S poděkováním za spolupráci a inspirativní setkání během celého roku
Vám přejeme krásné Vánoce. Do nového roku 2017 hodně štěstí,
tělesného i duševního zdraví, osobních a pracovních úspěchů.
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Vážení spoluobčané,
šesté číslo našeho Zpravodaje nám oznamuje příchod konce dalšího kalendářního roku. Nastává čas zimy, období, které má své kouzlo, kdy zasněžená krajina
může ukázat krásu přírody ve své speciﬁcké podobě. Tyto měsíce mají přinést ale
i více odpočinku a načerpání síly pro nás všechny. Blížící se čas adventu pak přináší atmosféru nadcházejících svátečních dnů, které by nás měly alespoň na chvíli
zpomalit. Na jejich konci nás potom čekají nejkrásnější svátky, Vánoce.
Letošní rok, z pohledu vlastních investic, bude památný především ve vybudování nového chodníku, včetně nového veřejného osvětlení. Jak jsem již zmínil na
tomto místě v loňském roce, po celé letošní období probíhaly zásadní kroky přípravy na výstavbu nového pečovatelského domu.
Z pohledu celkového je určitě dobré zmínit, že se podařilo opravit všechny páteřní komunikace v okolí naší obce a v rámci Libereckého kraje jsme jedna ze dvou
lokalit, která nemusí řešit tuto zásadní otázku infrastruktury a má na nadcházející
roky opraveny všechny přilehlé silnice.
Radost mám, že naše obec i přes letošní investice zůstává bez úvěrového zatížení
a zároveň je připravena ze svých ﬁnančních zdrojů v příštím roce začít realizovat
již zmíněný nový pečovatelský dům, ale i připravovanou přístavbu základní školy.
Nejsme tak nuceni spoléhat se na dotační zdroje, které jsou bohužel v této oblasti
účelově tvořeny pro obce s větším počtem obyvatel, na které si i přes různá připomínkovací řízení a vyvolaná opatření bohužel ty menší sáhnout nedokáží.
Když už jsem zmínil ﬁnancování, tak příští rok bude nejenom pro naši obec,
ale i pro všechny ostatní zásadní v tom, že se opět otevře na půdě Parlamentu ČR
otázka úpravy koeﬁcientu v rámci rozpočtového určení daní. Tato záležitost v letošním roce neprošla o jeden jediný hlas. Věřme tedy tomu, že nejenom v tomto
směru budeme slyšet zprávy radostné a pozitivní.
S rychlým postupem dní a blížícími se vánočními svátky mi dovolte, abych Vám
všem na tomto místě poděkoval za Vaši podporu a pomoc v rozvoji naší obce po
celý letošní rok, ale i za pomoc osobní.
Nadcházející dny by nám měly přinést přívětivost, snášenlivost, laskavost, potěšení, ale i více lidských citů.
Přeji Vám všem vánoční svátky plné porozumění, spokojenosti a pokoje do všech
Vašich domovů. Přeji Vám i úspěšný vstup do nového roku, ať Vás po celé jeho
období provází zdraví, vnitřní síla, smysl pro radost z malých i velkých věcí, ale
i rozdávání lásky lidem blízkým Vašemu srdci.
Jiří Ulvr, Váš starosta
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ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
Chodník autobusová zastávka „U Trojice“
– směr „Špice“
K této největší investiční akci letošního roku zbývá dodat už jen poslední
fotograﬁe, které ukazují na to, jak se stavba postupně blížila ke svému konci. Po
uzávěrce tohoto čísla
Zpravodaje došlo k instalaci
posledních
opěrných bloků, jejichž výroba trvala
poněkud delší dobu.
Jiří Ulvr, starosta

14. října
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14. října

21. listopadu
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21. listopadu
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Jak jste si jistě
všimli, v průběhu celého letošního roku
docházelo a stále ještě
dochází k úpravě zeleně na veřejných prostranstvích jak ve Studenci, tak v Zálesní
Lhotě.
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V podzimních měsících tohoto roku jsme přistoupili na sedmi místech k výměně
stojanů pro plakátovací plochy. Průběžně tak přecházíme k jednotnému systému,
který se dokončí na zbylých místech v příštím roce.
Jiří Ulvr, starosta
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Co nás ještě v letošním roce čeká
Poslední akcí celkového zlepšování mobiliáře
naší obce bude instalace
nových
autobusových
čekáren na stanovištích:
Studenec,
Rovnáčov,
a Zálesní Lhota, křižovatka.

Věřím, že Vám tato nová
místa přinesou alespoň trochu radosti a budou pro nás
všechny příjemným zpestřením každodenního života
v našich obcích.
Jiří Ulvr, starosta

Informace
Na OÚ ve Studenci je k dispozici nalezený mobilní telefon. Bližší informace Vám
poskytneme osobně nebo na telefonním čísle: 481 595 213.

OZNÁMENÍ
Obec Studenec přijímá žádosti na změnu Územního plánu
Příjem žádostí od 24. 10. 2016 do 31. 1. 2017 na OÚ Studenec.
Žádost musí obsahovat číslo pozemku, odůvodnění změny
a telefonní kontakt na žadatele.
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Z jednání zastupitelstva obce
Čtvrté letošní zasedání Zastupitelstva obce Studenec se uskutečnilo dne 17. října
2016 za účasti 12 zastupitelů a 7 občanů.
Zastupitelé schválili převod ﬁnančních prostředků ve výši 100 000 Kč na SDH
Zálesní Lhota. Tyto prostředky byly získány z prodeje Tatry 805 a budou použity
na nákup jiného vozidla, které bude v majetku lhoteckých hasičů.
Odsouhlasena byla také příprava změny č. 2 územního plánu Studenec s tím, že
požadavky od občanů na změny budou přijímány do 31. ledna 2017. Pověřeným
zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem změny územního plánu bude Ing. Josef
Boura.
Během dalšího jednání zastupitelé:
– vzali na vědomí zprávu o aktuálním stavu smluv mezi Obcí Studenec a římskokatolickými farnostmi Studenec a Zálesní Lhota,
– schválili rozpočtové změny za rok 2016,
– zrušili již neúčinnou směrnici č. 05/2010,
– projednali prodeje pozemků ve Studenci.
–
–

–

–

V diskusi pan starosta informoval o následujících záležitostech:
Objevil se vážnější zájemce o koupi studeneckého zámku, který je z Dánska.
Odbor Životního prostředí MěÚ Jilemnice vydal zamítavé stanovisko k plánované přístavbě základní školy. Obec se odvolala a řízení bude postoupeno ke
Krajskému úřadu Libereckého kraje. Rada obce zvažovala další možné řešení přístavby, které by splňovalo požadovaný odstup od hranice lesa.
Další bod se týkal bezpečnosti chodců v oblasti křižovatky „Řeznictví Nosek“.
Rada obce rozhodla, že projedná s vlastníky příslušných pozemků možnost dočasného položení betonových bloků po hraně příkopu tak, aby se nové úseky
chodníků propojily. Oba úseky nemohly být propojeny novým chodníkem kvůli
tomu, že by se změnou nesouhlasil dopravní inspektorát Policie ČR, z jehož
strany je křižovatka u řeznictví nedořešena.
Je otázka, zda podepsat jako každoročně smlouvu na pouťové atrakce, nebo řešit
pouťový program jiným způsobem. Pan Martin Kuřík zjistí jiné možnosti a zastupitelé se k této záležitosti vrátí na příštím jednání.

Na závěr bylo prodiskutováno rušení nočního klidu a případná související vyhláška, v níž by byly uvedeny termíny konání veřejných akcí. Obce nemají povinnost tuto vyhlášku schvalovat, ostatní obce Jilemnicka – svazku obcí zatím vyčkávají. Z diskuse vyplynulo, že pan místostarosta tuto vyhlášku připraví na příští jednání.
OÚ Studenec
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Vážení rodiče, milé děti,
dovoluji si vám oznámit, že 30. 11. 2016 ukončuji svoji profesní dráhu ve Studenci a Roztokách u Jilemnice a odcházím do důchodu.
Od 1. 12. 2016 se budete v ordinacích setkávat s novým, zkušeným dětským lékařem MUDr. Jaroslavem Adamem.
Přeji ze srdce všem dětem, aby byly zdravé a šťastné, obklopené láskou svých
rodičů.
MUDr. Helena Václová

Vítání občánků
Při podzimním vítání občánků dne 16. listopadu 2016 se sešlo 7 dětí.
Pavel Krejčí, Studenec 426
Vendula Malinová, Studenec 208
Gabriela Háková, Studenec 203
Mia Kynčlová, Zálesní Lhota 124
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Ema Bartoňová, Studenec 281
Šimon Tauchman, Studenec 49
Adam Zalevski, Studenec R-14
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Na vítání vystupovaly děti ze Základní školy ze Studence. Děkujeme jim za účinkování a paní učitelce za to, že s nimi písničky a říkanky nacvičila.
Dětem i rodičům přejeme mnoho radosti a spokojenosti v dalším životě.

