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ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
Chodník autobusová zastávka „U Trojice“
– směr „Špice“

V posledním čísle našeho Zpravodaje jsem Vás informoval, že jsme v březnu po-
dali žádost o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje, Programu obnovy venkova na re-
alizaci chodníku, který má oficiální název: „Studenec – chodník podél silnice II/293,
střední část“.

V současné době máme na tuto akci stavební povolení i vybraného zhotovitele
stavby (zápis z výběrového řízení je uveden níže). Realizace stavby tedy může začít
již v červnu letošního roku.

Příznivá zpráva
V době uzávěrky tohoto čísla Zpravodaje Vám mohu podle posledních informací

sdělit, že jsme byli se žádostí úspěšní a získali dotaci na stavbu tohoto odníku
v maximální výši 300 000 Kč!

Jiří Ulvr, starosta

Zápis z výběrového řízení – „Studenec – odník podél
silnice II/293 – střední část“
Složení výběrové komise: Mgr. Jiří Ulvr, Ing. Josef Boura, Ing. Pavel Jiran, Václav
Vancl, Antonín Pacholík

Vyzvány byly firmy:
1) IMDV Horka s.r.o., Nedaříž 25, 514 01 Jilemnice
2) J+J REAL s.r.o., Krkonošská 155, 543 01 Vrchlabí
3) VH – stavební práce s.r.o., Studenec 97, 512 33 Studenec

Na základě výzvy se jedna firma omluvila a dvě firmy nabídku podaly:
1. J+J REAL s.r.o., Horka u Staré Paky 11, 512 34 Horka u Staré Paky

Nabídnutá cena 3 429 939 Kč, záruka – 60/72 měsíců
2. IMDV Horka s.r.o., Nedaříž 25, 514 01 Jilemnice

Nabídnutá cena 3 392 214 Kč, záruka – 60/72 měsíců
Všeny ceny jsou uvedeny s DPH 21 %.

Komise posoudila předložené nabídky a vybrala nejvhodnější z nich, tj. nabídku
firmy: IMDV Horka s.r.o., Nedaříž 25, 514 01 Jilemnice
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Cyklotrasa Studenec – Horka u Staré Paky
V roce 2014 jsem Vás informoval o přípravách vybudování cyklotrasy, která by

měla propojit obce Studenec a Horka u Staré Paky. Z vypracované studie byla ná-
sledně zvolena i varianta, která se jeví jako nejoptimálnější a především je prů-
chodná ze strany majitelů přilehlých pozemků (cyklotrasa by měla kopírovat sil-
nici po pravé straně ve směru k Horkám u Staré Paky). Počet 51 pozemků na na-
šem území je skutečně astronomický, a když k tomu přidám, že ne všichni jsou na-
šimi občany a jsou rozptýleni, mnohdy dlouhodobě k nedosažení, dovedete si určitě
představit, že to není jednoduché. V současné době máme předběžné souhlasy ma-
jitelů dotčených pozemků s odkupem částí pozemků v jejich vlastnictví či se smě-
nou pozemků. Pokračujeme ve zhotovení mapového podkladu, který je dalším do-
kumentem potřebným k dosažení společného cíle.

Jsem rád, že vzájemná spolupráce a přístup obce Horka u Staré Paky funguje
opravdu dobře a zároveň si dokážeme vyhovět tak, aby jedna strana pomohla té
druhé.

Držte nám tedy palce, jak bude v této věci zase něco nového, budu Vás informo-
vat.

Jiří Ulvr, starosta

Poděkování
Děkuji všem žákům základní školy, kteří posbírali odpadky podél silnic.
Všem školou a školkou povinným žákům a žáčkům přeji krásné sluneční

prázdniny.
Rodičům a Vám všem ostatním pak krásně strávenou dovolenou a přede-

vším šťastný návrat domů.
Jiří Ulvr, starosta

Další vysoké ocenění naší obce
26. května 2016 k nám přišla další velice příjemná zpráva, která vychází

z finančních podkladů a různých dotazníkových šetření, zpracovávaných ze
strany obce:
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Vážený pane starosto,
Obec Studenec je jednou ze čtyř obcí Libereckého kraje kategorie 1000–

1999 obyvatel, která již v průběhu prvního roku nového volebního období do-
sáhla druhé nejvyšší hodnoty kreditního iRatingového hodnocení „B+“, Téměř
bez rizika. Metodiku iRatingu zpracovává objektivní statistický model z ve-
řejně dostupných rozpočtových a účetních dat všech obcí České republiky.
Výsledky jsou respektovány institucemi finančního sektoru a státní správy.

Tak dobrý výsledek kreditního ratingu je extrémně užitečným nástrojem
propagace správně nastaveného trendu rozpočtového a finančního hospoda-
ření. Posiluje pozici obce při vyjednávání s obchodními partnery a veřejnosti
sděluje, že poskytované služby jsou financovány bezpečným způsobem.

S pozdravem
Luděk Mácha, CRIF — Czech Credit Bureau, a. s.

Připomínáme placení poplatků za odpady r. 2016
Poplatek je splatný do 30. 6. 2016 do pokladny na OÚ Studenec nebo převodem

na účet 261128774/0600.
Poplatek za odpady činí 500 Kč na osobu.

Jak je to s cestovními doklady pro děti?
Vážený pane starosto,

v souvislosti s blížícím se obdobím letních dovolených bylo pro lepší informova-
nost občanů zpracováno sdělení o možnostech a pravidlech vyřizování cestovních
dokladů pro osoby mladší 15 let. Tématem je zejména postup při vyřizování ces-
tovních pasů a informování o možnosti cestovat do vybraných zemí na občanský
průkaz, což platí rovněž pro osoby mladší 15 let. Sdělení je zasíláno v příloze.

V této souvislosti si Vás dovoluji požádat o zveřejnění tohoto sdělení v přísluš-
ném periodiku Vašeho územně samosprávného celku a případně v jeho elektro-
nié mutaci na webový stránká.

Věřím, že uvedená opatření přispějí k vyšší informovanosti občanů a jejich spo-
kojenosti s výkonem veřejné správy.

Děkuji Vám za spolupráci a součinnost.
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Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování ces-
tovní dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste na-
příklad, že i děti mohou do členský států Evropské unie a další vybraný
evropský zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?

Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti levnější
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta k moři či do hor za hra-

nice České republiky. Pro cestování s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem platí,
že i dítě musí mít vlastní cestovní doklad, jelikož v roce 2012 došlo nařízením Ev-
ropské unie ke zrušení možnosti cestovat na zápis v cestovním dokladu rodiče. Pro
rodiče to ovšem neznamená, že se jim kvůli pořízení cestovního dokladu pro děti
dovolená nějak zásadně prodraží. Cestovní pas pro dítě do 15 let totiž stojí 100 Kč
a dobu platnosti má stanovenou na 5 let.

Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích, které byly dlou-
hodobě turistickými destinacemi, jako například Egypt nebo Turecko, se dá letos
očekávat nárůst zájmu o cestování po Evropě, a proto jistě potěší možnost cesto-
vat po většině států Evropy pouze s občanským průkazem. Na ten je nyní možné
vycestovat do zemí Evropské unie a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé
Hory, Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska a na Island. Cena za vydání občan-
ského průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč a doba jeho platnosti 5 let.

Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do 15 let žádá

zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič, kterému stačí s dítětem zajít na nejbližší
obecní úřad obce s rozšířenou působností. K žádosti, kterou na místě zpracuje úřed-
ník, není nutné přikládat fotografii; úředník pořídí fotografii dítěte přímo na úřadu
při podání žádosti. Při podání žádosti zákonný zástupce předkládá svůj průkaz to-
tožnosti a rodný list dítěte. V případě, že má dítě vydán již platný občanský průkaz
nebo cestovní doklad, lze tento předložit místo rodného listu.

Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu činí maximálně
30 dnů. V případě vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů je možné požádat o vy-
dání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů; tento úkon je ovšem
u dětí zpoplatněn poplatkem ve výši 2 000 Kč. Bližší informace k vyřizování osob-
ních dokladů lze nalézt na webu Ministerstva vnitra na adrese: www.mvcr.cz/cla-
nek/osobni-doklady.

Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme se předem

informovat u zastupitelského úřadu daného státu, jaké jsou podmínky vstupu, po-
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bytu a vycestování s nezletilým dítětem. Je také třeba dát si pozor na to, že některé
státy mimo Evropskou unii mohou vyžadovat určitou minimální dobu platnosti ces-
tovního dokladu při vstupu na jejich území nebo ukončení pobytu – nejčastěji činí
požadovaná minimální doba platnosti 6 měsíců.

Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízová povinnost) lze zjistit
u zastupitelského úřadu daného státu, popřípadě je lze nalézt na webu Ministerstva
zahraničních věcí www.mzv.cz v sekci „Cestujeme“ a dále v části „Státy a území –
informace na cesty“.
Mgr. Jana Vildumetzová, náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy

Vítání občánků
Při jarním vítání občánků dne 4. května 2016 se sešlo 11 dětí.

Ondřej Lukeš, Zálesní Lhota 200 Adam Kurpil, Zálesní Lhota 137
Elen Šulcová, Zálesní Lhota 112 Patricie Podsedníčková, Studenec 378
Izabela Tauchmanová, Studenec 188 Jan Jemelka, Zálesní Lhota 222
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Šimon Plíva, Zálesní Lhota 171 Veronika Tauchmanová, Studenec 456
Aneta Chrtková, Studenec 457 Kateřina Holubcová, Studenec 88
Štěpán Govald, Studenec 425

Na vítání vystupovaly děti z Mateřské školy ze Studence. Děkujeme jim za účin-
kování a paní učitelce za to, že s nimi písničky a říkanky nacvičila.

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

Jak dál s biomasou?
Tři roky je již v naší obci provozován sběr organického odpadu, biomasy. Jsou

zde rozmístěny kontejnery, do kterých je možno zcela zdarma ukládat posekanou
trávu, listí, zbytky rostlin i slabší větve. Jediným nákladem pro nás občany je ná-
klad na dovoz tohoto materiálu do kontejneru. I to se ale zdá pro mnohé příliš
a považují za jednodušší tento materiál někde za domem spálit. Mnohdy se přitom
jedná o materiál vlhký, který po zapálení silně dýmá, dlouho prohořívá a značně
zapáchá. A pokud se k tomu přidá příhodný směr větru, je o příznivé životní klima
postaráno. Dalším „dobrým“ zvykem je posekanou trávu nasypat někam k potoku
a spoléhat na to, že ji „uklidí“ voda. Je potřeba si uvědomit, že v případě přívalo-
vého deště může tento materiál snadno ucpat propustky pod cestami a je zaděláno
na průšvih.

Přitom kromě odvozu do kontejnerů existují i další šetrné způsoby likvidace bi-
oodpadu. Jedná se především o kompostování. Nechat materiál v kompostéru pro-
hnít je značně jednoduché. Pokud použijeme dobrý kompostér, případně jedno-
duchou ohrádku, která umožní přístup vzduchu k uloženému materiálu, a přidáme
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drobek vápna, tak kompost ani nezapáchá a po čase máme k dispozici kvalitní or-
ganické hnojivo.

Prosím proto notorické „paliče“, aby měli více ohledů na své sousedy, materiál
nepálili a odváželi ho do kontejnerů, nebo využili kompostování. Větší množství
usušené trávy je také možno nabídnout zemědělcům k vykoupení.

Obec má ze zákona možnost znečišťování ovzduší sankcionovat, mezi slušnými
a zodpovědnými lidmi je to ale snad zbytečné. A o tom, že v naší obci žijí slušní
a zodpovědní občané, jsem přesvědčen.

Ing. Pavel Jiran, člen rady obce

Z činnosti Jilemnicka – svazku obcí v roce 2015
Začátek roku 2015 se nesl především v duchu komplikací s drtičem bioodpadu,

který byl pořízen z dotace OPŽP. V průběhu celého prvního čtvrtletí 2015 probí-
hala jednání s firmou Strom o reklamaci poškozeného stroje. Protože se jednání ne-
úměrně protahovala, bylo zajištěno právní zastoupení v této záležitosti a vypraco-
vání odborného znaleckého posudku. I tak se nepodařilo zajistit vhodnou opravu
ani výměnu stroje do zahájení nové kompostovací sezóny. Výsledkem jednání bylo
nakonec zapůjčení náhradního stroje na rok 2015 a příslib dodání zcela nového
stroje pro následnou kompostovací sezónu 2016 s termín dodání do konce března
2016. V souvislosti s kompostováním byla také Radou vypracována metodika výpo-
čtu příspěvků určených na úhradu této služby pro jednotlivé obce. Tato metodika
byla následně schválena Valnou hromadou a stala se závaznou pro výpočet záloh
a jejich vyúčtování pro další roky. Posledním důležitým bodem, který se týkal kom-
postování, bylo možné využití traktoru v rámci Obce Vítkovice mimo komposto-
vací sezónu. Valná hromada odsouhlasila, že technika může být v případě potřeby
využita pro potřeby obce, a to jako náhrada za bezúplatné garážování a celoroční
údržbu techniky, které Technické služby Vítkovice zajišťují.
Před zahájením tradičních venkovních kulturních akcí v roce 2015 byl spuštěn nový
rezervační systém, který usnadní způsob rezervace společného svazkového vyba-
vení na akce konané v členských obcích. K tomuto rezervačnímu systému mají pří-
stup, kromě manažerky Svazku a osoby zajišťující výdej a příjem vybavení, také
všichni starostové obcí. Systém umožňuje přehled o stávajících výpůjčkách a gene-
ruje automaticky protokoly, na základě kterých probíhá předání.

Na 17. února bylo naplánováno již druhé setkání s hejtmanem Libereckého kraje
v našem mikroregionu ve stávajícím volebním období. Zástupci obcí diskutovali
především problematiku dotací pro obce a oprav komunikací v regionu. V březnu

Ročník 2016 Číslo 3

OÚ Studenec 9



bylo zrealizováno další tematické školení pro účetní obcí a 8. dubna pak proběhl tra-
diční Den učitelů ve Společenském domě Jilm. Součástí předávání ocenění pro pe-
dagogy byl také zajímavý kulturní program včetně závěrečného občerstvení a volné
zábavy s živou hudbou.

V dubnu probíhalo
schvalování uceleného
rozvojového doku-
mentu, který vznikal
v rámci projektu me-
ziobecní spolupráce.
Vzhledem k tomu, že
bylo avizováno možné
prodloužení realizace
tohoto projektu, bylo
nutné zajistit pro-
dloužení pronájmu
kanceláře minimálně
do konce roku 2015

a schválit dodatek ke smlouvě, který umožní financovat dva celé úvazky z projektu
do konce října 2015. Prodloužení realizace projektu již od začátku června si také
vyžádalo schválení nového zpracovávaného strategického tématu, kterým se pra-
covní tým bude v dalších měsících zabývat. Rozhodnutím valné hromady bylo zvo-
leno téma „Administrativní podpora malých obcí“.

V posledním předprázdninovém měsíci informovali také pracovníci MAS „Přiďte
pobejt!“ zástupce obcí o možnosti získat dotaci na přípravu tzv. Místních akčních
plánů, které se mají zaměřit na problematiku školství v regionu. Vzhledem k mož-
nosti 100% financování pro MAS a pouze 95% financování pro Svazky, bylo na zá-
kladě dalších diskuzí rozhodnuto o finančním partnerství Jilemnicka s MAS, která
bude oficiálním žadatelem o dotaci. Proběhlo také první oficiální setkání se zástupci
školských institucí v regionu, se kterými byl průběh a obsah projektu diskutován,
neboť bude vyžadovat jejich aktivní spoluúčast.

Na začátku května se Jilemnicko jako projektový partner účastnilo májové
oslavy v Karpaczi, kam byly vysláni účinkující z mikroregionu. Za doprovodu ma-
nažerky Svazku byl vypraven autobus s mažoretkami a dále zajištěno účinkování
regionální kapely a prezentace české regionální kuchyně. V květnu také proběhlo
tradiční jarní výjezdní zasedání, tentokrát mimo region – konkrétně v pálavské
oblasti. Součástí výjezdního zasedání byla také návštěva ve městě Pacov, kde zá-
stupce obcí seznámili se způsobem činnosti zdejšího mikroregionu, který funguje
formou služeb obcím za úhradu a je tak zcela finančně soběstačný a není přímo
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závislý pouze na členských příspěvcích a dotačních prostředcích. Na konci května
a začátkem října byl také ve spolupráci s Městem Jilemnice zrealizován další roč-
ník oblíbené akce Děti, pozor silnice! Tentokrát v upravené variantě bez nutnosti
dojíždění dětí do Semil. Pracovníci Města Jilemnice, Jilemnicka – svazku obcí a PIS
PČR Semily navštívili prvňáčky přímo u nich ve třídách, kde proběhlo pracovní od-
poledne a následný praktický nácvik správné jízdy na kole v okolí školy. Přestože
tato upravená varianta mohla působit pro školy méně zajímavě, byl o realizaci pro-
gramu ve školách velký zájem a formát akce bude takto zachován i pro další roky.

