pro I. čtvrtletí roku
2016,
– pověření rady obce do konce roku 2015 kvůli dotacím a rozpracovaným akcím,
– převod 6,6 mil. Kč z účtu obce u ČNB na účet u GE Money Bank.
V diskusi pan starosta informoval o následujících záležitostech:
– Dne 7. prosince byla po rekonstrukci otevřena silnice směrem na Dolní Brannou.
– Ohledně budoucnosti pečovatelského domu byla kontaktována ﬁrma Projektis
ze Dvora Králové, která má s podobnými stavbami zkušenosti a projektuje i pro
studenecké ﬁrmy. Po detailnější prohlídce ﬁrma navrhuje postavit nový objekt;
v tom případě by se nejprve řešil demoliční výměr, na který by navazovala nová
stavba. Pan Pavel Jiran poznamenal, že Projektis je dobrá ﬁrma, ale oslovil by
i jiné projektové kanceláře.
– Pracovníci krajského úřadu na valné hromadě Svazku obcí Jilemnicko představili stanovisko MPSV o budování sítě sociálních služeb a pověřili ORP Jilemnice
oslovením obcí, které budou mít zájem zapojit se do této sítě.
OÚ Studenec
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– Vyšla novela zákona o pozemních komunikacích, která má nešťastně nastavené
parametry mezi účelovými a místními komunikacemi a očekává se její další
úprava. V této souvislosti je potřeba vytvořit dle platných norem pasportizaci
komunikací, jejíž poptávka bude řešena společně se Svazkem obcí Jilemnicko.
Pan Tomáš Chrtek nabídl seznam asi 20 hudebních skupin, které by mohly vystoupit na obecních akcích.
Pan Jakub Tauchman se na dotaz na pořízení nového párty stanu dozvěděl, že
nákup stanu o rozměrech 6 × 12 m bude zahrnutý do rozpočtu obce na rok 2016.
Zastupitelé se shodli, že ho bude mít na starosti pracovník obce pan Tomáš Kuřík
(půjčování, vracení, kontrola, opravy) a že by se neměl půjčovat mimo obec.
Dále se pan Jakub Tauchman zeptal na spolupráci s partnerskou obcí Zuberec
na Slovensku. Pan starosta odpověděl, že dohoda o spolupráci mezi oběma partnerskými obcemi je naplňována. Zuberec je stejně velká obec s podobnými problémy
a zkušenostmi, navíc zde není jazyková překážka. Na příští rok se plánuje výměna
zkušeností zastupitelů ze Zuberce ve Studenci. Pan Pavel Jiran dodal, že se nelze na
vše dívat přes peníze a že jde také o propagaci, navíc vzhledem k objemu rozpočtu
jsou náklady zanedbatelné.
Na závěr pan starosta všem popřál krásné svátky, poděkoval za uplynulý rok
a popřál úspěšný vstup do roku příštího.

Sběr nebezpečného odpadu a elektrozařízení
sobota 16. dubna 2016
Studenec
NO bude sbírán
od 9. 4. 2016 do 2. 7. 2016
každou druhou sobotu
ve sběrném dvoře v Kruhovce!

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

10.50
11.00
11.15
11.30
11.45
12.00

Se svým odpadem si každý musí přijít osobně.
Sběr je zdarma pouze pro občany našich vesnic a pro majitele nemovitostí na
území našich vesnic!
Sběr nemohou použít právnické osoby a osoby fyzické oprávněné k podnikání.
Pozor! Pneumatiky jsou sbírány pouze bez ráů!
Elektrozařízení = všechno, co je na elektrický proud nebo na baterie.
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Kontejnery na komunální odpad budou umístěny v Zálesní
Lhotě od 22. do 24. dubna 2016 na novém místě u skladovací haly
ZETKY Strážník a.s. za kostelem.
‼! Ve Studenci budou kontejnery umístěny ve sběrném dvoře v Kruhovce u haly každou druhou sobotu od 9. 4. do 2. 7. 2016 od 9 do 12 hod.
Uložení odpadu do kontejneru bude možné pouze pro občany Studence
a Zálesní Lhoty, pro majitele nemovitostí na území našich vesnic a po
předložení občanského průkazu ‼!
Děkujeme – OÚ Studenec

Půjčky z Fondu rozvoje bydlení
Obecní úřad Studenec vyhlašuje podmínky výběrového řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení.
Přihlášku je možné podat do 11 hodin 29. dubna 2016 na OÚ Studenec.
Žádost musí obsahovat:
a) jméno a příjmení žadatele (v případě SJM – i jméno a příjmení druhého z manželů), název právnické osoby a statutárního zástupce
b) adresa trvalého pobytu fyzické osoby, sídlo právnické osoby nebo fyzické podnikající osoby
c) přesné označení předmětné obytné budovy (adresa, číslo popisné, číslo parcely,
doklad o vlastnictví domu nebo stavby, příslušnou projektovou dokumentaci včetně
předpokládané ceny, stavební povolení či jiný doklad o přípustnosti akce – požaduje-li to stavební zákon)
d) účel, na který má být půjčka poskytnuta
e) předpokládaná lhůta dokončení stavby
) požadovaná výše půjčky
g) doklad o výši příjmů žadatele a ručitelů (půjčka do 50 tis. jeden ručitel, nad 50 tis.
dva ručitelé). U ženatého (vdané) ručitele v případě SJM souhlas manžela (manželky) s ručením. Pokud jsou vyžadováni 2 ručitelé, nemohou to být manželé žijící
v SJM. Zároveň nemůže manžel/ka v SJM dělat ručitele druhému z manželů.
OÚ Studenec
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Z fondu se poskytují tyto druhy půjček:
Poř. č. Název (účel)
Úrok
01 Rozšíření stávající byt. jednotky
3%
02 Rekonstrukce domu, bytu nebo jeho části
3%
03 Obnova fasády
3%
04 Zateplení obvodového pláště domu
3%
05 Izolace domu proti vlhkosti
3%
06 Rekonstrukce střechy
3%
07 Výstavba domovní ČOV nebo septiku s bioﬁltrem ke stávajícímu domu 3 %
08 Vybudování nebo rekonstrukce WC a koupelny
3%
09 Výměna oken
3%
10 Rekonstrukce vytápění domu
3%
Horní hranice půjčky na jednu domácnost je 500 000 Kč. Domácností se rozumí
ekonomicky spjatá skupina dlužníků. Jednotlivé druhy půjček lze sčítat. Půjčku lze
čerpat nejdéle 12 měsíců po podpisu smlouvy oběma stranami. Půjčka se splácí
v pravidelných měsíčních splátkách. Začátek splácení jistiny i úroku včetně termínů splátek se stanoví ve smlouvě mezi obcí a dlužníkem. Ve smlouvě lze dohodnout dobu splatnosti půjčky.
Mgr. Jiří Ulvr, starosta obce Studenec

Směrnice č. 1/2015
o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu
rozvoje bydlení na území obce Studenec
Čl. I
Základní ustanovení
1. Obec Studenec vytvořila v zájmu rozvoje bydlení a zlepšení životního prostředí
v obci Fond rozvoje bydlení (dále jen fond, zkratka FRB), který slouží k poskytování půjček vlastníkům domů a bytů na podporu úsilí o zlepšení stavu dosavadního bytového fondu a zvelebení staveb pro bydlení na území obce Studenec,
podle dále stanovených pravidel a podmínek.
2. Finanční prostředky fondu jsou uloženy na účtu Obce Studenec číslo:
30007–261128774/0600 u GE Money Bank jednatelství Jilemnice.
Čl. II
Příjmy fondu
16
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1. Příjmy fondu jsou:
– splátky půjček, poskytnuté obcí vlastníkům obytných budov a úrokové výnosy
z nich
– příspěvek obce, schválený Zastupitelstvem obce
2. Příjmy a případné přírůstky fondu musí být ponechány fondu k použití podle
pravidel této směrnice.
Čl. III
Výdaje fondu
Prostředky fondu je možno používat pouze v souladu se stavebními předpisy, při
jejich porušení je nutné úvěr bezodkladně vrátit.
Obec může prostředky fondu použít:
1. Prostředky fondu je možno používat výhradně k poskytování půjček při úroku
3 % a splatnosti 1 až 7 let fyzickým a právnickým osobám, které vlastní obytné
budovy pro trvalé bydlení v katastru obce Studenec a Zálesní Lhota k úhradě
nákladů na jejich opravy a modernizaci.
2. Výdaje fondu jsou též výdaje poskytované GE Money Bank a. s. za zřízení a vedení zvláštního účtu.
3. Adresáty půjček z fondu mohou být pouze subjekty, tj. fyzické a právnické
osoby, které vlastní budovy pro trvalé bydlení na území obce, a které přijmou
závazek poskytnutou půjčku využít ve prospěch těchto budov podle pravidel
stanovených a uvedených ve smlouvě.
4. Z fondu se poskytují tyto druhy půjček:
Poř. č. Název (účel)
Úrok
01 Rozšíření stávající byt. jednotky
3%
02 Rekonstrukce domu, bytu nebo jeho části
3%
03 Obnova fasády
3%
04 Zateplení obvodového pláště domu
3%
05 Izolace domu proti vlhkosti
3%
06 Rekonstrukce střechy
3%
07 Výstavba domovní ČOV nebo septiku s bioﬁltrem ke stávajícímu domu 3 %
08 Vybudování nebo rekonstrukce WC a koupelny
3%
09 Výměna oken
3%
10 Rekonstrukce vytápění domu
3%
Horní hranice půjčky na jednu domácnost je 500 000 Kč. Domácností se rozumí
ekonomicky spjatá skupina dlužníků. Jednotlivé druhy půjček lze sčítat. Půjčku lze
OÚ Studenec

17

Ročník 2016

Číslo 1

čerpat nejdéle 12 měsíců po podpisu smlouvy oběma stranami. Půjčka se splácí
v pravidelných měsíčních splátkách. Začátek splácení jistiny i úroku včetně termínů splátek se stanoví ve smlouvě mezi obcí a dlužníkem. Ve smlouvě lze dohodnout dobu splatnosti půjčky.
Čl. IV
Výběrové řízení
1. Výběrové řízení na poskytnutí půjček z fondu vyhlašuje jednou až dvakrát ročně
Obecní úřad Studenec na základě usnesení rady obce. Podmínky výběrového řízení budou zveřejněny na úřední desce Obce Studenec.
2. Přihláška musí obsahovat:
a) jméno a příjmení žadatele (v případě SJM – i jméno a příjmení druhého z manželů), název právnické osoby a statutárního zástupce
b) adresa trvalého pobytu fyzické osoby, sídlo právnické osoby nebo fyzické podnikající osoby
c) přesné označení předmětné obytné budovy (adresa, číslo popisné, číslo parcely, doklad o vlastnictví domu nebo stavby, příslušnou projektovou dokumentaci včetně předpokládané ceny, stavební povolení či jiný doklad o přípustnosti
akce – požaduje-li to stavební zákon)
d) účel, na který má být půjčka poskytnuta
e) předpokládaná lhůta dokončení stavby
) požadovaná výše půjčky
g) doklad o výši příjmů žadatele a ručitelů (půjčka do 50 tis. jeden ručitel, nad
50 tis. dva ručitelé). U ženatého (vdané) ručitele v případě SJM souhlas manžela (manželky) s ručením. Pokud jsou vyžadováni 2 ručitelé, nemohou to být
manželé žijící v SJM. Zároveň nemůže manžel/ka v SJM dělat ručitele druhému
z manželů.
3. Obec si vyhrazuje právo provést kontrolu objektu před započetím prací a po jejich dokončení, zda byly zapůjčené prostředky použity v souladu s podmínkami
této směrnice.
4. Rada obce jmenuje pětičlennou komisi, která provede vyhodnocení přihlášek
a předloží žádosti radě obce. Rada předloží žádosti o půjčky ke schválení ZO.
5. Výběrové řízení je ukončeno nabídkami k uzavření smluv o půjčkách. Výsledek
nepodléhá právu odvolání.
6. O výsledku výběrového řízení budou všichni žadatelé písemně vyrozuměni. Vybraní žadatelé budou vyzváni k uzavření smlouvy o půjčce po jejím odsouhlasení
18
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ZO. Právo na uzavření smlouvy zaniká, pokud se žadatel nedostaví k uzavření
smlouvy do 30 dnů po souhlasu ZO o poskytnutí půjčky.
Čl. V
Smlouva o půjčce
1. S žadateli, kteří úspěšně projdou výběrovým řízením a půjčku pro ně schválí ZO,
uzavře obec smlouvu o půjčce.
2. Smlouva musí obsahovat tyto údaje:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

smluvní strany
identiﬁkaci typu půjčky
celkovou částku půjčky, v případě více titulů i skladbu
způsob čerpání půjčky
úrokovou sazbu
lhůtu splatnosti půjčky
způsob splácení (příkazem, složenkou apod.)
závazek žadatele k užití půjčky k dohodnutému účelu
smluvní pokutu při porušení účelovosti (okamžité vrácení + pokuta 30 %)
záruku na půjčku – do 50 000 Kč jeden ručitel, nad tuto částku dva ručitele
souhlas žadatele s kontrolním působením OÚ (starosta nebo místostarosta)
a jeho závazek předkládat OÚ účetní doklady jako podklad pro čerpání půjčky
Čl. VI
Závěrečná ustanovení

