
4/2016

Vydává OÚ Studenec





ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
Nový pečovatelský dům

Na titulní straně Vám přinášíme první obrázek studie nového pečovatelského
domu ve Studenci, který by měl stát na místě toho současného. Na těchto stránkách
pak máte možnost nahlédnout na uspořádání jednotlivých podlaží.

Stavba nového pečovatelského domu byla také na pořadu červnového zasedání
zastupitelstva obce, kde byl tento záměr představen ze strany firmy Projektis, spol.
s r. o., Dvůr Králové nad Labem. Jelikož zájem ze strany občanů byl minimální, za-
stupitelé se domluvili, že tato studie bude umístěna na obecních stránkách, kam se
každý z Vás může podívat a případné dotazy, nápady, či připomínky může vznést
přímo k nám na úřad. My tyto Vaše podněty předáme firmě k případnému zapra-
cování do projektové dokumentace.

Samozřejmě pro Vás platí i možnost nahlédnutí do „papírové“ podoby přímo na
našem úřadě. Děkuji.
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V této době firma Projektis, spol. s r. o., Dvůr Králové nad Labem zhotovuje do-
kumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení, včetně projektu pro demo-
liční výměr stávající budovy (dokumentace bouracích prací). Dále pak čekáme na
vyhlášení nové výzvy daného dotačního programu, která se očekává na podzim le-
tošního roku a která nám také ukáže, zda se dané podmínky (které jsem Vám uvá-
děl ve Zpravodaji 2/2016) změnily, nebo upravily tak, aby byly dostupné i pro obce,
jako je ta naše.

Od těchto výše zmíněných věcí lze předvídat, kdy by samotná realizace mohla
začít. Dotační zdroje, jejich možnosti a případná úspěšnost nám stavbu posunují
nejdříve na rok 2018. Vlastní zdroje naopak tuto stavbu časově urychlují tak, že by
demolice i případná stavba mohla začít již v roce příštím.

Jiří Ulvr, starosta

Chodník autobusová zastávka „U Trojice“ – směr „Špice“
Ve druhé polovině

července jsme začali
s největší investiční akcí
tohoto roku, jejíž ofici-
ální název je: „Studenec
– chodník podél silnice
II/293, střední část“. Ko-
nečná délka chodníku,
včetně nového veřejného
osvětlení, bude 660 me-
trů.

18. července

Pokud vše půjde
podle stanoveného har-
monogramu (jak si ur-
čitě každý z nás přeje),
tak tato stavba by měla
být dokončena do konce
října letošního roku.

Jiří Ulvr, starosta
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18. července

28. července
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28. července

Cyklostezka Studenec – Horka u Staré Paky
V posledním čísle našeho Zpravodaje jsem Vám slíbil, že Vás budu informovat,

pokud bude v této věci něco nového.
Dne 22. 6. 2016 proběhlo na Krajském úřadě Libereckého kraje jednání, které vy-

volala obec Horka u Staré Paky za účelem pořizování změny Územního plánu obce
Horka u Staré Paky. Cílem jednání bylo specifikovat možnou trasu vedení budoucí
cyklostezky, jelikož do tohoto dokumentu je již zanesen silniční koridor, který má
řešit budoucí obchvat právě zmiňované obce, včetně obce Čistá u Horek. Pro za-
jímavost: začátek se v dnešní době nachází ve „studeném kolenu“ před obcí Vido-
chov (pod vysílačem) a konec před obcí Dolní Kalná u odbočky Bukovina u Čisté
(ke koupališti).

Z našeho pohledu je nejdůležitější to, že v současné době navrhovaná „mimoú-
rovňová“ křižovatka se může změnit na „úrovňovou“ (tedy kruhový objezd), což by
bylo i z pohledu plánovaného záměru cyklostezky schůdnější a odklon této stavby
od silniční trasy ve směru na Studenec by byl co nejmenší. Pro představu: křižo-
vatka se má nacházet u pomníku sv. Marie na rozhraní katastrů Studenec u Horek
a Horka u Staré Paky, ale na katastru obce Horka u Staré Paky – tedy pod touto
sochou.
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Osobně si myslím, že se tohoto záměru (vybudování obchvatu) moje generace
nedočká, je však potřeba najít řešení, aby obě stavby našly společná řešení a ani
jedna nelimitovala výstavbu té druhé. Lituji však obec Horka u Staré Paky, jelikož
v současné době navrhovaná varianta rozděluje tuto obec s vlastní částí Nedaříž
mostní konstrukcí vedoucí nad firmou Jilos, s. r. o., ve vzdálenosti 300 metrů.

Upozornění: předešlý název „cyklotrasa“ se z daného jednání upravil na „cyklos-
tezka“ z důvodu současného využití možného dotačního titulu (v době žádosti se
může tento název opět změnit).

Jiří Ulvr, starosta

‼! POZOR – DŮLEŽITÉ ‼!
V letošním roce probíhá digitalizace katastrálního území Studenec u Horek. Po

delších jednáních se nám podařilo to, aby pověřený pracovník (a člověk tomu fun-
dovaný) katastrálního úřadu přijel za Vámi k nám na náš obecní úřad a my Vám
tak ušetřili cestu do Semil, kde současný úřad přebývá. Využijte tedy tuto nabídku
a přijďte do zasedací místnosti Obecního úřadu ve Studenci ve dne: 5., 7., 12.,
14. září 2016 vždy od 13.30 do 16.30 hodin. Více informací Vám přikládám níže.

Jiří Ulvr, starosta

Oznámení obci o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho
vyložení k veřejnému nahlédnutí

Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily (dále jen „ka-
tastrální úřad“), podle § 45 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí
(katastrální zákon), a podle § 58 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí
(katastrální vyhláška), oznamuje, že

katastrální operát obnovený přepracováním na digitalizovanou katastrální mapu
(dále jen „obnovený katastrální operát“) v katastrálním území Studenec u Ho-
rek obce Studenec bude předložen k veřejnému nahlédnutí v budově Obecního
úřadu Studenec, a to ve dne od 1. 9. 2016 do 14. 9. 2016 a s možností uplatnění
námitek proti jeho obsahu.

V souladu s ustanovením § 38 odst. 1 písm. a) a c) katastrálního zákona v rámci
nezbytné spolupráce s katastrálním úřadem Vás žádáme:
1. o zveřejnění oznámení o vyložení obnoveného katastrálního operátu k veřej-

nému nahlédnutí, jehož vzor Vám zasíláme jako přílohu k tomuto dopisu, a to
v souladu s ustanovením § 45 odst. 2 katastrálního zákona způsobem v místě ob-
vyklým po dobu 30 dnů před vyložením obnoveného katastrálního operátu;
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oznámení, které obsahuje nezbytné informace pro vlastníky nemovitostí a jiné
oprávněné, je adresováno všem vlastníkům nemovitostí evidovaných v uvede-
ném katastrálním území, kteří mají pobyt nebo sídlo ve Vaší obci, a těm vlastní-
kům nemovitostí s trvalým pobytem nebo sídlem mimo Vaši obec, u nichž kata-
strálnímu úřadu není známa adresa jejich pobytu,

2. o součinnost Vašeho zaměstnance nebo osoby pověřené obcí (dále jen „zaměst-
nanec obce“) při zpřístupnění obnoveného katastrálního operátu k veřejnému
nahlédnutí, neboť zaměstnanec katastrálního úřadu bude přítomen pouze ve
dnech 5., 7., 12 a 14. 9. 2016; zaměstnanec obce bude seznámen s obsahem obno-
veného operátu tak, aby při zájmu o nahlédnutí do obnoveného operátu v den
nepřítomnosti zaměstnance katastrálního úřadu mohl zájemci o nahlédnutí vy-
hledat požadované údaje o jeho vlastnictví,

3. o vytvoření podmínek pro vyložení operátu (alespoň tři kancelářské stoly), pro
jednání s občany (židle) a o přiměřené klimatické podmínky v jednací místnosti.

V případě, že zaměstnanec obce nebude při nepřítomnosti zaměstnance kata-
strálního úřadu schopen poskytnout zájemci požadované údaje o jeho vlastnictví,
bude možné po předchozí dohodě nahlédnout do obnoveného katastrálního ope-
rátu na katastrálním pracovišti. Do obnoveného katastrálního operátu je současně
možné po dobu jeho vyložení nahlédnout i na webových stránkách Českého úřadu
zeměměřického a katastrálního na adrese: hp://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKata-
strInfo.aspx.

Vlastníkům a jiným oprávněným, kteří nemají v obci trvalý pobyt nebo sídlo,
zašle katastrální úřad samostatná oznámení o vyložení obnoveného katastrálního
operátu.

Děkujeme Vám za poskytnutou součinnost.
S pozdravem

Ing. Jiří Bekr, ředitel Katastrálního pracoviště Semily
Katastrální úřad pro Liberecký kraj

OZNÁMENÍ

o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení
k veřejnému nahlédnutí

Obecní úřad Studenec podle ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb.,
o katastru nemovitostí (katastrální zákon), a na základě oznámení Katastrálního
úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily (dále jen „katastrální úřad“)
č. j. OO-5/2014-608 oznamuje, že v budově Obecního úřadu Studenec, v období od
1. 9. 2016 do 14. 9. 2016, vždy v úředních dnech od 13.30 do 16.30 hod.,
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bude vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený přepracová-
ním na digitalizovanou katastrální mapu (dále jen „obnovený katastrální ope-
rát“) v katastrálním území Studenec u Horek obce Studenec

Ve dne 5., 7., 12. a 14. 9. 2016 bude od 13.30 do 16.30 veřejnému nahlédnutí
přítomen zaměstnanec katastrálního úřadu. Mimo tuto stanovenou dobu bude
možné do elaborátu nahlédnout v budově Katastrálního pracoviště v Semile
(Pekárenská 34, Semily – 3. patro, č. dveří 309) v úřední i neúřední dny od 8.00 do
11.00 (nebo po předozí tel. domluvě).

Do obnoveného katastrálního operátu je současně možné po dobu jeho vylo-
žení nahlédnout i na webový stránká Českého úřadu zeměměřiého a ka-
tastrálního na adrese: hp://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx.
Vlastníci nemovitostí a jiní oprávnění (dále jen „vlastníci“) se upozorňují na tyto
skutečnosti:

1. Obnovou katastrálního operátu nejsou dotčena vlastnická ani jiná práva k ne-
movitostem zapsaná v katastru nemovitostí (§ 43 katastrálního zákona).

2. Výměra parcely je evidována s přesností danou metodami, kterými byla zjištěna;
jejím zpřesněním nejsou dotčeny právní vztahy k pozemku [§ 2 písm. g) kata-
strálního zákona].

3. V obnoveném katastrálním operátu je doplněna dosud platná katastrální mapa
zobrazením hranic zemědělských a lesních pozemků, jejichž hranice v terénu ne-
existují a jsou sloučeny do větších půdních celků, pokud to umožňuje kvalita je-
jich zobrazení v grafickém operátu dřívější pozemkové evidence (§ 40 katastrál-
ního zákona), přitom tyto parcely jsou zpravidla označeny novými parcelními
čísly, aby se zabránilo duplicitě a nedošlo při majetkoprávních převodech k zá-
měně parcel.

4. Vlastníci mohou během vyložení obnoveného katastrálního operátu a ve lhůtě
do 15 dnů ode dne, kdy skončilo jeho vyložení, podat námitky proti obsahu ob-
noveného katastrálního operátu. O podaných námitkách rozhoduje katastrální
úřad (§ 45 odst. 3 katastrálního zákona). V této době mohou vlastníci ohlásit pří-
padnou změnu osobních údajů doloženou průkazem totožnosti. Neúčast vlast-
níků a jiných oprávněných při vyložení operátu není překážkou pro vyhlášení
platnosti obnoveného katastrálního operátu.

5. Katastrální úřad vyhlásí platnost obnoveného katastrálního operátu dnem
30. 9. 2016 Nebude-li pravomocně rozhodnuto o některých námitkách, je kata-
strální úřad oprávněn vyhlásit platnost obnoveného katastrálního operátu s tím,
že tuto okolnost vyznačí v katastru. Po nabytí právní moci rozhodnutí o ná-
mitkách katastrální úřad toto upozornění odstraní (§ 46 odst. 1 katastrálního
zákona).
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6. Dnem vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu se dosavadní kata-
strální operát stává neplatným a nadále se používá obnovený katastrální operát
(§ 46 odst. 2 katastrálního zákona).

Toto oznámení se doručuje veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 25
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
– všem vlastníkům, kteří mají v obci trvalý pobyt nebo sídlo,
– těm vlastníkům, u kterých není katastrálnímu úřadu znám jejich trvalý pobyt

nebo sídlo a kterým z uvedených důvodů nemůže katastrální úřad doručit toto
oznámení podle § 45 odst. 2 katastrálního zákona.

Sběrný dvůr v Kruhovce bude otevřen každou druhou sobotu od 10. 9. 2016
(24. 9., 8. 10., 22. 10.,) do 5. 11. 2016 od 9 do 12 hod. V těchto termínech a časech
bude možné na tomto místě odevzdat i nebezpečný odpad a elektrozařízení. Ulo-
žení odpadu do kontejneru bude možné pouze pro občany Studence a Zálesní
Lhoty, pro majitele nemovitostí na území naši vesnic a po předložení občan-
ského průkazu.

NO bude v Zálesní Lhotě vyvážen 17. 9. 2016.
Kontejnery na komunální odpad budou umístěny v Zálesní Lhotě od 23. do

25. září 2016 u skladovací haly ZETKY Strážník a.s. za kostelem.
Připomínáme občanům, že pytle s tříděným odpadem se dávají na sběrná

místa vždy první pondělí v měsíci!

Sběr nebezpečného odpadu a elektrozařízení
sobota 17. září 2016

Studenec Zálesní Lhota – POZOR, NOVÉ ČASY
NO bude sbírán u Svatých 8.30
od 10. 9. 2016 do 5. 11. 2016 u Kynčlů 8.40
každou druhou sobotu u samoobsluhy 8.50
ve sběrném dvoře v Kruhovce! u hospody 9.00

u továrny 9.15
na křižovatce 9.30

Se svým odpadem si každý musí přijít osobně.
Sběr je zdarma pouze pro občany našich vesnic a pro majitele nemovitostí na
území našich vesnic!
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Sběr nemohou použít právnické osoby a osoby fyzické oprávněné k podnikání.
Pozor! Pneumatiky jsou sbírány pouze bez ráů!
Elektrozařízení = všechno, co je na elektrický proud nebo na baterie.

Kontejnery na komunální odpad budou umístěny
v Zálesní Lhotě od 23. do 25. září 2016

u skladovací haly ZETKY Strážník a.s. za kostelem.

‼! Ve Studenci budou kontejnery umístěny ve  sběrném dvoře v Kruhovce
u haly každou druhou sobotu od 10. 9. do 5. 11. 2016 od 9 do 12 hod. Ulo-
žení odpadu do kontejneru bude možné pouze pro občany Studence a Zálesní
Lhoty, pro majitele nemovitostí na území naši vesnic a po předložení ob-
čanského průkazu ‼!

Děkujeme – OÚ Studenec

Z jednání zastupitelstva obce
Druhé letošní zasedání studeneckých zastupitelů proběhlo 13. června, zúčastnilo

se jej 13 zastupitelů a 5 občanů.
Během jednání byl představen návrh nového pečovatelského domu ve Studenci.

Firma Projektis ze Dvora Králové byla pověřena dokončením jeho studie a zhotove-
ním dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení, a to včetně projektu
demolice stávající budovy. Starosta a rada obce pak byli pověřeni dalším jednáním,
podpisy smluv a objednávek a schvalováním nejvýhodnějších nabídek ve výběro-
vých řízeních.

Dále byly odsouhlaseny smlouvy týkající se majetkoprávního vypořádání s řím-
skokatolickými farnostmi Studenec u Horek a Zálesní Lhota. Součástí je i to, že
obec koupí od současného majitele pozemky na části studeneckého hřbitova, pro-
tože při tehdejším rozšiřování hřbitova tato koupě nebyla dokončena.

Projednány a schváleny byly také následující body:
– prodeje pozemků ve Studenci a v Zálesní Lhotě,
– obecně závazná vyhláška č. 1/2016,
– rozpočtové změny za rok 2016,
– celoroční hospodaření obce a její závěrečný účet za rok 2015 včetně zprávy au-

ditora s hodnocením „bez výhrad“,
– půjčka z Fondu rozvoje bydlení.
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Naproti tomu zastupitelé nesouhlasili s přistoupením Obce Studenec k projektu
Pošta Partner.

V diskusi pan starosta informoval o těchto záležitostech:
– Je vypracována studie, na jejímž základě mohou proběhnout jednání o přístavbě

základní školy směrem ke Stráni. Nejdůležitějším krokem je nyní vyčlenění části
lesního pozemku, aby stavba byla v souladu s územním plánem a splňovala od-
stup od hranice lesa.

– Na chodník od zastávky U Trojice směrem na Špici byla získána dotace z roz-
počtu Libereckého kraje ve výši 300 tisíc Kč. Stavbu zhotoví firma IMDV Horka,
jež uspěla ve výběrovém řízení.

– Na chodník v Rovnáčově (od Chládkových na konec obce) bude podána žádost
o dotaci do výzvy Státního fondu dopravní infrastruktury, a to buď v červenci
(bude-li výzva v tomto termínu vypsána), nebo začátkem roku 2017.

– Při dubnové návštěvě zastupitelů partnerské obce Zuberec se uskutečnilo ve
Vrchlabí jednání o přeshraniční spolupráci. Je možné se zapojit do Mezinárod-
ního visegrádského fondu, uvažovaná spolupráce měst a obcí Vrchlabí, Zuberec,
Kowary a Studenec by se týkala převážně vzdělávání mládeže školního věku.

– Pan Pavel Jiran inicioval diskuzi o vyhlášce na zachování nočního klidu. Nevedly
ho k tomu akce pořádané obcí či spolky, ale domácí akce s hlasitou reproduko-
vanou hudbou pouštěnou do ranních hodin. Pan místostarosta jedná o možné
podobě tohoto dokumentu.

– Dne 14. června proběhne ve Studenci setkání hejtmana s občany.

Pan místostarosta poděkoval Tomáši Chrtkovi za organizaci Studeneckých mílí,
na které jsou velice kladné ohlasy.

Pan Tomáš Chrtek informoval, že na podzimní obecní akci budou hrát místo
slíbeného Komunálu skupiny Alibi Rock a Bon Jovi revival. Po jeho připomínce
k plánování akcí na další rok bylo dohodnuto, že se tyto záležitosti projednají na
podzimním zasedání zastupitelstva.