V červnu byla realizována poslední společná aktivita pro studenty z Jilemnicka
a Karpacze, kteří se společně podíleli na projektu „Život v regionu objektivem mla-
dých“. Jednalo se o vzdělávací víkend v Karpaczi, kde se zaměřili na rozvoj svých
dovednosti při práci s kamerou a při zpracování získaného filmového materiálu.
Projekt jako takový i nadále generoval své výstupy v podobě pravidelného měsíč-
ního zpravodajství z regionu na webových stránkách www.televize-krkonose.cz.

Kromě běžné administrativy bylo v prvním pololetí také diskutováno několik dů-
ležitých témat v oblasti samosprávy. Především se starostové zajímali o problema-
tiku uzavírání veřejnoprávních smluv s ORP Jilemnice v souvislosti se správním ří-
zením k trvalým pobytům a místním a účelovým komunikacím. Vzhledem k tomu,
že bylo stanoveno, že místní a účelové komunikace mají být obcemi přesně vyme-
zeny, rozhodli se zástupci Svazku vypracovat v roce 2016–2017 pasportizaci komu-
nikací a rozšířit ji také
o pasport dopravního zna-
čení.

Vzhledem k otevření prv-
ních výzev v rámci nového
plánovacího období bylo
schváleno zpracování tech-
nické dokumentace ke sta-
vebnímu povolení, která je
nezbytná pro podání žá-
dosti do OPŽP na moderni-
zaci a rozšíření kompostáren
na Jilemnicku. Zadáno bylo
vypracování dokumentace a zajištění stavebních povolení pro 5 stávajících kom-
postáren v regionu (mimo Horní Brannou, kde ke stavebním úpravám docházet ne-
bude). Cílem bylo zajistit potřebná povolení do poloviny roku 2016. O tom, že roz-
šíření a modernizace má smysl, svědčila také skutečnost, že kompost produkovaný
z kompostáren mikroregionu získal v srpnu 2015 potřebnou certifikaci a může být
distribuován mezi občany regionu.
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Ani v letních měsících
činnost Svazku nepole-
vovala, ba spíše naopak.
V červenci probíhal již
jedenáctý ročník Krako-
nošových letních podve-
čerů. Jilemnické náměstí
bylo opět plně zaplněno
a program, složen z re-
gionálních umělců i těch
profesionálních, proběhl
naprosto bez kompli-
kací za velmi tropického
počasí. Realizaci akce

kromě místních podnikatelských subjektů a příspěvků obcí podpořila také dotace
z Města Jilemnice a Libereckého kraje. Samozřejmostí byl kulturní vstup zajištěný
polským partnerem, který vycházel z realizovaných projektů přeshraniční spolu-
práce a naplňoval princip udržitelnosti.

Intenzivně také probíhala další práce na akčním plánu mikroregionu ve vybra-
ných strategických oblastech odpadového hospodářství, sociálních služeb, školství
a dopravy a také probíhala práce na zásobníku projektů na dalších pět let. Tyto
výstupy vznikaly v rámci projektu meziobecní spolupráce. Závěrečné jednání k za-
jištění tzv. Efektivní meziobecní spolupráce pak proběhlo na začátku září, kde byl
také představen projektový záměr na zřízení Centra společných služeb.

Konec léta patřil pak zcela oslavám získaných úspěchů našich dvou členských
obcí v soutěži Vesnice roku 2015. Obec Mříčná se stala celkovým vítězem za Libe-
recký kraj a získala tak Zlatou stuhu a obec Kruh se stala držitelem Zelené stuhy
za péči o zeleň a životní prostředí.

V průběhu října byly připraveny tři žádosti Jilemnicka – svazku obcí o dotaci
do Grantového programu Libereckého kraje. Jednalo se o žádost na územně tech-
nickou dokumentaci na Greenway Jizera, žádost o podporu činnosti svazkové kan-
celáře a žádost o osvětu v regionu v oblasti kompostování. Diskutována byla také
příprava dvou společných individuálních projektů s polským partnerem Karpacz,
a to na realizaci kulturních akcí v regionu a na pokračování projektu Televize Kr-
konoše. Předpoklad pro předložení žádostí o dotaci do Operačního programu pře-
shraniční spolupráce je první kvartál 2016.

Na podzim byla dále zahájena společná debata o financování sítě sociálních slu-
žeb na Jilemnicku. Město Jilemnice připravuje žádost o dotaci na koordinátora zá-
kladní sítě a na koordinátora financování sociálních služeb na období 9/2016–8/2018
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a navrhuje možnost zapojení se k tomuto projektu dle konkrétních požadavků obcí.
Podrobné informace a další kroky k tomuto projektu budou řešeny na konci roku
a začátkem roku 2016. Společná spolupráce je důležitá kvůli plánovaným změnám
financování sociálních služeb ze strany Libereckého kraje.

V září a říjnu 2015 se také zástupkyně Svazku v podobě manažerky účastnila
aktivně dvou konferencí k problematice kompostování. Jedna konference proběhla
v Náměšti nad Oslavou a druhá v Liberci. Společné kompostování na takto rozsáh-
lém území je v ČR stále zajímavostí, a proto jsou kompostárny Jilemnicka – svazku
obcí cíle mnoha návštěv a bývají zahrnovány také do programu skupinových ex-
kurzí.

V září a říjnu proběhlo dokončení dvou víceletých projektů. Na konci září byla
ukončena fyzická realizace projektu „Život v regionu objektivem mladých“, který
byl shrnut na závěrečné společné konferenci v Karpaczi. Na konci října byl pak
již definitivně ukončen projekt „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce
v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“. Mimo jiné
byla pro přítomné zástupce obcí prezentována od Svazu měst a obcí ČR možnost
realizace návazného projektu v dalších třech letech.

V listopadu byla úspěšně ukončena druhá plná kompostovací sezóna mikrore-
gionu, jejíž vyúčtování již běželo zcela na základě schválené metodiky. Sepsány
byly také tři avizované projektové záměry, jejichž předložení bylo schváleno valnou
hromadou a které byly předběžně zkonzultovány poskytovateli dotací. První pro-
jekt byl nazván „Krkonošská kulturní setkání“ a Jilemnicko bude v případě schvá-
lení jeho lead partnerem. Financován bude v rámci nového programu Interreg V-A
Česká republika – Polsko. Druhý projekt obdržel název „Společně můžeme více –
spolupráce mládeže z Karpacze a Jilemnicka“ a byl předložen do stejné výzvy té-
hož programu. Lead partnerem bude v případě financování partnerské město Kar-
pacz. Třetí projekt byl předložen pod názvem „Příklady dobré praxe v oblasti kri-
zového řízení, ochrany obyvatel, životního prostředí a řešení mimořádný událostí
a jejich možný dopad na horské území Jilemnicka – svazku obcí“ a jeho žádost o do-
taci směřovala na konci roku do výzvy Fondu bilaterální spolupráce EHP/Norsko.
Jeho obsahem bude v případě schválení studijní cesta zástupců Jilemnicka a part-
nerských odborných organizací zaměřených na krizové řízení a ochranu přírody
a obyvatelstva do Norska v průběhu roku 2016.

Vzhledem ke stále se stupňující administrativní náročnosti řízení Svazku bylo
shledáno za důležité zřídit pro Jilemnicko – svazek obcí datovou schránku a certi-
fikovaný elektronický podpis. Tento byl zřízen pro osobu předsedy, místopředsedy
a manažera.

Dále bylo schváleno realizovat další společné kroky pro zajištění jednotného
dodavatele služby svozu komunálního a tříděného odpadu. Protože nastavení
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společného systému pro mikroregion ve vztahu k občanům nebude zřejmě možné,
bude se Rada v příštím roce zabývat vytvořením návrhu jednotného systému ve
vztahu mikroregion – dodavatel. Pro potřebu kvalitní přípravy celého systému a re-
alizace výběrového řízení bude zapotřebí nejprve zrealizovat samostatnou veřejnou
zakázku na dodavatele, který celou zadávací dokumentaci ve spolupráci s obcemi
odborně zpracuje.

Na konci roku 2015 bylo avizováno ukončení smlouvy o spolupráci s dlouho-
letou účetní Svazku, a proto byla Radou mikroregionu zajištěna nová pracovní
síla. Kvůli náročnosti předání agendy bude zřejmě nutný souběh prací obou účet-
ních ještě v prvním kvartále 2016. K dočasné změně došlo také na pozici manažera
Svazku z důvodu nástupu stávající zaměstnankyně na mateřskou dovolenou.

Za rok 2015 se Rada Svazku sešla ke společnému jednání celkem dvanáctkrát
a od poloviny roku 2015 se domluvila na pravidelném čtrnáctidenním intervalu jed-
nání. Zástupci všech členských obcí se v podobě valné hromady nebo běžné porady
starostů setkali celkem devětkrát. Dále proběhla dvě samostatná výjezdní zasedání,
z nichž jedno bylo realizováno v členské obci Kruh.

Ing. Radka Paulů

Pozvánka do knihovny
Řeko, kam směřuješ,
že jsi tak krásná?
Nebo jsi krásná
tím
kam směřuješ…?

Blíží se doba dovolených, doba, ve které čas plyne jinak.
Kdo ví, třeba bude čas posadit se na břehy řek a zamyslet se.
Všem přeji možnost odpočinku.
A nebyla bych to já, abych si nepředstavila, jak by se dalo sedět na břehu řeky,

ve stínu stromů, s knihou v ruce.
Tentokráte moje nabídka bude na téma romantika.
Nebudu toto slovo vyhledávat ve slovníku, protože podle mne romantický příběh

odráží prostou touhu člověka po jiném člověku.
Po člověku, pro něhož bychom byli natolik důležití, že by pro nás byl ochoten

udělat něco, z čeho bychom pochopili, že jsme milováni. A pokud díky romantic-
kému románu o trochu více věříme na lásku, pak to rozhodně není zbytečný žánr.
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Tajemství od Julie Garwood
Kniha od mé oblíbené autorky. Z jejích historických romancí

spolu s knihou Králova milenka má nejoblíbenější. Nechybí na-
pětí, romantika, hrdinství hlavních postav a jako plus jsou v knize
vtipné dialogy a velmi hezky vykreslené vztahy. Přátelství malých
dívek, které vydrželo do dospělosti a dokonce přežilo i odlišnost
prostředí a rodů.

Neporušit daný slib – pro tyto pravdy mám prostě trvale
slabost :o)

Ohnivé dvojče od Jude Deveraux
Příběh dvou sester ve dvou knihách (Ledové dvojče a Ohnivé dvojče), se mi od

autorky líbil asi úplně nejvíce.
Když bych se měla zamyslet, proč tomu tak bylo, musím říci, že

mimo krásně namíchané a nepřehnané romantické i dobrodružné
části byl pro mne hodně zajímavý ten pohled na stejné události
očima dvou rozdílných bytostí. Co člověk – to originál a v těchto
knihách je osud jedné i druhé sestry vykreslený tak, že je jasné,
jak rozdílné jsou. Přitom oběma nejde jinak, než přát, aby se je-
jich příběh dobře završil. A o to zase není třeba mít strach, protože
přece jen je to romantická literatura a k té happy end patří.

Podivné zásnuby od Amandy i
Po delším čase kniha od autorky, která mile překvapila a připo-

mněla mi její dřívější dílo.
Napětí udržované od první do poslední strany, svižné tempo do-

plňují příjemné hlavní i vedlejší postavy. Výrazný a uvěřitelný zá-
porák usilující – jak jinak – o život hlavní hrdince. Romantika pro-
stupující strany knihy ději spíše prospívá, což se rozhodně nedá
říci o všech knihách tohoto žánru.

A na závěr jedno pozvání přímo k autorce, protože bych měla problém vybrat
jen jednu její knihu.

Julia inn
Autorka, která si moji pozornost získala tím, že do svých romantických knih

vplétá tak vtipné dialogy, že se někdy musím smát nahlas.
Vše ostatní v jejích knihách znám i od jiných autorek – romantiku, hezký příběh,

svižný děj, ale ten vtip, který prostupuje a oživuje, či zlidšťuje její hrdiny – ten ji
podle mne od jiných autorek podobného žánru odlišuje.
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Jsem moc ráda, že začala psát. Bez jejích
knih by moje knihovnička byla chudší.

Její série věnovaná sourozencům Bridger-
tonovým je mou oblíbenou sérií, díky tomu,
že se vždy dozvídáme i něco o osudech hr-
dinů z dřívějších knih.

A ještě jedna věc: Její věnování pro
manžela, prostě nemají chybu. Vždy knihu
(jak bývá zvykem) někomu věnuje, ale navíc dodá: „A také pro Paula…“ Například:
„A také pro Paula, přestože nevidí nic špatného na tom, když při pojídání špaget
sleduje v televizi operaci srdce.“

Pro všechny čtenáře, kteří v letním horku budou chtít raději číst mrazivý detek-
tivní román, je v naší knihovně široký výběr mnoha různých žánrů.

Ludmila Tauchmanová

Zprávy ZŠ a MŠ Studenec
Studenecký zpravodaj v této podobě slaví v letošním roce 25 let své existence.

Především v jeho počátcích se na jeho vydávání podílela výraznou měrou stu-
denecká škola (grafické i obsahové zpracování i samotný tisk). Připravovat pří-
spěvky do jednotlivých vydání Studeneckého zpravodaje je stále náročnější vzhle-
dem k přibývajícím povinnostem, a tak se poprvé za 25 let přihodilo, že se mi nepo-
dařilo dodat do minulého čísla žádný příspěvek. Uzávěrka totiž kolidovala s řadou
daňových a účetních termínů, které neznají odkladu. O to smutnější je vzpomínka
na výrok posledního ministra federální vlády Jana Klaka z roku 1992, který pře-
svědčoval podnikatele, že pro vedení účetnictví plátce daně z přidané hodnoty bu-
dou stačit dvě krabice od bot. Podnikatel, občan, statutární zástupce různých spolků
a společností, ti všichni se stále více stávají kořistí a poté často i obětí všemocného
a stále se zdokonalujícího administrativního systému. Pochopitelně to má i druhý
dopad, snažíme se stále srovnávat mzdy v Čechách a v Německu, ale trochu zapo-
mínáme na hodnotu hrubého domácího produktu na jednoho obyvatele, který je
v Německu stále vyšší než v České republice (a právě státní výdaje tento hrubý do-
mácí produktu výrazně ovlivňují).

Ani situace ve školství není žádnou výjimkou. V současné době se sice na
první místo dostaly zásluhou „mediální masáže“ Blesku a výroků prezidenta Mi-
loše Zemana diskuse o rovných příležitostech ve školství pro žáky s různými typy
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postižení (tzv. inkluze), ale ty jsou pouze jedním z mnoha problémů současného
školství. Jednou z příčin, proč se některé problémy řeší příliš pomalu nebo vůbec,
je možná to, že řešiteli těchto problémů jsou odborníci bez jakýchkoliv zkušeností
z praxí. Kolem školství se vyrojila spousta obecně prospěšných společností, asociací
a dalších subjektů, které vstupují do diskuse a často se řídí bájným heslem předcho-
zího režimu „Pravda je jenom jedna a tu mám já“. Kdo z nich stál před téměř třice-
tičlennou třídou pubertálně „rozjívených sedmáků“, kdo z nich si zkoušel vytvořit
s nimi komunitní kroužek a vysvětlovat, že tohle se přece nedělá. Koneckonců lze
na to použít jeden z Murphyho zákonů: „Kdo něco umí, ten to dělá. Kdo to neumí,
ten to učí. Kdo to neumí učit, ten to řídí.“

Jednotlivé školy se nyní mohou zapojovat do dalších dotačních titulů v novém
projektovém období pod názvem Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Do tohoto procesu nově vstoupily ve většině regionů místní akční skupiny (na Ji-
lemnicku MAS Přiďte pobejt), které by měly vypracovat nejprve strategický zá-
měr (vzdělávací priority a potřeby regionu). O finanční prostředky budou jednotlivé
školy žádat formou šablon na jednotlivá povinná, doporučená a volitelná opatření
k rozvoji školy. Opět je však převážná část finančních prostředků vázána na další
vzdělávání pedagogických pracovníků, takže finanční prostředky opět vyinkasují
ony výše zmíněné různé vzdělávací organizace. Určitě by každá škola byla schopna
určit si svoje vlastní vzdělávací priority a potřeby a formou daných uznatelných
výdajů tyto potřeby realizovat.