1. Poskytování půjček upravených touto směrnicí podléhá kontrole obce.
2. Obecní úřad je povinen souběžně s návrhem na vyhlášení dalšího výběrového
řízení předložit ZO vyhodnocení hospodaření fondu za uplynulý rok.
3. Na právní vztahy touto směrnicí neupravené se vztahují příslušná ustanovení
občanského zákoníku.
Čl. VII
Účinnost
Tato směrnice nabývá účinnosti 15. 6. 2015. Tímto dnem se ruší Směrnice
č. 1/2013 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na
území obce Studenec.
Ve Studenci dne 15. 6. 2015
OÚ Studenec

Bc. Jiří Ulvr, starosta obce Studenec
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Kalendář akcí 2016
Datum Název akce
2. 1.
8. 1.
23. 1.
6. 2.
7. 2.
20. 2.
21. 2.
29. 2.
Únor

Místo konání

Pořádající

Pension Trautenberk SK Studenec
Orlovna
Orel Studenec
Sokolovna
SDH Studenec
Sokolovna
SK Studenec
Sokolovna
Sokol Studenec
Hostinec
T. J. Sokol Zálesní Lhota
Hostinec
T. J. Sokol Zálesní Lhota
Škola
ZŠ a SK Studenec
lyžích, veřejný závod
Sokolovna
Sokol Studenec
Únor 23. ročník Studenecké štafety, běh na lyžích
Sokolovna
Sokol Studenec
Únor Lyžařské závody / Závody na pytlích
Lyžařský vlek
T. J. Sokol Zálesní Lhota
2. 4. Východočeský pohár v OB
Bílsko u Kopidlna
SK Studenec
30. 4. Pálení čarodějnic
Fotbalové hřiště
SK Studenec
30. 4. Pálení čarodějnic
Fotbalové hřiště
T. J. Sokol Zálesní Lhota
7. 5. Silák, zabíjačka
Orlovna
Orel Studenec
8. 5. 35. ročník Běhu vítězství, přespolní běh
Strážník – Náměstí
Sokol Studenec
11. 5. Světový den orientačního běhu
Areál u školy
ZŠ a SK Studenec
13.–15. 5. Oslavy 130 let, okrsková soutěž, koncert skupiny Vaťák
U školy
SDH Studenec
28. 5. 9. Studenecké míle
Amﬁteátr Studenec
Obec Studenec
Červen Turistický výlet
Sokol Studenec
Červen Dětský den
Fotbalové hřiště
T. J. Sokol Zálesní Lhota
4. 6. Firemní den
ﬁrma Plasteko
Plasteko
18. 6. Koncert skupiny Jam&Bazar
Amﬁteátr Studenec Obec Studenec, ZŠ Studenec
25.–26. 6. Studenecká fotbalová pouť
Fotbalové hřiště
SK Studenec
20

Studenecký mariáš
Výročka v orlovně
Hasičský bál
Masopustní šibřinky
Dětský maškarní bál
Fotbalový ples
Dětský karneval
Halový orientační běh
Přebor ČOS v běhu na
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Červenec Turnaj v nohejbale
Fotbalové hřiště
T. J. Sokol Zálesní Lhota
16.–18. 8. Sokolský tábor
Sokolovna
Sokol Studenec
27. 8. Studenecké mixy – volejbalový turnaj
Orlovna
Orel Studenec
28. 8. Dětské odpoledne u orlovny
Orlovna
Orel Studenec
3. 9. Letní bál v sokolovně Sokolovna
Orel Studenec
10. 9. 49. ročník Posvícenský koláč, přespolní běh
Za hasičárnou
Sokol Studenec
10. 9. Koncert skupiny Komunál
Amﬁteátr Studenec Obec Studenec, ZŠ Studenec
27. 9. Podkrkonošská liga žáků v OB
SK Studenec
Září Můj první gól
Fotbalové hřiště
SK Studenec
Září Hasičské odpoledne se stezkou odvahy
Za hasičárnou
SDH Studenec
12. 11. Svatomartinský večer v orlovně
Orlovna
Orel Studenec
3. 12. Obecní polévka
Amﬁteátr Studenec
Obec Studenec
17. 12. Turnaj v tenisu
Sokolovna
Sokol Studenec
30. 12. Výstup na Strážník
Odchod od sokolovny Sokol Studenec

Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2016
Farní charita Studenec děkuje tímto koledníkům i dárcům, kteří se zúčastnili
Tříkrálové sbírky 2016. Výtěžek sbírky v naší obci Studenec činil 67 105 Kč. V Zálesní Lhotě se vybralo 5 768 Kč. Prostředky byly odeslány na ústředí Charity ČR
v Praze 1.
Letošní výtěžek 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 nebo mimořádné situace.
Každoročně sbírka podpoří i humanitární pomoc u nás a v zahraničí.
Ať Vám Pán za Vaše dary a službu požehná!
za FCH Studenec Heda Jiranová
OÚ Studenec
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Pozvánka do knihovny
Mary Higgins Clarková: Nikdy není pozdě
K příjemnému večeru jsem přidala kousek nočního času
a knihu přečetla najednou. A byl to čas, který rozhodně neodepíšu jako ztrátu.
Autorku mám velmi ráda a tato kniha mi připadala jako jedna
z nejlepších, které jsem od ní četla. Velmi zajímavá zápletka, čtenář sleduje hned dvě dějové roviny.
Setkání možných podezřelých z dávné vraždy a akutní nebezpečí, jež hrozí hlavní hrdince. Krátké kapitoly v závěru knihy
vystupňovaly napětí.
Propracované osudy všech zúčastněných ukázaly, že v životě často není situace
černobílá a je mnoho motivů, jež by mohly vést i k vraždě.
Vřele doporučuji.
Žasnu nad autorkou (* 1927), která je stále plná nápadů a dokáže je, dle mého názoru, skvěle napsat. U spisovatelů irského původu si zkrátka „sednu u ohně“ a nechám si vyprávět příběh.
Skrze její knihy jsem přesvědčená, že ji „znám“. Přijde mi otevřená a přímá. Pravdivá. Pevně věřím, že je taková, jakou ji vnímám skrze slova !
Přeji pevné zdraví a ještě mnoho knih jako je tato.
Carrie Adamsová: Kmotra
Popravdě jsem nečekala to, co jsem při čtení s údivem zjistila
– velmi zdařile napsanou knihu.
Na autorčin styl jsem si zvykla rychle, obdivovala její inteligentní pohrávání se slovy, hořkosladkou atmosféru knihy, přesné
vyobrazení postav a humor. Těch dějových linek, které sledují
všechny osudy přátel hlavní osoby, bylo opravdu hodně a přitom to ani v nejmenším nevadilo, protože to celé propojila úžasná
kmotra. I když nevím, zda by to slovo úžasná, nemělo být v uvozovkách.
Ale když se tak dívám kolem sebe a na sebe, tak kdo má patent na rozum a na
moudrá rozhodování v situacích, které nám život každý den přináší? Ne, nejsem
jako hlavní hrdinka, ale ano, hlavní hrdinka mi byla blízká. Doporučuji!
A děkuji, že mi knihu doporučila dcera, protože kdo ví, zda bych se do ní jinak
pustila – obálka vypadá humoristicky a já podobný žánr moc nečtu. Ono jde ale
o mnohem víc než o humor.
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A těším se na další díl – opravdu !
V knihovně jsou knihy nově přerovnány podle žánrů, česká i světová literatura
má více místa a také povinná literatura pro studenty je oddělena výrazněji.
Srdečně zveme všechny stávající i nové čtenáře k návštěvě!
Ludmila Tauchmanová

Zprávy ZŠ a MŠ Studenec
Kalendářní rok 2016 již opět podobně jako jeho předchůdci neuvážení letí a ještě
jsme se nestačili ani ohlédnout za rokem 2015. Ve studenecké škole opět přibyli
další žáci, ale škola hučí jako úl pouze na prvním stupni. Převážná část žáků druhého stupně totiž upadla do zajetí svých mobilních telefonů a pohyb se z programu
jejich přestávek pomalu vytrácí. K tomu se vytrácí schopnost psát česky bez gramatických chyb, neboť sms a všechny ty další sociální sítě si na nějaký pravopis nehrají, naopak si vytvářejí vlastní jazyk plný neologismů, zkratek, cizích slov
a znaků. Na druhou stranu lze aspoň v tomto směru (pomineme-li občasnou vulgaritu) pozorovat určitou kreativitu. Neuvědomují si však, že dávají světu svou vlastní
identitu, což může někdy přinést řadu problémů.
Vzhledem k rostoucímu počtu žáků se však vedení školy společně se zřizovatelem
Obcí Studenec musí zabývat dalším prostorovým zázemím školy. Z tohoto důvodu
byla zadána studie o variantách rozšíření prostor školy, citelně chybí třídy pro dělené hodiny a akutním nedostatkem prostor strádá především školní družina.
Kdysi dávno francouzští jakobíni v rámci
své revoluce (která je
nakonec sežrala) vytvořili vlastní kalendář
a leden se stal měsícem sněhu, v našich
poměrech se v současné době stal leden
měsícem výkazů. Stát
chce mít stále lepší
přehled o svých poplatnících, a tak elektronizuje,
vykazuje,
OÚ Studenec
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kontroluje a přijímá další zaměstnance do administrativy státu. A pokud v něčem
český stát dosahuje opravdu vyspělé mezinárodní úrovně, pak je to právě v této
oblasti. Mezinárodní rámcová doporučení považuje za bernou minci a striktně je
vkládá do české legislativy. Školství je v tomto směru v řadě případů mezi prvními.
Za zmínku stojí například diskuse o nezdravých potravinách ve školních jídelnách
a bufetech. Určitě lze souhlasit s představiteli našeho potravinářství, že jedinou nezdravou potravinou je potravina zkažená. Budeme-li se řídit vyhláškou o přípustných potravinách ve školách, dopadneme jako Jan Werich v pohádce Byl jednou
jeden král.
Pokud chce každá škola přežít, musí si vytvořit vlastní obranné mechanismy.
Určitě lze říci, že studenecká škola přežila rok 2015 s úspěchem. Žáci uspěli ve srovnávacích testech, i když struktura jejich vědomostí je naprosto odlišná od dob dřívějších. Vybavení školy bylo dále doplněno dalšími pomůckami v celkové hodnotě
1,5 milionu korun, a to z Evropských strukturálních fondů, z vlastního investičního
fondu a z vlastního rozpočtu.

V průběhu roku škola získala z ESF více než 2,5 milionu Kč, jejichž čerpání bylo
ukončeno závěrečnými monitorovacími zprávami, které byly odevzdány na příslušná ministerstva a příslušné instituce. O Výzvách 51 a 56 jsme čtenáře Studeneckého zpravodaje informovali v předchozích číslech, v závěru roku byla dokončena
Výzva 57. V první šabloně se žáci zdokonalovali v komunikačních jazykových dovednostech z anglického jazyka formou tzv.
blendeed learningu. Ve
druhé šabloně se žáci
druhého stupně podíleli
na celkové rekonstrukci
školních dílen a vyráběli podle své vlastní
dokumentace jednotlivé
výrobky. V rámci projektu byly renovovány
pracovní stoly a zakoupeny nové sady nářadí.
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Zprávičky z MŠ Zálesní Lhota
V naší školce se v prosinci udála řada akcí, které jsou typické pro toto období
a na které se všichni moc těšíme.
Před Vánocemi jsme se
sešli na předvánočním tvoření, velice nás překvapila
početná účast maminek
a tatínků, kteří si přišli společně s dětmi vytvořit dekorace k adventu. Děti si
za pomoci rodičů vyrobily
vánočního skřítka z jablíček, řetěz z brček a svícen

z pomeranče. Úsměvy na tváři dětí svědčily za vše.
Ve studenecké školce jsme zhlédli představení
„Jejda strašidýlko“ s krásnými kulisami a loutkami.
Po představení nás přišel navštívit Mikuláš s čerty,
kterým děti zazpívaly písničku, a za odměnu nám
zanechal ve školce balíčky s dobrotami.
Část dětí také jako každý rok vystoupila na studenecké Obecní polévce, kde jsme předvedli vánoční pásmo. Děti byly odměněny velikým potleskem a malým pamlskem. Děkujeme za pozvání.
Poté už následovaly besídky pro důchodce a rodiče, které se vždy těší velkému zájmu. Nacvičili jsme s dětmi pohádku „O Budulínkovi“, plnou
OÚ Studenec
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písniček a ve verších. Dětem
se povedla a sklidila veliký potlesk. Nechyběly vánoční básničky a písničky. Děkujeme také
důchodcům a paní Švecové za
krásné koníky z perníku.
Vánoční besídky ukončily