Paní Marie Mühlová navrhla umístit chemické WC ke hřbitovu do Zálesní Lhoty.
Paní Dana Synková poděkovala Tomáši Chrtkovi za operativní postavení obec-

ního pártystanu za školou během školního koncertu pro rodiče.
Paní Hana Švecová pochválila přístup firmy Projektis k navrhované výstavbě pe-

čovatelského domu a požádala, zda by kvůli zvýšenému provozu při objížďce mohla
být do Zálesní Lhoty umístěna ke školce značka „Pozor, děti“. Pan místostarosta
to slíbil projednat s odborem dopravy a dodal, že v současnosti se řeší zpomalení
rychlosti na silnici ze Zálesní Lhoty směrem na Martinice.
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Pozvánka do knihovny
Jak naši čtenáři vědí, v době letních měsíců v knihovně dovolenou nemáme.
Vždy tam v obvyklých časech najdete alespoň jednu z nás.
Připomínáme, že v úterý jsme v knihovně k zastižení od 8 do 10 hod. Ve středu

a v pátek od 15 do 18 hod.
V dnešní nabídce Vám představíme několik novinek, které byly do naší knihovny

koupeny. Je to jen zlomek z toho, co bylo pořízeno. Věříme, že si vybere v pestrosti
žánrů každý, ze stávajících i nových čtenářů.

Těšíme se na setkání s Vámi.
Vaše knihovnice

Ludmila Tauchmanová a Helena Soukupová

Liane Moriarty: Na co Alice zapomněla
Tak jak bych se měla po dočtení o této knize rozepsat, abych

na něco nezapomněla? :o)
Kniha obsahující zajímavou zápletku (která je ale i v mnoha

jiných dílech) si mne asi nejvíce získala tím, s jakou lehkostí
jsem díky spisovatelčinu nadání vstoupila do lidsky uvěřitelného
příběhu několika lidí.

Jejich každodenní starosti jim mnohdy přerůstají přes hlavu
a pomalu, plíživě pohřbívají to, co ve vztazích bylo čisté, svěží
a nepostradatelné. A pak přijde „pecka do hlavy“ a najednou je

tu znovu ten vše prostupující pocit blízkosti k osobě v prioritním vztahu. Jaké by
to bylo zapomenout a díky tomu znovu vzpomínat na to krásné?

Myslím, že podobně to u čtení této knihy prožívá každý.
Vedlejší postavy silou svých osudů nezůstaly mimo. Celkové propojení se mi

moc líbilo. Mít na sociálních sítích prababičku, jež ráda vkládá informace i fotogra-
fie, musí být ovšem trochu nebezpečné…

Liane Moriarty: Sedmilhářky

Než jsem se začetla, musela jsem si zvyknout na trochu jiný
styl, než na který jsem narazila v předchozí knize (Na co Alice
zapomněla). Začátky kapitol působí zprvu trochu zamotaně, ale
jak se postupně blížíme k pochopení, o co vlastně půjde, zvy-
šuje se napětí.

Žasla jsem, že autorka příběh vypráví jinak, a musím říci,
že ji obdivuji, jak dobře to zvládla. Předložila nám opět velmi
lidský příběh zasazený do prostředí, které si s různými malými
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obměnami dokáže představit každá žena, manželka a máma. Sice tak úplně nechápu
(a ani si nepřeji, aby se to u nás stalo běžné) to zaujetí pro školku, narozeninové
oslavy malých dětí a podobně, ale příběh života je vždy originální, a přesto v ně-
čem tak známý, ať se odehrává v Evropě či Austrálii. Hlavní hrdinky se mi staly
blízkými a přála jsem jim vše dobré. Každá se potýká s něčím, co říkat nechce…, ale
nebudu raději nic prozrazovat. Doporučuji k přečtení.

Hana Marie Körnerová: Dlouhá cesta
Další kniha ze série, která začíná útěkem babičky a jejích svěřenek kočárem do

Čech v době Francouzské revoluce.
Opravdu jsem se těšila, jak to bude se všemi dál.

Postavy nám autorka připomněla hned v úvodním shrnutí –
což považuji za velmi dobrý nápad. Přece jen je dobré, něco si
před začátkem četby oživit.

Tento kousek života, popisovaný v této knize, byl podle mne
zatím ze série nejlepší. Napětí, dobrodružství, zvraty, vztahy
a k tomu jakási hluboká lidskost i uprostřed drsného prostředí
v drsné době. Autorce se podařilo zprostředkovat velmi věrně
a pravdivě prostředí, kdy lidem doslova visel meč (gilotina) nad
hlavou – přečetla jsem se zatajeným dechem. A uvědomila si, že
něco se stále opakuje… paměť národů je tak krátká! Kéž bychom

se jako lidé dokázali více poučit ze své minulosti. Neodpustím si krátkou ukázku
a děkuji autorce za skvěle prožitý čas s jejím dílem.

„Mějte na paměti, že všechny dějinné zvraty nejspíš začaly z čistého nadšení
a touhy po spravedlivějším světě. Ale skončily stejně: těm nahoře jde vždycky o moc
a těm dole je každá válka dobrá na to, aby si to vyřídili se svými bohatšími nebo
jen šťastnějšími sousedy. Za normálních podmínek se takové věci táhnou celá léta.
Za války je to vyřízeno okamžitě a jednou provždy! Náboženství nebo ideál jsou jen
dobrou záminkou.“

Skvěle napsáno. I když chci věřit, že těžkosti a bolesti
v každé historické době dokázaly probudit i potřebné hrdiny.

Rowan Coleman: Není co ztratit
Jsem velmi ráda, že jsem objevila díky knihovně tuto au-

torku.
Musím se přiznat, že mne zaujala stejně jako Jojo Moyes.

Což je překvapující.
Snad je to tím vypravěčským talentem, snad tím, že

kniha rozebírá nelehká témata, a přesto zůstává knihou
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optimistickou. Doufám, že nebudu příliš prozrazovat, když napíši pár dojmů, ale
pokud máte rádi opravdová překvapení a nečtete ani záložky knih, pak dál nečtěte
ani tento komentář.

Chvílemi na mne dorážely myšlenky, že v běžném životě by rozhodně nebylo
možné vypravit se takto za svým snem a nalézt ho. Zvláště když život hlavní hr-
dinky byl spjat s domácím násilím, nevyřešenými vztahy a celkovou izolací. Ale po
dočtení knihy jsem si řekla: „A proč vlastně ne?“ To nás současný přetechnizovaný
svět již natolik deptá, že nemůžeme věřit ve šťastné konce, vítězné bitvy se sebou
samými, včas uzdravené vztahy, přátelství a lásku, ve kterých rozpoznáme hodnotu
svou i toho druhého?

Uvědomila jsem si, že se mi ten pohled naděje opravdu líbí. Klidně více takových
knih.

Ve službá zla

(Již třetí pokračování detektivní knihy, kde se pod pseudonymem Robert Gal-
braith ukrývá čtenářům dobře známá J. K. Rowling, jež napsala celosvětově pro-
slulou sérii Harry Poer.)

Ode mne opět plné hodnocení!
Spisovatelka zkrátka psát umí, nejen že vrátila knihu do

rukou dětí, ale dokáže psát i pro nás „větší“. Pro mne osobně
je počet stran spíše přínosem, mám ráda pomalejší přešlapo-
vání ve vyšetřování, a právě proto zůstává mým nejoblíbe-
nějším první díl série.

I tentokráte jsem četla vždy, když jsem měla chvilku, a li-
tovala času, kdy jsem musela čekat na překlad (šťastní, jež
čtou originál v originále). Tento díl ale rozehrával možná až
moc dějových linek. A sílící temnota či bezútěšnost v každé
další knize z této série (i když mnozí čtenáři vítají více napětí
a akce) mi připomíná, kolik zla kolem nás může být. Naštěstí
existují hospůdky, nejen v Londýně, kde si člověk může sednout, vychutnat si jídlo
i pohodu a svěřit se příteli s tím, co nás zrovna tíží. Moc se mi líbil pohled do mi-
nulosti hlavních postav, stali se mně pak mnohem bližšími.

Vraha jsem opět tušila, i když částečné překvapení s tím spojeno bylo. Asi jediné,
co mi tentokráte už trochu vadilo, bylo jiskření v ústřední trojici. Nechtěla bych být
takto nejistá, když bych měla říkat své životní ano. Přijde mi to neférové ke všem
zúčastněným, takže doufám, že to autorka nějak zdárně vyřeší. A tím nemyslím, že
se jeden z nich stane obětí nějakého dalšího vraha.
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Karin Slaughter: Tripty
Jsem moc ráda, že jsem začala s prvním dílem série. Sice jsem

již od autorky přečetla Genesis, a tak jsem se trochu obávala
drsných scén, ale tentokráte mne velmi mile překvapilo samo
zpracování příběhu. Dívat se hned z několika stran na probí-
hající události jakoby očima mnohých zúčastněných bylo pro
mne natolik vtahující do probíhajícího děje, že jsem četla od za-
čátku do konce bez zastavení (no dobrá, musím přiznat, že mi
to umožnilo moje onemocnění angínou).

Will Trent se stal okamžitě mou oblíbenou postavou a i další byli uvěřitelní. Uvě-
řitelní natolik, že jsem s tísní přemýšlela nad tím, co dokáže člověk udělat člověku.
To je ten problém s thrillery – po jejich přečtení si uvědomím, že svět je někdy
těžkým místem k životu. A co to s námi lidmi někdy je, že nedokážeme ochránit
svá mláďata? Líbilo se mi, že autorka dost jasně vykresluje, jaké má její země pro-
blémy, i když jsem přesvědčená, že Atlantu miluje.

Základní škola a Mateřská škola Studenec

Ohlédnutí za školním rokem 2015/2016
I když se prázdniny blíží ke svému konci a nový školní rok netrpělivě přešlapuje

za dveřmi, patří vždy toto číslo Studeneckého zpravodaje ohlédnutí za rokem uply-
nulým. Loučení se školním rokem 2015/2016 proběhlo nejprve v amfiteátru předá-
ním cen nejlepším sportovcům a nejaktivnějším žákům a v poslední den školního
roku se žáci prvního ročníku a celý pedagogický sbor rozloučili s deváťáky.

Ti letošní „deváťáci“ opět patřili k povedeným třídám, se kterými se škola loučí
se slzou v oku. Většina žáků byla velmi dobrými studenty a řada z nich již dispo-
novala vyhraněným názorem na některé „společenské“ jevy, o kterých i rádi disku-
tovali. A s tím logicky i souvisí jejich další přínos pro studeneckou školu, zapojili
se do různých vědomostních, kulturních i sportovních soutěží a úspěšně reprezen-
tovali školu i obec v okresních, krajských i celostátních soutěžích. K těm nejúspěš-
nějším patřili především Terka Dubská, Majda Hrnčířová, Renča Trejbalová, Tomáš
Exner, Dominik a Patrik Pekárkovi, Honza Šimůnek a Ondra Tušiak. Zvláštní oce-
nění z rukou starosty obce Mgr. Jiřího Ulvra obdržel za reprezentaci školy a obce
Aleš Mühlbach. A hlavně nebylo s nimi smutno, nýbrž někdy i veselo. Byli sice také
pohlceni svými „fejsbuky, tvitry a instagramy“, kde nám poskytovali k nahlédnutí
svoje „selfíčka“, někdy i vyzývavé fotky a byli určitě rádi za každé „olajkování“. Byli
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ale také schopni vymyslet nějakou tu žákovskou kulišárnu, která ke každé generaci
patří. Na cestu do života potom dostali od starosty obce klíčenku, aby si k ní mohli
připevnit ten správný klíč k životu, a od ředitele školy čtyřlístek, nejen jako symbol
štěstí, ale i jako sepětí čtyř základních živlů (voda, oheň, země, vzduch) a životních
dějů (víra, naděje, láska, štěstí). Při této příležitosti nelze zapomenout ani na třídní
učitelku (a její téměř „mateřskou“ péči) Mgr. Petru Faistavrovou, která své „ovečky“
dovedla zdárně až k ukončení povinné školní docházky. Všichni „dospěláci“ si poté
popřáli pohodové prázdniny a správné vykročení do svých dalších studijních po-
vinností. A to jim určitě přejí i všichni čtenáři tohoto čísla Studeneckého zpravo-
daje.

Na první pohled by se mohlo zdát, že uplynulý školní rok 2015/1016 proběhl
kolem nás bez výraznějších vnějších projevů a že zmizel stejně tak rychle, jako
se objevil. První zdání však určitě často klame a nejinak je to i v tomto případě.
Škola v tomto školním roce byla úspěšná v čerpání finančních prostředků z Evrop-
ských strukturálních fondů v posledním roce Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost. V rámci Výzev 51, 56 a 57 došlo k další modernizaci vyba-
vení školy, ke zvýšení vzdělávacího potenciálu některých vyučujících zásluhou dal-
šího vzdělávání, k zavedení nových výukových metod především ve výuce jazyků
a hlavně 50 žáků studenecké školy absolvovalo velice kvalitní jazykový zájezd do
jihozápadní Anglie. Další dotační tituly umožnily navýšení mzdových prostředků,
personální posílení školní družiny a financování školních obědů sociálně slabým
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rodinám v hmotné nouzi. Finančním přínosem pro školu je i ta skutečnost, že si
škola administruje veškeré dotační tituly vlastními silami a nemusí obdobně jako
jiné školy hradit nemalé částky za jejich administraci. Obdobně jako ve státním
rozpočtu, tak i v rozpočtu školy přispělo čerpání „evropských peněz“ k aktivnímu
hospodářskému výsledku.

S ukončením tohoto Operačního programu byl zároveň spuštěn nový Operační
program Věda, výzkum a vzdělávání pro období 2014 až 2020, v jehož rámci byla
vyhlášena Výzva Podpora projektů formou zjednodušeného vykazování prostřed-
nictvím tzv. šablon. Tyto šablony musí být v souladu jednak s potřebami školy,
které byly stanoveny na základě odevzdaných dotazníků škol přímo MŠMT, jednak
s regionálním strategickým záměrem, který zpracovává v rámci Místního akčního
plánu (MAP) Místní akční skupina „Přiďte pobejt!“. Největší pozornost bude věno-
vána péči žákům ohrožených školním neúspěchem, logopedii, čtenářské a matema-
tické gramotnosti, spolupráci škol a pedagogů a především inkluzi (rovné příleži-
tosti všech dětí včetně dětí s různými formami znevýhodnění).

S rostoucím počtem žáků se vedení školy potýká i s prostorovými problémy,
a proto se souhlasem zřizovatele Obce Studenec byly zahájeny kroky k rozšíření
školy. Vzhledem k po-
zemkovým poměrům
v okolí školy příliš
mnoho variant neexis-
tuje a i vlastně jediná
směrem ke Stráni naráží
na řadu administrativ-
ních překážek. I když by
se některé z nich daly
při určitém výkladu zá-
kona vyřešit, chybí to
podstatné, vstřícnost
ze strany příslušných
úřadů. Pro školní rok
2016/2017 budou ještě
prostory školy při ma-
ximální a organizačně
náročné efektivitě jejich
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využití postačovat, ale v dalším školním roce by již muselo dojít ke spojování ně-
kterých tříd, což může v určitém případě ohrozit i kvalitu výuky.

V průběhu školního roku také byli v rámci Dne učitelů oceněni pracovníci ZŠ
a MŠ Studenec, v kategorii Celoživotní přínos to byly kuchařky školní jídelny při
mateřských školách Hana Kordová a Bohuslava Vanclová a v kategorii Pedagogická
osobnost při příležitostí životních jubileí Jaroslava Vokřínková a Petr Junek.

Závěrečná pedagogická rada opět udělila spoustu vyznamenání a pochval, ale
také dvoje opravné zkoušky a jeden neprospěch, naopak s čistým štítem vyšli letos
žáci v kolonce chování (i když řada z nich si odnesla alespoň kaňku v podobě na-
pomenutí či důtky třídního učitele či ředitele školy).

Zatímco žáci a pedagogové školy odpočívají, vedení školy zajišťuje přípravu dal-
šího školního roku a provoz školy o prázdninách. Studenecká škola patří k málo
školám v okolí, která zajišťuje chod mateřské školy a školní jídelny i v převažující
části hlavních prázdnin. Za to patří poděkování všem pracovníkům školy, kteří se
na této službě veřejnosti podílejí. I o letošních prázdninách dochází k řadě úprav ve
škole, malířskými pracemi projdou školní kuchyň včetně skladů, žákovské šatny,
které budou doplněny o další šatní skříňky, a některé třídy. Generální rekonstrukci
čeká šatna u tenisových kurtů (jsou ve správě školy), která již dlouhá léta nevyho-
vuje ani těm základním sociálním požadavkům na sportoviště. Velká pozornost je
věnována i úpravě okolí školy a péči o jednotlivé plochy včetně naučné stezky, jež
byla rozšířena o další herní prvky. Výraznější opravou prošlo i dětské hřiště, které
slouží veřejnosti již desátým rokem. Veškerý areál školy je udržován tak, aby slou-
žil i veřejnosti včetně amfiteátru, jehož využití se dále rozšiřuje (mimo jiné i sva-
tební hostina s řadou významných osobností). O jednotlivých akcích jsou vedeny
diskuse na různých úrovních, potěšující je ta skutečnost, že Nejvyšší právní soud
„smetl“ žalobu na hluk při těchto akcích, neboť neoddělitelně patří k současné době
(přitom tato causa se týkala festivalu, tedy mnohem rozsáhlejší akce, než jsou kon-
certy v amfiteátru či poutní diskotéka u fotbalového hřiště).

A na závěr ještě jedna zmínka, nejen vedení školy, ale i ostatní pedagogové se
snaží přivést do školy osobnosti z různých oblastí společnosti. V letošním roce to
byla projektová manažérka Karin Wateler z nizozemského Mijdrechtu, začínající
spisovatelka a žákyně 9. ročníku Gábina Jakoubková, disidentka Hana Jüptnerová
a lhotecký rodák Siegfried Schorm, českoslovenští reprezentanti Eva Bartoňová,
Daniela Marková a Jan Kreisinger, učitelka Julie Early ze státu Montana (USA) a Ja-
kub Kohák. Právě na jeho příkladu lze ukázat i ten nejdůležitější přínos jednotli-
vých osobností, možnost ovlivnit své posluchače. Odpověď Jakuba Koháka na čas
strávený s mobilem či počítačem možná některého žáka přivedl k zamyšlení, je to
čas, kdy ztrácíme život a stáváme se jejich otroky.
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Závěr školního roku v ZŠ a MŠ Studenec
Sportovní den mateřský škol

Jako na konci každého školního roku měli žáci devátého ročníku napilno. Po-
řádali pro své spolužáky či děti z mateřských škol různé sportovní akce. Jednou
z nich bylo sportovní dopoledne pro děti z obou mateřských škol, kdy všichni mohli
aktivně strávit čas na čerstvém vzduchu plněním různých úkolů. Děti si na deseti
stanovištích zkusily například slalom na koloběžce, trefovat se do branky, prolé-
zat tunelem nebo skákat v pytli. Nadšeně sbíraly razítka a některá stanoviště stihly
dokonce několikrát. Za vyplněnou průkazku plnou razítek dostaly děti sladkou od-
měnu.