Nejaktuálnější prioritou studenecké školy je rozšíření její kapacity vzhledem
k stále rostoucímu počtu žáků. V průběhu května byly podány dvě žádosti o úpravu
stávající kapacity, a to stanovení počtu žáků ve školním klubu a zvýšení kapa-
city školy na 360 žáků. Tyto administrativní kroky je však třeba doplnit i skuteč-
ným zvýšením kapacity školních budov. Vzhledem k majetkovým poměrům v okolí
školy a charakteru stávajících budov se příliš variant k dalšímu rozšíření nenabízí.
V současné době vedení školy společně s Obcí Studenec pracuje na variantě pří-
stavby západním směrem do prostoru nad bývalý les Na Stráni. Tento záměr však
není v souladu s územním plánem, a proto jsou v současné době podnikány kroky
k tomu, aby přístavba byla uvedena do souladu s územním plánem. Pro účely této
přístavby již byla zpracována studie, podle níž by vznikly nové kmenové učebny
včetně sociálního zázemí, ve stávajících budovách by více prostoru získala školní
družina a byly by zřízeny odborné učebny, které jsou v současné době využívány
jako kmenové třídy.
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Zprávy z mateřské školy Studenec
V druhé polovině školního roku jsme se ve školce opět nenudili. Podařilo se nám

zhlédnout několik krásných, naučných a zábavných představení. Nejprve nás na-
vštívil klaun TÚTÚ, který nám přijel předvést jeden ze svých poučných programů,
a to „Klaun TÚTÚ učí děti dopravu“. Děti se například dozvěděly, jak důležité je mít
na sobě reflexní prvky a být v autě připoután, jak přecházet silnici či jak se chovat
na dětském hřišti. Další zpestření ve formě kouzelnického představení nám přišel
do školky předvést žák 6. třídy Tomáš Podzimek. Kromě klasických triků s kartami

nám ukázal i velmi
složitá kouzla, u kte-
rých jsme jen ob-
divně kroutili hla-
vou.

V letošním roce
nebyla nouze o po-
hádky hrané žáky
základní školy a
jsme rádi, že nás

také pozvali a mohli
jsme zhlédnout ně-
kolik krásných po-
hádek. Kromě nád-
herně zahrané po-
hádky Tři oříšky pro
Popelku v podání žáků
9. třídy jsme také vi-
děli představení žáků
4. třídy pod vedením
paní učitelky Šimkové ve formě hudebního pásma. V tomto hudebním programu
jsme mohli slyšet písničky z pohádky Tři bratři či Kouzla králů a je nutno dodat,
že pěvecké výkony mladých herců sklidily veliký potlesk.

Svým vystoupením obohatil naši školku také dětský „sboreček“ pod vedením
paní Krausové. Děti nám zazpívaly pár lidových písní a nezapomněly se také do-
provodit rytmickými nástroji.

Pohádku Korunní princ zahrála našim předškolákům třída 5. B pod vedením
pí učitelky Hůlkové. V této pohádce děti nejvíce zaujaly šermířské souboje a boj
s drakem.
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A co nás ještě v prů-
běhu měsíce června
čeká? Navštíví nás pej-
sci, kteří nám připome-
nou, jak se k nim chovat.
Naši předškoláci se vy-
dají hájit barvy školky
na atletickou olympiádu
Novopacka a jak dopadli,
se dozvíte v příštím čísle.

Naše nejstarší oddělení čeká také ještě hra o poklad spojená s opékáním buřtů
a přespáváním ve školce a nakonec připravujeme posezení pro rodiče dětí, které po
prázdninách čeká veliký životní krok, kdy nastoupí do 1. třídy základní školy.

Zprávičky z MŠ Zálesní Lhota
V lednu jsme zavítali do MŠ Studenec na představení „Já jsem muzikant“. Za-

zněly v něm spousty písniček a dětem se představily různé hudební nástroje. Děti
se zapojovaly do rytmických her a zazpívaly řadu písniček.

Jako každý rok se i letos část dětí zúčastnila lyžařského kurzu ve Vrchlabí. Po
celý týden jezdily na sjezdovce a na závěr byl pro děti připravený karneval.

Dalším oblíbeným kurzem je plavecký výcvik, který probíhal v zimních měsících
a děti se naučily nebát vody, potápět a základy plavecké techniky.

„Den s dopravní výchovou“ byl program, ve kterém si děti připomněly základy
bezpečnosti.
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V březnu jsme se opět těšili na
představení 9. tř ZŠ Studenec „Tři
oříšky pro Popelku“, která měla veliký
úspěch. Krásné divadlo, které překva-
pilo scénami, zajímavým obsazením
a bezvadným nastudováním jak dívek,
tak i chlapců. Všem patří veliký dík.

Každoroční akcí je tradičně tvoření
s rodiči. Na jaře si za pomoci tatínků
a maminek vytvořily dekorace, které
jim doma dělaly určitě radost.

V KD Jilm jsme zhlédli „Krkonoš-
ské pohádky“, velice oblíbené v televizním provedení.

„Klaun tú, tú učí děti dopravu“ seznámil a zopakoval pro děti pravidla silničního
provozu. Děti si vyzkoušely reálné situace jako chodci nebo cyklisté.

V dubnu do školky přiletěly samé čarodějnice a čarodějové, nechyběly hry a sou-
těže, které vyplnily veselé dopoledne.

Vydařená byla každoroční besídka ke „Dni matek“.
Nejprve děti vystoupily pro babičky a druhý den pro
maminky. Přednesly jim pásmo písniček a básniček.

Na letošní výlet jsme opět vyrazili s MŠ Studenec,
tentokrát do „Šťastné země“ v Radvánovicích u Tur-
nova. Přálo nám počasí a děti si jej krásně užily.

učitelky MŠ Zálesní Lhota
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Májový výlet
Čas výletů je v plném proudu.

I naše mateřské školy se vydaly do
areálu Šťastné země. Ráno dva auto-
busy naložily nedočkavé děti a vyjely
do Radvánovic. Tam na nás čekaly
pohádkové úkoly, které jsme hravě
zvládli, a za odměnu jsme si na hradě
vypátrali poklad. Potom jsme si už
volně užívali spoustu prolézaček,
klouzaček a skákadel. Počasí nám
velmi přálo. Unavené, ale šťastné

nejmladší děti ze Studence
a děti ze Lhoty se vrá-
tily do školek na výborný
oběd. Starší děti si vychut-
naly oběd na výletě a také
nadšené se v odpoledních
hodinách šťastně vrátily
do školky. Tam je už ne-
trpělivě vyhlíželi rodiče.
To bylo zážitků, to bude
vyprávění!

učitelky MŠ Studenec
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Předškoláci ve škole aneb Veselé sportování
Ve čtvrtek 26. května byly děti, které se již v září chystají do školy, pozvány na

školní hřiště, aby si vyzkoušely, jak jsou zdatní sportovci. Předškoláčků se ujali
hodní páťáci, kteří celou akci pomohli zorganizovat. Veselé sportování bylo opravdu
veselé, neboť na děti čekalo deset sportovních úkolů na jednotlivých stanovištích,
po kterých byly provázeny veselými pohádkovými postavami. Byli tu Šmoulové,
Pipi Dlouhá punčocha, kovboj i kovbojka, fotbalistka s fotbalistou, princezny i ve-
selý klaun. Hodinka na hřišti malým už skoroškolákům rychle utekla, nebyly vůbec
žádné slzy, ale samé úsměvy a rozzářená očka! Děkujeme páťákům i paním učitel-
kám za pozvání a krásně připravenou akci.

Už se do školy moc těšíme‼!

Prvňáčci na prahu druhé třídy

Školní rok se pomalu chýlí ke svému konci, dovolte nám tedy malé ohlédnutí za
uplynulým školním rokem a prací, kterou za sebou mají prvňáčci. Celý školní rok
byl velice pestrý a troufáme si říci, že i v mnoha ohledech náročný. Nejen zvlád-
nutí čtení, psaní a počítání bylo pro prvňáčky v počátcích to nejdůležitější. Během
roku je čekala spousta zajímavých, vzdělávacích akcí, ze kterých připomeneme pla-
vecký kurz, návštěvu mnoha divadelních představení, nebo akce Děti, pozor sil-
nice!, při které si prvňáčci zopakovali a prohloubili znalosti z oblasti cyklistiky. Bě-
hem školního roku prvňáčci poznávali okolí Studence a vydali se na několik výletů.
Jeden z posledních výletů byl v rámci projektu Učíme se za pochodu, kdy jsme spo-
lečně vyrazili k Roubence. Na závěr školního roku čeká prvňáčky velice důležité
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„Pasování na čtenáře“ a závěrečný školní výlet. První třída je v mnoha ohledech
náročná a specifická, za její zvládnutí patří prvňáčkům velký obdiv a jejich rodičům
dík za vzornou spolupráci!

Mgr. Zuzana Líkařová a Mgr. Pavlína Oová, třídní učitelky I. A, I. B

Noc s Andersenem 2016
Ve čtvrtek 7. 4. 2016 proběhl další ročník oblíbené akce s přespáváním ve škole

– Noc s Andersenem. Zúčastnilo se 60 žáků ze 2.–4. třídy, kteří byli vybráni svými
třídními učitelkami.

Letošním tématem
Noci byla oslava 80. na-
rozenin Zdeňka Svěráka,
takže jsme mohli vyu-
žít jeho bohatou tvorbu.
Povídali jsme si o jeho
knížkách a pohádkách
(Tatínku, ta se ti po-
vedla, Tři bratři, Tři ve-
teráni…), zpívali jeho
písničky (Když se za-
miluje kůň, Dělání, Sta-
tistika, Krávy, krávy… s nimi nám pomohly zpěvačky z 5. B), kreslili jsme náměty
z jeho pohádek – stavěli jsme zeď z pohádky Princové jsou na draka… Došlo i na
donesené knížky, které si děti přinesly… četlo se a povídalo.
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A když se večer nachýlil, nastala dlouho očekávaná stezka odvahy. Letos musely
děti projít školkou i školou, nevynechat žádné stanoviště… popovídaly si s Malou
mořskou vílou a podepsaly se neviditelně-bílou voskovkou na papír (odkaz na film
Ať žijí duchové). Na každém stanovišti děti nacházely obrázky s indiciemi, které
měly všechny odkazovat k životu a dílu Zdeňka Svěráka. V šatnách to potmě bez
baterky není zrovna nejpříjemnější, ale všichni to zvládli projít, i když tam na ty
nejstarší občas někdo vybafnul.

Potom následovalo odkrývání tajemných podpisů. Vodovky nám pomohly
a každý si mohl najít svůj podpis.

A hurá do spacáků. Usínání zpříjemňovala Malá mořská víla, kterou krásně pře-
četl herec Ladislav Frej.

Děkuji ochotným páťačkám za spolupráci, díky Malé mořské víle, díky Kláře
Štefanové, Míle Jindrové a Petře Šedivé za jejich čas a trpělivost při tvoření pro-
gramu. A nesmím zapomenout poděkovat dětem, byli jste všichni báječní a byla ra-
dost s vámi tento večer prožít. Těším se na další ročník.

Mgr. Dana Chrástová, učitelka ZŠ a knihovnice

Hudební hádankové divadlo 4. B
Jednou nás a naši paní učitelku Šimkovou napadlo,
že bychom mohli secvičit hudební divadlo…

A tak jsme se do toho s chutí v hodinách hudební výchovy pustili. Původně jsme
měli zpívat a sehrát písničku „Tři tamboři“. Ze začátku se nám to moc nedařilo, ale
nakonec jsme to díky zkouškám zvládli. Protože by ale představení bylo moc krátké,
přidali jsme známou část z populární pohádky „Tři bratři“. Vyhrála „Růženka“. A do

třetice všeho dobrého
– přidali jsme ještě
známou melodii z po-
hádky Kouzla králů
„Buchet je spousta“.
Na všechny tři pís-
ničky jsme museli se-
hnat kostýmy. Na „Tři
tambory“ a „Buchet je
spousta“ to nebylo tak
těžké, ale na Růženku,
kde hrálo osm herců,
to nebylo snadné. Tak
maminky sedly za šicí

Ročník 2016 Číslo 3

24 OÚ Studenec



stroje a šily. Kostýmy se jim moc povedly.
Za pár týdnů bylo divadlo perfektně secvičené, jen jsme narazili na problém

s převlékáním herců. Proto jsme v každé přestávce mezi jednotlivými písničkami
říkali sedm pohádkových hádanek. A teď si to můžete zkusit s námi:

„Na nose má bradavici, nepořádek ve světnici. Kdo je to?“
„Projížďku mu slibovala, v doupěti se mu pak smála.“
„Macecha k ní zlá moc byla, jablkem ji otrávila. Ale princ šel na procházku a za-

chránil mrtvou krásku. Trpaslíci v komůrce, pomáhali……….
Na závěr celého představení jsme vymysleli písničku o naší třídě na melodii pís-

ničky „Statistika“. O každém z nás jsme zazpívali půl sloky, nechyběla v ní ani paní
učitelka.

Divadlo bylo kompletní a mohli jsme začít s naším turné po studenecké škole.
Představení jsme hráli všem třídám na 1. stupni ZŠ a školkáčkům. Všem se moc
líbilo, od dětí ze školky jsme dostali i sladkou odměnu.

Poslední představení bylo pro rodiče – hlavně pro naše maminky jako dáreček
ke Dni matek. I jim se naše herecké výkony moc líbily.

Bylo pro nás hezké stát se na chvíli herci, zpěváky a tanečníky a rádi bychom
si to ještě někdy zopakovali. Chtěli bychom poděkovat naší paní učitelce za vedení
a nápady.

za 4. B Erik Pfeifer

Korunní princ v podání V. B
Dne 19. 5. 2016 zahrála třída V. B za pomocí paní učitelky Hůlkové a Venclové

štědrovečerní pohádku Korunní princ. Byli jsme už roztrénovaní z divadla pro
ostatní třídy a důchodce, přesto jsme byli dost vystresovaní, protože přišli rodiče,
sourozenci, babičky, dědové, tety, strýcové, bývalé učitelky a ostatní známí. Přes
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zkažený začátek se samotné divadlo rozjelo jako na drátku. Zvlášť zazářil vtipný
Cecil v podání Honzy Štefana a neméně srandovní sluha Pakosta v podání Ondry
Bergra. Když se ohlížím za divadlem, možná že se podařilo kvůli přislíbenému
přespávání a běžícímu hokeji. Přespání a občerstvení bylo snad ještě lepší než di-
vadlo. Myslím si, že přes veškeré ranní zkoušky to za to stálo. A co si myslíte Vy?

čaroděj Matouš Kuřík

Školní družina – stále se tu něco děje…
Opět se vám hlásíme s krátkým přehledem činností ve školní družině. Pár věcí

zůstává stále stejných – dětí je plný počet, energie je dostatek (jen paním učitelkám
ubývá), neznáme nudu a smích nás neopustil‼!

Počasí nám přeje, proto
trávíme většinu našeho času
venku. Takže maximálně vytí-
žené jsou nyní venkovní pro-
story – dětské hřiště, trampo-
lína a přilehlé prostory, fot-
balové hřiště, les za hasičár-
nou, naučná stezka a další lesy
a louky. Ale i přesto naše ru-

čičky nezapomínají tvořit.
Na jaře nás pohltila mánie
Mimoňů – nejen kresba, zá-
pichy, ale vyrobili jsme si
krásné figurky a dokonce
i stojánky na tužky, které
nám zdobí pokojíčky. Velkým
společným dílem byl náš ča-
rodějnický fotokoutek, kde
jste si mohli pořídit fotečku
s naším čarodějnickým párem
přímo v oblacích. Tvoření nás nadchlo a najednou naše družina byla plná čaroděj-
nic. Dění ve družině zpestřily dvě praktikantky (Denisa Tauchmanová a Eliška Ul-
vrová), které s námi strávily celý měsíc. Děti se od nich naučily nové hry, aktivity
a společně zažily spoustu legrace. Jejich společným dílem byla paní jaro a krásná
barevná zvířátka, která jsme hned pověsili na nástěnku. Děkujeme za jejich pomoc
a užitečné nápady.
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Snažíme se o plnohod-
notné a smysluplné využití
volného času, který vaše
děti mají, a proto mimo vý-
tvarné a pracovně-technické
činnosti hrajeme různé hry

(stopovanou, hledáme kartičky,
řešíme rébusy a křížovky), po-
znáváme stromy, rostliny, sou-
těžíme a tvoříme z přírodnin
(rozvíjíme naši představivost)
a hlavně sportujeme.

Mějte se krásně a přejeme
vám všem hezké letní prázd-
niny plné nezapomenutelných
zážitků. A pozor – buďte na sebe opatrní‼!

Dopravní soutěž
V pátek 20. 5. 2016 vyrazila dvě družstva (mladší a starší) s paní učitelkou Brožo-

vou na dopravní soutěž do Košťálova. Sešli jsme se v 7.30 u sokolovny a jeli autobu-
sem. Na místě jsme se přihlásili a po nástupu vyrazili plnit první disciplínu. Naším

úkolem bylo jezdit pět mi-
nut správně podle doprav-
ních značek a nasbírat při-
tom razítka ze všech sta-
novišť. Mezi jednotlivými
úkoly si každý z nás mohl
vyzvednout párek a pití
a poblíž bylo také hřiště,
takže jsme si tím mohli
zkrátit čekání na další disci-
plíny. Jako další nás čekala
zdravověda. Každé druž-
stvo si vylosovalo zranění,
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které muselo ošetřit. Následovala
jízda zručnosti, která je vždy nej-
obtížnější. Všichni soutěžící mu-
seli bezchybně projet dráhu plnou
překážek bez dotknutí země. Na-
konec jsme už pouze napsali do-
pravní testy a čekali na vyhlášení
výsledků. Nakonec si mladší ve
složení Šimáček Kuba, Šimůnek
Matěj, Nikola Hamáčková a Klau-
die Urbancová došli pro diplom za
krásné čtvrté místo a starší ve slo-
žení Kalenský Adam, Kuřík Franta,
Bára Vanclová a Klára Kuříková za
druhé místo s postupem do kraj-

ského kola v České Lípě. Dík patří všem a budeme se těšit na další soutěž.
Bára Vanclová, žákyně 8. třídy

Zdravověda
Ve čtvrtek 12. 5. 2016 se dvě 5členná družstva – z 8. třídy Terka Chrástová, Eliška

Hamáčková, Bára Vanclová, Adam Kalenský, Franta Kuřík a ze 7. třídy Nelča Šim-
ková, Terka Urbanová, Klára Kuříková, Adéla Nosková a Dominik Urban (z 8. třídy
posilnil družstvo dívek) pod vedením paní učitelky Alexandry Brožové, zúčastnila
soutěže ve zdravovědě, která se konala v Jablonci nad Jizerou.