řadu vystoupení a akcí, které jsme
měli za prosinec opravdu dostatek.
Ve školce ještě přišel z předstihem Ježíšek a nadělil dětem plno
nových hraček a zajímavých stavebnic a her.
Začátkem ledna jsme se opět vydali do studenecké školky na představení „My jsme malí muzikanti“, povídání o hudebních nástrojích a písničkách hravou formou.
Na konci ledna ve školce proběhl
„Den s dopravní výchovou“, projekt
Bezpečně na silnicích. Povídání o chování dětí na silnicích a v dopravních
prostředcích.
učitelky MŠ Zálesní Lhota
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Zápis do 1. třídy pro školní rok 2016/2017
15. leden 2016 byl pro mnohé předškoláky dnem svátečním. V doprovodu svých
rodičů přišlo do školy k zápisu do 1. třídy postupně 52 dětí ze Studence, Bukoviny,
Zálesní Lhoty, Horek
u St. Paky, Čisté u Horek, Nedaříže, Martinic,
Roztok u Jil., Levínské
Olešnice. Děti i jejich rodiče byli přivítáni hned
u vchodu
usměvavými
dívkami z 8. třídy Eliškou
Drbohlavovou, Káťou Horáčkovou a Bárou Vanclovou.
Dívky se věnovaly
dětem i jejich rodičům
v učebně 2. třídy, kde pro
všechny bylo připraveno zázemí. Zatímco rodiče „úřadovali“, děti kreslily a pak
s pomocí svých rodičů i trošku lepily, aby si odnesly společně dotvořeného medvídka, kterého jim předpřipravily děti ze školní družiny (děkujeme), nebo si vybarvovaly vánoční omalovánkové obrázky. Za vše byly odměněny sladkou lízátkovou
odměnou. K osvěžení sloužil domácí zákusek z dílny kroužku pečení pod vedením
p. V. Bekrové a pro děti džus či pro rodiče káva a čaj.
V prvních třídách
pak
děti
ukázaly
p. učitelkám Ivě Exnerové, Pavle Bouchnerové a Zdeňce Erbenové, co všechno
už ovládají. Potvrdilo
se, že předškoláci jsou
šikovní a na 1. třídu
se těší. Jen bude třeba
opět dopilovat „řeč“,
která umí hodně potrápit.
Za
odměnu
si
děti odnášely drobné
OÚ Studenec
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překvapení v Kindervajíčku a pozvánku
ještě k dalším třem návštěvám velké školy,
aby si ji v únoru prohlédly za pomoci pohádkových
bytostí,
ve školních lavicích
při jarním tvoření
v březnu zkusily „dávat pozor“ a v květnu
si zasportovaly a zasoutěžily na „umělce“ za pomoci velkých školáků.
Všem, kteří se podíleli na přípravě a vlastním průběhu zápisu, děkuji.
PaedDr. Dana Synková, zástupkyně ředitele ZŠ a MŠ

Kouzelnické představení
V předvánoční době přinesl zpestření pro žáky
1. stupně a 6. ročníků Tom Podzimek z 6. B se
svým kouzelnickým vystoupením. Předvedl různé
triky s kartami, dokázal změnit barvu hrací kostky
a další neuvěřitelné kousky. Magií se zabývá ve
svém volném čase. Zúčastnil se také Mezinárodního festivalu kouzel v Jičíně – Jičínský magik 2015,
kam letos zavítalo přes 130 kouzelníků z 5 evropských zemí. Tom se umístil na 3. místě v kategorii
Junior I. Gratulujeme a děkujeme za kouzelnou hodinu pro své spolužáky.
Mgr. Petra Pohořalá, třídní učitelka 6. B

Přednáška o Indii
V listopadu 2015 proběhla ve škole přednáška Michala Kučery, který si pro žáky
druhého stupně připravil zajímavé povídání o severní Indii a prezentaci fotograﬁí z této oblasti, kde strávil téměř pět týdnů. Žáci mohli vidět snímky z oblasti
Kašmíru, který leží na hranicích Indie, Pákistánu a Číny. Území je charakteristické
vysokou nadmořskou výškou. Michal žákům vyprávěl, jak se do regionu Ladakh,
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nazývaného Malý Tibet, mohou lidé dostat z indického vnitrozemí pouze dvěma
cestami, kde je nutné překonat horské průsmyky přesahující nadmořskou výšku
i pět tisíc metrů. Děti si prohlédly fotograﬁe z horských vesnic, z panenské přírody
(jezera Tso Kar a Tso Moriri a himálajské vrcholy přesahující i 6,5 tis. metrů) a z významných severoindických měst (Šrínagar, Amritsar – posvátné město sikhského
náboženství, Dharamsala – sídlo dalajlámy, Manalí a další).
Michal záživně vyprávěl i o zvycích a běžném životě tamějších obyvatel… Bylo
znát, že si žáci všímali i maličkostí, ke kterým se pak v dalších dnech vyjadřovali:
„Zaujalo nás, jak se v horách člověk musí orientovat pomocí horských sedel s barevnými vlaječkami nebo pomocí oslích bobků. Když jsme u těch bobků, tak nás
trochu vyděsily jejich strašné záchody… I cestování vlakem a autobusem je tu jiné
než u nás. Silnice tu jsou úzké a autobusy mají přednost před ostatními dopravními
prostředky. Lidé, kteří uznávají Buddhu, se modlí pomocí modlitebních mlýnků,
kterými vysílají signál k Buddhovi. K nejnáročnějším okamžikům výpravy určitě
muselo patřit cestování v horách ve výšce nad 5 000 metrů v nelehkém terénu, kdy
na člověka s těžkým baťohem čekají překážky – třeba v podobě divoké řeky.“
Přednáška se všem velice líbila, žáci odměnili Michala dlouhým potleskem
a v některých se možná začala rodit touha po dobrodružství…
Mgr. Monika Mečířová a žáci 6. B

Výtvarná soutěž – Evropa a sport
Dům zahraniční spolupráce vyhlásil již čtvrtým rokem výtvarnou soutěž, jejíž
téma bylo: Evropa a sport – sporty běžné i netradiční, historické i nové, oblíbené
i zapomenuté. Jako každoročně, tak
i letos, byla daná forma zpracování
tématu – jednalo se o fotokomiks.
Naše škola se této soutěže zúčastnila již po třetí. Tentokrát jsme jako
pomocný materiál k zhotovení díla
obdrželi různé sportovní pomůcky,
které jsme využili jako odměny žákům za jejich kvalitní díla. Školního
kola výtvarné soutěže se zúčastnilo
celkem hodně nadšenců, jelikož fotokomiks byl velmi lákavý. Fotokomiksy byly úspěšně odeslány a budeme bedlivě čekat na celkové vyhodnocení!
OÚ Studenec
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Nejlepšími tvůrci fotokomiksu byli (1. stupeň):
1. Bartoňová I., Šulcová B., Exnerová P.
2. Huřťáková K., Olosová E., Fajmonová M.
3. Vondrák Z., Votočková P. a T., Horáček J.
Nejlepšími tvůrci fotokomiksu byli (2. stupeň):
1. Magdaléna Bušáková (VI. tř.)
2. Petra Bachtíková (VIII. tř.)
3. Kuřík F., Urban D., Šulc J. (VIII. tř.)
Všem účastníkům děkujeme za hezké fotokomiksy a těšíme se na další rok výtvarné soutěže!

Vánoční dílny
Poslední adventní dny
jsme si ve škole zpříjemnili vánočními dílnami. Na
prvním stupni měla každá
třída své vlastní tvoření.
Děti vyráběly svícny, vánoční přání, či jiné vánoční
dekorace. Ve třídách vonělo
cukroví, svítily stromečky,
zaznívaly koledy. Nakonec
došlo i na vzájemné obda-

rování dárky.
Žáci druhého stupně
si mohli vybrat z šesti
různých dílen podle
svého zájmu. Někteří
odlévali svíčky z materiálu od ﬁrmy Aromis
pana Podzimka, jiní
připravovali
sladké
i slané vánoční dobroty, jiní vyráběli
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korálkové ozdobičky z komponentů ﬁrmy Rautis, či skládali ozdoby z papíru, tvořili dekorativní stromečky z vaty, nebo vyřezávali dřevěné dárky. I druhostupňoví
zakončili dílny besídkami ve svých třídách a vyměnili si dárky s kamarády.
Většina žáků i učitelů si vánoční dílny s pěknou vánoční atmosférou užila.
-štef-

Vánoční koncert mladých muzikantů
Letošní odpolední vánoční vystoupení hudebníků ZŠ Studenec pro veřejnost se
konalo netradičně ve dvou třídách, aby děti mohly zahrát více skladeb. Návštěvnost
byla hojná, což potěší, pouze nevyšel další záměr, a to sice, že obě třídy nebudou
naplněné k prasknutí. Obecenstvo se nakonec nějak usadilo, případně i postálo.

Moderování kytarového koncertu se ujali bratři Dominik a Patrik Pekárkovi,
kteří si tuto roli vyzkoušeli již při dopoledním představení pro žáky ZŠ, kdy navíc
předvedli i své dovednosti na klavír a saxofon. Na kytary pod vedením paní učitelek Dany Chrástové a Alice Hůlkové vystoupilo 36 hudebníků.
Flétničky a klavír jsme ponechali v kině, kde se začínalo o půl hodiny později než
na kytary, aby rodiče i děti měli možnost přesunu. Flétničky připravuje pí uč. Horáčková a klobouk dolů, děti zvládají jak nástroj, tak i zpěv. V tom velkém počtu je
to obdivuhodný výkon z obou stran.
Hru na klavír si také volí stále více dětí, takže paní učitelky Faltová a Dyntarová
se rozhodně nenudí. Vystoupení všech těchto žáků doplnila ještě vystoupení kytar, které se přesunuly po skončení jejich koncertu, a též vystoupila i šikovná děvčata z páté třídy Pekárková, Chrástová, Štefanová, Horáčková, která navíc založila
hudební „těleso“ 4 dívky a 4 chlapci, pravidelně se schází a doufáme, že nám něco
OÚ Studenec
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předvedou na konci školního roku. Za dvě hodiny se zde představilo přes třicet
skladbiček a obecenstvo setrvalo až do samého konce, děkujeme.
Společné foto účinkujících od první do deváté třídy dokumentuje fakt, že ve
Studenci patří hudba k základům vzdělání a o šikovné děti zde není nouze. Děkujeme tímto všem hudebním pedagogům, rodičům i dětem za dobrou práci a přejeme hodně trpělivosti a nadšení při dalším vzdělávání. Koncertem Vás provázela
pí uč. R. Macháčová, foto pořídila K. Štefanová.
Mgr. Romana Macháčová

Mladý Demosthenes
II. ročník soutěže v ZŠ Studenec 2015
Ve dvou kategoriích se letos opět sešli
řečníci v počtu dvaceti soutěžících od 6. do
9. třídy.
V porotě usedly pí uč. Lánská, Macháčová, Chrástová, Mečířová.
V kategorii 6., 7. tř. zvítězila Tereza Urbanová s vystoupením na téma „tréma“,
což bylo Terce opravdu uvěřitelné a jen
doufáme, že se alespoň částečně od tohoto
problému osvobodila. Druhé místo patří Veronice Bergerové a třetí si zasloužila Iva
Hrnčířová, všechny slečny ze sedmé třídy. Jako objev tohoto ročníku jsme vyhlásili Kubu Šimáčka z šesté třídy, aby věděl, že má co vylepšovat, ale má i dobré předpoklady stát se řečníkem, protože se nestydí
a chová se přirozeně.
V kategorii 8., 9. tř. zvítězila Eliška
Hamáčková. Pohovořila na téma „smajlíci“ a její celkový projev působil přirozeně
a upřímně. Druhé místo si zasloužil Dominik Pekárek a třetí překvapivě Patrik
Pekárek. Do okresního kola, které bude zároveň i krajským, postupují pouze vítězové,
další v pořadí je náhradník.
Celou akci nafotili a nahráli D. Bajer
a M. Vondra. Děkujeme všem za účast a těšíme se na shledanou v dalších ročnících
této soutěže.
Mgr. Romana Macháčová
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Školní kolo v recitaci
Letošní ročník byl výjimečný. Především jsme posunuli datum konání z prosince
na 4. únor, jelikož akcí v posledním týdnu kalendářního roku bylo dost. Tento rok
jsme soutěž pořádali již pojedenácté, ale účast byla bezkonkurenčně nejvyšší. Od
první do deváté třídy soutěžilo celkem 70 recitátorů. Kategorie první třída byla sice
mimo soutěž, ale přesto se předvedlo osm šikovných školáků. Za svůj výkon si
odnesli diplom a malou upomínku.
Kategorie 2., 3. třída čítala
19 soutěžících. Pochvalu zaslouží
opravdu všichni, především za
pěkný výběr textů, ale i za přednes.
Početné zastoupení tu měli i kluci,
což nebývá moc zvykem, a tak nikoho nepřekvapí, že se také umístili
na stupních vítězů. Třetí místo si
zasloužil Toník Bartoň, druhé místo
sluší Samíkovi Mečířů a vítězka Barunka Chrástová by mohla učit recitovat klidně sedmou třídu.
Kategorie 4., 5. tř. v počtu dvaceti soutěžících byla také plná šikovných dětí a rozhodování nebylo vůbec snadné.
Jasnou vítězkou se stala Lucka Pekárková, která by rozsahem textu i přednesem
klidně mohla soutěžit o kategorii výš. Druhé místo získala Majda Chrástová a třetí,
v této konkurenci hodnotné místo, patří Tině Suchánkové. Velice šikovné jsou
i další dívky, Markétka Štefanová, Esterka Kovářová a další. V páté třídě navíc
vzniklo „hudební těleso“, o kterém rozhodně ještě hodně uslyšíme, protože skupina čtyř dívek a čtyř chlapců má obrovskou
chuť a nasazení do společných
hudebních tréninků, navíc mají
velkou podporu rodičů, třídní
paní učitelky a též nás fanoušků,
kteří jsme si jejich vystoupení
užili při doprovodném programu.
Kategorie 6., 7. třída v počtu
šestnácti soutěžících byla jasnou
ukázkou toho, že čím jsou děti
OÚ Studenec
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starší, tím více se jim do něčeho tzv.
„navíc“ moc nechce a hlavně se stydí
vystupovat před obecenstvem. To
se pochopitelně netýká těch, kteří
to nakonec zvládli, ale už jich bylo
méně a s větším sebezapřením. Vítězem této kategorie se stal překvapivě
Šimon Urban a nás těší, že k tomu
přistupoval zodpovědně. Druhé místo
patří Nelče Šimkové a třetí místo
si zadarmo rozhodně neodnesla Iva
Hrnčířová.