Sportovní den, soutěž O nejaktivnějšího žáka a O nejlepšího
sportovce školy

Na předposlední den školního roku připravili žáci 9. třídy spolu s paní učitel-
kou třídní Petrou Faistaverovou sportovní den pro všechny žáky školy. Každý žák
musel projít 10 stanovišť. Na každém stanovišti byl připraven jiný úkol. Děti spor-
tovaly s nadšením a na každého, kdo úspěšně splnil všechny disciplíny, čekala od-
měna v podobě nanuku. Sportovní den byl zakončen slavnostním vyhlášením sou-
těží O nejaktivnějšího žáka školy a O nejlepšího sportovce školy a výsledků Poháru

Nejaktivnější žáci a nejúspěšnější sportovci I. stupně
s Danielou Markovou a Janem Kreisingerem
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ředitele školy. V letošním roce našimi hosty, kteří předali ceny žákům, byli úspěšní
sportovci SK Studenec Daniela Marková a Jan Kreisinger. Daniela Marková, která
již ukončila svoji závodní kariéru a nyní se věnuje trenérské činnosti, je držitelkou
několika medailí z Mistrovství ČR v alpském lyžování a několikanásobnou účast-
nicí Mistrovství světa. Jan Kreisinger je českým reprezentantem v lehké atletice,
držitelem stříbrné medaile z Mistrovství světa v běhu do vrchu a účastníkem let-
ních olympijských her v r. 2012. Mezi jeho osobní rekordy patří zaběhnutí mara-
tónu v čase 2:16:26. Od roku 2016 je členem SK Studenec.

Ocenění Nejlepší sportovec školy získali z dívek Markéta Štefanová za I. stu-
peň a Linda Zahradníková za II. stupeň a z chlapců Jan Štefan I. stupeň a Josef
Efenberk II. stupeň.

Soutěž O nejaktivnějšího žáka vyhrál na I. stupni Daniel Mečíř a na II. stupni
Tomáš Podzimek.

Soutěž O pohár ředitele školy, kterého se v letošním roce účastnil pouze druhý
stupeň, vyhrála Magdaléna Bergerová.

Další ocenění:
Nejlepší sportovec I. stupeň Nejaktivnější žák I. stupeň

bodů bodů
1. Štefanová Markéta 5. B 693 1. Mečíř Daniel 5. B 612
2. Štefan Jan 5. B 515 2. Chrástová Magdaléna 5. B 360
3. Chrástová Magdaléna 5. B 409 3. Štefanová Markéta 5. B 244
4. Šulcová Bára 5. A 359 4. Pekárková Lucie 5. B 205
5. Berger Ondřej 5. B 292 5. Link Radim 5. B 192
6. Votočková Pavlína 5. A 247 6. Štefan Jan 5. B 188
7. Bartoňová Iveta 5. A 222 7. Chrástová Barbora 2. B 140
8. Votočková Tereza 5. A 222 8. Mečíř Samuel 3. B 135
9. Chrástová Barbora 2. B 218 9. Pfeifer Erik 4. B 114
10. Pekárková Lucie 5. B 195 10. Vanclová Jana 2. B 111

10. Kolářová Jolana 3. A 111

Nejlepší sportovec II. stupeň Nejaktivnější žák II. stupeň
bodů bodů

1. Zahradníková Linda 7. B 557 1. Podzimek Tomáš 6. B 939
2. Šimůnková Veronika 8. A 554 2. Chrástová Tereza 8. 860
3. Efenberk Josef 7. A 539 3. Mühlbach Aleš 9. 699
4. Štefan Vít 7. B 529 4. Kuříková Klára 7. B 553
5. Exner Tomáš 9. A 525 5. Urbanová Tereza 7. B 497
6. Chrástová Tereza 8. A 487 6. Hrnčířová Magda 9. 417
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Nejaktivnější žáci a nejúspěšnější sportovci II. stupně
s Danielou Markovou a Janem Kreisingerem

7. Kejmarová Jana 8. A 463 7. Kuřík František 8. 402
8. Hrnčířová Magda 9. A 459 8. Urban Dominik 8. 292
9. Dubská Terezie 9. A 437 9. Urbancová Klaudie 6. B 273
10. Reiner Vojtěch 7. B 434 10. Hamáčková Eliška 8. 257

Sběrové soutěže v ZŠ Studenec
V naší základní škole ve Studenci sbírají žáci sušené byliny, pomerančovou a ci-

trónovou kůru, starý papír, použité baterie a nepotřebná elektrozařízení. Sušené by-
liny jsou žákům propláceny v plné výši, ostatní sběr probíhá formou soutěží a žáci
získávají odměnu formou poukázky do jilemnických obchodů či nějakou jinou věc-
nou cenu. Nejlepšími sběrači ze 329 žáků ZŠ ve školním roce 2015/2016 jsou:

Starý papír
1. Sladovník Vlasta 4. A 2556 kg 8. Hodula Vojtěch 4. B 525 kg
2. Podzimek Lukáš 3. B 1523 kg 9. Drbohlavová Eliška 8. 522 kg
3. Kalenský Adam 8. 1062 kg 10. Kejmarovy
4. Štefanová Markéta 5.B 889 kg Jana a Lenka 8. 503 kg
5. Efenberk Josef 7. A 821 kg
6. Buďárek Šimon 3. A 688 kg
7. Hodulová Kateřina 1.B 533 kg
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Pomerančová kůra Citrónová kůra
1. Kalenský Adam 8. 22 050 g 1. Sedláková Adéla 4. A 2000 g
2. Exnerová Pavla 5. A 12 450 g 2. Kuřík Matouš 5. B 1850 g
3. Link Radim 5. B 10 000 g 3. Kuřík Jakub 2. B 1500 g
4. Šedivý Josef 2. B 8350 g 4. Pavlová Karolína 2. B 1500 g
5. Horáček Dominik 3. A 7450 g 5. Vondra Lukáš 7. B 1450 g
6. Brejšová Alena 1. B 6950 g 6. Kubátová Klára 1. B 1330 g
7. Brejšová Ivana 4. A 6800 g 7. Kalenský Adam 8. 1100 g
8. Kubátová Klára 1. B 6250 g 8. Pfeifer Erik 4. B 650 g
9. Vydra Jakub 2. B 6000 g 9. Kuřík Jakub 3. B 600 g
10. Horáček Šimon 2. A 5950 g 10. Štefan Vít 7. B 550 g
Baterie Elektrozařízení
1. Vaníček Jakub 2. B 1. Kalenský Adam 8. A
1. Kalenský Adam 8. A 2. Holečková Pavlína 6. B
3. Vaníček Ondřej 5. B 3. Podzimek Tomáš 6. B
4. Ježek Miroslav 2. A 4. Urbancová Klaudie 6. B
5. Vanclová Jana 2. B 5. Link Radim 5. B
6. Janhuba Josef 6. A 6. Pavlová Karolína 2. B
7. Link Radim 5. B 7. Klazarová Nikola 3. B
8. Urbancová Klaudie 6. B 8. Sladovník Vlastimil 4. C
9. Lánský Jan 2. A 9. Falta Tomáš 9. A
10. Pavlová Karolína 2. B 10. Chrástová Magdaléna5. B

Rozloučení se školkou aneb hurá do školy!
Poslední červnový týden si předškoláci v mateřské škole užívají zvláštním způ-

sobem a ani letošní rok nebyl výjimkou. Čeká je totiž přespávání ve školce, hledání
pokladu a vyvrcholením je pasování na školáky za účasti všech rodičů.
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Spali jsme ve školce
Ze čtvrtka na pátek jsme se

„odstěhovali“ do školky. Od-
poledne začalo pátráním po
ztracených dětech. Představte
si, že polovinu dětí si vypůjčil
drak Šmak, protože chtěl uva-
řit dobrou večeři… a ta druhá
polovina dětí po kuchařích
a drakovi pátrala. Obě party
dětí se šťastně setkaly a ještě
našly sladký poklad. Odmě-
nou jim bylo opékání buřtíků u školy a trocha těch lumpáren při podvečerních
hrách. Buřtíky dostali předškoláci darem od pana Miroslava Noska přímo z jeho
řeznictví – moc děkujeme, byly mňam!

Večer se děti nebály projít setmělou chodbou školy a podepsat se na tajemnou
listinu. A pak už hurá na kutě! Krásně se nám to spalo! Nebyla ani jedna slzička,
všichni byli velmi stateční a hodní! Za odměnu dostali ráno voňavý polštářek jako
dárek od pana Petra Podzimka z jeho firmy AROMIS – také děkujeme!

Odpoledne s rodiči a pasování na školáky
V úterý 28. 6. při odpoledním setkání s rodiči předvedly děti, co se ve školce na-

učily: společně zatancovaly, zazpívaly, recitovaly veselé básničky, krásně zapískaly
na flétničky. Odměnou jim byl veliký potlesk od rodičů, babiček, dědů i sourozenců.
Jako dárek a památku na mateřskou školku jim paní učitelky předaly bílá trička
s obrázkem, který si pak společně s rodiči vybarvili. Práce jim šla krásně od ruky.
A to bylo rozloučení letošních předškoláků se školkou a po prázdninách hurá do
školy! Ať se vám, milé děti, v základní škole daří a rády vzpomínáte na roky strá-
vené v mateřské školce‼!

kolektiv učitelek MŠ Studenec

Olympiáda mateřský škol
Pátek 10. června 2016 byl pro předškoláky z MŠ Studenec zvláštním dnem. Už

v půl osmé ráno se všechny děti za učitelského doprovodu vydaly zvláštním auto-
busem směr Nová Paka. Zde se v tento slunečný den konala Olympiáda mateřských
škol Novopacka. Byl to již třináctý ročník, atletické závody pořádal dobrovolný sva-
zek obcí Novopacko a město Nová Paka. Mateřská škola Studenec se účastnila po-
čtvrté. V loňském roce obsadily studenecké děti 2. místo. Letošního ročníku se zú-
častnilo 12 mateřských škol z okolí Nové Paky. Soutěžit ovšem smělo pouze 16 dětí
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z jedné školky, 8 chlapců a 8 dívek. Ostatní děti si užily olympiádu jako doprovod,
diváci a fandové. Závodilo se v běhu na 40 metrů, skoku dalekém, hodu kriketovým
míčkem a běhu na 300 metrů. V každé disciplíně bodovalo pouze prvních deset dětí
(vítěz 11 bodů, 2. místo 9 bodů, třetí bodů osm, čtvrtý sedm atd.). Pro většinu dětí
to byly první opravdové atletické závody, zaklekaly do startovních bloků, slyšely
startovní výstřel, musely dodržet svoji dráhu a při skoku dalekém pochopit, kde se
musí odrazit, aby nebyl přešlap. V takových podmínkách a mezi tolika závodníky
se Studenečáci v modrých školních dresech neztratili, v několika disciplínách pat-
řili mezi nejlepší! Zvlášť Gábinka Hájková se prezentovala velmi pěknými výkony
a přivezla si domů 3 medaile.
Běh na 40 metrů dívky: 1. místo Hájková Gabriela výkon 7,70 sekundy, 6. místo
Buďárková Laura 8,80 s, 8. místo Lánská Adéla 8,50 s (Adélka běžela finále B, kde
obsadila druhé místo a svým časem předčila i některé závodnice z finále A). Běhu
se účastnilo 29 dívek.
Běh na 40 metrů lapci: 4. místo Hampl Jiří 7,60 s, 9. místo Šulc Jakub 8,20 s
(3. místo finále B), 17. místo Bulušek Jaromír 8,60 s. Závodilo celkem 35 chlapců.
Skok do dálky dívky: 1. místo Hájková Gabriela výkon 264 centimetrů (toto byl
nejdelší skok dne, neboť i vítěz mezi chlapci neskočil tak daleko jako naše Gábi),
3. místo Háková Barbora 235 cm, 12. místo Trejbalová Barbora 202 cm. Do písku
skákalo celkem 26 dívenek.
Skok do dálky lapci: 3. místo Šulc Jakub 237 cm, 18. místo Bulušek Jaromír
201 cm, 23. místo Hampl Jiří 187 cm. Chlapců skákalo 33.
Běh na 300 metrů dívky: 3. místo Hájková Gabriela výsledný čas 1 minuta
10 sekund, 11. místo Buďárková Laura 1:20 min, 13. místo Kovářová Regina
1:22 min. Na 300 metrů se vydalo celkem 20 závodnic.
Běh na 300 metrů lapci: 5. místo Hampl Jiří 1:09,0 , 6. místo Šulc Jakub 1:09,2,
18. místo Tauchman Jakub 1:24,1. Tohoto běhu se účastnilo 31 malých závodníků.
Hod kriketovým míčkem dívky: 7. místo Kovářová Regina výkonem 8 metrů
a 46 centimetrů, 11. místo Buďárková Laura 7,75 m, 16. místo Jodasová Eliška
6,57 m. Kriketovým míčkem házelo celkem 25 dívek.
Hod kriketovým míčkem lapci: 14. místo Bulušek Jaromír 11 metrů a 34 centi-
metrů, 17. místo Tušiak Václav 10,33 m, 24. místo Štefan Josef 8,36 m. Chlapců há-
zelo 34.
Běh na 300 metrů pro příozí dívky (závodníci mimo olympijské bodování):
1. místo Lánská Dagmar, 2. místo Jodasová Eliška, 3. místo Mencová Vanessa. To-
hoto běhu se zúčastnilo celkem 33 děvčátek. V tomto závodě se neměřil čas a v po-
řadí se zapisovaly pouze první tři závodnice. My ale víme, že i další předškolačky
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Regina Kovářová, Barbora Háková, Jiří Hampl, Jakub Tauchman, Laura Buďárková,
Jakub Šulc, Vanessa Mencová, Barbora Trejbalová, Eliška Jodasová, Adéla Lánská,
Josef Štefan, Justýna Horáčková, Jaromír Bulušek, Václav Tušiak, Gabriela Hájková.

Sedící diváci a fandové: Nella Albrechtová, Michal Kuřík, Charloe Martinak,
Markéta Kuříková, Jiří Machálek, Natálie Horáčková, Lenka Vanclová, Daniela
Oová, Anita Galbavá, Dagmar Lánská, Roman Sklenička a Vít Planík.

ze Studence si tento běh vyzkoušely a bojovaly jako lvice, a to: Justýna Horáč-
ková, Nella Albrechtová, Anita Galbavá, Danielka Oová, Markéta Kuříková a Na-
tálie Horáčková. Běh na 300 metrů pro příozí lapce: Závodu se účastnilo
29 chlapců od předškoláků po tříleté caparty. Studenecké barvy hájili Michal Kuřík,
Vít Planík, Jiří Machálek a Roman Sklenička.

Pořadí družstev: Chlapci z MŠ Studenec získali společně 26 bodů a to stačilo na
třetí místo v soutěži kluků, na prvním místě byli chlapci z Nové Paky, druzí z Jilem-
nice. Děvčata ve svých soutěžích nasbírala 50 bodů a tím se zapsala na druhé místo
v pořadí dívek, předčila je pouze novopacká MŠ, na místě třetím byly dívenky z Ji-
lemnice. V konečném účtování se MŠ Studenec umístila na překrásném druhém
místě a přivezla si do školky nádherný pohár, diplom a spoustu krásných sportov-
ních cen. Všechna tato ocenění patří nejen družstvu, které studeneckou školku re-
prezentovalo, nýbrž celé třídě, všem kamarádům, kteří také celý měsíc s radostí
sportovali a trénovali. Všichni si za svoji snahu, odvahu a píli zaslouží odměnu, vo-
ňavou velikou čokoládovou medaili. Máme radost, že se sportovní práce s dětmi
vyplatila a dokázali jsme, že i když nemáme veliký atletický stadion, umíme zabo-
jovat a být úspěšní! Doufáme, že se nám podařilo u dětí probudit lásku ke sportu,
kterou si ponesou celý život.
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Závěrečné pořadí na stupní vítězů vypadalo takto:
1. MŠ Školní Nová Paka 139 bodů
2. MŠ Studenec 76 bodů
3. MŠ Zámecká Jilemnice 68 bodů

Zprávičky z MŠ Zálesní Lhota
Na začátku června jsme ve školce přivítali paní se dvěma pejsky, která děti se-

známila s tím, jak se k pejskům máme chovat, co všechno pejsek umí, a ukázala
nám, jak probíhá výcvik
a na co si dát pozor při se-
tkání se psem.

Potřetí proběhlo spaní
v MŠ, několik statečných
dětí přespalo přes noc ve
školce, kde nás čekalo pře-

kvapení v podobě strašidýlka, opé-
kání buřtů a hlavně plno zážitků.

Malá část dětí ještě odjela spát
další týden do Studence, kde pro
ně byl připraven také pestrý pro-
gram.

Závěr roku patří loučení s předškoláky. Vydali jsme se po stopách Jeskyňky,
která nám zanechala dopis, a podle instrukcí jsme se vydali na cestu, kde předško-
láci plnili úkoly. V lese pak děti objevily spící Jeskyňku, které zazpívaly a pomohly
jí najít batoh s pokladem.

Přejeme všem dětem a rodičům krásné léto a hodně sluníčka.
učitelky MŠ

Akce naši prvňáčků
Výlet prvňáčků za skřítkem Roubenkáčkem

I my, prvňáčci, jsme se zapojili do celoškolního projektu Učíme se za pochodu,
během kterého každý rok objevíme kousek našeho krásného regionu. Tentokrát nás
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zavedl skřítek Roubenkáček k Roubence. Protože ani paní učitelky nevěděly, kudy
za skřítkem, museli jsme nejdříve poskládat kousky mapy, které nám ve třídách
nechal přes noc sám skřítek. Po přelouskání mapy jsme zjistili, že naše putování nás
zavede k léčivému pramenu, kde bydlí právě skřítek Roubenkáček, a pokud budeme
bedlivě pozorovat přírodu, zavede nás k ukrytému pokladu. A taky ano, za necelé
dvě hodiny jsme byli na místě. Po svačince vyhlásily paní učitelky soutěž o nejhezčí
lesní domeček pro další skřítky, aby tu Roubenkáčkovi nebylo smutno. Moc se nám
povedly. Po krátkém hledání jsme nalezli i ten poklad, o kterém jsme se dočetli
v mapě. Mňam… byl to sladký poklad, který Roubenkáček ukryl nad pramenem
do houští. Cestou zpátky do školy jsme opět poznávali rostliny a drobné živočichy.
Výlet se vyvedl i počasí nám přálo a už teď se těšíme na další dobrodružství v okolí
naší školy.

