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

V době, kdy píšu tyto řádky, probíhají závěrečné práce na podloží pro chod-
níkovou část této stavby. Následně budou instalovány opěrné bloky, které budou
použity v místě, kde dochází k největšímu zářezu do svahové části. Samotná stavba
zatím probíhá podle
stanoveného harmono-
gramu, pokud počasí
vydrží, tak v době
vydání tohoto čísla
Zpravodaje budeme mo-
ci již tento chodník plně
využívat.

Jiří Ulvr, starosta
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23. září

Křižovatka „Řeznictví Nosek“
Po dokončení výše zmiňované stavby nám zůstane nevyřešena oblast křižovatky

„Řeznictví Nosek“ (úsek: cesta p. č. 1045/1, Chládkovi – konec obce, je již pod
stavebním povolením, čekáme na vypsání výzvy daného dotačního titulu, věříme
v úspěšnost a realizaci v příštím roce).

Tato křižovatka je stále nedořešena ze strany Policie ČR, Dopravního inspek-
torátu. Z tohoto důvodu projekt právě dokončované stavby nového chodníku ne-
pokračuje stejným způsobem dále, jelikož by nedošlo k souhlasu právě ze strany
tohoto inspektorátu.

Rada obce se na svém jednání domluvila, že osloví vlastníky sousedních po-
zemků s variantou položení betonových bloků po hraně příkopu tak, aby se úseky
chodníků propojily. Tím by se vyřešila bezpečnost chodců v oblasti této křižo-
vatky. Jednalo by se samozřejmě o variantu provizorní – dočasnou. V současné
době (v průběhu pěti let) nemůžeme zasahovat do tělesa komunikace, jelikož se
na celkovou rekonstrukci silnice čerpaly dotační finance a v důsledku udržitelnosti
projektu je to takto nastavené.

Jiří Ulvr, starosta
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Drakiáda
Letošní rok nebyl zrovna moc přívětivý na pouštění draků. V neděli 25. 9. 2016

se za pěkného počasí sešel větší počet rodičů a dětí, jenom to povětří chybělo. V ná-
hradním termínu (neděle 2. 10. 2016) se již vítr na nějaký ten čas objevil a draci
i létali, jenom chladné počasí s drobným deštěm nepřilákalo tolik účastníků.

Děkuji všem, kteří přišli. Třeba příští rok bude počasí všem zájemcům o tuto
nenáročnou aktivitu více přívětivé.

Jiří Ulvr, starosta

Informace – kontejnery bioodpad – ukončení sezóny
Vzhledem k termínu uzávěrky tohoto čísla Zpravodaje a možnostem pou-

žívání svozové techniky budete o termínu posledního letošního sběru do kon-
tejnerů informováni ve vývěsních skříňkách. Děkuji za pochopení.

Jiří Ulvr, starosta

„Pohoštění obecní polévkou“
Na tomto místě oslovujeme místní, ale i vzdálenější, kdo by měl zájem

předvést své umění, ukázky či prodej určitého zboží v sobotu 3. prosince 2016
na této akci. Zájemci ať se přihlásí na OÚ ve Studenci do pátku 25. listopadu
2016. Zajistíme bezplatný pronájem místa i zapůjčeného stánku.

Nabídka Pečovatelské služby Studenec – rozvoz obědů
Cena oběda: 45 Kč
Cena rozváženého oběda: 42 Kč
Rozvoz obědů pro důchodce, invalidní důchodce, ženy na mateřské dovolené:

15 Kč/oběd
Rozvoz obědů pro ostatní obyvatele Studence a Zálesní Lhoty: 17 Kč/oběd

Bližší informace Vám podá: Ludmila Tauchmanová, tel.: 739 662 538
Marie Hylmarová, tel.: 728 120 338
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Z jednání zastupitelstva obce
Další jednání obecního zastupitelstva proběhlo 5. září 2016, zúčastnilo se jej

13 zastupitelů a 8 občanů.
Na programu bylo pouze několik bodů: zastupitelé vzali na vědomí rozbor hos-

podaření za 1. pololetí roku 2016 a dále schválili termíny akcí pořádaných obcí Stu-
denec pro roky 2017 a 2018 (vždy červen, září a prosinec), navýšení kapacity školní
družiny na 101 žáků a smlouvu týkající se věcného břemene.

V diskusi informoval pan starosta o dvou záležitostech:
– Přípravné práce na pečovatelském domě probíhají podle plánu. Je vyhotovena

studie, na stavebním úřadě je podána projektová dokumentace na demolici bu-
dovy a připravuje se projektová dokumentace nové stavby.

– Byla podána žádost o dotaci z Mezinárodního visegrádského fondu, v níž jsou
partnery města či obce Vrchlabí, Kowary (Polsko) a Zuberec (Slovensko). Plá-
nované výdaje činí přibližně 18 tisíc eur, podíl jednotlivých partnerů 1 tisíc eur.
Doba realizace je plánována od března 2017 do února 2018.
Paní Němečková se zeptala na řešení stížností na rušení nočního klidu, přede-

vším v okolí sokolovny a hřiště, a na hluk při fotbalových utkáních. Pan starosta
odpověděl, že otázkou rušení nočního klidu se bude zabývat některé z následujících
zasedání zastupitelstva, konkrétní stížnost bude řešit nadcházející rada obce. Pan
Jiran podotkl, že je také potřeba domluvit se s tím, kdo noční klid ruší, a že by tento
problém měla řešit vyhláška. Pan Mečíř navrhl projednat bubnování při fotbale na
schůzi SK Studenec.

Pan Jiran navrhl otevřít jednání o nové změně územního plánu obce. Pan mís-
tostarosta zjistí požadované podklady na stavebním úřadě v Jilemnici a pan starosta
tento návrh zařadí na další jednání zastupitelstva.

Zástupce studeneckých skautů pan Hanč se na dotaz, jak dlouho budou moci
využívat klubovnu v pečovatelském domě, dozvěděl, že nejméně do konce března
2017.

Pan Junek informoval o záměru SK Studenec odkoupit od Sokola Studenec velké
a malé fotbalové hřiště včetně kabin, které budou zrekonstruovány. K dotazu na
přístavbu základní školy uvedl, že je na životním prostředí podána žádost týkající
se vhodného umístění budovy a čeká se na stanovisko.

Pan Chrtek se zeptal na rekonstrukci tenisových kabin. Žádost o povolení je po-
dána na stavebním úřadě a čeká se na vyjádření.

Paní Tůmová upozornila na zanesené příkopy v Zálesní Lhotě v okolí mateř-
ské školy, na vodu, která stéká od kostela přes silnici, a na keře na břehu u No-
žičkových, přes které není vidět autobusová zastávka. Pan starosta odpověděl, že
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příkopy a silnice jsou ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje a tento pro
blém s nimi projedná. Stékání vody je dané náklonem tělesa silnice v daném místě.
Prořezání keřového porostu obec zajistí.

Na závěr pan Chrtek poděkoval panu Troppovi za vzornou práci při úklidu obce.

Volby do zastupitelstev krajů
konané dne 7. 10. – 8. 10. 2016

Libereý kraj, okres Semily, obec Studenec:
Okrsek 1 Okrsek 2

Voliči v seznamu 1 125 324
Vydané obálky 571 106
Volební účast 50,76 % 32,72 %
Odevzdané obálky 571 106
Platné hlasy 564 106
Podíl platných hlasů 98,77 % 100 %

Číslo a název kandidátní listiny Platné hlasy okrsek 1 okrsek 2
celkem v % celkem v %

1 Volte Pr. Blok www.cibulka.net 1 0,17 0 0,00
2 Občanská demokratická strana 18 3,19 3 2,83
3 Budoucnost pro Liberecký kraj 148 26,24 6 5,66

10 HOZK, NOS, Pat. ČR, SPRRSČ M. Slád. 0 0,00 1 0,94
12 Česká strana sociálně demokratická 23 4,07 8 7,54
28 Romská demokratická strana 0 0,00 0 0,00
30 ANO 2011 34 6,02 16 15,09
32 TOP 09 9 1,59 0 0,00
37 Komunistická strana Čech a Moravy 31 5,49 11 10,37
41 Národní demokracie 0 0,00 1 0,94
43 Úsvit s Blokem proti islamiz. 4 0,70 3 2,83
52 Svobodní a Soukromníci 4 0,70 1 0,94
66 ZMĚNA PRO LIBERECKÝ KRAJ 18 3,19 3 2,83
67 NE ILEG. IMIGRACI – PEN. PRO LIDI 1 0,17 0 0,00
75 DSSS – Imigranty, islám nechceme! 2 0,35 1 0,94
78 Koalice SPD a SPO 17 3,01 6 5,66
82 Česká pirátská strana 8 1,41 1 0,94
83 Starostové pro Liberecký kraj 246 43,61 45 42,45
84 Národní socialisté – LEV21 0 0,00 0 0,00
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Poděkování
Vážení spoluobčané,

začátkem října proběhly volby do krajského zastupitelstva, ve kterých kandidáti za
hnutí „Starostové pro Liberecký kraj“ zvítězili a získali osmnáct mandátů.