Kategorie 8., 9. třída byla sice
v počtu sedmi žáků nejméně obsazená, ale texty byly opravdu
dlouhé. První místo si zasloužila Terka Chrástová ve velké
konkurenci bří Pekárkových,
Aleše Mühlbacha a Elišky Hamáčkové. Je ale jasné, že všichni
se na „bednu“ nevešli, takže porota opět zažívala horké chvilky.
Druhé místo nakonec získala
Eliška Hamáčková, která je mimo jiné vítězkou řečnické soutěže, třetí místo si odnesl Dominik Pekárek. Všichni jmenovaní si zaslouží obdiv a pochvalu za vzornou
přípravu a zní to možná divně, ale i za ochotu zapojit se do soutěže. Těch soutěží
na naší škole není zrovna málo a někteří žáci jsou opravdu velice aktivní, bohužel
je to stále stejná skupinka.
Všem soutěžícím děkujeme za účast a přejeme hodně úspěchů v dalších soutěžních pokusech. Do okresního kola (17. 3. 2016) postupují z každé kategorie první
dva, třetí je též v pohotovosti. Od šesté třídy je nutné mít nachystané texty dva.
Poděkovat se sluší také za ceny vítězům a dík patří i trpělivé porotě ve složení Monika Mečířová, Dana Chrástová, Hana Lánská a poradní hlas Romana Macháčová,
která Vás opět naším recitačním „dýchánkem“ velmi ráda provázela.
Mgr. Romana Macháčová, koordinátorka recitační soutěže
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Expedice VESMÍR
Na začátku května mě na školní nástěnce upoutal plakát soutěže s názvem Expedice vesmír. Byl to teprve třetí ročník sponzorovaný časopisem Vesmír. Spolu
s mým kamarádem Matějem Kolářem jsme se přihlásili, vyplnili dotazník a čekali
na výsledky. Ty přišly někdy na konci května: postoupili jsme do druhého kola. Já
jako kandidát na palubního vědce a Matěj na palubního inženýra. Dostali jsme do
konce června k vypracování 15 úloh. Nevím, o čem byly úkoly palubních inženýrů,
ale naše se soustředily na meteority a lasery, což mě velmi bavilo. Postoupil jsem
mezi 150 semiﬁnalistů. Do 3. kola nás vybrali 30.
17. srpna jsem se vydal do Dolních Břežan
(část Prahy), do areálu Eli Beamlines, kde jsou
umístěny nejvýkonnější lasery na světě. Po registraci u pořadatelů nás uvedli do haly, která
vypadala jako terminál letiště. Zde jsme dostali
kartičku se jménem, ﬁktivní pas a absolvovali
slavnostní „odlet“. Poté nás organizátoři odvedli
do konferenční místnosti, kde jsme hráli seznamovací hry. Mezitím nám odvezli zavazadla do
základní školy, kde jsme se ubytovali. Zbytek
dne jsme hráli týmové hry, abychom se lépe poznali. Nejlepším zážitkem z toho dne byl gyroskop, kde jsme zažili uměle generované přetížení, jako při startu rakety.
Druhý den byl pro nás rozhodující. Měli
jsme se setkat s porotou, která vybrala patnáct
kandidátů. Den začal rozdělením do týmů, ve
kterých jsme řešili týmové úkoly a čekali, než
přijdeme na řadu u poroty. Mezi jednu z týmových aktivit patřila také jízda na
segwayích, bylo mokro, a tak byla ovladatelnost těžší, ale přesto jsme si to náramně užili. Potom jsme přišli na řadu u odborné poroty. Byli v ní Jiří Grygar, CSc., astrofyzik fyzikálního ústavu Akademie věd ČR, Ondřej Mocek, Bedřich
Rus, Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., Remkův náhradník Oldřich Pelčák a publicisté Marek Janáč a Pavel Toufar. Měli s námi desetiminutový pohovor, kdy s námi
probrali naše úlohy a jejich řešení. Následně vyhodnocovali poznámky z pohovorů.
Samotné vyhlášení probíhalo večer 18. srpna opět v budově Eli Beamlines. Byli tam
přítomni naši rodiče, porotci a pořadatelé. Pouštěli nám prezentaci fotek, které nafotili během semiﬁnálového víkendu a poté vyvolali 15 úspěšných kadetů, které vybrala porota. Ti si mezi sebou následně pomocí volby preferenčními hlasy vybrali
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pět ﬁnalistů. Vítězové následující týden absolvovali předletovou přípravu a hlavní
výhru: parabolický let (dosažení beztížného stavu). Já sám jsem se do ﬁnále nedostal, ale byl jsem moc rád, že jsem se dostal do semiﬁnále. Potkal jsem zde zajímavé
lidi a získal nové přátele a zkušenosti. Všem tedy doporučuji, aby si to zkusili také,
když budou mít možnost.
Informace z tisku:
Dne 19. října 2015 proběhlo slavnostní otevření mezinárodního laserového výzkumného centra ELI Beamlines v Dolních Břežanech. Za přítomnosti mnoha významných tuzemských i zahraničních hostů ze světa vědy a politické reprezentace
byla oﬁciálně ukončena první fáze realizace projektu .ﬁnancovaného z Operačního
programu Výzkum a vývoj pro inovace. (pozn. red.)
Aleš Mühlbach, semiﬁnalista soutěže a žák 9. třídy ZŠ Studenec

Výlety do studenecké minulosti 4.

Rok 1905
Ples. 5. února konal se hasičský ples, který byl neobvykle četně navštíven. Na
vstupném bylo vybráno 174 K, po zaplacení výloh zbylo pro spolkovou pokladnu
101 K.
Zábava. 19. března pořádána Svatojosefskou jednotou zábava – jako každého
roku od založení tohoto spolku – se vzdělávací přednáškou. Mimo tuto zábavu pořádal tento spolek podobné večírky každou první neděli v měsíci po celý rok.
Přednáška. 25. března uspořádala tělocvičná jednota Sokol besídku, na které
přednášel MUDr. Tobrman z Dolní Kalné o důležitosti tělocviku pro tělo lidské. Při
této besídce účinkoval místní pěvecký kroužek, založený a řízený učitelem Rudolfem Mejsnarem. Tento učitel přišel do Studence 1. května 1903 z Mrklova, byv sem
ustanoven zemskou šk. radou jako deﬁnitivní učitel. Na jeho místo do Mrklova přeložen ze Studence učitel Mikáska. Při této besídce vybrán byl dosti slušný peníz
a zaslán Komenského škole ve Vídni. Uvedený pěvecký kroužek brzy však zanikl
pro nedbalou účast členů.
Sokol. Na jaře letošního roku zřízen byl při tělocvičné jednotě Sokol ve Studenci
ženský odbor a bylo ihned započato s jeho pravidelným cvičením.
Úmrtí. 28. března měl pohřeb Josef Jech, rolník z čp. 7, obecní radní, místní školdozorce, čestný člen sboru dobrovolných hasičů a bývalý jeho velitel, člen místního
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záloženského spolku. O obec se tento zemřelý velice zasloužil. Zemřel 25. března ve
stáří 50 let na tuberkulosu plic.
Odchod faráře. 4. června loučil se s občanstvem studenecký farář a vikář Jan
Kuhn, po 26letém a 5měsíčním působení v obci. Byl na vlastní žádost přeložen do
Opatovic nad Labem. O 7 ½ h. ranní měl odcházející farář poslední mši svatou ve
zdejším kostele a po ní kázání, ve kterém se slzami v očích loučil se se svými osadníky. Po bohoslužbách rozloučilo se s farářem obecní zastupitelstvo a výbor záloženského spolku, jehož byl odcházející předsedou. Sešli se i členové ostatních
spolků a ostatní občané, aby vyprovodili svého faráře na nádraží do Horek. Průvod, který vyšel od farní budovy, sestával ze školních dětí, Svatojosefské jednoty, sborů dobrovolných hasičů ze Studence a z Bukoviny, spolek vojenských vysloužilců, obecní zastupitelstvo s odcházejícím farářem a ostatní občané. Za zvuků
zvonů a hudby odešel tento průvod do Horek na nádraží, kde setrvali všichni až
do odjezdu vlaku. Zároveň s farářem odešel i místní kaplan Šalša, který působil ve
Studenci 3 roky. Odcházel rovněž do Opatovic.
Nový administrátor. Duchovní správu vedl zde pak nový administrátor František Říb z Opatovic, který se hned po farářově odjezdu odpoledne o požehnání lidu
představil. Po požehnání byl občanstvem slavnostně uvítán.
Počasí. 15. října t. r. nastala již zima, mrazy a chumelenice jako o Vánocích, kterážto změna počasí byla po krásném létě velice nepříjemná.
Úmrtí. 15. října, za velké chumelenice, konal se pohřeb Roberta Číháka, býv.
učitele ve Studenci, řídícího učitele v Horní Dušnici. Zemřel ve stáří 43 let a na
přání jeho manželky převezen byl na hřbitov ve Studenci. Jeho pohřbu zúčastnil se
okresní školní inspektor, učitelská jednota Budeč z Jilemnice, obecní zastupitelstvo
studenecké, školní dítky, místní sbor dobrovolných hasičů, Svatojosefská jednota,
spolek vojenských vysloužilců – zemřelý býval jeho jednatelem – a mnoho obecenstva.
Nový farář. 19. listopadu byl slavnostně uveden v úřad nového faráře ve zdejší
obci dosavadní zdejší administrátor František Říb. Toho dne ve 2 hod. odpoledne
vyšel z fary průvod do kostela. Průvod ten sestával z okresního hejtmana Fischera,
patrona kostela a majitele velkostatku J. Hakla, z četného duchovenstva, obecního
zastupitelstva Studence a z příbuzných nového faráře. V kostele shromáždilo se zatím velké množství občanstva. Dekret konsistoře, jímž jmenován byl Frant. Říb
místním farářem, přečetl tu jilemnický děkan Betllach, potvrzovací listinu místního
patrona přečetl správce velkostatku Josef Albrecht, načež bývalý zdejší farář, předchůdce tohoto, Jan Kuhn, děkan v Opatovicích, uvedl nového faráře v úřad a odevzdal mu klíče od fary. Pak ujal se slova nově ustanovený farář Fr. Říb. Poděkoval všem přítomným hodnostářům a pak promluvil ke shromážděnému občanstvu.
Slavným požehnáním byla pak tato slavnost ukončena.
OÚ Studenec
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Vzpomínky vánoční
Tento příběh se stal za bývalé republiky, za našeho milého prezidenta T. G. Masaryka. Nevím, zdali jsem již chodil do první třídy obecné školy, nebo snad o něco
dříve, ale rozhodl jsem se, i moji rodiče s tím souhlasili, že strávím vánoční svátky
na Kubikovsku u svých prarodičů. Byl jsem tam ostatně jako doma. Na Nouzově
jsme měli jen malou světničku a maminka měla kolem sebe jen samou práci. Všude
ležel samý textil, maminka obrubovala ručníky, ubrusy, ubrousky. Nebylo místo ani
pro hračky, kterých jsem měl poskrovnu. Uprostřed světnice byla ještě kolébka pro
malou sestřičku Soničku. Musel jsem ji často kolébat, aby usnula, jinak jsem všude
jen překážel. Na Kubikovsku jsem měl dvě tety, které byly ještě svobodné, ve chlévě
dvě krávy, slepice a také kočku. Také tam pobíhalo hodně kluků kolem chalupy,
takže přátel bylo dost.
Mezi svátky mě babička vzala na návštěvu k tetičce Štěpánce, to byla babiččina
sestra na Bosně (vršek nad Trojicí). Teta měla dvě děti, Barunku a Pepíka, s nimiž
jsem si hrál, zatímco babičky si spolu povídaly. Tu se zde objevil jakýsi pán, tetin
podnájemník, a pozval nás k sobě na návštěvu. Prý nám ukáže svůj betlém, který
si vyrobil. Prošli jsme úzkou tmavou chodbou do malinké světničky. Byl zde velmi
skromný nábytek. Kromě stolku, židle a postele zde visel jen věšák na šaty. Někteří
z nás se posadili na postel, ostatní museli stát. Ten pán zhasl světlo, odstranil závěs,
což byl ručník, a pod ním byl maličký betlém, osvětlený baterkou. To se mi moc
líbilo. Když jsme přišli domů, nemyslel jsem na nic jiného, nemluvil o ničem jiném,
jen o betlému.
Druhý den jsem pak vstal z postele a vyprávěl jsem dědovi o betlému, o kterém
se mi taky v noci zdálo. Děda to vyslechl a slíbil, že večer mi ukáže krásný a veliký betlém, jaký ještě nikdo ve Studenci neviděl. Byl jsem velmi zvědavý, nemohl
jsem se dočkat, až se setmí. Přišla ta chvíle, kdy děda řekl: „Pěkně se ustroj do hezkých šatů a půjdeme.“ Byl jsem ale zklamán, když jsem zjistil, že mě děda vede do
hospody k Johnům. Sedělo tam několik pánů, každý měl před sebou půllitr piva.
Někteří kouřili, což jsem nesnášel. Velmi jsem se mračil a byl rozzlobený. Usadili
jsme se ke stolu proti jednomu pánovi. Ten také upíjel pivo a kouřil. Ještě k tomu
pan hostinský, asi mně pro zlost, postavil na náš stůl také půllitr s pivem, rovnou
mně pod nos. Mezitím děda odešel, pootevřel dveře do sousední místnosti a díval
se dovnitř. Podíval jsem se na ten půllitr před sebou, na tu pěknou sněhobílou čepici pěny. Dostal jsem chuť na něco sladkého – domníval jsem se, že je to šlehačka.
Líznul jsem si. Bylo to hořké a nechutné. Ten pán, co seděl naproti, mě pozoroval
a smál se, ukázal ty svoje hnědé až černé zuby, řídké jako noty na buben, a říkal:
„Ta pěna se neolizuje, to musíš počkat, až opadne. Potom se můžeš napít, to je teprve nejlepší.“ Podvedl mě – také to bylo hořké.
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Nevěřil jsem už ani dědovi. Slíbil mi betlém, a není nic. Děda se vrátil a říkal:
„Ještě chvilku musíme počkat,“ ale já už čekat nechtěl. Dědovi se podařilo mě ještě
jednou přesvědčit, že betlém určitě uvidím. Napil se piva a zase šel k těm dveřím
a podíval se, co je za nimi. Rychle se vrátil, vzal mě za ruku a odvedl do vedlejšího
sálu. Byl tam opravdu velikánský osvětlený betlém. My jsme stáli v naprosté tmě.
Ti panáci byli velicí jako děda, byla tam Panenka Marie s děťátkem, nad nimi se
skláněl svatý Josef s berlí v ruce, kolem nich několik pastýřů i pastýřek. Bylo to
přesně takové, jako jsem viděl na Bosně, jenom to bylo všechno veliké. Byl jsem
naprosto okouzlený. Všechno bylo krásné jako v pohádce. Tu jsem zpozoroval, že
se tam jeden pastýř pohnul, potom další , až se tam pohybovali všichni. Poznal
jsem, že to vůbec nebyli žádní dřevění panáci, jak jsem se zprvu domníval, ale živí
lidé. Jeden pán, který stál před tím jevištěm, s těmi lidmi mluvil a radil jim, co mají
dělat, kam a jak se postavit.
Když jsem byl větší a začal chápat záhady širého světa, poznal jsem, že co jsem
viděl tehdy na jevišti, byla poslední zkouška na živý obraz, což se kdysi hojně předvádělo. Potom se lidé začali rozcházet, někteří šli domů, my jsme šli ještě k nálevnímu pultu, kde si dal děda sklínku žitné na cestu. Pastýři to tam také pili, i se
svatým Josefem, on si ještě zapálil cigaretu. To jsem se nepřestával divit, protože
babička vždy říkávala dědovi, který také holdoval těmto neřestem, že tu kořalku
i tabák vymyslel sám ďábel.
Ladislav Tauchman