Tajný výlet první tříd

V úterý 21. 6. 2016 jsme vyrazili na náš školní výlet. Zpočátku jsme šli cestou,
kterou jsme důvěrně znali. Dostali jsme se až k rozcestníku na Strážníku a pak už
nás cesta vedla do lesa směrem na Zálesní Lhotu. V Zálesní Lhotě na nás čekala
paní Tauchmanová, která nám zařídila exkurzi lhoteckého kravína. Přišli jsme právě
včas. Kravičky jsme zastihli v dojicích boxech a paní ošetřovatelky nám ukázaly,
jak se taková kravička dojí. Navštívili jsme také kravičky, které právě snídaly. Ale
nejlepší to bylo u malých telátek. Některá byla vylekaná jako my, ale některá se
před námi předváděla (také jako někteří z nás)… Po návštěvě kravína jsme dora-
zili k paní Tauchmanové, kde jsme se dověděli o chovu koní, a dokonce se každý,
kdo si troufl, mohl svézt. Vyzkoušeli jsme to úplně všichni! Pak už nás čekala cesta
zpět. Ta nám dala trochu zabrat, ale věděli jsme, že dobrodružství ještě nekončí.
Po návratu si nás rodiče vyzvedli, ale o půl sedmé už jsme zase byli ve škole, tedy
před školou, a užívali jsme si krásného počasí všichni společně (rodiče, paní uči-
telky a my). Hráli jsme fotbal, přehazovanou, opékali jsme vuřty a povídali jsme
si. Okolo půl deváté nastal čas se s maminkami, tatínky, babičkami a dědečky roz-
loučit a zahájit noční školní dobrodružství! Po tom, co jsme si rozložili spaní, jsme
vyrazili na bludičkovou stezku odvahy školou. Kdo nebyl dostatečně odvážný, si to
mohl projít společně s kamarádem. To byste nevěřili, jak je škola v noci zajímavá!
Pak už ale přišla doba spaní a i my jsme byli rádi, že si naše unavené nožky mo-
hou odpočinout! Spali jsme jako zabití. Ranní balení spacáků a třídění ponožek byla
další bojovka, po které následovala super sladká snídaně od maminek, za kterou
jim moc děkujeme! Tak zase za rok⁉

třídní učitelky I. A Mgr. Zuzana Líkařová a I. B Mgr. Pavlína Oová
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Výtvarná DÍLNA 2016
Konec školního roku nám přinesl další bilanci tvořivého vyrábění. Uspořádali

jsme v prostorech hlavní chodby již tradiční výstavu všech výrobků z výtvarných
kroužků pod názvem DÍLNA 2016. Letošní činnost jsme zaměřili především na kera-
miku, která je u dětí velice ob-
líbená, stále nevšední. Je sice
finančně náročná (jeden vý-
pal v keramické peci stojí přes
1000 Kč), přesto nám to vedení
školy umožňuje, podporuje nás
a za to jim patří velký dík. Ke-
ramiku jsme spojili s drátková-
ním. Návštěvníci si mohli v hoj-
ném počtu prohlédnout i jiné
výtvarné techniky: malbu na
sklo, malbu na textil, papírové
i textilní koláže. Zpříjemněním
bylo lehké občerstvení, které tentokrát připravili s velkým nadšením sami žáci
z kroužků. A též s radostí a ochotou prodávali své výrobky chválícím rodičům
a všem, kteří nás přišli podpořit. Moc děkujeme. Je to pro nás velice příjemné
zhodnocení celého tvořivého školní roku s šikovnými dětmi se zájmem o výtvarno.

s radostí Mgr. Iva Exnerová a PaedDr. Míla Jindrová

Závěrečný koncert hudebníků ZŠ
Letní koncert hudebně vzdělávaných žáků při ZŠ Studenec jsme poprvé umís-

tili 13. června 2016 do venkovního amfiteátru. Vzhledem k tomu, že našich malých
muzikantů je stále víc a žádná z našich tříd už prostorově nestačí, zdálo se to jako
dobrá volba. Naši účinkující absolvovali dopolední generálku, která byla zároveň
jejich prvním vystoupením v tomto prostoru, a též se měli představit svým spolu-
žákům. Dopolední počasí nám ale ukázalo svoji odvrácenou tvář, a tak se spolužáci
museli spokojit s poslechem na dálku z oken naší školy. Účinkující se krásně pletli
jeden druhému přímo na pódiu, protože na déšť se nikomu pochopitelně nechtělo.
Vypadalo to dost chaoticky a neutěšeně, nástroje vlhly a mikrofony odhalily ně-
které falešné tóny. Brali jsme to ale sportovně, protože nikdo není dokonalý a ji-
nak než tréninkem se to stejně zvládnout nedá. Pan ředitel nás podpořil, když za
pomoci zdatných „orienťáků“ postavil obří stan v diváckém prostoru. To, že nako-
nec sloužil jako slunečník, bylo velmi příjemné a celý koncert byl rázem veselejší
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a jistě i melodičtější. Vy-
stoupilo zde více než
osmdesát muzikantů ve
34 vystoupeních. Kon-
cert trval dvě hodiny
a pozitivní bylo i to,
že poslední vystupující
měli ještě mnoho di-
váků. Okolo amfiteátru
se to hemžilo na všechny
strany, a přesto účinku-
jící nebyli nijak zvlášť
rušeni. Poděkování za
odvedenou práci patří jistě paní učitelce Chrástové, Faltové, Horáčkové, Dyntarové
a Hůlkové, dále bych ráda poděkovala panu Kloučkovi za ozvučení a také všem
účinkujícím, kteří se na koncert pilně připravovali. Tento koncert, kterým Vás ráda
provázela pí uč. Macháčová, se dá považovat za celkem povedený, i když je roz-
hodně ještě co vylepšovat.

Mgr. Romana Macháčová

„Kdo chce pochopit hudbu, nepotřebuje ani tak sluch, jako srdce.“ – Jiří Mahen

Školní výlet II. A na Kumburk
Dne 14. 6. 2016 jela naše třída 2. A na výlet. Nastoupili jsme na vlak v Martini-

cích a jeli do Nové Paky, odkud jsme polní cestou šli až na Kumburk. Na hradě jsme
ve sklepení našli poklad. Vystoupali jsme také na vyhlídkovou plošinu, odkud byla

vidět rozhledna Tábor. Vra-
celi jsme se do Staré Paky
a jeli zpět vlakem do Marti-
nic, kde na náš už čekali ro-
diče.

Výlet byl pěkný, nejvíc
byly pěkné výhledy z nej-
vyššího místa Kumburku.

Daniel Mejsnar, 2. A

14. 6. 2016 jela celá třída
na hrad Kumburk. Z Mar-
tinic jsme jeli vlakem do
Nové Paky a odsud jsme šli
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pěší túrou na hrad. Z Kumburku jsme se vraceli do Staré Paky na vlak, který jel do
Martinic. Tam si nás vyzvedli rodiče. Výlet se vydařil a všem se moc líbil.

Saša Martinak, 2. A

Celá třída 2. A vyrazila dne 14. 6. 2016 na hrad Kumburk. Jeli jsme vlakem z Mar-
tinic do Nové Paky. Z Paky jsme šli po stezce červených značek. Cestou jsme na-
šli několik čtyřlístků, viděli jsme hodně zajímavých stromů: duby, buky, památný
strom Cyrila Boudy, našli jsme i houby babky. Cestou lesem jsme viděli na stromech
obrázky s pohádkovými postavami Rumcajse, Manky a Cipíska. Na Kumburku jsme
našli poklady: sušená jablka, hrušky, švestky, bločky na psaní, jablíčka a bonbonky.
Celý výlet byl dlouhý asi 12 km. Byl to dobrý zážitek. Výlet se povedl.

Dominik Militký, 2. A

Výlet 2. B na Kumburk
Za hezkého slunečného počasí si hodní žáci 2. B vyrazili 7. června 2016 z Nové

Paky na Kumburk. Cestou plnili různé úkoly a v cíli na hradě si našli poklad. V lese
postavili domečky, za-
hráli si na schováva-
nou, zazávodili si. Ve
Staré Pace na druháky
čekaly nanuky a jiné
dobroty. A hurá vla-
kem domů. Ve vlaku
jsme byli namačkáni
jako sardinky, ale vrá-
tili jsme se unavení
a spokojení.

Výlet Praha 5. A
Náš výlet začal tím, že jsme se 23. 6. 2016 sešli na nádraží ve Staré Pace. Vla-

kem jsme jeli do Chlumce nad Cidlinou. Další vlak nás odvezl do Prahy. Z hlav-
ního nádraží jsme šli na Václavské náměstí, kde se celá třída vyfotila pod koněm.
Potom jsme se vydali k Pražskému poledníku, který je na Staroměstském náměstí.
Dostali jsme krátký rozchod. V jedenáct hodin jsme koukali na „panáčky“, jak vy-
chází z orloje. Přes Karlův most jsme přešli na druhou stranu Vltavy a tam jsme se
nasvačili. Mohli jsme si namočit nohy ve Vltavě. Nečekaně nám paní učitelka na-
bídla plavbu lodí po Vltavě s tím, že uvidíme krásně velkou část Prahy. Bylo vidět
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Národní divadlo, Petřínská rozhledna, Pražský
hrad a mnoho dalšího. Projížděli jsme i pod
čtyřmi mosty. Když jsme vystoupili z lodi, vydali
jsme se na Petřín. Cestou jsme potkali čaroděje
a ten nám mával hůlkou nad hlavami. Taky tam
byly nádherné zahrady a malé bludiště. U Pet-
řína jsme měli rozchod, kde si každý koupil
nějaký suvenýr, nanuk a pití. Po rozchodu jsme
šli do zrcadlového bludiště. Prošli jsme ho ně-
kolikrát a výborně jsme se bavili v místnosti
s proměnlivými zrcadly. Z Petřína jsme si šli
ještě smočit nohy a pak na vlak do Staré Paky.
Ve vlaku byly kabinky a v nich bylo málo místa.
Když se místo uvolnilo, sedli jsme si společně.
V Chlumci jsme zase přestoupili a celou cestu
jsme se smáli. Když jsme dojeli do Staré Paky, rozloučili jsme se a jeli domů. Moc
jsme si výlet užili.

napsala Pavlína a Tereza Votočkovy

Školní výlet VI. B
Dne 2. a 3. června se 6. B vydala na školní výlet do Krkonoš. Ráno nás rodiče

dopravili před sklárnu v Harrachově, kde započal náš výlet. Ve sklárně nám uká-
zali, jak se vyrábí sklo. Mohli jsme si koupit skleničky druhé jakosti, které stály
jenom zlomek původní ceny. Součástí sklárny je pivovar. Skláři mohou za směnu
vypít piva, kolik chtějí, ale asi to je trochu omezené, protože opilý sklář… Potom
jsme „vyšplhali“ pod skokanské můstky a někdo se pokusil vylézt nahoru, ale je-
nom pokusil. Následně jsme se vydali k muzeu Šindelka, kde nám paní průvodkyně
ukázala těžbu dřeva a taky model, který ukazoval dopravu klád po řece. Zajímavé

bylo, že dřevorubcům pla-
tili za dřevo, co se do-
pravilo do cílové stanice.
Takže co se z řeky ukradlo,
to se ukradlo. Z Šindelky
jsme šli do šachty, kde jsme
se dozvěděli, že bylo vy-
kopáno 21,5 km chodeb.
Těžba skončila, protože vy-
šlo levněji dovážet fluorit
z Číny. Následně jsme šli
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k Mumlavskému vodopádu, kde
jsme smočili nohy a někteří
i něco víc. Potom jsme šli na
Voseckou boudu, kde jsme se na-
večeřeli a přespali. Druhý den
ráno byla snídaně. Zdánlivě jed-
noduché složení povlečení se
ukázalo jako skoro nemožné.
Naše cesta vedla k prameni Labe.
Od pramene Labe jsme šli na
Labskou boudu a k Labskému vo-
dopádu. Poté byla trasa víceméně
jednoduchá – dojít do Špindlu. Při cestě jsme viděli i traktor, co měl lanovku na
dřevo. Nakonec všechno dobře dopadlo a my jsme dojeli domů. Byl to úžasný výlet
a hlavně bych chtěl poděkovat paní učitelce Šutové a paní učitelce Pohořalé za to,
že to s námi ty dva dny vydržely.

Tomáš Podzimek, žák 6. B

Prkenný Důl – výlety 7. tříd
Na konci května se vydaly obě sedmé třídy na výlet do Prkenného Dolu. Každá

jela sice v jiném termínu, ale místo i program obou skupin byly stejné. Vyjíždělo
se ráno v 7 hodin z Martinic v Krkonoších. Cestování vlakem vítají žáci většinou
s nadšením, protože pro ně představuje určitou „atrakci“, kde je možné se nejen
hezky pobavit, ale i posvačit či vystřídat místo vedle různých spolužáků. V Trut-
nově jsme přestoupili na autobus, který nás dovezl do Žacléře. A tam se nám po-
dařilo zvolit poslední způsob dopravy, který jsme ještě nevyužili – pěšky s baťo-

hem na zádech až do Pr-
kenného Dolu, kde jsme
se ubytovali v hezky za-
řízených chatách. Protože
nám počasí opravdu přálo,
dívky i chlapci trávili vět-
šinu času na hřištích, kde
hráli fotbal, tenis či no-
hejbal.

Odpoledne jsme vyra-
zili na Stachelberg, což je
dělostřelecká tvrz, která
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byla v letech 1937 a 1938
budována jako obrana
proti fašistickému Ně-
mecku. Nebyla však do-
stavěna a dnes slouží jako
vojenské muzeum. Žáci
si prohlédli okolní bun-
kry a vylezli na rozhlednu
Eliška. Kdo se bojí vý-
šek, pojal to jako zkoušku
odvahy. Odtud byl velmi
pěkný výhled do okolí.
Po příchodu k chatám se

opět sportovalo nebo „pohodovalo“ na pokojích. Odměnou za celodenní sportovní
nasazení byla návštěva wellness, kde si všichni mohli užít vířivku a saunu. Po ve-
černím programu, který už „velkým sedmákům“ nemusí nikdo příliš „organizovat“,
následovala večerka. Vše proběhlo v pohodě.

Po společné snídani v restauraci a po míčových hrách jsme se druhý den vraceli
stejnou trasou domů. Výlet se opravdu oběma třídám vydařil. Žáci fungovali jako
bezva parta, svěřovali se, že si výlet skvěle užili a že by sem zase za rok chtěli jet –
ale na víc dní… :-) My jsme si s paní učitelkou P. Šedivou výlety také skvěle užily
a určitě na ně budeme rády vzpomínat…

Mgr. Monika Mečířová a Ing. Petra Šedivá, třídní učitelky 7. tř.

Sázava 2016
Ve dnech 31. 5.–2. 6. 2016 se devátá třída v doprovodu paní učitelky Faistaverové

a pana učitele Baudyše zúčastnila výletu sjíždění Sázavy.
Sraz byl u sokolovny, kde měli sraz i osmáci, se kterými jsme jeli autobusem.

Po necelých 3 hodinách jízdy jsme vypustili osmáky z autobusu a sami jsme poté
jeli asi 30 kilometrů dál do města Sázavy, kde na nás čekali dva suproví instruktoři
Tereza a Vašek. Hned na začátku se skamarádili s našimi učiteli a po nás vyžadovali
tykání a oslovování „Terka a Venca“, což se nám hodilo, neboť byli mladší 30 let,
a vykat jim nám přišlo trochu divné. Po krátkém proškolení jsme se rozdělili do
dvojic (kluk, holka) kvůli tomu, aby měl zadák větší váhu a sílu kormidlovat loď.
Na místě jsme si uložili tašky, odkud se nám potom převezly do campu „U Bořka“,
kam jsme měli za úkol prvního dne dorazit. Po prvních asi 2 hodinách jsme dorazili
k hospodě, kde jsme se občerstvili teplým jídlem a příjemně chladivým nápojem.
Hned jak jsme opustili hospodu, se spustil silný a prudký déšť, ale my jsme měli
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štěstí, protože jsme se ještě nevypravili na cestu, a tak jsme čekali. Čekali jsme do
dobrých 16.00, než déšť ustal. Poté jsme se vydali zase na cestu k již zmíněnému
campu. Jezy, které jsme, dle mého názoru, úspěšně sjeli, nebyly pro nás nijak velkou
překážkou. Někteří spolužáci se sice „cvakli“, ale to k tomu prostě patří. Když jsme
dorazili do campu, srovnali jsme si lodě, aby z nich vykapala voda, poté jsme si
rozdělili tašky a šli jsme postavit stany, abychom měli kde spát. Večerku jsme měli
ve 23.00, kterou všichni k mému údivu splnili.

Druhý den ráno jsme vstávali kolem půl osmé, abychom se stihli nasnídat, sba-
lit stany a opustit camp. Naše cesta byla druhého dne dlouhá kolem 20 kilometrů.
Vyrazili jsme směrem na Týnec nad Sázavou, kde jsme strávili druhou a také po-
slední noc. Tato cesta nás prověřila coby vodáky celkem dost, neboť na nás cestou
čekalo přes 7 jezů a několika místy byla i řeka dravější, což i to bylo takovou menší
zkouškou. Někteří se sice namočili, ale to bylo u jednoho z nejtěžších jezů, které
nás tento den čekaly. Hned za ním byla řeka dost dravá, a tak se stalo, že se někteří
zastavili o větve stromů, které zasahovaly do průtoku řeky. Na tomto úseku se nám
zranila Míša, která se snažila pomoci Tomáši Exnerovi a Pavlu Šírovi, kteří se za-
sekli na břehu, až jim odplaval barel. Barel měl každý na osobní zavazadla, třeba
jako věci na převlečení, svačinu, apod. Na místě, kam jsme dorazili na oběd, jsme se
také vyfotili. Měli jsme během toho za úkol udělat nějakou pózu, ale jediný člověk,
který se k tomu odhodlal, byla Renda Trejbalová. Hned po focení jsme se vydali
dál. Cestou nás sice potkalo pár přepršek, ale to neměnilo nic na tom, abychom
spojili naše lodě a aby někteří odvážlivci dokonce přebíhali po přídi lodí. Dokonce
i malý Honzík Baudyš to zkusil – sice spadl do vody, ale snaha se cení. :-) Mnozí
z nás se toho ani neodvážili, a tak si myslím, že je statečný. Dál po proudu jsme se
zastavili na další fotku. Spojili jsme naše lodě do hvězdy a Venca plul napřed, aby
vylezl na most a vy-
fotil nás. O kousek
dál jsme zastavili a šli
jsme se kouknout
na zříceninu jménem
„Zbořený Kostelec“.
Chvilku jsme se mu-
seli brodit vysokými
kosinusy (kopřivami),
abychom se dostali na
cestu, po které jsme
potom vylezli na již
zmíněnou zříceninu.
Někteří spolužáci tam
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ani nedošli, neboť při vystupování z lodi se zabořili do bahna, protože měli crocsy.
Což není vhodná obuv do lodi, i když je měla skoro celá třída. Po necelém kilometru
u řeky stála budova Jawa, u které jsme hráli hru Bomba, ale to jen ti, kteří chtěli.
Hra Bomba je o tom, že házíme houbou a ten, komu spadne do lodi, má 3 vteřiny
na to loď opustit. První, kdo skončil ve vodě, byl pan učitel se synem. A poté další
a další. Ti, kteří se nedali, byli potopeni následovně tím, že byla jejich loď převrá-
cena. Byl tam s námi i Venca, který nám hlídal barely. Jedna z lodí se nám nepo-
dařila vyprázdnit, a tak na ní Tomáš Exner, sice stěží, ale doplul do campu v Týnci
nad Sázavou, kde jsme strávili poslední noc našeho výletu a závěrečný táborák.