Dovolte mi, abych Vám všem poděkoval za Vaši důvěru a podporu, kterou jste
mně samotnému, ale i celému našemu hnutí prostřednictvím Vašich hlasů dali.

Děkuji také za všechny příznivé telefonáty, zprávy a povzbuzení. Moc si toho
vážím.

Jiří Ulvr, starosta

Co je Místní akční plán rozvoje vzdělávání na
Jilemnicku (MAP)?

MAP je Místní akční plán vzdělávání, který je zaměřen na rozvoj kvalitního a in-
kluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškol-
ního a základního vzdělávání,
zájmového a neformálního
vzdělávání. MAP je nástroj,
jak zavést změny stanovené ve
Strategii vzdělávací politiky
ČR do roku 2020 do škol.

Projekt MAP Jilemnio
byl zahájen 1. 2. 2016 a je re-
alizován na území SO ORP Ji-
lemnice a Města Vysoké nad
Jizerou. Na základě dohody
v území je realizátorem pro-
jektu MAS Přiďte pobejt!, z. s. Finančním partnerem projektu je Jilemnio –
svazek obcí.

V průběhu měsíce dubna byl ustanoven Řídicí výbor a do konce června pro-
běhla 2 veřejná projednání a 1 setkání pracovních skupin. Na těchto setkáních byly
vytvořeny myšlenkové mapy a vydefinovány problémové oblasti, které se staly
východiskem pro stanovení „Priorit“ a „Cílů“ Strategického rámce. Na posledním
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setkání byla dopracována fi-
nální verze Vize MAP Jilem-
nicka. Od září budou v rámci
projektu probíhat setkání „Pra-
covních skupin“ (pro oblast
mateřských škol, základních
škol, neformálního vzdělávání
a volnočasových aktivit), kde
se mohou zájemci o vzdělávání
zapojit do diskuze nad vybra-
nými tématy za účasti lektorů
a expertů pro danou oblast.

Bližší informace o probíhajících aktivitách MAP Jilemnicko se dozvíte na
Facebooku „MAP Jilemnicko“ nebo na webových stránkách www.maspridtepo
bejt.cz a www.jilemnicko-so.cz.

MAP Jilemnio registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000139

Pozvánka do knihovny
Začíná nový školní rok, a tak mne napadlo dnes vybrat několik titulů „povinné

literatury“.
Bývávaly doby čtenářských deníků a v seznamech doporučené četby ležely úplně

jiné knihy, než jaké tam můžeme vidět teď.
Proto je mi trochu líto, že doporučená četba – například k maturitě – mnohdy

obsahuje velmi podobné složení knih jako v minulosti. Podle mého názoru by se
s tím množstvím dříve nedostupné literatury daly mnohdy vytvořit hodnotnější se-
znamy. Záleží na dané škole, učiteli, a hlavně na čtenářích. Asi nikoho nepřekva-
pím, když napíši, že doporučená četba se vybírá podle váhy knihy. Nikoli obsahem,
ale počtem stran. Všem studentům říkávám, že my rozhodně mívali mnohem více
knih k maturitě, než mají teď oni. Ale opět záleží na čtenáři.
Musím se přiznat, že rozhovory kolem knih se studenty patří
k mým nejoblíbenějším v naší knihovně.

Jedno malé doporučení: „Nejlepší povinná literatura je ta,
kterou si stihnete přečíst z vlastního rozhodnutí mnohem dříve,
než Vám ji někdo uloží jako povinnou :o)“
George Orwell: 1984

Nedávno jsem si konečně přečetla tento román, který jsem
již dlouho měla na pomyslném seznamu knih, které bych chtěla
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v životě přečíst. Samozřejmě, že si toto nadčasové dílo zaslouží plné hodnocení. Jen
jsem musela dost dlouho vydýchávat tu depresi, kterou ve mně čtení vyvolalo.

Je s podivem, jak tento román „žije mino čas“ – až mne zamrazilo (nejednou), jak
aktuální věty čtu. Autor psal knihu v roce 1948! Praktiky totalitního režimu, kdy
jedině strana má pravdu, jakkoli je nesmyslná a zvrácená, mi připomněly, že paměť
národa bývá někdy tak krátká! Manipulací, mučením, stálým dohledem, znemožně-
ním komunikace a znevážením všech hodnot, které formují člověka, dochází k jeho
deformaci.

Nezbývá než věřit, že si vezmeme k srdci citát G. Santayana: „Kdo zapomíná na
své dějiny, je odsouzen je opakovat.“

Henryk Sienkiewicz: o vadis
Četla jsem jedním dechem. Prvně asi v 15 letech, podruhé tak

o deset let později. Autor umí úžasným způsobem vykreslit pro-
středí, vztahy a svým příběhem plným zvratů, napětí a živých
postav vtáhnout čtenáře doprostřed děje.

Což by ale mohlo být přímo do středu arény s útočícími lvy.
Zaujaly mne charaktery postav, kde je pravdivě a poutavě

ukázán jejich vývoj. Že nikdo nejsme bez chyb.
Lev Nikolajevič Tolstoj: Vojna a mír

Přečetla jsem na škole. Nikdy nezapomenu. Trochu se bojím
přečíst znovu, aby s odstupem času nebyl dojem jiný… Ale mám
to v plánu. Člověk by měl mít odvahu se i po dlouhé době k ně
čemu vrátit.
Antoine de Saint-Exupéry: Malý princ

Trochu úsměvné, psát komentář ke knize, kterou komentovat
podle mne nelze.

Možná právě v tom je tak jedinečná. Kniha, kterou vlastně
nelze číst. Kniha, která se místo přečtení

prostě jen „vnímá“…
… a jinak se vnímá v našem dětství, jinak v době hledání

sebe sama v dospívání, jinak ve věku, kdy máme spousty sil…
a jinak, když sílu zoufale potřebujeme nalézt.

A z toho všeho je jasné, že tato kniha nebude nikdy patřit
u mě do kolonky „přečteno“, mohla bych ji trvale mít zařazenu
jako „právě čte“.

Můj pohled na přátelství byl mimo jiné formován právě
mým setkáním s Malým princem, liškou, růží a autorem…

Ludmila Tauchmanová
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Základní škola a Mateřská škola Studenec
Vítá vás letiště Petra Junka a…
…prosíme všechny přítomné na ranveji, aby z bezpečnostních i estetických důvodů vy-
tvořili oddělené skupiny po třídách v čele s třídním delegátem… děkujeme… opako-
vaná výzva…
Informace pro rodiče cestujících 1. třídy… fotoaparáty, kamery a přiměřené emoce jsou
zde povoleny. Na palubu letadla smí jen cestující bez doprovodu. Náš firemní fotograf
poskytne všechny pořízené snímky na školním webu… děkujeme
Informace pro zaměstnance letištní haly Studenec… vyučující, kteří se vrátili pravi-
delnou linkou Bohnice – Studenec si svá zavazadla s medikamenty vyzvednou u ter-
minálu 13A
Věnujte prosím pozornost důležitému hlášení… Prosíme cestující 1. třídy pravidelné
linky prázdniny – škola let číslo 9A 2-0-1-6-1-7 společnosti AIR Studenec, aby si na-
stoupili na palubu letadla… děkujeme
Vážení cestující, vítáme vás na palubě letadla společnosti AIR Studenec. Věnujte nyní
pozornost našim stevardům, kteří o vás budou pečovat v průběhu našeho letu
Milé děti, pod sedadlem najdete modrou stuhu… je to jako bezpečnostní pás a my vám
předvedeme, jak si ho obléknete a také vám pomůžeme
Zvedněte všichni pravou ruku… ano, výborně… Teď do té pravé ruky vezměte pás
a zvedněte nad hlavu. Výborně… Levá ručička se šikovně proplete pásem a pravá pás
upustí na rameno… počkáme, až to všichni zvládnou… jste tedy připoutáni, nyní se
chyťte za ruce se sousedem a soustřeďte se budeme startovat (zvuk startu letadla)
Podívejte se, jak za vámi v mracích se prázdniny ztrácí…
Dámy a pánové… hovoří k vám kapitán
Ještě jednou vítejte na palubě…. Nyní se nacházíme ve výšce asi 50 m od školy, letíme
pomalu, vyhlídkově a žádného ptáka ani jiná letadla jsme zatím neohrozili. Našim
cílem je škola Studenec. Počasí v této destinaci je velice proměnlivé, v současné době je
zaznamenána vyšší koncentrace úkolů pro personál i jiné tlaky… v packalech, biozátěž
na stupni mimo Richterovu škálu a kardiakům se zde pobyt
nedoporučuje vůbec. Očekáváme ovšem, že za 10 měsíců opět vysvitne slunce… přeji
příjemný let (vše v nadsázce)
Vážení cestující, let je klidný, žádné turbulence na obzoru, můžeme podávat občer-
stvení… na zdraví a šťastný let…
Vážení cestující… hovoří k vám kapitán… máme problém, ale zvládneme to, chci vám
říct, „ho – ří – le – ta – dlo“ Šalalala
Vážení cestující náš let se chýlí ke konci, pro klidnější přistání nabízíme bonbón k cu-
cání (Zvuk přistání… potlesk)
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Vážení cestující 1. třídy, děkujeme Vám, že jste si vybrali naši leteckou společnost
a naši vyhlášenou destinaci ZŠ a MŠ Studenec, ústav výchovně-vzdělávací… Končím
a přepínám
Přejeme Vám zde příjemný pobyt s ochotným a zkušeným personálem. Zpáteční le-
tenky se prodávají pouze jednou ročně (na konci června u paní Bekrové ve školním
bufetu) společně s tím, čeho budete mít plné zuby víc než školy, a to jsou pendreky,
maršmelouny a jiné ovoce.
Milé děti, nyní si pod sedadlem vezměte kufřík, to je Vaše dárkové zavazadlo, a až
uslyšíte své jméno, bezpečně po schůdkách opustíte naše veselé letadlo.
Už na vás netrpělivě čekají paní učitelky,
proškolené delegátky Markéta Šimková a Pavla Bouchnerová
Posádka letu prázdniny – škola, linky 9A 2-0-1-6-1-7 se s vámi loučí
Od příštího roku budeme lítat po celé ČR na lince – střední – 2-0-17-1-8
Držte nám palce
Ahóóój