Geocaching ve Studenci
Milí čtenáři,
jak už je známo, geocaching je hra, která vítá zaručeně každého. Pak už je na každém z nás, zda se do hry zapojí, nebo bude
dál odolávat. Pakliže jste se na studenecké keškobraní dávno
vrhli, máte za sebou už pěknou řádku tradičních keší. A jak už
víme, kategorie tradičních keší je tou nejjednodušší. Je tedy na čase pustit se do kategorie náročnější, kam patří například mystery keš. A právě zmíněná „mysterka“
nás nutí k tomu, aby naše mozkové závity nezakrněly. A to přece chceme. Finální
souřadnice, kde je krabička ukryta, musí každý kešer dopočítat, nebo je vyhodnotit
dle daných indicií, podrobit se kvízům rozmanitých témat a podobně.
Po studeneckém rejdění, zahlédneš i jeleny je mystery keš zakončující představenou sérii geocachingových pokladů. A kde ji najdete? Odpovědí je oblíbený
logický rébus – sudoku. Čísla v políčkách vyznačená písmeny dosaďte do uvedených souřadnic a místo úkrytu bude na světě.
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N 50° 3A.BCD
E 15° 3E.FGH
Vyluštěno, dosazeno, zkontrolováno? K úspěšnému nalezení tak
zbývá doplnit informace o nápovědu.
Ta však říká: Chceš-li ﬂákotu si
opéct, musíš nejedno polínko mi
donést.
Že už máte tip, kde by mohla být
krabička ukryta? Výborně! Věřte, že
tato zimní, jarní procházka vás rozhodně nezklame. Vždyť cílem každého zakladatele keše je se podělit
o místo s výjimečnou atmosférou či
historií. :)
Veronika Bachtíková

Sbor dobrovolných hasičů Studenec
Ohlédnutí za uplynulým rokem 2015
Hasičský bál tento rok vyšel na 24. ledna. K tanci a poslechu nám zahrála skupina „Člověče, nezlob se“. Pro příchozí
bylo připraveno občerstvení, něco dobrého do bříška, bohatá
tombola a půlnoční slosování vstupenek o sud piva.
V sobotu 7. března se konalo školení vedoucích kolektivů mládeže SDH v Bozkově. Za Studenec se školení zúčastnili a test správně napsali Miroslava Vanclová, Veronika Vanclová, Eva Linková a Lukáš Kalenský.
V sobotu 25. dubna se konal Tajný hasičský výlet, kterého se zúčastnilo
40 lidí a řidič. Navštívili jsme náchodský zámek, místní kostel sv. Vavřince, prohlídli jsme si pivovar Náchod, navštívili jsme muzeum parních lokomotiv v Jaroměři a odtud jsme přejeli autobusem na Horka u Staré Paky a povečeřeli v místní
restauraci. Veliký dík patří našemu starostovi SDH, který vše zorganizoval. Vláďo,
DĚKUJEM.
Ve čtvrtek 7. května se konalo tradiční posezení u příležitosti oslavy svátku
sv. Floriána – patrona hasičů. Tento rok nám počasí přálo a mohli jsme posedět
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venku. Letos jsme na Floriánu oslavili i narozeniny našeho člena Davida Magoče,
kterému jsme popřáli vše nejlepší.
V sobotu 16. května se konala od 13.00 v Nedaříži okrsková soutěž mužů
a žen v požárním útoku. Družstva ze Studence skončila takto: ženy obsadily
krásné 3. místo ze 6 družstev. Dostaly veliký pohár a diplom. Muži obsadili
9. místo z 15 družstev.
Spolek přátel historických vozidel a Obecní úřad ve Studenci pořádal v sobotu
30. května 8. ročník soutěže Studenecké míle 2015. Občerstvení jsme celý den
na této akci zajišťovali my. Pro účastníky byla připravena „Krkonošská sejkora“,
„Studenecká klobása“, „Hasičský guláš“, „Rovnáčovská zelňačka“, „Hamáčkova
houska“ a párky v rohlíku. Na zapití bylo točené pito a kdo neřídil, mohl si dát
i pivo nebo něco ostřejšího. Nechyběla ani káva, čaj a něco dobrého k zakousnutí.
11. července se konal letní podvečer za hasičárnou. Při této příležitosti jsme
oslavili narození Elišky Haškové, které jsme připili na zdraví. Starosta sboru Vladimír Hamáček půjčil na tuto akci velký gril a ugriloval pro příchozí výborné maso
a pár uzených žeber. Vše se zapilo točeným pivem. A ke kávě naše ženy upekly
samé dobroty.
Hasičské soustředění starších dětí letos probíhalo od 20. do 24. července
v kempu Pecka. Zúčastnilo se ho 14 dětí. Hlavní vedoucí Veronika Vanclová tento
rok celotáborovou hru nazvala „Dobývání hradu Pecka“. Celý týden hráli
spoustu her a koupali se v místním koupališti.
Ve dnech 27.–31. července pořádal sbor „Týdenní putování dráčka Soptíka
s názvem Sněhurka a 25 trpaslíků“ (pro děti od 6 do 9 let). Zúčastnilo se ho
25 dětí. Hlavní vedoucí byla Miroslava Vanclová. Děti se ráno sešly v 8.00 v hasičárně ve Studenci a domů odcházely v 16.00 (kromě úterý, kdy přespaly v hasičárně). Na konci každého dne jsme rozdávali diplomy, medaile a odměny za pilnou
práci.
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V sobotu 22. srpna se konala v Nedaříži noční hasičská soutěž. Ženy skončily na 5. místě ze 7 družstev. Muži skončili na 11. a 13. místě.
Poslední srpnovou sobotu jsme přijali pozvání velitele SDH Žďár Standy Votočka
a zúčastnili jsme se prvního ročníku s názvem Žďárské dožínky. Akce byla pojata jako společenská událost zaměřená především na historii, zemědělskou techniku, dobové zvyky a zkrátka všechno, co patří k dožínkám v Podkrkonoší. My jsme
zde předvedli naši nejstarší hasičskou stříkačku. Ukázali jsme ji divákům v chodu, přičemž
ti nejmenší si mohli zastříkat a nosit vodu ve
starých džberech. Jejich otcové si zase vyzkoušeli, jaká je to dřina
pumpovat. Celou ukázku
jsme předváděli v historických
uniformách
včetně doplňků.
27. září jsme již po osmé pořádali pro děti a jejich rodiče hasičské odpoledne
zakončené stezkou odvahy. Děti plnily úkoly, za které dostaly drobnou cenu.
Ceny byly letos krásné díky příspěvku od obce – děkujeme. Zasoutěžit si s námi
přišlo 80 dětí. Po setmění postrašila strašidla 89 dětí.
Ve dnech 2. a 3. října proběhlo v hasičské klubovně soustředění našich
nejmenších hasičů „Soptíků“. Hlavním cílem bylo zopakovat veškeré znalosti
před závodem požárnické všestrannosti, který se konal 18. října ve Vysokém. Soustředění se zúčastnilo 23 dětí.
V pátek 27. listopadu se od 18.30 hodin konala na Obecním úřadě ve Studenci
Výroční valná hromada SDH Studenec – volební. Byl zvolen nový starosta SDH
Tomáš Chrtek.
Obec Studenec pořádala 5. prosince „Pohoštění obecní polévkou“ (osmý ročník). Během celého odpoledne bylo zajištěno občerstvení, o které se postarali studenečtí hasiči.
Nakonec bych chtěla poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí
na přípravě, organizaci, ale i úklidu po různých akcích. Jejich práce si moc vážím.
Stav naší členské základny činí: 199 členů – 59 dětí, 8 studentů, 52 žen a 80 mužů.
Více fotograﬁí na hasici.studenec.cz
jednatelka SDH Studenec Miroslava Vanclová
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Poděkování
Sbor dobrovolných hasičů Studenec pořádal 23. 1. 2016 tradiční Hasičský bál.
Chtěli bychom touto cestou moc poděkovat všem, kteří pomohli s přípravou. Všem,
kteří se zasloužili o hladký průběh bálu, a všem, kteří v neděli po bále přišli uklízet.
Děkujeme také ještě jednou všem sponzorům za ceny do tomboly.
výbor SDH Studenec

Pozvánka
Sbor dobrovolných hasičů Studenec v rámci 130 let založení sboru
pořádá oslavu ve dnech:
Pátek 13. května
– mše sv. za zemřelé, svěcení praporu, položení květin k pomníkům
Sobota 14. května
– soutěž mladých hasičů v požárním útoku, okrsková soutěž mužů a žen
– večerní zábava VaŤáK – Kabát Revival
Neděle 15. května
– valná hromada, průvod
– zábavně kulturní odpoledne (akce pro děti, dechovka)
Všichni jste srdečně zváni

T. J. Sokol Studenec
Výstup na horu Strážník
30. prosince 2015, 8. ročník
Výstup na „horu“ Strážník se stává pro mnoho občanů Studence i Zálesní Lhoty
tradičním zakončením roku.
Letošní trasa byla vedena po známých cestách, ale popis byl pro většinu účastníků překvapující: od sokolovny se šlo po Tauchmanově (Poltikově) cestě ke skoku,
dále údolím pod Jechovou skalkou na Pekáč, odkud se už stoupalo Sluneční cestou na Náměstí – tam byl krátký odpočinek. Pokračovalo se Havlovou cestou na
Houpačky a poslední stoupání čekalo na Cestě protestů, která nás dovedla na vrchol – 630 m n. m. Názvy těchto cest nejsou v žádných mapách, ale jsou místním
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pojmenováním, které
vznikalo při hledání
lyžařských tratí v sedmdesátých letech minulého století!
Na vrcholu se sešly
skoro tři stovky účast-

níků a ti se s chutí občerstvili teplým čajem a vánočním cukrovím. Starosta
Sokola krátce připomenul
historii budování sokolovny a potom jsme si popřáli vše dobré do
nového roku. Závěr
a vyvrcholení celého
setkání bylo vytvoření příjemné nálady,
kterému vedle občerstvení pomohl i hudební doprovod manželů Josefa a Heleny
Hákových.
Všichni
jsme si s chutí zazpívali a za hluboké tmy se rozešli do studeneckého nebo lhoteckého údolí v nadějném očekávání roku 2016.
Jaroslav Hák

