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•	 VOLNÝ PRODEJ
•	 VÝDEJ NA LÉKAŘSKÝ POUKAZ
•	 ODBORNÉ PORADENSTVÍ

podpůrné a zdravotní punčochy Avicenum na křečové žíly
tlakoměry a teploměry HARTMANN
pomůcky a ponožky pro diabetiky
sportovní kompresní produkty ROYAL BAY®
zdravotní ortopedická obuv
ortopedické vložky Svorto
módní punčochové zboží ARIES
dentální hygiena (Curaprox, Lacalut aj.)
rehabilitační pomůcky
inkontinenční pomůcky
manikúrní a pedikúrní nástroje
dámské hygienické potřeby
první pomoc, autolékárničky

REFLEXNÍ PÁSKY PRO CHODCE
Nákupem	reflexních	pásek	
podpoříte	nadační	fond	
Kapka	naděje.	Odvádíme	
celou	částku	30	Kč.
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T: 491 010 152

E: studenec@aries.eu
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ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
V posledních třech ročnících našeho Zpravodaje byla jedním z hlav-

ních témat rekonstrukce hlavní silnice a její provázanost na všechna
potřebná zajištění tak, aby omezení byla co nejmenší.

Od letošního roku se na těchto stránkách začne daleko častěji psát o poslední
nevyřešené budově v majetku obce, tedy pečovatelském domě. Jednání rady obce
dne 29. února se zúčastnil pan Jansa z firmy Projektis, s. r. o., Dvůr Králové. Prvot-
ním úkolem z tohoto jednání v otázce nového pečovatelského domu vzešlo zjištění
stavu sklepních prostorů (při možnosti jejich zachování) formou sond a také, kolik
by se do objektu o stejné velikosti vešlo bytů při splnění daných dotačních podmí-
nek (věková kategorie, počet bytů, jejich velikost…).

Právě otázka získání finančních prostředků na takovýto projekt mi postupem
času ukazuje ve dvou dotačních možnostech nezaručitelné a z mého pohledu i ne-
uskutečnitelné podmínky ze strany obce.

V současné době Ministerstvo pro místní rozvoj ČR disponuje programem
ohledně „Podporovaných bytů“. Prvním je „Pečovatelský byt“, druhým pak „Komu-
nitní dům“. Pokusím se Vám tedy ve stručnosti přiblížit základní podmínky, které
daný program vyžaduje:

„Pečovatelský byt“
Věková skupina 65+, omezená výše průměrného čistého příjmu za posledních

12 měsíců, zachování pravidel de minimis, minimálně 4 a více bytů, bezbariérové
užívání stavby, podlahová plocha do 50 m², dostupnost terénní sociální péče v dané
obci, v bytech není možno poskytnout pobytové sociální služby.

„Komunitní dům“
Věková skupina 60+, omezená výše průměrného čistého příjmu za posledních

12 měsíců (jiná než u předchozí varianty), zachování pravidel de minimis, mini-
málně 10 a maximálně 25 bytů, bezbariérové užívání stavby, podlahová plocha do
45 m², podmíněné sdílené prostory, dostupnost terénní sociální péče v dané obci,
v bytech není možno poskytnout pobytové sociální služby.

Co vidím jako největší problém je to, že u první varianty musíme mít se všemi
budoucími klienty uzavřenou smlouvu na dva roky do tří měsíců od „Rozhodnutí
o přidělení dotace“.

U druhé varianty musíme mít se všemi budoucími klienty uzavřenou smlouvu
(rovněž) na dva roky do tří měsíců od „Kolaudace – povolení užívání stavby“.
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O tom, jaký bude postup dále, Vás budu informovat na tomto místě zase jindy.
Vše záleží na rozhodnutí zastupitelstva a především na podmínkách další výzvy,
která se předpokládá na podzim letošního roku. Osobně zde věřím ve zjednodu-
šení určitých podmínek, jelikož dosavadní stav je, dle názoru i jiných potenciálních
žadatelů, spíše neakceptovatelný. Na jeho konci pak můžeme slyšet, že Česká re-
publika nebyla opět schopna v rámci Evropské unie vyčerpat tolik finančních pro-
středků, které se jí nabízely. Tolik alespoň zjednodušeně pro začátek naší největší
akce, jejíž realizace se předpokládá nejdříve od roku 2017.

Z mého pohledu se jedná o zcela jiné podmínky, než jsem byl doposavad zvyklý
řešit, a možnosti, které jsou uvedeny v základních dokumentech, nevykazují složi-
tosti, které se dozvíte až při pročítání podrobnějších podmínek dané dotace. Všude
slyšíme o zjednodušení a zlehčení systému, opakem je však byrokratická zátěž a ne-
možnost uvažování podle svých potřeb.

Jiří Ulvr, starosta

Připravované akce
Chodník autobusová zastávka „U Trojice“ – směr „Špice“

V březnu jsme podali žádost o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje, Programu
obnovy venkova na realizaci chodníku, který má oficiální název: „Studenec – chod-
ník podél silnice II/293, střední část“.

Zda jsme uspěli, se dozvíme koncem měsíce května či začátkem června. V sou-
časné době finišují závěrečné práce na projektu, následně bude zažádáno o stavební
povolení. Pokud vše dobře dopadne, realizace by proběhla ještě v letošním roce.
Délka chodníku, včetně nového veřejného osvětlení, je 660 metrů.

Chodník – cesta p. č. 1045/1 (Chládkovi) – konec obce
V rámci této připravované stavby proběhla v letošním roce společná schůzka

s projektantem a vlastníky přilehlých pozemků, aby se vyřešily případné nejasnosti
ohledně připravovaného projektu. Oficiální název této stavby je: „Studenec chodník
podél silnice II/293, na ppč. 1129/3 v k. ú. Rovnáčov“. V současné době se vypisuje
žádost o stavební povolení, dále budeme čekat na vypsání výzvy daného dotačního
programu, které se předpokládá (dle předchozích let) v květnu či červnu. Realizace
stavby by proběhla v roce 2017. Délka chodníku, včetně nového veřejného osvět-
lení, je 470 metrů.

Jiří Ulvr, starosta

Kompostování
Od letošní sezóny nastala drobná změna, a to, že dva kontejnery se přesunuly

z areálu firmy ZETKA Strážník a. s. za budovu hasičárny. Tímto bych chtěl vedení
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této firmy poděkovat za jejich ochotu, kterou zcela jistě ve Studenci využijeme
i jindy (v Zálesní Lhotě stále využíváme). Dostupnost pro Vás tedy není již vázána
sobotním časem, jako tomu bylo dříve.

Prosím o dodržování pravidel, která doposavad byla téměř bez problémů (ige-
litové pytle a plasty do kontejnerů skutečně nepatří). Pokud větve nepálíte doma,
do kontejnerů je dávejte o maximální délce 1,5 metru a průměru maximálně 6 cen-
timetrů (koruny stromů sem nepatří, omezují jiné zájemce, včetně techniky a její
manipulace s vykládkou).

Studeneé občany ci znovu poprosit, aby nejdříve naplnili po vr jeden
kontejner a teprve potom ten druhý. Rozumím, že je to snadnější, ale je přeci lepší
platit za svoz jednoho plného, než dvou do polovic naplněných (v minulém čísle
Zpravodaje jsem Vám uváděl, že tuto službu hradí plně obec a v loňském roce pře-
sáhla výši 100 000 Kč).

Systém pravidelných svozů je nastaven centrálně pro 21 obcí Jilemnicka – svazku
obcí (každé úterý se nahlašují kontejnery požadované pro vývoz a do pátku jsou
vyvezeny tak, aby na víkend byly pro Vás opět připraveny prázdné).

Zároveň Vás prosím, pokud budete mít větší množství bioodpadu, obraťte se
přímo na mě, zajistím otevření skládky, kam si odpad sami odvezete. Nedojde
tím k zahlcení kontejneru(ů) ze strany jednoho dodavatele a tím omezení pro jiné.

Ještě jednou děkuji za Vaši ohleduplnost a vstřícnost!
Jiří Ulvr, starosta

Připomínáme
placení poplatků
za odpady r. 2016

Poplatek je splatný do 30. 6.
2016 do pokladny na OÚ Stu-
denec nebo převodem na účet
261128774/0600.

Poplatek za odpady činí
500 Kč na osobu.

Informace pro občany
Zálesní Lhoty

Množí se nám zde stížnosti ohledně ven-
čení psů především v okolí mateřské školky,
lipové aleje a kostela v Zálesní Lhotě. Žádáme
ty z Vás, kterých se to týká, o úklid těto
exkrementů. Zároveň upozorňujeme na do-
držování Obecně závazné vyhlášky č. 1/2007
„O pravidlech pohybu psů na veřejných pro-
stranstvích“. V Zálesní Lhotě je pro volný
pohyb psů vymezen pozemek p. č. 1592/2
– 200 metrů za skladovákem za kostelem!
Každý, kdo jde ven s pejskem, měl by mít u sebe sáčky na výkaly, které ihned
uklidí. Upozorňujeme, že toto pravidlo platí na všeny veřejně přístupné plo-
y, včetně výše zmiňované.
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Z jednání zastupitelstva obce
První letošní jednání studeneckých zastupitelů se uskutečnilo 14. března za

účasti 14 zastupitelů a 4 občanů.
Zastupitelé schválili rozpočet obce na rok 2016 a rozpočtový výhled na roky 2017

a 2018.
Schválena byla také úhrada mimořádného členského příspěvku Jilemnicku –

svazku obcí ve výši 10 Kč na obyvatele a na rok za období 2016–2023. Tento příspě-
vek je určen pro Místní akční skupinu „Přiďte pobejt!“, která pro Jilemnicko získává
finanční podporu pro různé místní projekty.

Zastupitelstvo neschválilo kvůli finančním nákladům realizaci přeložky transfor-
mátoru a vedení elektrické energie v areálu školy. Přeložka by byla nezbytná, po-
kud by se měla na místě vybudovat podle původních plánů atletická dráha.

Na rok 2016 byla ponechána cena vodného ve výši 20 Kč/m³ a stočného také na
20 Kč/m³. Stočné 20 Kč/m³ budou platit i nájemníci obecních bytů, občané napojení
na zkolaudované obecní směsné kanalizace budou platit stočné 6 Kč/m³.

Podle návrhu finančního výboru byl rozdělen celkový příspěvek 500 tis. Kč míst-
ním sportovním organizacím: Sportovní klub Studenec obdrží 183,1 tis. Kč, Sokol
Studenec 81,6 tis. Kč, Školní sportovní klub Studenec 71,2 tis. Kč, Orel Studenec
65,8 tis. Kč, SDH Studenec 39,4 tis. Kč, Sokol Zálesní Lhota 27,9 tis. Kč, Tenisový
klub Studenec 17,4 tis. Kč, Sport future 10,3 tis. Kč a SDH Zálesní Lhota 3300 Kč.

Dále zastupitelé projednali a schválili:
– smlouvu na zajištění dopravní obslužnosti na rok 2016, podle které obec zaplatí

90 Kč na obyvatele,
– ponechání finančních prostředků na spořicím účtu stavebního spoření do konce

letošního roku,
– směnu pozemků potřebných pro připravovanou cyklotrasu ze Studence na

Horka u Staré Paky,
– prodej pozemku ve Studenci.

V dalších bodech programu vzali na vědomí:
– žádost Okresního soudu v Semilech týkající se nedostatku přísedících,
– zápisy z kontrol finančního a kontrolního výboru v roce 2015,
– vyhodnocení hospodaření Fondu rozvoje bydlení za rok 2015.

V diskusi pan starosta informoval o těchto záležitostech:
– Rada obce jednala o novém pečovatelském domu.
– Dne 9. března proběhl na obecním úřadu audit z Krajského úřadu Libereckého

kraje.
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– Na krajský úřad bude podána žádost o dotaci na akci „Studenec – chodník podél
silnice II/293, střední část“.

– Během dubna by se měl opravovat železniční přejezd v Martinicích.
– Je plánováno jednání se zástupci České pošty, kteří představí nabídku „Pošta

Partner“ (provozování poštovních poboček smluvními partnery, například obcí
nebo podnikateli).

Rozpočet Obce Studenec na rok 2016
Příjmy rozpočtu
Položky rozpočtu Rozpočet 2015 Skutečnost 2015 Rozpočet 2016
Daňové příjmy 19 925 000 20 478 000 20 490 000
Poplatky 2 983 000 2 778 000 6 251 000
Prodej – voda, lesy, knihy 2 761 000 2 905 000 3 016 000
Ostatní činnost místní správy 2 238 000 2 044 200 2 795 000
Dotace, mimorozpočtové prostředky 376 638 5 984 600 412 400
Příjmy celkem 28 283 638 34 189 800 32 964 400

Výdaje rozpočtu
Položky rozpočtu Rozpočet 2015 Skutečnost 2015 Rozpočet 2016
Lesy 228 000 275 000 267 000
Komunikace (silnice) 1 851 000 730 000 1 188 000
Ostatní záležitosti pozem. komunikací 1 350 000 1 316 000 2 010 000
Doprava 168 030 168 030 169 290
Pitná voda 1 534 400 1 797 400 1 834 400
Odvádění a čištění odpadních vod 130 000 83 000 142 000
MŠ Studenec 550 000 726 000 600 000
MŠ Zálesní Lhota 300 000 300 000 350 000
Základní škola Studenec 3 300 000 3 392 000 3 400 000
Knihovny 23 500 31 000 23 500
Kulturní zařízení – býv. škola Zál. Lhota 30 000 21 500 38 240
Kultura 233 000 311 000 369 000
Obnova místních kulturních památek 0 7 000 0
Tělovýchovná činnost 500 000 500 000 500 000
Využití volného času mládeže 37 000 26 000 26 000
Zájmová činnost – Klub důchodců 24 000 24 500 24 000
Ambulantní péče 8 035 308 7 589 000 116 000
Bytové hospodářství 11 000 23 000 11 000
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Veřejné osvětlení 462 000 683 000 1 527 000
Pohřebnictví 10 500 0 8 500
Územní plánování 0 0 0
Územní rozvoj a komunální služby 94 800 91 700 314 760
Záležitosti bydlení a územní rozvoj 400 000 0 400 000
Sběr a svoz nebezpečných odpadů 52 000 47 000 52 000
Sběr a svoz komunálních odpadů 1 845 000 2 056 000 1 670 000
Kompostování 111 000 41 000 131 000
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 445 000 152 500 475 000
Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 20 000 0 20 000
Pečovatelská služba 167 500 233 500 391 500
Ochrana obyvatelstva 1 000 0 1 000
Požární ochrana Zálesní Lhota 121 000 10 000 121 000
Požární ochrana Studenec 303 000 454 000 252 500
Zastupitelstva obcí 1 558 000 1 453 000 1 558 000
Činnost místní správy 3 887 600 3 059 000 4 322 000
Obecné příjmy a výdaje z fin. operací 15 000 7 000 15 000
Pojištění funkčně nespecifikované 100 000 98 000 100 000
Finanční operace 35 000 35 000 35 000
Ostatní finanční operace 350 000 672 000 495 000
Finanční vypořádání minulých let 0 0 0
Výdaje celkem 28 283 638 26 413 130 22 957 690
Financování 0 0 −10 006 710

Protože se opět objevily některé nedostatky ve sběru odpadu, uvádíme zde dů-
ležité informace pro občany Studence a Zálesní Lhoty.