Tříkrálová sbírka 2017
S koncem roku přichází čas velkých svátků – Vánoc. Jejich součástí je i svátek
Zjevení Páně neboli Tří králů, kdy si připomínáme mudrce, kteří se podle vyprávění
evangelií přišli poklonit právě narozenému Ježíši do Betléma. S tímto svátkem byla
už od středověku spojena tradice koledování – koledníci (často chudé děti) chodili
s písní dům od domu, přáli vše dobré a na dveře psali C + M + B doplněné letopočtem jako přání do celého roku (jedná se o iniciály latinského požehnání Christus mansionem benedicat, tedy Kristus ať žehná tomuto domu). Dostávali jídlo nebo
jiné drobné dárky. Na tradici v roce 2000 navázala Charita Česká republika a dala
jí nový význam: koledníci obcházejí dům od domu a zvou všechny lidi k účasti na
pomoci těm, kteří to právě potřebují.
Chceme Vám touto cestou ohlásit sedmnácté pokračování Tříkrálové sbírky na
začátku nového roku. Skupinky koledníků se ve Studenci vydají na cestu v neděli
8. ledna 2017. V okolních obcích budou chodit přibližně ve stejném termínu.
Každý vedoucí skupinky se bude moci prokázat průkazkou potvrzenou vedením Charity ČR a platným občanským průkazem. Pokladnička bude zapečetěna
a označena znakem Charity ČR.
OÚ Studenec
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V případě, že narazíte na falešné koledníky, kontaktujte prosím služebnu Policie ČR
v Jilemnici na čísle 481 544 333.
Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky bude
z největší části použit na nákup pomůcek
pro špatně pohyblivé pacienty. V případě
potřeby pomůže zajistit i nákup zdravotnického materiálu nebo z něj bude poskytnuta
pomoc lidem z našeho regionu, kteří by se
dostali do tíživé sociální situace. V předešlém
roce jsme tak díky vybraným prostředkům
mohli pořídit například pojízdnou plošinu
ReTurn pro imobilní pacienty, antidekubitní
matrace s kompresorem a zdravotnický materiál. Stejně jako v předešlých letech sbírka
podpoří i humanitární pomoc u nás a v zahraničí. V tomto roce půjde o příspěvek na
humanitární projekty v Indii a v Hondurasu. Konkrétně se jedná o kvaliﬁkační
kurzy pro nevyučenou a nezaměstnanou mládež v oblasti města Bangalore (hlavní
město indického státu Karnataka) a výstavbu domků pro chudé v oblasti Belgaum.
Další část výtěžku sbírky bude využita pro projekt zaměřující se na mimořádné
situace, tedy na krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů
apod.
Doufáme, že Vám letošní koledování udělá radost a přinese mnoho dobrého
nejen k Vám, ale i do domácností lidí, kterým je určena následná pomoc.
Za spolupráci a pomoc předem děkujeme.
Radostné Vánoce a požehnaný nový rok 2017
za Farní charitu Studenec přeje Heda Jiranová.
Pro více informací o naší organizaci i o samotné sbírce navštivte náš web:
www.studenec.arita.cz.

Vážení spoluobčané Studence a Zálesní Lhoty.
Rád bych využil tohoto předvánočního času a popřál vám všem za sebe i za
ﬁrmu ZETKA Strážník a. s. klidné a milostiplné Vánoce, do nového roku hodně
zdraví, štěstí, radosti a Božího požehnání.
Zároveň bych chtěl poděkovat za spolupráci v letošním roce.
14
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Mnozí z vás nám pronajímáte k hospodaření své pozemky, velice si toho vážíme
a ujišťuji vás, že se o Vaše pozemky chceme dobře starat i do budoucnosti. Díky.
Poděkování patří i představitelům obce za korektní spolupráci a snahu nachá
zet oboustranně přijatelná řešení různých problémů. Samozřejmě musím poděko
vat i všem zaměstnancům. Bez jejich kvalitní práce, mnohdy nad rámec běžných
povinností, by ﬁrma nemohla existovat.
A jelikož stále platí „bez Božího požehnání marné lidské namáhání“, tak s pokorou v srdci děkuji za to, že díky Jeho požehnání jsme letošní nelehký rok zvládli.
Tak ještě jednou radostné a milostiplné Vánoce a vše dobré nejen v roce 2017.
za ﬁrmu ZETKA Strážník a. s.
Ing. Pavel Jiran

Studenecké výročí 1868–2018
Vážení spoluobčané,
v minulém roce – ve Zpravodaji č. 6/2015 – jsme Vás informovali o významném
výročí naší obce i farnosti, o tom, že v roce 2018 uplyne 150 let od dokončení výstavby a posvěcení studeneckého kostela sv. Jana Křtitele.
Na toto významné výročí se farnost již několik let připravuje a chtěla by jej
oslavit v opraveném a nově vymalovaném kostele. Za účelem transparentního zajištění ﬁnancování této akce byl založen speciální běžný účet č. 328 682 0349/0800,
na kterém se shromažďují dary a ze kterého jsou všechny položky spojené s malováním a novým osvětlením kostela propláceny. K prvnímu prosinci 2016 byla na
účtu k dispozici částka 355 tisíc Kč.
Jistě Vás zajímá rozpočet této náročné akce:
– Výmalba kněžiště včetně osvětlení: 387 858 Kč – bylo provedeno v roce 2014.
– Oprava elektroinstalace včetně nového osvětlení lodi kostela, bočních oltářů,
varhan a prostoru pod kurem: rozpočet 340 tis. Kč, bude provedeno leden až únor
2017, ﬁnancování je zajištěno.
– Malování lodě kostela: rozpočet 452 tis. Kč, plán rok 2018.
– Restaurátorské práce v kostele: rozpočet 340 tis. Kč, plán rok 2018.
Z uvedeného je patrno, že pro dokončení tohoto cíle je zapotřebí zajistit ještě
cca 800 tis. Kč. Z tohoto důvodu se opět obracíme na všechny studenecké občany,
rodáky, podnikatele i přátele Studence, dále pak na rodiny, které mají na studeneckém hřbitově své předky, s prosbou o ﬁnanční příspěvek (dar). Příspěvek je možné
zaslat na uvedený účet, osobně předat na faru nebo do kostela. Na poskytnutý dar
OÚ Studenec
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bude v případě potřeby možno vystavit potvrzení o daru za účelem snížení základu
pro výpočet daně z příjmu.
O dalším průběhu oprav i příprav významného výročí Vás budeme průběžně in
formovat.
Doufáme, že společným úsilím se nám podaří vzhled studeneckého kostela vylepšit a tím zachovat historickou památku i pro další generace.
Předem děkujeme za vstřícné pochopení i za případnou ﬁnanční pomoc.
za farnost, ekonomickou a technickou radu farnosti
P. Mgr. Lic. Miloslav Paclík, Ing. Jiří Ulvr, Ing. Pavel Jiran