Rozebrali jsme si bagáž a šli si postavit stany a usušit zmáčené věci. Poté se roz-
hodlo, že se půjde v 17.30 na nákup (co kdo potřeboval) a pak na večeři do místní
pizzerie. Když jsme dojedli a vrátili se do campu, šli si kluci zakopat a některé holky
šly krmit kačery, kteří tam pluli v celkem hojném počtu. O chvíli později jsme se
dohodli, že si uděláme závěrečný táborák, a tak jeli kluci na druhý břeh pro dříví.
A jelikož za tu dobu holky nevěděly, co mají dělat, rozhodly se, že prozkoumají
camp. Samozřejmě narazily na pískoviště. A jako správné deváťačky postavily hrad
z písku. :-) Pak se opět vrátily ke krmení kačerů. Kluci se mezi tím vrátili a připra-
vili pěkný ohýnek. I když nebylo co opékat, nezabránilo nám to v tom, abychom se
u něj hřáli a hráli hru „Co bys dělal, kdyby…“. Takhle šly různé otázky a odpovědi
dokola a zase zpátky. Poté, co David Bajer přiložil do ohně další kus suchého dřeva,
řekl mu pan učitel nějakou větu, na kterou David obratně odpověděl, že mu pan
učitel může tykat. Načež všichni propadli výbuchu smíchu, který následoval. Potom
se rozhodlo, že si zahrajeme a zazpíváme, jak to u táboráku bývá. Přemluvili jsme
Honzu Šimůnka, který nám dopřál radost poslechnout si ho, jak hraje libozvučné
„Slavíky z Madridu“. Poté se kytary ujal Venca a hrál nám známé písničky, jako je
např. Severní vítr. A když už byla půlnoc, paní učitelka nás rozpustila do stanů,
abychom si řádně odpočinuli na další den. I když jsme šli spát asi o půl hodiny poz-
ději, než nám bylo řečeno, dalšího dne to náš výkon nijak nepoznamenalo.

Třetí den nás čekalo posledních 16 kilometrů plavby. Jeli jsme krásným údolím.
Tam jsme taky potkali zahraniční školu na vodáckém dobrodružství, ale podle toho,
co jsme slyšeli říkat jejich instruktory, jim to moc nešlo. Ale tím jsme se nene-
chali rozladit a plavili jsme se dál, dokud jsme nedorazili na místo, kde jsme si dali
poslední oběd tohoto výletu. Po obědě jsme vyrazili na poslední kousek cesty. Po
většinu této cesty jsme jeli peřejemi, takže nebylo lehké se vyhnout kamenům, na
které stejně někdo dřív nebo později narazil. Poslední úsek jsme už nikam nespě-
chali, a tak jsme se nechali unášet líným tokem řeky, který následoval po peřejích.
Než jsme se nadáli, dorazili jsme na místo, kde na nás čekali osmáci a jejich uči-
telky. Následovalo velké loučení s našimi instruktory, společné focení a nakládání
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zavazadel do autobusu, který nás odvezl zpět do Studence, kde náš výlet oficiálně
skončil.

Nikdo nečekal, že tento výlet skončí tak rychle. A věřím, že by nám vůbec ne-
vadilo zůstat tam o něco déle. Tento výlet jsem si opravdu užila a věřím, že ostatní
také.

Tereza Dubská, žákyně 9. třídy
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Jakub Kohák ve Studenci
„Dobrý den, pane Kohák,“ zazněla první slova písničky od žáků studenecké školy

na uvítání známého režiséra, herce a moderátora Jakuba Koháka, který naši školu
navštívil 27. června 2016 v dopoledních
hodinách.

Jakub Kohák režíroval reklamy pro
Vodafone, T-Mobile, Kofolu, Pepsi nebo
pro Nadaci Terezy Maxové atd. Jako
herce jsme ho mohli vidět ve fil-
mech U mě dobrý, Hlídač č. 47, Vejška,
Okresní přebor – Poslední zápas Pepika
Hnátka a v mnoha dalších. Účinkuje
v ranní show rádia Evropa 2 a v po-
sledních měsících jeho popularita ještě
vzrostla díky zábavnému hudebnímu
pořadu Tvoje tvář má známý hlas, kde
výkony soutěžících vtipně komentuje v roli porotce. Když se žáci dozvěděli, že se
paní učitelce Petře Šedivé podařilo sjednat tuto vzácnou návštěvu, všichni byli nad-
šeni a každý se zvědavostí očekával, kdo vlastně „ten Kohák z televize“ doopravdy
je. V ranních hodinách se v ZŠ Studenec objevil ohromně vysoký, zarostlý a vý-
borně naladěný pán, který si od začátku získal sympatie všech dětí i vyučujících.
Nejprve zavítal do nejnižších tříd, kde mu děti předvedly různé scénky, které si
J. Kohák se zaujetím natáčel na mobilní telefon, a také mu předaly obrázky, které
pro něj namalovaly. Hlavní program byl připravený v amfiteátru za školou, kde
se měla konat beseda. Deváťáci Magda Hrnčířová a Dominik Pekárek se ujali mo-
derování a začali klást panu Kohákovi otázky, které předem napsali na lístky žáci

z ostatních tříd. Otázky
se týkaly režírování,
vztahu ke sportu
a k hudbě, humorných
historek z natáčení
atd. Jakub Kohák byl
tak vtipný a pohotový,
že se všem díky smí-
chu prodloužil život
jistě o několik desítek
hodin… A  každý za-
pomněl na červnový
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deštík, který si s námi od rána pohrával. Kohákovy
odpovědi snad ani není možné na papíře interpre-
tovat, protože jeho podání je tak jedinečné, že od
jiného to nevyzní tak vtipně. K tomu samozřejmě
občas dodal několik poznámek, kterými pochvaloval
přednosti ženského pohlaví, ale jelikož jsme se nachá-
zeli na území základní školy, snažil se být hóóódně
decentní… :-) Přestávku mezi povídáním vyplňovali
studenečtí žáci hudebními čísly – jedna z písniček
pocházela od skupiny Wohnout, se kterou je Jakub
Kohák spojován. Od amfiteátru se žáci přesunuli na
fotbalové hřiště, kam doběhl i J. Kohák v doprovodu
orientačních běžců z řad studeneckých žáků a žá-
kyň, kteří mu pomáhali zvládnout trasu na určené
místo. Samozřejmě si musel obléci i dres, aby mezi naše úspěšné závodníky orien-
tačního běhu zapadl. Na hřišti u sokolovny pak předvedl své fotbalové dovednosti,
neboť tomuto sportu se věnoval nejen na televizních obrazovkách (Okresní přebor),
ale také v soukromém životě. Zastřílel si na bránu a také se předvedl jako pravý
gólman. Celé dopoledne
u něj čekaly skupinky
dětí, které toužily po jeho
podpisu. Přestože brzy
po obědě čekaly J. Ko-
háka další pracovní povin-
nosti v podobě moderování,
zvládl se ještě vyfotografo-
vat se všemi třídami.

Celé dopoledne
bylo úžasné. Žáci i uči-
telé působili nadšeně
a snad se ve Studenci
líbilo i panu Kohákovi,
který se přiznal, že
to bylo jeho první se-
tkání s žáky základní
školy a že takovéto
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setkání on nepojímá jako práci, ale jako dovolenou, protože ho to baví… Velké po-
děkování patří P. Šedivé za zajištění této návštěvy, vedení školy i všem vyučujícím
a žákům, kteří pomohli připravit bohatý program.

Školní rok nemohl být zakončen lépe… Vedle povinností a trápení, s kterými se
v životě každý někdy potýká, je potřeba, abychom se nezapomínali smát…

Mgr. Monika Mečířová, učitelka ZŠ

Zápisem do školní kroniky se s námi Jakub Kohák rozloučil.
Nádherná návštěva, krásné přivítání, milé děti, famózní dopoledne!
Jestli někdy opustím Prahu, tak jedině kvůli Studenci.
Díky za vás,

navždy
Jakub Kohák

Výlety do studenecké minulosti 7.

Rok 1908
Volby. 20. února konány byly volby do zemského sněmu, které byly mnohem

klidnější než loňské volby do říšské rady. Na zdejším volebním okrese bylo 6 kan-
didátů českých a 2 němečtí. Ze 104 voličů studeneckých dostavilo se jich k volbě 64
a hlasovali následovně: Václav Choc, nár. soc., obdržel 31 hlas, Josef Soukup, kaplan
z Roztok, křesť. soc., 18 hlasů, Frant. Dorník, agrárník, 10 hlasů a Alois Hradecký,
živnostník, 5 hlasů. Výsledně za celý volební okres zvítězil Fr. Dorník.

Oprava kostela. 24.–28. června byla zasazována ve zdejším kostele nová železná
okna. Stará okna dřevěná byla již velmi sešlá. Nová okna mají barevná skla a zho-
tovil je Jiří Štefan z Hostinného za 4000 K, které sehnány byly sbírkami.

Večírek. 3. května konala těl. jednota Sokol „Čechův večer“, na kterém o básníku
Svatopluku Čechovi přednášel prof. Dr. Radouš a J. Silvar přečetl ukázky tvorby
S. Čecha.

Úmrtí. 26. července měl pohřeb Josef Karásek, člen obecního zastupitelstva, ve
kterém zasedal plných 25 roků. Pohřbu zúčastnilo se celé obecní zastupitelstvo,
Sbor dobrovolných hasičů, zemřelý byl od založení jeho členem a v poslední době
místovelitelem, dále Svatojosefská jednota, jejímž byl jednatelem, a velmi mnoho
občanstva.

Volby. 27.–29. července konány byly obecní volby. Dosavadní obecní zastupitel-
stvo, ve kterém zasedali J. Exner, J. Albrecht, Fr. Stejskal, Jan Hák, K. Tauchman, Jos.
Tomáš č. 266, Jos. Kudr, Fr. Nosek, Jan Tauchman č. 210, Jos. Čech, Jos. Grosmann,
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Jos. Karásek, Jos. Tomáš č. 13, Ant. Kudr, Karel Jech, Jan Klázar, Jos. Štefan, Jos.
Višňák, Josef Erban, nahrazeno těmito členy obecního zastupitelstva:

starosta: Exner Josef, další členové: Jos. Albrecht, virilista za velkostatek, Jos.
Višňák, Fr. Nosek, Jos. Kudr, Jos. Jezdinský, Jan Šorfa, Jos. Sedláček, Jan Hák, Josef
Hák, Jos. Štefan, Frant. Vitvar, Rud. Ulvr, Jos. Vízner, Jos. Tomáš, Ant. Kudr, Jos.
Erban, Jos. Tomáš č. 13, Jos. Čech.

Nový řídící učitel. 1. září odchází do výslužby řídící učitel Jan Holubec. Učil
celkem 40 let a 10 měsíců, ve Studenci 10 let a 2 měsíce. Odstěhoval se k synovi do
Mnichova Hradiště. Jeho nástupcem stal se Frant. Marek, řídící učitel z Čermné. Byl
však do 31. října nemocen, správu školy vedl zaň uč. J. Jezdinský a po dobu nemoci
řídícího učitele vyučoval na škole Jos. Tomíček, který letošního roku maturoval na
uč. ústavě v Kroměříži. Ve škole zapsáno bylo tohoto roku – počátkem šk. roku
1908/9 – 425 dětí.

Lyžařství. Tohoto roku začíná se ve zdejší obci lyžařský sport. Prvými průkop-
níky tohoto „bílého sportu“ byli správce velkostatku J. Albrecht a hajný, kteří po
vzoru sousedního panství Harrachova užívali lyží při nasypávání zvěři. Prvé lyže
objevily se ve Studenci r. 1893. Zaopatřil je velkostatek ze skladu bratří oneto-
vých v Praze.

Lyže mladých občanů studeneckých byly však ještě v té době velmi primitivní –
byly to dužiny od sudu, na kterých byl připevněn řemínek pro špičku bot. Do ruky
pak brali tito mladí nadšenci hrabiště na odrážení se od země. Letošního roku počal
však obchodník Jos. Sedláček prodávati lyže. Hotovil mu je po vzoru lyží správce
Albrechta místní kolář Štefan, později i Makovička. Prodávány byly za 6,40 K a na-
lézaly stále více a více kupců.

Mladí hasiči ze Studence
„mladší Soptíci a starší děti“
Poslední letošní soutěž se konala 18. 6. v Dolní Kalné a byla opravdu úspěšná:

mladší děti Soptíci A – obsadili 2. místo z 15 družstev (Péťa Brožová, Zuzanka To-
mášová, Janička Vanclová, Zuzanka Vanclová, Natálka Háková, Andělka Tušiaková
a Barunka Bulušková)
Soptíci B – obsadili 9. místo (Fanda Bartoň, Kuba Trejbal, Zuzka Tomášová, Danda
Lukeš, Jára Bulušek, Jirka Hampl a Míra Greguš)
starší děti – se umístily na 1. místě ze 7 družstev (Eliška Drbohlavová, Adam Ka-
lenský, Barča Vanclová, Martin Jerie, Pepa Vancl, Filip Matuška, Dominik Křišťák
a Tom Podzimek)
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A pak už následo-
val poslední hasičák.
Všichni jsme si po-
přáli krásné slunné
prázdniny. A v září
AHOJ.

Týdenní putování dráčka Soptíka 2016
Ve dnech 11. 7.–15. 7. 2016 pořádal SDH Studenec „Týdenní putování dráčka

Soptíka, tentokrát O Perníkové aloupce“ (pro děti od 6 do 9 let). Zúčastnilo se
ho 25 dětí, vedoucí Miroslava Vanclová, Petra Brožová a Martina Hamáčková a po-
mocníci Barča Vanclová, Majda Chrástová a Kája Ježková. Na obědy jsme letos cho-
dili do základní školy a svačiny nám připravoval Jirka Vancl a pomocnice. Děti se
ráno sešly v 8.00 v hasičárně a domů odcházely v 16.00 (kromě úterý, kdy přespaly
v klubovně). Na konci každého dne jsme rozdávali diplomy, medaile a odměny za
pilnou práci.

V pondělí ráno nás přivítala knížka O Perníkové chaloupce. Vyprávěli jsme si
pohádku a povídali si o zdravém a nezdravém jídle. Vybarvovali jsme velké omalo-
vánky a říkali si pohádku od Františka Hrubína „Odkud ten náš holub letí“. Odpo-
ledne nás čekala náročná, ale krásná práce, a to pečení perníčků. Tento den bylo
opravdu teplo, a proto holky naplnily vodní balónky. Byla bitva a koupání v malém
bazénku. Během dne jsme si zahráli různé pohybové hry a pohráli si s padákem.

V úterý ráno začalo pršet. Dopoledne jsme v klubovně ozdobili Mařence barvami
na sklo malé džbánky na jahody. Po obědě se počasí umoudřilo a my jsme na
louce vyrobili z krabice Perníkovou chaloupku. Kdo nezdobil chaloupku, vyráběl
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perníčky na střechu z plat od vajíček. Cestou za pokladem skončil náš dnešní den.
Pak následovala večeře a přespání v hasičské klubovně. Spalo nás tam 25. Byl to
pro všechny opravdu nevšední zážitek :-)

Ve středu jsme vyráběli perníkovou chaloupku z papíru a naučili se písničku na
naše téma. Po obědě jsme si zahráli hru na Pamatováka. V lese našly děti 10 ob-
rázků, které Jeníček s Mařenkou potkali cestou k ježibabě. Ty si zapamatovaly a v
cíli je napsaly na papír. Na konci dne jsme v lese ježibabě vyrobili koště, na kterém
jsme odletěli až domů :-)

Ve čtvrtek nás čekal celodenní výlet. Ale protože pršelo a pršelo, museli jsme
zůstat v hasičárně. Ozdobili jsme upečené perníčky, vyráběli pavučinu a opakovali
si písničky a básničky.

V pátek nás čekal poslední dešťový den týdenního putování. Vyrobili jsme si le-
porelo – skládací knížku O Perníkové chaloupce. Při cestě z oběda jsme se schovali
před deštěm v altánku u školy a nastal bublifukový rej. Po poledním klidu se mraky
trochu rozestoupily a přestalo pršet. Hned jsme toho využili a zahráli si venku hru
Na náhodu.

V pátek v 16.00 se
konalo slavnostní za-
končení našeho pu-
tování. Děti rodi-
čům v reflexních če-
picích, které dostaly
na konci tábora od
dráčka Soptíka, zazpí-
valy na rozloučenou
písničku O Perníkové
chaloupce. A kdo z ro-
dičů chtěl, mohl si
s námi zahrát hru Na
náhodu. Celý týden
byl moc krásný, i přes to, že nám počasí tento rok nepřálo. Máme všichni na co
vzpomínat. Nakonec jsme se rozloučili a popřáli si krásné prázdniny.

Děkuji všem sponzorům za krásné dary pro děti (Aromis – Podzimek – Horka
u Staré Paky, Monika a Pavel Mečířovi – Studenec, Péťa a Luboš Brožovi – Stu-
denec, Šárka a Tomáš Trejbalovi – Bukovina, Bóďa Hašková – Studenec, řeznictví
Nosek – Studenec). Děkuji všem, kteří mi s táborem pomohli. Jste úžasní. Děkuji
i maminkám, které nám jako každý rok upekly výborné koláče. A i ostatním rodi-
čům za jejich dobroty. Více fotografií na hasici.studenec.cz.

vedoucí tábora Mgr. Miroslava Vanclová
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SDH Zálesní Lhota – Pouťové odpoledne
21. 5. 2016 jsme na starém hřišti za bývalou školou uspořádali pro děti pouťové

odpoledne plné her. Výherci dostávali drobné odměny. Bylo to po dvouleté odmlce
způsobené nepřízní počasí v roce 2014 a kolidujícím termínem s okrskovou soutěží
v roce 2015. Letošní účast dětí byla ohromná. Napočítali jsme přes padesát dětí, což
je na Zálesní Lhotu úctyhodné. Počasí tento rok vyšlo na jedničku a všichni si to
moc užili.

Opět byla velmi obdivovaná naše historická ruční stříkačka z roku 1899. Tu jsme
také zařadili mezi soutěže.

Dále děti soutěžily
ve střelbě ze vzdu-
chovky, skákání v pyt-
lích, hod míčkem na
přesnost, přetahování
lanem a kop míčem na
mini branku. Drobné

občerstvení, které jsme při-
pravili v improvizovaném
stánku, přišlo o parném od-
poledni také vhod.

Na závěr bych rád podě-
koval OÚ za finanční a ma-
teriální podporu. Dále bych
rád poděkoval Zetce za po-
sečení bývalého hřiště.

za SDH Zálesní Lhota
Petr Tauchman
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Dětský den v Zálesní Lhotě
Dne 12. 6. 2016 So-

kol, Myslivecké sdružení
Černý háj a SDH Zálesní
Lhota uspořádali Dět-
ský den na fotbalovém
hřišti v Zálesní Lhotě.
Počasí i přes počáteční
přepršku nakonec vy-
šlo. Termín 12. 6. byl ná-

hradní, protože o týden dříve 5. 6.
padaly z nebe celé odpoledne tra-
kaře. Pro děti bylo připraveno
několik stanovišť: střelnice a lu-
kostřelba od myslivců, jízda zruč-
nosti na kole, kop na branku, ruční
historická stříkačka, chůze na chů-

dách, lovení rybi-
ček, hod na panáka.
Děti plnily drobné
úkoly s velkou radostí.
Drobná odměna za
splněný úkol byla sa-
mozřejmostí. Nechy-
bělo ani drobné občer-
stvení.