Sběrná místa na tříděný odpad

Studenec: Rovnáčov – Trautenberk, Zdravotní středisko, Řeznictví Nosek, Pod Tá-
borem, U Lípy, MŠ – u kostela, Základní škola.
Zálesní Lhota: ppč. 21/2 u čp. 168 – Hrušovi, hasičárna, autobusová zastávka
u Kynčlů.

žlutý kontejner – PET lahve (sešlápnuté!), modrý kontejner – PAPÍR,
zelený zvon – BAREVNÉ SKLO (sem patří i tabulové sklo z oken),

bílý zvon – BÍLÉ SKLO
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Ostatní tříděné odpady se sbírají do pytlů, které by měla mít každá domácnost
doma – jsou k dispozici zdarma na OÚ a v některých obchodech, v Zálesní Lhotě
u paní Gowaldové.
žlutý pytel – ostatní plast, oranžový pytel – nápojové kartony, šedivý pytel –
kovové obaly (pouze plechovky, konzervy, nádoby od sprejů a kosmetiky)

Naplněné pytle se odkládají vždy první pondělí v měsíci na sběrná místa!!!
Příklad pro občany, kteří nevědí, co je to první pondělí v měsíci: pondělí 31. srpna
není první pondělí v měsíci, ale pondělí 1. září opravdu je první pondělí v novém
měsíci (první pondělí může být pouze od 1. do 7. dne v měsíci).

POZOR‼! Ostatní odpady nepatří na sběrná místa, ale jsou sbírány odděleně –
popelnice, velkoobjemové kontejnery, mobilní sběr nebezpečného odpadu a elek-
trozařízení, sběrný dvůr – hala v Kruhovce.

Pokud budeme tato pravidla dodržovat, tak se nemůže stát, že se na sběrném
místě najdou pytle naplněné plenami, různým domácím odpadem, popelem, sklem
apod.

V obci funguje také sběr bioodpadu, a proto není opravdu nutné pálit shrabanou
trávu a listí.

Ve Studenci jsou umístěny kontejnery na komunální odpad – sběrný dvůr –
hala v Kruhovce každou druhou sobotu od 9. 4. do 2. 7. 2016 od 9 do 12 hod.(9. 4.,
23. 4., 7. 5., 21. 5., 4. 6., 18. 6., 2. 7.), v druhé polovině roku bude sběrný dvůr otevřen
od 3. 9. 2016. Zároveň zde můžete odevzdat nebezpečný odpad. Uložení odpadu je
možné pouze pro občany Studence a Zálesní Lhoty, pro majitele nemovitostí na
území našich vesnic a po předložení občanského průkazu!

Vývoz popelnic v období květen–září bude každý sudý týden. První vývoz je
6. 5. 2016. (6. 5., 20. 5., 3. 6., 17. 6., 1. 7., 15. 7., 29. 7., 12. 8., 26. 8., 9. 9., 23. 9.)

Ještě uvedu několik čísel z roku 2015:
V loňském roce zaplatila obec za

– odvoz komunálního odpadu 1 329 607 Kč
– odvoz tříděného odpadu 290 769 Kč

utržila
– výběr poplatku za odpady od občanů 982 164 Kč
– příspěvek od Eko-komu za sběr tříděného odpadu 236 637 Kč

Z uvedených čísel vyplývá, že se nám všem opravdu vyplatí odpad třídit, protože
čím více tříděného odpadu sebereme, tím více peněz dostaneme od Eko-komu za
jeho sběr. A čím méně odpadu odvezeme na skládku, tím i méně zaplatíme.
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…kdo vlastně ve skutečnosti doopravdy jsme?
K napsání tohoto článku se chystám již hodně dlouho. Stále mi k tomu ale chy-

běla chuť a odvaha. Vždyť mě to i docela bavilo dříve občas něco napsat, tak proč
ta obava. Pokaždé, když přijde nový Zpravodaj a vzadu je uveden datum uzávěrky
dalšího čísla, říkám si, že mám dost času. Pak uteče termín a já zase neodevzdám
nic. Teď mi ale už dochází trpělivost, a tak to zkusím. Jenom nevím, jestli ten člá-
nek něco přinese a jestli je jenom o odpadech, anebo spíš o chování nás samotných.
Třeba se tady v tom článku sami i poznáme. Pokud pak naše jednání změníme, je-
dině mě to potěší a budu vědět, že ta hodinka času stráveného u klávesnice měla
smysl.

Třídit odpad a zacházet s ním podle pravidel je povinností každého z nás a je na
to dokonce zákon. A tady u nás k tomu třídění máme skvělé podmínky. Jak je ale
vidět podle našeho chování, je to ve skutečnosti trochu jinak. Se svými odpady jsme
doma schovaní, nikdo nás nevidí. Náš skutečný vztah k odpadu se pak venku pro-
jeví až v termínu, kdy má být tříděný odpad odvážen, nebo při jarním a podzimním
svozu nebezpečného a objemného odpadu.

Pojďme ale na začátek. Jednou v létě zastavilo u sběrných nádob na tříděný od-
pad docela luxusní auto. Vystoupila z něho mladá žena s pytlem odpadků. Jednalo
se viditelně o odpadky z kuchyně. Rozhlédla se nejprve kolem, pak otevřela ten nej-
bližší sběrný kontejner a vyhodila tam tu nádheru. Kontejner, do kterého ten pytel
vyhodila, byl určený na plastové nápojové láhve. Nastoupila zpět do auta a odfrčela
pryč. Tak to byl ten lepší případ. Často se stávalo, že se objevil velký pytel s od-
padky z kuchyně přímo vedle kontejnerů. Někdo ho tam zkrátka postavil a hurá
pryč. Proč, vždyť má doma svoji popelnici. Pokud je to chatař, tak taky na ten od-
pad nějaký pytel dostal. Nebo to snad byl někdo na návštěvě v pronajaté chalupě?
Tak jak je možné, že ten pytel z kuchyně nebo od ohniště z grilování nemá kam
dát? Jak to s takovým odloženým pytlem většinou asi dopadne. Vůně odpadků při-
láká naše čtyřnohé kamarády a obsah ještě před pár dny uzavřeného pytle je snad
všude. V lepším případě se stane, že se na to kolemjdoucí nemůže dívat, pytel vezme
a vyhodí ho do toho samého kontejneru, do kterého ho vyhodila před tím ta mladá
dáma. A jsme skoro tam, kde jsme byli. Jenom s tím rozdílem, že ten druhý se ne-
namáhal při odkládání pytle s odpadky z kuchyně vůbec nějaký kontejner otevřít,
ta mladá dáma z luxusního auta ano.

Tak si myslím, že by bylo dobré zopakovat pár základních pravidel.
Všichni bychom měli vědět, že odvoz tříděného odpadu, tedy těch barevných

pytlů s odpadem, je po prvním pondělí v měsíci. Co je to první pondělí v měsíci.
To je první věc, kterou podle našeho chování mnoho z nás neví. Tak první pondělí
v měsíci je od prvního do sedmého. Pokud vyjde prvního na úterý, nemůže být ten
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den před tím první pondělí v měsíci, tedy třicátého nebo jednatřicátého. První pon-
dělí je pak právě toho sedmého. Výjimkou není ani 29. únor, který letos na pondělí
vyšel. Zdá se to dost divné, ona pak ta doba čekání celých sedm dní, než budeme
moci odnést pytel s pečlivě vytříděnými odpadky na sběrné místo, je nekonečně
dlouhá. Naštěstí je ale pořád stejná. Pravda, může nastat situace, kdy nejsme pár
dní před prvním pondělím v měsíci doma a chceme se pytle, který nám doma pře-
káží, zbavit. Odneseme ho zkrátka o pár dní dřív. Stane se pak třeba, že z domku
vedle sběrného místa vyběhne „někdo“, který nás v dobrém upozorní na to, že ještě
není to správné pondělí a že pytel tam vedle těch kontejnerů dělá jenom nepořá-
dek. Řekl nám to proto, že už měsíc před tím pár rozházených a poškozených pytlů
sám uklízel. Náš pytel může také přilákat nějakého psa, který pytel roztrhá. Odpad,
který jsme doma pečlivě vytřídili, bude zase všude. Co asi uděláme my? Řekneme:
„Nezlobte se, já nebudu pak doma, proto to nesu už dnes“. Vždyť to ten „někdo“
nemohl vědět a myslel to dobře, chtěl vlastně jenom pořádek. Nebo se snad na toho
„někoho“ oboříme a řekneme, ať si hledí svého? Taky se můžeme urazit a říct si,
že třídit nemá smysl, že vážíme dalekou cestu k tomu sběrnému místu a dostaneme
ještě vynadáno. Příště se na to můžeme vykašlat a vyhodit si to doma do naší po-
pelnice, když to tomu „někomu“ vadí a stará se, že jsme přišli s tím naším pytlem
o pár dní dřív. Vždyť co je mu po tom. Doma pak máme svatý klid a pokoj, když se
s tím nebudeme mazat a naházíme to na jednu hromadu. Jako bonus pak budeme
mít volné místo po těch barevných pytlích, které jsou nám jenom pro zlost. No
a ta cesta pro ně je pěkná otrava a zdržování! Nebo se snad „polepšíme“ a přijdeme
s pytlem v termínu, kdy chodí většina ostatních? Když pomineme čas na to třídění,
litujeme snad jednu větu na komunikaci s ostatními, i když je to pro nás pouze je-
nom ten „někdo“ a my se cítíme ukřivděni, že nás jenom na něco upozornil? No
nevím.

Potom je tu věc s barevnými pytli. Bylo by dobré si pamatovat, jaké máme pytle
a vědět, kde je dostaneme, navíc nás ten barevný pytel nestojí ani korunu. Že se
nám někdy pro pytel nechce? Nebo snad nemáme dokonce ty pytle s odpadem kde
mít? Tak to je snad opravdu jenom výmluva, vždyť bydlíme na vesnici a každý z nás
má nějaké místo někde v rohu v kůlně, pod přístřeškem nebo v technickém zázemí
pro odložení tří barevných pytlů a nějaké krabice. Pokud to tak není, nemůžeme
se divit, že nám jedna popelnice nestačí. V létě se pak můžeme vztekat od rána
do večera, protože se odváží odpad jenom jednou za dva týdny. No a do kotle ten
odpad v létě nenasypeme, protože přece netopíme. Stačí, když trochu poškádlíme
své okolí štiplavým kouřem v zimě. Pak máme další možnost. Budeme tvrdě bojovat
za to, že chceme další popelnici navíc, protože nás je doma víc a nemáme kam
házet běžný odpad, třeba plenky. Sami si moc dobře hlídáme, kdy máme na druhou
popelnici nárok, a požadujeme ji, i kdyby tam měla stát po celý čas prázdná. Za

Ročník 2016 Číslo 2

OÚ Studenec 11



odpad platíme za každého člena domácnosti a raději si pak doma dáme práci s tím,
že vymyslíme nějakou pěknou fintu, jak se k další popelnici dostat.

A co takový odpad ze zahrádky? Někteří z nás jsou rádi, že si doma odpad uloží
do kompostéru. Většina z nás je ale vděčná za to, že může odpad ze zahrádky do
kontejnerů na bioodpad odvézt. Tak proč se například ještě stále na břehu za hřbi-
tovem ve Lhotě objeví tolik odpadu, který není viditelně ze hřbitova, jako vyhozená
jablka a brambory, odpad z moštování jablek, větve z prořezávání jabloní ze sadu
nebo dokonce králičí hnůj? Že máme ke kontejneru na bioodpad daleko? Tak proč
se s tím vlečeme zrovna za hřbitov? Nebo to tam máme blíž a nechce se nám ke
kontejneru, který je jen o několik set metrů dál? Nakonec nejsme sami, kdo to tam
za ten hřbitov odveze nebo odnese, no a na ten břeh se toho vejde. Je to asi naše
lidská vlastnost, že odhrnujeme to, co se nám nehodí, od sebe. Hrneme to od sebe
bez ohledu na to, kde to skončí, hlavně že máme u vlastních vrátek uklizeno.

Možná je tady prostor pro kupu argumentů. Vidíme popelářské auto, které od-
váží jeden svozový den popel a uprostřed dalšího týdne pak s tím samým autem
veze třeba plastové láhve. Řekneme si, vždyť je to jedno, stejně to ve finále sesypou
na jednu hromadu, v pátek vezli tímhle autem popel. Proč by pak asi stály v naší
obci ty barevné kontejnery? Velké sběrové auto je uzpůsobeno na odvoz různého
druhu odpadu. Jeden den zkrátka veze popel a druhý den plastové láhve, tak to je.
Taky býváme často naštvaní, možná trochu i právem, že odvoz těchto vytříděných
odpadů není hned, že se třeba v létě nahromadilo víc plastových láhví než dva mě-
síce před tím a kontejner že přetéká, že zelený zvon se sklem je obložený kolem
dokola láhvemi, že víka z kartonových krabic jsou rozfoukaná po okolí a že to na-
konec nikdo neřeší. Tohle všechno začíná ale zase jen a jen u nás. Rozumím tomu,
že se nám nechce vracet s vytříděným odpadem zpátky, protože jsme už jednou vá-
žili cestu. Teď zrovna to nemáme kam dát, když v kontejneru zkrátka není místo,
my jsme právě teď ale k tomu kontejneru přišli. Vidíme a víme to dobře, že kontej-
nery přetékají, ale proč tomu ještě pomáháme? Vyloženě narveme do kontejneru
vše tak, že než stačíme zavřít víko, polovina toho, co jsme tam dali my anebo ti před
námi, nám vypadne. A ani nechci mluvit o tom, že jsme potom schopni dokonce
skleněné láhve postavit na zámkovou dlažbu vedle zeleného zvonu na sklo. Možná
si dáme práci i s tím, že je postavíme podle velikosti. Pak se budeme první zlobit,
že se naše děti zraní o střepy, když budou nedaleko místa pobíhat s kamarády. Kdo
bude ty láhve pečlivě rozestavěné kolem asi sbírat a střepy z těch rozbitých zame-
tat, když svozové auto dorazí? A věřte, my první budeme ukazovat na to, že je tady
nepořádek, a budeme dělat ty správné mravokárce.