Pozvánka do knihovny
Se slovním spojením Young Adult (YA) jsem se potkala až v knihovně, a to poměrně v nedávné době.
Anglický název jsem vyhledala a asi nejvíce se mi líbil překlad Mladí dospělí.
Pod touto kategorií se ukrývají knihy, které jsou určeny věkové skupině 12–
18 let, ale spíše by tam mohlo být 12–…, protože je vyhledávají často i čtenáři mnohem starší.
Jsou to různé žánry, často v sériích několika knih. Velmi populární jsou v současnosti příběhy odehrávající se pravděpodobně v době budoucí, kde lidstvo trpí
některou formou útlaku a rozdělením do skupin.
Častý je také fantasy svět.
Spojovacím prvkem všech těchto žánrů je hlavní hrdina, který je čtenáři blízký
věkem a situacemi, se kterými se potýká a díky nimž dospívá.
Asi úplně prvním dílem z této kategorie pro mne bylo před několika lety setkání s
Hunger Games od Suzanne Collins
Pamatuji si, že se mne jakožto člověka, který
neovládá angličtinu, dotklo, že nebyl název knihy
přeložen do češtiny. Do té doby jsem se s tím nesetkala.
Dosud tvrdohlavě říkám „Hladové hry“, i když je to
pravděpodobně proto, že anglicky opravdu vyslovovat
neumím.
Přečetla jsem tenkrát během několika dní všechny díly.
Něco tak čtivého, jiného a vtahujícího do dění jsem už
dlouho nečetla a stále považuji tuto trilogii za to nejlepší
v tomto žánru (když nepočítám již dříve napsané knihy
o Harry Poerovi).
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Líbilo se mi, že v knihovně vznikaly kolem těchto knih „bouřlivé“ diskuse, zda
číst příběh se zápletkou, kde jde při boji v aréně o život, a to o život dětí. Říkávám
k tomu asi tolik: „Tato kniha je fantasy, ale v našem světě existují lidé, kteří do
rukou dětí dávají zbraně skutečné.“
A ﬁlmové zpracování se podle mne také povedlo!
Divergentní trilogie + Čtyřka od Veronica Roth
Chicago, budoucnost. Obyvatelé města, které obklopuje
neznámá pustina a „chrání“ je vysoká zeď, jsou rozděleni
do pěti frakcí. V šestnácti se musí mladí lidé rozhodnout,
do které skupiny budou patřit a které ctnosti se budou
věnovat po zbytek života. Svým rozhodnutím buď potvrdí
stávající způsob života, nebo se rozhodnou pro jinou
variantu, ale tím ztratí kontakt s rodiči a všemi, jež znali
dosud.
Novinka v naší knihovně z letošního roku. Zatím jsem
nečetla, ale viděla jsem zﬁlmování prvního a druhého dílu.
První díl se mi líbil více.
Selekce od Kiera Cass
První díl považuji za nejlepší, protože celý ten příběh
dýchá novotou a velmi zajímavě se čte. Zápletka s kastami, selekcí, rebely a propletenými vztahy udržuje čtenáře v příjemném napětí. Rozdělení společnosti možná
tak trochu okoukané z Hladových her, ale zase natolik
jiné, že to nevadí. Navíc toto je opravdu dívčí čtení, stačí
spočítat popis šatů a účesů.
Velmi se mi líbilo, že autorka dala hlavním postavám
dostatek prostoru, aby se mohly rozhodnout a postupovat
krůček po krůčku v emocích.
K prvním třem dílům jsme letos pořídili i knihu Dcera,
jež navazuje a chystáme se celou sérii doplnit tak, jak budou knihy dále postupně vycházet.
Musím se přiznat, že ty obálky knih jsou kouzelné pro
jakýkoli dívčí věk :o)
Skleněný trůn od Sarah Janet Maas
Knihy této série jsme pořídili na základě vysokého hodnocení Databáze knih.cz.
Stvořený svět pro fantasy příběh mi přijde inspirovaný
OÚ Studenec
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Pánem prstenů, samotná zápletka zase připomíná Hunger Games a rozhodně
nedosahuje těchto předloh. Trochu mi vadí rozostřená hranice mezi dobrem a zlem,
což v tomto žánru nebývá. Přesto si myslím, že kniha má na to, aby zápletky
v dalších dílech série nabývaly na síle. Přečetla jsem totiž zatím pouze první díl.
A knihy prostě musím doplnit těmi, které vyšly dříve, ale které tady nemohou
chybět.
Harry Potter od Joanne Kathleen Rowling
První díl Harryho Poera jsem přečetla, když jsem zjistila, že můj syn doslova „zhltnul“ už asi třetí díl.
Takže jsem se seznámila s tímto fantastickým fantasy dílem díky tomu,
že jsem chtěla vědět, s čím (kým) že
to můj syn vyrůstá. Bylo mu tenkrát
stejně jako Harrymu 11 let, když začal
číst, a všechny děti čekaly vždy rok na
další díl, což mi přišlo naprosto ideální,
ale to šlo uskutečnit jenom při prvním vydání.
Paní Rowlingová opravdu vrátila knihu do rukou dětí.
Po prvních dvou dílech, které se více než fantasy románu podobaly ještě pohádce, se ve třetím díle začínají rýsovat budoucí boje mezi dobrem a zlem… dalo
by se říci, že je již výrazně temnější. A tak to pokračuje.
V letošním roce vyšel po mnoha letech další díl – speciální vydání pracovního
scénáře divadelní hry.
Harry Potter a prokleté dítě
Překvapilo mě, že mi teprve teď plně došlo, že Rowlingová opravdu svým uměním vytvořila prostředí, do kterého lze vstoupit, i když příběh píše někdo jiný, a dokonce i když jde o divadelní hru. Hned první strany knihy mne vtáhly znovu do
světa, který byl známým a pohybovala jsem se tam s radostí „návratů domů“. Čtete
a vidíte! To se v tomto rozsahu lépe podařilo jen Tolkienovi.
Příběh je čtivý, líbil se mi nápad i děj. Jen mi tak trochu „klouzal po povrchu“,
což může být i tím, že jde o divadelní hru. Rowlingová nás vtáhla do příběhu jako
do života, u této knihy tomu tak nebylo. Bylo tam málo místa na další propracované
vztahy a setkání s hrdiny, které známe. Celkově mi děj připadal směrován na mladší
děti, než je věk hrdinů – já bych je nechala klidně tak dvanáctileté – bylo by to
uvěřitelnější.
Rozhodně by se mi líbilo vidět tento román ve ﬁlmové podobě, pokud by to
režíroval někdo, kdo už Bradavice zná.
Ludmila Tauchmanová
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Zprávy ZŠ a MŠ Studenec
Pomalu, jistě a trochu plíživě jako podzimní počasí kráčí rok 2016 ke svému
závěru a ze školního roku 2016/2017 už ukrojil téměř polovinu. Podzim přináší
spoustu nádherných barev, ale i stejné množství melancholie a smutných ohlédnutí.
Smutných ohlédnutí proto, že to byl rok odcházejících legend, tří hudebních (David Bowie, Prince, Leonard Cohen) a tří sportovních (Muhammad Ali, Gordie Howe
a Věra Čáslavská). Legend, které zanechaly výraznou stopu v životě milionů lidí
několika generací. Maličkou a mnohdy neznatelnou stopu se snaží zanechat v životě svých žáků každá škola. Záleží především na ní, i když musí respektovat velké
množství různých změn, zákonů, vyhlášek, nařízení a pokynů, které se na ni z různých stran hrnou.
Nejinak je tomu i v letošním školním roce, od 1. září 2016 platí novela školského
zákona, která zavádí systém podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a jednotné přijímací zkoušky na střední školy. Dále upravuje
změny termínů zápisů do mateřské a základní školy a povoluje individuální vzdělávání i pro žáky druhého stupně. Pro mateřské školy zřizuje povinné vzdělávání
v posledním ročníku MŠ a umožňuje přijímání dětí mladších tří let. Dalšími novinkami, o kterých se stále ještě diskutuje, je Kariérní řád a nový způsob ﬁnancování
regionálního školství podle počtu odučených hodin (jakým způsobem se tento počet bude stanovovat dosud není zřejmé). Pozornost veřejnosti určitě vzbudily i informace o navýšení platů pracovníků ve školství s účinností od 1. září 2016. Navýšení v tabulkových tarifech je povinností zaměstnavatele, i když plná výše těchto
povinně vyplacených prostředků školám dosud nedorazila.
Bez jakéhokoliv překvapení opět s novým školním rokem přibylo několik nových výkazů a v těch stávajících několik nových údajů. Za zmínku určitě stojí
i zákonné podmínky, které musí škola dodržovat v oblasti bezpečnosti, požární
ochrany a hygieny. Částky vynaložené na tuto oblast by nepochybně zvýšily výrazně kvalitu výuky, neboť v průběhu školního roku nejsou určitě zanedbatelné.
Četnost revizí je ve školství mnohem vyšší (v některých případech i čtvrtletní),
i když některé probíhají prakticky opisem předchozí faktury. Doložením tohoto tvrzení je poslední kontrola hygieny v Mateřské škole v Zálesní Lhotě, která nařídila
pořízení vymezovacích nástavců k lehátkům, aby se nedotýkala povlečení, pořízení nových věšáků na ručníky, aby se nedotýkaly ručníčky, a pořízení ochranné
plachty na pískoviště včetně výměny písku. Odhad nákladů na tato opatření se blíží
k 50 000 Kč. A to se na zateplené školy připravuje další atak. Děti ve třídách mají
nedostatek kyslíku, jsou malátné, unavené a nepozorné. Ve studenecké škole je určitě řada nepozorných dětí, ale to v každém případě i na čerstvém vzduchu, malátné
OÚ Studenec
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a unavené rozhodně nejsou, v některých třídách by naopak někteří potřebovali tro
chu „přidusit“. A tak teď už si brousí zuby výrobci rekuperačních zařízení, obdobně
jako dříve výrobci bezdotykových baterií, které byly povinně zavedeny do školy
a poté pro nefunkčnost zase demontovány (v souladu se změnou legislativy).
Velkou diskusi pochopitelně vzbudila tzv. „pamlsková vyhláška“ o prodeji potravin v prostorách školy, tedy ve školních bufetech. Protesty středoškoláků omezily
platnost vyhlášky pouze pro žáky základních škol a samotná vyhláška stanovuje
normy obsahu tuků, soli a cukru. Zmíněné vyhlášce ze sortimentu studeneckého
školního bufetu vyhovují pouze jedlé papírové bankovky a to určitě není ideální
svačina. Zdravé stravování dětí se tím rozhodně nevyřeší, jednak si tyto „nevhodné“
potraviny koupí za vyšší cenu kdekoliv jinde, jednak několik dní po této vyhlášce
vyšla studie o tom, že jídla ve školních jídelnách neobsahují dostatek tuků, které
jsou potřebné pro v tucích rozpouštěné vitamíny. Pro ty žáky školy, kteří využívali školního bufetu k nákupu svačiny (pečivo, nízkoenergetické nápoje) chceme
nabídnout pokračováním této možnosti formou školních svačin v rámci školního
stravování. O této možnosti budou rodiče v průběhu prosince informováni.

V současné době řeší vedení studenecké školy varianty zapojení do tzv. šablon
v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Do tohoto procesu
vstoupily ve většině regionů místní akční skupiny (na Jilemnicku MAS Přiďte po
bejt), které vypracovaly strategické záměry (vzdělávací priority a potřeby regionu).
Studenecká škola by mohla prostřednictvím těchto šablon získat poměrně vysokou
částku, většina těchto prostředků by však byla věnována dalšímu vzdělávání pe
dagogických pracovníků, často shodnému s jejích vzděláváním v předchozích vý
zvách. Proto budou přednostně vybrány šablony věnované doučování a domácí pří
pravě žáků, čtenářskému klubu a klubu zábavné logiky (šachy), spolupráci se škol
ním psychologem. V mateřských školách bude hlavní pozornost věnována logope
dii a péči o děti mladší tří let a rodičům budou nabídnuty semináře k otázkám vý
chovy a vzdělávání.
Zatím nic nového není v oblasti zvýšení kapacity školních budov. Stávající řešení bylo zamítnuto odborem životního prostředí při MěÚ v Jilemnici a nyní Obec
Studenec jako budoucí investor čeká na výsledek odvolání ke Krajskému úřadu Libereckého kraje. V případě zamítnutí jsou souběžně připravovány další varianty.
PaedDr. Petr Junek
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Zprávičky – aneb jak se máme v Mateřské škole ve Studenci
Řekni mi něco a já to zapomenu…
Ukaž mi něco a já si to budu pamatovat…
Dovol mi, abych to prožil, a já to budu vnímat a chápat po celý život…
J. A. Komenský
Po letních prázdninách jsme se přivítali v MŠ s novými dětmi do třídy nejmenších, která má název Sluníčka. To proto, že v tomto oddělení jde hlavně o to, aby
byly děti spokojené a smály se jako sluníčka. Starají se o ně paní učitelky Marušky,
Horáčková a Bergerová. Děti se zde učí spoustu hezkých básniček, písniček, malovat, kreslit, cvičit. Nejvíce je ale potřeba přijít na to, jak vyzrát nad všemi záludnostmi s oblékáním, jídlem, hygienou, uklízením hraček a komunikací s ostatními
kamarády, a to bez pomoci maminek! Za trpělivé pomoci učitelek a celého personálu mateřské školy jistě vše zvládnou!
Starší děti, které chodily do školky již v loňském roce, postoupily do třídy Motýlků. Pod vedením paní učitelky Mirky Vanclové a Evy Hájkové zažijí spoustu
legrace,
her,
novinek,
osvojí si mnoho nových
a potřebných
dovedností,
důležitých pro jejich správný
rozvoj. Vše zvládají s lehkostí
malých motýlků.
A největší děti, to už
musí být pilné Včeličky,