Bylo zde několik stanovišť, na kterých se plnily různé úkoly, určování bylinek,
dopravní testy a stanoviště s několika úrazy, které jsme měli správně ošetřit. Něco
bylo těžší a něco jednodušší. První skupinka, která zde byla už vloni, skončila na
6. místě. Druhá skupinka skončila na 9. místě. Všem se soutěž líbila a těšíme se na
příští rok a doufáme, že se nám bude paní učitelka opět věnovat při přípravě, tím
jí děkujeme.

Tereza Chrástová, žákyně 8. třídy

Matematié soutěže
Žáci ZŠ Studenec úspěšně reprezentují školu i v matematických soutěžích.

V soutěži KLOKAN se v semilském okrese umístil na druhém místě Tomáš Podzi-
mek a na třetím místě Dan Mečíř.

V soutěži Pythagoriáda se do okresního kola probojovali z 6. ročníku Tomáš Pod-
zimek 1. místo v okrese, Nikola Hamáčková 5. místo v okrese a Klaudie Urbancová
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25. místo v okrese. Z 8. ročníku Petra Bachtíková 7. místo v okrese, Dominik Urban
11. místo v okrese a Tereza Chrástová 16. místo v okrese.

Gratulujeme a přejeme i nadále úspěchy při řešení různých logických úloh.

Školní výlet VI. A – Horní Mísečky

Od 24. do 25. 5. 2016 se konal náš třídní výlet, na který jsme se těšili! Autobusem
jsme se nechali dovézt na Mísečky, kde na nás čekalo ubytování – naše chaloupka.
Byla hezká, útulná a všichni jsme byli rádi, že v ní budeme spát. Hned po příjezdu
jsme se ubytovali, dali si sváču, sbalili batůžek a vyrazili na pravou horskou túru.
Klikatá cesta nás vedla na Zlaté návrší k Vrbatově boudě, kde ležely zbytky sněhu,
tak jsme se samozřejmě koulovali. Dále jsme si to kráčeli mezi klečemi po horské
cestě plné kamenů. Výhled byl nádherný a téměř žádné jiné turisty jsme nepotkali.
Zastavili jsme se
u Pančavského vodo-
pádu, kde jsme ochut-
nali pramenitou vodu.
Voda nám dodala sílu,
abychom došli až do
cíle – k prameni Labe.
Tam jsme si odpoči-
nuli, doplnili energii
a vydali se jinou ces-
tou zpět k naší cha-
loupce. Cesta to byla
dlouhá a nožičky nás
pořádně bolely, ale
ne na dlouho. V chatě
jsme si odpočinuli,
uvařili si naše oblíbené špagety a za pár minut „ožili“. Vyrazili jsme ven hrát fot-
bal a další různé hry. Po večeři jsme zůstali v chalupě a hráli různé hry. Druhý den
jsme měli společnou snídani. Poté jsme si museli sbalit věci, uklidit chalupu a vy-
razili jsme do Špindlu do bazénu. Tam se nám líbilo nejvíce. Byli jsme tam téměř
sami, takže to bylo super. Po hodině a půl jsme byli zcela vyčerpáni a hladoví, tak
jsme sešli do centra a tam jsme měli rozchod. Nikdo se neztratil a společně jsme šli
na autobus a jeli jsme domů! Moc děkujeme paním učitelkám Brožovým za krásný
výlet na horách.

žáci 6. A
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Výlet 8. třída 2016 – kanoe Sázava
V úterý 31. května se osmá třída vydala na školní třídenní výlet na řeku Sá-

zavu. Odjezd byl v časných ranních hodinách, abychom stihli prohlídku pivovaru
v Kácově, kde naše plavba začínala. Těšili jsme se na pivo, ale ochutnávka nebyla,
snad příště. Po prohlídce začala teprve celá zábava. Seznámení s instruktory Renčou
a Michalem zvaným Morče, první otestování vody a zkouška kanoí. Jak loď uřídit
jsme teoreticky už věděli, ovšem prakticky naše skupina připomínala 14 kolotočů…
jako na veliké pouti. Shoda háčka se zadákem se zprvu dařila jen málokomu, ale
učili jsme se rychle. Odjížděli jsme za svitu slunce, které opravdu hřálo, ale ces-
tou nás potkala nelítostná bouřka s prudkým deštěm. Jezy jsme sjížděli docela bra-
vurně, až na některé výjimky. Po čtyřech hodinách náročné jízdy, celí promočení
a vylekaní z bouřky, jsme se vylodili v Českém Šternberku v kempu u Karla. Hned
po vylodění přestalo pršet. Stavění stanu některým šlo velmi rychle, hlavně kvůli
obavám z další přeháňky. Dali jsme si něco na zub, a pak nastalo koupání a sta-
vění rybníčků. Kluci se bavili sjížděním Sázavy po trochu shnilé kládě. Večer jsme

hráli vybíjenou kluci vs. holky. Ráno nás kluci vzbudili poněkud netradičně… Na-
snídali jsme se, sbalili a vyrazili na hrad. Prohlídka byla zajímavá, protože Zdeněk
Filip Maria Emanuel Jiří Ignatius Sternberg (* 15. srpna 1923, Praha) je potomek
starobylého šlechtického rodu Šternberků a je současným vlastníkem hradu. Tento
93letý muž dosud na hradě bydlí i se svojí o pár let mladší chotí, takže to na nás
dost zapůsobilo. Na někoho zapůsobily i nekonečné schody k hradu. V kempu už
na nás čekali instruktoři a mohlo se plout dál. Po menších peřejích jsme si vystří-
dali dvojice v lodích podle večerního losování, kterého se účastnily i pí uč. Všechny
to velmi bavilo a před prvním jezem jsme se opět prohodili do původních posádek.
Na třetím jezu naši chlapci nečekaně najeli na kámen, proud je obrátil a kanoe byla
v mžiku plná vody a nedalo se s ní ani hnout. Naštěstí nás zachránili silní instruk-
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toři z místní základny lodí. Došlo k utonutí pouze jednoho pěkného tílka a vlajky,
kterou si kluci vyrobili. Malá pauza postačila k obědu a mohli jsme vyrazit dál směr
Sázava, tentokrát za slunečného počasí. Čekaly nás další jezy a s těmi jsme se velmi
dobře poprali. Kousek před naším cílem, po pětihodinové plavbě, vymysleli instruk-
toři pyramidy z lodí. Chvílemi se tyto pyramidy potápěly, ale nakonec jsme vše
vydrželi a dopluli do cíle, kterým byl kemp v Sázavě. Rozloučili jsme se s instruk-
tory, vrátili lodě, vesty, pádla a rychle jsme opět stavěli stany. Tentokrát romanticky
u rybníčka… chyběl jen vodník. Další bouřka nás zastihla pod střechou u obřího
stolu, kde jsme ochutnávali, co kdo přinesl. Někteří investovali do hygieny celých
dvacet korun a vyzkoušeli sprchu na žeton. Milé bylo i zjištění, že už dorazil náš au-
tobus s veselým řidičem. Po snídani jsme se sbalili a vyrazili na prohlídku zdejšího
kláštera, kde zároveň probíhal pohádkový den pro místní školáky. Prohlídku jsme
zakončili hledáním tří hvězd na zdech kláštera, protože pokud je někdo sám našel,
mohl vyřknout přání, které se prý do roka a do dne vyplní… to jsme zvědaví… Poté
jsme si došli na oběd a cestou domů naložili devátou třídu, která sjížděla Sázavu
v jiném úseku.. Přijeli jsme všichni velmi nadšení a těšíme se na příští výlet…

osmáci… -El-Ba-Ter

Pro upřesnění jen musím dodat, že tato třída je celkově fyzicky velmi zdatná,
takže se (pro některé) novému sportu učili rychle. Při absolvování asi jedenácti jezů
se díky poslušnosti nikomu nic nestalo, i když tři experty, kteří nereagují na tzv.
první našlápnutí, zde také máme. Milým zjištěním je i fakt, že děti měly většinu dne
v ruce pádlo místo mobilu a celkem se s tím vyrovnávaly statečně. Kulturní pro-
gram jsem zařadila záměrně, aby si děti nemyslely, že v tomto kraji teče jen čokolá-
dová řeka a jezdí starý vlak . Kdo měl ještě sílu a výhled z autobusu, mohl sledovat
od Štěchovic do Prahy Vltavu, do které se v Davli vlévá Sázava a před závodištěm
v Chuchli ještě Berounka. Obě řeky po dešti měly opravdu výrazně hnědou barvu,
takže přítoky nešly přehlédnout, stejně jako spousta jiných věcí… Za pedagogický
doprovod s vodáckým Ahoj A. Brožová a třídní R. Macháčová.

„Nejen žíti… i plouti je nutno…“ – Mgr. Romana Macháčová

Motivační výlet pro žáky 6.–9. ročníku 2016
Pedagogická rada na čtvrtletní poradě pravidelně hodnotila prospěch a chování

v jednotlivých třídách a přetrvávající kázeňské problémy na druhém stupni (ne-
vhodné chování vůči spolužákům, pedagogům i zaměstnancům školy, chronické ne-
plnění školních povinností, poškozování školního majetku, zneužívání sociálních
sítí apod.). Vzhledem k tomu, že udělované tresty mají pouze korigující význam
a vzhledem ke své následnosti tak postrádají kladně motivující prvek, rozhodla
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pedagogická rada motivovat žáky druhého stupně zařazením akcí pro ty žáky, kteří
splňují jistá kritéria. (Sdělení rodičům květen 2016)

Pro letošní školní rok byl připraven poznávací zájezd na 12. května 2016.
Vybraní žáci (cca 50 + 4 vyučující) navštívili nejen ojedinělou výstavu Titanic

v Praze Letňanech.
Všichni žáci obdrželi vstupenku a palubní lístek se jménem cestujícího, který byl

v roce 1912 na palubě Titanicu. Na konci prohlídky si potom na velké tabuli mohli
ověřit, zdali tento cestující měl štěstí a přežil. Po celou dobu výstavy jsme byli pod
dohledem ochranky a kamer, bylo proto velmi příjemné vědět, že se na slušné cho-
vání našich dětí můžeme spolehnout. Výstava se líbila a vzhledem k tomu, že se po
celou dobu dalo fotografovat, budou mít děti pěknou památku. Z Letňan jsme se
přesunuli na Hlavní nádraží, odkud jsme to doslova „šněrovali“ centrem Prahy tak,
aby děti viděly co nejvíce památek. Na pěší zóně, kousek od Stavovského divadla,
jsme zakoupili za 150 Kč cihlu na podporu mentálně postižených dětí, všichni jsme
se na ni podepsali a velkými písmeny napsali, že jsme ze ZŠ Studenec a zasadili jí
do „zdi pomoci“, která z cihel vzniká i díky sponzorům, třeba jako je naše škola. Ze
Staroměstského náměstí jsme potom zamířili k Čechovu mostu, odkud nám vyplou-
val náš parník, ne Titanic, ale Bohemia a na palubě jsme byli jen my s kapitánem
a obsluha. Z řeky se na Karlův most, Kampu, Hradčany, Úřad vlády ČR, Právnickou
fakultu a jiné památky dívá zase trochu jinak než ze břehu. Překvapil nás poměrně
rušný lodní provoz, a protože kapitán na svém můstku sledoval zrovna hokej, měli
jsme štěstí, že jsme v pohodě po padesáti minutách dopluli. Přeběhli jsme přes most,
kudy se ještě před vyplutím vydali někteří nadšenci, aby měli rozhled z Letné, když
akorát přijížděl náš autobus. Jak vypadá odpolední pražský provoz, jsme sledovali
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s klidem, protože nic jiného se stejně dělat nedá. Za tento pěkný den děkujeme ve-
dení školy, které na tuto akci uvolnilo nemalé finanční prostředky a též děkujeme
zúčastněným žákům a vyučujícím (P. Šedivá, M. Gregušová, A. Brožová ml., R. Ma-
cháčová) za klidný průběh.

Mgr. Romana Macháčová

SŠGS Nová Paka – pro žáky 8. ročníku v rámci volby
povolání 2016

Dne 3. 5. 2016 se osmá třída vydala na exkurzi do Nové Paky. Rozdělili jsme se
na dvě skupiny. Děvčata s pí uč. Synkovou šla do hlavní budovy, kde jsou učebny,
dílny pro švadlenky, tělocvična a kuchyně, ve které se vaří pro veřejnost. Vyučují
se zde obory krejčí, kuchař a číšník. Ochutnaly jsme masovou pomazánku, kterou
jsme si nazdobily na chlebíčky. Sledovaly jsme, jak se flambuje palačinka, nebo jak
oloupat banán vidličkou a lžicí. Paní zástupkyně nás o možnostech studia na této
škole podrobně informovala a též předvedla ceny z různých soutěží, abychom po-
chopily, že zdejší studenti se ve světě rozhodně neztratí. Při výměně s druhou sku-
pinou, tedy s chlapci pod vedením pí uč. Macháčové, jsme se pobavily, protože naši
hoši si z hlavy ještě nesundali ochrannou čepičku pro cukráře a vypadali docela ko-
micky. Budova pro praktickou výuku cukrářů a pekařů je nedaleko, pěkně v lesíku,
ale podle vůně sem trefí každý. Potkaly jsme zde naše bývalé žáky, většinou si je zde
chválí a to je pěkná vizitka naší školy. Také jsme měly štěstí, že vyučující nám opět
vše vysvětlili a ukázali, dokonce i s ochutnávkou. Vše povedené, co se zde vyrobí,
se také prodá a rovněž zde vznikají nádherné výrobky do soutěží, třeba svatební
dorty. Vyzkoušely jsme si výrobu marcipánové růžičky a se spoustou dojmů jsme
se vrátili společně s chlapci do školy. Za tento zážitek děkujeme.

za osmáky Terka a Káťa + Ma
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Beseda se Siegfriedem Sormem
V rámci Projektu Jeden svět na školách, který má připomínat žákům základních

škol formou besed s pamětníky určitá období národních dějin, proběhla beseda se
lhoteckým rodákem Siegfriedem Schormem.

Siegfried Schorm se naro-
dil v roce 1940 v Zálesní Lhotě
a jako občan německé národ-
nosti byl v květnu 1945 odsunut
v rámci tzv. divokého odsunu
do tehdejší sovětské zóny (poz-
dější Německá demokratická
republika). V současné době za-
stupuje Zálesní Lhotu v krajan-
ském spolku, který je složen ze
zástupců bývalých německých
obcí vrchlabského okresu.