V pauze proběhla krásná ukázka leteckých modelů.

Funkční, historická, ruční stříkačka SDH Zálesní Lhota z roku 1899.

za Sokol Zálesní Lhota Petr Tauchman
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Studenecký nohejbal
Již mnoho týdnů se schází parta několika nadšenců za Základní školou ve Stu-

denci na multifunkčním hřišti. Zde si zpříjemňují páteční podvečery nohejbalem.
Pro některé to je nejen příprava na fotbal, ale především sport jako takový. Těchto
několik nadšenců se však chtělo o radost z tohoto sportu podělit s ostatními, a tak
uspořádali v pátek dne
29. 7. 2016 první noční tur-
naj. Sraz soutěžících byl
v sedm hodin večer na
umělce. Jak už to bývá při
velkých turnajích, nejprve
se konal slavnostní nástup,
při kterém všechny sou-
těžící přivítal hlavní pořa-
datel Matěj Kuřík. Všichni
byli seznámeni s průběhem
turnaje a poté byla zahrána „studenecká“ hymna. Následně se začalo se samotnou
hrou. Hrálo se vždy tři proti třem, na dva vítězné sety do jedenácti bodů. Kouzlo
tohoto turnaje bylo v tom, že se výsledky nikam nezapisovaly. Hrálo se v libovol-
ných týmech, které se mohly mezi sebou míchat a pravidla hry byla upravena k li-
bosti všech hráčů. I přesto, že turnaj nebyl nikde plakátován, tak se díky sociálním
sítím sešlo na kurtě na tři desítky kvalitních hráčů. Během celého večera se na
kurtě střídal jeden tým za druhým a nebyla nouze o kvalitní kousky nohejbalového
umění. Takto se hrálo až do pozdních nočních hodin. O proviant se kvalitně po-
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starali bratři Kulhánkovi a Tomáš Štěpánek. Celý turnaj hudebně podmaloval Pája
Černý. Na zdárném průběhu večera se podílelo mnoho lidí, kterým bych chtěl tímto
poděkovat a doufám, že se všichni sejdeme na dalším ročníku tohoto pohodového
turnaje.

Tomáš Chrtek

Sportovní klub Studenec

Fotbal
Nový ročník fotbalových soutěží 2016/2017 je již v plném proudu, ale čtvrté číslo

Studeneckého zpravodaje pravidelně patří hodnocení uplynulého ročníku. Spor-
tovní klub Studenec absolvoval poměrně úspěšnou sezónu, ve všech mládežnických
kategoriích vybojoval místa na stupních vítězů a stal se tak v rámci okresu Semily
nejúspěšnějším klubem. Tento úspěch není zajisté náhodný a je výsledkem syste-
matické práce s jednotlivými mládežnickými družstvy a početného týmu mládež-
nických trenérů SK Studenec pod vedením Martina Hrubého. V rámci přípravy na
jarní sezónu mládežnické týmy absolvovaly zdařilá soustředění v Prkenném Dole.
Navíc řada hráčů SK Studenec hrála v rámci střídavého startu ve vyšších soutěžích
a v reprezentačních výběrech semilského okresu a Libereckého kraje.
Do posledních kol o titul okresního přeborníka bojoval A tým mužů, ale v rozho-
dujícím zápase před rekordní návštěvou podlehl postupujícímu Libštátu, když v se-
stavě citelně chyběl zraněný Jirka Povr, který se vrátil do SK Studenec z divizních
soutěží. Nakonec i béčko odvrátilo v posledním kole titul Černého Petra v okresní
soutěži a poslední místo přisoudilo týmu HSK Benecko.

Celý fotbalový ročník 2015/2016 již probíhal v elektronickém systému řízení sou-
těží a až na určité výjimky se systém podařilo rozběhnout na slušné úrovni. Sice
ještě trochu pokulhává aktuálnost některých informací na veřejně přístupném por-
tále www.fotbal.cz, ale i na této vadě na kráse se pracuje.

Mladší přípravka

V kategorii mladší přípravky startovaly v okresním přebory tři týmy, áčko
a béčko chlapců a tým dívek, který v souladu s fotbalovou legislativou mohl star-
tovat o kategorii níž. Tato věková kategorie byla nejpočetnější kategorií v rámci
klubu a o tréninky, mistrovské a přátelské zápasy se staral sehraný trenérský
tým (Andrea Čapková, Iveta Jeriová, Josef Šedivý, Pavel Bartoň, Petr Bartoň, Petr
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Huřťák, Petr Tauchman, Jirka
Povr, Kuba Pacholík) a poděko-
vání patří rozhodně i některým
rodičům. Vedle pravidelných
mistrovských turnajů sehrály
jednotlivé týmy i řadu přátel-
ských, halových a turnajových
utkání, do kterých se zapojili
i hráči „předpřípavky“, kteří
v mistrovských zápasech nena-
stupovali.

Navíc Iveta Bartoňová, Gá-
bina Hubálovská, Nelya Rya-
shko a Markéta Štefanová hrály
v rámci střídavého startu ligo-
vou soutěž starších přípravek za Sokol Třebeš a Bára Šulcová, Pavlína a Tereza Vo-
točkovy za MFK Trutnov.

Výsledky A přípravka:
Horní Branná A 5:7 Martinice 2:12
Horní Branná B 9:4 Horní Branná B 12:0
Martinice 12:2 Horní Branná A 3:9
Jilemnice 5:10 Roztoky 9:4
Roztoky 11:7 Studenec dívky 9:8
Studenec dívky 2:6 Studenec B 7:6
Jilemnice 3:5 Studenec B 8:7

Střelci:
50 – Patrik Pacholík 7 – Kuba Huřťák
38 – Samuel Mečíř 4 – Tim Hofman, Matyáš Munzar, Olda Tomáš
31 – Vojta Trejbal 3 – Oliver Korotvička
17 – David Zahradník 2 – Tonda Bartoň, Mirek Ježek

1 – Fanda Bartoň
Výsledky B přípravka:
Horní Branná A 2:14 Martinice 4:8
Horní Branná B 5:2 Horní Branná B 4:2
Martinice 4:7 Horní Branná A 1:7
Jilemnice 2:8 Roztoky 1:0
Roztoky 4:6 Studenec dívky 0:7
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Studenec dívky 2:6 Studenec A 6:7
Jilemnice 2:5 Studenec A 7:8
Střelci:
31 – Tim Hofman 4 – Olda Tomáš
13 – Mirek Ježek 2 – Oliver Korotvička, Matěj Tauchman, Fanda Bartoň
5 – Matěj Budín Kuba Lejdar, Pepa Budín, Patrik Pacholík
5 – Pepa Šedivý 1 – David Zahradník
Výsledky přípravka dívky:
Horní Branná A 5:2
Horní Branná B 8:0
Martinice 18:4
Jilemnice 5:9
Studenec A 6:2
Studenec B 6:2
Jilemnice 4:3
Martinice 9:4
Horní Branná B 11:0
Horní Branná A 5:2
Roztoky 12:4
Roztoky 10:2
Studenec A 8:9
Studenec B 7:0
Střelci:
49 – Nikola Jeriová 10 – Gábina Hubálovská
43 – Markéta Štefanová 7 – Nela Krebsová
41 – Iveta Bartoňová 6 – Tereza Votočková
34 – Pavlína Votočková 4 – Kája Huřťáková
25 – Nelya Ryashko 2 – Zuzka Tomášová
Celková tabulka:
1. SK Studenec dívky 28 23 1 4 221:77 70
2. Sokol Horní Branná A 28 23 1 4 255:91 70
3. SK Jilemnice 28 21 2 5 223:125 65
4. SK Studenec A 28 14 1 13 158:158 43
5. Sokol Martinice 28 12 1 15 169:214 37
6. Sokol Roztoky 28 10 0 18 150:234 30
7. SK Studenec B 28 3 1 24 71:186 10
8. Sokol Horní Branná B 28 2 1 25 58:220 7
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Starší přípravka
Mužstvo studenecké starší přípravky podávalo celou sezónu velmi kvalitní vý-

kony a zaslouženě slavilo titul okresního přeborníka, když ve 22 zápasech pouze
jednou prohrálo a jednou
remizovalo. Hráči těžili ze
své fyzické a fotbalové vy-
spělosti – většina týmu
jsou chlapci ročníku 2005.
Celou sezónu produkovali
hezký kombinační fotbal
a celkem nastříleli neuvěři-
telných 291 branek. Kromě
titulu okresních přeborníků
skončili i druzí na zimním
turnaji v Jilemnici a zvítě-
zili na turnaji v Roztokách,
kdy ve finále porazili účast-

níka krajské soutěže Novou Paku. Příští rok většina hráčů přechází do mladších
žáků, kde je čeká „křest ohněm“ v podobě účasti v krajských soutěžích. Tam jim
trenéři Luboš Štefan a Pavel Mečíř přejí hodně krásných fotbalových akcí!

Výsledky:
Pěnčín-Turnov 9:5 Roztoky 23:2
Horní Branná 10:3 Martinice 4:4
Jilemnice 12:6 Rovensko 17:3
Košťálov 11:2 Bozkov 15:3
Vysoké 21:0 Mírová 26:2
Lomnice/Nová Ves 5:4

Střelci:
96 – Honza Štefan 13 – Jonáš Novotný
59 – Dan Mečíř 10 – Dominik Doubek
55 – Roman Hubálovský 9 – Patrik, Efenberk, David Bachtík
20 – Dan Krebs 3 – Sam Mečíř
15 – Ondra Vaníček 1 – Iveta Bartoňová, Tomáš Tropp

Celková tabulka:
1. SK Studenec 22 20 1 1 291:80 61
2. Sokol Martinice 22 19 2 1 269:70 59
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3. FC Lomnice/Nová Ves 22 17 1 4 263:62 52
4. FK Pěnčín-Turnov 22 17 1 4 206:77 52
5. Sokol Bozkov 22 12 2 8 183:104 38
6. Sokol Horní Branná 22 12 1 9 190:144 37
7. FK Košťálov 22 10 1 11 111:131 31
8. Sokol Rovensko 22 8 1 13 159:177 25
9. SK Jilemnice 22 5 0 17 79:195 15
10. SK Mírová 22 3 1 18 75:291 10
11. Sokol Roztoky 22 2 1 19 59:265 7
12. TJ Vysoké nad Jizerou 22 0 2 20 26:315 2

Mladší žáci
K týmům s početným kádrem patřil v rámci SK Studenec tým mladších žáků,

který se připravoval pod vedením Martina Hrubého a Václava Vancla. Před sezó-
nou byl doplněn o hráče ze Sokola Martinice, konečné výsledky však byly ovliv-
něny i tím, že řada hráčů kádru nastupovala o kategorii výš mezi staršími žáky, a ve
většině zápasů tak sestavu tvořili hráči, kteří hráli v kategorii mladších žáků prv-
ním rokem, případně bylo mužstvo doplněno hráči ze starší přípravky. Suverénem
okresního přeboru byl celek z Jablonce nad Jizerou, s nímž studenečtí mladší žáci
sehráli kvalitní vyrovnané zápasy. Po podzimním čtvrtém místě se zásluhou výbor-
ných výkonů na jaře i mladší žáci probojovali na medailové pozice a cenné jsou pře-
devším výhry nad sdruženými týmy Horní Branná/Vrchlabí a Lomnice/Nová Ves.
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Výsledky:
Kruh 12:1 Jilemnice 5:1
Lomnice/Nová Ves 5:2 Košťálov 5:3
Jablonec A 2:3 Rokytnice 5:2
Horní Branná/Vrchlabí 5:2 Jablonec B 0:1
Střelci:
16 – Honza Pauček 4 – Aleš Čapek, Míša Šulc
13 – Roman Valnoha 3 – Kuba Šimáček, Tom Jandura
10 – Míša Dyntar 2 – Ondra Berger, Adam Vancl, Honza Štefan,
8 – Šimon Ulvr Patrik Novotný, Lukáš Kniel, Šimon Urban
6 – Lukáš Trejbal 1 – Denis Šabata
5 – Aila Szabo
Celková tabulka:
1. Sokol Jablonec A 16 16 0 0 152:23 48
2. So Horní Branná/FC Vrchlabí 16 12 1 3 97:47 37
3. SK Studenec 16 11 0 5 84:31 33
4. FC Lomnice/Nová Ves 16 9 0 7 63:48 27
5. SK Jilemnice 16 7 2 7 39:66 23
6. Sokol Jablonec B 16 7 0 9 57:79 21
7. FK Košťálov 16 5 2 9 39:61 17
8. Sokol Kruh 16 2 1 13 20:119 7
9. Spartak Rokytnice 16 0 0 16 16:93 0

Starší žáci
Po roční odmlce se do pravidelných soutěží zapojili pod vedením Dušana

Jandury a Martina Kuříka opět starší žáci, ale do okresního přeboru se přihlásily
pouze čtyři týmy, navíc TJ Rudník je zástupcem trutnovského okresu. I když byl
kádr starších žáků ve čtyřčlenné soutěži jednoznačně nejmladší, dokázal své sou-
peře často herně přehrávat, ale fyzická převaha soupeřů a neproměňování bran-
kových příležitostí přinesly bodové ztráty. Navíc řada utkání kolidovala s utkání
FK Baumit Jablonec nad Nisou, kde někteří hráči v rámci střídavého startu hráli
žákovskou ligu (Reiner, Efenberk, Hrubý, T. Jandura, Trejbal, Malý). Navíc v jarní
části hráči ještě absolvovali podzimní dohrávku se sdruženým týmem Košťálov/Ji-
lemnice (6:5).

Výsledky:
Košťálov/Jilemnice 6:5 Rovensko 1:6
Rovensko 0:5 Rudník 2:2
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Starší žáci „o pouti“ po utkání s ligovým MFK Trutnov (3:4)

Rudník 9:0 Rovensko 3:7
Košťálov/Jilemnice 0:5 Rudník 4:2
Košťálov/Jilemnice 2:2 Košťálov/Jilemnice 1:8

Střelci:
12 – Pavel Šír 3 – Pepa Jiřišta
7 – Tomáš Jandura 2 – David Bajer, Dan Jandura, Miloš Pokorný,
5 – Pepa Efenberk Vojta Reiner, Kuba Šolc, Fanda Švandrlík
4 – Petr Jezdinský, Láďa Synek 1 – Evžen Malý, Lukáš Trejbal, Míša Dyntar

Celková tabulka:
1. Sokol Rovensko 18 15 2 1 88:20 47
2. FK Košťálov/SK Jilemnice 18 9 2 7 61:42 29
3. SK Studenec 18 6 4 8 48:57 22
4. TJ Rudník 18 1 2 15 19:97 5

Béčko
I když počet účastníků v novém ročníku okresní soutěže klesl na dvanáct, mělo

studenecké béčko především v podzimní části sezóny velký problém se sestavením
jedenáctky. Kuba Stránský a Honza Buchar se často ocitli v nezáviděníhodné situ-
aci a zápas ve Víchové byl dokonce pro nedostatek hráčů kontumován. Po zimní
přestávce byl hráčský kádr doplněn o uzdravené zraněné hráče a poděkování patří
především těm hráčům, kteří se do sestavy vrátili po určité herní přestávce. Závěr
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jara již přinesl nejen herní zlepšení, ale i tříbodové zápasy, které nakonec zname-
naly odpoutání od posledního místa. Raritou nesporně je, že v alespoň jednom zá-
pase béčka nastoupilo 47 hráčů.

Výsledky:
SF Studenec 3:2 Zálesní Lhota 1:1
Martinice 1:6 Benecko 7:0
Kruh 1:10 Rovensko B 1:3
Tatobity 1:6 Víchová 1:6
Horka 1:3 Vysoké 3:4
Libštát B 4:3

Střelci:
12 – Sváťa Čech 3 – Martin Havlíček
7 – Kuba Stránský 2 – Matěj Kuřík, Péťa Horáček, Honza Bartoň
5 – Petr Kupkár 1 – Filip Kužel, Pavel Černý, Martin Kuřík, Jenda Kuřík,
4 – Jirka Šír Jirka Povr, Kuba Hylmar, Filip Jezdinský

Celková tabulka:
1. TJ Vysoké nad Jizerou 22 15 4 3 67:24 49
2. FC Víchová 22 15 2 5 53:28 47
3. Sokol Kruh 22 14 2 6 70:41 44
4. Sokol Martinice 22 13 3 6 89:42 42
5. Sport Future Studenec 22 11 5 6 63:37 38
6. 1.FC Tatobity 22 10 4 8 52:45 34
7. Sokol Horka 22 10 2 10 49:49 32
8. Sokol Zálesní Lhota 22 6 3 13 45:59 21
9. Sokol Rovensko B 22 5 5 12 43:63 20
10. Jiskra Libštát B 22 6 2 14 52:74 20
11. SK Studenec B 22 4 3 15 42:92 15
12. HSK Benecko 22 4 3 15 28:99 15

Áčko
Největší radost studeneckým fanouškům přinášely výsledky áčka, které pod ve-

dením Vlada Letkovského zkvalitnilo svůj herní projev založený na kvalitní defen-
zívě a kombinační hře ve středu pole. I áčko se však muselo potýkat z různých dů-
vodů s úzkým kádrem (směnové provozy a pracovní zaneprázdnění, zranění) a ob-
sazení postu brankáře, které se vyřešilo na úkor herní kvality ve středu hřiště, ne-
boť v brance podával vynikající výkony kapitán mužstva a jinak tvůrce hry Kuba
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Tauchman. Velkým přínosem pro jarní část sezóny byl návrat Jirky Povra z diviz-
ního Jablonce nad Jizerou, který přinesl sérii výher, ale poté přišly dvě prohry na
hřišti Bělé a lomnického béčka v zápasech, kde áčko nebylo horším týmem, ale po-
kulhávala produktivita. V rozhodujícím zápase s Libštátem tým bez zraněného Jirky
Povra měl před rekordní návštěvou více než 350 diváků sice herní převahu, ale
brejků hostů znamenaly těsnou porážku a konečné druhé místo v tabulce.