Divadelní představení,
v první řadě Sluníčka,
druhá řada Motýlci

Děti z oddělení Motýlků
po promítání sférického kina
OÚ Studenec
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Pilné Včeličky se svými posvícenskými koláčky
neboť je čeká příprava do školy. Průvodkyněmi a pomocnicemi předškoláků jsou
v letošním školním roce paní učitelky Katka Junková a Aneta Pulpánová. Děti jsou
velice šikovné, rády kreslí, malují, modelují, stříhají, lepí, a proto mají na výstavě
vždy spoustu krásných nových výrobků, které potěší oko každého rodiče!
Všechna tři oddělení MŠ se v druhé polovině září těšila na promítání sférického kina. Film se jmenoval Příběh korálového útesu. Co si představit pod názvem
sférické kino? Jednoduše řečeno, je to veliký nafukovací stan ve tvaru půlbalónu
a v něm se dětem nad hlavami promítá příběh, jako by ležely na dně mořském. Bylo
to něco nového i pro dospělé osazenstvo MŠ a malí diváci byli z kina a vodního příběhu nadšeni!
V říjnu
do
školky
zavítalo Divadélko pro
školy z Hradce Králové
s představením Dobrodružství veverky Zrzečky.
Děti se při představení
nasmály, až se za bříška
popadaly. Příběh byl
nejen veselý, ale i poučný.
Dětem
bylo
pomocí
pohádky
připomenuto,
že se v lese nenechávají
žádné odpadky a že
i zvířátka, stejně jako
lidé musí držet pospolu
Divadelní představení Dobrodružství veverky Zrzečky
a navzájem si pomáhat.
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Koncem měsíce listopadu nás navštívila paní Dagmar Čemusová s písničkovým
pořadem Putování za Betlémskou hvězdou. V rámci klasické pastýřské hry jsme se
s dětmi vypravili do Betléma pozdravit Ježíška a zazpívat si vánoční koledy. Zahrály
nám rytmické nástroje a byly připomenuty adventní zvyky a obyčeje. Muzicírování
se dětem velice líbilo.
Celý měsíc listopad a začátek prosince jsme se pilně připravovali na příchod nejkrásnějších dnů v roce a to jsou pro všechny určitě Vánoce. Chystali jsme se na
vystoupení při „Pohoštění obecní polévkou“, kde jsme zarecitovali a zazpívali řadu
známých i nových písniček a básniček. Do stánku jsme s dětmi vyrobili spoustu
pěkných malých dárečků.
S trochou nejistoty očekáváme letošní příchod Mikuláše, andělů a čertů… jestlipak byly všechny děti hodné a poslušné, aby si zasloužily malou odměnu…
Na tradiční vánoční besídce potěšíme svým vystoupením jistě všechny maminky,
tatínky, babičky i dědečky!
Do nového roku 2017 si přejeme vše dobré, zdraví, štěstí a rozzářená očka našich
dětí!
kolektiv učitelek Mateřské školy Studenec

Zprávičky z MŠ Zálesní Lhota
Co jsme dělali na podzim?
V září jsme se přivítali a učili se, jak
spolu ve školce dobře žít. Pomáhali
nám maňásek Toník, Anička a skřítek
Pořádníček.
V říjnu jsme se „Třemi medvědy
a babkou Chňapkou“ sklízeli podzimní
úrodu. Také jsme si zahráli na rytíře.

Vyrobili jsme „rytířskou zbroj“,
uspořádali rytířský turnaj a na
závěr přišlo „pasování na rytíře od
pana krále“.
Celý podzim jsme pozorovali
měnící se přírodu, sbírali přírodniny a tvořili a tvořili a…
Jednoho dne k nám přiletěli
„skoro opravdoví ptáci“. Děkujeme
OÚ Studenec
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moc paní Plůchové. Vidět
ptáčka vysoko na stromě
nebo na obrázku je pěkné, ale
pohladit si jej po peříčku – to
je teprve ono.
Aby ta naše příroda zůstala
i nadále krásná, zapojili jsme

se do recyklohraní.
Co nás čeká dál? Přece advent a Vánoce.
Všem, kdo nám pomáhají,
přejeme příjemný konec tohoto roku a šťastné vykročení
do toho nového.
M. Felcmanová

Podzimní zprávy ze školní družiny
Prvního září jsme opět zahájili provoz ve školní družině a přivítali do ní nové
prvňáčky.
Novou změnu zaznamenala i družina pro starší děti, která se přemístila do nových prostor, kde si děti mohou stavět domky z kostek nebo malovat u stolků
a k tomu hrát hry na koberci.
24
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Během celého září nám
přálo počasí, a tak děti trávily hodně času na dětském
hřišti, některé malovaly na
chodníku. Zahráli jsme si
různé honičky a vyzkoušeli
jsme si nové herní prvky na
stezce za školou.
Prvňáčci si pomalu zvykají, že i ve družině máme

nějaká pravidla, že si ne
ubližujeme, jsme kamarádi
a pomáháme si. Po celý rok
nás bude provázet „Dětská
univerzita – Soví škola“,
program plný her a zajíma
vých činností.
S příchodem podzimu jsme
mohli v ŠD začít více tvořit
z přírodnin, které jsme nasbírali na stezce za školou, prvňáčci vyráběli krásné dýňové panáčky, starší děti
vyráběly draky a malovaly listy zapuštěné v klovatině.
Pomalu se budeme chystat na Vánoce, které se přibližují, čeká nás plno zajímavého tvoření a her.
Kateřina Jandurová,
vedoucí vychovatelka ŠD

Přednáška o plaze
V pátek 14. 10. 2016 se zúčastnili žáci 2.–6. tříd naší
školy velmi zajímavé přírodovědné besedy o plazech.
Konala se ve druhé třídě.
Když hady vyndávali z pytlů,
moc se jim nechtělo. O to
nedočkavěji jsme všichni čekali. A stálo to za to. Ukázky
OÚ Studenec
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krajty tygrovité, tmavé
a albínové, hroznýše královského, agamy vousaté, ještěrkovce velkého,
želvy kloubnaté, želvy
pardálí, šneka afrického,
ale také vypreparovaná
čtyřmetrová kůže krajty
tmavé a zmije písčité nás
nadchly.
O všech exemplářích
jsme se dozvěděli mnoho
zajímavostí přímo od chovatele pana Voňky. A protože všechny plazy jsme si mohli i pohladit, moc se nám to líbilo.
Zuzana Bourová, žákyně V. B.

Vědomostní soutěže v ZŠ
Logiá olympiáda
Tak jako každý rok i letos jsme se zapojili do celostátní soutěže pořádané Mensou České republiky založené na logických úlohách – Logické olympiády. Do soutěže se v tomto roce zaregistrovalo rekordních 61 451 soutěžících z 2 902 škol z celé
České republiky. Nominačního kola se na I. stupni zúčastnilo 6 žáků, z toho do krajského kola, kam se nominuje celkem 50 nejúspěšnějších řešitelů, postoupili 2 žáci.
Velkého úspěchu jsme dosáhli na II. stupni, kde se z 22 soutěžících kvaliﬁkovalo
6 žáků. Všichni postupující se tak vydali 4. listopadu do TU Liberec, kde bylo uspořádáno krajské kolo. Ani tady se naši žáci neztratili a dosáhli velmi pěkných výsledků, bohužel se však nikomu nepodařilo postoupit do ﬁnálového kola v Praze.
Výsledky krajského kola:
I. stupeň: Hana Fajmonová (4. A) 14.–15. místo a Samuel Mečíř (4. B) 27.–29. místo.
II. stupeň: Tomáš Podzimek (7. B) 4. místo, Tereza Chrástová (9.) 15.–16. místo,
Lukáš Link (8. B) 19.–21. místo, Radim Link (6. B) 22. místo, Dominik Urban (9.)
32. místo a Daniel Mečíř (6. B) bez pořadí.
Všem soutěžícím děkuji za účast a blahopřeji k umístěním v rámci kraje.
Mgr. Petra Faistaverová
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Přírodovědný klokan
Je celorepubliková soutěž z přírodovědných předmětů přírodopis, fyzika, chemie
a zeměpis. Je určena pro žáky 8. a 9. tříd, kategorie kadet, a žákům gymnázií, kategorie junior. Otázky jsou rozděleny do třech skupin podle obtížnosti. Zadání je
pro všechny žáky celé republiky stejné a některé otázky jsou opravdu dost obtížné.
Z obou tříd přišlo dobrovolně vyzkoušet své znalosti a také trochu štěstí (otázky
jsou tipovací s výběrem odpovědí z pěti možností) 16 žáků.
Na prvních třech místech se umístili: František Kuřík, Tereza Chrástová a Jakub
Šulc.
Mgr. Veronika Plůchová