Siegfried Schorm nejprve vyprávěl o Zálesní Lhotě před druhou světovou vál-
kou, kterou znal ze vzpomínek svých rodičů a starších sourozenců, připomněl,
že jeho otec, starší bratr i on se narodili v Zálesní Lhotě ve stejném domě, ale
každý v jiném státě, otec v Rakousku-Uhersku, starší bratr v Československu a on
v Německu. Zmínil se i o událostech
v Zálesní Lhotě z května 1945 a odsunu
své rodiny vlakem do Žitavy a dál do
Budyšína. Žákům připomněl i to, že
i ve Studenci a v Zálesní Lhotě žijí ještě
dnes jeho příbuzní. Na závěr shrnul
své povídání přáním: „Ich freue mich,
dass die Zukun wieder besser wird,
und die Deutschen und Tschechen wie-
der zusammen leben.“ (Těším se, že
budoucnost bude opět lepší a Němci
a Češi budou opět spolu žít.) Tlumoč-
nicí Siegfrieda Schorma byla Mgr. Hana
Jüptnerová, bývala středoškolská uči-
telka, před rokem 1989 disidentka a ak-
tivní odpůrce tehdejšího režimu, za což
byla potrestána ztrátou zaměstnání. Za
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uspořádání besedy poděkovala a ocenila pozornost žáků 8. a 9. ročníku, kteří se be-
sedy zúčastnili: „Jménem svým i jménem pana Schorma Vám chci mnohokrát podě-
kovat za milé přijetí a všechnu pozornost, které se nám u Vás dostalo, včetně hod-
notné a zajímavé literatury. Na pana Schorma udělala škola velmi dobrý dojem.“

Mistři republiky aneb jak si dva studenečtí
orlové jeli zahrát do Orlové

Jak už jsem psala v minulém čísle, vítězství v krajském kole nám zajistilo po-
stup do celostátního kola soutěže v komorní hře s převahou dechových nástrojů –
s klarinetovým a saxofonovým kvartetem. V pátek 6. května jsme se tedy vydali do
Orlové, což je kousek za Ostravou. Cesta byla náročná, a tak jsme byli rádi, když
jsme asi v 7 večer dorazili do ZUŠ J. R. Míši v Orlové, abychom se odprezentovali.
Poté jsme vyrazili na vydatnou večeři do místní restaurace a potom jsme se přesu-
nuli do Ostravy na koleje, kde jsme
přespávali. Ráno jsme se vzbudili, když
zdejší vojáci při nástupu zakřičeli své
„Zdar!“ V přízemí už na nás čekala sní-
daně. Po ní jsme se sbalili a vyjeli do
Orlové. Cesta nám trvala poněkud déle,
ale naštěstí jsme stihli dojet včas. Roz-
balili jsme si nejprve klarinety, trochu
jsme se rozehráli a už jsme šli čekat před
koncertní sál, ve kterém soutěž probí-
hala. Nervozita byla veliká. I přes ni jsme
však podali celkem dobrý výkon. Pak
jsme si sbalili klarinety, vybalili saxofony
a šli jsme znovu čekat před sál. Nervozita
z nás ale opadla už při prvním vystou-
pení, a tak jsme byli o poznání uvolně-
nější, což se projevilo i na našem hraní.
Po dohrání poslední skladby jsme si uložili saxofony a netrpělivě čekali na vyhlá-
šení výsledků. Vyhlašovalo se od konce. Klarinetový kvartet se umístil na 3. místě.
Pak vyhlašovali druhá místa. A když už začali vyhlašovat první místa, podívali
jsme se udiveně na pana učitele a říkali jsme si, jestli náš saxofonový kvartet ná-
hodou nezapomněli vyhlásit. Ale nezapomněli! Byli jsme první! Měli jsme z toho
obrovskou radost. Byl to úžasný pocit – zvítězit v konkurenci našich nejlepších
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vrstevníků z celé ČR.
Cestou domů jsme si ho
užívali. Na soutěži se mi
také velmi líbilo, jak byli
všichni milí… soupeři,
jejich učitelé, rodiče atd.
Byla tam krásná atmo-
sféra podpořená skvě-
lými výkony všech sou-
borů. Chtěla bych po-
děkovat našemu panu
učiteli Horáčkovi – bez
něho by to opravdu ne-
šlo. Také bych chtěla po-
děkovat mým spoluhrá-

čům – nejenom za předvedený výkon. A také paní ředitelce a paní starostce, které
nám dělaly řidiče.

Markéta Urbanová

Výlety do studenecké minulosti 6.

Rok 1907
Úmrtí. 13. března byl pohřben František Štajer současně se svojí manželkou Ma-

rií, která zemřela 9. března a on 10. března. Pohřbu zúčastnilo se velmi mnoho lidí,
neb takovýchto pohřbů jest velmi málo.

Nová fara. 9. dubna došlo konečně k bourání fary, aby na jejím místě postavena
byla fara nová. O stavbě nové farní budovy jednalo se v obci již od jara roku 1903.
Byly tu spory mezi obcí a majitelem velkostatku Janem Haklem. Dle názoru před-
stavenstva obce byl povinen majitel velkostatku přispěti na stavbu fary veškerým
stavebním materiálem a obec že uhradí práci se stavbou spojenou a dovoz mate-
riálu. Tomuto názoru bránil se majitel velkostatku a byl ochoten poskytnouti na
stavbu nové fary toliko veškeré potřebné dříví. Věcí tou zabýval se konečně soud
všech kategorií, u kterých se štěstí sporných stran střídalo, ale vídeňský správní
soud postavil se na stanovisko obce, takže spor obec vyhrála. Započato bylo ihned
se stavbou kamenné, jednopatrové farní budovy, jejíž výstavba vyžádala si nákladu
17 520 K.
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Volby. 14. května konány byly volby poslanců do říšské rady. Ze 437 voličů do-
stavilo se jich k volbám 385. Jednotliví kandidáti obdrželi následující počet hlasů:
Josef Filler za stranu katolickou 263, Josef Lisý, národní socialista 114, Karel Kra-
mář, mladočech 5, Karel Polák, agrárník, 2 a Jan Kulička, sociální demokrat 1. V ce-
lém volebním okrese byl výsledek následující: Lisý 5926 hlasů, Filler 1762, Kulička
3510, Kramář 1250, Polák 536, Prade, němec. st. k., 142 hlasy.

23. května konány byly užší volby mezi Lisým a Kuličkou. K volbě dostavilo se
jen 211 voličů, kteří volili vesměs Lisého, jeden volební lístek byl prázdný. V celém
volebním okrese byl výsledek tento: Lisý 8384 hlasy, Kulička 3009 hlasů. Opráv-
něných voličů bylo 15 238, odevzdáno 11 457 lístků, platných 11 393. Zvolen tedy
poslancem Lisý.

Větrný mlýn. V květnu započato bylo s bouráním větrného mlýna, který stál
na konci zámeckého parku a byl majetkem Frant. Šorma, č. 181. Postaven byl roku
1831. Byl to mlýn jednoduchého složení, tzv. „český klapák“, a mohl mlíti pouze při
větru. Celá budova musela se vždy proti větru natáčet, a sice lopatkami v tu stranu,
odkud vítr vál. Otáčení mlýna dělo se zvláštním rumpálem, kterému se říkalo „vůz“.
Celková výška mlýna činila 15 m, šířka 6 × 6 m, lopatky byly 18 m dlouhé. Uvnitř
mlýna byla 2 patra. V přízemí bylo silné trámoví, které podpíralo hlavní sloup, na
kterém se mlýn otáčel. V prvém patře byla moučnice, světnička, řemenice a schody,
vedoucí do druhého patra. Tam umístěn byl mlýnský kámen, hřídel vedoucí k lo-
patkám a na něm paleční kolo. Hřídel otáčena byla silou větru, který se do lopatek
(křídel) opíral.

V. slet všesokolský. Pátého sletu všesokolského, který se konal ve dnech 28., 29.,
30. června a 1. července v Praze, zúčastnilo se ze zdejší těl. jednoty Sokol 22 mužů
a 3 ženy, z nichž cvičilo 17 členů.

Večírek. 4. srpna pořádali místní studenti zábavný večírek, který se vydařil
skvěle. Čistý výtěžek finanční rozdělen byl následovně: 10 K zasláno Ústřední ma-
tici školské, 10 K české škole Komenského ve Vídni a 9 K darováno chudé školní
mládeži v obci.

Noví učitelé. 31. srpna odcházejí ze Studence učitelé St. Hakl a Ot. Horáček, oba
do Ruprechtic. Dne následujícího nastupují na jejich místa učitelé Josef Metelka
z Jilemnice a Emanuel Zelinka z Jablonce nad Jizerou. V novém školním roce za-
psáno bylo na škole 458 žáků, z nichž 441 školu skutečně navštěvovalo.

Sokol. cvičení. 1. září slavila místní tělocvičná jednota Sokol své desítiletí zda-
řilým veřejným cvičením u Černého lesa. Jako hosté vystoupily na tomto cvičení
jednoty z Nové Paky a Bílé Třemešné. Poněvadž i počasí podniku přálo, vydařila se
slavnost znamenitě.
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Vzpomínky na totální nasazení za
protektorátu

Češi tuto okousanou příšeru na mapě v srdci Evropy nazývali proterktorát.
Tehdy mi přišel pozdrav z Vídně od mého nejlepšího přítele Pepíka Duška. Byl tam
totálně nasazený. Jako čerstvě vyučený švec obdržel umístěnku do velké ševcovské
dílny ve Vídni. Pracoval tam se ševci z různých národů okupované Evropy, opravo-
vali vojenské boty pro wehrmacht. Nadšeně popisoval noční procházky po Vídni,
podél řeky Dunaje i vídeňského Prátru, přes to všechno by byl nejraději doma ve
Studenci. S jistými obavami jsem otevíral poštovní schránku, zdali mi nepřijde po-
dobná pozvánka, spíše rozkaz. Jednoho dne to bylo tady – musel jsem se dostavit
na pracovní úřad. Tam jsem se dozvěděl, že mám odjet na Litoměřicko za účelem
česání chmele. To mi spadl kámen ze srdce, čekal jsem něco horšího (což se stalo
později).

Bylo nás víc, kteří jsme se zde potkali – ve Staré Pace na nádraží se nás sešlo
asi čtyřicet chlapců a také několik starších lidí, kteří se pravidelně každý rok česání
zúčastnili. Ve Všetatech jsme přestupovali, museli jsme dlouho čekat na spojení.
Na koleji totiž stál vlak s vojenským materiálem, vojenské transporty měly napros-
tou přednost. Na jednom vagóně byl trup vojenské stíhačky a na dalším složená
křídla. To nás kluky velmi zajímalo – vídali jsme letadla jenom jako malé hračky
nebo dokonce tečky vysoko v oblacích. A najednou jsme měli před sebou oprav-
dovské letadlo. Dalším vlakem jsme přijeli na hranici, tam vystoupili a zase čekali,
až nás propustí do Třetí říše. Prohlédli jsme si okolí, zašli až k řece Labi, kde stál
ještě bunkr postavený na obranu republiky (část čsl. opevnění). Začínalo se pomalu
stmívat a my se vrátili na nádraží. Další vlak nás odvezl do konečné stanice Po-
lepy (tehdy Polep). Na nádraží nás již očekával velký vůz (žebřiňák), tažený dvěma
silnými koni, které kočíroval Ukrajinec Andrej. S ním jsme se okamžitě spřátelili.
Odvezl nás do velkého statku v Encovanech. To již byla dosti hustá tma. Ubytovali
nás v hlavní budově statku na půdě. Byly zde připraveny slamníky i deky, okamžitě
jsme ulehli a usnuli.

Ráno nás probudilo houkání parníku, který brázdil hladinu nedaleko tekoucího
Labe. Seznamovali jsme se s okolím i prací na chmelnici. Jelikož jsme se ocitli v Ně-
mecku, zajímali nás především zdejší obyvatelé, kteří byli ještě nedávno občany na-
šeho společného státu. Někteří obstojně uměli česky, ale mluvit česky nechtěli. Naši
zaměstnavatelé Kuzebauchovi se přes češtinu dorozumívali se zajatcem Andrejem,
který jim dělal sluhu u koní, ve stáji bydlel, jedl i spal. Ve chlévě s kravami pra-
covala Polka, tam ale nebydlela, měla svoji světničku. Dokonce s domácími sdílela
místo u stolu – jelikož se přihlásila k německé národnosti, měla jisté výhody jako
občanka Říše. Náš zaměstnavatel byl bohatý sedlák, majitel dvou statků, mnoha
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polí i chmelnic. A jak jsme záhy poznali, byl nadšený nacista i s celou svojí rodinou.
Jeho tři synové se přihlásili do oddílů zbraní SS. Nejstarší syn padl na východní
frontě, druhý tam válčil a třetí syn Frycek mohl zůstat na statku kvůli zachování
rodu, on se však hlásil dobrovolně na frontu. V řadách esesmanů chtěl bojovat za
vítězství Führera a jeho Velkoněmeckou říši. Zatím však byl ještě doma, tak jsme
jej, nadšeného nacistu, mohli poznat.

Vstávali jsme časně, po snídani jsme vyrazili na první chmelnici, která byla jen
pár metrů za statkem. Když jsme načesali plný koš, vysypali jsme obsah do pytle,
který Frycek zvážil, a obdrželi jsme známku. Na známkách bylo vyraženo písmeno
K, na některých také V. Když jsme se ptali, co to má znamenat, řekli nám, že to jsou
známky po bývalém majiteli, který zde již není. Frycek česal společně do jednoho
koše se dvěma dívkami. Jedna byla nám již známá Polka a druhá byla Lotyška, štíhlá
hezká blondýnka. Jak nám sdělil Andrej, přišla ve stejnokroji německé pracovní
služby. Andrej nás upozornil, abychom si před nimi dávali pozor na řeč, hlavně před
tou nordickou kráskou. Při práci jsme si vyprávěli různé veselé příhody a každý
přispěl nějakou legrací. Ti nacisti se bavili po svém, německy, k nám se chovali
s jistým odstupem, což nám nevadilo, my jsme k nim nepatřili.

Kvečeru jsme se prošli po vesnici, mohli jsme si něco koupit v obchodě. Ob-
chody byly otevřeny, zemědělci celý den pracovali na poli a chodili nakupovat ve-
čer. Také jsme se poznávali svérázným způsobem s místními německými dívkami.
Jak jsme navečer procházeli po vsi, dívky po nás házely nezralá spadaná jablíčka
a smály se. Pepík Martínků chtěl poslat domů mamince pozdrav z ciziny. Optal se
okolostojících studentů, jak se řekne německy pohled, ti mu ochotně poradili. Při-
šel do malého papírnictví, seděla tam u pultíku malá obtloustlá paní. Pepík svíral
v dlani několik feniků a poručil si: „Klosetpapir“, jak mu ti rošťáci poradili. Paní
zrudla, vyskočila ze židle a začala křičet. Pepík se ulekl, dostal strach a hledal, kde
mají dveře kliku. Vyrazil z obchodu ven. Když se dozvěděl, co provedl, měl strach,
že to ta babka oznámí policii. Později Pepík vzpomínal, jak mu táta před odjezdem
radil: „Jen tam, kluku, jeď! Ve světě se trochu otrkáš, naučíš se nějaké to německé
slovíčko, můžeš to v životě potřebovat!“ To slovíčko si pamatoval, hluboce se mu
vrylo v paměť, i celá ta příhoda.

Kuzebauch měl na chodbě parádní sbírku bičů, používal však jenom dva, ty oby-
čejné. S jedním z nich nás brzy seznámil. Česali jsme poblíž statku, slunce do nás
nemilosrdně pražilo. Poslední trsy chmele, které nám poskytly trochu stínu, byly
strženy, nádoba s vodou již zela prázdnotou a žízeň byla veliká. My tři kluci jsme
se rozeběhli na dvůr statku ke studni a tam se napili. Tu jsme zaslechli veliké láte-
ření. Nevěděli jsme, že sedlák je doma. Stál u otevřeného okna a velmi se rozčiloval.
Vyběhl ven, v ruce třímal jeden z těch bičů. Utekli jsme a on nás vyprovodil prás-
káním biče ze dvora až na chmelnici.
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Večery zde byly krásné, nádherné počasí, celou dobu nezapršelo. Seděli jsme na
dvoře před chlévem. Náhle přišel mezi nás Frycek, což se ještě nestalo, chtěl se
s námi blíž seznámit a trochu si popovídat. Ale o čem? O práci? Když on téměř ne-
pracoval. O politice? Nebo o válce? Nebylo to snadné, byl nacista. Chvíli jsme ml-
čeli, potom se jeden student odvážil a optal se: „Ty jsi se přihlásil na frontu k od-
dílům SS?“ (To byli ti největší zabijáci.) „Takové odvážné muže tam potřebují. Jsi
zdravý, silný a udatný.“ Frycek se nadmul pýchou. Student pokračoval: „Ale takové
jako já tam nechtějí. Jsem hubený, slabý a přitom mnoho jím a málo pracuji. Ty
toho sníš daleko víc,“ potom se odmlčel a dodal: „A neděláš vůbec nic.“ Tato prav-
divá slova Frycka rozhněvala, ohnal se, studenta uhodil do prsou tak silně, že odlétl
na chatrné dveře chléva, které se dočista rozsypaly a student se ocitl ve chlévě na
zemi mezi splašenými kravami.

Nejdůležitější a nejnebezpečnější v tomto nacistickém doupěti byla paní Kuze-
bauchová. Všechno zařizovala, o všem rozhodovala, rozkazovala. Na svého syna,
který padl na frontě, byla náležitě hrdá. Dávala jej všem za vzor jako hrdinu a na-
devše milovala Hitlera. Vládla v kuchyni, podle ní se všechno řídilo. Nacisti dostá-
vali vybraná jídla, my jsme dostávali k snídani dva rohlíky a hrneček bílé kávy, to
samé bylo k večeři. To také bylo všechno, co se dalo jíst – k obědu byl každý den
eintopf, uvařená stará zdřevnatělá zelenina, krmná řepa, krmná mrkev s dumlíkem.
To vše promíchané s masem, což byl od řezníka vyřazený odpad, flaksy, žíly a jiný
neřád. Vybrali jsme to a hodili psovi, ten to však odmítl, sklopil ocas a odšoural
se pryč. Všichni byli z takového jídla nemocní, nejdřív onemocnělo několik stu-
dentů. Ti to okamžitě zabalili a odjeli domů, někteří si dokonce vybrali doprovod
pro případ nevolnosti cestou ve vlaku. Pak byli další nemocní, onemocněl jsem i já.
Nemohl jsem se na to jídlo ani podívat. Odešel jsem na ubikaci, tam již leželi dva
studenti. Kuzebauch další cesty k lékaři zakázal, jelikož mu počet česačů rapidně
poklesl. Zanedlouho přišli dva pánové od policie, jeden z nich mluvil česky. Zprvu
byli zlí, vyšetřovali, zdali nepodvádíme, a vyhrožovali pracovním táborem. Po kon-
trole v kuchyni náhle obrátili. Zjistili, jaká jídla se zde vaří – zvlášť pro nacisty
a zvlášť pro nás a pro prasata. V tichosti se vytratili.