Tímto nezvyklým způsobem letos deváťáci přivítali celkem 43 našich nejmenších
žáčků.

Třída stevardů a stevardek v „uniformách“, se slušivou kravatou, to vše laděno
do mořské modré barvy, která též oživila i stuhy prvňáčků, se svého úkolu zhostila
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důstojně. Našim cílem bylo nenásilnou formou „příběhu“ školáky na chvíli osamo
statnit a dokázat jim, že když zvládnou letět sami s deváťáky letadlem, zvládnou už
sami chodit do školy a leccos se zde naučit. Například disciplíně, kterou cestování
letadlem vyžaduje. Zároveň jsme chtěli připomenout, kdyby to snad někdo nepo
střehl, že prázdniny zase na nějaký čas zůstaly za námi. Naštěstí ale pro nás škola
nabízí každoročně bohatou nabídku kroužků a obrovské množství sportovních akti
vit, takže si mnohdy ani neuvědomujme, že školní rok už probíhá. V tento sváteční
den opět nechybělo nádherné počasí, které celé akci dodalo ještě slavnostnější ráz.
Přivítali jsme také některé nové žáky na první i druhý stupeň a též některé „sta
ronové“ paní učitelky, které se vrací do práce po mateřské dovolené. Zahájení se
ujal pan ředitel P. Junek, nechyběli pochopitelně ani představitelé naší obce, pan
starosta J. Ulvr a místostarosta J. Boura.

A tady máme naše odvážné prvňáčky

I. A s třídní učitelkou Mgr. Pavlou Fišarovou

horní řada zleva: paní učitelka, Mazánek Zdeněk, Šulc Štěpán, Bulušek Jaromír, Fišera
Adam, Beneš Lukáš, Štorm Jakub, Haken Adam, Cerman Václav

dolní řada zleva: Klabanová Lucie, Jodasová Eliška, Kuříková Markéta, Buďárková
Laura, Plecháčová Martina, Hájková Tereza, Horáčková Natálie, Kovářová Ester, Háj-
ková Gabriela, Horáčková Justýna
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I. B s třídní učitelkou Mgr. Markétou Šimkovou
horní řada zleva: Trejbalová Barbora, Macháček Jan, Oová Daniela, Lánská Adéla,
O Michal, Svatý Jan, Tauchmanová Adéla, paní učitelka, Vavrek Daniel, Štefan Josef

prostřední řada zleva: Vanclová Jana, Šulc Jakub, Hampl Jiří, Sklenička Roman, Men-
cová Vanessa, Hrkelová Kateřina, Klouzová Kamila, Galbavá Anita, Tauchman Jakub

dolní řada zleva: Lánská Dagmar, Kuřík Michal, Machálek Jiří

Učíme se za poodu 1. A, 1. B – Roubenka
Koncem září jsme využili posledních teplých dnů a vyrazili jsme s prvňáky po-

znávat krásy naší obce. Putování k Roubence jsme odstartovali ráno u školy, sezná-
mili jsme se s programem a vydali se na cestu.
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Cestou k cíli jsme plnili nejrůznější úkoly (poznávali okolní krajinu, zpívali si
písničky, stříleli na terč šiškami…). U Roubenky nás čekala svačina, příběh o chudé
rodině a studánce se zázračnou vodou. Nechybělo hledání pokladu, který si děti
s nadšením našly.

Při cestě zpět jsme si notovali do kroku a hráli různé hry. Dětem se výlet moc
líbil a společně se těšíme na další.

za ZŠ a MŠ Pavla Fišarová a Markéta Šimková

Podzimní výstava
Rozmanitá barevná podzimní příroda přímo vybízí k ručnímu tvoření a zároveň

zdobení našich příbytků, obzvlášť když je venku sychravo, brzy tma a my máme
čas. To nám předvedlo 30 žáků a mnohdy i jejich pilných rodičů (fandíme jim!),
kteří se dobrovolně ve svém volném čase zúčastnili naší Podzimní výtvarné soutěže
na téma přírodniny.

Žáci 2.–5. tříd přinesli vskutku originální výtvory: sluníčko z listí, podzimní
stromy, ježečky, věnečky, domečky, krajinky, přizdobené klacíky, kůru ze stromů,
přírodní závěsy a mnoho
dalších, které si mohli prohléd-
nout nejen všichni žáci,
učitelé a pracovníci školy, ale
též všichni, co naši školu
navštívili. Všichni jsme měli
možnost potěšit oko a nechat
se inspirovat k dalšímu
tvoření. Všichni zúčastnění

byli odměněni drobnou
cenou z papírnictví a
získali body do aktivity.
Všem, kteří jste se
zapojili do naší výtvarné
soutěže, děkuji a těším
se na další vyrábění.

za ZŠ Studenec
Iva Exnerová
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Čtvrťáci na dopravním hřišti
13. 9. a 20. 9. čtvrté třídy opět vyrazily

s cyklistickou přilbou autobusem do Košťá-
lova na dopravní hřiště.

Nejprve žáky čekala teoretická příprava za-
měřená na dopravní značky, křižovatky a se-
mafory. Po svačině se už nedočkaví žáci, vy-
bavení kolem a přilbou, dostali na hřiště. Byli
rozděleni do skupin a pod odborným vedením
trénovali dvě hodiny různé dopravní situace.

Žáci byli nadšení, ale zároveň zjistili, že po-
hybovat se na kole v provozu není tak lehké,
jak se na první pohled zdálo.

Učíme se za
poodu – Kotel,
Dvoračky, Horní
Mísečky

Od zahájení nového
školního roku uplynuly
již dva týdny, počasí bylo
na jedničku s hvězdičkou,
zkrátka ideální čas pro spl-
nění další části školního
projektu zaměřeného na

poznávání Krkonoš. Ve
čtvrtek 15. září 2016 se
proto děti z 5. A a 5. B
vydaly autobusem
na Horní Mísečky.
Odtud pak kolem
Harrachových kamenů
přes Růženčinu zahrád
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ku až na Dvoračky. Absolvovaly statečně všechna klesání i stoupání. Viditelnost
byla nádherná, takže měly okolní kopce jako na dlani. Po nezbytném občerstvení
a nákupu drobností na památku se obě třídy vrátily v pořádku na domovskou zá-
kladnu do Studence.