Přírodovědný víceboj
Dne 19. 10. 2016 se žáci druhého stupně ve složení družstva Tomáš Podzimek,
Adam Kalenský, František Kuřík a Kryštof Macháček vydali, jak je již tradicí, na
přírodovědný víceboj do Hořic v Podkrkonoší. Takový přírodovědný víceboj, to je
matematika, fyzika, chemie a samozřejmě přírodopis v praxi na 16 stanovištích rozmístěných po škole. Gymnázium, SOŠ a SOU Hořice tuto soutěž pořádá již 6. rokem.
Naši cestu jsme započali ráno v půl
sedmé autobusem ze Studence. Počasí
nám zrovna nepřálo. Když jsme přijeli
do Hořic, pršelo. Chvíli jsme hledali
cestu, ale nakonec jsme ji našli a došli
do školy. Ve škole nás uvítali, podepsali
jsme se a měli čtvrt hodiny volno.
Následoval nástup do tělocvičny. Tam
nám bylo přiděleno číslo 3, které jsme
ohlašovali na jednotlivých stanovištích.
Nejprve jsme šli do chemie, kde se např.
měřilo pH, kolik voltů vyprodukuje
citron apod. Na stanovišti přírodovědy
jsme lovili ryby, přiřazovali šišky ke stromům a také čekali na jiné týmy, až opustí
dané stanoviště. Někdy jsme čekali i deset minut. Poté jsme šli na fyziku, kde
se převáděly jednotky, rozlišovaly spojky a rozptylky a měřila síla siloměrem.
A nakonec nás čekala matika. Tam se počítalo. Nejhorší bylo, že jsme nesměli po
užívat kalkulačku. Jediná úleva byla, že nebyl omezen časový limit na jednu disci
plínu. Poté následovala krátká přestávka a nakonec vyhlášení vítězů.
Skončili jsme na 1. místě z celkového počtu 10 škol.
Vyhráli jsme výtečný dort a každý tašku s pitím a jídlem k tomu. Byl to skvělý
výlet a děkuji p. uč. Mgr. Saše Brožové, že s námi jela a fandila nám.
Tomáš Podzimek, žák 7. A
OÚ Studenec
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Recyklohraní
Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT ČR. Jeho cílem
je prohloubit znalosti v oblasti třídění a recyklace odpadů. Naše škola se do tohoto
programu zapojila již od samého počátku a dosáhli jsme také velkého úspěchu při
sběru starého elektroodpadu a použitých baterií.
Celý školní rok budeme opět vybírat drobný elektroodpad a použité baterie.
Nově od tohoto školního roku už nebudou vybírány velké spotřebiče, jako jsou TV,
PC monitory, lednice atd. Vybírat budeme pouze malé spotřebiče (fény, kuchyňské
spotřebiče, vysavače…), mobilní telefony a PC (bez monitorů). Všechny odevzdané
elektrospotřebiče i baterie musí být označeny jménem žáka.
Během školního roku dostávají školy i úkoly s tématikou třídění odpadů a jejich
recyklace. Úkoly mají různou úroveň – od mateřských školek po střední školy. Za
každý splněný úkol dostávají školy další body, při splnění všech úkolů a odevzdání
elektroodpadu i baterií ve školním roce získává škola bodový bonus. Úkoly mají
více částí a nejsou vždy jednoduché. Za body si školy mohou v Recyklohraní „nakoupit“ odměny pro nejlepší sběrače.
V letošním roce se do programu Recyklohraní zapojila i MŠ Zálesní Lhota, tímto
moc děkuji paní učitelce Felcmanové za vstřícnost a plnění úkolů s dětmi.
Veškerou evidenci odevzdaného
elektroodpadu a baterií vede paní
učitelka Alexandra Brožová, tímto
děkuji i jí za pomoc.
Administrativu a plnění úkolů má
na starost Mgr. Veronika Plůchová.
Děkujeme všem žákům a rodičům
za to, že třídí odpad!
Mgr. Veronika Plůchová

Beseda s pětibojařkou
Bárou Kodedovou
Dne 25. 10. 2016 zavítala do ZŠ
Studenec moderní pětibojařka Barbora Kodedová, účastnice Olympiády
v Riu v letošním roce.
Bára pochází z Plzně a jako malá
se nejprve věnovala běhání, plavání
a jízdě na koni. V dospívání k tomu
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přidala ještě šerm a střelbu. Zajímalo nás, jaké to bylo v Riu, protože
Bára se jako jediná česká zástupkyně
dostala mezi 36 žen, které tam mohly
v této disciplíně startovat.
Všech pět disciplín, které moderní pětiboj obsahuje, musí sportovci zvládnout v jeden den. Začíná
se šermem, kde proti sobě šermují
dvě ženy. Závodí však každá s každou, takže šermují v 35 zápasech. Následuje plavání, kde se plave 200 m
volným způsobem. Bára nám prozradila, že tuto disciplínu má nejmíň
oblíbenou a považovala se v ní za
nejslabší. Následuje jízda na koni,
na přiděleném koni. Koně si každý
vylosuje sám a má 20 minut před závodem na seznámení.
Česká závodnice si ale v Riu nevylosovala nejlepšího koně. V závodě shodil 2 překážky. Takže se Bára v pořadí
propadla o několik míst dolů. Za každou z těchto disciplín se sčítají body a ty se
pak promění v čas, s kterým se startuje v běhu. Poslední disciplínou je běh se
střelbou dohromady. Do závěrečné části závodu se startuje handicapovým startem
(podle bodů, které se získají v prvních třech disciplínách). Vítězem je ten, kdo
proběhne cílem jako první. Díky tomu, že v moderním pětiboji se závodilo až na
konci olympiády, mohla se Bára zúčastnit závěrečného ceremoniálu, což pro ni byl
bezpochyby ojedinělý zážitek.
Po tomto, jak Bára sama říká úspěchu, ukončila v moderním pětiboji závodní
kariéru. Věnuje se ale i jiným sportům a bez pohybu si život neumí představit, takže
ji můžeme v budoucnu potkat třeba na závodech v orientačním běhu jako závodnici
SK Studenec.
Po celou dobu své aktivní závodní činnosti se stihla věnovat i studiu na gymnáziu a vysoké škole, kterou úspěšně a bez individuálního přístupu dokončila. Řídí se
myšlenkou Buď trpělivý a věř, že se tvé sny vyplní…
Povídání s Bárou Kodedovou bylo velmi upřímné a příjemné, také přínosné pro
ty, kteří třeba o moderním pětiboji věděli jen málo nebo nic. Za besedu děkujeme.
Terka Chrástová, žákyně 9. třídy
OÚ Studenec
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Výlety do studenecké minulosti 9.

Rok 1911
Konsum. 13. února zahájilo Konsumní družstvo strany katolické svoji činnost.
Obchod nalézal se v domě Vilemíny Kobrové, č. p. 296. Družstvo mělo t. č. 93 členy.
Oslava M. J. Husa. 5. července – v předvečer svátku M. Jana Husa – konán byl
lampionový průvod obcí, který za zvuků hudby vyšel od Špice (hostinec p. Vitvara),
dále cestou po vsi na skalku za obydlím p. Grosmana, kde zapálena byla hranice
a kde promluveno o M. J. Husovi. Oslavu tuto organisovala strana nár. socialistická.
Již v letech minulých pořádala v tento den těl. jednota Sokol vzpomínkovou slavnost, ale jen tichou, bez hudby a bez průvodu.
Sokol. cvičení. 3. září konala těl. jednota Sokol místní cvičení opět na Janouškově louce u Černého lesa. Cvičení zúčastnili se muži, ženy a dorost.
Nový učitel. Na počátku nového šk. roku odešel učitel J. Valta do Pasek. Zaň
ustanoven do Studence uč. Josef Votoček. Během prázdnin opraveny byly též stěny
učeben, opravena okna a dohotoveny záchody.
Odškolení Bukoviny. Výnosem zemské školní rady v Praze ze dne 26. 8. 1911
povolena byla v sousední obci Bukovině jednotřídní škola, což mělo za následek
odškolení Bukoviny od Studence. Bukovinské děti docházely do zdejší školy ještě
do doby, než obec Bukovina upravila a nábytkem opatřila místnost pro školu potřebnou. Teprve dnem 20. listopadu t. r. nastalo skutečné odškolení Bukoviny od
zdejší obce.
Volby. Ve dnech 11.–13. listopadu konány volby do obecního zastupitelstva za
přítomnosti c. k. okresního komisaře Žáka v domě starosty Exnera. Obecní zastupitelstvo, které bylo při těchto volbách zvoleno, se však vůbec nesešlo. Proti volbám
podán byl rekurs a později (r. 1913) byly tyto volby c. k. místodržitelstvím také skutečně zrušeny.

Rok 1912
Lyžařské závody. 28. ledna konány byly ve Studenci lyžařské závody sokolské
župy Podkrkonošské. Na dráhu 10 km dlouhou vyjelo 38 mužů, z nichž 36 dojelo
k cíli. Vítězem byl Josef Šír z Mrklova. Studeneckých závodníků jelo 6. Poněvadž
tento sport byl zde teprve v začátcích, nestačili zdejší závodníci závodníkům cizím,
a proto se umístili na místech posledních. V běhu na 100 m závodilo 13 mužů. Vítězem stal se Boh. Hanč z Mrklova časem 22,5 vteřiny. Ve skoku závodilo 5 mužů.
Nejdelšího skoku – 13,5 m – docílil B. Tryzna, opět z Mrklova. Ženy jely trať 2 km
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dlouhou a jelo jich 7, z nichž 3 byly ze Studence. K cíli dojela prvá M. Havlíčková
z Vysokého za 12 minut 43 vteřiny. Dorostenci měli trať 2 km dlouhou a jelo jich
19, dva z nich byli ze Studence. Žáků, na trati 2 km, závodilo 20, z nich bylo 9 ze
Studence.
Dětský den. 18. února pořádal učitelský sbor se školními dětmi zimní dětský den
s následujícím programem:
1. Průvod dětí se sáňkami a na lyžích
2. Závod na lyžích na trati 1 km dlouhé
3. Závod na sáňkách na mírném svahu
4. Závod v běhu na lyžích na 100 m
5. Skok na lyžích
6. Volná jízda
Nový taneční sál. Tohoto roku zakázalo okresní hejtmanství v místních hostincích veškeré taneční zábavy, jelikož hostinské místnosti uznány za málo vzdušné
a pro podobné zábavy nezpůsobilé. Tento zákaz přiměl hostinského Jos. Višňáka
k tomu, že ihned na jaře započal s přestavbou hostince. Stavba byla dokončena
v září, o posvícení konala se taneční zábava již na novém sále, který je 16 m dlouhý,
12 m široký a 5,5 m vysoký. V tomto sále zbudováno bylo stálé jeviště 6 m dlouhé,
5 m hluboké a 4,5 m vysoké.
Orel. V červenci t. r. došlo ve Studenci k založení těl. jednoty Orel. Přihlásilo
se 25 členů a náčelníkem zvolen Josef Kuřík, starostou farář Fr. Říb, cvičiteli Rudolf Havel a Antonín Ulvr, cvičitelem dorostu Alois Fejfar. Cvičení konalo se 2krát
v týdnu na farské zahradě. Ještě tohoto roku zúčastnilo se několik členů okrskového cvičení okrsku novopackého.
VI. všesokolský slet. VI. všesokolského sletu v Praze – ve dnech 28. června až
1. července – zúčastnilo se aktivně 20 mužů a 10 žen.
Noví učitelé. Na počátku nového šk. roku odešel ze Studence do Ostroměře učitel Hylmar se svojí ženou, učitelkou ženských ručních prací, a odešel i učitel Jos.
Votoček. Jejich nástupci stali se učitelé Karel Hejduk, Vladimír Picka a Kučerová,
uč. ženských ruč. prací. Učili tedy od 15. září na zdejší škole: Marek, Jezdinský, Řehoř, Picka, Hejduk, Rejtharová a Kučerová. Na škole bylo zapsáno 330 dětí.
Zástupce starosty. Když se v dubnu t. r. vzdal svého úřadu starosta Exner, vedl
tento úřad nějaký čas I. radní Josef Višňák. Jelikož však byl svým obchodem příliš
zaměstnán, nemohl se starostenskému úřadu příliš věnovati, zanedbával jej, a proto
převzal brzy úřadování II. radní Josef Erban.
Nové stálé jeviště. 28. září zahájil ochotnický spolek Lidumil divadelní činnost
na novém jevišti. Hrála se před vyprodaným sálem Jiráskova Lucerna.
OÚ Studenec
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Mladí hasiči ze Studence „mladší Soptíci
a starší děti“
Hasičské soutěže a naše umístění
20. 8. Horní Kalná
– starší děti 3. místo
27. 8. Ždírnice
– starší děti 3. místo
3. 9. Hostinné
– starší děti 1. místo
24. 9. Víová
– mladší děti Soptíci
3. místo
– starší děti 1. místo
24. 9.–25. 9. 2016 se konalo hasičské soustředění pro mladé hasiče „Soptíky“
ve Studenci. Sešli jsme se v sobotu v 13.00 a konec soustředění byl v neděli
v 11.00. Soustředění se zúčastnilo 19 dětí. Počasí nám přálo – svítilo sluníčko. Cíl
soustředění byl jasný: zopakovat si veškeré poznatky na soutěžní hru Plamen,
která nás v brzké době čekala.
1. 10. Košťálov – starší děti A 5. místo
– starší děti B 17. místo z 25 družstev
V sobotu 8. 10. 2016 se konalo v Bukovině okresní kolo hry „Plamen“ – ZPV
(závod požárnické všestrannosti). Za Studenec jely 3 hlídky mladší, 1 hlídka starší
a letos poprvé dva dorostenci. Celkový počet všech hlídek na této soutěži: 48 hlídek
v mladší kategorii a 45 hlídek ve starší kategorii + dorostenci. Po odběhnutí závodu
dostal každý závodník medaili a diplom. Tento rok byla trať opravdu náročná –
samý kopec. Asi kolem 14.30 jsme byli doma. Bylo to moc pěkné dopoledne, i když
byla zima.
Naše hlídky:
Studenec mladší Soptíci (pod vedením Mirky Vanclové, Vlaďky Buluškové a Šárky
Trejbalové) se umístili takto:
Studenec A – úžasné 5. místo – Janička Vanclová, Barunka Bulušková, Jolanka Kolářová, Zuzanka Tomášová a Zuzanka Vanclová (pouze 6 trestných bodů za střelbu)
Studenec B – 12. místo – Péťa Brožová, Natálka Háková, Táňa Hamáčková, Kuba
Vaníček, Tonda Bartoň (celkem 16 trestných bodů) a fandil Fanda Bartoň
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Soptíci A