Takto si zařizovali němečtí nacisti otrokářskou společnost podle prastarých pan-
ských zvyků v nové vylepšené podobě. Když byly žně nebo jiná sklizeň, zavolali
telefonem do Terezína, okamžitě přijelo nákladní auto plné vězněných otroků, za
vykonanou práci jako odměnu dostali eintopf paní Kuzebauchové.

Všechno jednou skončí, také nám skončilo období hladomoru. Nastal den od-
jezdu, na který jsme se tak těšili. Nebylo to tak zlé všude – později jsme se od děv-
čat, která byla česat chmel na Žatecku, dozvěděli, že tam bylo lépe, příjemní lidé,
chutné jídlo. Poslední den se jich optali, jak se jim u nich líbilo a jak jim chutnalo,
dokonce si mohli na závěr vybrat poslední jídlo. Dohodli se na kynutých knedlících
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(blbounech) s borůvkami a také je dostali. Rozloučili se s přáním zase příští rok na
shledanou. Jsou lidé různí – našli se lidé dobří i v nacistickém Německu. My jsme
takové štěstí neměli, dostali jsme se k nacistům.

Ladislav Tauchman

Geocaching ve Studenci
Milí čtenáři,

součástí posledního článku řady Geocaching ve Studenci byla
logická hra s japonským názvem sudoku. Oblíbený hlavolam
skýtal výčet indícií, který vás měl po dosazení do rovnic zavést
na místo, kde je ukryta poslední, a to prémiová cache. A kde je
tedy ukryta? Možná byla vaše zvědavost silnější a místo je vám odtajněno, možná
čekáte na další nápovědu, a možná vás to ani v nejmenším nezajímá. :) Se třetí mož-
ností bohužel nic nenadělám, ale v případě druhém existují i jiné způsoby řešení
rébusu. Inspirující mohou být následující nápaditá východiska:

TNTým 28. 2. 2016
„Krásný den, krásná procházka, krásná keška! Luštil synek, tak jsem byl napnutý,

jestli nejdu "zbytečně". Velká radost při nálezu a také zjištění, že „kluk není úplně
blbej“. :)“

Marqart 28. 12. 2015
„Den před výletem, když jsem připravoval vše potřebné, jsem naťukal sudoku

do Sudoku solveru, doplnil barvičky a bylo to jasné. Jeleny jsme neviděli, zato jsme
viděli obrovskou spoustu srnek a taky zdejší bezva finálku. Moc pěkný a originální
nápad!“

Keš s názvem „Po Studeneckém rejdění třeba zahlédneš i jeleny“ je označena
jako bonusová, jelikož se nachází na místě, které by mohlo vyprávět. Někteří z vás
teď jistě děkují za to, že to není možné. :) Ano, ale právě pro vše, co se zde odehrálo,
nejen v posledním desetiletí, je tak silné a bohaté. Nachází se v odlehlé části obce,
s přírodou na dlani a s posláním spojovat osudy dobromyslných lidí tak, jako tomu
bylo doposud.

A za jakým účelem vlastně vznikl Geocaching ve Studenci? Nepochybně pro ra-
dost všech příznivců této hry, kdy sekundárně posloužil i k uspokojení mé zvěda-
vosti. Prvotní impuls ukrytých cache přímo ve Studenci a všech článků spočíval
v zájmu zjistit, jaký dopad má geocaching, uváděný jako zvláštní forma cestovního
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ruchu, na danou oblast, ve které se nachází, a na celkovou produkci ekonomiky.
Ekonomika země je charakterizována množstvím přímých a nepřímých (multipli-
kativních) vazeb, které zapříčiňuji, že na základě jediné vložené koruny je v koneč-
ném důsledku vytvořena produkce převyšující zmíněnou korunu. Právě toto téma
se stalo hlavním předmětem mé diplomové práce, díky které jsem získala poměrně
zajímavé a milé zjištění.

Částka, kterou u nás v obci zanechali turisté v době výzkumu trvajícího dva
roky, a kteří se vydali za geocachingem ve Studenci jakožto za hlavním záměrem
své výpravy, převyšuje čtyřicet tisíc korun. Jinými slovy zde geocacheři díky geoca-
chingu utratili právě uvedenou částku přímo ve stravovacích a ubytovacích zaříze-
ních a obchodech. Zvýšili tak příjmy místních podnikatelů, kterým tak bude navý-
šena suma odváděných daní a zároveň tak navýší částku možných dotací pro obec
Studenec. Tyto změny nebudou při dané výši utracených peněz nijak patrné, to je
zřejmé. Nicméně je to důkaz toho, že je geocaching zařazen mezi zvláštní formy
cestovního ruchu oprávněně a je lákadlem pro určitou sortu cestovatelských duší.

Pevně věřím, že můj záměr se s vámi podělit o milé komentáře lidí směřujících
na obec Studenec, lehce vás vtáhnout do světa geocachingu a seznámit s jeho dopa-
dem na naši obec, byl úspěšně splněn. V neposlední řadě doufám, že se vám články
alespoň trochu líbily a byly pro vás v některých ohledech i přínosné a zajímavé.

Ing. Veronika Bachtíková

Pohádkový les 2016
Již třetím rokem se uskutečnil Pohádkový les pořádaný studeneckými skauty.
U klubovny-bývalé školky jste mohli narazit na skautskou vesnici, která byla

obměnou za vesnici indiánů. Zde si děti vyzkoušely něco málo z toho, čím se ve
skautu bavíme i my, jako například lukostřelba, uzlování nebo vyrábění ze dřeva.
Dále byla k nahlédnutí otevřená naše klubovna v prvním patře. Nedílnou součástí
byl i stánek s občerstvením, kde si každý, od dospělých po batolata, přišel na své.
Příjemné nedělní odpoledne zpestřila i živá hudba.

Samotná trasa Pohádkového lesa vedla z velké části Černým hájem. Děti se s po-
hádkovými postavami potkaly hned osmkrát. Na louce vítali účastníky trpaslíci
se Sněhurkou, opodál hlídali les loupežníci. Vodník, Včelí medvídci a Maxipes Fík
s Ájou čekali hlouběji v lese. Červená Karkulka s vlkem, Ježibaba a Křemílek s Vo-
chomůrkou trasu uzavírali. Každé ze stanovišť mělo připraveno zajímavý a netra-
diční úkol. Trasa se poté vracela zpátky ke skautské klubovně, kde pokračovala
volná zábava.
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Rozhodně bych rád poděkoval všem, kteří se na přípravě aktivně podíleli,
zejména našim skautským rodičům. Bez nich by totiž tato akce nikdy neproběhla.
Ale co by byl pohádkový les bez Vás, účastníků, takže i Vám patří velký dík. Za
to, že jste se na nás přišli podívat. Celkem Vás totiž dorazilo přes dvě stovky, což
rozhodně svědčí o vydařené akci. Na závěr bych rád poděkoval všem sponzorům,
kteří nás svými dary podpořili a zajistili tak hladký průběh celé akce.

Za všechny Vaše názory, postřehy a připomínky k tomu, co se nám povedlo i ne-
povedlo, budeme moc vděční, protože jen tak se dá něco změnit, a příští pohádkový
les vylepšit. Pište nám na e-mailovou adresu stenata.g6@gmail.com – děkujeme.

za celý studenecký oddíl skautů Štěňata Jan Kuřík

Sbor dobrovolných hasičů Studenec
Oslavy 130 let SDH Studenec

Sbor dobrovolných hasičů Studenec byl založen 10. května
1886. Tento rok je tomu 130 let a my jsme toto krásné výročí
řádně oslavili. Přípravy začaly již začátkem roku, kdy se vše
začalo plánovat. Termín oslav byl naplánován na květen.
První etapou oslav bylo zhotovení nového hasičského tabla.
Fotograa Eva Linková vše nafotila na Obecním úřadu ve
Studenci a náš starosta sboru Tomáš Chrtek poslal fotky do firmy NK Design v Ji-
lemnici, kde nám vyrobili nové tablo do naší klubovny. I klubovna došla v únoru
přestavby, které se ujal Tomáš. Zeď pod znakem byla modře vymalována a přibyly
do klubovny nové poličky a skříně.
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Čas letěl jako voda a už tu byl víkend oslav. V pátek 13. 5. od 18.00 se konala
ve studeneckém kostele sv. Jana Křtitele mše za hasiče, svěcení praporů a polo-
žení květin k pomníku padlých. Počasí nám přálo a s položením poslední květiny
se z nebe snesl drobný déšť. Hasiči po skončení sundali své nové uniformy a začali
připravovat sobotní soutěže.

V sobotu 14. 5. se konala na louce u mateřské školy od 9.00 soutěž pro mladé
hasiče – 2× požární útok a od 13.00 proběhla na stejném místě okrsková soutěž
mužů a žen. Celý den byl pro děti připraven skákací hrad a velké Člověče, nezlob

se. Ze stánku voněly klo-
básy, hamburger, párky
v rohlíku, utopenci, stejky,
gulášová polévka a na polní
kuchyni celý den dobro-
volní hasiči pekli pro pří-
chozí sejkory. Poslední sej-
kora se prodala na večerní
zábavě asi v 1.00. Od 20.00
nám večer zpestřila hu-
dební skupina VZHáčka
a od 22.00 zahrála skupina

Vaťák. Byl to moc pěkný večer, přestože byl hodně studený. Teploměr ukazoval asi
2 ℃.

Oslavy pokračovaly i v neděli 15. května. Od 10.00 se konala výroční sůze,
které se zúčastnili zástupci všech okolních sborů. Všechny přítomné přivítal sta-
rosta SDH Studenec Tomáš Chrtek. Po krátkém úvodu a minutě ticha předal slovo
jednatelce Miroslavě Vanclové, která přečetla zprávu o historii našeho sboru od
jeho založení až do dnešní doby. Dále se slova ujal starosta okrsku Vláďa Jiřička,
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který seznámil přítomné
s novinkami u hasičů. Nako-
nec vystoupil starosta obce
Jiří Ulvr, který také přiví-
tal všechny členy a poděko-
val sboru za jeho spolupráci.
Okolní sbory obdržely z ru-
kou starosty SDH Tomáše
Chrtka pamětní list, trička
s naším znakem a propisku
130 let SDH. I při výroční
schůzi nás trápila veliká zima.
Foukal vítr a byly asi 4 ℃,

i přesto se výroční chůze konala venku pod stanem u amfiteátru. Dobrovolní hasiči
stanu přidělali všechny stěny a přitopili.

Asi ve 12.30 se všichni přesunuli na slavnostní průvod, který začínal od Lípy,
po dolení silnici, až za
školu. Průvod vedli pra-
porečníci všech 10 sborů
v okrsku. Za nimi jela
stará stříkačka tažená
koňmi a kolem ní šli
hasiči v bílých uni-
formách. Následovaly
mažoretky, kterým do
kroku hrála Táboranka.
Dále šli hasiči v no-

vých uniformách, mladí
hasiči Soptíci ze Studence,
starší děti a nakonec ob-
čané Studence. Při průvodu
se obloha zatáhla a spadlo
na nás pár kapek. Všichni
jsme se přesunuli za školu,
kde oslavy pokračovaly.
Pro příchozí byla k vidění
stará hasičská technika,
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technika PČR, program pro
děti (divadélko), ukázku vy-
prošťování a stříhání auta
předvedli hasiči z Jilemnice,
přijel i výsuvný žebřík ze Se-
mil. Během odpoledne byl
slavnostně předán hasičům
sponzorský dar od pana Cer-
mana. Hasiči dostali benzíno-
vou rozbrušovací pilu – děku-
jeme. Odpoledne nám dvakrát
zapršelo a zima neustoupila.
Lidé se začali rozcházet asi
kolem 17.00. Také proto, že začalo vydatně pršet. Hasiči tak měli úklid zpestřený
vodou, ale i přesto vše zvládli. Více fotografií na hasici.studenec.cz.

Chci poděkovat všem lidem, kteří se oslav účastnili a jakoukoliv pomocí po-
mohli ke zdárnému průběhu této velké akce.

jednatelka sboru Miroslava Vanclová

Mladí hasiči ze Studence „mladší Soptíci a starší děti“
Jaro začalo a s ním naše hasičské soutěže.

30. 4. Jablonec nad Jizerou – starší děti – 2. místo

1. 5. Čistá u Horek
mladší děti Soptíci A – 3. místo z 12 družstev

Soptíci B – 4. místo
starší děti A – 3. místo z 13 družstev

B – 4. místo

8. 5. Kundratice – starší děti – 10. místo z 16 družstev

14. 5. Studenec
mladší děti Soptíci A – 3. místo

Soptíci B – 10. místo
Soptíci C – 8. místo

starší děti – 7. místo z 11 družstev

15. 5. Bozkov – starší děti – 8. místo z 12 družstev

22. 5. Semily – starší děti – 6. místo z 14 družstev
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28. 5. Košťálov
mladší děti Soptíci A – 11. místo z 22 družstev

Soptíci B – 18. místo
starší děti – 13. místo z 24 družstev

Mladí hasiči – soutěž ve Studenci
V sobotu 14. 5. 2016 jsme u nás ve Studenci pořádali dětskou hasičskou soutěž.

Soutěž se konala na louce vedle mateřské školy. Na soutěž se přihlásilo 10 druž-
stev mladší kategorie a 11 družstev starší kategorie. Za Studenec soutěžila 3 druž-
stva mladší (jejich vedoucí Mirka Vanclová, Šárka Trejbalová a Vlaďka Bulušková)
a 1 starší (jejich vedoucí Verča Vanclová a Lukáš Kalenský). Každé družstvo mělo
dva pokusy v požárním útoku ze dvou základen. Čas nám měřila časomíra z Mar-
tinic – děkujeme. Mladí hasiči si ve stánku s občerstvením mohli koupit – ham-
burger, hranolky, sejkory, párek v rohlíku… nechyběly ani dobroty jako pendrek,
lízátko, sladké myšky, zmrzlinky…

Za Studenec poprvé v mladší kategorii nastoupila 3 družstva. Pro některé děti to
tak byla premiéra. Studenec A obsadil krásné 3. místo (Janička Vanclová, Zuzanka
Vanclová, Barunka Chrástová, Andělka Tušiaková, Jolanka Kolářová, Šárka Ha-
máčková a Péťa Brožová). Za svůj výkon dostali bronzovou medaili, pohár, diplom
a tašku dobrot. Studenec B obsadil 10. místo (Toník Bartoň, Kuba Vaníček, Natálka
Hamáčková, Bára Bulušková, Šárka Hamáčková, Kuba Trejbal a Jára Bulušek). A
Studenec C obsadil 8. místo (Jirka Hampl, Míra Greguš, Danda Lukeš, Vašík Tušiak,
Luky Jiřík, Fanda Bartoň a Zuzanka Tomášová). Naši Soptíci po odběhnutí útoků
dostali od vedoucí Vlaďky zaslouženou medaili k výročí našeho sboru – děti byly
nadšené. Ještě jednou moc děkujeme za sponzorský dar manželům Buluškovým.
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Starší děti obsa-
dily 7. místo (Eliška
Hamáčková, Eliška
Drbohlavová, Bára
Vanclová, Adam Ka-
lenský, Josef Vancl,
Filip Matuška, Ráďa
Link).

Počasím nám přálo.
Svítilo sluníčko a asi
v půlce soutěže začal
foukat vítr. Moc jsme

si to všichni užili a už teď se těšíme na další soutěže.
Miroslava Vanclová

Studenecké míle 2016
Letošní ročník Stude-

neckých mílí přilákal re-
kordní počet účastníků.
Diváci mohli v areálu
vidět na 230 historic-
kých strojů, z tohoto po-
čtu se 208 nejodvážněj-
ších vydalo zdolat trasu
o převýšení 545 metrů.
Ta vedla přes Jilem-
nici až na Horní Mí-
sečky po Masarykově
horské silnici, která le-

tos oslaví úctyhodných 80 let. Mezi závodníky byl také pan Bohuslav, jehož vůz
Ford A byl mezi automobily, které vystoupaly na Horní Mísečky v roce 1936 při
slavnostním otevření silnice. Není divu, že pan Bohuslav si odnesl cenu starosty
obce Vítkovice. Pohár v kategorii Cena starosty obce Studenec za automobil zís-
kalo překrásné BMW z roku 1941 a v kategorii motocykl Harley-Davidson z roku
1942. Atmosféru dopoledního programu dokreslila dobová hudba skupiny e Gro-
oves Jazzband a taneční vystoupení ve stylu 30. let. Odpolední náladu u amfiteátru
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rozproudila kapela S nadváhou.
Rádi bychom poděkovali všem,
kteří se podíleli na přípravě této
již tradiční benzínem nasáklé
kultury.

Více na www.studenecke-
mile.estranky.cz.

za pořadatele
Monika a Tomáš Chrtkovi
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T. J. Sokol Studenec
Na Strážníku se běhalo

Tělocvičná jednota Sokol spolu se ŠSK ZŠ Studenec uspořá-
dala 35. ročník závodu v přespolním běhu „Běh vítězství“. Závod

je pořádán především pro mladší děti, je „jen“ náborový, a možná i proto se bě-
halo s chutí a bez zbytečných nervů. Pro mnoho dětí to byl prvý závod a pro ly-
žaře znamenal ukončení jarního odpočinku. Na náměstí na úbočí Strážníku se
sešlo 98 závodníků a nejméně stovka jejich doprovodu, všichni účastníci závodu

si mohli vybrat z mnoha
drobných cen, nejlepší
obdrželi čokoládové me-
daile a pěkný diplom.