A ještě něco, pokud již odpad třídíme, dělejme to opravdu důkladně. Pytel s ku-
chyňským odpadem vyhozený mezi čisté plastové láhve, který se vykulí na pás ve
třídírně odpadu, těm lidem tam u toho pásu asi velkou radost neudělá. Stejně tak
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nebudou mít radost z nevymytých plastových obalů a kartonů na mléko nebo jiné
nápoje. Vždyť i nám doma to musí být nepříjemné a přitom stačí tak málo.

Žijeme v oblasti, kde máme krásnou přírodu, a také se tím chlubíme. Jezdí si sem
odpočinout lidé nejen z různých koutů republiky, ale i z jiných částí Evropy. Máme
tu nastavený dobrý systém v odpadovém hospodářství, jaký ještě není nastavený
úplně všude. Nemusíme si lámat hlavu a dělat starosti se žádným druhem odpadu.
Obec pro nás zajistí i odstranění nebezpečného odpadu, jehož likvidace byla před
pár lety ještě docela neřešitelný problém. Dvakrát do roka nám přistaví pod nos
kontejner na objemný odpad. Co uděláme my? Nebezpečný odpad kolikrát ani ne-
přineseme k silnici a k tomu velkoobjemovému kontejneru se chováme úplně stejně
jako k těm menším. Teď jsem to JÁ přivezl, tak to tady taky JÁ nechám. Dokonce
obrovnáme kontejner kolem dokola vším, čeho jsme se chtěli zbavit, když už ne-
můžeme narovnat na kontejner pořádnou čepici, protože ji tam narovnal někdo
před námi. Jen ať se ten kontejner využije. Jak se má pak chovat řidič auta, který
musí kontejner naložit a odvézt. To nás asi opravdu netrápí, ať se ten řidič stará,
podle nás je tu od toho. Chápu, že mnozí z nás to nemají jednoduché se k tomu
kontejneru vůbec dostat. Máme starost s tím, než někoho přemluvíme, aby nám ke
kontejneru něco většího odvezl. Často se také stává, že se v kontejneru objeví i to,
co je možné odložit do sběrných kontejnerů, které máme k dispozici celý rok. Co
je pak ještě horší, objeví se tam nebezpečný odpad, který tu sobotu před tím od-
váželo několik svozových aut. Celé to pak skončí tak, že je kontejner plný během
pár hodin. Někteří možná využijeme velkoobjemový kontejner opravdu důkladně
a pořádně si doma v rámci rekonstrukce našeho domu uklidíme. Přidáme i odpad
ze stavby, který do tohohle kontejneru vůbec nepatří. Proč bychom si zajišťovali
vlastní kontejner, když můžeme počkat na pravidelný jarní a podzimní svoz, vždyť
samostatná likvidace je pro nás tak drahá. Pak sami nadáváme, kolik za odpad pra-
videlně všichni platíme a v období jarních a podzimních odvozů je naší největší sta-
rostí sledovat, kolikrát kdo u velkoobjemového kontejneru byl a co tam dal.

Možná si někdo řekne, jinde je to lepší, tady platíme za odpad hodně, někde platí
méně nebo dokonce neplatí nic a nakonec má i pravdu. Proč se ale vymlouváme
právě na tohle? Proč přírodu a své okolí, kterým se tak chlubíme, trochu nechrá-
níme a neudržujeme a raději hledáme tu pro nás nejpohodlnější cestu? Proč do-
konce podstrčíme problém v podobě třeba jen obyčejného listí, suché trávy ze za-
hrady a spadaných jablek, odhozeného pytle s kuchyňským odpadem nebo střešní
krytiny ve velkoobjemovém kontejneru tomu druhému, ať je to třeba jenom soused
nebo kamarád? Tak teď nevím. Je to celé více o tom, jak se máme chovat k samot-
nému odpadu nebo jak se máme chovat jeden k druhému?

Náš kraj se chlubí, jaké krásné číslo může vykázat za minulý rok na jednoho
obyvatele v množství vytříděného odpadu. Když ale přepočítávám doma vytříděný
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odpad, mluvím s lidmi, u kterých se po cestě z práce zastavím pro pytel, a nako-
nec vidím ty malé hromádky barevných pytlů den dva před odvozem, říkám si, že
tady to tedy určitě neplatí a že jsme se za to hezké číslo z celého kraje jenom scho-
vali. Zkusme se nad tím zamyslet. Zkusme hodit za hlavu svoji uraženou ješitnost
a vypočítavost, přemoci lenost a svoje pohodlí a přestaňme neustále ukazovat na
ty druhé. Pojďme začít už konečně něco dělat. Možná se budeme divit, že to ani
tolik námahy nestojí a budeme překvapeni, kdo vlastně nakonec ve skutečnosti do-
opravdy jsme.

-la-

Volba přísedících Okresního soudu v Semilech

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
obracím se na Vás s naléhavou žádostí o spolupráci při výběru nových přísedí-

cích Okresního soudu v Semilech. Laičtí přísedící jsou ze zákona nezbytnou sou-
částí rozhodovacího aparátu každého soudu. Bohužel, v obvodu zdejšího soudu již
delší dobu nedošlo ke zvolení žádného nového přísedícího, přičemž stávající příse-
dící, z nichž někteří tuto funkci vykonávají i desítky let, ubývají. Hrozí tak situace,
v níž zdejší soud nebude schopen některé závažné případy projednat. Proto Vás žá-
dám, abyste této žádosti věnovali co největší pozornost.
Přísedící okresních soudů jsou voleni obecními (městskými) zastupitelstvy všech
obcí v obvodu daného okresního soudu. Právo navrhnout přísedícího má každý
člen obecního zastupitelstva. Přísedícím může být zvolen občan s trvalým pobytem
v obci, jejíž zastupitelstvo o zvolení rozhoduje. Přísedícím však nesmí být člen ně-
které z komor Parlamentu ČR. Funkční období přísedícího je čtyřleté, přičemž pří-
sedící může být zvolen i opakovaně.

Zákonné požadavky na osobu přísedícího jsou:
– občanství České republiky
– plná svéprávnost
– věk nejméně 30 let
– bezúhonnost (nesmí jít o člověka, který byl pravomocně odsouzen za trestný čin)
– životní zkušenosti a morální vlastnosti poskytující záruku řádného výkonu

funkce
– souhlas osoby se jmenováním ke konkrétnímu soudu (tj. k Okresnímu soudu

v Semilech)
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Přísedící se nepodílejí na všech soudních rozhodnutích. Podle zákona se v trest-
ním řízení podílejí pouze na rozhodování o závažnějších trestných činech (tj.
o trestných činech, za které lze uložit trest odnětí svobody převyšující 5 let). V ob-
čanskoprávním řízení je účast přísedících nutná v pracovněprávních sporech.

Jsem si vědom, že zřejmě bude obtížné pro funkci přísedícího přesvědčit osoby
v produktivním věku, neboť účast přísedících u soudních jednání s sebou samo-
zřejmě přináší možné absence v zaměstnání. I jejich účast na soudním rozhodo-
vání ale samozřejmě uvítáme. Předpokládám však, že větší zájem by mohl být mezi
osobami, které třeba nedávno ukončily svou profesní kariéru, ale chtěly by využít
své životní zkušenosti a podílet se jimi ve spolupráci s profesionálními soudci na
uplatňování zákonů a spravedlnosti. Lze předpokládat, že výkonem funkce příse-
dící stráví zhruba 5 až 10 dnů v roce (toto nelze předem stanovit, záleží na počtu
věcí, v nichž je účast přísedících nutná, i na celkovém počtu přísedících). Zejména
v trestních věcech se občas může stát, že přísedící musí být povolán v krátké době
i opakovaně, neboť v případě odročení hlavního líčení musí i při dalším jednání zů-
stat složení senátu (tj. profesionálního soudce a dvou přísedících) beze změny.

Přísedící má za dobu výkonu své funkce právo na náhradu ušlého výdělku, ja-
kož i na náhradu hotových výdajů spojených s výkonem funkce (jízdné k soudu
a zpět, stravné). Za každý den u soudu mu pak náleží též paušální odměna 150 Kč.
Je mi jasné, že takto nastavené finanční ohodnocení nemusí být dostatečnou moti-
vací pro případné zájemce, ministerstvo spravedlnosti dle mých informací ale snad
již pracuje na jeho navýšení. Doufám však, že hlavním cílem zájemců o práci pří-
sedícího nebude finanční odměna (byt' dozajista zasloužená), ale především pocit
vlastní prospěšnosti při uplatňování práva a nalézání spravedlnosti.

Žádám Vás proto, abyste tuto mou žádost poskytli všem členům zastupitelstva
Vaší obce a požádali je, aby ze svého okolí navrhli osoby, které by podle jejich ná-
zoru byly pro funkci přísedícího vhodné. Jestli máte tu možnost, prosím i o zveřej-
nění mé žádosti u Vás obvyklým způsobem (např. na obecní vývěsce, na webových
stránkách obce, v obecním informačním letáku apod.), aby se zájemci o funkci pří-
sedícího mohli sami přihlásit, a to buď zdejšímu soudu, nebo přímo u Vás na obec-
ním úřadě.

Volbu přísedících provádí zastupitelstvo obce. To však je povinno před volbou sa-
motnou vyžádat si od předsedy soudu vyjádření k jednotlivým kandidátům. Prosím
proto, abyste zdejšímu soudu na shora uvedenou adresu (případně datovou schrán-
kou) do konce dubna 2016 sdělili jména kandidátů na funkci přísedícího (je třeba
uvést jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště, a bude-li to možné, tak
i telefonní číslo či e-mailovou adresu kandidáta pro snadnější komunikaci s ním).
Následně předseda soudu podá k jednotlivým kandidátům své vyjádření, které Vám
bude obratem zasláno tak, aby ještě v červnu 2016 před obdobím dovolených mohla
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být zastupitelstvem Vaší obce uskutečněna volba. Výsledky volby pak je třeba sdělit
zpět zdejšímu soudu.

Věřím, že chápete naléhavost mé žádosti. Pokud se nepodaří zajistit dostatek no-
vých přísedících, je pravděpodobné že během nejvýše dvou let dojde k situaci, kdy
zdejší soud nebude moci řádně plnit svou funkci. Proto Vás znovu žádám, abyste
této mé žádosti věnovali skutečnou pozornost. V případě, že budete mít k výše uve-
denému nějaký dotaz, jsem Vám zcela k dispozici na telefonním čísle 48l 652 132,
případně na elektronické adrese mfiser@osoud.sem.justice.cz.

Děkuji
JUDr. Martin Fišer, místopředseda soudu

Zpráva o stavu veřejného pořádku v obci
Studenec a Zálesní Lhota za rok 2015

V této zprávě Vám podávám informaci o stavu veřejného pořádku v obci Stude-
nec a Zálesní Lhota, a to za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.
Na území obce Studenec a Zálesní Lhota došlo v loňském roce ke spáchání 14 trest-
ných činů. Ve srovnání s rokem 2014 se jedná o pokles trestné činnosti. Z tohoto
počtu jich bylo 9 majetkových, dále jeden hospodářský, v jednom případě se jed-
nalo o trestný čin „Maření výkonu úředního rozhodnutí“, kdy řidič motorového vo-
zidla nerespektoval zákaz řízení, jeden případ se týkal zdrogovaného řidiče motoro-
vého vozidla podezřelého z trestného činu „Ohrožení pod vlivem návykové látky“.
Ve zbylých dvou případech se jednalo o dopravní nehody kvalifikované jako ublí-
žení na zdraví z nedbalosti, kdy jedna z těchto nehod byla i s neposkytnutím po-
moci řidičem dopravního prostředku. Z tohoto uvedeného počtu trestných činů se
jich podařilo objasnit celkem 6. Zbylých 8 zůstává neobjasněno.

Na území obce Studenec a Zálesní Lhota došlo v loňském roce ke spáchání cel-
kem 215 přestupků. Z tohoto počtu jich ale bylo 197 v dopravě, dalších 10 bylo
majetkových a 8 proti občanskému soužití. 178 přestupků bylo vyřešeno poku-
tou v blokovém řízení (jednalo se o ty v dopravě). Neobjasněných zůstává celkem
10 přestupků. OOP Jilemnice řešilo 61 přestupků. Zbylé přestupky, na úseku bez-
pečnosti silničního provozu, řešil Dopravní inspektorát v Semilech.

Oproti loňskému roku se jedná o výrazné zvýšení dohledu na úseku bezpečnosti
silničního provozu v obci, zejména na silnici číslo II/293, která prochází obcí. Co
se týče přestupků na úseku majetku a občanského soužití, zde se jedná o nárůst
protiprávního jednání.
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Uvedenou zprávu podávám jako stručný přehled o stavu veřejného pořádku
v obci Studenec a Zálesní Lhota za rok 2015.

V případě potřeby je zde i nadále možnost kontaktu Policie ČR, Obvodního
oddělení v Jilemnici elektronickou poštou, na adrese: sm.oo.jilemnice@pcr.cz,

zde by se mohlo jednat především o hlášení různých kulturních, společenských
a sportovních akcí.

Telefonní kontakty na OOP Jilemnice: dozorčí služba 481 544 333, nebo
974 477 100, fax: 974 477 108.

zpracoval prap. Martin Buďárek, inspektor
schválil npor. Bc. Vladimír Horáček, komisař

Farní arita Studenec oznamuje, že sběr čistého textilu bude možné od dubna
2016 odevzdávat nově do sběrného boxu – kontejneru DIMATEX – umístěného na
rampě u Zdravotního střediska ve Studenci čp. 370. Každou středu bude tato firma
zajišťovat svoz materiálu.

Ukončení činnosti CHARITNÍHO ŠAT-
NÍKU v bývalé Mateřské školce u kos-
tela ve Studenci je předběžně naplánováno
k datu 30. 6. 2016.