Soptíci B

Soptíci C
Dorostenci

Studenec C – 24. místo – Jakub Trejbal, Mireček Greguš, Jaroušek Bulušek, Jirka Hampl,
Danda Lukeš (celkem 27 trestných bodů)
a fandila Barunka Trejbalová
Studenec starší děti a dorostenci (pod vedením Lukáše Kalenského, Verči Vanclové a Luboše Linka) dopadly takto:
Studenec – 21. místo – Filip Matuška, Radim Link, Tomáš Podzimek, Martin Jerie,
Dominik Křišťák a Daniel Vavák
Dorostenci – jednotlivci: Adam Kalenský 8. místo z 11
Dorostenky – jednotlivci: Barbora Vanclová 8. místo z 12
Všem dětem gratuluji k jejich výkonu. Jsou to šikulky. A všem dospělým (rozhodčím, vedoucím, řidičům a pomocníkům) děkuji za jejich pomoc. Moc si toho
vážím.
OÚ Studenec
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MH „starší“ Zakončení
soutěží „O pohár dráčka
Soptíka“
V sobotu 22. 10. 2016 byly děti
v Bozkově na vyhlášení výsledků
„Poháru dráčka Soptíka“. Děti si
došly pro pohárky a sladkosti za
8. místo. Zúčastnily se tyto děti:
Domča Křišťák, Ráďa Link, Dan Vavák, Adam Kalenský, Martin Jerie,
Pepa Vancl a Filip Matuška.
Více informací a fotograﬁích naleznete na našich stránkách hasici.studenec.cz.
vedoucí MH Miroslava Vanclová

Pozvánka
Sbor dobrovolných hasičů Studenec Vás srdečně zve na

Hasičský bál
Kdy: v sobotu 28. ledna 2017 ve 20.00
Kde: v sokolovně ve Studenci
K tanci a poslechu hraje studenecká skupina Člověče, nezlob se

T. J. Sokol Studenec
Setkání studeneý lyžařů
Studeneckou sokolovnou v sobotu 12. listopadu procházela
historie a vzpomínky. T. J. Sokol u příležitosti 90. výroční vstupu
do Svazu lyžařů ČR uspořádal Setkání studeneckých lyžařů.
Měli jsme čest přivítat a pozdravit se s držitelem Olympijského řádu, účastníky
ZOH, držitelkou olympijských medailí, členem Síně slávy českého lyžování. Zdeněk Remsa, Květa Jeriová Pecková a Josef Lánský nezapomínají na své studenecké
lyžařské začátky a ochotně přijali naše pozvání. Mezi víc jak 150 účastníky slavnostního večera byli úspěšní lyžaři – bývalí reprezentanti, vítězové Krkonošské
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sedmdesátky, biatlonisté, rozhodčí, trenéři, funkcionáři a příznivci, kteří se v uplynulých desetiletích podepsali pod úspěšnou historii studeneckého lyžování.
Pozornost si zasloužila výstava, která nás provedla lyžařskou historií. Byly zde
výsledkové listiny prvých závodů z roku 1912 a 1914, černobílé fotograﬁe staré více
jak osmdesát let, dokumenty z jednotlivých období, zapůjčené sportovní trofeje
a diplomy. Za úspěch lze považovat sestavení a vydání sborníku „90 let ve Svazu
lyžařů ČR“.
V průběhu tříhodinového
programu se vedle vzpomínek
na dávné události neza
pomnělo na současnost,
mladí lyžaři potěšili úvodním
lyžařským eposem a připo
menuli téměř zapomenutou
studeneckou lyžařskou hymnu, překvapil příchod starých
lyžníků pod vedením Aleše

Večer zahájili mladí
lyžaři oslavným eposem
Květa Pecková byla
příjemná a jako
vždy potěšila

Zdeněk Remsa, Josef
Lánský a Jaromír
Klouček — pamětníci,
kteří pamatují téměř
začátky studeneckého
lyžování
OÚ Studenec
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Suka. Úžasná byla vysocká paní Hubačíková se svými krkonošskými poudačkami.
Čestní hosté a všichni další vzpomínali nejen na své lyžařské začátky, ale i na
přátelství, která při lyžování vznikala.
Při loučení často zaznívalo přání dalších úspěšných lyžařských roků a poděkování za uspořádání slavnostního večera i za příležitost k setkání dávných kamarádů.
Videozáznam a fotogalerie jsou na www stránkách Sokola Studenec.
Jaroslav Hák

Sportovní klub Studenec
Fotbal
Fotbalový rok 2016 má většinu svého bytí již za sebou, a to je jistě ten pravý
důvod nejen k bilancování, ale určitě i k zamýšlení nad celým průběhem roku 2016.
Český fotbal pokračuje na všech úrovních v postupném rozšiřování informačního systému, veškeré zápisy jsou k dispozici v elektronické podobě a uživatelům
internetu je stále poskytován aktuální přehled o všech odehraných oﬁciálních zápasech. Přes řadu původních výhrad je systém používán i těmi nejmenšími kluby
i rozhodčími různých věkových skupin. V roce 2017 bude informační systém rozšířen o přidělování licencí fotbalovým klubům. Tímto procesem budou muset povinně projít všechny fotbalové kluby a dle jednotlivých parametrů jim bude udělena jedna ze čtyřstupňové škály licencí.
Fotbal stále patří k nejrozšířenějšímu sportu v České republice a určitě má vliv
i na vývoj celkového ﬁnancování českého sportu, jehož ﬁnancování se pro rok 2017
výrazně mění. Jeho hlavním garantem se stává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (oproti předchozímu ﬁnancování přes celostátní organizace a sportovní
svazy), které připravilo informační systém a škálu devíti dotačních titulů. Podporu
sportu poskytují pochopitelně dále jednotlivé kraje, různé nadační fondy a významné podnikatelské subjekty. Na úrovni jednotlivých klubů pochopitelně také
funguje regionální podpora z místních zdrojů, a to z rozpočtu měst a obcí a místních sponzorů. Stále však platí, že sport vrací do ﬁnančních toků více prostředků,
než se mu ze všech zdrojů dostává.
Od nové sezóny 2016/2017 také platí nový přestupní řád, který zrušil hostování
a střídavé starty, to pochopitelně přineslo největší hráčský pohyb v historii studeneckého klubu. Tento pohyb souvisí i s dalším historickým milníkem, v pravidelných mistrovských soutěžích má SK Studenec zapojeno celkem 13 týmů, nejvíc ze
všech klubů semilského okresu. SK Studenec má také nejvíc registrovaných členů
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v rámci FAČR nejen v semilském okrese, ale i v Libereckém kraji (Studenec 257,
Slovan Liberec 226, Sedmihorky 186, Turnov 180).
Do týmu dospělých a dorostu přestoupili z FK Dolní Kalná Milan Ježek a Jiří Ježek, ze Sokola Stará Paka Filip Kužel, do starších žáků přišli z FK Dolní Kalná Michal Dyntar, Jakub Ježek, Petr Mazánek, ze Sokola Kruh Filip Zikeš, ze Sokola Horní
Branná Marek Háša a z SK Jilemnice Miloš Pokorný. Dva týmy mladších žáků posílili Michal Pavlata, Jiří Stojka a Tomáš Zikeš ze Sokola Kruh, Jakub Junek z FK
Dolní Kalná, novým hráčem se stal Václav Horáček. Kádr starší přípravky rozšířili Milan Braun, Matyas Diaz Y Flores, David Fantík a Miroslav Kocián ze Sokola
Kruh a Miroslav Ježek ze Sokola Horka. Rozrostly se i tři týmy dívek, ze Sokola
Kruh přišla především úspěšná trenérka Iveta Jeriová a s ní její dcera Nikola Jeriová, z FK Dolní Kalná Natálie Dyntarová, z SK Jilemnice Petra Pokorná, ze Sokola
Horní Branná Barbora Paulů a ze Sokola Roztoky Amálie Pilařová.
Pohyb nastal ale i opačným směrem, do ligových žákovských týmů FK Jablonec
přestoupili Josef Efenberk, Matyáš Hrubý, Evžen Malý, Vojtěch Reiner a Jan Štefan.
Mezi dospělými přestoupil do SK Hodkovice nad Mohelkou Patrik Vérteši a do Sokola Zálesní Lhota Václav Korotvička.
V návaznosti na rostoucí počet členů a jednotlivých týmů je nezbytnou nutností
modernizovat a rozšířit zázemí. Po čtvrtstoletí nepsaného či spíše nepodepsaného
nájmu se podařilo uzavřít dohodu se Sokolem Studenec o odkoupení fotbalového
areálu včetně kabin. Je to pouhý začátek na dlouhé cestě za vytvořením podmínek
odpovídajícím rozsahu sportovní činnosti klubu. I když v minulosti vznikly studie
na výstavbu areálu mimo stávající hřiště, cesta k této variantě je dlouhá, složitá
a prakticky nerealizovatelná (územní plán, pozemky, ﬁnanční prostředky). V současné době se proto jeví jako jediná varianta modernizace areálu u sokolovny, zajistit činnost klubu a poté se třeba věnovat v klidu případně postupným krokům
k budování areálu dle předchozích studií.