Nejmladší žákyně Klára Kubátová, Šárka
Hamáčková, Bára Chrástová, Petra Brožová

Nejmladší závodnice
Markétka Chrástová

(roč. 2015)

Start starších žáků – Vít
Štefan, Lukáš Trejbal,
Magda Bergerová
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Král bílé stopy
Slavnostní vyhlášení ankety Král bílé stopy na pražském Žofíně bylo mimořád-

nou událostí i pro člena naší T. J. Sokol Studenec. Za celoživotní práci v lyžařském
hnutí byl do síně slávy českého lyžování uveden

Josef Lánský
Josef Lánský se věnuje závodu sdruženému – byl členem reprezentačního druž-

stva, trenérem mládežnických reprezentací (v sedmdesátých letech vedl i Vladimíra
Junka), později se věnoval práci jako rozhodčí a zastával různé funkce ve Svazu ly-
žování.

Sportovní klub Studenec

Fotbal
Fotbalová sezóna 2015/2016 se pomalu chýlí ke svému závěru a vedle sportov-

ních výsledků je rozhodně třeba zmínit i další výrazné změny, které se v této sezóně
v českém fotbale odehrály. Tou první je převedení veškeré soutěžní administrativy
do elektronického systému s názvem Fotbalová revoluce. Veškeré předchozí agendy
včetně registrací, přestupů, hostování, zápisů o utkání a soutěžních poplatků jsou
sloučeny v informačním systému. Jednotlivé kluby se pochopitelně musely vyba-
vit příslušnou výpočetní technikou a připojením k internetové síti. Přes počáteční
obavy nakonec systém fungoval nad očekávání, i když nebyl ušetřen jednak útoků
hackerů, jednak výpadků spojení při jarních bouřkách. V tomto případě je klub po-
vinen vyplnit zápis o utkání v klasické papírové podobě a zápis je poté administrá-
torem příslušné soutěže převeden do elektronické podoby.

Další výraznou změnou je nový přestupní řád, který ruší hostování a střídavé
starty, které byly využívány především v mládežnickém fotbale. Tato problematika
zasáhne výrazně i studenecký mládežnický fotbal, neboť řada studeneckých hráčů
hostovala v klubech vyšších soutěží, především v Jablonci nad Nisou. I z tohoto dů-
vodu probíhají usilovná jednání nejen o dalším působení studeneckých mládežnic-
kých družstev, ale i o samotném působení jednotlivých hráčů.

Rostoucí počet mládežnických týmů pochopitelně přináší i další problémy, které
spočívají v nevyhovujícím sociálním zázemí (šatny, sprchy a další vybavení). Stáva-
jící kabiny jsou v havarijním stavu a prvním předpokladem výstavby nových kabin
je rozhodně majetkově právní úprava stávajících vlastnických vztahů. Variant je
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několik a v současné době probíhají jednotlivá jednání s dotčenými partnery (Obec
Studenec, Sokol Studenec, Sport Future Studenec).

A tak mnohem větší spokojenost než se stavem kabin vládne spokojenost s vý-
sledky jednotlivých studeneckých týmů. Výkonnost áčka byla po dlouhém a ne-
lehkém vyjednávání výrazně posílena návratem našeho odchovance Jirky Povra,
který se po více než deseti letech přes Slovan Liberec, FC Nová Paka a Sokol Jab-
lonec nad Jizerou vrátil do SK Studenec. Hostování bylo prodlouženo i jeho spolu-
hráči z úspěšných mládežnických týmů Milanu Ježkovi z Dolní Kalné. Vyšší kvalita
mužstva se projevila i v kvalitních výsledcích v zimní přípravě, kdy na umělkách
v Nové Pace a ve Vrchlabí porazili Roztoky, Bezno, Strážné a podlehli staršímu do-
rostu Vrchlabí.

S kompletními výsledky jednotlivých týmů seznamujeme čtenáře Studeneckého
zpravodaje vždy v prázdninovém čísle a nejinak tomu bude i v letošním roce. Přesto
už nyní stojí za zmínku napínavý boj áčka a starší přípravky o titul okresního pře-
borníka a boje dalších mládežnických týmů o stupně vítězů okresního přeboru. Už
teď můžeme říci, že to vypadá na bohatou úrodu.

Orientační běh
I v orientačním běhu se vzhledem k absenci zpravodajství v minulém Zpravodaji

musíme vrátit až do zimy. Nejprve Tereza Chrástová přidala další přebornický ti-
tul v lyžařském orientačním běhu, tentokrát ve sprintu v Novém Městě nad Metují.
Další ocenění získali studenečtí orientační běžci při vyhlášení Nejlepšího sportovce
okresu Semily, kde v konkurenci lyžařských týmů bylo oceněno žákovské družstvo,

které podruhé za sebou
vyhrálo Mistrovství ČR
škol v OB. Za zmínku
stojí i to, že v rámci to-
hoto vyhlašování byla
poprvé udělována Cena
Josefa Masopusta, kte-
rou za přínos pro rozvoj
fotbalu v okresu Semily
obdržel sekretář SK Stu-
denec a zároveň mís-
topředseda Okresního
fotbalového svazu Petr
Junek.
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Před zahájením jarní části sezóny orientační běžci absolvovali dvě soustředění,
to první v Kopidlně, to druhé v Doksech. Opět se rozrostl počet aktivních závod-
níků, což se projevilo již v prvním mistrovském závodě v Michnovce u Chlumce
nad Cidlinou, kde startovalo 38 studeneckých závodníků. I s výsledky orientačních
běžců v jarní části sezóny Vás seznámíme v prázdninovém čísle Studeneckého zpra-
vodaje.

Lehká atletika
Jak jsme předesílali v prvním čísle letošního

Studeneckého zpravodaje, oddíl lehké atletiky
získal významnou posilu, neboť do SK Stude-
nec přestoupil z AK Kroměříž český reprezen-
tant Jan Kreisinger, účastník letních olympij-
ských her v Londýně v maratonském běhu (viz
foto). V letošním roce se premiérové zúčastnil
Mistrovství ČR v půlmaratonu, kde obsadil ča-
sem 1:08:36 4. místo.

Školní sportovní klub
Krajské kolo v běhu na lyží

Přestože se blíží léto a blíží se zbě-
silým tempem prázdniny, vracíme se
z výše uvedených důvodů (viz zprávy
ZŠ) ještě do letošní poněkud chudé zimy.
Školní sportovní klub při ZŠ v Janově
nad Nisou uspořádal v Bedřichově Kraj-
ské kolo v běhu na lyžích. Do závodů
jsme vyslali dvě družstva, lépe si vedly
starší žákyně, které se v sestavě Renata
Trejbalová, Magdaléna Bergerová, Tereza
Chrástová, Veronika Bergerová a Vero-
nika Šimůnková staly krajskými přebor-
nicemi. Stříbrnou medaili přidali mladší
žáci v sestavě Vít Štefan, Lukáš Trejbal,
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Ondřej Berger, Matyáš Militký a Lukáš
Link. Ke kolektivním medailím přidaly Re-
nata Trejbalová stříbrnou a Magdaléna Ber-
gerová bronzovou medaili.

Halový orientační běh
Ve spolupráci se Sportovním klubem

Studenec proběhl na přestupný den v roce
první ročník halového orientačního běhu
v prostorech studenecké školy (viz mapa).
Vedle místních závodníků se závodů zúčast-
nila i početná skupina závodníků z okol-
ních oddílů orientačního běhu a někteří
dokázali porazit i „domorodce“, kteří měli
výhodu domácího prostředí.

I přesto byly výsledky rozděleny na ka-
tegorii Studeneckých a přespolních, mezi Studeneckými zvítězili Zuzana Tomášová,
Klaudie Urbancová, Tereza Chrástová, Markéta Urbanová, Šimon Buďárek, Erik Pfe-
ifer, Dominik Urban a Martin Vydra. Kategorii Open vyhrál David Zlámal z Jičína
před Alešem Malým z Jilemnice.
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Závodů se zúčastnilo celkem 78 závodníků a většina z nich byla spokojena s prů-
během závodů a především s tím, že si mohla vyzkoušet i trochu odlišný způsob
orientace než při běžných závodech v orientačním běhu.

Halová kopaná
Další postupovou soutěží byla halová kopaná, okrskové kolo se konalo tradičně

v Jilemnici a studenecké družstvo vybojovalo suverénně první místo před ZŠ Ko-
menského a ZŠ Roztoky a tím i lepší nasazení do okrskového kola.

I okresní kolo má po několik let stejného pořadatele v lomnické škole i stejný
herní systém. Devět škol je rozděleno do tří skupin a do finále postupují pouze vítě-
zové. V letošním roce studenecký tým nejprve porazil silný celek ZŠ Semily a poté
ZŠ Rokytnici a probojoval se tak do finále. Zde v prvním zápase porazil domácí
Lomnici po výborném výkonu a v závěrečném zápase stačila k vítězství i remíza se
ZŠ Komenského. Brzký vedoucí gól, jasná převaha, tři tyče a spousta neproměně-
ných brankových příležitostí vedly ke ztrátě koncentrace a soupeř v poslední mi-
nutě utkání otočil, a tak z toho zbylo jen druhé nepostupové místo. Tak blízko k po-
stupu do krajského finále žádný tým studenecké školy ještě nebyl. Tým hrál v se-
stavě Reiner – J. Šimůnek, Efenberk – Hrubý, Exner (Kandra, Tušiak, Stránský, Šír).

Basketbalisté ZŠ Studenec zlatí
Po dlouhých letech basketbalového půstu se letos do bojů s oranžovým míčem

pod dvěma koši přihlásila dvě družstva chlapců z naší školy. Družstvo starších
chlapců ve složení Aleš Mühlbach, Ondřej Tušiak, Tomáš Exner, Jan Šimůnek, Da-
vid Bajer, Petr Jezdinský a Jiří Hubálovský obsadilo v okresním kole pěkné páté
místo.

Družstvo mladších chlapců hrálo ve složení Oliver Pichl, Josef Efenberk, Ma-
tyáš Hrubý, Vít Štefan, Vojtěch Reiner, Vladislav Synek, Adam Švec a Luboš Fia.
Chlapci velmi překvapili a pro Studenec vybojovali zlaté medaile z okresního kola
spolu s postupem do krajského kola v Zákupech. Pojďme se tedy poohlédnout za
jednotlivými zápasy a zrekapitulujme si oba turnaje.

Chlapci starší:
Skupina A Skupina B

ZŠ Studenec ZŠ Jilemnice Komenského
ZŠ Harracha Jilemnice ZŠ I. Olbrachta Semily
ZŠ 28. října Turnov ZŠ Skálova Turnov
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ZŠ Studenec – ZŠ Harracha Jilemnice 2:5 (2:3)
V prvním zápase jsme po vyrovnaném průběhu podlehli spolufavoritům turnaje.

ZŠ Studenec – ZŠ 28. října Turnov 0:6 (0:2)
V zápase, který měl rozhodovat o postupu do semifinále, neboť Turnov stejně

jako my padl s Jilemnicí, jsme neskórovali, a odsoudili jsme se tak pouze k boji
o páté místo.
ZŠ Studenec – ZŠ I. Olbrachta Semily 11:2 (6:2)

Poslední zápas turnaje jsme zvládli na výbornou, konečně jsme se prosadili
i střelecky a zaslouženě získali páté místo.
Konečné pořadí:
1. Jilemnice Komenského 4. Turnov 28. října
2. Turnov Skálova 5. ZŠ Studenec
3. Jilemnice Harracha 6. ZŠ I. Olbrachta Semily

Chlapci mladší:
Skupina A Skupina B
ZŠ Studenec ZŠ Jilemnice Komenského
ZŠ Harracha Jilemnice ZŠ I. Olbrachta Semily
Gymnázium Turnov ZŠ Skálova Turnov

ZŠ Studenec – ZŠ Harracha Jilemnice 14:2 (8:0)
V prvním zápase jsme doslova „smetli“ spolufavority turnaje a pasovali se do

role „černého koně“.
Body: Efenberk 4 (5 faulů), Hrubý 4 (1 faul), Pichl 4 (2 fauly) nedal 2 trestné hody,
Reiner 2 (1 faul), Štefan (2 fauly)
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ZŠ Studenec – Gymnázium Turnov 14:2 (6:2)
V zápase, ve kterém jsme již měli jistý postup do semifinále, neboť Turnov padl

s Jilemnicí, jsme zopakovali střelecký výkon z prvního utkání a postoupili z prv-
ního místa ve skupině.
Body: Pichl 10 (1 faul), Štefan 2 (1 faul), Švec 2, Hrubý nedal 2 trestné hody (2 fauly),
Efenberk (1 faul)

ZŠ Studenec – ZŠ 28. října Turnov 12:0 (4:0)
Semifinále jsme zvládli opět ve velkém stylu a soupeři nedali sebemenší šanci.

Postup do finále tak byl náš.
Body: Pichl 4 (1 faul), Efenberk 4 (1 faul), Štefan 2 (2 fauly), Hrubý 2 (2 fauly)

ZŠ Studenec – ZŠ Jilemnice Komenského 8:2 (4:2)
Finále bylo dlouho velmi vyrovnané a poločasový výsledek pouze mírně hovořil

v náš prospěch. Ve druhém poločase již soupeř neskóroval, my jsme přidali další
čtyři důležité body a prvenství v turnaji bylo naše. Rovněž tak postup do krajského
kola v Zákupech.
Body: Pichl 4 (3 fauly), Hrubý 2 (1 faul), Reiner 2 (2 fauly), Štefan (2 fauly), Efenberk
(4 fauly)

Kromě vítězství v turnaji jsme získali i další ocenění, konkrétně Oliver Pichl,
který byl vyhlášen MVP
turnaje (nejužitečnějším
hráčem) s nejvíce dosko-
čenými míči a 22 nastříle-
nými body.

Za zmínku jistě stojí i to,
že jsme byli nejtrestanějším
družstvem turnaje, když
jsme nasbírali ve 4 utká-
ních 34 faulů. Vyhráli jsme
prostě ve všem:-)
Konečné pořadí:
1. ZŠ Studenec
2. Jilemnice Komenského
3. Jilemnice Harracha
4. Turnov 28. října
5. ZŠ I. Olbrachta Semily
6. Gymnázium Turnov
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Školská futsalová liga
Studenecký tým kategorie 7 se poprvé v historii studenecké školy probojoval do

finále divize, kde se střetli vítězové Libereckého, Královéhradeckého a Pardubic-
kého kraje. Turnaj proběhl ve sportovní hale v Třebši a Královéhradecký kraj re-
prezentovala ZŠ Sever Hradec Králové, sportovní škola ligového nováčka FC Hra-
dec Králové vedená bývalým ligovým hráčem Petrem Sedliským, Pardubický kraj
zastupovala ZŠ Bystrá u Poličky.

O vítězi vlastně rozhodovalo právě utkání mezi studeneckou a hradeckou školou,
naši hráči svého soupeře překvapili, vypracovali si řadu příležitostí a dlouho drželi
vyrovnaný stav. Nakonec o vítězi rozhodla větší vyrovnanost jednotlivých čtyřek
a domácí si připsali výhru 6:2 (2:1). V zápase o druhé místo studenecký tým porazil
ZŠ Bystré 5:1 (2:0) a získal tak cenné 2. místo v divizním finále. Mužstvo hrálo v se-
stavě Reiner (M. Šimůnek) – Stránský, Efenberk – Hrubý – Navrátil (D. Jandura,
T. Jandura, Kalenský, Pauček).

CocaCola cup
Dalším fotbalovým postupovým pohárem je Školský pohár pod záštitou Coca-

Coly V silné konkurenci chlapeckých týmů si reprezentanti studenecké školy již na
podzim vybojovali postup do krajského finále, které proběhlo na stadionu U Nisy
v Liberci. Soupeři byli nadmíru zvuční, ZŠ Barvířská Liberec (žáci ligového Slovanu
Liberec), ZŠ Mozartova Jablonec nad Nisou (FC Baumit Jablonec) a ZŠ Slovanka
(Arsenal Česká Lípa). Hned v prvním utkání turnaje se vlastně rozhodlo o vítězi,
neboť domácí hráči ZŠ Barvířská porazili 1:0 ZŠ Mozartova. V následujícím zápase
studenečtí hráči porazili Českou Lípu 3:1 a zajistili si tak 3. místo, v dalších zápa-
sech totiž vítězili favorité z Liberce a Jablonce nad Nisou. Studenecký tým v těchto
zápasech obstál se ctí a především Jabloneckým dlouhou dobu vzdoroval. Zápasům
fandili i další žáci devátého ročníku, kteří mohli shlédnout i trénink prvoligového
áčka, dívky obdivovat Michaela Rabušice a chlapci si vyzkoušet své jazykové do-
vednosti se zahraničními hráči Slovanu (Albánec Herolind Shala, tmavý Holanďan
Kevin Luckassen).