Společnost Dimatex se již od roku 1991
zabývá sběrem, tříděním a recyklací textilu.
Ve spolupráci s Charitou Česká republika
vytřídila a zpracovala v roce 2015 více než
4 000 tun textilního odpadu. Posláním Di-
matexu je předcházet vzniku textilních od-
padů.

Farní arita Studenec u Horek ve spo-
lupráci s Dimatexem sbírá, sváží a třídí
textil. Textil z kontejnerů je především ur-
čen pro charitativní účely, až poté k dru-
hotnému využití s pozitivním vlivem na
životní prostředí.

Společnost Dimatex pravidelně poskytuje ošacení neziskovým organizacím a li-
dem v nouzi. Ročně se jedná až o 100 tun oblečení, které z kontejnerů putuje po-
třebným. Zbylý textil se zpracovává, zejména na výrobu čisticích hadrů, dále pak
na výrobu geotextilií, izolací a k opětovné výrobě oděvů.
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Co patří do sběrného kontejneru:
čistý a suý textil (veškeré oděvy, bytový textil – záclony, závěsy, povlečení,
potahy, ubrusy a deky) zabalený v zavázaný (zauzlovaný) igelitový pyt-
lí/tašká, dále také spárované (svázané) nositelné boty a hračky.

Co nepatří do sběrného kontejneru:
znečištěný nebo mokrý textil, matrace, molitan, koberce, tašky, netextilní materiály,
komunální odpad, elektrospotřebiče.

Naše kontejnery jsou bílé s logem Charita Česká republika.
Naším cílem je znovu zhodnocení druhotných surovin s pozitivním vlivem na

životní prostředí. Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.

Pozvánka do knihovny
Tentokráte pro čtenáře thrillerů a detektivek.

riller (z angl. thrill: otřást, vzrušit) je žánr filmu, knihy nebo televizního seriálu,
který má u čtenáře nebo diváka vyvolat silné napětí a emoce. riller je žánr blízký
hororu, s nímž často splývá.

Existují dvě poněkud odlišná pojetí, vymezující rozdíl mezi thrillerem a hororem:
– riller má v divákovi či čtenáři vzbudit napětí, zatímco horor vzbuzuje strach.

Divák thrilleru se tedy obává spíše o osud hrdiny, zatímco divák hororu pociťuje
osobní strach.

– V thrilleru je na rozdíl od hororu zdroj napětí reálný, není vyvolán fiktivními,
nadpřirozenými jevy.
Je zřejmé, že v obou pojetích jsou tyto žánry navzájem blízké a často se překrý-

vají, mnohá díla tak mohou být řazena do obou kategorií.
riller je rovněž blízký detektivce, avšak v thrilleru se hrdina spíše snaží zkří-

žit plány nepříteli, zabránit spáchání zločinu než odkrývat zločin, který se už stal.
I tady ovšem dochází k překrývání žánrů, existuje celá řada detektivních thrillerů.

(tolik citace – zdroj: Wikipedie)
Jo Nesbø: Sněhulák

Tuto knihu jsem četla jako první, i když v sérii Harry Hole je
až na sedmém místě. A zůstala z této série mou nejoblíbenější.
Doporučuji tyto knihy číst „jedním dechem“, a to proto, že vždy,
když jsem knihu odložila, měla jsem trochu problém se do ní
znovu ponořit, vzhledem k množství pro mne nezvyklých jmen
a souvislostí. Ale když je na to zanoření prostor a čas, tak už se
pak „vezete až do konce“ a je to jízda!
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Kdo čte knihy s HH, ten ví, že stejně nejde popsat to, jakým způsobem autor
vezme slova, zamotá je do jednoho úžasného balíku a postupně je rozmotává tako-
vým způsobem, že na konci knihy sedíme a valíme oči na právě dočtené stránky.
Ale chci se vyjádřit ke stavbě sněhuláků! Několikráte na Internetu v komentářích
u této knihy zaznělo, že nikdy více. Vystupuji na obranu našich sněhuláků. Náš
sněhulák sáňkuje s naším Krtečkem a je jim spolu velmi dobře. Podobně jako je
nám, když stavíme tuto tradiční ozdobu naší zimy (když je z čeho) s našimi dětmi
a vnuky. A proto vzdoruji – ať již přečtu sebelepší detektivku, nenechám si vzít
kouzlo naší země. Pokud na severu sněhuláky nestaví – pak jejich škoda :o)

(Máme téměř všechny knihy, jež od tohoto oblíbeného autora u nás vyšly.)

Leonard S. Goldberg: Virus
Poslední kniha ze série.
Sympatičtí hlavní hrdinové se mi „zapsali“ do čtenářského srdce,

takže jim nelze než fandit, aby to i tentokráte s nimi dobře dopadlo.
Napínavé, uvěřitelné, velmi důstojné završení celé série.
Autorova znalost lékařského prostředí je vždy plus.
A navíc ta hrozba, jež se jeví jako jedna z těch naprosto reálných!

(Máme několik knih ze série, lze číst jednotlivě, vždy zpracován jeden případ
z lékařského prostředí.)

J. D. Robb: Smrtící kali
Přečteno s chutí, jak to u série „smrtící“ se mnou bývá.
Tentokráte mi zápletka přišla chvílemi až překombinovaná a měla

jsem dojem, že tak mistrně přetvařovat by se (doufám) nikdo tak
dlouho nedokázal a že by vyplavalo na povrch podvodné jednání té
záporné postavy. Ale když jde o peníze, dokáže člověk zřejmě mnohé
– takže proč ne…

Líbila se mi propracovanost nezvyklého prostředí – zázemí církve
podle mne mnoho autorů zpracovává značně naivně a nedokonale. J. D. Robb to do-
kázala nenásilně a místy s velmi příjemným humorem.

A vztahy postav románu vždy beru jako bonus. Stávají se uvěřitelnými a lid-
skými.

Jediná vada těchto thrillerů spočívá v tom, že mám vždy při čtení větší chuť na
kávu, než je zdrávo !

(Série „smrtící“ obsahuje mnoho knih, u nás jsme v uplynulém roce zakoupili
další, nové díly.)

Ti čtenáři, kteří detektivky a thrillery nečtou, si samozřejmě u nás v knihovně
mohou vybrat z mnoha jiných žánrů a my se těšíme na Vaši návštěvu.

Lída Tauchmanová
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Zprávy ZŠ a MŠ Studenec

Vzpomínky na zimu – děti z MŠ na lyžařském kurzu
Poslední lednový týden jezdily

děti z Mateřské školy ze Studence
i ze Zálesní Lhoty na Kněžický
Vrch u Vrchlabí do lyžařské školy
SkiLenka. Z MŠ vyjelo každé
ráno 17 dětí směr Dolní Branná a
(vrchlabské) Podhůří, kde do au-
tobusu přistoupili další kamarádi
z mateřských školek, kteří tento
týden patřili do stejné lyžařské
party. Abychom se my Studene-
čáci na svahu lépe poznali, měli

jsme oblečeny žlutě zá-
řivé vesty s nápisem Li-
berecký kraj, tudíž jsme
hned první den dostali
přezdívku Žluťáci. Na
sjezdovce se již dětí ujali
zkušení instruktoři sjez-
dového lyžování Ski-
Lenka, tuto lyžařskou
školu vede paní Lenka
Barešová. Děti byly roz-
děleny do šesti skupinek podle lyžařských dovedností. Tyto skupinky se během
týdne měnily podle toho, jak se malí lyžaři zdokonalovali ve svých lyžařských do-
vednostech. Nejdůležitější bylo uposlechnout pokyny, umět zastavit a také se sám
postavit z pádu zpět na lyže. Všichni byli šikovní a učenliví, brzy si potřebné do-
vednosti osvojili, naučili se jezdit na vleku a docela pohlednými obloučky sjížděli
zase ze svahu dolů. Pokročilejší skupinka lyžařů si troufla s paní instruktorkou i na
velkou sedačkovou lanovku. Poslední den byl pro děti uspořádán lyžařský karne-
val. Dětem se tento lyžařský týden velice líbil, myslím že jsou spokojeni i rodiče,
neboť základy lyžování byly dětem dobře předány.

Marie Bergerová
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Předškoláci ve škole
Pohádkové putování

Ve čtvrtek 18. února připravili žáci
z osmé třídy pro děti z mateřské školy
pohádkové putování školou. Předškoláci
se velmi těšili, co ve škole zažijí, někteří
však přesto šli po dlouhé školní chodbě
váhavě. Již ve školní jídelně čekali na děti
veselí indiáni, kteří je okamžitě vtáhli do
pohádkových her a z malých předškoláků
okamžitě spadla veškerá nervozita. Děti
z MŠ si za pomoci pohádkových postav
prošly odvážně skoro celou základní školu
od družiny přes třídy až po šatny a na

jednotlivých stanovištích plnily zá-
bavné úkoly. Nejvíce se všem líbili
vojáci a fotbalisté, na tom se shodli
opravdu všichni, jak chlapci, tak děv-
čátka. Krásné byly také víly, vod-

ník, kočky, klauni,
již zmiňovaní indiáni
i slečny kuchařky, které
dávaly dětem tajně
ochutnávat různé dob-
růtky. Za milé setkání
poděkovali předškoláci
žákům z osmičky ob-
rázky, které namalovali
a osobně předali.
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Jarní tvoření
Druhá návštěva

školy nesla název jarní
tvoření. Děti si vy-
zkoušely, jak se sedí
ve školních lavicích,
jak zní školní zvonek
a jak hodné jsou paní
učitelky. Předškoláci si

pod jejich vedením vy-
robili jarní ozdobičky
do květináčů. Zjistili
jednu důležitou věc,
a to: ve škole se nám
bude líbit!

Zdravá výživa
V předvelikonočním týdnu absolvovali čtvrťáci přednášku na téma Proč je

zdravé ovoce a zelenina. Cílem bylo nejen si rozšířit vědomosti o zdravé výživě, ale
poznat a pravidelně zařazovat do běžného jídelníčku i méně známé druhy ovoce
a zeleniny.

Jedna z žákyň 4. třídy napsala:
My jsme měli u tety nakrájený ananas a na tom bylo granátové jablko. Pak jsme si

skoro celá rodina sedli na gauč a snědli jsme tři nakrájené hrušky. Potom jsem měla
s mamkou ještě deset jahod.

Další se pak přidala s tvrzením, že bůček je sice nezdravý, ale výtečný.
Všechny děti vědí, co znamená zdravý jídelníček, ale přece jen se občas neudrží.
Na závěr ještě jeden postřeh:
Čokoláda bublinková – moc dobrá! Škoda jen, že nezdravá.

M. Jindrová

Zooriskuj Liberec
Dne 16. 3. jeli žáci z 6. a 8. třídy na vědomostní soutěž Zooriskuj v Liberci. Když

jsme dorazili do Liberce před zoo, šli jsme si prohlédnout zvířata, abychom načer-
pali vědomosti o zoo. Viděli jsme želvy, slony, pidislony, teda tapíry. Potom jsme
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šli k žirafám, do Zoo expa s kůží bílých tygrů. Od Zoo expa jsme sešli ke kozám
a za pět korun si je nakrmili. U opic je známo, že když se na ně usmějete, tak se
naštvou (v našem případě bouchali pěstí do skla, až někteří málem odletěli). Dívali
jsme se na krmení a výcvik tuleňů. Paviáni se nám líbili, tak jsme se u nich na
chvíli zastavili a popovídali si s nimi v jejich řeči. Potom už jsme se odebrali do
sálu Lidových sadů a psali test, kde byly otázky týkající se hlavně Zoo Liberec Byli
jsme dvě tříčlenná družstva – 1. tým ve složení Adam Kalenský, František Kuřík
a Kryštof Macháček a 2. tým ve složení Tomáš Podzimek, Dominik Urban a Kuba
Šulc. Boj to byl velmi těsný a opravdu rozhodovaly jednotlivé body. Prvních deset
míst obsadily liberecké školy, což je logické, protože určitě několikrát navštívily
zoo a tím si určité informace řádně ujasnili. První studenecký tým obsadil 20. místo
a druhý tým 40. místo ze 100 zúčastněných týmů. Na cestě domů jsme si vyprávěli
vtipy. Vědomostní soutěž se vydařila a všichni jsme byli spokojeni. Velký dík patří
paní učitelce Brožové, která nás připravila a psychicky podporovala a těšíme se na
další soutěže.

Tomáš Podzimek, žák 6. třídy

Lyžařský výcvik 7. tříd
V pondělí 15. 2. 2016 se obě naše třídy vydaly na lyžařský výcvik. Odjíždělo se

společným autobusem od studenecké sokolovny. Na starost nás měla paní učitelka
Brožová a pan učitel Baudyš.

Dojeli jsme až k penzionu U Vrkoušů ve Svobodě nad Úpou, kde jsme se uby-
tovali a rozdělili se do dvou budov. Majitel chaty byl pan Vrkouš, který na nás
nebyl zrovna jako med, ale snídaně, obědy a večeře měl dobré. První den jsme šli
lyžovat na sjezdovku jménem Duncan. Nejhorší bylo to, když jsme tuto sjezdovku
museli šlapat, protože jsme ještě neměli koupené permanentky. Na závěr dne jsme
se šli projít. V úterý ráno se vstávalo kolem sedmé hodiny a snídaně se podávala
o půl hodiny později. Pak jsme vyrazili lyžovat na Černou horu. Lanovkou jsme
vyjeli až úplně nahoru. Tam jsme se rozcvičili a byli jsme rozděleni do dvou skupin.
Abychom věděli, kdo kam patří, dostali jsme modré a oranžové „rozlišováky“. Pak
jsme si nasadili lyže a jeli jsme. Po 300 metrech jsme vždy zastavili a počkali na
ostatní. Takhle jsme jezdili celý den. Večer jsme se navečeřeli a pak jsme odpočívali
nebo hráli hry. Podobné to bylo i další dny, ale bylo to super. Během týdne jsme si
užili spoustu zábavy. Ve čtvrtek jsme si lyžování užili asi nejvíce, protože jsme už
byli zkušení lyžaři.

Poslední den jsme šli na Duncan (tam, kde jsme byli poprvé) a potom jsme se už
jen sbalili a odjeli domů, kde na nás ve Studenci čekali rodiče. Bylo to moc super
a s ostatními jsme se shodli, že bychom se tam chtěli ještě někdy podívat.