Mladší přípravka
Mladší přípravka dívky
Po určitém váhání nebo zralé rozvaze jsme poprvé přihlásili studenecký tým do
celostátní soutěže, a to kategorie mladších přípravek. Určité obavy plynuly z toho,
zda dívky obstojí v konfrontaci s týmy s dlouholetou tradicí ženské kopané a silnou mládežnickou základnou. Po podzimní části se ukázalo, že dívky hrají kvalitní
kombinační fotbal a naopak často brankové příděly dostávají jejich soupeřky. Tým
pod vedením Ivety Jeriové a Andrey Čapkové byl zařazen do pětičlenné skupiny C
a po podzimu mu patří druhé místo za vedoucí Duklou Praha.
OÚ Studenec
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Výsledky mladší přípravka dívky:
MFK Trutnov
10:0
Dukla Praha
3:3
FK Jablonec nad Nisou 9:0
Sokol Třebeš
9:1
MFK Trutnov
9:1
Dukla Praha
2:3
FK Jablonec
12:5
Sokol Třebeš
14:0
Střelkyně branek mladší
přípravka dívky:
33 – Nikola Jeriová
22 – Petra Pokorná
7 – Bára Paulů
2 – Gabča Hubálovská, Zuzka
Tomášová, Amálka Pilařová
Tabulka mladší přípravka dívky:
1. FK Dukla Praha „A“
2. SK Studenec
3. MFK Trutnov
4. TJ Sokol Třebeš
5. FK Jablonec

8
8
8
8
8

7
6
3
2
0

1
1
1
1
0

0
1
4
5
8

62:9
68:13
20:39
18:59
15:63

22
19
10
7
0

Mladší přípravka lapci
V nejmladší věkové kategorii se do pravidelných mistrovských soutěží zapojily
dva týmy pod vedením Petra Bartoně, Pepy Šedivého a Kuby Stránského, navíc
ještě se skupinou úplných začátečníků pracovali Jirka Povr a Kuba Pacholík.
Výsledky přípravka A:
Horní Branná
Martinice
Košťálov
Nová Ves
Jilemnice
Roztoky
Košťálov
38

8:3
8:6
15:0
4:3
14:6
5:5
16:0

Nová Ves
Horní Branná
Martinice
Jilemnice
Roztoky
Studenec B
Studenec B

8:4
5:2
4:7
3:1
5:9
5:4
4:3
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Výsledky přípravka B:
Horní Branná
9:2
Martinice
4:7
Košťálov
14:0
Nová Ves
6:3
Jilemnice
0:13
Roztoky
0:14
Košťálov
12:1
Střelci branek SK Studenec A:
49 – Tim Hofman
34 – Olda Tomáš
5 – Vojta Trejbal, Kuba Lejdar

Číslo 6

Nová Ves
Horní Branná
Martinice
Jilemnice
Roztoky
Studenec A
Studenec A

6:3
3:2
3:8
0:16
0:18
4:5
3:4

3 – Pepa Šedivý, Kuba Šulc
2 – Matyáš Grof
1 – Fanda Bartoň, Radim Klouza, Adam Maček

Střelci branek SK Studenec B:
24 – Kuba Lejdar
4 – Jára Bulušek, Oliver Korotvička
11 – Kuba Šulc
3 – Zuzka Tomášová
9 – Radim Klouza
2 – Adam Maček
5 – Dominik Šedivý
1 – Fanda Bartoň, Jirka Hampl
Tabulka:
1. Sokol Roztoky
2. SK Studenec A
3. Sokol Martinice
4. SK Jilemnice
5. SK Studenec B
6. Sokol Horní Branná
7. Sokol Nová Ves
8. FK Košťálov

14
14
14
14
14
14
14
14

12
11
11
9
6
3
1
1

1
1
0
0
0
1
1
0

1
2
3
5
8
10
12
13

179: 53
104: 53
95: 56
144: 78
64: 96
53: 92
37: 98
13:163

37
34
33
27
18
10
4
3

Starší přípravka
V kategorii starší přípravky máme zapojeny dva týmy v okresním přeboru Semilska. Dívky hrají pod vedením Ivety Jeriové a Andrey Čapkové, početný kádr
chlapců vedou Petr Huřťák a Aleš Jodas, kteří se museli vyrovnat především s odchodem celého kádru do mladších žáků.
Výsledky starší přípravka dívky:
Horní Branná
5:4
Martinice
Jilemnice
8:6
Studenec
OÚ Studenec
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4:13
10:10
5:2

Mírová
Roztoky
Rovensko

11:3
6:10
10:4

Výsledky starší přípravka lapci:
Martinice
6:7
Vysoké
Mírová
22:3
Studenec dívky
Roztoky
6:8
Horní Branná
Rovensko
7:8
Jilemnice
Lomnice/Nová Ves 9:7
Košťálov

3:3
11:10
4:12
5:8
3:9

Střelkyně branek starší přípravka dívky:
18 – Iveta Bartoňová
8 – Pavlína Votočková
16 – Nikola Jeriová, Nelya Ryashko 6 – Markéta Štefanová
13 – Petra Pokorná
1 – Tereza Votočková, Pavla Exnerová,
Gabča Hubálovská, Kája Huřťáková
Střelci starší přípravka lapci:
16 – David Bachtík
13 – Milan Braun
11 – Patrik Pacholík
9 – Matyas Flores, Vojta Trejbal
Tabulka starší přípravka:
1. FK Košťálov
2. Sokol Horní Branná
3. Sokol Roztoky
40

7 – Patrik Efenberk
3 – David Zahradník
2 – Miroslav Kocián, Mirek Ježek, Kuba Huřťák
1 – Tonda Bartoň, Sam Mečíř, David Fantík
10
10
10

9
7
7

1
2
1

0
1
2

102:39
78:27
81:40

28
23
22
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4. SK Studenec dívky
5. Sokol Martinice
6. SK Jilemnice
7. SK Studenec
8. Sokol Rovensko
9. FC Lomnice/So Nová Ves
10. TJ Vysoké
11. SK Mírová

10
10
10
10
10
9
9
10

6
5
5
3
2
1
1
0

2
1
0
1
1
2
2
3

2
4
5
6
7
6
6
7

80:66
65:71
67:57
76:75
47:68
51:77
21:59
30:119

20
16
15
10
7
5
5
3

Mladší žáci
I příprava sezóny mladších žáků byla vzhledem k početnému kádru poněkud napínavá. Nakonec klub přijal výzvu a přihlásil jak dívky, tak i chlapce do krajských
či oblastních soutěží. Žáci jako mužský tým si tak odbyli premiéru v nejvyšší mužské soutěži, která se ve Studenci hrála, a to v krajském přeboru. Do letošní sezóny
drželi prvenství dorostenci pod vedením Jirky Grunda a Věrka Noska ze sezóny
1984/1985. Tým dívek vedla osvědčená dvojice Iveta Jeriová a Andrea Čapková za
vydatné pomoci rodičů, dva týmy chlapců Martin Hrubý, Vašek Vancl, Pavel Mečíř
a Luboš Štefan.