Sokolovna
Sokolovna ve Studenci doznala v roce 2015 výrazných změn, a proto si připomeňme její historii.
Tělocvičná jednota Sokol Studenec byla založena před 119 lety v roce 1897. Nejprve se cvičilo na venkovních cvičištích. Po dokončení restaurace U Višňáků se
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její sál stal na celé meziválečné období místem pro sokolská cvičení. Majitel Josef
Višňák zapůjčoval sál zcela bezplatně!
O oblibě tohoto sálu svědčí zápis jednatele Josefa Sedláčka z roku 1937:
„Važme si, bratři a sestry, važme si této příjemné tělocvičny a ctěme jeho majitele. Zde prožíváte nezapomenutelné chvíle radosti, a ať vás osud zavane kamkoliv,
na tělocvičnu Sokola u Višňáků, na tu nezapomeňte.“
Postupně však sokolové toužili po vlastní sokolovně, a proto se rozhodli zakoupit
pozemek na stavbu sokolovny a cvičiště. To se podařilo v r.1936, zaplatili 30 tisíc Kč
– zde pomohla ﬁnanční půjčka od kampeličky a navíc i soukromé dary. Na pomoc
umoření dluhů se na pozemku pěstovalo obilí a sklízelo seno, pozemek byl i na šest
let pronajat.
Se stavbou sokolovny se začalo r. 1938, práce byly přerušeny v důsledku válečných událostí r. 1940. Pokračování stavebních prací započalo hned po skončení válečných útrap na podzim 1945 a v příštím roce 1946 byla sokolovna (dnešní malý
sál) uvedena do provozu.
V padesátých letech přichází období dalšího budování:
1953 – rozšíření o bytovou jednotku a výčep
1954 – zastřešení sedlovou střechou
1956–58 – malá ubytovna pro 20 lůžek
Potom si naši předchůdci dopřáli deset let přestávku a v r. 1967 zahájili největší
stavební akci – výstavbu velkého sálu. Do práce se pustili s takovým elánem, že na
podzim 68 byla sokolovna slavnostně otevřena.
Odpočinek po této náročné akci však nebyl dlouhý – o tři roky později r. 1971
se upravují půdní prostory nad malým sálem a je otevřena turistická ubytovnu pro
60 návštěvníků.
Sokolovna dnešní podobu získala v letech 1985–86, kdy bylo vybudováno sociální zařízení, kotelna, kuchyň.
Zde se sluší připomenout některá jména a poděkovat za obrovskou práci nadšencům, kteří měli rozhodující podíl na budování v těchto letech: Josef a Lojza Vondrákovi, Čechovi – František, Jarka a Mirek, Míla Matoušek, Josef Boura, Ivan Staněk
a určitě i prof. Vitvar a Václav Šulc. Není možno jmenovat všechny ostatní členy,
kteří dle svých možností přispěli ke společnému dílu – ti nechť prominou! Důležitá
byla spolupráce s místní textilní továrnou Lenka, později Texlen. Významná byla
i pomoc tehdejšího místního obecního úřadu.
V nedávném období se měnil topný systém a začíná se topit olejem, následuje
výměna oken, r. 2014 byla parketová podlaha vyměněna za palubovou.
Významný krok se podařil v roce 2015 – bylo zahájeno a dokončeno zateplení
celé sokolovny – pláště budovy a především zateplení stropu (o tomto byla informace v minulém Zpravodaji).
OÚ Studenec
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Naší sokolovně přejme, aby si návštěvníci vážili těchto prostor a chovali se tu
jako doma (udržovali pořádek a čistotu, nosili vhodnou obuv, byli šetrní k zařízení)
a tím se stala příjemným místem setkávání nejen členů T. J. Sokol, ale i ostatních
občanů naší obce. Doufejme, že někdy v budoucnu bude její význam ceněn podobně, jako byl ctěn a vážen prvý tělocvičný sál ve Studenci v restauraci U Višňáků.
Jaroslav Hák

Sportovní klub Studenec
Tradičním symbolickým předělem mezi jednotlivými roky je v případě SK Studenec valná hromada, která se koná vždy na počátku nového roku, aby zhodnotila uplynulý rok a nastínila plány na rok stávající. Nejinak tomu bylo i na počátku
roku 2016.
První část byla věnována mládeži do 18 let a vedení klubu bylo mile překvapeno
početnou účastí nejmladších členů SK Studenec, kteří si připomněli úspěchy studeneckých sportovců v předchozím roce. V jednotlivých kategoriích byli také tradičně nejlepší sportovci oceněni. Ve druhé části valné hromady byli nejprve všichni dospělí členové seznámeni s realizovanými úkony, které uvedly
veškeré legislativní spolkové
náležitosti do souladu s novým
občanským zákoníkem. K výrazným změnám došlo i v oblasti zapojení jednotlivých oddílů SK Studenec do svých
sportovních svazů. Oddíly musí
plnit nové administrativní povinnosti včetně jednorázové úhrady za oddílové a kolektivní členství v příslušném sportovním svazu, navíc SK Studenec je i členem zastřešující České unie sportu. Všechny tyto změny jsou nutné pro případné čerpání
ﬁnančních prostředků z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Libereckého kraje. Právě za rok 2015 se podařilo SK Studenec získat ﬁnanční prostředky z těchto zdrojů na sportovní činnost a pořízení bezpečných přenosných hliníkových branek. Nejobsáhlejší část byla věnována vlastní sportovní činnosti a byly
zmíněny především úspěchy mládežnických celků a A týmu ve fotbale a individu46
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ální (Tereza Chrástová, Veronika Gallová) i kolektivní (Přebor škol v orientačním
běhu) úspěchy orientačních běžců. V závěrečné části byla hlavní pozornost věnována dalšímu zajištění sportovních podmínek včetně zlepšení zázemí pro jednotlivé
týmy. Stávající kabiny jsou v současné době již zcela nevyhovující a není zajištěno
ani odpovídající zázemí pro sportovce, kteří využívají multifunkční hřiště a tenisové kurty.
Nejlepší sportovci klubu v jednotlivých kategoriích obdrželi ocenění s názvem
Zlatý míč a Zlatá buzola:
Zlatý míč
Bára Šulcová
Vojta Trejbal
Tonda Bartoň
Sam Mečíř
Honza Štefan

Zlatá buzola
Roman Valnoha
Kuba Šolc
Kuba Stránský
Tomáš Stránský
Vlado Letkovský

Magda Chrástová
Markéta Štefanová
Tereza Chrástová
Vítek Štefan
Magda Hrnčířová

Martin Vydra
Radka Uvizlová
Tomáš Kučera
Katka Junková
Tomáš Chrást

Fotbal
Zima už dávno není dobou spánku ani ve fotbale na okresní úrovni. Jednotlivá mužstva využívají ke své přípravě studeneckou sokolovnu i multifunkční
hřiště a zúčastňují se halových turnajů v blízkém i vzdálenějším okolí. Společný
tým mužů má navíc připravenu sérii přípravných zápasů a pochopitelně se řeší
i doplnění kádru, který je pro přihlášené týmy poměrně úzký. V tomto ohledu se
připravuje další fotbalová revoluce, tentokrát v oblasti přestupního řádu. Hráči
bez profesionální smlouvy (amatéři) se stávají prakticky volnými hráči s tím, že
pro hráče do 33 let jsou stanoveny tabulky náhrad za výchovné a kompenzací
za tréninkovou přípravu. Vzhledem k blížícímu se termínu platnosti toho nového
Přestupního řádu (1. 7. 2016) se určitě řádně rozhýbe i „trh“ s hráči před jarní části
sezóny, neboť se kluby budou snažit využít ještě podmínky stávajícího Přestupního
řádu a požadovat i za starší hráče případné odstupné.

Orientační běh
V letošní zimě jsme se především ze zdravotních důvodů nezúčastňovali zimních
lig v orientačním běhu a připravovali se na náročnou sezónu 2016, ve které žákovské družstvo vyhlásilo útok na umístění do 5. místa.
Naopak byla úspěšně zahájena i přes špatné sněhové podmínky sezóna lyžařského orientačního běhu a hned při prvním mistrovském závodě získala Tereza
Chrástová (na fotograﬁi v cíli závodu) mistrovský titul v kategorii D14 na krátké
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trati. Závody probíhaly v areálu dolu Eduard
u Jáchymova (pořadatel Stopa Praha a Jiskra
Nejdek) a Tereza přidala vítězství i v nedělním pohárovém závodě. Trochu smůly si vybrala Verča Gallová, která skončila dvakrát na
4. místě. Mužskou a dospělou část našeho klubu
zastupoval Tomáš Chrást v kategorii H35 a obsadil 8. a 4. místo. Další závody, které měl pořádat
Tatran Jablonec v Josefově Dole, byly odloženy.
Během zimního období také oddíl orientačního běhu připravuje závody Východočeského
poháru, které proběhnou v sobotu 2. dubna 2016
a shromaždištěm pro závodníky bude Bílsko
u Kopidlna a prostorem závodu les Habrovník.
V současné době se připravuje mapa a vyřizují
se potřebné náležitosti a povolení k uspořádání
tohoto závodu, který bude probíhat za partnerství města Kopidlno. Před vlastní sezónou klub uspořádá soustředění pro začínající OB běžce v Kopidlně a pro zkušené
závodníky v okolí Doksů. Pro účely nové odrůdy orientačního běhu halový orientační běh byla zpracována mapa studenecké školy, kde v průběhu února proběhne
první závod pro veřejnost i pro žáky školy.

Lehká atletika
Oddíl lehké atletiky v kategorii dospělých zastupují sourozenci Uvizlovi, a pokud vše vyjde, budou
mít ještě od příští sezóny zajímavou posilu do svého
běžeckého týmu. Halovou sezónu zahájili ziskem dvou
medailí na halovém krajském přeboru v Jablonci nad
Nisou, Marek Uvizl skončil na 2. místě v běhu na
1500 m a Radka Uvizlová skončila na 3. místě v běhu
na 800 metrů. Marek Uvizl po návratu z půlročního
studijního pobytu ve Finsku zvítězil počátkem ledna
2016 v závodě Zimní běžecké ligy ve Rtyni. V závěru
loňské sezóny obsadila Martina Uvizlová (na snímku)
v dresu SK Studenec 3. místo v silničním běhu v Bulle
ve Švýcarsku.
V průběhu roku 2016 se zapojí do pravidelných krajských soutěží opět družstva nejmladších žáků v rámci
Libereckého atletického svazu (Liberecký kraj, okresy
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Jičín a Mladá Boleslav) a dospělí budou startovat v sérii silničních i dráhových závodů v rámci celé České republiky.
Z ostatních aktivit klubu stojí za zmínku již 25. ročník Studeneckého mariáše,
který se konal tradičně ve školicí místnosti Pensionu Trautenberk a zvítězil hlavní
favorit a profesionální mariášník Zdeněk Kužel ml. z Trutnova. Po dlouhé době
jsme na turnaji postrádali tradičního účastníka Jaromíra Krtičku, svého času předsedu Českého svazu mariáše, který těsně před turnajem náhle zemřel. Nad další
existencí turnaje se vznáší otazník, neboť turnaj byl určen především pro studenecké mariášníky. Těch se zúčastňuje stále méně a v letošním ročníku dokonce nestartoval ani nejlepší studenecký mariášník Jožka Tichý.

Školní sportovní klub
Mini Jizerská Pojišťovny VZP 2016
Každým rokem v lednu se na Bedřichově v Jizerských horách koná lyžařský závod Jizerská 50. Není to ovšem pouze závod pro dospělé. Celý víkendový program začíná už v pátek závodem pro děti, proto MINI JIZERSKÁ. Letošní ročník
byl do posledních dnů ve velikém ohrožení – nebyl sníh. Tři dny před konáním
slavné akce začalo alespoň mrznout, a tak se organizátorům povedlo nasněžit sníh
umělý a připravit okruh, který měřil 4 km. Do dětského závodu se zapojilo 20 žáků
studenecké základní
školy. Závodilo se
klasickou technikou,
starty byly hromadné,
na nohou pravé závodnické čipy, na hrudi
čísla, která si necháme
na památku, v cíli vítěz protrhne širokou
cílovou pásku. Každý
účastník obdržel skleněnou pamětní medaili, prostě vše totožné jako u soutěží
V cíli závodu zleva: Vít Štefan, Tereza Chrástová, Veronika
dospěláků.
Bergerová, Renáta Trejbalová, Magdaléna Bergerová
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Studenecká výprava
vyhlášena jako
nejpočetnější
a nejúspěšnější

Radost z úspěchů
a maskoti Mini Jizerské

Úsměvy před startem:
Petra Brožová a Šárka
Hamáčková

Na stupních vítězů
Vojtěch Trejbal 1. místo,
Matěj Tauchman 2. místo
50
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Čekáme na start,
zleva Matěj Tauchman
a Pepa Šedivý

Soustředění před startem, zleva Jan Štefan
a Ondřej Berger
Na stupně vítězů si ze studeneckých vyskočili a skvělé ceny si vyzávodili: Brožová Petra, Chrástová Barbora, Trejbal Vojtěch, Tauchman Matěj, Štefanová Markéta, Bourová Zuzana, Berger Ondřej, Trejbalová Renáta, Bergerová Magdaléna,
Bergerová Veronika a Štefan Vít. I ostatní naši závodníci si vedli skvěle a zaslouží
velikou pochvalu‼! A jsou to tito borci: Pepča Šedivý, Šárka Hamáčková, Jolanka
Kolářová, Kája Pavlová, Gabča Hubálovská, Majda a Terka Chrástovy, Honzík Štefan a Bára Šulcová. Jelikož ZŠ Studenec přivezla do Bedřichova nejvíce závodníků ze všech zúčastněných škol, obdrželi jsme poukaz na 10 000 Kč.
Děkujeme za servis lyží a bezpečnou dopravu pánům Josefu Bourovi, Vladimíru
Junkovi, Josefu Šedivému a za krásné fotograﬁe Jaroslavu Hákovi.