třídní učitelky PaedDr. Miloslava Jindrová a Mgr. Zuzana Venclová

Adaptační pobyt 6. A – Beneo 2016
Přechod na druhý stupeň ZŠ může být pro některé děti náročný, zejména

z hlediska dodržování nových pravidel s novými vyučujícími, kteří se na-
víc střídají každou hodinu, případně se stěhují žáci do jiné učebny. Cílem
adaptačního pobytu je tedy seznámení s tím, co žáky čeká, měli by po-
znat svojí třídní učitelku a případně i nové žáky. K tomuto poznávání a stme-
lování kolektivu dobře slouží
adaptační hry, zaměřené
zejména na skupinovou práci,
do které se aktivně zapojují
i vyučující. Společně potom
hry hodnotí a děti se snaží
vyjádřit své pocity. Kolektiv
se tak učí komuniko-vat mezi
sebou i s vyučujícím. Důležité
je pochopitelně budování
vzájemné důvěry. Třída
si zde nenásilnou formou
vytváří pravidla pro soužití
ve třídě i pro mimoškolní
akce. Vyslovují svá přání a očekávání, která si sdělují vzájemně s vyučujícím,
společně také určují pořadí jejich důležitosti. V průběhu pobytu hledají na svých
spolužácích kladné vlastnosti, pomáhají si a jsou vedeni k tomu, aby i v upřímnosti
byli ohleduplní. Každému se to daří jinak, ale snahu většinou projevují všichni.
V některých motivačních hrách budeme se třídou pokračovat v hodinách občanské
výchovy, aby výsledky této práce byly zřetelnější. Kromě výše zmíněného děti
stihly také výstup na rozhlednu Žalý, ovládly herní prvky na Lufťákově stezce
na Benecku a Horních Štěpanicích, několikrát sjely sjezdovku na horských kárách,
zvládly noční bojovku pod hvězdnatým nebem, u společného pěkně prostřeného
stolu povečeřely a posnídaly. Místo autobusu jsme měli naplánovanou cestu zpět
pěšky do Jilemnice, ale došli jsme pouze do Dolních Štěpanic. I tak byla cesta
náročná, vzhledem k tomu, že alergická reakce a únava postihla jednoho spolužáka
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natolik, že zpočátku neunesl svůj batoh a posléze jsme ho nesli na zádech. Byla
to ale zároveň zkouška pro kolektiv, ve které obstáli všichni na jedničku. Ochotně
pomáhali, jak mohli, nikdo se neposmíval a bez vyzvání nabízeli i své zásoby te-
kutin. Tato třída rozhodně potřebuje pevné mantinely a řád, ale též citlivý přístup,
zejména k některým jedincům. S nemalou dávkou odvahy a nadšení, za spolupráce
rodičů a pedagogů, se „dílo“ jistě podaří.

za ped. dozor Mgr. R. Macháčová a tř. uč. Mgr. A. Brožová ml.

Projekt „Buďme tým“ – VI. B
Přes prázdniny se bývalá V. B rozrostla o 4 děvčata, a tak jsme pro „nový“ ko-

lektiv VI. B připravili projekt „Buďme tým“, jehož cílem bylo nastolení zdravých
a fungujících vztahů v rámci třídního kolektivu. Žáci šestého ročníku jsou s pře-
chodem na druhý stupeň vystaveni mnoha novým skutečnostem. Tlak, požadavky
i nároky na ně jsou různé… setkávají se nejen s novými pedagogy, ale i s novými
spolužáky. Žáci se během akce mají možnost poznat a nastavit si funkční pravidla
kolektivu hned na začátku školního roku. Během programu se žáci seznámí v ji-
ném než typickém školním světle nejen se svými spolužáky, ale i s novou třídní
učitelkou. A v mnohých případech tak trochu i sami se sebou, neboť program je ve-
den často po stránce sebeuvědomění. Protože nás ještě v tomto roce čekal projekt
„Učíme se za pochodu“, rozhodli jsme se obě akce spojit.

Prvním naším bodem výletu se stal Harrachov. Zde jsme navštívili sklárnu, pro-
šli pod můstky celým městem až k Hornickému muzeu, které jsme si prohlédli,
včetně exkurze do štoly. Dále jsme putovali k Mumlavským vodopádům. Tady se
děti osvěžily, odpočinuly si a poté jsme vyrazili do cíle prvního dne, kterým se stala
Vosecká bouda. Po ubytování a večeři jsme se vrhli na adaptační hry a v 22.00 ulehli
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znavení do postelí (až na výjimky). Druhý den po snídani jsme vyrazili na cestu
domů. Navštívili jsme pramen Labe, Labskou boudu a Labským dolem jsme došli
do Špindlerova Mlýna, odkud nás autobusy dopravily zpět do Studence.

Adaptační pobyt pohledem Lucie Pekárkové
Dne 7. 9. jsme s třídou 6. B vyrazili do hor na adaptační pobyt do Harrachova. Zde

ve Studenci jsme ráno měli sraz a pěšky jsme se polními cestami dostali do Martinic
na vlakové nádraží. Vlakem jsme dojeli do Jablonce nad Jizerou. Tam už na nás čekal
autobus, který nás dovezl do
Harrachova. Jako první jsme
navštívili sklárnu (výrobu
skla) a také jsme si mohli
prohlédnout muzeum s vy-
robenými hotovými sklenič-
kami, vázami atd.

Po prohlídce jsme pomalu
procházeli Harrachovem pod
skokanskými můstky. Došli
jsme do Hornického muzea,
kde jsme objevili i pár ka-
menů ze studeneckého lomu.
Poté následovala prohlídka
štoly, což bylo také velice za-
jímavé. Bylo tam 7 ℃, to teda
byla zima. Když jsme si pro-
hlédli vše zajímavé, čekaly už na nás Mumlavské vodopády, výšlap podél Mumlavy
a zrovna na Voseckou boudu, kde jsme přespali. Měli jsme moc dobrou večeři, polévka
–bramboračka a kuře na paprice s rýží. Po večeři jsme hráli moc zábavné a sezna
movací hry, které asi každého pobavily. Ráno nás čekal přesun do Špindlerova Mlýna,
pramen Labe, Labská bouda a Labský důl. Autobusem jsme zase dojeli do Studence
a každý se s dobrými pocity vrátil zpět domů.

Mgr. Petra Faistaverová, třídní uč.

Filipíny – za obry a trpaslíky
9. 9. 2016 se 5.–9. třída vydala v jilemnickém kině na putování po krásách Filipín

za doprovodu cestovatele Adama Lelka. Žáci druhého stupně měli za úkol vypraco-
vat z promítání referát o všem, co si zapamatovali. Za všechny jsem vybrala práci
Josefa Janhuby ze 7. třídy.

Tým VI. B u pramene Labe
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Cestovatel Adam Lelek se vydal poznat Filipíny a jejich obyvatele. Postupně navště-
voval některé části Filipín a přitom zkoušel různé věci, ochutnával místní jídla, potá-
pěl se mezi korálovými útesy. Také nám ukázal schody do nebe z rýžových polí nebo
kuželovité čokoládové kopce. Zjistili jsme, že za čtyři hodiny rybaření si domorodci
vydělají přibližně 45 Kč, což je celkem málo. Příroda je na Filipínách nádherná a ne-
poničená. V mořích jim plave největší žralok velrybí, je to býložravec, takže se kolem
něj mohou lidé volně pohybovat. 98 % Filipínců jsou křesťané a na Velký pátek mají
tradici, že se převléknou za Ježíše a nosí kříže. Vyvrcholením tra dice je, že vyjdou
na kopec a na tři kříže přibijí muže. Zaujalo mě, jak si umí ze starého auta udělat
pěkné auto. Nikdy jsem nevěděl, že Filipínci takhle hodně posílají SMSky. Mobil je asi
jediná věc, kterou mají z moderní doby. Jako předkrm před jídlem si dávají živou ne-
upečenou žížalu. V oceánu mají hodně starých vraků z války, a když se tam potápěli,
tak to bylo zajímavé. Jednou z nejdůležitějších obživ je rýže. Pěstuje se jí tam hodně.
Filipíny mají rozlohu přibližně 300 000 km². Česká republika by se do Filipín vešla 4×.
Přednáška se mi moc líbila a těším se, až pojedeme na další.

Mgr. et Bc. Veronika Plůchová

Výlety do studenecké minulosti 8.

Rok 1909
Cihelna. V tomto roce počal pan Václav Jirko ze Ždírce u Staré Paky vyráběti ve

zdejší obci cihly v kruhové cihelně k tomu účelu postavené. Podnik tento začal se
slibně rozvíjeti, avšak později vinou majitele, který věnoval mu málo pozornosti,
počal upadati.

Sokol. cvičení. 13. června konáno bylo ve Studenci cvičení sokolského okrsku
novopackého. Cvičení konalo se opět na Janouškově louce, která byla upravena
na cvičiště. Poněvadž počasí bylo velmi pěkné, slavnost se vydařila. Před cvičením
promluvil ke shromážděným poslanec Josef Lisý.

Družstvo nákupní. Tohoto roku počala místní organisace nár. socialistů hro-
madně objednávati zboží pro své členy. Došlé zboží bylo ihned rozděleno a členům
dodáno, takže nebyly třeba žádné zvláštní místnosti na jeho uskladnění.