Natálie Kadavá, Adéla Nosková, žákyně 7. třídy
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Sportovní den Horní Mísečky – březen 2016
Celkem se zúčastnilo 85 dětí ze druhého stupně se sedmi vyučujícími. Počasí

bylo opravdu zimní bez ohledu na to, že ceník hlásil jarní slevy… opravdu ne-
byly zadarmo. Přes třicet dětí si užilo upravených a poloprázdných sjezdovek po
čtyři hodiny lyžování. Škoda, že někteří nedbali pokynů a nevzali si hůlky, které
k výbavě patří, a jiní například přijeli bez rukavic. Děkujeme tímto i rodičům, kteří
na vše dohlédli… Skupinky běžkařů měly k dispozici celý stadion a běžecké tratě.
Vzhledem k nedostatku sněhu v této sezóně byli někteří na lyžích opravdu málo
nebo vůbec, takže byla zpočátku nutná základní výuka. Děti se ale adaptovaly velmi
rychle a mohly si tak vyjet i na delší kolečko. Pouze deset schopných a rychlejších
stihlo objet různé trasy. Po loňských zkušenostech někteří rodiče zakoupili lepší
výbavu, což ocenily především jejich děti, ale my také a děkujeme za to. Podobně
jako u nedovybavených sjezdařů, tak i v této skupině jsme se potýkali s nezodpo-
vědností rodičů, kteří své děti vypustí do hor v kalhotách končících deset cm nad
kotníky a s ponožkami pod okrajem boty, s holými zády v bundě zřejmě výrazně
mladšího sourozence a s vázáním na lyžích, do kterého nejde připnout bota. Zní to
až úsměvně, ale když máte na starosti početnou skupinu, je vše, co jsem jmenovala,
zbytečnou komplikací, na kterou doplácí ostatní, kteří si přijeli zalyžovat a mají
věci v pořádku. Lehkomyslnost se již mnohokrát lidem v horách nepěkně vymstila
a děti se o tom učí, probrali jsme před odjezdem desatero pro pohyb v horách jak
na sjezdovce, tak na běžkách, proto bych doporučovala pro příště více se o věcech
s dětmi bavit, někdy se můžeme nechat i poučit nebo alespoň inspirovat, myslím,
že to není ostuda.
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Dík patří především pedagogickému dozoru (Brožová, Baudyš, Faistaverová –
sjezdovky, Macháčová, Pohořalá, Šutová, Brožová ml. – běžky), který ač zase o něco
starší, je stále fit a připraven dětem poskytnout nevšední zážitek z našich hor, které
máme za humny a které jsou navzdory vysokohorské přirážce stále krásné. Po-
chvalu zaslouží všichni zúčastnění, kteří projevili zájem o sport a snahu o pořádek.

SKOL
R. Macháčová

Recitační soutěž – okresní kolo 2016
Letos jako každý rok… v okrese držíme krok a na soutěž recitační, vypravili jsme

se s partou senzační.
Kategorie obsazujeme celkem čtyři, a i když školní výsledky občas hladinu víří,

o kvalitách soutěžících víme a následně vše obhájíme. Čas běží rychlým krokem,
letos jsme se účastnili již jedenáctým rokem. Jak to tedy dopadlo se ptáte… většinu
šikovných dětí dobře znáte.

Kategorie 2., 3. tř.
– Barunka Chrástová,
Toník Bartoň a Samík
Mečíř v rámci první
účasti rozhodně ne-
končí v propasti, mají
ještě co ukázat, aniž
je někdo nutí, jdou do
toho s chutí. Odměnou
byl zatím sladký věne-
ček a velká pochvala
za rámeček.

Kategorie 4., 5. tř. – Majda Chrástová, Tinka Suchánková, děvčata získala čestná
uznání a dospěla též k poznání, že když očima od poroty uhýbáte, diplomu se ne-
dočkáte… obě se moc líbily, takže mi na místě slíbily, že budou v rámci tréninku
koukat všem do očí, až se jim hlava zatočí. Nejlepší výkon: .Pekárková Lucie si
krajské kolo 16. 4. 2016 s rodinou užije. Krásné 2. místo obsadila a se svojí ŠŠŠŠkra-
binožžžžžkou všechny překvapila. Do Liberce budeme držet palce.

Kategorie 6., 7. tř. – Iva Hrnčířová čestné uznání získala a už také ví, kde to příště
napraví. Také Nela Šimková a Šimon Urban zaslouží pochvalu, protože v porotě
seděl pan Vávra, který těžko kouzlí úsměvy, i kdyby stokrát kouzelná hůlka mávla…

Kategorie 8., 9. tř. – Eliška Hamáčková, Terka Chrástová, jako již předchozí kate-
gorie vystupují se dvěma texty a umí je…, mají také už svůj názor, máloco jim člo-
věk vnutí, ale při reprezentaci naší školy je na ně vždy spolehnutí. V této kategorii
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celkově jediný Aleš Mühlbach – hoch… porota si vzdychla och… čestné uznání mu
ale dala, protože jeho dlouhé a vtipné texty, které si sám dobře vybral, rozpoznala
a s tím, že byl jediný mezi děvčaty, si hlavu nelámala.

Tak to prostě je, občas se to i rýmuje a díky Chrástové Daně, která vzala také
auto, vypravili jsme se na ně v počtu dvanácti soutěžících a to bylo z jedné školy
nejvíc… ještě jednou díky všem.

Mgr. Romana Macháčová, vyučující ČJ

Vědomostní soutěže

Zeměpisná olympiáda
I v letošním roce jsme se zúčastnili okresního kola Zeměpisné olympiády v Semi-

lech a opět jsme potvrdili pověst nejlepších geografů okresu. V kategorii A (6. třída)
obsadil Tomáš Podzimek 2. místo, Magda Bušáková skončila na 7. místě. V katego-

rii B (7. třída) nena-
šla přemožitele Tere-
za Urbanová 1. místo
a 3. místo získala Klá-
ra Kuříková. Mezi
žáky 8. a 9. tříd (ka-
tegorie C) jsme nena-
šli přemožitele a ob-
sadili celé stupně ví-
tězů – Tereza Chrás-
tová 1. místo, Fran-
tišek Kuřík 2. místo
a Aleš Mühlba
3. místo. Soutěžící na

1. a 2. místě se zároveň kvalifikovali do krajského kola v Liberci, kde jsme v silné
konkurenci obsadili následující místa: Tomáš Podzimek – 5., Tereza Urbanová –
6., František Kuřík – 11., Tereza Chrástová – 12.

Matematiý klokan
Dne 18. března jsme se zapojili do mezinárodní matematické soutěže. Soutěží se

ve všech krajích naší republiky v jednom termínu, takže žáci a studenti absolvují
školní, oblastní, republikové a vlastně i mezinárodní kolo ve své lavici. Ve všech
kategoriích soutěžící řeší 24 testových úloh, přičemž vybírá jednu z pěti nabízených
možností řešení.
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Cvrček – 3. třída – max. 90 bodů
Pořadí a jméno Třída Body
1. Kolářová Jolana 3. A 67
2. Macháčková Marie Anna 3. B 61
3. Buďárek Šimon 3. A 58
3. Mečíř Samuel 3. B 58

Klokánek – 4. a 5. třída – max. 120 bodů
Pořadí a jméno Třída Body
1. Mečíř Daniel 5. B 112
2. Link Radim 5. B 96
3. Štefan Jan 5. B 95

Benjamín – 6. a 7. třída – max. 120 bodů
Pořadí a jméno Třída Body
1. Podzimek Tomáš 6. B 100
2. Kuříková Klára 7. B 85
3. Pichl Oliver 7. B 73

Kadet – 8. a 9. třída – max. 120 bodů
Pořadí a jméno Třída Body
1. Hrnčířová Magda 9. 75
1. Chrástová Tereza 8. 75
3. Drbohlavová Eliška 8. 74
3. Vanclová Barbora 8. 74

V kategoriích Klokánek a Benjamín dosáhli žáci vysokého počtu bodů, a proto
se můžeme těšit, jak dopadnou ve srovnání s ostatními soutěžícími v rámci okresu,
kraje a ČR. Na výsledky si však ještě nějaký měsíc budeme muset počkat.

Finanční gramotnost, SAPERE, Pythagoriáda
Dále se naši žáci zapojili do týmových soutěží Finanční gramotnost, kde ve slo-

žení Mühlba A., Hrnčířová M., Chrástová T. obsadili 2. místo a v soutěži SA-
PERE obsadilo družstvo Mühlba A., Chrástová T., Podzimek T. taktéž 2. místo.

V okresním kole Pythagoriády 5. tříd nás reprezentovali Radim Link 6. místo,
Daniel Mečíř 8. místo, Jan Štefan 22. místo a  Markéta Štefanová 23. místo.

Všem soutěžícím děkuji za zájem a do dalších soutěží přeji hodně zdaru.

Mgr. Petra Faistaverová
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Olympiáda – angliý jazyk
Dne 25. 2. 2016 se uskutečnilo okresní kolo olympiády z anglického jazyka. Jako

každý rok do této soutěže postupovali žáci ze školního kola, kteří se umístili na
prvních dvou místech. Pro le-
tošní rok se do okresu probojo-
vali tito žáci: kategorie I.A – Fi-
lip Ulman a Tereza Urbanová,
kategorie II.A – Aleš Mühlba
a Magda Hrnčířová. V I.A ka-
tegorii se okresního kola účast-
nilo 20 žáků, Terka se umístila
na 4. místě a Filip na 10. místě.
V postupové kategorii II.A sou-
těžilo 21 žáků, Aleš se umístil na
11. místě a Magda na 14. místě.
Žáci se pilně připravovali a za
to jim patří dík.

Ing. Petra Šedivá

Olympiáda – český jazyk
I v letošním roce se žáci ZŠ Studenec zúčastnili 15. 2. 2016 okresního kola olym-

piády z českého jazyka, kdy žáci 9. třídy Aleš Mühlba obsadil 7. místo a Lenka
Labiková 22. místo.

Tři oříšky pro Popelku
Pohádka v podání 9. ročníku 2015/2016

První březnový týden byl na naší škole opět po roce ve znamení divadelních
představení.

Pondělní generálka byla ještě dost rozpačitá, ale s nástupem našich nejmladších
diváků se naštěstí vše začalo rychle měnit k dobrému. Letošní devítka si stejně jako
jejich bývalí spolužáci vylepšovala postupně své herecké výkony celkem ve třinácti
představeních. Potleskem byli herci odměněni od žáků první až osmé třídy naší
školy, dále ze ZŠ Čistá, z MŠ Zálesní Lhota, z Centra Jilemnice, od rodičů, příbuz-
ných a taktéž od bývalých spolužáků a kamarádů.

S výběrem jsme začali poněkud netradičně, protože pohádek se zde už odehrálo
dost a hlavně výběr vzhledem k počtu žáků ve třídách není úplně jednoduchý. Žáci
si ve dvojicích nebo jednotlivě vybrali pohádku a jejich úkolem bylo navrhnout
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scénář a obsazení. Pohádek se sešlo celkem dost a Popelka se objevila dvakrát. Třetí
návrh byl tajný… Na Popelku si myslela i paní učitelka a prosazovat ho začala až
v okamžiku, kdy zjistila, že se s námi shodne. Kdo koho bude hrát bylo jasné hned
a nikdo neprotestoval. Rozhodli jsme také, že sova Rozárka a kůň Jurášek budou
tzv. oživeni, aby byl potěšen zejména nejmladší divák. To jsme ještě netušili, že
tím zároveň potěšíme a hlavně pobavíme i diváky z řad rodičů. Humorných dialogů
i scének je v této pohádce dost, ale přesto jsme vsadili na „laciný“ humor a oblékli
Davida do dámských šatů. Role Droběny mu zajistila pobavení publika, aniž by mu-
sel promluvit. Valča zase má náš obdiv nejen za všechnu tu práci, kterou odvedla
při přípravách kulis a rekvizit, ale i za to, že naopak na sebe vzala roli mužskou
a jako Preceptor byla naprosto přesvědčivá. „Otec a syn jako by si z oka vypadli…“
„Jak vy to děláte, že máte ty herecké dvojice tak pěkně sladěné…“ „To my prostě
umíme…“, ale hlavně se to výborně povedlo Páťovi a Domčovi Pekárkovým, kteří
měli role rozdělené dost věrohodně a navíc se podařilo z nich doslova „vydolovat“
to, co v nich je od útlého věku, a to je umění prodat všechno, co se naučili. Takovou
macechu, jakou byla Terka Dubská, bych opravdu doma nechtěla, ale na divadlo
rozhodně patří a možná zjistí, že by mohla hrát i „hodnější“ holky, i když tohle jí
šlo výborně. To, že svým výkonem můžete strhnout k lepším výkonům i ostatní, je
známá věc. Přesně tak se právě v dobrém slova smyslu dali všichni ovlivnit herec-
kým nadšením jmenované Terezy i Majdy, tedy Popelky, a protože by to byl jinak
nekonečný článek, je nutné říci, že všichni se nakonec postarali o to, že se pohádka
líbila a pochopili, že práce v týmu je tzv. „krásná práce“, protože si všichni přejí
úspěch vzájemně. Takových situací v životě, pravda, není zrovna mnoho, buďme
tedy rádi, že jedna taková vzpomínka v nás zůstane, troufám si říct, na celý život.

Ročník 2016 Číslo 2

OÚ Studenec 29



Pan František Erben z Jilemnice byl tak laskav, že celé naše počínání opět zvěčnil
na DVD a za to děkujeme. Paní učitelka R. Macháčová tímto děkuje všem snaživým
„hercům a herečkám“ za jejich nevšední výkony, dále rodičům za pomoc při výběru
kostýmů, všem vyučujícím, kteří zohlednili náš „divadelní“ týden a v neposlední
řadě vedení školy za to, že za naše snažení v oblasti hudební i divadelní na nás
budou myslet v případě, že by se naskytla možnost vhodnějších prostor pro tuto
velice divácky oblíbenou činnost. Děkuji.