O Pohár benecké školy
Poslední lednovou středu se 16 dětí ze studenecké školy vypravilo s výbornou
formou a skvělou náladou směr Benecko. Zde se konal již 19. ročník závodu v běhu
na lyžích s názvem O pohár benecké školy. Studenecká základní škola je již tradičním účastníkem pěkného lyžařského setkání. V letošním roce jsme se maličko obávali o příděl sněhu, ale za pomoci šikovných dobrovolníků s lopatami se podařilo
připravit na louce u benecké školy trať oblíbeného závodu. Na těchto závodech se
vítězům rozdávají ty nejkrásnější skleněné poháry. Letošní rok jsme si těchto pohárů odvezli do Studence hned pět! Tři zlaté pro Vojtu Trejbala, Zuzku Bourovou
a Markétu Štefanovou, jeden stříbrný pro Matěje Tauchmana a bronzový vybojoval
Honzík Štefan.
OÚ Studenec
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Zde jsou výsledky našich šikovných lyžařů:
1. + 2. třída dívky, 500 metrů klasickou technikou
4. Karolína Pavlová
5. Bára Chrástová
7. Šárka Hamáčková
10. Petra Brožová
14. Jana Vanclová
1. + 2. třída chlapci
1. Vojta Trejbal
2. Matěj Tauchman
9. Josef Šedivý
16. Šimon Horáček
3. + 4. třída dívky,
1000 metrů klasickou
technikou
1. Zuzka Bourová
3. + 4. třída chlapci
13. Kuba Huřťák
16. Šimon Buďárek
17. Samuel Mečíř
5. třída dívky, 2000 metrů klasickou technikou
1. Markéta Štefanová
9. Bára Šulcová
5. třída chlapci
3. Jan Štefan

Florbal aneb Těžko na cvičišti, s úsměvem na hřišti
Florbalový turnaj ink Blue. Cup. 2015/2016 je v plném proudu a po chlapcích
přišel na řadu i tým dívek ZŠ Studenec. Po poctivých trénincích jsme se v pátek
11. 12. vydali s děvčaty směr Liberec na krajské kolo výše zmíněného turnaje. Do
krajské eliminace postoupila děvčata automaticky. Díky loňským zkušenostem bylo
dívkám zřejmé, že konkurence je veliká, a proto se stalo prioritou turnaj si užít
a dobře si zahrát. Pozitivní nálada panovala už při cestě… po celou dobu zněl autem
intenzivní zpěv (děkujeme tímto za trpělivost a ochotu panu Markovi). Radost nás
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neopouštěla ani při příchodu do
haly, kde jsme obdrželi šatnu sami
pro sebe, a tudíž mohl zpěv plynně
pokračovat.
Jako první se tým děvčat utkal
s početným družstvem Frýdlantu.
Tento zápas měly dívky herně plně
pod kontrolou, a skončil tak výhrou
pro ZŠ Studenec 7:0. V týmu zavládla radost, holky si začaly více
věřit, a tím stoupla i chuť vyhrát

další zápas proti Hodkovicím.
To se nakonec podařilo, ale jako
další soupeř nás čekala favorizovaná Smržovka. Nervozitu jsme
opět zaháněly zpěvem, čokoládou
a samozřejmě kvalitním rozehráním včetně vyladění taktiky.
V úvodu hrály oba týmy vyrovnaně a hra se přelévala z jedné strany na druhou. Překřičet fanoušky ze Smržovky
nebylo jen tak, ale tým Studence táhl za jeden provaz a v druhé půlce už diktoval hru. Zvláště v tomto zápase nás podržela gólmanka Bára Šulcová, která vychytala většinu rychlých protiútoků Smržovky. Studenec měl střeleckou smůlu a obzvlášť od Ivety Bartoňové a Markéty Štefanové muselo zvonit brankářce soupeře
v uších. Děvčata zpřesnila koncovku a zaslouženým výsledkem 9:2 se tak staly favoritkami na celkové vítězství. Čokoláda i síly pomalu docházely, přesto se děvčatům povedlo vyhrát i v posledním zápase. Kromě zlatých medailí získal tým
postup do TOP8.
Během turnaje absolvovala děvčata soutěž ve střelbě, kterou se jim podařilo vyhrát. V individuální střelecké soutěži byla jako nejlepší oceněna Lucie Pekárková,
dále pak Bára Šulcová získala cenu pro nejlepší hráčku týmu.
Složení týmu:
Iveta Bartoňová, Markéta Štefanová, Tereza Votočková, Pavlína Votočková, Lucka
Pekárková, Magda Chrástová a Bára Šulcová
OÚ Studenec
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ZŠ Smržovka – FbC Medvíďata Hodkovice
ZŠ Studenec D – Frýdlanťačky
Lišky Lidická – ZŠ Smržovka
FbC Medvíďata Hodkovice – ZŠ Studenec D
Frýdlanťačky – Lišky Lidická
ZŠ Smržovka – ZŠ Studenec D
FbC Medvíďata Hodkovice – Frýdlanťačky
Lišky Lidická – ZŠ Studenec D
ZŠ Smržovka – Frýdlanťačky
FbC Medvíďata Hodkovice – Lišky Lidická

Číslo 1

3:2
7:0
1:3
2:5
3:2
2:9
0:2
4:5
0:3
2:2

A jak hodnotí turnaj kapitánka týmu Iveta Bartoňová?
„Moc se mi tam líbilo a hrálo se mi ještě lépe. V týmu panovala přátelská atmosféra a na turnaji sportovní a soutěživá. Převahu nad ostatními jsme měly v týmovosti
a v tom, že jsme si hodně nahrávaly. Nejsilnějším momentem turnaje bylo pro mě to,
jak jsem dala gól v poslední minutě na 5:4, a samozřejmě přebírání medailí. Výkon
týmu byl velmi dobrý, jen ke konci už nám docházely síly. Zlepšit bychom měly zakončení. Jak bude vypadat příprava na TOP8, zatím nevím, ale asi tak, že budeme
tvrdě makat.“ Na poslední otázku, zda by chtěla kapitánka něco vzkázat, odpověděla: „Jen to, abyste nám v TOP8 drželi pěsti.“ S touto prosbou se přidávám i já. My
pořádně natrénujeme, vy nám prosím držte v TOP8 pěsti.

Ostatní ﬂorbalové turnaje
V kategoriích druhého stupně se hraje postupová ﬂorbalová liga a tři družstva si
vybojovala
postup
z okrsku
do okresních kol, mladší žákyně a mladší žáci v kategorii
6. a 7. ročníků obsadili shodně
5. místo, starší žáci v kategorii
8. a 9. ročníku skončili v okresním ﬁnále na 8. místě, když hned
ve skupině narazili na suveréna
okresního ﬂorbalu ZŠ Lomnice
nad Popelkou, kde působí silný
ﬂorbalový oddíl. Opět se potvrdilo,
že tento sport patří mezi nejoblíbenější sporty v současné době
a zároveň je i dobrou průpravou
pro ostatní kolektivní sporty.
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Futsal
Již po několik sezón se studenecký Školní sportovní klub zúčastňuje školské futsalové ligy a právě v letošním roce jsme obsadili všechny kategorie. Více škol je
pochopitelně přihlášeno mezi chlapci, a tak ti už mají úvodní kola této soutěže za
sebou.
V kategorii 8. a 9. ročníků vyrazil školní futsalový tým až do Náchoda, kde je čekalo
domácí Jiráskovo gymnázium, ZŠ Mládežnická Trutnov a tradiční soupeř ZŠ Školní
Vrchlabí. Po ranním dobrodružství s účastí některých hráčů v závislosti na jejich
studijních výsledcích tým odehrál se silnými soupeři zápasy s určitými herními výpadky, které se projevily v celkových výsledcích. Přesto však 3. místo v tomto turnaji nelze považovat za neúspěch.
Výsledky:
ZŠ a MŠ Studenec – ZŠ Mládežnická Trutnov
Jiráskovo gymnázium
ZŠ Školní Vrchlabí

0:7 (0:4)
4:7 (2:6)
3:2 (1:2)

Tabulka:
1.
2.
3.
4.

ZŠ Mládežnická Trutnov
Jiráskovo gymnázium Náchod
ZŠ a MŠ Studenec
ZŠ Školní Vrchlabí

2
2
1
0

1
1
0
0

0
0
2
3

20:6
21:12
7:16
6:20

7
7
3
0

Branky: Ježek, Kandra a Exner 2, Šimůnek
Sestava: Bajer – Šimůnek, Tušiak – Exner – Kandra (Ježek, Šír)
V kategorii 6. a 7. ročníku disponuje studenecká škola kvalitními fotbalisty, kteří
startuji v rámci střídavého startu v ligových žákovských týmech Baumitu Jablonec nad Nisou a MFK Trutnov. S přihlášenými týmy proběhla „několikadenní“ jednání o pořadatelství turnaje, a tak nakonec jsme uspořádali turnaj v pronajaté hale
v Lázních Bělohrad. Cílem týmu byl postup do dalšího kola soutěže, což se nakonec
zásluhou lepšího skóre podařilo a na palubovku se dostali i hráči ze širšího kádru.
Výsledky:
ZŠ a MŠ Studenec – ZŠ V Domcích Trutnov
ZŠ Mládežnická Trutnov
ZŠ Školní Vrchlabí

OÚ Studenec

6:1 (1:0)
1:1 (1:1)
5:1 (3:1)
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Tabulka:
1. ZŠ a MŠ Studenec
2. ZŠ Mládežnická Trutnov
3. ZŠ Školní Vrchlabí
4. ZŠ V Domcích Trutnov

2
2
1
0

1
1
0
0

0
0
2
3

12:3
10:7
4:7
4:16

7
7
3
0

Branky: D. Jandura 3, T. Jandura, Navrátil, Pauček a Hrubý 2, Efenberk
Sestava: Reiner (Šimůnek) – Efenberk – Navrátil, Hrubý – D. Jandura (T. Jandura,
Pauček, Junek, Mazánek, Stránský, Trejbal, Kalenský)

Okresní kolo v plavání
Další školní soutěží, která probíhá v závěru kalendářního roku, je okresní ﬁnále
v plavání, jehož tradičním pořadatelem je jilemnická „dvojka“. Do jilemnického bazénu vyslala studenecká škola v letošním ročníku početnou výpravu. Na nejvyšší
stupínek vystoupil Kuba Huřťák, druhé místo si přivezl Jonáš Exner a pomyslné
bronzové medaile Kája Huřťáková, Vendula Hrubá, Verča Bergerová a Magda Bergerová.
Marie Bergerová, Zdeňka Šutová, Petr Junek

Orel
Stolní tenisté jsou za polovinou soutěží
A-tým dospělých hraje třetím rokem po sobě krajský přebor druhé třídy Libereckého kraje. Po třinácti odehraných kolech má družstvo na kontě dvě vítězství
a jednu remízu, což zatím znamená jedenácté místo z dvanácti účastníků.
Tabulka KP 2. třídy:
1. Sokol Nová Ves n. P. „A“
2. Sokol Turnov „B“
3. Jiskra Tanvald „A“
4. SKST Liberec „H“
5. SKST Liberec „I“
6. Spartak Chrastava „B“
7. TJ Doksy „A“
8. Victory Liberec „A“
9. Preciosa Jablonné v P. „A“
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13
13
13
14
14
14
14
13
13

10
9
9
7
7
7
7
5
3

1
2
2
3
3
2
0
3
4

2
2
2
4
4
5
7
5
6

0
0
0
0
0
0
0
0
0

122:62
118:70
120:79
112:94
112:99
100:91
112:84
107:102
89:112

34
33
33
31
31
30
28
26
23
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11. Orel Studenec „A“
12. Sokol Vesec „B“
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13
13
13

2
2
0

2
1
1

9
10
12

0
0
0

73:120
58:120
39:129

19
18
14

B-tým dospělých startující v okresním přeboru první třídy okresu Semily se zatím drží těsně za středem tabulky, nicméně 3. příčku v tabulce má na dosah.
Tabulka OP 1. třídy:
1. Spartak Rokytnice n. J.
2. Sokol Turnov „D“
3. Sokol Horní Branná „A“
4. Sokol Horní Branná „B“
5. TT Benešov u Semil „A“
6. Orel Studenec „B“
7. Sokol Nová Ves n. P. „B“
8. Sokol Košťálov „B“
9. Sokol Bradlecká Lhota „A“
10. STAR Sokol Turnov „A“

11
11
11
11
11
11
11
10
11
10

11
10
6
6
6
4
4
4
0
0

0
0
0
0
0
2
0
1
2
1

0
1
5
5
5
5
7
5
9
9

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

110:11
103:33
76:75
81:90
76:86
80:92
63:85
69:78
49:108
50:99

33
31
23
23
23
21
19
19
13
11

Velmi dobře si zatím vede družstvo žáků hrající okresní přebor v okrese Jičín. Na
příčky nejvyšší žáci letos pomýšlet nemohou, přesto se v pohodě drží v horní polovině tabulky, což je skvělý výsledek. Družstvo tvoří František Kuřík, Jakub a Daniel
Šulcovi, Dominik a Šimon Urbanovi. Tým spoléhá hlavně na výkony Františka Kuříka, který získává pravidelně pro tým nejvíce bodů.
Tabulka:
1. Sokol Chomutice „A“
2. TJ Jičín „B“
3. Jiskra Hořice „A“
4. Orel Studenec
5. Sokol Popovice „A“
6. TJ Lázně Bělohrad „A“
7. SK Miletín „A“
8. Sokol Nemyčeves „A“
9. TJ Nová Paka „A“
10. Sokol Chomutice „B“
11. SK Miletín „B“
12. Sokol Libáň „A“
13. Sokol Lány „A“
14. Sokol Rovensko p. T. „A“
15. Sokol Valdice „A“
OÚ Studenec

11
11
11
12
12
11
11
11
11
11
12
11
11
11
11

11
11
9
7
7
7
7
6
5
5
4
3
2
0
0

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

0
0
2
5
5
4
4
5
6
6
8
8
9
11
11

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

75:2
70:7
62:15
49:35
43:41
49:28
42:35
42:35
41:36
34:43
34:50
23:54
20:57
4:73
0:77

33
33
29
26
26
25
25
23
21
21
20
17
15
11
11
57
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Volejbalistky vyplňují pauzu VČ pohárem
Ženy zakončily podzimní část soutěže a v zimní pauze budou obhajovat loňské
vítězství ve Východočeském poháru. Hned úvodní turnaj poháru jsme uspořádali
ve Studenci a děvčata
si vedla skvěle. Jak se
soupeřkami z Bílé Třemešné, tak se silným
týmem Jezbin neztratila ani set a po prvním
kole se v desetičlenné
konkurenci usadila na
nejvyšších příčkách.