Nová učitelka. Na počátku nového školního roku ustanovena do Studence uči-
telka Jos. Kosová za učitele F. Metelku. Na škole zapsáno bylo 391 dětí a vyučovali
zde učitelé: říd. uč. Marek, Hylmar, Horáček, Kosová, Jezdinský a Řehoř.
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Rok 1910
Lyžař. závody. 6. února pořádány byly ve Studenci prvé lyžařské závody, pořa-

datelem byl sokolský okrsek novopacký. Těchto závodů zúčastnilo se 42 osob ak-
tivně. Závodilo se jen v rychlé jízdě na trati: Višňákův hostinec (start) – Horka –
Strážník – Bosna – Hákova pazderna (cíl).

Nový učitel. 1. dubna odchází ze Studence na jiné působiště učitel Ot. Horáček.
Uprázdněné místo obsazeno učitelem Jos. Farským.

Biřmování. V červnu t. r. vykonal Dr. Jos. Doubrava, biskup královéhradecký, ve
Studenci generální visitaci, udílel svátost sv. biřmování a posvětil tři nové sochy
před kostelem: sochu sv. Václava, Panny Marie a sv. Ludmily.

Těchto církevních slavností se však nezúčastnilo obecní zastupitelstvo, což bylo
příčinou vyššího stupně nepřátelství strany katolické vůči starostovi Exnerovi.

Tkalcovna. Na jaře t. r. započato bylo se stavbou tkalcovny v místech, kde dříve
byly obecní pastviny. Stavbu továrny podnikli tři odvážní společníci, úředníci ví-
deňské firmy A. Stern a syn ve Staré Pace, a to: Jan Fejfar, František Fejfar a Jan
Mládek. Do mladého podniku vložili všechny svoje úspory a nebáli se žádných po-
čátečních obtíží, které se také v hojné míře a brzy dostavily. Tato doba byla málo
příznivá podnikání v mechanickém tkalcovství, zejména ne počátečníkům, poně-
vadž veškeren průmysl byl citelně ohrožován odbytovou krisí v Orientě a krisí bal-
kánskou. Také sklady byly přeplněny a placení zákazníků bylo velmi neuspokojivé.
Osobní pílí a prozíravostí překonali však společníci všechny překážky a pojistili si
tak pevné základy, na kterých by mohli později dále budovati. Byli také první z čes-
kých podnikatelů, kteří uznali důležitost lnu, domácí textilní suroviny, a zřídili ve
Studenci jeho mechanické zpracování. Tkalcovna tato nebyla ovšem velká. Kotelna
strojovna měla v průčelí dvě okna, dále bylo pět oken u výpravny u tkalcovského
sálu, která sloužila zároveň jako skladiště hotového zboží. Mechanických stavů po-
staveno bylo původně 58, dělnictva bylo zpočátku 40–50.

Školní záody. O prázdninách t. r. postaveny byly nákladem obce nové školní
záchody za úhrnný obnos 4466,24 K.

Noví učitelé. Na počátku nového školního roku přeloženi byli ze Studence na
jiná uč. místa J. Farský a J. Kosová. Nově ustanoveni byli do Studence Josef Valta
a Vilém Kaspr. Vyučovali tedy na zdejší škole tito učitelé: Marek, Hylmar, Jezdinský,
Řehoř, Kaspr a Valta.

Čítárna. Na podzim t. r. zřízena byla místní Národní jednotou severočeskou
v hostinci Jos. Višňáka veřejná čítárna. Časopisy dodávaly místní spolky, a to těl.
jednota Sokol, spolek divadelních ochotníků Lidumil a hlavně strana nár. socia-
listů. Čítárně k disposici byla též knihovna studeneckého Sokola, která sem byla
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přemístěna. Čítárna byla otevřena třikrát v týdnu, vstup byl volný. Udržovací ná
klady jako otop, osvětlení ap. rozděleny byly mezi výše uvedené spolky.

Konsum. 26. prosince konána byla v hostinci u Johnů ustavující valná hromada
„Konsumního družstva“ strany katolické. Zúčastnilo se jí asi 60 členů. Předsedou
zvolen Karel Karásek č. p. 303, pokladníkem Frant. Vydra, prodavačem bývalý ob-
chodník Jos. Štefan a revisorem Josef Boura. Zvolené představenstvo započalo pra-
covati k tomu, aby družstvo mohlo co nejdříve zahájiti prodej. Místní obchodníci
nesli přirozeně velmi těžce zřízení tohoto nového obchodu.

Karban. Alkoholismus. V těchto letech byla ve Studenci hojně rozšířena hra
v karty neboli „karban“. Hrálo se nejen v hostincích u několika stolů, ale i do sou-
kromých bytů scházeli se občané, aby tu hráli o peníze, mnohdy těžce vydělané.
Stávalo se nezřídka, že za jedinou noc prohrán byl výdělek za celý týden, ba někdy
hrálo se pak ještě dále s penězi vypůjčenými. Byli i takoví vytrvalci, že vydrželi
hrát nepřetržitě celou noc a celý následující den a ještě jednu noc.

Další nepěknou vlastností, která zde v těchto letech byla hojně rozšířená, bylo
pití kořalky. Pilo se nejen v hostincích, ale i doma. Pilo se o křtinách, o svatbě i o
pohřbu, pilo se „na radost“ i „na zlost“. Pan továrník Jan Fejfar, který v této době do
Studence přišel, mi vyprávěl, že s udivením pohlížel na to, že chodilo se do hostinců
pro kořalku se džbánky. Tentýž vyslechl rozmluvu společnosti, při které si jakási
Marková pochvalovala, že její děti dobře spí. A to je prý tím – jak se svěřovala dále
– že jim dává k večeři kořalku, do níž jim nadrobí chléb.

Smutné i úsměvné vzpomínky na dobu temna
V tomto malém kousku země české, tehdy zvané Böhmen und Mähren, jsem na-

vštěvoval mlýn u Štefanů pod Strání. Mlynář pan Štefan, kterému jsme říkali po
staročesku „pane otče“, byl vzdělaný, sečtělý pán. Měl dosti objemnou knihovnu
s knihami výhradně od českých spisovatelů. Občas mi také nějakou knížku doporu-
čil i půjčil. Nejprve to byly jeho nejoblíbenější: Z českých mlýnů a román F. L. Věk.
Zaměstnával dva tovaryše: pekaře Frantu a mlynáře Tondu. Mlýn pana Štefana byl
poháněn elektrickým proudem. Ale byl zde ještě náhon a dřevěné mlýnské kolo
jako za starých časů. Když byla velká voda, na jaře v době tání sněhu nebo za vel-
kých dešťů, uvolnilo se stavidlo, z náhodu voda proudila na mlýnské kolo, to se
pozvolna začalo otáčet. Byl to zcela zvláštní pocit, jak ta síla vodního proudu roz-
jela mlýnské stroje, které začaly mlít obilí. Ve Studenci byl první mlýn větrný na
Horce (Šormův), další mlýn byl na Smejtech, ten byl poháněn mlýnským kolem
a vodou svedenou z potůčku přitékajícího z Černého háje. Trosky této dřevěné rou-
bené chaloupky, přikryté již zcela zčernalou doškovou střechou, jsme ještě mohli
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spatřit, když jsme jako malí chlapci běhali po Smejtech. Po straně této chaloupky se
dalo ještě rozeznat, kde byl náhon. Pod břehem trčel ze zdi zčernalý, téměř rozpadlý
hřídel, pod ním se nacházelo několik ztrouchnivělých prkýnek. To bylo všechno,
co připomínalo starodávný mlýn, který kdysi semlel mouku pro celou ves.
Třetí, poslední mlýn byl právě u Štefanů pod Strání. Tady jsem pobýval často. Schá-
zelo se zde mnoho příjemných lidí – jezdili sem sedláci s obilím, s koňským spře-
žením, drobní zemědělci s kravičkami, zapřaženými do malých dřevěných vozů, ti
chudobnější přivezli svůj pytel obilí na trakaři. Byla zde i pekárna, pekli tady dobrý
chléb. Stárek Tonda byl přičinlivý mladíček, se kterým jsem se dobře znal. Měl vy-
tčený cíl: být bohatý, a to hodně brzy. Chudoba sice cti netratí, ale s ní chtěl co
nejdříve skončit. Chtěl se oženit s dcerou bohatého mlynáře a říkal: „Nemusí být
nejmladší, ani pěkná, hlavně když bude mít jako věno pěkný mlýn.“ Pekař Franta
byl o něco starší a skromnější. S námi se stýkal jen příležitostně. Také měl zájmy
poněkud odlišné – to byly především ženské, byl sukničkář.