Tým dívek měl vzhledem k menšímu počtu přihlášených škol zajištěn postup
přímo do 2. kola. Turnaj proběhl na studeneckém hřišti a dívky si vybojovaly po-
stup do 3. kola, když porazili ZŠ Lužická Liberec 18:0 a ZŠ Velké Hamry 3:0. Tur-
naj 3. kola se konal na stadionu Xaverova v Horních Počernicích a studenecký tým
shořel na proměňování brankových příležitostí. Ve všech třech zápasech měl herní
převahu, ale branka byla tentokrát zakletá. A tak po porážkách s pozdějším vítězem
ZŠ Dolní Bousov 0:1, ZŠ Sadová Čáslav 0:3 a ZŠ Chodovická Praha 0:1 z toho bylo
4. místo.
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Florbal TOP 8 Západ
Dívky prvního stupně po vítězství v krajském kole postoupily do celostátního

finále, které proběhlo za účasti 8 týmů ve sportovní hale Podvinný mlýn v Praze.
Týmy byly rozděleny do dvou skupin, po kterých následovalo play off o umístění.
Dívky nejprve porazily ZŠ Františkovy Lázně 4:2, poté si vybraly slabší chvilku

v zápasu se ZŠ Jilemnic-
kého Mladá Boleslav (po-
rážka 0:7), ale v dalším zá-
pase opět zabraly a pora-
zily ZŠ Malonty 6:4. V play
off však narazily na poz-
dější vítězky ZŠ Kunratice
a po nejnapínavějším zá-
pase celého turnaje pod-
lehly 6:8 a čekal je zápas
o 5. místo, kde podruhé po-
razily ZŠ Františkovy Lázně
4:3. Tým hrál v sestavě Šul-
cová – Chrástová, Štefa-
nová, Bartoňová (P. Votoč-

ková, T. Votočková, Pekárková). V roli motivační asistentky trenérky Zdeňky Šu-
tové si úspěšně vedla Eva Bartoňová, která přišla studenecký tým povzbudit. O tom
i o urputnosti některých soubojů svědčí i fotografie z turnaje.

Krajské kolo v orientačním běhu
Krajské kolo uspořádala ZŠ Arbesova a oddíl orientačního běhu Tatran Jablonec

v lyžařském areálu v Břízkách, takže jablonecké školy měly značnou výhodu do-
mácího prostředí. O postup nejstarší věkové kategorie se tak rozhořel napínavý boj
mezi jabloneckými školami a studeneckým výběrem.

V nejmladší kategorii HD 3 (1. až 3. ročník) obsadili studenečtí závodníci 2. místo
za ZŠ Cvikov a před ZŠ Liberecká Jablonec nad Nisou. Mezi jednotlivci obsadili
shodně Bára Chrástová (o jednu sekundu za bronzem) a Dominik Horáček 4. místo.
Titul krajského přeborníka v kategorii HD 5 (4. až 5. ročník) vybojovali studenečtí
závodníci před ZŠ Arbesova Jablonec nad Nisou a ZŠ náměstí Míru Liberec. Mezi
jednotlivci si odvezli medaili sourozenci Štefanovi, Markéta vyhrála mezi dívkami
a Honza vybojoval 2. místo mezi chlapci. V hlavní postupové kategorii HD79 (6. až
9. ročník) sice ZŠ Studenec obsadila 2. místo za vítěznou ZŠ Arbesova Jablonec nad
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Nisou, ale především uhájila postup před třetím Gymnáziem Dr. Randy z Jablonce
nad Nisou. Jedinou medaili mezi jednotlivci vybojovala Tereza Chrástová v katego-
rii D9.

Při zpáteční cestě se už spřádaly plány na celostátní finále v areálu Léčebny
v Bohnicích a především panovala radost z dalšího postupu do celostátního finále,
a to nepřetržitě od 2001.

Úspě žáků základní školy ve Štafetovém poháru

V pátek 6. května 2016 se žáci základní
školy zúčastnili okresního kola ve štafe-
tovém běhu, které hostil atletický stadion
v Jilemnici. Nejen díky výbornému běhu,
ale i předávce naši žáci vybojovali skvělé
druhé místo za jilemnickou 1. ZŠ Komen-
ského. Díky druhému místu studenečtí
žáci postoupili do krajského finále, které
se konalo v Jablonném v Podještědí. Po urputném boji se žáci naší školy umístili na
krásném šestém místě z deseti zúčastněných. Pochvala za skvělé sportovní výkony
patří Gábině Hubálovské, Báře Buluškové, Nele Krebsové, Lucce Hamplové, Voj-
tovi Trejbalovi, Matyáši Munzarovi, Šimonu Mejsnarovi, Samovi Mečířovi, Markétě
Štefanové, Lucce Pekárkové, Báře Šulcové, Magdě Chrástové, Honzovi Štefanovi,
Ondřeji Bergerovi, Danu Plecháčovi a Romanu Hubálovskému.
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Odznak všestrannosti olympijský vítězů
Dne 6. 5. 2016 se družstvo z naší školy pod vedením Alexandry Brožové st. a jed-

notlivci vydali v 7.15 od sokolovny do Turnova na OVOV – odznak všestrannosti
olympijských vítězů. Celá soutěž začínala první disciplínou – trojskok snožmo.
Nejdříve si odskákala všechna družstva a poté došlo na jednotlivce. Chvíli jsme si
odpočinuli a šli si na druhou disciplínu, kterou byl hod medicinbalem, pokračovalo
skákání přes švihadlo 2 min. čtyřmi způsoby po půl minutě – skákání snožmo vzad,
snožmo vpřed, „vajíčka“ a poslední střídavě levá pravá. Předposlední byly kliky, též
2 min. s tím, že holky měly zjednodušené. Chvíli jsme si vydechli a pomalu se šli
připravovat na start na běh na 1 km. Když si to všichni odběhli, stačilo už jenom
počkat na výsledky. Nejdříve bylo vyhodnocení jednotlivců všech ročníků, zvlášť
chlapci a dívky, a nakonec družstva. Za jednotlivce jeli soutěžit Sabina Jebavá, Bar-
bora Vanclová, Veronika Šimůnková, Pavel Šír, Matyáš Hrubý a Jakub Junek a za
družstvo Veronika Bergerová, Linda Zahradníková, Tereza Matušková, Eliška Dr-
bohlavová, Daniel Jandura, Daniel Navrátil, Vojtěch Reiner, Jakub Šimáček. V jed-
notlivcích se umístila na 3. místě v ročníku 2001 dívky Veronika Šimůnková a na
3. místě ročníku 2003 chlapci Matyáš Hrubý. Naše družstvo se umístilo na 6. místě.
Celý den nám počasí přálo, protože bylo opravdu teplo, a po vyhlášení jsme se vy-
dali na zpáteční cestu. Bylo to náročné, ale spokojenost byla na obou stranách, paní
učitelka byla spokojená s úspěchy jednotlivých žáků.

Eliška Drbohlavová

McDonald cup
Další prestižní soutěží zaštítěnou silným ekonomickým subjektem je McDonald

Cup určený pro malou kopanou žáků prvního stupně. Studenecké fotbalisty vždy
čeká velice těžký soupeř již v okrskovém kole a nejinak tomu bylo i v letošním roce.
Jak mladší (1. až 3. ročník), tak i starší (4. až 5. ročník) skončili na druhém, nepostu-
povém místě za ZŠ Komenského Jilemnice, v jejíž sestavě přitom nastoupila řada
hráčů hrajících za SK Studenec.

O trochu lépe si vedla družstva prvního stupně ve vybíjené, která sice postoupila
do okresního kola v Turnově, ale výraznějšího úspěchu zde nedosáhla.

Lehká atletika
Závěr školního roku patří především královně sportu lehké atletice. Tradiční

soutěží s vysokým kreditem je Pohár rozhlasu. Okresního kola se zúčastňuje většina
škol, a tak umístění v první desítce okresu lze považovat za slušný výsledek a každé
lepší umístění za úspěch. Mezi mladšími žákyněmi skončily studenecké dívky na
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kvalitním 4. místě a
nejlepšího výsledku
dosáhla Sabina Jebavá
v běhu na 600 m časem
1:59,44. Mladší žáci ob-
sadili 9. místo a i zde
nejlepší výkon padl
v dlouhém běhu zá-
sluhou Vítka Štefana,
který zaběhl 1000 m za
3:15,30. Obdobně jako
mladší žákyně skon-
čili pod stupni vítězů
na 4. místě starší žáci
a i zde nejvíc bodů

„vyběhl“ Aleš Mühlbach na 1500 m zásluhou času 4:57,25. Velkým úspěchem skon-
čilo vystoupení starších žákyň, které ziskem 2. místa postoupily do krajského kola.
Zde největší bodový příděl zajistily ve sprintu na 60 m Veronika Šimůnková (8,7)
a Renata Trejbalová (8,75) a v běhu na 800 m Tereza Chrástová (2:42,9). V krajském
kole skončily dívky v silné konkurenci libereckých a jabloneckých škol na 6. místě,
když jim nevyšly ideálně oba skoky. Naopak další bodové zlepšení zaznamenala
Renata Trejbalová (60 m za 8,6) a Tereza Chrástová (800 m za 2:40,33).

Nejmladší žáci se druhým rokem zúčastňují krajského přeboru žactva, jehož
první kolo proběhlo v Mladé Boleslavi. Po prvním kole jsou dívky zatím na 7. místě
a chlapci drží bronzovou příčku. Mezi jednotlivci si vede nejlépe Markéta Štefa-
nová, která vede pořadí 62 závodnic, v první polovině jsou ještě Lucie Pekárková
(17. místo) a Zuzana Bourová (26. místo). Mezi 44 mladšími žáky je Honza Štefan
na 8. místě, Jonáš Novotný na 10. místě a Dan Plecháč na 12. místě.

Orel

Vážení spoluobčané, obsáhlejší informace o uplynulém období v činnosti naší
jednoty přineseme až v příštím čísle Zpravodaje, kdy toho bude více. Tentokrát
bych vás chtěl zejména pozvat na akce, které plánujeme uspořádat tradičně na pře-
lomu srpna a září:
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Jednota ORLA ve Studenci Vás srdečně zve na 19. ročník

Volejbalového turnaje smíšených družstev

Místo konání: hřiště před školou ve Studenci
Termín: sobota 27. 8. 2016 od 8.00 hod. Los v 7.45 u školy!
Hraje se dle platných pravidel – BEZ LIBERA. Turnaje se mohou zúčast-
nit libovolná družstva. Družstvo tvoří 6 hráčů + libovolný počet náhradníků.
V každém družstvu musí být na hřišti neustále 6 lidí, z toho min. 2 ženy.

Muži nesmějí být registrováni u Českého volejbalového svazu!
(Bez ohledu na to, hrají-li aktivně, nebo nehrají – registrační průkaz je platný
10 let.) Ženy mohou být registrované.

Je také dána možnost přihlásit se na turnaj i jednotlivcům. Pošlete přihlášku,
soupisku a den před turnajem obdržíte informaci, zda je dostatek dalších „indi-
viduálních“ zájemců, a tedy zda dáte dohromady tým!

Každé družstvo má povinnost dodat rozhodčího a zapisovatele.

Muži jsou povinni na vyžádání pořadatele předložit občanský průkaz kdykoli
v průběhu turnaje. Kdo nepředloží, nehraje – BEZ DISKUZE!

Startovné ve výši 500 Kč za družstvo uhradí družstvo při losování.

Závazné písemné přihlášky a jmennou soupisku všech hráčů i hráček (muži
s uvedením rodného čísla – kontrola registrace na ČVS), kteří se turnaje zú-
častní, doručte nejpozději do středy 24. 8. 2016 (kdo nedodá v tomto termínu,
platí startovné 600 Kč!) na adresu:

Václav Urban, 512 33 Studenec 388, tel. 602 680 383

nebo na e-mail vaclav.urban@urbanfinance.cz

Po celou dobu turnaje zajištěno exkluzivní občerstvení: polévkové hody jako
každý rok, 7 druhů domácích polévek – gulášová, knedlíčková, kyselo, bram-
borová, frankfurtská, zelňačka a dršťková + další občerstvení.
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V neděli 28. srpna od
14.00 se na hřišti před
školou uskuteční tra-
diční „Dětské soutěžní
odpoledne“.

V sobotu 3. září od 20.00
uspořádáme další pravi-
delnou akci – Letní bál
s tanečním orestrem
„Levou rukou band“.

Následovat bude lahůdka pro
milovníky dechové hudby.
V pátek 7. října od 20.00 při-
vítáme ve studeneckém kos-
tele deový soubor Kalabis
intet.
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A pro sobotní večer 12. listopadu jsme připravili opět po dvou letech „Svatomar-
tinský folkový večer“ pro všechny příznivce moravského vína a folkové a country
muziky. Začínat budeme tradičně ve 20 hodin, 20 minut a 20 vteřin Při této příle-
žitosti oslavíme 25 let od založení naší amatérské folkové kapely Figury.

za jednotu Orla Václav Urban

Konečné řešení cukrovky I. typu?
Transplantace slinivky!

Diabetici s cukrovkou I. typu jsou doživotně závislí na pravidelném dodávání in-
zulínu. Jejich organismus ho totiž nedokáže sám vyrábět. Tuto terapii mohou ale
provázet závažné zdravotní komplikace, zejména nebezpečný pokles hladin krev-
ního cukru. Řešením pro ty, u kterých se těžké hypoglykémie vyskytují opakovaně,
může být transplantace slinivky.

Množství inzulínu, které naše tělo potřebuje, se během dne mění. Jiné je ve
spánku a zcela odlišné pak těsně po jídle nebo při sportu. Diabetici proto musí upra-
vovat dávky podávaného inzulínu podle těchto okolností. Pokud ale hormonu apli-
kují víc, než organismus nutně potřebuje, hrozí rozvoj život ohrožující hypoglyké-
mie. Ideálním řešením, jak této komplikaci předcházet, je pro diabetiky transplan-
tace pankreatu (slinivky břišní) nebo samotných Langerhansových ostrůvků, které
ve slinivce zdravých lidí inzulín vyrábí. Jde ale o léčbu, která se v současnosti po-
užívá spíše výjimečně, a to:
– u nemocných, kteří z důvodů konečného stadia diabetické nefropatie (poškození

ledvin cukrovkou) zároveň potřebují transplantaci ledviny,
– u jedinců, kteří nedostatečně vnímají příznaky spojené s poklesem krevního

cukru a opakovaně se dostávají do těžkých hypoglykemických stavů s poruchou
vědomí.

Samotná transplantace představuje poměrně složitý chirurgický zákrok, který
je zatížen možnými komplikacemi. Pokud proběhne úspěšně, nemocný okamžitě
ukončuje inzulínovou léčbu, na které byl do té doby životně závislý. Transplanto-
vaná tkáň začne inzulín produkovat sama, a to přesně podle aktuálních požadavků
organismu. Diabetik ale musí užívat imunosupresiva, aby jeho tělo cizí orgán ne-
odmítlo, přičemž tato léčba je nutná po celý jeho život. Šance, že transplantát bude
fungovat dlouhodobě (déle než 5 let), je podle odborníků vysoká a přesahuje 75 %.
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Přestože je transplantace pankreatu nebo ostrůvků ideální léčbou diabetu I. typu,
zdaleka není vhodná pro každého. Lékaři vždy pečlivě zvažují míru rizika spoje-
ného s výkonem a doživotní imunosupresí.
zdroj: hp://zdravi.euro.cz

Bábovka nejen pro diabetiky
Ingredience:
6 vajec, 3–5 odměrek tekutého sladidla vhodného pro pečení (např. Kandisin), 1 dcl
oleje, 1 dcl horké vody, 250 g polohrubé mouky, 1 pudink (nejlépe dia), 1 lžíce kakaa,
2 lžíce rumu, 1/2 prášku do pečiva, citrónová kůra

Popis přípravy:
Žloutky utřeme se sladidlem, přidáme po částech olej a horkou vodu. Směs šle-

háme do zhoustnutí. Mouku smícháme s pudinkem, práškem do pečiva a spojíme
s první směsí. Poté těsto zlehčíme hustým sněhem ušlehaným z bílků a citrónové
kůry. Z kakaa a rumu umícháme kašičku, kterou spojíme s částí těsta. Do vymaš-
těné a moukou vysypané formy lijeme střídavě světlé a tmavé těsto (kakaové). Pe-
čeme na 180 ℃ asi 30 minut.

zdroj: hp://www.recept-recepty.cz/
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SETKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ 2016 8. ročník

Dovolujeme si pozvat všechny příznivce této akce
na další setkání harmonikářů, které je opět
připravováno do přírodního areálu v Bukovině u Čisté.

Termín: 19. 8. 2016 (PÁTEK) od 18.00 hodin

Místo: Bukovina u Čisté, areál „Pod Kaňkem“

Jménem pořadatelů srdečně zve
Mirek Jezdinský a SDH Bukovina

Studeneý zpravodaj 3/2016
Vydává Obecní úřad Studenec

Internetová adresa: hp://sz.studenec.cz/

Foto na titulní straně: Areál u amfiteátru během Studeneckých mílí

Uzávěrka dalšího čísla: 31. července 2016

Příspěvky lze zasílat na e-mail obec@studenec.cz

Tisk FITOS spol. s. r. o. Stará Paka
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