Mgr. Romana Macháčová, vyučující ČJ

Rozhovory z Krkonoš a Podkrkonoší
(beseda s autorkou knihy – G. Jakoubkovou)

V pátek 18. března 2016 se v naší škole konala beseda se začínající spisovatel-
kou Gabrielou Jakoubkovou, která je autorkou knihy Rozhovory z Krkonoš a Pod-
krkonoší. G. Jakoubková bydlí nedaleko Studence a je žákyní 9. třídy. Už ve svých
třinácti letech začala dělat rozhovory s významnými osobnostmi, které jsou nějak

spjaté s Podkrkono-
ším. Své poznámky
z rozhovorů si nej-
prve schovávala pouze
pro sebe a později se
rozhodla, že se je po-
kusí vydat. V knize
najdeme rozhovory
s lidmi různých věko-
vých kategorií i růz-
ných povolání. Jde
o známé osobnosti,
s nimiž by si spousta
lidí ráda popovídala

o jejich životě či popularitě (Veronika Vítková, Jaroslav Soukup, MUDr. Jan Pirk,
Alena Zárybnická, Naďa Urbánková, Marie Doležalová, Lou Fanánek Hagen
a mnoho dalších).

Beseda byla určená pro žáky 6. tříd a zájemce z 9. třídy. Gábina na začátku před-
stavila svou knihu a také se rozpovídala o některých zážitcích ze setkání s těmito
lidmi. Pak vyzvala žáky, že jí mohou pokládat otázky, které mají na srdci. Po úvod-
ních rozpacích se žáci „otrkali“ a ptali se Gábiny na všechno, co je o knize i osob-
nostech zajímalo. Mladá spisovatelka jim bezprostředně a pohotově odpovídala. Ve
třídě se vytvořila příjemná atmosféra a celé „besedování“ bylo pro žáky zajímavé
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také proto, že měli před sebou
člověka, který jim byl blízký
nejen věkem a zájmy, ale který
šel za svým dětským snem
a snažil se udělat vše pro to,
aby se mu sen vyplnil…

Na závěr nám Gábina svě-
řila, že začíná pracovat na další
knize, kterou by ráda vydala.
My se těšíme na další příjemné
čtení v jejích knížkách a ze
srdce jí přejeme hodně štěstí
a dobrých nápadů při další
tvůrčí činnosti. Třeba si budeme za několik let říkat, že s tou slavnou spisovatelkou
jsme si tenkrát pěkně s žáky povídali u nás ve škole…

Mgr. Monika Mečířová

Studenečtí muzikanti se představí v celostátním finále soutěže
komorní souborů s převahou deový nástrojů

Jako každý třetí rok, tak i letos se koná soutěž dechových souborů ZUŠ. Proto
jsme na podzim vybrali nějaké skladby a začali jsme se jim hodně věnovat. Nejprve
nás čekalo školní kolo, což je spíše formální záležitost. Nicméně je dobré, protože
je úplně něco jiného hrát si na zkoušce a pak před lidmi, takhle jsme si to mohli
alespoň jednou zkusit.

Okresní kolo se konalo 23. 2. v Semilech. Všechny dechové soubory byly rozdě-
leny do kategorií podle
věkového průměru
hráčů. Celkem na
okresním kole soutě-
žilo 11 souborů, z toho
6 z Jilemnice (5 od na-
šeho pana učitele Ho-
ráčka a 1 od pana uči-
tele Vávry). Ve 2. ka-
tegorii jsme měli kla-
rinetové trio ve slo-
žení: Dominik a Šimon
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Urbanovi a Vojta Žďár-
ský. Toto trio získalo
první místo s postu-
pem do krajského kola.
Ve 3. kategorii se před-
stavilo naše dechové
kvarteto (dokonce ze
¾ studenecké) ve slo-
žení: Eliška Drbohla-
vová a Bára Vanclová na
příčné flétny a Dominik
Urban a Vojta Žďárský

na klarinety a získalo 2. místo. Ve 4. kategorii (nejzkušenější) soutěžily naše 3 sou-
bory: klarinetové a saxofonové kvarteto (v obou souborech stejní hráči: Jenda To-
máš, Anička Zemánková, Péťa Holec a já) a dechové sexteto, v němž my 4 hrajeme
na klarinety a na flétny s námi hraje Terka Dubská a Naty Kristanová. Hráli jsme
různé skladby od klasiky až po swing (například Brazileiru nebo část muzikálu My
Fair Lady…) a se všemi třemi soubory jsme získali první místo s postupem do kraj-
ského kola. Poté jsme se spokojeně vrátili domů a těšili se na krajské kolo.

Krajské kolo se konalo přesně o měsíc později, 23. 3., tentokráte ale v hudební
škole v České Lípě. Museli jsme jet brzo ráno, protože klarinetové trio hrálo už po
9. hodině. Všechno
jsme v pořádku stihli
a kluci mohli své trio
odehrát. Hodnotila
nás pětičlenná porota
v čele s Ludmilou Pe-
terkovou, což je vý-
borná klarinetistka a
v loňském roce měla
koncert u nás v hu-
debce. Po triu kluků
jsme měli spoustu vol-
ného času, a tak jsme vyrazili na oběd a na procházku po městě. Bylo to určitě
lepší, než kdybychom čekali celou dobu v hudebce, alespoň jsme se na výkon po-
silnili. Poté jsme se vrátili zpátky a začali připravovat na naše vystoupení. Asi
v 15.00 jsme přišli na řadu. Nejprve klarinetový kvartet, při kterém z nás spadla
všechna tréma, pak sexteto a nakonec saxofonové kvarteto. S námi v kategorii sou-
těžilo 8 dalších souborů, takže konkurence byla poměrně velká. Čekání na vyhlá-
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šení jsme si pak krátili hraním na různé hudební nástroje, které jsme našli. Byla to
velká legrace. Okolo 19. hodiny začalo vyhlášení výsledků. Všichni jsme byli velice
napjatí. Nakonec klučičí trio a dechové sexteto získalo 2. místo a obě naše kvar-
teta získala 1. místo s postupem do celostátního kola. Vyhráli jsme dva čokoládové
dorty a mohli jsme se na ně celou cestu domů těšit.

Celostátní kolo se koná 5.–8. května v Orlové, což je kousek za Ostravou. Není
to sice zrovna nejblíž, ale i tak se moc těšíme a doufáme, že nám budete držet palce.

Markéta Urbanová

Výlety do studenecké minulosti 5.

Rok 1906
Odod pošmistra. 23. února odešel ze Studence pošmistr Ferdinand Škoda, byv

na základě své žádosti přeložen do Vodolky u Prahy. Ve Studenci působil od 1. září
1903. Byl to úředník velmi přívětivý a společenský, proto se těšil velké oblibě
u místního obyvatelstva. Byl členem ochotnického spolku Lidumil a velmi rád hrál
divadlo.

Úmrtí. 18. května měl pohřeb Jan Kudr. Byl po dlouhou dobu horlivým kostelním
zpěvákem a vůdcem poutníků na sv. pouti. Zvláště rád vodil občany do Vambeřic,
kde byl celkem 49krát, pak na Tábor, do Bozkova ap. Jmenovaný zemřel ve stáří
68 let.

Takovýchto vůdců na sv. pouti bylo ve Studenci toho času ještě pět, a sice: Kudr
z č. 4, Martinec z č. 151, Povr, zvaný Blahůnek, starosta Exner a Engl. Karásek.

Sjezd katolíků. 8. července konal se prvně ve Studenci sjezd katolíků podkrko-
nošských, pořadím IV. Již tři dny před sjezdem pilně bylo upravováno místo sjezdu
– zahrada u Johnova hostince (č. 176), kde byly vztyčeny prapory a pro vzácné
hosty postavena vkusná tribuna. V den sjezdu dopoledne vítány byly jednoty, které
se na sjezd dostavily (Jilemnice, Roztoky, Úpice, Hradec Kr., Lomnice n. P., Libštát,
Nová Paka, Semily, Křížlice, Branná a Mříčná.) Dopoledního průvodu se zúčastnila
kromě vyjmenovaných již jednot i místní jednota, dále místní sbor dobrovolných
hasičů a vojenští vysloužilci. V tomto průvodu šlo asi 370 lidí a vyšel od Johnova
hostince do místního kostela, kde byly konány služby boží. Pak konala se na za-
hradě u Johnů (odpoledne) schůze zástupců katol. spolků a vlastní schůze sjezdová,
na které promluvilo několik řečníků, kteří vesměs mluvili proti pokrokovému hnutí,
proti volné škole a rozluce manželství. Po ukončení schůze hrála hudba p. E. Flégla
až do pozdních hodin večerních.
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Sokol. cvičení. 12. srpna konala místní těl. jednota Sokol veřejné cvičení na Ja-
nouškově louce u Černého lesa. Průvodu, který cvičení předcházel, zúčastnila se
též těl. jednota z Bílé Třemešné, místní sbor dobrovolných hasičů a mnoho děvčat
v národních krojích. Za vedení náčelníka Fr. Šorma cvičilo 22 mužů prostná, sku-
piny a nářadí. Účast občanstva na tomto cvičení byla značná.

Hasič. slavnost. 26. srpna oslavil sbor dobrovolných hasičů ve Studenci své dva-
cetileté trvání. Špatné počasí pokazilo však připravovanou slavnost, takže konána
byla jen o půl druhé odpoledne slavnostní valná hromada v hostinci u Višňáků, po
které následoval tanec.

Noví učitelé. 31. srpna odešel ze Studence učitel Rud. Mejsnar, byv ustanoven
def. uč. v Dolních Štěpanicích, a uč. Bohuslav Konůpek, který ustanoven def. uč.
v Proseči na Turnovsku. Jejich nástupci ve Studenci stali se učitelé Štěpán Hakl
z Kundratic a Otakar Horáček z Jilemnice. Učili tedy na počátku školního roku
1906/7 ve Studenci: Holubec, Jezdinský, Horáček, Řehoř, Hakl a Hylmar. Na škole
zapsáno bylo 435 dětí, z nichž 414 školu skutečně navštěvovalo.

Nová místní školní rada. 9. října ustanovena nová místní školní rada, do níž
zvoleni:
1. Ze Studence: Josef Višňák, obchodník, č. 6, Josef Tomáš, chalupník, č. 266, Josef

Erban, chalupník, č. 60, Josef Karásek, domkář, č. 224
2. Z Bukoviny: Josef Klůz, rolník, č. 22 (starosta), Frant. Kodym, chalupník
3. Z Rovnáčova: Frant. Hašek, hostinský z Martinic

Mimo uvedené stali se členy místní školní rady: Josef Exner, starosta, František
Říb, farář, Jan Holubec, řídící učitel, Josef Albrecht, správce velkostatku. Místním
školdozorcem jmenován Josef Višňák.

Svatojosefská jednota. 16. prosince na členské schůzi Svatojosefské jednoty
mluvila Františka Jakubcová, tovární dělnice z Tuhaně o ženské otázce, za účelem
založení ženského odboru při Svatojosefské jednotě. Tento odbor, do kterého se
přihlásilo 55 členek, byl ustanoven. Předsedkyní byla zvolena Pavlina Tauchma-
nová z č. 19, pokladnicí Anna Karásková, manželka pekaře a obchodníka.

Poměry v obci. Byly toho času ve Studenci dva směry. Jeden, vedený Sokolem,
pokrokový a národně uvědomělý, druhý, vedený farářem Řibem, příliš na rakouské
říši a panovnickém rodu lpící. Mezi těmito směry docházelo velmi často k nesho-
dám a k slovním bojům – k bojům o Husa, Žižku, Komenského a Havlíčka. Boje ty
odrážely se pak i do života soukromého a byly příčinou mnohých neshod a různic
mezi sousedy.
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Vážení Studenečtí,
před pěti lety dostal jeden jilemnický skaut, konkrétně Zdenda Hanč, nápad, že

si založí v nedaleké vesnici Studenec skautský oddíl. Jeho začátky a vlastně začátky
oddílu tady ve Studenci nebyly nikterak růžové. Začínal s partičkou 5 dětí, které
vlastně vůbec nevěděly, do čeho jdou. Ale on jim dokázal předat to, co znamená
skauting. Neboť jinak si nedovedu vysvětlit to, proč by se oddíl začal rozrůstat,
proč by začali přicházet noví členové, proč by se skaut ve Studenci pomalu začínal
dostávat do povědomí lidí.

Na podzim minulého roku, tedy roku 2015, odjel Zdenda Hanč pracovně mimo
Českou republiku a vedení oddílu připadlo do ruky nám. Roli hlavního vedou-
cího oddílu převzal Jenda Kuřík (br. Jeník). S vedením mu pomáhají Martin Ku-
řík (br. Tlusťoch), Martin Šimáček (br. Šíma), Ondra Marek z Rokytnice a Veronika
Schauerová (s. Verča) z Jilemnice.

Už se ale nejedná o pár dětí, jako na počátku.
V současnou chvíli skýtá náš oddíl tři družiny. První je družina Rysů neboli naši

nejstarší skauti a skautky, kterých se pravidelně schází 8. Družinu má na starosti
br. Šíma.

Druhou družinou je družina Pavouků, což je věková kategorie zhruba 10–12 let.
Družinu vede br. Tlusťoch, který má pod svým zrakem 9 dětí. Poslední a také
nejmladší družinou jak věkem, tak i datem vzniku, je družina Pum. Členy družiny
tvoří naše nejmenší děti neboli nejmenší Světlušky a Vlčata. Družinu vede br. Jeník,
který se snaží zaujmout a zkrotit 10 dětí, věkem 7–10 let.

Naše klubovna se již pátým rokem z dobré vůle obce Studenec nachází v útro-
bách bývalé Mateřské školy ve Studenci. Za ta léta se stala naším neocenitelným
útočištěm. Scházíme se v ní pravidelně každý pátek, případně ji občas využíváme,
když pořádáme pro děti nejrůznější víkendové akce, herní soboty nebo jen prodlou-
žené schůzky.

V poslední době se stále více dostáváme do situací, kdy za námi přijdou rodiče,
kteří by byli rádi, kdyby jejich dítě mohlo začít chodit k nám do oddílu. Bohužel
je poslední dobou vždy s těžkým srdcem musíme odmítnout, neboť naše kapacity,
co se vedení oddílu týče, jsou v tuto chvíli naplněné na maximum, řečeno jinými
slovy, v současnou chvíli ve třech lidech vedeme na schůzkách 27 dětí.