Ve mlýnici i v pekárně jsme trávili většinu času, v práci i zábavě, hráli jsme
šachy, debatovali o knihách, historii, politice, poslouchali rozhlas i řešili válečnou
strategii. Také jsme plánovali, jaký život povedeme, až nastane mír. Ve mlýně jsem
pomáhal, kde bylo třeba, někdy i v noci. Přišel jeden pán, prohlížel si zařízení
mlýna, vyptával se na to či ono, zastavil se u prosívačky, založil si ruce v bok a pra-
vil: „Jejej jejej, copak to tu máte za třasláka?“ Tento dřevěný stroj, který se neustále
chvěl, měl několik sít, prosíval mouku. Ten jsem obsluhoval celou noc. Po půlnoci
přišel pan otec na kontrolu, zdali nespím. Při této práci za jemného vrnění dřevě-
ných strojů se krásně usínalo. Bděl jsem, i když mě spaní přemáhalo. Pan otec se
mne zeptal: „Jak se ti líbí to naše mlynářské řemeslo?“ Řekl jsem, že ano. Tu mně
nabídl, že mě zaměstná ve mlýně jako svého učně. Tím mne velmi překvapil. Po
krátkém zaváhání jsem souhlasil. Přišel jsem domů a hlásil rodičům: „Bude ze mne
mlynář.“ Rodiče to přijali s porozuměním. Tato naděje však brzy uvadla, úřady to
zamítly. Byl jsem určen docela jinam. Potom jsem navštěvoval – jednou, někdy dva-
krát týdně v odpoledních hodinách – zemědělskou školu. Tam mě říše potřebovala.
Přesně jako Ukrajince Andreje, kterého jsem poznal na chmelu. Občané obývající
území na východ od nacistického ráje byli určeni na otrocké práce pro nacistické
sedláky.

Na stěně v pekárně visela mapa východní Evropy. Sledovali jsme s jistými oba-
vami, kterak nacisti se svými fašistickými spojenci bojují za novou Evropu, za
zvuků vítězných německých maršů z rozhlasu. Když se později situace obrátila po
bitvě u Stalingradu, zapichovali jsme na mapě špendlíky, jak Němci začali ustu-
povat. Hlásali do světa, že zkracují frontu. V mlýnici jsme se učili taneční kroky,
chodili jsme do tanečních k Višňákům. Trvaly jen krátce, nacisti veškeré radovánky
omezovali a zakazovali z politických důvodů. Němečtí vojáci prolévali krev na
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válečných polích za spásu národů, tudíž jsme museli udržovat smutek. Den hr
dinů byl zasvěcen památce padlých nacistických vojáků. V kinech se promítaly jen
filmy o válce nebo historické, propagující nacionalismus. Po rozhlasových vlnách
se ozývala chmurná smuteční hudba a zprávy z fronty, večer pak Soumrak bohů
Richarda Wagnera.

Vedli jsme takový podivný život. Zazpívat jsem si chodili do hospody k Erbenům.
Zasedli jsme ke stolu a upíjeli 2° pivo, říkalo se tomu německá limonáda. Přišly
Erbenovy děti, Liduška s Frantíkem, usadily se pod okno a začaly zpívat. Hosté se
pomalu přidávali, nakonec zpívali všichni. Zpívalo se mohutně, populární písně
i písně národní. Tím jsme projevovali svoje národní uvědomění a vlastenectví pod
heslem „Zpěvem k srdci, srdcem k vlasti“.

Další hospoda byla u Kulhánků, tam jsme my mladí výrostci na pivo nechodili.
Každý, kdo tam vešel, byl v podezření, že páchá zločin. Byla to putyka vykřičená
po celém okolí. Hostinský Kulhánek zde zaměstnával dvě dívky, které šlapaly po té
šikmé životní dráze do pekla. My jsme se s nimi ani neznali, i když to byli nejbližší
sousedi. Až jedenkrát přišla paní Kulhánková za maminkou a poprosila ji o kou-
síček másla. My jsme však máslo dávno neměli. Měli jsme malé hospodářství, ve
chlévě dvě krávy, ale chleba jsme si mazali margarinem nebo marmeládou – od
té doby, co přišli dva pánové z okresu, rozbalili kolo drátu, odstředivku i máselnici
obtočili drátem a zaplombovali podle tehdejšího nařízení. Paní Kulhánková chtěla
alespoň trošičku smetany. Potom k nám chodila každý den pro čerstvou smetanu,
kterou potírala a léčila toho svého hostinského Kulhánka. Chodil jsem několikrát
denně kolem jejich hospody a vídal jakousi mužskou postavu. Měla Kulhánkovu ko-
šili i kalhoty a hlavu obalenou ručníkem a přede mnou se skrývala. Nyní se záhada
vysvětlila. Kulhánek pálil načerno slivovici na otevřeném ohni, a ta vzplanula. Aby
zabránil požáru celého domu, dusil oheň rukama i celým svým tělem. Byl opuchlý,
obličej zarudlý, bez vlasů i obočí, zřízený, že jej vlastní manželka nepoznávala. Ta
naše smetana měla kupodivu na jeho choré tělo blahodárný účinek. Během dvou
tří týdnů byl dostatečně vyléčen a mohl se už ukázat mezi lidmi. Po této přihodě
nás paní Kulhánková navštěvovala poměrně často. Mělo to svoje výhody. Nemu-
seli jsme kupovat noviny. Dozvěděli jsme se všechno, co se povídalo v hospodě, co
se dělo ve vsi i ve světě. A také zprávy z fronty. Přímo ze zákopů k nim přijížděli
němečtí vojáci a ledacos pověděli, když byli podroušeni alkoholem. Dokonce i to,
že Hitler je blázen, ale to jsme my v Čechách dávno věděli. Tu jeden mladý voják,
který za dva dny odjížděl na frontu, se přišel rozloučit i s těmi Kulhánkovými děv-
čaty. Objímal je, jejich šaty skrápěl slzami a zpíval smutnou píseň, tehdy známou
v celé říši: „… možná, že už se nevrátím, že se loučím s tebou, Lily Marlén, s tebou,
Lily Marlén.“

Ladislav Tauchman
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Klub důchodců Studenec 2015–16
Vážení přátelé Klubu důchodců, milí spoluobčané!
Jistě mi dáte za pravdu, že každý den v našem životě je jiný nežli den předešlý.

Zažíváme každodenní změny, události, radosti i strasti po celé roky. Zajímavé je,
jak se nám vždy ke konci roku zdává, co vše jsme nestihli udělat a jak ten čas
rychle utíká. Pravdou je, že čas má svůj neměnný chod, ale naše nožky i konání se
zpomalují. Přesto buďme rádi, pokud nám mysl i nohy slouží, že není hůře. Možná,
že práce už tolik jako dříve nestíháme. Máme ale to štěstí, že bez ohledu na čas
můžeme vítat každý nový den, pozdravit se se sousedy, zjistit, že nám zdraví slouží
přiměřeně k věku, kolem nás kvetou kytičky, můžeme se radovat z dětí, vnoučat i z
toho, co se nám tentokrát povedlo a jak se celá naše obec mění k naší radosti, že
nám to mnohde závidí.

Kdo nechce být sám, má možnost každý měsíc přijít mezi nás do Klubu dů-
chodců. Zde může strávit v družném prostředí čas hovory s přáteli nebo si zábav-
nou formou prověřit stav své paměti, případně se naučit ji trénovat, to vše za pří-
tomnosti odborníka. Na pozvání zavítá několikrát starosta, informuje nás o plánech
i postupujících pracích na zvelebení obce, žáci ZŠ nám svým programem při růz-
ných příležitostech zpestří průběh oslav. Abychom se dozvěděli, jak žijí lidé v sou-
sedních obcích, které spadají do Svazku obcí Jilemnicko, zhlédneme filmové záběry,
které promítá prof. Král z jilemnického gymnázia. Součástí programu Dne matek je
návštěva zdejší základní školy – prohlídka výtvarných prací, příprava a servírování
pohoštění pod vedením p. učitelky, kulturní vystoupení žáků, o úspěších při růz-
ných soutěžích informuje ředitel školy nebo jeho zástupkyně. Nechybí ani posezení
v restauraci „Na Špici“ se závěrečným hodnocením činnosti, pohoštěním, hudbou
a drobnými odměnami za pomoc některých členů v kuchyňce, při psaní plakátů,
psaní kroniky a vedení Klubu důchodců. Programy se obměňují, zpěv a hudba ne-
mohou chybět. Všem patří dík. Obecnímu úřadu a p. starostovi Ulvrovi za finanční
příspěvek a pochopení pro naši činnost. Dík za vzájemné vztahy a přípravy zájezdů
po kulturních památkách členkám ze Zálesní Lhoty.

Protože se blíží konec roku, přeji všem, aby prožili v kruhu svých blízkých
krásné chvíle. Všem, kteří žijí v osamění, milou návštěvu, ty, kterým zdravíčko vy-
povídá poslušnost, aby se polepšilo. Aby Vánoce a příchod nového roku všichni
spoluobčané prožili v té nejkrásnější atmosféře.