Výsledky:
Libštát 1:2 Jilemnice B 5:0
Horní Branná B 2:1 Poniklá 6:1
Bělá 0:1 Nová Ves 2:0
Stružinec 3:2 Mříčná 3:1
Mírová 1:0 Košťálov B 6:0
Přepeře B 4:0 Bozkov B 1:0
Lomnice B 0:2

Střelci:
20 – Jirka Šír 2 – Martin Havlíček, Filip Jezdinský,
12 – Jirka Povr 1 – Tomáš Synek, Pepa Šedivý, Petr Kupkár,
11 – Kuba Hylmar Tomáš Povr, Vojta Korotvička
6 – Milan Ježek, Martin Kuřík

Celková tabulka:
1. Jiskra Libštát 26 21 3 2 112:25 66
2. SK Studenec 26 20 2 4 65:21 62
3. SK Jívan Bělá 26 18 1 7 78:42 55
4. Sokol Nová Ves nad Popelkou 26 14 3 9 58:39 45
5. Sokol Mříčná 26 14 1 11 78:66 43

Ročník 2016 Číslo 4

OÚ Studenec 57



6. FK Košťálov B 26 12 4 10 57:58 40
7. FC Lomnice nad Popelkou B 26 12 4 10 70:64 40
8. Sokol Bozkov B 26 11 3 12 83:85 36
9. Sokol Stružinec 26 10 3 13 60:64 33
10. TJ Poniklá 26 9 2 15 40:62 29
11. FK Přepeře B 26 7 4 15 36:64 25
12. Sokol Horní Branná B 26 7 3 16 45:69 24
13. SK Jilemnice B 26 6 2 18 49:101 20
14. SK Mírová pod Kozákovem 26 3 1 22 36:107 10

Internacionálové
Mužstvo veteránů SK Studenec skončilo před branami 2. Mistrovství ČR, které

se uskutečnilo 27. 5. 2016 v areálu Motorletu v Praze. Naše družstvo ve věkové ka-
tegorii nad 40 let skon-
čilo v krajském finále,
které se odehrálo na
hřišti ve Velkých Ha-
mrech. Prohrálo s loň-
ským finalistou SK Ca-
mel Jablonec nad Nisou
2:7. Branky poražených
vstřelili Jiří Ulvr a Mi-
lan Korotvička. Druž-
stvo muselo být tvořeno
pro zdravotní problémy
mnoha hráčů z fotba-

listů, kteří dříve za Studenec hráli, nebo nadále udržují vzájemný aktivní fotbalový
život.

V rámci studeneckých pouťových slavností se v sobotu 25. června 2016 uskuteč-
nilo utkání: „Stará garda SK Studenec – SK Studenec B“. Na tomto utkání nebyl
důležitý výsledek (5:4, branky vítězů 3× Marek Hartych, Petr Exner, Jan Kuřík), ale
to, že mužstvo staré gardy bylo sestaveno z hráčů, kteří v sezóně 2000/2001 nastou-
pili k historicky prvnímu fotbalovému zápasu krajské I. B třídy ve Studenci, a toto
mužstvo tak tvoří zatím nejúspěšnější tým našeho klubu. Další zajímavostí bylo,
že se toto mužstvo znovu sešlo u příležitosti dosažení „veteránského věku“ 35 let
posledního hráče z tohoto kádru, kterým je v letošním roce Aleš Jodas.

Určitě symbolické bylo i to, že nejlepším střelcem tohoto benefičního zápasu byl
Marek Hartych, který vsítil vůbec první gól SK Studenec v krajských soutěžích
v zahajovacím zápase proti mužstvu SK Hošek Robousy. K nesporným úspěchům
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Sestava: horní řada zleva: Jiří Ulvr, Martin Nedomlel, Lukáš Korotvička, Petr Exner,
Martin Kuřík, Josef Šedivý, Leoš Zahradník, Pavel Čížek, Václav Vancl, dolní řada
zleva: Josef Jebavý, Jan Kuřík, Marek Hartych, Radek Mejvald, Aleš Jodas, Marek
Salátek, Jaroslav Kočárek, ležící zleva: Svatopluk Čech, David Tuž.

tohoto týmu vedle postupu do krajských soutěží patří i účast ve finále Krajského
poháru bývalého Východočeského kraje. K úspěchům je třeba připočítat i skalpy
později divizních týmů (Dvůr Králové nad Labem, Nová Paka).

V dalším průběhu Studenecké fotbalové poutě sehrál A tým zápas s mužstvem
SV Mansfelder 1990 ze SRN a soupeři se rozešli smírným výsledkem 4:4. Velice kva-
litní fotbal přinesl zápas starších žáků SK Studenec a ligového týmu MFK Trutnov.
Hosté zvítězili zásluhou branky v poslední minutě zápasu, ale diváci byli spokojeni
s pestrou kombinační hrou obou mužstev. Poutní program doplnily turnaje přípra-
vek.

Další cenné zkušenosti a zážitky si z jarní části sezóny odnesli studenečtí fot-
balisté, kteří hostují v FK Baumit Jablonec nad Nisou. Sehráli zápasy v Anglii
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s renomovanými kluby, porazili Toenham a těsně podlehli West Bromwich Albion
a zúčastnili se turnaje v německém Trieru, kde po postupu do osmifinále podlehli
Ajaxu Amsterdam.

Sportovní klub Studenec rovněž zorganizoval zdařilý zájezd na mezistátní kvali-
fikační utkání žen Česko – Severní Irsko s cílem vytvořit domácí prostředí pro stu-
deneckou odchovankyni Evu Bartoňovou. Mise byla splněna, Česko zvítězilo a Eva
vstřelila nádhernou branku hlavou po rohovém kopu (po zápase si vychutnala ra-
dost uprostřed studeneckých fanoušků).

Před novou sezónou
Nový ročník 2016/2017 přinese další výraznou změnu, a to zrušení hostování

a střídavých startů, což přinese historicky nejvýraznější hráčský pohyb v historii
SK Studenec. V době vydání tohoto čísla Studeneckého zpravodaje nebyly všechny
přestupy dokončeny, a tak s nimi seznámíme čtenáře až v příštím čísle.

Poprvé byly do řádných soutěží přihlášeny dívky, a to mladší přípravky do ce-
lostátní ligy mladších přípravek. Ve své skupině budou mít za soupeře FK Baumit
Jablonec, Dukla Praha, Sokol Třebeš a MFK Trutnov. Do krajského přeboru se za-
pojí tři týmy, a to starší žáci a áčko a béčko mladších žáků. V okresních soutěžích
budou startovat dva týmy dospělých, čtyři týmy přípravek a veteráni nad 40 let.
Celkem bude mít SK Studenec v pravidelných soutěžích zapojeno 11 týmů.

Orientační běh
Po tříleté odmlce Sportovní klub Studenec opět pořádal závod Východočeského

poháru v orientačním běhu. Uspořádat takový závod je čím dál obtížnější i v sou-
vislosti s přibývajícími snahami omezit vstup veřejnosti do lesa. I proto se SK Stu-
denec svým podpisem přidal k petici proti přijetí novely zákona o myslivosti, který

Ročník 2016 Číslo 4

60 OÚ Studenec



by mohl umožnit vyhlášení zákazu plošného vstupu do prostor honiteb, tedy do
veškeré volné přírody. Před vlastním závodem musí organizátor předložit souhlasy
vlastníků pozemků, na kterých se závod uskuteční. I z tohoto důvodu jsme vybrali
les Habrovník, který je převážně součástí lesů města Kopidlna, správcem lesů je
Pavel Bartoš ze Studence a lesní práce zde vykonává oddílový trenér a zároveň ma-
pař Láďa Hrubý. Velice vstřícně nám vyšel rovněž i odbor životního prostředí Měst-
ského úřadu v Jičíně, který vydal závěrečný souhlas s pořádáním těchto závodů.

A tak se o prvním dubnovém víkendu sešlo na louce u obce Bílsko u Kopidlna
751 závodníků, které čekaly tratě v dosud nezmapovaném terénu. Ze studeneckých
závodníků se stali pořadatelé a svou zodpovědnou úlohu ve většině případů zvládli
a závody proběhly ke spokojenosti většiny všech závodníků. Poděkování patří všem
pořadatelům, sponzorům a hlavnímu partnerovi závodu AUTO JUNEK s. r. o., pro-
dejci vozů Mitsubishi. Pro studenecký oddíl to byl závod s druhým největším po-
čtem závodníků, zatím největším závodem byl B žebříček na Mostkách v roce 2011
s 827 závodníky.

Pro závodníky SK Studenec však začala sezóna už mnohem dříve. V zimě se ně-
kteří věnovali lyžařskému orientačnímu běhu, ale ani v letošní sezóně se všechny
závody pro nedostatek sněhu neuskutečnily. V průběhu března proběhla dvě sou-
středění, pro mladší závodníky v Kopidlně a okolí se zajímavými mapovými pro-
story na Češovských valech, pro
starší v orienťácky oblíbeném regi-
onu v okolí Máchova jezera.

Prvním celostátním mistrovským
závodem je tradičně Mistrovství ČR
v nočním orientačním běhu, které
pořádal OK Doksy. Ze studenec-
kých závodníků dosáhla nejlepšího
výsledku Tereza Chrástová, která
startovala o kategorii výš v D16
a obsadila 13. místo ze 49 závodnic.
Shodné 13. místo obsadila Domi-
nika Kalenská na třetím mistrov-
ském závodu sezóny, a to Mistrov-
ství ČR na krátké trati, které připra-
vila SK Praga v Hojné Vodě v No-
vohradských horách. Druhým mi-
strovským závodem bylo Mistrov-
ství ČR ve sprintu, které uspořá-
dal Slovan Luhačovice v Uherském
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Brodě a Dominika Kalenská obsadila 17. místo. Dominika je také jediným doroste-
neckým závodníkem SK Studenec, která startuje v celostátním A žebříčku, v Trut-
nově obsadila 12. a 9. místo, v Černé Vodě 10. a 16. místo. Po polovině sezóny je
zatím na 17. místě a licenci A si udrží i v příští sezóně (v rámci štafet Dominika
hostuje v klubu Magnus Orienteering Šumperk).

Druhým nejvýznamnějším závodem je žebříček B Čechy, kde již má náš od-
díl mnohem početnější zastoupení, navíc pro žáky je tím nejdůležitějším závodem.
Hned první závod přinesl zatím nejlepší výsledek dosavadní sezóny, Tereza Chrás-
tová zvítězila v kategorii D14B mezi 57 závodnicemi s právem startu v této kate-
gorii. V tomto závodě se do první desítky ještě vešli Markéta Urbanová (6. místo
v D16B), Vítek Štefan (10. místo v H14B), Martin Vydra (4. místo v H18B) a Petr Ju-
nek ml. (4. místo v H35B). Druhý závod ve stejném prostoru pořádala Slavie Hra-
dec Králové a Tereza Chrástová vybojovala opět stupně vítězů, tentokrát ziskem
3. místa v D14B, do první desítky se ještě probojovali Magda Hrnčířová (7. místo
v D16B), Markéta Urbanová (8. místo v D18B), Jirka Charvát (6. místo v H21C), Petr
Junek ml. (2. místo v H35B) a Michal Erlebach (8. místo v T5). Druhý dvojzávod

pořádal USK Praha v Halounech u Řev-
nic, v sobotu měl SK Studenec v první
desítce pouze dva zástupce, a to Terezu
Chrástovou (5. místo v D14C) a Jirku
Charváta (9. místo v H21C). Bilanci
si studenečtí závodníci řádně vylep-
šili v nedělním závodě, v první desítce
se umístili Tereza Chrástová (8. místo
v D14B), Markéta Urbanová (4. místo
v D18B), Vítek Štefan (5. místo v H14B),
Aleš Kalenský (4. místo v H18B), Petr
Junek ml. (3. místo v H35B) a Matouš
Junek (8. místo v TF). Zatím poslední
dvojzávod béčkového žebříčku proběhl
ve Chvojkovském Mlýně nedaleko Je-

senice. Tentokráte se studeneckým závodníkům dařilo více v sobotu, cenné 2. místo
si vyběhla Tereza Chrástová v D14B, na 5. místě skončila v D18B Dominika Kalen-
ská a první desítku uzavírali 9. místem v H21B Tomáš Kučera a 10. místem v H18B
Martin Vydra. V neděli se nejlépe vedlo „slečnám“ v D18B, Dominika Kalenská si
spravila chuť prvním místem a Markéta Urbanová skončila na 8. místě.

V bývalém vojenském prostoru v okolí Mimoně u osady Jabloneček proběhl
Český pohár štafet, kterého se zúčastnilo několik studeneckých štafet. V D105
skončila štafeta (Štefanová, Hrnčířová, Junková) na 8. místě, v D18 doběhlo áčko
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(Gallová, Hrnčířová, Chrástová) na
18.místě a béčko (Kejmarová, Hamáč-
ková, Urbanová) na 25. místě, v H135
trojice Uvizl, Junek, Chrást skončila na
8. místě a v H18 Štefan, Kalenský, Vydra
na 10. místě.

Nejdůležitější soutěží pro žáky jsou
oblastní žebříčky, SK Studenec je součástí
nejsilnější Východočeské oblasti, i když
regionálně patří do Ještědské oblasti.
V letošní sezóně si po jarní části vedou
žáci výborně a jsou zatím na vynikajícím
3. místě z 20 družstev za Lokomotivou
Pardubice a OK99 Hradec Králové. Na
jaře proběhlo celkem deset závodů a hned
toho prvního v Michnovce u Chlumce

nad Cidlinou se ze Studence zúčastnila početná výprava 35 závodníků a přivezla
si i několik umístění na stupních vítězů. Nejcennějšího umístění dosáhl Vítek Šte-
fan, který zvítězil v silně obsazené kategorii H14C, premiérové vítězství si připsal
v HDR Matouš Junek, druhá místa získali Ivo Mühlbach v H12D, Bára Bulušková
v D10N a Jana Kejmarová v kategorii P. Druhý závod pořádal náš oddíl a k tře-
tímu závodu jsme vystoupali na vrch Tábor u Lomnice nad Popelkou, kde závod-
níky čekaly těžké tratě za nepříjemného deštivého počasí. Druhé místo v katego-
rii D14C získala Tereza Chrástová, Vítek Štefan obsadil v H14C třetí místo, v dal-
ších kategoriích si nejlépe vedli Káťa Du-
cháčková (D21D) a Martin Vik (T), kteří
nenašli přemožitele. Čtvrtým závodem
bylo Mistrovství Východočeské oblasti ve
sprintu, které proběhlo v ulicích a okolí
Železnice u Jičína. Do medailové sbírky
nejvíce přispěla rodina Chrástova, a to
Bára prvním místem v D10N, Magda
(D12C) a Tomáš (H40C) třetím místem.
Medailovou bilanci o další třetí místa
ještě rozšířili Káťa Ducháčková (D21B)
a Ivo Mühlbach (H12D). K pátému zá-
vodu čekala závodníky dlouhá cesta do
Žampachu, kde nás čekalo nádherné pro-
středí shromaždiště závodu s arboretem.
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Závod se nejvíce vydařil Honzovi Štefanovi, který zvítězil v kategorii H12C, Terka
Chrástová (D14C) a Ivo Mühlbach skončili na 2. místech a Markéta Štefanová
zkompletovala studeneckou sbírku 3. místem. Šestým závodem bylo Mistrovství
Východočeské oblasti na krátké trati ve Slatině nad Zdobnicí a studenečtí závod-
níci získali 3 medaile (Markéta Štefanová 3. místo v D12C, Ivo Mühlbach 2. místo
v H12D a Tomáš Chrást 3. místo v H40C) a spoustu „bramborových“ medailí za
4. místa. Daleko úspěšněji si vedli studenečtí běžci v sedmém závodě v Janovičkách
u Broumova, kde část tratě vedla po území Polska. První místa si připsali Tereza
Chrástová (D14C) a Martin Vydra (H18C), na 2. místech skončili Linda Zahradní-
ková (D14D), Magda Hrnčířová (D16C) a Vítek Štefan (H14C), třetí místo doplnila
Bára Chrástová (D10N). Osmým závodem bylo Mistrovství Východočeské oblasti
na klasické trati ve Ctětínku nedaleko Nasavrk a studeneckým závodníkům byla
přisouzena 3. místa. Bronz přivezli Magda Chrástová (D12C), Terka Chrástová
(D14C), Linda Zahradníková (D14D), Jana Kejmarová (D16C) a Dominik Horáček
(H10N) a k tomu opět několik čtvrtých či pátých míst. K loupežníkovi Lotrandovi
v Odolově jsme se vydali k devátému závodu. Zde se závod v těžkém kopcovitém
terénu mimořádně vydařil Lukáši Linkovi, který si připsal premiérové vítězství
v H14C, které Vítek Štefan v této kategorii doplnil druhým místem. Další vítěz-
ství ještě přidal Martin Vydra v H16C, stříbro si přivezli Terka Chrástová (D14C),
Jana Kejmarová (D16C) a Aleš Mühlbach (H16C). Poslední jarní závod se konal
v Podhorním Újezdě a ze Studence se ho zúčastnilo rekordních 38 závodníků. První
místa si odvezli Linda Zahradníková (D12D), Ivo Mühlbach (H12D) a Vítek Štefan
(H14C), druhá místa Bára (D10N) a Terka (D14C) Chrástovy a třetí místo Michal
Kučera v kategorii T. V celkovém pořadí po deseti závodech skončila Terka Chrás-
tová na 2. místě a Vítek Štefan na 3. místě a společně s Markétou Štefanovou, Mag-
dou Chrástovou a Lukášem Linkem byli nominováni do reprezentačního výběru
Východočeské oblasti.

Aby se o studeneckých závodnících vědělo i v Ještědské oblasti (vzhledem k no-
minaci na Olympiádu dětí a mládeže), vydali se studenečtí „orienťáci“ do němec-
kého Oybinu na populární závody SAXBO. V náročném skalnatém terénu si vy-
běhli medailová umístění Terka Chrástová (2. místo v D14) a Vítek Štefan (3. místo
v H14). Pro tři medaile jsme si dojeli na Mistrovství Ještědské oblasti v Rádle. První
místo získaly sestry Bára (D10) a Terka (D14) Chrástovy, stříbro si odvezl Vítek
Štefan (H14).

Zcela regionální sérií závodů je Podkrkonošská liga žáků, kterou pořádají pod-
krkonošské oddíly a kluby. První závod pořádal na Pecce SKOB Nová Paka, na
nejvyšší stupínek sice naši běžci nevystoupili, ale získali 4 druhá místa (Honza
Štefan, Lukáš Link, Markéta Štefanová, Magda Hrnčířová) a 2 třetí místa (Terka
Chrástová, Aleš Mühlbach). Druhý závod proběhl v Trutnově a vítězství získali
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Dominika Kalenská a Aleš Mühlbach, druhé místo Magda Chrástová a třetí místa
Honza a Vítek Štefanovi. Z třetího závodu ve Vrchlabí si umístění na stupních ví-
tězů přivezli za 3. místo pouze Markéta a Honza Štefanovi. Čtvrtý a poslední jarní
závod proběhl v Prachovských skalách a první místa si přivezli Honza a Vítek Šte-
fanovi, druhé místo Aleš Mühlbach a další třetí místo Markéta Štefanová.

Oddíl orientačního běhu SK Studenec se zapojil i do Světového dne orientačního
běhu, který proběhl na celém světě 11. května 2016 a v 81 zemích se ho při 2013

akcích zúčastnilo celkem 252 927 účastníků. „Světový den
orientačního běhu prokázal, že jsme skutečně globální
sport, a já jen chci poděkovat tisícům lidí, kteří se zapo-
jili do této akce,“ řekl Brian Porteous, prezident Meziná-
rodní federace orientačního běhu. S vyhlášením World Ori-
enteering Day se počítá i v příštích letech na 24. 5. 2017
a 23. 5. 2018.