Rádi bychom poprosili Vás všechny, kteří máte chuť dělat s dětmi, zažívat ne-
všední dobrodružství, tíhnete k přírodě a k tradičním hodnotám a máte zájem
v tomto směru nějak rozvíjet svoji osobnost, abyste se nebáli a přišli se k nám po-
dívat. Třeba se Vám, stejně jako nám, stane vedení dětí a prožívání skautingu vášní,
která vás bude spalovat tak, jako nyní nás. Vzhledem k nedostatečným kapacitám
ze strany vedoucích uvítáme jakoukoli pomoc.
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Zároveň bychom rádi pozvali všechny děti na již třetí ročník Pohádkového lesa
studeneckých skautů. Letošní ročník se bude konat v neděli 29. května 2016. Start
proběhne ve 13.30 před skautskou klubovnou ve Studenci. Bude na Vás čekat cesta
plná úkolů a u klubovny bude připravena spousta činností jak ze skautské praxe,
tak běžné kolektivní nebo individuální hry. Všechny děti budou vypuštěny na trať
pouze s doprovodem svých rodičů, to prosím berte na zřetel.

Mohl bych napsat o naší činnosti ještě mnoho dalších řádků, ale myslím, že ten,
kdo by o ni projevil zájem, má spoustu příležitostí a možností, jak se o nás dozvědět
něco více. Jak už jsem zmínil výše, nejlepší příležitostí se zdá být Vaše návštěva
našeho oddílu. Pokud byste náhodou neměli cestu kolem, můžete navštívit alespoň
naše www stránky, jejichž adresa je www.stenata.g6.cz.

za vedení
1. oddílu Štěňat ze

Studence všem přeje
krásný den br. Šíma
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Studenecké míle
Dovolujeme si Vás pozvat na devátý
ročník soutěže historických vozi-
del, o pohár starosty obce Studenec,
který se uskuteční v areálu amfiteá-
tru v obci Studenec v sobotu dne
28. 5. 2016.

Program:
8.00–10.00 příjezd vozidel, prezentace
9.00–11.00 The Grooves Jazz band

(živá hudba 30. let)
11.00 dobové předtančení skupiny Oliver Vrchlabí
11.15 rozprava
11.30–13.00 START
15.00–17.00 S Nadváhou (živá hudba české i zahraniční hudební scény)
17.30 vyhlášení vítězů, zakončení
20.00 večerní zábava

Po celý den bohaté občerstvení od SDH Studenec.

Podrobné informace naleznete na: www.studeneckemile.estranky.cz

Těšíme se na Vaši účast!
Tomáš Chrtek

130 let SDH Studenec
Jak vše začalo? Podle zápisu v naší kronice se dočteme, že první stříkačka ve

Studenci byla zakoupena v roce 1876. Do té doby se používaly 4 plátěné košíky
a 4 háky. V případě požáru vedl hašení starosta obce za pomoci obecního policajta,
sousedů a přátel postiženého. Druhá stříkačka byla zakoupena v roce 1884, čtyřko-
lová, za 760 zlatých a byla umístěna v kolně u domu č. 16, nyní Jezdinský. V této
usedlosti však do 14 dnů vypukl požár, stříkačku se nepodařilo vytáhnout a sho-
řela. Brzy nato byla zakoupena stříkačka třetí, ale menší a dvoukolová.

9. srpna 1885 starosta obce Josef Tauchman svolal veškeré občany obce (v tu
dobu měl Studenec 296 obytných domů a 2455 obyvatel) a navrhl založit Hasičský
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sbor. Již tehdy muselo být úředně vše řádně zapsáno a kontrolováno, takže až
10. května 1886 byly schváleny stanovy a založen Hasičský sbor Studenec. Dne
19. srpna 1894 se konal ve Studenci hasičský sjezd a svěcení praporu, který spolku
daroval majitel velkostatku pan Hakl. Svěcení praporu provedl farář Kuhn a za-
tloukl první hřeb do žerdě praporu. Postupně tento akt provedli všichni přizvaní
starostové sousedních obcí a jako poslední starosta Studence. Tento symbol před-
stavoval vzájemnou pomoc a přátelství k bližnímu. Od té doby svorně kráčejí naši
bratři a sestry za touto zástavou s nápisem: Bohu ke cti, vlasti ku oslavě, bližnímu
ku oraně.

Ani jsme se nenadáli a již je tu rok 2016, a tedy 130 let výročí od založení našeho
sboru. Za celých 130 let se na činnosti sboru podílelo mnoho lidí ať již v oblasti po-
žární ochrany či při práci s mládeží. Touto cestou bych chtěl poděkovat všem, kteří
se jakýmkoliv způsobem podíleli na činnosti SDH Studenec. V souvislosti s tímto
výročím pořádá sbor ve dnech 13.–15. května 2016 oslavy 130 let SDH.

Program oslav:

13. 5. 2016

18.00 – mše za zemřelé hasiče, svěcení praporu a vozidel

14. 5. 2016

9.00 – dětská soutěž v požárním útoku
13.00 – okrsková soutěž mužů a žen
20.00 – večerní zábava se skupinami Vaťák a VZHáčka

15. 5. 2016

10.00 – okrsková schůze
13.00 – slavnostní průvod od Lípy ke škole
13.30 – Táboranka, mažoretky, program pro děti, skákací hrad,

ukázky současné moderní hasičské techniky a složek IZS,
výstava a ukázka historické techniky z celého okrsku Studenecko,
občerstvení a volná zábava

Přijďte se s námi pobavit a zavzpomínat na historii SDH Studenec.

Více o akci na plakátech a na www.hasici.studenec.cz.

Tomáš Chrtek
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Honza Štefan během
závodu v Jablonci nad Nisou

Bára Šulcová a Zuzka Bourová
před startem v Jablonci nad Nisou

T. J. Sokol Studenec
Oddíl lyžování – krátké ohlédnutí za letošní
lyžařskou sezónou

Soutěž O pohár Libereého kraje
Krajské soutěže se letos uskutečnily převážně

tam, kde je možnost připravit lyžařský okruh
s technickým sněhem. Z pěti závodů, které byly
zahrnuty do soutěže O pohár Libereckého kraje,
byly dva uspořádány na náhradních tratích ve
Vrchlabí, právě z důvodu nedostatku přírodního
sněhu. Kromě Vrchlabí se ještě závodilo v Jab-
lonci nad Nisou, Josefově Dole a Bedřichově.

V nejmladší kategorii, zahrnuté do této sou-
těže, žákyně mladší ročník narození 2007 závo-
dily tyto dívenky ze Studence: Karolína Pav-
lová, Gabriela Hubálovská, Jolana Kolářová,
Jana Vanclová.

Mezi žákyněmi mladšími, rok narození 2005,
má studenecké lyžování také početné zastou-
pení: Markéta Štefanová, která v této krajské
soutěži zvítězila. Zuzana Bourová obsadila
krásné páté místo, Magdaléna Chrástová byla
v konečném hodnocení na
15. místě a Barbora Šul-
cová na místě sedmnác-
tém, a to z celkového počtu
32 závodnic, které bodovaly
v jednotlivých kláních.

Ve stejné věkové kate-
gorii chlapců se na třetím
místě v letošním ročníku
umístil Jan Štefan.

I v každé další lyžař-
ské kategorii se vždy obje-
vil někdo ze studeneckých
závodníků a přidal body
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Závodníci Sokola Studenec po převzetí ocenění za
umístění v seriálu závodů O pohár Libereckého kraje.

Zleva stojící: Z. Bourová, M. Štefanová, J. Štefan,
B. Šulcová. Zleva dole: K. Pavlová, G. Hubálovská.

Markéta Štefanová získala ocenění
Lyžařka sezóny 2015/2016 a Pohár Libereckého kraje
v kategorii žákyně mladší

do konečného hodnocení soutěže klubů: Vít Štefan, Tereza Chrástová, Lukáš Trej-
bal, Matyáš Militký, Ondřej Berger a Veronika Bergerová.

Celkové pořadí družstev se nerozdělovalo podle velikosti klubů na malé a velké,
jak jsme byli zvyklí v minulých letech, a tak se Sokol Studenec umístil na 6. místě.
Je to velice pěkné umístění. Závodníkům patří veliká gratulace a trenérům panu
Petru Plecháčovi a Josefu Bourovi dík za jejich práci a vždy perfektně připravené
lyže‼!

Český pohár staršího žactva – Vrlabí 6.–7. 2.
První díl Českého poháru staršího žactva se měl podle původního plánu konat

na Zadově. Jelikož byl v celé České republice nedostatek sněhu, byly závody pře-
sunuty do Vrchlabí. Do kategorie starších žáků patří ze studeneckých závodníků
Veronika Bergerová, Lukáš Trejbal, Matyáš Militký, Tereza Chrástová a Vít Štefan.
První den se všichni účastníci vydali na trať volnou technikou. Dívky absolvovaly
trať dlouhou 3 km, chlapci 4 km. Nejlépe se vedlo Lukáši Trejbalovi, který obsadil
krásné osmé místo, Matyáš Militký byl ve stejné kategorii 33. Vítek Štefan se mezi
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chlapci o rok staršími umístil na 37. místě. Tereza Chrástová obsadila 16. místo, Ve-
ronika Bergerová byla 23. Druhý den se konal stíhací závod klasickou technikou,
jednoduše řečeno, všichni stíhali vítěze v takových rozestupech, v jakých dokončili
předchozí závod. Studenečáci měli výborně namazáno, a tak se dokázali posunout
ve výsledkové listině o pár míst vpřed.

Mistrovství České republiky staršího žactva – Nové Město
na Moravě 19.–21. 2.

I v Novém Městě na Moravě se mladým lyžařům ze Sokola Studenec dařilo! Ve-
ronika Bergerová překvapila své trenéry krásnými umístěními v první desítce!
Ve sprintu volnou tenikou obsadila 7. místo, na trati 3 km klasiou te-
nikou byla desátá. Ve stejné kategorii chlapců vybojoval v obou závodech pat-
náctá místa Lukáš Trejbal, Matyáš Militký dojel na 43. místě z 57 účastníků z celé
České republiky. Tereza Chrástová figurovala v závodě klasickou technikou na pěk-
ném 19. místě, ve sprintu byla 27. Vít Štefan obsadil 29. místo (klasika) a 38. místo
(sprint). V závodě štafet (tříčlenná družstva) obsadili lapci Sokola Studenec
velmi pěkné 22. místo z celkového počtu 35 štafet. Úspěchem je již to, že se po-
dařilo postavit na start čistě STUDENECKOU ŠTAFETU. Dívky závodily ve štafetě
Libereckého kraje (doplnila je závodnice z Jilemnice) a umístily se na výborném
9. místě z 29 družstev.

Hledáme nové talenty – Horní Mísečky 5.–6. 3.
Pro mladší žáky (ročníky narození 2005–2004) je závod pod názvem Hledáme

nové talenty vrcholem lyžařské sezóny. Pro starší žáky (2003–2002) byl stejný zá-
vod druhým Českým pohárem. A i tento víkend na Horních Mísečkách byl pro Stu-
denec úspěšným. V sobotu se závodilo klasickou technikou, start byl intervalový,
tratě velmi náročné. Neděle byla ve znamení obratnostních závodů volnou techni-
kou, což znamenalo skoky, muldy, překážky, slalom, jízda po jedné noze i couvání.
Za nesplnění byly připisovány trestné sekundy.

Žákyně mladší 2005:
Markéta Štefanová 3. místo – sobota, 2. místo – neděle.
Zuzana Bourová 7. místo, 11. místo
Magdaléna Chrástová 31. místo, 53. místo
Barbora Šulcová 42. místo, 52. místo
celkem 59 závodnic

Žáci mladší 2005:
Jan Štefan 4. místo, 3. místo 58 závodníků
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Žáci mladší 2004:
Ondřej Berger 8. místo, 7. místo 56 závodníků

Žákyně starší 2003:
Veronika Bergerová 32. místo, 11. místo v nedělním závodě 58 závodnic

Žákyně starší 2002:
Tereza Chrástová 21. místo, 20. místo 37 závodnic

Žáci starší 2003:
Matyáš Militký 28. místo (nejlepší v sezóně), 40. místo – neděle 54 závodníků

Žáci starší 2002:
Vít Štefan 30. místo, 16. místo v nedělním závodě (nejlepší v sezóně)

54 závodníků

Závodníci T. J. SOKOL STUDENEC

zleva stojící: Barbora Šulcová, Veronika Bergerová, Tereza Chrástová, Jan Štefan,
Magdaléna Chrástová

dole sedící: Zuzana Bourová, Vít Štefan, Markéta Štefanová, Barbora Chrástová,
Lukáš Trejbal, Ondřej Berger

dole ležící: Vojtěch Trejbal, Matyáš Militký
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Ve Studenci na Junkově
stráni se lyžovalo ještě
9. března

Stupně vítězů
v Lomnici n. P.:
2. Vojta Trejbal,

3. Matěj Tauchman

Lyžařská přípravka
V září 2015 se do lyžařské přípravky Sokola Studenec přihlásilo 30 dětí. Trenéři

z tohoto počtu sice měli radost, organizace tréninku však byla o něco náročnější. Při
trénincích se postupně vytvořila tzv. závodní skupina 12 chlapců a děvčat, ostatní
děti zůstaly v přípravce a zatím se učí základům pohybu na lyžích.

Závodní skupina měla
možnost se zúčastnit pro-
sincového soustředění na
Horních Mísečkách. V zimě
tréninky byly 3× týdně, za
sněhem jsme jezdili na Mí-
sečky, na Benecko a pře-
devším na umělý sníh do
Vrchlabí. Několik kilome-
trů se najezdilo i na stu-

deneckém sněhu. Děti se učily s chutí, pravidelnost docházky však narušovala častá
onemocnění (asi se budeme muset i otužovat).

Chlapci a děvčata startovali na 10 závodech, a dokonce i bodovali v krajských
pohárových závodech. Výsledky jsou sice nadějné, ale nikoliv rozhodující. Důleži-
tější je chuť do přípravy a vytvoření dobré lyžařské party. A potom snad z někte-
rých dětí vyrostou i skuteční závodníci. Všechno však má svůj čas. Zde jsou jména
našich nových nadějí, pro jistotu uvedena dle abecedy:

Brožová Petra, Dědeček Věrek, Hamáčková Šárka, Horáček Šimon, Hubálovská
Gábina, Chrástová Bára, Kolářová Jolana, Kubátová Klárka, Pavlová Kája, Šedivý
Pepa, Tauchman Matěj, Vanclová Jana. V této kategorii je ještě Vojta Trejbal, ten
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Dobrá nálada po závodech na Benecku: K. Pavlová,
Š. Hamáčková, G. Hubálovská, J. Kolářová, J. Vanclová

však trénuje se starší
skupinou. V záloze če-
kají další děti, z kte-
rých se možná „zá-
voďáci“ narodí pří-
ští rok.