Vzpomeňte i na všechny, co již nežijí, ale byli součástí našeho života rodinného
i společenského.

Zdraví, pohodu, mír do všech domovů přeje L. Ježková
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Setkání harmonikářů 2016 (8. ročník)
Po loňském setkání harmonikářů v roce 2015 jsme se dohodli

na posunutí letošní akce na srpen ze dvou důvodů. Jednak se před-
pokládalo stálejší srpnové počasí a dalším důvodem bylo ome-
zení termínových kolizí s jinými akcemi probíhajícími v červenci.
Proto byl zvolen termín pátek 19. 8. 2016. Příjemné letní počasí
přes den přilákalo do bukovinského areálu mnoho diváků. O při-
vítání hostů a úvodní slovo se postaral Jiří Hanousek a Mirek Jez-
dinský, který dále slovem provázel celým večerem.

K vystoupení se přihlásilo 12 harmonikářů. Další dvě nové harmonikářky
se bohužel omluvily a z různých důvodů také nemohli přijít někteří loňští
harmonikáři.

Zahajovacím bodem programu bylo vystoupení prvního hosta večera Aleše
Mühlbacha ze Studence, který zahrál čtyři skladby na violoncello. Upřímný potlesk
diváků byl pro něho určitě povzbuzením pro další hru a poděkováním za jeho vy-
stoupení. Obdržel malý
dárek, který mu bude
určitě jeho účast a vystou-breakpení
připomínat.

Společná fotogra-
fie všech harmonikářů
a hostů byla druhým
bodem programu. Pří-
jemným zjištěním byla
skutečnost, že pozvání

přijali i čtyři noví har
monikáři: Aleš Zá-
zvůrek (Praha), Mirek
Baklík (Hostinné), Lu-
boš Stuchlík (Vidonice)
a Milan Nosek (Ždír
nice).

Samotné vystoupe-
ní harmonikářů zahá-
jila Anna Schůtová,
dále vystoupil Aleš
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Zázvůrek, nejmladší účastník setkání (12 let), který na památku obdržel malý dárek.
Mirek Baklík zahrál francouzské skladby, Junek Vladimír mimo písniček řekl i pár
vtipů. Dále zahráli bratři Josef a Milan Noskovi a na závěr tohoto prvního bloku
vystoupil Jan Junek z Vlčic u Trutnova (rodák z Bukoviny).

Navazujícím bodem programu byla „Síň slávy“. Letošní rok toho ocenění získal
Jan Junek. Převzal nádhernou dřevořezbu, dar od studeneckého řezbáře Tomáše

Brejši, a dále originální tričko s potiskem har-
monikáře jako malé poděkování za dlouholetou
účast na této akci.

Malý oddech od harmonik přinesla zpěvačka
plzeňského divadla Eva Skalová. Byla druhým
hostem večera. Její písničky určitě přispěly
k dobré náladě a pohodě.

Druhý blok vystoupení zahájil Jiří Budina,
dále pokračoval Jiří Nevyjel sérií lidovek a Lu-
boš Stuchlík. Jiří Fišera zahrál písně od Vorařů,
pokračoval Josef a Helena Hákovi a na závěr
Mirek Jezdinský také sérií lidovek. Na závěr této
části měl ještě jednou samostatné vystoupení
Jan Junek za síň slávy.

Na závěr plánovaný „galakoncert“ všech harmonikářů byl bohužel ovlivněn
chladným večerem, kdy proti loňsku bylo letos nejméně o 5 stupňů chladněji.
Přesto se v omezené míře uskutečnil, skladby a písničky, i v country stylu,
zněly Bukovinou až do oficiálního závěru, skoro do 23. hodiny. Výběr fotografií
představuje hosty večera a především nové harmonikáře na tomto setkání. Milým
překvapením byla přítomnost reportérky Českého rozhlasu Hradec Králové
a reportáž o této akci vysílaná následující den Českým rozhlasem.

Ročník 2016 Číslo 5

30 OÚ Studenec



Na závěr bych chtěl srdečné poděkovat všem harmonikářům a hostům za účast
a dále Jirkovi Hanouskovi, bukovinským hasičům, rodině a Vaškovi Jeníkovi za po-
moc při zajištění této akce. Poděkování patří také Tomáši Brejšovi za dřevořezbu.

Více fotografií ze setkání harmonikářů najdete na: hp://lumiro198.rajce.-
idnes.cz/

Mirek Jezdinský

T. J. Sokol Studenec
Malá olympiáda ve Studenci

Letošní sokolský tábor byl ve znamení olympijských her, které
se současně s naším táborem konaly v daleké Brazílii.

Tábor byl zahájen zapálením olympijského ohně, byla vztyčena olympijská
vlajka, děti si vyrobily startovní čísla se jménem a vlajkou svého státu. Soutěžilo
se v duchu myšlenky „není nutné zvítězit, ale zúčastnit se“ a jednotlivé disciplíny
byly skutečně olympijské. Sprint na 50 m se běžel dokonce podle dávných tradic
bez obuvi – bosky. Házelo se míčkem, skákalo do dálky, bylo plavání a skoky do
vody, lukostřelba, letní
biatlon, gymnastika, stolní
tenis a nakonec i jízda na
koni.

Ke starořeckým olympi-
ádám patřilo vedle sportu
i umění a jinak tomu nebylo
ani u nás. Jedno celé dopo-
ledne jsme věnovali výtvarné

činnosti, výsledek práce ně
kterých dětí byl také umě
lecký.

Při celodenním výletě jsme
zdolali dominantu studenec-
kých krkonošských výhledů
– vrchol hory Žalý i s jeho
rozhlednou.
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V závěru tábora jsme se těšili do penzionu Trautenberk na skotačení v bazénu
i na tradiční palačinku. Ukončení bylo opět olympijské – děti dostaly diplomy a me-
daile, byla stažena vlajka a olympijský oheň uhasl.

Posvícenský koláč
O studeneckém posvícení bývá vůně

koláčů a husí pečeně přemožena potem
běžců startujících na největším přespolním
běhu v Libereckém i Královéhradeckém
kraji. V sobotu 10. září Sokol Studenec
uspořádal 49. Posvícenský koláč a louka za
hasičskou zbrojnicí se zaplnila závodníky od
kočárkového věku až po nejstaršího účastníka
pana Františka Béma z Liberce, který má
zapsán ročník narození 1927 a v cíli sklidil
zasloužené uznání.

Posvícenský koláč byl zařazen do žákov-
ského Poháru krajského svazu lyžování, Po-
háru východních Čech mužů a žen a to je
spolu s tradicí závodu záruka početné a kva-
litní účasti – v cíli bylo zaznamenáno 648 zá-
vodníků.

Závod mužů je Memoriálem Mirka Háka
a letos startovalo 68 mužů. Vítězství obhá-
jil František Vágenknecht z Jičína, kterému
se náš závod velice líbí, a tak pořadatelé již

Jan Štefan získal
Cenu Květy Jeriové

Ročník 2016 Číslo 5

32 OÚ Studenec



Náročný start mladších žáků

Jiří Kuřík a František Bém (rok nar. 1927)

přemýšlejí o novém putovním poháru. Studeneckých borců startovalo 10 a nejrych-
lejší byl Libor Junek.

Studeneckých závodníků startovalo 109 a čest vystoupit na stupně vítězů pro
tradiční koláče vybojoval v kategorii benjamínků Patrik Tauchman 3. místem a tři
Štefanovi – předškolní Kvido a mladší žákyně Markéta získali 3. místo, mladší žák
Jan byl druhý a tím obhájil cenu Květy Jeriové pro nejlepšího studeneckého závod-
níka.

Jaroslav Hák

Orel
Studeneé mixy 2016

V sobotu 27. srpna jsme
uspořádali tradiční turnaj
smíšených volejbalových
družstev. Letos se turnaje
zúčastnilo pouhých 6 druž-
stev. Počasí nám však přálo,
a proto si družstva nejprve
zahrála každé s každým
a poté následovaly ještě
vyřazovací boje.
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Ze studeneckých týmů si lépe vedl
tým pořádajícího Orla, který se nako-
nec radoval z bronzové medaile, za-
tímco družstvo Sokola skončilo turnaj
na 5. příčce.

I tak byla ale účast dvou domácích
týmů velmi super a věřme, že se blýská
na lepší časy (alespoň co se týká počtu
domácích týmů).