O letních prázdninách mají orientační běžci možnost zú-
častnit se vícedenních závodů, SK Studenec měl zastou-
pení ve Veteran cupu ve Vamberku, na Ceně Střední Mo-
ravy (1. místo v H35B Petr Junek ml.), na GrandPrix Si-
lesia (3. místo Petr Junek ml. v H35B), na Eduardovi v Já-
chymově a na Rumcajsových mílích v okolí vrchu Mužský
(Aleš Kalenský 3. místo v H18). Další početná část, sedm-

náctičlenná výprava, vyrazila na tréninkový a poznávací zájezd do Norska, první
týden patřil těžkým mapovým tréninkům ve skandinávských terénech, druhý tý-
den poznávání nádherné norské přírody včetně Trolího jazyka.
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Školní sportovní klub
Atletiý trojboj v Turnově

Osm závodníků, kteří postoupili z okrskového kola, se zúčastnilo okresního At-
letického trojboje v Turnově. Většina z nich se probojovala do první desítky, ale na

postup do krajského kola to nestačilo. Nej-
lepšího umístění dosáhla Gábina Hubálov-
ská, která obsadila 5. místo.

Dětské olympijské hry
Závěrečnou lehkoatletickou disciplínou

pro druhý stupeň jsou Dětské olympijské
hry aneb Přebor jednotlivců škol semilského
okresu, který se konal tradičně na atletickém
stadionu v Turnově. V letošním roce dosáhli
studenečtí závodníci výborných výsledků
a přivezli bohatou úrodu medailí:
1. místo: Sabina Jebavá 800 m

Vít Štefan 1500 m
Veronika Šimůnková dálka
Veronika Šimůnková výška

2. místo: Tomáš Exner 800 m
Tereza Chrástová 800 m
Barbora Vanclová 60 m

3. místo: Valérie Jiroutová koule
Ondra Tušiak výška
Barbora Vanclova dálka
starší žákyně 4 × 60 m

Běh olympijského dne v Jilemnici
Letošní ročník Běhu olympijského dne proběhl

22. června 2016 a mezi více než 700 závodníky byla
i početná výprava ze studenecké školy, která se ne-
ztratila ani v celkových výsledcích.

1. místo: Markéta Štefanová, Vladimír Suchánek,
Vít Štefan

2. místo: Olda Tomáš
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3. místo: Zuzana Bourová, Jan Štefan, Gábina Hubálovská, Barbora Chrástová,
Sabina Jebavá, Matyáš Hrubý, Jiří Hubálovský, Aleš Mühlbach

Krajský přebor nejmladšího žactva v lehké atletice
Druhý závod proběhl v polovině června v Jičíně a tentokráte se více dařilo chlap-

cům. Mezi dívkami si nejlépe vedla Markéta Štefanová, která mezi 57 závodníky ob-
sadila 4. místo, mezi chlapci obsadil Honza Štefan 2. místo z 37 závodníků. Po dvou
kolech jsou dívky na 6. místě a chlapci na 3. místě.

Školská futsalová liga dívky
S určitým zpožděním proběhla semifinále Školské futsalové ligy dívek. Starší

dívky sehrály semifinále ve Skutči, kde obsadily 2. místo, ale na finále nakonec ne-
odcestovaly z důvodu termínové kolize s ostatními akcemi. Mladší dívky sehrály
své semifinále v Praze Střešovicích a obsadily třetí, nepostupové místo.

Pátý (třetí v řadě) mistrovský titul v orientačním běhu
Historicky nejúspěšnějším sportovním odvětvím ve studenecké škole je beze-

sporu orientační běh. Studenecký tým se zásluhou druhého místa v krajském kole
opět probojoval po patnácté za sebou do celostátního finále, které se tentokrát ko-
nalo v areálu léčebny v Praze v Bohnicích.

Konkurence se v celostátním kole v každém roce zvyšuje a letošního finále se
zúčastnil plný počet všech postupujících škol ze všech krajů České republiky i s řa-
dou mládežnických reprezentantů. Před-
ností studenecké výpravy byla vyrovnanost
ve všech kategoriích a jistotou kvalitní vý-
kony některých závodníků v dosavadním
průběhu sezóny.

Vlastní průběh závodu byl velice na-
pínavý a o celkové prvenství bojovalo až
do posledního závodníka pět škol. Vše
měli v rukou poslední dva závodníci, Terka
Chrástová a Aleš Mühlbach, kteří museli
doběhnout mezi prvními. Svůj nelehký úkol
splnili, a tak po nervy drásajícím čekání na
konečný součet mohla propuknout obrov-
ská studenecká radost, nejen z pátého ví-
tězství, ale i z postupu na mistrovství světa,
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které proběhne na přelomu května a června 2017 v Itálii. Studenecká škola se tak
stala historicky suverénně nejúspěšnější školou v tomto školním sportu v rámci
celé České republiky.
Výsledky jednotlivci:
D7 (68 závodnic): H7 (65 závodníků): D9 (62 závodnic): H9 (64 závodníků):
14. Ivana Hrnčířová 2. Lukáš Link 4. Tereza Chrástová 6. Aleš Mühlbach
30. Petra Bachtíková 6. Vítek Štefan 8. Jana Kejmarová 12. Dominik Urban
41. Linda Zahradníková 17. Oliver Pichl 9. Magda Hrnčířová 33. Tomáš Exner
51. Klaudie Urbancová 16. Eliška Hamáčková

21. Terezie Dubská
Pořadí družstev:
1. ZŠ a MŠ Studenec 234 bodů
2. Biskupské gymnázium Hradec Králové 222 bodů
3. Gymnázium Opatov 221 bodů
4. Gymnázium Jindřichův Hradec 219 bodů
5. ZŠ Arbesova, Jablonec nad Nisou 207 bodů
6. ZŠ Luhačovice 189 bodů
7. Gymnázium Dobříš 188 bodů
8. Gymnázium Žďár nad Sázavou 174 bodů
9. Gymnázium Pardubice 163 bodů
10. Slovanské gymnázium Olomouc 149 bodů
11. ZŠ a MŠ Teplice 142 bodů
12. Nový PORG (soukromé gymnázium Praha) 132 bodů
13. ZŠ Šumperk 120 bodů
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14. ZŠ Buzulucká 119 bodů
15. Gymnázium Písek 116 bodů
16. ZŠ Vizovice 110 bodů
17. Masarykovo gymnázium Plzeň 110 bodů
18. ZŠ Brno Hamry 91 bodů
19. ZŠ Sokolov 55 bodů

Orel
Volejbalistky titul letos neobhájily

Ženy dohrávaly jarní část soutěže s výsledkovými výkyvy, a tak nakonec získaly
„jen“ bronzovou medaili v krajské B-třídě. I tak sezónu můžeme hodnotit jako velice
úspěšnou vzhledem k vítězství ve VČ poháru a třetímu místu v nadstavbovém finále
s Pardubickým krajem.

Konečná tabulka B-třídy krajského přeboru 2015/2016
1. TJ Jiskra Jaroměř 28 27 1 0 0 84:6 83
2. TJ Sokol Jezbiny 28 14 7 1 6 68:39 57
3. Orel Studenec 28 15 0 4 9 55:46 49
4. TJ Harant Pecka 28 10 6 4 8 59:52 46
5. TJ Lánov 28 10 3 6 9 54:57 42
6. TJ Sokol Bílá Třemešná „C“ 28 7 3 3 15 42:62 30
7. TJ Sokol Bílá Třemešná „B“ 28 3 4 0 21 26:72 17
8. TJ Sokol Dřevěnice 28 2 0 6 20 25:79 12

Do nové sezóny vstoupí náš tým v sobotu 3. září, kdy děvčata přivítají na domá-
cím hřišti tým Dřevěnic a hned týden nato taktéž na domácí půdě družstvo Červe-
ného Kostelce.

Mistrovství Studence v mölkky,
zabíjačka

V sobotu 7. května jsme uspořádali již 2. ročník
mistrovství Studence ve hře mölkky. Tímto turnajem
jsme nahradili soutěž o nejsilnějšího muže Studence,
o kterou nebyl mezi soutěžícími už takový zájem.
Soutěže se zúčastnilo celkem 16 dvoučlenných týmů,
takže byly 2 skupiny po 8 týmech, z nichž do play-off
postupovaly vždy nejlepší 4 týmy.
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A zde přinášíme výsledky:

Ze skupiny A postoupili:
1. JIROUTOVCI
(Jana + Valerie Jiroutovy)
2. DAMON
(Daniel Mečíř + Šimon Urban)
3. CAMELOPARDALIS
(Šárka + Vojta Tauchmanovi)
4. MULI
(Ondra Vaníček +Daniel Krebs)

Ze skupiny B postoupili:
1. MARYŠKOVI (Anežka + Lukáš Maryškovi)
2. MAPA (Maruška + Pavel Horáčkovi)
3. HEBA (Helenka Horáčková + Bára Tomášová)
4. SPARTA (Dominik Urban + Fanda Kuřík)

Dále se už hrálo vyřazovacím způsobem a konečné pořadí bylo následující:
1. SPARTA 3. CAMELOPARDALIS
2. MARYŠKOVI 4. DAMON

Týmy na prvních 3 místech (Sparta, Maryškovi, Camelopardalis)
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Perličkou turnaje bylo určitě to, že vítězem se stal tým SPARTA, který postou-
pil ze základní skupiny z posledního postupového místa jen čistou náhodou a díky
obrovskému štěstí.

Turnaj samozřejmě provázela tradiční zabíjačka
pod vedením Fandy Horáčka a Petra Mečíře. Vepřové
speciality byly výborné, o čemž svědčí i to, že ještě
týž den zmizelo vše, co se vyrobilo (tedy i 910 jitr-
nic).

Nedá mi to, abych při této příležitosti nepřipo-
mněl našeho velkého kamaráda, kterého si právě
v tento den povolal Pán k sobě. Míla Bartoň byl
nedílnou součástí této tradiční akce, vždy aktivně
přiložil ruku k dílu a za práci dokázal opravdu vzít.

K dobré náladě přispěl
vždy i svým humorem
a domácí pálenkou.
Pro nás všechny je vel-
kou nadějí, že se s ním
zase jednou setkáme.

Foto je
ze zabíjačky 2014
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Sto let v očistci
V pátek 3. června jsme uspořádali pro studenecké spoluobčany divadelní před-

stavení „Sto let v očistci“ z dílny divadla Artur, v němž účinkuje bývalý studenecký
spoluobčan Jindra Kriegel. Ještě dvě hodiny před představením jsme váhali, zda

bude divadlo venku, či
v orlovně. Nakonec jsme
se rozhodli pro venkovní
představení a dobře jsme
udělali. Byl totiž krásný,
téměř letní večer. Jindra
zahájil své účinkování
ve 20.00 cca půlhodino-
vou rozpravou s publi-
kem a při té příležitosti
zavzpomínal i na roky,
kdy přebýval právě zde
ve Studenci. Od 20.30 už

začalo představení. Hra doplněná hudbou skupiny No Name byla velice zajímavým
ztvárněním toho, jak duše v očistci přemítá o svém životě.

Rodinné míčové hry každý čtvrtek
Od jarních měsíců byla zahájena pravidelná setkání rodičů s dětmi „Rodinné mí-

čové hry“. Toto setkání se koná každý čtvrtek v průběhu školního roku od 16.30
u orlovny. Cílem je strávit společný čas s dětmi sportem a jak je patrno z názvu,
budeme děti učit hlavně dovednosti s míčem. Věk účastníků není omezen, jistě
se najdou aktivity pro všechny věkové kategorie.
Akci organizují Jana Nováková, Lenka a Michal
Chrtkovi. Případné změny budeme uveřejňovat
na webu naší jednoty www.orel.studenec.cz.

Orelské pozvánky a plánované
akce Orla:

V sobotu 27. srpna se koná již 19. ročník
volejbalového turnaje smíšený družstev, na
který jste všichni srdečně zváni. Pozvánka byla
uveřejněna v minulém čísle Zpravodaje. Začátek
v 8.00.
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V neděli 28. srpna od 14.00
se na hřišti před školou usku-
teční tradiční „Dětské soutěžní
odpoledne“.

V sobotu 3. září od 20.00
uspořádáme další pravidelnou
akci – Letní bál s tanečním or-
estrem „Levou rukou band“.

Následovat bude lahůdka pro milovníky
dechové hudby. V pátek 7. října od 20.00
přivítáme ve studeneckém kostele deový
soubor Kalabis intet.

A pro sobotní večer 12. listopadu jsme
připravili opět po dvou letech „Svatomar-
tinský folkový večer“ pro všechny příz-
nivce moravského vína a folkové a coun-
try muziky. Začínat budeme tradičně ve
20 hodin, 20 minut a 20 vteřin Při této pří-
ležitosti oslavíme 25 let od založení naší
amatérské folkové kapely Figury.

Sportovní utkání:

Volejbal ženy – domácí zápasy:
3. září 10.00 Studenec – Dřevěnice
10. září 10.00 Studenec – Červený Kostelec
24. září 10.00 Studenec – Pecka

Stolní tenisté zahajují soutěže v průběhu září.
za jednotu Orla Václav Urban
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Cukrovka a dědičnost
Většina typů cukrovky se skutečně dědí. Dědičný samozřejmě není diabetes

vzniklý po operací a při záněte slinivky břišní.
Cukrovkou 1. typu trpí v naší populaci necelých 7 procent diabetiků. Skutečnost,

že se tato choroba dědí, je poměrně známá. Riziko, že když je jeden z rodičů diabe-
tik, bude mít cukrovku i jeho dítě, však není velké.

Pokud je diabetičkou 1. typu matka dítěte, je pravděpodobnost, že dítě bude mít
tento typ cukrovky, 2–3procentní. Riziko postižení potomků vzrůstá u matek di-
abetiček, které onemocněly před 8. rokem věku. Zde je riziko až 13 procent. Je-li
diabetikem otec dítěte, bývá pravděpodobnost vzniku diabetu 7–9procentní. Jsou-li
diabetiky oba rodiče, stoupá riziko vzniku diabetu u potomků až na 30 procent.

Potomci diabetiků 2. typu
U cukrovky 2. typu je dědičnost polygenní, a riziko jejího vzniku pro potomky

diabetiků není tak přesně vyčísleno. Problémem je, že diabetes 2. typu vzniká až
v dospělém věku. Onemocnění navíc může probíhat i dlouhou dobu skrytě, proto
informace o jeho výskytu v rodině mohou být značně zkresleny.

Jestliže má diabetes 2. typu jeden z rodičů, pravděpodobnost vzniku cukrovky
u jejich dětí bývá asi 33 procent. Mají-li cukrovku 2. typu oba rodiče, vzrůstá riziko
až na 75 procent. Tyto údaje nelze brát na lehkou váhu.

Zdravým životním stylem lze vzniku diabetu 2. typu zabránit nebo ho alespoň
oddálit o mnoho let. Lidé, kteří jsou ohroženi jeho vznikem, by měli sportovat
a snažit se o maximální pohybovou aktivitu, udržovat si normální tělesnou hmot-
nost a stravovat se racionálně, bez nadbytku jednoduchých cukrů a tuků.

Varováním cukrovka v těhotenství
Těhotenská cukrovka bývá v největším procentu případů varováním, že matka

bude v budoucnu ohrožena diabetem 2. typu. Pokud měl nebo má někdo z rodiny
diabetes, žena by se v těhotenství určitě neměla bránit provedení glukózotoleranč-
ního testu. I „stařecká“ cukrovka u prarodičů těhotné ženy se počítá mezi rizikové
faktory. Změnou životního stylu v posledních 70 letech se zvýšilo riziko, že se cuk-
rovka 2. typu projeví u naší generace v podstatně mladším věku, než tomu bylo
u našich prarodičů.

Diabetes při chorobách slinivky břišní (sekundární diabetes) obvykle dědičný
nebývá. Výjimkou je cukrovka provázející cystickou fibrózu či hemochromatózu,
kde se přenáší do dalších generací poruchy vedoucí k poškození slinivky a poklesu
produkce inzulinu.

Diabetes mellitus vyvolaný genetickým defektem beta-buněk slinivky typ MODY
(maturity-onset type diabetes of the young) se pochopitelně dědí. Do dnešního dne
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bylo popsáno asi 10 podtypů MODY diabetu. Pravděpodobnost přenosu tohoto typu
cukrovky do další generace může být od 25 do 75 procent.

Dědičnost, ale i vnější vlivy
Polygenní dědičnost je taková, při níž dědičnost nějakého znaku (choroby) není

podmíněna jen jediným, ale několika geny. Každý z nich má jen částečný účinek
na vyjádření daného znaku. Uplatňuje se nejen v dědičnosti diabetu, ale napří-
klad i u výšky. U polygenní dědičnosti mají u přenášení znaků (i chorob) velký vliv
vnější faktory, u diabetu typicky způsob výživy.

zdroj: hp://zdravi.euro.cz

Recept nejen pro diabetiky: Jablečný dort
Ingredience:

3 vejce, 15 g kakaa, 60 g dětské krupice, 50 g Sorbitu, 150 g strouhaných jablek
Postup přípravy:

Žloutky a Sorbit vymícháme do pěny, přimícháme kakao, jemně nastrouhaná ja-
blka, dětskou krupici a necháme 1/2 hodiny stát. Potom vymícháme sníh, nalejeme
do vymazané a vysypané formy a pečeme ve vyhřáté troubě. Podáváme se šlehač-
kou pro diabetiky, ale není třeba.

zdroj: hp://www.recepty.cz

Vzpomínka
Je to již něco málo přes 3 roky, co ze-

mřel tatínek Jaroslav Čapek (Rovnáčov
čp. 58) a 5. 8. by se dožil 77 let. S láskou
stále vzpomíná dcera Blanka s rodinou.
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Studeneá firma ARIES, a. s., opět podpoří
Posvícenský koláč

Již 25 let podnikáme v naší
obci s punčochovým zbožím.
Z malé „garážové“ firmičky
jsme vyrostli v středně vel-
kou společnost, která dává práci 110 lidem v Česku, Slovensku, Polsku, Německu
a Rusku. Původně jsme se zaměřovali na punčochovou módu, později na kompre-
sivní zdravotnické výrobky pod značkou Avicenum a nejmladší značka v naší ro-
dině je ROYAL BAY®, značka sportovního kompresního oblečení prémiové kvality.
Veškeré zboží si můžete prohlédnout v naší prodejně ARIES MEDISHOP u hlavní
cesty. Podpoře sportovních akcí se věnujeme intenzivně ve všech státech, kde pů-
sobíme. Nemůžeme tedy zapomenout na naši „rodnou“ obec Studenec.

Společně s ředitelem závodu panem Jaroslavem Hákem z TJ Sokol Studenec
a Ing. Ladislavem Šulcem, majitelem společnosti ARIES, a. s., Vás zveme na tradiční
přespolní běh ROYAL BAY Posvícenský koláč, který se koná dne 10. 9. 2016 ve Stu-
denci.

Tělocvičná jednota Sokol Studenec
pořádá závod v přespolním běhu

49. ročník
Royal bay Posvícenský koláč

a 41. ročník
Memoriál Mirka Háka

Závod se koná v sobotu 10. září 2016, start v 9.00 hod.

Přihlášky dětských kategorií nejpozději do 8.30 hodin!
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Studeneý zpravodaj 4/2016
Vydává Obecní úřad Studenec

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

Uzávěrka dalšího čísla: 30. září 2016

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

Tisk FITOS spol. s. r. o. Stará Paka
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