A ještě pro úplnost:
o děti se starali trenéři
Jaroslav Hák, Vladimír
Junek a Petra Šedivá,
prospěšná byla také
pomoc Lindy Zahrad-
níkové.

Důležitý a často
i rozhodující pro další
sportovní rozvoj dětí je zájem rodičů. Bez jejich podpory a pomoci děti často ztrá-
cejí chuť překonávat vlastní pohodlí a hledají jiné zábavy. Pro další období si pře-
jme, ať vydrží děti i rodiče!

Jaroslav Hák

T. J. Sokol Studenec zve mladé běžce na

35. ročník Běhu vítězství.
Závod se koná 8. května 2016 od 10.00 hod. na Strážníku.

Drobné ceny a pravý závodnický čaj pro všechny závodníky.

Orel
Stolní tenisté zakončili mistrovské soutěže

A-tým dospělých hraje třetím rokem po sobě krajský přebor druhé třídy Liberec-
kého kraje. Těsně před koncem soutěže je na 10. příčce a bojuje o udržení v soutěži.

Tabulka KP 2. třídy:
1. Sokol Nová Ves n. P. „A“ 20 17 1 2 0 192:89 55
2. Sokol Turnov „B“ 20 15 2 3 0 184:97 52
3. SKST Liberec „H“ 20 12 4 4 0 171:125 48
4. SKST Liberec „I“ 20 12 4 4 0 171:134 48
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5. Jiskra Tanvald „A“ 20 12 2 6 0 174:135 46
6. Spartak Chrastava „B“ 20 9 3 8 0 147:138 41
7. TJ Doksy „A“ 20 9 0 11 0 157:140 38
8. KST Victory Liberec „A“ 20 7 3 10 0 157:158 37
9. Sokol Turnov „C“ 20 4 5 11 0 128:176 33
10. Orel Studenec „A“ 20 5 1 14 0 99:174 31
11. Preciosa Jablonné v P. „A“ 20 3 4 13 0 112:182 30
12. Sokol Vesec „B“ 20 0 1 17 2 55:199 19

B-tým dospělých startující v okresním přeboru první třídy okresu Semily se
umístil v druhé polovině tabulky, což nezmění už ani poslední utkání hrané po uzá-
věrce Zpravodaje.

Tabulka OP 1. třídy:
1. Spartak Rokytnice n. J. 18 17 0 1 0 173:28 52
2. Sokol Turnov „D“ 18 15 1 2 0 165:69 49
3. TT Benešov u S. „A“ 18 11 0 7 0 134:139 40
4. Sokol Horní Branná „A“ 17 9 1 7 0 122:124 36
5. Sokol Horní Branná „B“ 18 7 1 10 0 127:152 33
6. Sokol Nová Ves n. P. „B“ 18 6 1 11 0 112:143 31
7. Sokol Košťálov „B“ 18 5 3 10 0 120:150 31
8. Orel Studenec „B“ 17 5 2 10 0 107:148 29
9. Sokol Bradlecká Lhota „A“ 18 4 3 11 0 108:158 29
10. STAR Sokol Turnov „A“ 18 3 2 13 0 106:163 26

Velmi dobře si vedlo družstvo žáků hrající okresní přebor v okrese Jičín. Na
příčky nejvyšší žáci letos sice nedosáhli, nicméně 6. příčka je v silné konkurenci
opravdu skvělým výsledkem. Družstvo hrálo ve složení František Kuřík, Jakub
a Daniel Šulcovi, Dominik a Šimon Urbanovi.

Tabulka:
1. TJ Jičín „B“ 9. TJ Nová Paka „A“
2. Jiskra Hořice „A“ 10. Sokol Chomutice „B“
3. SK Miletín „A“ 11. SK Miletín „B“
4. Sokol Chomutice „A“ 12. Sokol Libáň „A“
5. Sokol Nemyčeves „A“ 13. Sokol Lány „A“
6. Orel Studenec 14. Sokol Rovensko pod Troskami
7. TJ Lázně Bělohrad „A“ 15. Sokol Valdice „A“
8. Sokol Popovice „A“
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Volejbalistky obhájily titul ve VČ poháru
Každý sportovec ví, že obhájit titul je vždy těžší než ho poprvé získat. Se stej-

ným vědomím se přihlásily do letošního ročníku Východočeského poháru také naše
volejbalistky. Do sestavy se nám začínají vracet matky z mateřských dovolených,
a tak se náš tým pomalu přesunuje z kategorie mladých nezkušených do kategorie
zkušených volejbalistek (samozřejmě stále mladých). Po dvou základních turnajích
se děvčata probojovala
do semifinálového tur-
naje. I v něm si v do-
mácím prostředí po-
radila se soupeřkami,
a tak mohla začít pří-
prava na velké finále.

To bylo původně naplánováno na
velikonoční neděli, ale díky ne-
souhlasu většiny týmů se nakonec
finále hrálo už v sobotu 19. března
v Česticích. Náš tým se i na tento
termín dával těžko dohromady,
a tak děvčata jela nakonec pouze
v šesti a vzhledem k tomu, že část
týmu spěchala na pohřeb, bylo
nutné odehrát všechna 3 utkání za
sebou. V týmu chyběly opory Mar-
kéta Šimková a Jana Horáčková,

a tak aktuální sestava si jela hlavně „pěkně zahrát“. Velký výsledek nikdo nečekal.
Asi i soupeřky byly tedy překvapené, když po třech odehraných utkáních byl už
pohár na cestě do Studence a cena pro nejlepší smečařku také. Tu si odvezla z Čes-
tic Eva Horáčková.

V sobotu 2. dubna tak mohl náš tým nastoupit do nadstavbového finále s Par-
dubickým krajem. Výsledky byly známy po uzávěrce Zpravodaje. Děvčatům velice
gratulujeme.
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Výsledky: Orel Studenec – Sokol Jezbiny 2:0 (25:10, 26:24)
– Sokol Stěžery 2:0 (25:15, 25:11)
– TJ Jičín 2:0 (25:18, 25:22)

Sestava ve finálovém turnaji:
Horáčková Eva, Chrtková Lenka, Nováková Jana, Šikolová Mirka, Urbanová Lída
a Urbanová Markéta
Konečné pořadí VČ poháru:
1. Orel Studenec 6:0 6
2. TJ Jičín 4:2 5
3. TJ Sokol Jezbiny 2:4 4
4. TJ Sokol Stěžery 0:6 3

Ženy čeká na jaře velmi těžký souboj o titul v krajském přeboru 2. třídy, kde
je letos zatím suverénní tým Jaroměře. Zveme tedy všechny příznivce – přijďte
podpořit naše hráčky.

Mistrovství Studence v Mölkky
Vzhledem k malému zájmu

o soutěž o nejsilnějšího muže
Studence jsme se pro letošní rok
rozhodli pro změnu. V sobotu
7. května uspořádáme mistrov-
ství Studence ve hře Mölkky,
která měla premiéru ve Studenci
již v září a turnaj se setkal s ob-
rovským ohlasem. Tato hra při-
šla do Čech z Finska a jedná se
o hru v přírodě, kterou může
hrát úplně každý, poněvadž není
nikterak náročná, proto zveme
všechny studenecké občany, aby se přišli soutěže zúčastnit. Hru si můžete zahrát
poprvé na turnaji, není to nic složitého, pravidla vám vysvětlíme. Přihlášky při-
jímáme do 9.30. Začátek soutěže plánujeme na 10.00. To už budou připraveny
i první vepřové speciality z dílny Fandy Horáčka!

Plánované akce Orla v roce 2016
30. 4. volejbal ženy Orel Studenec – Jiskra Jaroměř
7. 5. Mistrovství Studence v Mölkky
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7. 5. volejbal ženy Orel Studenec – Sokol Dřevěnice
14. 5. volejbal ženy Orel Studenec – Sokol Jezbiny
28. 5. volejbal ženy Orel Studenec – TJ Lánov
11. 6. volejbal ženy Orel Studenec – Sokol Bílá Třemešná „C“
27. 8. Studenecké mixy – volejbalový turnaj smíšených družstev
28. 8. Dětské soutěžní odpoledne
3. 9. Letní bál
přelom září a října Kalabis intet – koncert dechového kvintetu v kostele
12. 11. Svatomartinský večer

za jednotu Orla Václav Urban

Proč a jak vzniká cukrovka?
Cukrovka vzniká v důsledku nedostatečné produkce nebo nedostatečného vyu-

žití hormonu inzulínu. Inzulín je produkován ß-buňkami slinivky břišní a umož-
ňuje krevnímu cukru – glukóze (který se do krve dostává zpracováním přijímané
potravy) přesun z krve do buněk, pro které je glukóza hlavním zdrojem energie.
Přítomnost glukózy v krvi se nazývá glykémie. Hodnoty glykémie se měří a uvá-
dějí v jednotkách zvaných milimol na litr (mmol/l).

Je-li v organizmu nedostatek inzulínu nebo není-li dostatečně využíván, dochází
ke zvýšenému hromadění glukózy v krvi (hyperglykémie). Naopak není-li přijato
dostatečné množství potravy nebo je-li vyvíjena intenzivní tělesná aktivita nevy-
krytá potravou, dochází ke snížení hladiny glukózy v krvi (hypoglykémie). Nor-
mální glykémie u zdravého člověka se pohybuje mezi 4–6 mmol/l.

Odborně je tedy diabetes mellitus poruchou metabolizmu. Zjednodušeně řečeno:
je to onemocnění, kdy dochází k poruše zpracování cukrů, tuků a bílkovin v organi-
zmu. Pokud není diabetes léčen nebo nejsou dodržovány doporučené zásady léčby,
může dojít ke vzniku a rozvoji dalších závažných onemocnění a komplikací.

Příčina vzniku diabetu není známa, ale je známo několik možných spouštěcích
faktorů, jako např. genetické vlohy a působení vnějšího prostředí (stres, virózy, obe-
zita atd.) či konstituční tělesné faktory (rasa, pohlaví, věk apod.).

Příznaky cukrovky 1. typu
Cukrovka 1. typu a její příznaky se mohou objevit v kterémkoli věku, ale vrchol

výskytu je v dětství a dospívání, obtíže se objeví většinou náhle, průběh je někdy
dost dramatický, spojený s těmito příznaky:
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– váhovým úbytkem
– velkou žízní – polydipsie
– zvýšeným hladem („vlčí hlad“)
– častým močením – polyurie
– nezřídka také v podobě nějakého akutního stavu (hyperglykemické ketoacido-

tické koma) – stav s vysokou hladinou cukru a ketolátek v krvi, projevující se
zvracením, bolestmi břicha až bezvědomím

– psychickou zmateností

Příznaky cukrovky 2. typu

– vyskytuje se většinou u pacientů s nadváhou až obezitou
– polyurie – zvýšená produkce moči, vede k dehydrataci
– polydipsie – zvýšené pití – zvýšená hladina cukru v krvi stimuluje CNS (mozek)

provokovat žízeň
– zvýšení hladu (inzulín anabolický hormon)
– únava – zvýšená spotřeba energie v těle
– hubnutí: příznaky jako glykosurie, polyurie, přebytek metabolismu tuků v těle

vede ke snížení hmotnosti, jiní nemocní přibývají na váze, protože mají zvýšenou
chuť k jídlu

– rozmazané vidění – sítnice oka nejcitlivěji reaguje na změnu hladiny cukru
v krvi

– neuritidy – postižení nervstva: brnění, pálení v dolních končetinách
– špatné hojení ran: riziko vzniku gangrén – postižení imunitního systému
– opakované infekce moč. cest či moč. měchýře, kožní infekce
– změna nálady

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

Recepty nejen pro diabetiky – Polévky

Z mangoldu:
150 g mangoldu, 1 střední mrkev, 1 větší brambor, 1 lž. másla, 1 str. česneku, koření

Mahá, sůl.
Dáme vařit nadrobno nakrájený brambor do asi 400 ml vody. Nakrájíme mangold

a dáme dusit na rozpuštěné máslo s kořením, česnekem a solí asi na 5 min. Do po-
lévky přidáme nastrouhanou mrkev. Rozmixujeme mangold a smícháme. Můžeme
přidat majoránku.

B 2, S 21, T 15, 996 kJ, vláknina 2 ve 2 porcích polévky.
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Z munga:
50 g munga, 1 lž. rýže, 1 stř. petržel, 1 lž. másla, sůl, bobkový list, Mahá, kurkuma,
1 lžička lněného semínka.

Mungo přes noc namočíme, před vařením přidáme rýži, len a bobkový list. Na
másle opražíme koření asi 5 vteřin. Přidáme k uvařenému základu i s nastrouhanou
petrželí. Můžeme dochutit zelenými natěmi.

B 12, S 39, T 1,6, 771 kJ, vláknina 8,2
Rajská:
5 stř. rajčat, 2 lž. jáhel, 1 lž. másla, sůl, paprika, pažitka, špetka zázvoru a skořice.

Dáme vařit v horké vodě propláchnuté jáhly. Nakrájená rajčata rozdusíme, pře-
pasírujeme k uvařenému základu a ochutíme.

B 0,2, S 5, T 1, 140 kJ, vláknina 2,5
Houbová:
100 g hub, 1 velká cibule, 2 lž. mouky (nejlépe celozrnné), 1 lž. másla, sůl, kmín, pepř.

Houby uvaříme s kořením, přidáme cibuli osmahnutou na másle. Mouku smí-
cháme s vodou v malé misce na hustší těsto. Do polévky oddělujeme namočenou
lžící nočky, občas promícháme, a když vyplavou, je polévka hotová. Můžeme do-
chutit pažitkou či zelenou cibulí.

B 2,1, S 1,5, T 1, 324 kJ, vláknina 5
Pohanková:
50 g topinamburů, 1 mrkev, 0,5 malé kapusty, 1 lž. pohanky, 2 lž. sojových vloček, sůl,
kmín, koření (garam masala).

Kapustu a mrkev dáme do vřelé vody spolu se sójou a kořením. Po 5 min. při-
dáme nastrouhané topinambury a pohanku, polévku odstavíme a necháme 10 min.
přikrytou dojít.

B 10, S 20,6, T 5, 566 kJ, vláknina 6
hp://www.jogaazdravi.cz/
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Sobota 18. června 2016 – od 20:00
STUDENEC – Přírodní amfiteátr u školy
Děti do 15 let v doprovodu rodičů zdarma / občerstvení zajištěno

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

&