V úvodním turnaji nastoupila sestava: Brožová Petra, Horáčková
Eva, Horáčková Jana,
Nováková Jana, Šikolová Mirka, Šimková
Markéta,
Urbanová
Lída a Urbanová Markéta
Výsledky:
Orel Studenec – Jezbiny 2:0 (25:19, 25:20)
Orel Studenec – Bílá Třemešná 2:0 (25:15, 25:22)
Tabulka po prvním odehraném turnaji:
1. TJ Sokol Stěžery
3
2. TJ Jičín
3
3. Sokol Bílá Třemešná „C“
3
4. Orel Studenec
2
5. Sokol Kostelec nad Orlicí
2
6. TJ Sokol Jezbiny
2
7. Sokol Albrechtice nad Orlicí 2
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2
2
2
2
2
1
1

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
0
0
1
1

5:2
5:3
4:3
4:0
4:0
2:2
2:2

5
5
5
4
4
3
3
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8. Sokol Smiřice
9. SK Nové Město nad Metují
10. Sokol Bílá Třemešná „B“

3
2
2

0
0
0

0
0
0

0
0
0

3
2
2

0:6
0:4
0:4

3
2
2

Závěrem si dovolujeme pozvat všechny rodiče na přednášku speciálního pedagoga a psychoterapeuta Pavla Kalpakcise (www.poradna-psychoterapie.eu) na téma

Jak vést děti k opravdovým hodnotám
(jakým způsobem vychovávat dítě, aby se podporovaly jeho dobré vlastnosti, podpora dítěte v jeho harmonickém vývoji, jak předcházet konﬂiktům, hádkám a nedorozumění, přirozené vývojové stupně dítěte a jaký přístup ze strany rodičů v daném období používat, …)
která se koná ve čtvrtek 3. března od 20.00 v orlovně.

Plánované akce Orla v roce 2016:
7. 5. Studenecký silák – soutěž o nejsilnějšího muže Studence
27. 8. Studenecké mixy – volejbalový turnaj smíšených družstev
28. 8. Dětské soutěžní odpoledne
3. 9. Letní bál
přelom září a října koncert vážné hudby
12. 11. Svatomartinský večer
za jednotu Orla Václav Urban

Výsledky 27. ročníku Turnaje v líném tenisu
V sobotu 19. 12. 2015 byl uspořádán ve studenecké sokolovně 27. ročník turnaje
v líném tenisu. Na dopolední kategorii do 45 let se přihlásilo 8 dvojic, ze kterých
byly rozlosovány dvě skupiny. V nich každá dvojice sehrála tři zápasy a podle umístění se potom rozhodovalo ve ﬁnálových utkáních o jednotlivá umístění. Odpoledne
se potom systémem každý s každým hrála kategorie nad 45 let. Této kategorie se
účastnily jenom čtyři dvojice.
OÚ Studenec
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Kategorie do 45 let

Kategorie nad 45 let

1. místo: Petr Exner + Tomáš Exner
2. místo: Matěj Kuřík + Martin Kuřík
3. místo: Jan Vancl + Petr Mečíř

1. místo: Martin Nedomlel + Věrek Nosek
2. místo: Vladimír Paulů + Tomáš Exner
3. místo: Vit Kuřík + Zdeněk Povr

Tito sportovci si rozdělili ceny, které jim jistě vydržely až do konce roku, pokud je
nespotřebovali o Vánocích. Za organizaci turnaje patří poděkování panu Martinu
Štěpánkovi a panu Tomešovi.
Příznivci líného i venkovního tenisu přejí našim studeneckým spoluobčanům
klidný rok 2016, především stálé zdraví a spokojenost.
za Tenisový klub a Sokol Studenec Hák Petr

Diabetes a pohyb
Zásady bezpečného provozování fyzické aktivity nejen
při cukrovce
Popíšeme si ideální průběh konkrétní tréninkové jednotky, která zaručí, že
svému tělu prospějete a nezpůsobíte si zbytečné zdravotní komplikace.
Obecně je jedno, čemu se budete věnovat – zdali to bude obyčejná chůze, jízda na
rotopedu, půjdete si zaplavat či zacvičit do ﬁtness centra. Ideální je, když dopředu
víte, od kdy do kdy se budete mít možnost cvičení věnovat. Podle toho si naplánujete svůj denní program. Předem víte, kdy zátěž proběhne, co budete vykonávat.
Dle toho si uzpůsobíte stravu, popř. dávkování inzulínu. Řekněme, že jste si na svůj
dnešní trénink vyčlenili 45 minut čistého času. Co vše byste v jeho průběhu měli
zvládnout? V úvodní fázi je třeba organismus připravit na fyzickou zátěž. Úloha této
části tréninku bývá velmi často podceňována, čímž vzniká mnoho zbytečných zdravotních komplikací. První minuty cvičení slouží k aktivaci pohybového aparátu, srdečního, oběhového a dýchacího systému. Nejlépe se k tomu hodí aerobní činnosti
provozované s nízkou intenzitou – chůze, klus, pomalé tempo na stacionárních trenažérech. V průběhu činnosti jste schopni bez problémů hovořit, tepová frekvence
většinou nepřesahuje 110–120 tepů za minutu. Této mírné aktivitě se věnujte 5 minut. Po úvodním rozehřátí následuje asi tříminutové protažení hlavních svalových
skupin – ramenou, prsních a zádových svalů, paží, sedacího svalstva, přední a zadní
části stehen, lýtek. Protahujte se velmi lehce, nesnažte se svalová vlákna natahovat do krajních poloh. Bezpečný je tzv. statický strečink, při kterém nekmiháte, ale
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tah působící na sval je rovnoměrný, trvající 10 až 15 vteřin. Po deseti minutách
přípravy přistoupíte k hlavní fázi tréninku. Ta by v případě našeho 45minutového
tréninku měla trvat asi 30 minut čistého času. Průběh intenzity této části by mohl
mít pyramidový charakter. Znamená to, že v první třetině činnosti lehce stupňujeme zátěž, uprostřed intenzita dosahuje nejvyšších hodnot a v poslední třetině se
plynule navracíte do „nižších otáček“. Přechodem do nižších intenzit zátěže dojde
k celkovém zklidnění organismu, k odplavení metabolitů látkové výměny a postupnému návratu vitálních funkcí těla ke klidovým hodnotám.
Do úplného konce vám zbývá posledních pět minut, které využijete pro ﬁnální
protažení svalů, které náleží do závěrečné – uvolňovací fáze tréninku. Strečink si
opravdu vychutnejte. Svaly jsou výborně rozehřáté, máte ideální podmínky pro rozvíjení pohyblivosti kloubů, šlach a ﬂexibility svalových vláken. Protažení tak může
být intenzivnější, než tomu bylo v úvodní části.
Obdobné by to bylo u posilovacích tréninků. Vždy musí být na začátku rozehřátí
a protažení, poté následuje vlastní část cvičení – posilování s vlastní hmotností těla,
lehkými činkami, gumovými expandéry atd., které je zakončeno krátkou či delší
aerobní činností a závěrečným protažením.
Trvá-li pohybová činnost po delší dobu a užíváte-li inzulín, bylo by dobré
i v průběhu aktivity (zvlášť pokud máte pochybnosti) měřit si v pravidelných intervalech glykemii. Hladinu krevního cukru si překontrolujte také po ukončení
aktivity. V případě nálezu velmi nízkých hodnot okamžitě přijměte rychlý, snadno
stravitelný zdroj sacharidů.
zdroj: hp://www.mte.cz/

Recepty nejen pro diabetiky – Pomazánky
Čočková:
120 g čočky, 200 g pomazánkového másla, 1 cibule, 2 lžíce oleje, sůl, kmín, pepř.
Čočku uvaříme v menším množství vody tak, aby se čočka uvařila a zůstala suchá. Na oleji osmahneme cibulku, přidáme sůl a koření a asi po půl minutě vypneme. Necháme oboje zchladnout a rozmixujeme s pomazánkovým máslem.
B 45, S 96, T 88, kJ 5 456 v asi 600 g pomazánky
Z nivy a ořechů:
200 g tvarohu, 150 g Nivy, 100 g ořechů (nadrcené nebo mleté), 100 ml jogurtu.
Rozmixujeme nastrouhanou Nivu s ostatními surovinami.
B 119, S 27, T 106, kJ 6 348 v 550 g pomazánky

OÚ Studenec
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Životní jubilea spoluobčanů v roce 2016
70 let oslaví:
Dejmek Jan
Hák Jaroslav
Ulmanová Hana
Dědeček Věroslav
Štemberová Cecilia
Votočková Věra
Svatošová Sonja
Stránská Marie
Paulů Václava
Wenigr Josef
Jechová Hana
Vydra Ladislav
Tomáš Miroslav
Huřťáková Jana
Maternová Věra
Háková Ludmila
Kalenská Jana
Kalenský Václav
Horáčková Hana
Tauchman Zdeněk
Ulrych Jiří
Bajerová Marie
Janhuba Josef

Zálesní Lhota 35
Studenec 166
Studenec 370
Studenec 66
Studenec 338
Studenec 169
Studenec 28
Zálesní Lhota 42
Rovnáčov 7
Studenec 168
Studenec 7
Rovnáčov 5
Studenec 361
Rovnáčov 43
Studenec 23
Studenec 30
Studenec 82
Studenec 82
Studenec 356
Studenec 170
Studenec 241
Studenec 106
Zálesní Lhota 82

75 let oslaví:
Adolfová Oldřiška
Kurpilová Anna
O Drahomír
Kreislová Inge
Jandová Marie
Kracíková Marie
Nosek Věroslav
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Zálesní Lhota 162
Rovnáčov 39
Zálesní Lhota 207
Zálesní Lhota 55
Studenec 207
Studenec 299
Studenec 25
OÚ Studenec
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80 let oslaví:
Vokřínková Jaroslava
Kalenská Jiřina
Ježková Libuše
Kuříková Gizela
Kuříková Danuška

Studenec 370
Zálesní Lhota 219
Studenec 312
Studenec 22
Studenec 274

85 let oslaví:
Grofová Miloslava
Kalenská Miluška
Čermáková Drahomíra
Kloučková Jaruška
Tauchman Jan
Spilková Jana
Barková Květa
Tomášová Marie
Tauchman Jan

Studenec 8
Rovnáčov 51
Rovnáčov 28
Studenec 12
Zálesní Lhota 218
Zálesní Lhota 51
Rovnáčov 59
Studenec 113
Studenec 41

90 let oslaví:
Karásek Jaroslav
Kudrová Anna
Erlebachová Milada
Fišera Jaroslav
Mašek Ladislav
Sedláčková Věra
Tauchmanová Marie
Kubová Ludmila
Fišerová Marta

Studenec 197
Studenec 77
Rovnáčov 52
Studenec 209
Studenec 269
Rovnáčov 15
Zálesní Lhota 40
Zálesní Lhota 50
Studenec 209

91 let oslaví:
Kudrová Vlasta
Prochásková Ingeburg
Horáčková Marie
Kalenský Jaroslav
OÚ Studenec

Studenec 350
Zálesní Lhota 170
Studenec 64
Rovnáčov 51
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Tauchman Ladislav
Vacek František
Skrbková Jaroslava

Číslo 1

Studenec 210
Studenec 233
Studenec 51

92 let oslaví:
Havlíčková Matylda

Zálesní Lhota 17

93 let oslaví:
Albrechtová Růžena

Studenec 224

94 let oslaví:
Háková Jaroslava

Studenec 166

96 let oslaví:
Kobrlová Anna

Rovnáčov 61

101 let oslaví:
Pauerová Anna

Studenec 340

Kamennou svatbu oslaví:
Ladislav a Naděžda Maškovi

Studenec 269

Omlouváme se všem, kteří slaví výročí svatby a nejsou zde uvedeni a ani jim
nepřijdeme gratulovat. Důvodem je to, že neznáme datum jejich sňatku. Prosíme
proto jubilanty nebo jejich příbuzné, aby nahlásili potřebné údaje na OÚ ve Studenci s dostatečným předstihem a mohli být zařazeni do evidence. Předem děkujeme.
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Studenecký zpravodaj 1/2016
Vydává Obecní úřad Studenec
Internetová adresa: hp://sz.studenec.cz/
Uzávěrka dalšího čísla: 31. března 2016
Příspěvky lze zasílat na e-mail obec@studenec.cz
Tisk FITOS spol. s. r. o. Stará Paka
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