Čtvrtfinále (3.–6., 4.–5.):
Orel – Pozdní sběr 2:0 (25:15, 25:17)
Balvani – Sokol 2:0 (30:28, 26:24)

Semifinále:
Harley – Orel 2:0 (25:19, 25:11)
Wobobegde – Balvani

2:0 (25:10, 25:14)

Finále:
Harley – Wobobegde

2:0 (25:23, 25:20)

Konečné pořadí:

1. Harley Jilemnice
2. Wobobegde Novopacko
3. Orel Studenec (Lenka Chrtková,

Mirka Šikolová, Markéta Šimková,
Mial Chrtek, Petr Mečíř ml.,
Pavel Urban, Jan Vancl)

4. Balvani Jablonec n. N.
5. Sokol Studenec
6. Pozdní sběr Dvůr Králové

Na závěr turnaje ještě proběhla
volba nejužitečnějších hráčů. Nej-
užitečnějším hráčem byl ostatními
týmy zvolen Adam Fišar z vítězného
týmu.
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Stejnou trofej pro nejužitečnější
hráčku získala Mirka Šikolová z domá-
cího pořadatelského týmu.

Dětské odpoledne
se vydařilo

Hned v neděli následovalo dětské sou-
těžní odpoledne, kterého se letos zúčast-
nilo 120 dětí. Počasí nám přálo. Děti byly
spokojené a rodiče snad také.

Děkujeme moc sponzorům, bez jejichž
pomoci by se tato akce těžko uskutečnila.

Letní bál
První zářijová sobota je vždy ve znamení tance. Nejinak tomu bylo letos. Více

než 220 aktivních tanečníků a tanečnic se sešlo v sokolovně, kde se o skvělou zá-
bavu starala až do půl třetí kapela Levou rukou band, která k nám pravidelně za-
jíždí již 5 let.
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K dobré pohodě přispěl
i kuchařský um Michala Tau-
chmana a samozřejmě půl-
noční slosování sponzorských
darů. O pohodu celého večera
se staral přívětivý personál.

Ohlasy na bál byly nadstan-
dardní, proto jsme se rozhodli za-
řadit tuto jedinečnou akci i do ka-
lendáře příštího roku, a to v sobotu
2. září.

Volejbalistky
vstoupily do soutěže

Ženy zahájily počátkem
září mistrovskou soutěž ve vo-
lejbalu. I přes stálé problémy
se sestavou (ze sedmnáctičlen-

ného kádru je často problém
dát dohromady 6 hráček na
mistrovské utkání) se děvča
tům vede poměrně dobře.

Přezimují sice „pouze“
na 2. příčce, nicméně vě-
říme, že v jarní části budou
atakovat post nejvyšší.

Ročník 2016 Číslo 5

36 OÚ Studenec



Tabulka B-třídy krajského přeboru 2016/2017 po podzimní části
1. TJ Lánov 12 6 2 4 0 32:19 26
2. Orel Studenec 12 5 2 2 3 27:23 21
3. TJ Harant Pecka 12 5 2 1 4 27:22 20
4. Sokol Bílá Třemešná „B“ 12 3 2 1 6 21:28 14
5. TJ Sokol Dřevěnice 12 3 1 3 5 21:28 14
6. TJ Červený Kostelec 12 2 3 1 6 21:29 13

Stolní tenisté zahajují soutěže
Výsledky stolních tenistů přineseme v dalším čísle občasníku, jelikož sou-

těže teprve začínají. Veškeré výsledky i termíny domácích utkání sledujte na
hp://stis.ping-pong.cz/htm/index.php?rocnik=2016&oblast=420102.

Rodinné míčové hry každý čtvrtek
Už od jarních měsíců byla zahájena pravidelná setkání rodičů s dětmi „Rodinné

míčové hry“. Toto setkání se koná každý čtvrtek od 16.30 u orlovny v průběhu
školního roku. Cílem je strávit společný čas s dětmi sportem, a jak je patrno z ná-
zvu, 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 jed-
noty www.orel.studenec.cz.

Svatomartinský večer aneb Figury slaví pětadvacetiny
Přátelé, kamarádi, je to už

25 let, kdy jsme se v červnu
sešli a naučili se společně
zahrát a zazpívat píseň Tři
kříže od skupiny Hop Trop.
Za ty roky se náš repertoár
rozšířil na téměř 90 písní,
které si občas rádi zahrajeme
a zazpíváme. Pokud si s námi
rádi zazpíváte i vy, přijďte
do orlovny v sobotu 12. listo-
padu, kde od 20 hodin, 20 minut a 20 vteřin začneme hrát a zpívat.

K tomu budeme moci společně ochutnat letošní mladá Svatomartinská vína. Tě-
šíme se na vás. Figury

za jednotu Orla Václav Urban
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Kustovnice čínská – záruka dlouhověkosti
Kustovnice čínská patří mezi klenoty tradiční čínské medicíny. Příznivě harmo-

nizuje činnost jater a ledvin; zprůchodňuje a uvolňuje energetické blokády v jater-
ních a ledvinových meridiánech.

Výrazně posiluje obranyschopnost a imunitu organismu. Zlepšuje krvetvorbu
a má vliv na snižování krevního tlaku. Zvlhčuje plíce, čímž působí proti astmatu
a některým druhům alergií. Je vhodná při nadměrném užívání alkoholu. Podporuje
sexuální funkce. Může omezit rozšiřování lupénky a dalších kožních onemocnění.
Posiluje zrak, uklidňuje podrážděné oči a zlepšuje ostrost vidění.

Kustovnice čínská, známá také jako goji [godži] nebo pod latinským názvem Ly-
cium chinense se používá v celé Číně staletí jako omlazující ovoce. Vzhledem se ná-
padně podobá šípku, sušená vypadá jako větší červené borůvky. Chuť plodů je však
sladší než šípek a bez kyselého dozvuku. V tradiční čínské medicíně i mezi obyčej-
nými Číňany je považována za naprosto nepostradatelný potravinový doplněk. Je
známa svou mnohostrannou prospěšností na lidský organismus, a to jak v mladém,
tak i pokročilém věku, přičemž nejsou známy žádné negativní vedlejší účinky.

Kustovnice čínská obsahuje celou řadu zdraví prospěšných látek, například velké
množství betakarotenu, vitamíny C, B1 a B2, aktivní polysacharidy, důležité ami-
nokyseliny včetně esenciálních aminokyselin a mnoho důležitých stopových prvků
(např. zinek, selen, železo, vápník atd.).

Kustovnici čínskou můžete zobat přímo jako sušené ovoce. Dalším způsobem
konzumace je tradiční čaj. Jak na to? Jednoduše plody zalijeme horkou vodou a ne-
cháme 20 minut louhovat, poté slijeme; vylouhované plody jsou velmi chutné a lze
je rovněž konzumovat. Kustovnici lze použít do polévkových vývarů, do rýže, na
saláty, ale i do koláčů, zákusků apod. – záleží jen na vlastní fantazii. Ideální a zdraví
prospěšná denní konzumace kustovnice čínské je 10 až 20 g.

Recepty z kustovnice
Čerstvá a sušená kustovnice: Čerstvou i sušenou kustovnici je možno jíst i samot-
nou, stejně jako v kombinaci s ořechy a jiným sušeným ovocem ve formě griliáše.
Doucování čajů: Kustovnice se přidává také do čajů. Plody se nechají vyluhovat
cca 15 minut. I takto použité plody lze následně konzumovat.
Osvěžující odvar: Klasický způsob přípravy je vařit asi jednu lžíci kustovnice (cca
9–10 g) ve 1/4 litru vody 5–10 minut a vývar i s bobulemi vypít a sníst.
Lihový výluh nesmrtelnosti: 80 g plodů se vloží do 1 litru 40% lihu a nechá se 2 mě-
síce vyluhovat. Po této době lze přidat trochu medu a užívat 3 lžíce i s plody 2×
denně nalačno.

zdroj: www.kustovnice.cz
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OBEC STUDENEC SI VÁS DOVOLUJE POZVAT

NA PŘEDVÁNOČNÍ 9. ROČNÍK:

„POHOŠTĚNÍ OBECNÍ POLÉVKOU“

Kdy: SOBOTA 3. PROSINCE 2016

Místo konání: AMFITEÁTR U ZŠ A MŠ VE STUDENCI

Čas zahájení: OD 13.00 HODIN

Program: BUDE UPŘESNĚN NA PLAKÁTECH
VE VÝVĚSNÍCH SKŘÍNÍCH

OBČERSTVENÍ NEJEN V PODOBĚ „OBECNÍ POLÉVKY“
PO DOBU CELÉ AKCE ZAJIŠTĚNO
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Vaši objednávku ráda přijme:
Michaela Brumovská, 778 700 776, obchod@waldera.cz

Pelety EN plus A1
cena od

 5 590 Kč / t

Brikety válce
cena od

 4 990 Kč / t

Hnědé uhlí Ekohrášek
cena od

 4 590 Kč / t
Doprava v ceně Doprava v ceně Doprava v ceně

Bestsellery Waldera

Valašský výrobce
 dřevěných paliv

Vlárská 321, 
763 31 Brumov-Bylnice

Dovezeme a složíme,
kam ukážete

www.waldera.cz