Mladší žákyně
Mladší žákyně se zapojili do oblastního přeboru, který organizuje Královéhradecký fotbalový svaz. Ve všech zápasech podaly dívky velice kvalitní výkony, ale
věkový handicap byl rozhodujícím jazýčkem vah v jednotlivých zápasech (všechny
soupeřky mají základ kádru ročník 2004, studenecké dívky jsou většinou ročník
2005 a mladší). Soutěž se hraje systémem čtyř turnajů, první byl odehrán v Rokytnici v Orlických horách, další tři proběhnou v jarní části sezóny.
Výsledky mladší žákyně:
Union Rokytnice
FC Mělník
Sokol Třebeš

2:5
1:3
1:3

Nelya Ryashko 2
Gabča Hubálovská
Nelya Ryashko

Tabulka mladší žákyně:
1. FC Mělník
2. AFK Union Rokytnice
3. TJ Sokol Třebeš
4. SK Studenec
OÚ Studenec

3
3
3
3

2
2
1
0

1
0
1
0

0
1
1
3

4:1
6:3
3:2
4:11

7
6
4
0
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Mladší žáci
Kádr mladších a starších žáků respektoval organizaci soutěží v rámci Libereckého kraje, která se skládá z týmů 10+1 starších týmů a dvou týmů 7+1 mladších
žáků. I když to byla základní
podmínka
účasti
v soutěži,
nakonec Loko Česká Lípa
a FK Slovan Hrádek nad Nisou
dostaly výjimku a druhý tým
mladších žáků nemají. A tým
mladších žáků SK Studenec tak
hraje krajský přebor, B tým
mladších žáků hraje I.A třídu.
Před odchodem do Jablonce
odehrál první zápas i Honza
Štefan, v dalším průběhu byly
kádry mladších žáků postiženy
absencí zraněných hráčů, a tak
v B týmu museli zaskočit dívky i hráči starší přípravky.
Výsledky mladší žáci SK Studenec A:
Jablonec nad Jizerou 10:2
Arsenal Česká Lípa
6:8
Nový Bor
2:6
Turnov
9:1
Semily
6:2
Hodkovice
4:2

Rapid Liberec
4:7
FK Jablonec
3:3
Loko Česká Lípa 11:2
Hrádek
3:6
Tanvald
4:2
Rovensko
2:6

Střelci branek SK Studenec A:
26 – Roman Valnoha 3 – Jakub Šimáček, Šimon Urban
11 – Jakub Junek
2 – Linda Zahradníková, Tomáš Zikeš
7 – Daniel Mečíř
1 – Aleš Čapek, Dominik Doubek, Václav Horáček,
4 – Honza Štefan
Daniel Krebs, Michal Šulc, Šimon Ulvr
Tabulka krajský přebor mladší žáci:
1. TJ Sokol Rovensko
12
2. VTJ Rapid Liberec
12
3. Nový Bor
12
4. Arsenal Česká Lípa
12
5. SK Studenec
12
6. FK Jablonec
12
42

11
10
8
8
6
5

0
2
2
1
1
2

1
0
2
3
5
5

105:21
90:21
59:28
90:46
64:47
80:56

33
32
26
25
19
17
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7. Semily/Bozkov
8. FK Slovan Hrádek
9. Jablonec nad Jizerou
10. FK Turnov
11. Hodkovice/Podještědí
12. Tanvaldsko/Desná
13. Lokomotiva Česká Lípa

12
12
12
12
12
12
12

5
5
3
3
3
3
0

2
1
2
1
1
0
1

5
6
7
8
8
9
11

60:85
64:64
47:62
26:64
25:87
43:63
30:139

17
16
11
10
10
9
1

Výsledky mladší žáci SK Studenec B:
Jilemnice
Arsenal Česká Lípa
Nový Bor
Železný Brod
Semily

3:5
2:7
6:0
1:10
2:7

Hodkovice
Rapid Liberec
FK Jablonec
Tanvald
Sedmihorky

3:0
2:10
4:3
0:12
0:11

Střelci branek SK Studenec B:
7 – Linda Zahradníková
3 – Ondra Berger
2 – Šimon Ulvr, Šimon Urban, Ondra Vaníček
1 – Aleš Čapek, Patrik Efenberk, Václav Horáček, Roman Hubálovský,
Jonáš Novotný, Michal Šulc, Markéta Štefanová
Tabulka mladší žáci I.A třída:
1. TJ FK Železný Brod
2. FK Sedmihorky
3. SK Jilemnice
4. Tanvaldsko/Desná
5. VTJ RAPID Liberec
6. FK Jablonec
7. Arsenal Česká Lípa
8. Semily/Bozkov
9. Hodkovice/Podještědí
10. SK Studenec
11. Nový Bor

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

9
8
7
7
4
4
3
3
3
3
0

1
0
2
1
1
1
1
1
0
0
0

0
2
1
2
5
5
6
6
7
7
10

70:10
69:23
63:20
61:26
63:51
53:49
39:38
30:44
36:45
23:65
8:144

28
24
23
22
13
13
10
10
9
9
0

Starší žáci
Tým starších žáků v krajském přeboru vedou Martin Kuřík a Dušan Jandura
a před sezónou se museli smířit s odchodem 4 hráčů do FK Baumit Jablonec
(Efenberk, Hrubý, Malý, Reiner), s nimiž by určitě hráli v horních patrech tabulky.
OÚ Studenec
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Mužstvo herně nezklamalo, ale hlavním handicapem je menší fyzická vyspělost
hráčů (většina hráčů je ročník 2003) a především neproměňování brankových pří
ležitostí.
Výsledky starší žáci krajský přebor:
Jablonec nad Jizerou 4:1
Arsenal Česká Lípa 0:11
Nový Bor
2:1
Turnov
3:5
Semily
0:2
Hodkovice
1:1

Rapid Liberec
FK Jablonec
Loko Česká Lípa
Hrádek
Tanvald
Sedmihorky

0:5
2:2
0:4
5:0
0:1
3:5

Střelci branek starší žáci krajský přebor:
12 – Daniel Jandura

2 – Miloš Pokorný, Kuba Ježek, Tomáš Jandura
1 – Honza Pauček, Míša Dyntar

Tabulka krajský přebor starší žáci:
1. Arsenal Česká Lípa
2. Rapid Liberec
3. Loko Česká Lípa
4. FK Jablonec
5. Semily/Bozkov
6. FK Turnov
7. FK Sedmihorky
8. Slovan Hrádek
9. Tanvaldsko
10. SK Studenec
11. Jablonec nad Jizerou
12. Nový Bor
13. Hodkovice/Podještědí

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

12
11
8
7
7
6
5
4
4
3
2
1
1

0
0
0
2
1
2
2
2
1
2
0
1
1

0
1
4
3
4
4
5
6
7
7
10
10
10

73:17
77:12
87:28
57:27
30:26
34:34
40:31
23:35
21:47
20:38
17:57
12:66
8:81

36
33
24
23
22
20
17
14
13
11
6
4
4

Dorost
Největším problémem současných mládežnických soutěží jsou dorostenecké soutěže. Většina okresů není schopna vzhledem k nedostatku týmů vypsat samostatnou okresní soutěž, a tak se soutěže spojují. Čtyři týmy ze Semilska hrají okresní
přebor na Jičínsku a jedním z nich je sdružený tým Sokol Martinice/SK Studenec,
kde hraje pět studeneckých hráčů. Tým si vede solidně a po podzimu je na druhém
místě.
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Tabulka okresní přebor OFS Jičín dorost:
1. Jilemnice/Roztoky
8
8
2. Železnice/Lužany
9
7
3. Martinice/Studenec
9
6
4. Sobotka
9
4
5. Košťálov
9
4
6. Valdice/Robousy
9
4
7. Chomutice
8
2
8. Jičíněves
9
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
2
3
5
5
5
6
9

51:7
26:13
45:20
17:17
32:22
25:32
23:28
8:88

23
20
18
13
12
11
8
0

Béčko
Kádr béčka se pod vedením Kuby Stránského omladil, neboť do mistrovských
utkání se zapojovali loňští starší žáci. I když se v průběhu sezóny zranili Petr a Tomáš Exnerovi a někteří hráči pomáhali áčku, mužstvo dohrálo bez problémů podzimní část sezóny a v nejprestižnějším zápase zvítězilo po dobrém výkonu na hřišti
Zálesní Lhoty. V průběhu podzimu alespoň jednou nastoupilo 33 hráčů.
Výsledky béčko:
Libštát B
Benecko
Víchová
Rovensko B
Martinice
SF Studenec

5:1
5:1
0:2
0:8
1:8
0:5

Kruh
Tatobity
Horka
Zálesní Lhota
Mírová

1:2
1:2
1:4
4:1
1:3

Střelci branek béčko:
5 – Pavel Šír
2 – Filip Jezdinský
1 – Honza Bartoň, Petr Bartoň, Luboš Brož, Honza Buchar, Sváťa Čech,
Tomáš Exner, Martin Havlíček, Kuba Hylmar, Petr Jezdinský, Jiří Ježek,
Matěj Kuřík, Petr Horáček
Tabulka béčko:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sokol Kruh
Sport future Studenec
Sokol Martinice
FC Víchová
Sokol Horka
SK Mírová

OÚ Studenec

11
11
11
11
11
11

8
8
8
7
5
5

2
2
0
2
3
2

1
1
3
2
3
4

45:16
29:13
48:23
27:9
31:18
21:20

26
26
24
23
18
17
45
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7. Sokol Zálesní Lhota
8. 1.FC Tatobity
9. Sokol Rovensko B
10. SK Studenec B
11. HSK Benecko
12. Jiskra Libštát B

11
11
11
11
11
11

5
4
3
3
1
0

1
3
3
0
0
0

5
4
5
8
10
11

38:22
18:25
35:31
19:37
9:64
12:54

16
15
12
9
3
0

Áčko
Áčko po úspěšné sezóně 2015/2016 a letní přípravě opět bojuje pod vedením
Vlada Letkovského o přední místa tabulky, ale především na hřištích soupeřů se
týmu tolik nedaří. Hlavním problémem je obsazení postu brankáře, kde se na podzim vystřídali čtyři hráči (Sváťa Čech st., Kuba Tauchman, Kuba Hylmar, Matěj Kuřík), k tomu pravidelně přibývaly absence kvůli zraněním a pracovním povinnostem, v obraně celý podzim citelně chyběl nejlepší hráč loňské sezóny Tomáš Stránský. V průběhu jara je třeba pro další sezónu doplnit kádr tak, aby byl schopen
bojovat v sezóně 2017/2018 o případný postup do I.B třídy. Nejlepší střelec mužstva
Jirka Šír je společně s René Čokinou se 20 góly po podzimu nejlepším střelcem soutěže.
Výsledky áčko:
Košťálov B
Jilemnice
Poniklá
Stružinec
Horní Branná B
Lomnice B

4:1
1:1
6:2
1:2
9:1
3:9

Bozkov B
Vysoké
Bělá
Mříčná
Přepeře
Nová Ves

7:1
7:0
1:7
5:2
2:3
2:1

Střelci branek áčko:
20 – Jirka Šír
9 – Sváťa Čech
5 – Kuba Hylmar

3 – Milan Ježek, Jirka Povr
2 – Martin Havlíček
1 – Filip Jezdinský, Jára Kočárek, Martin Kuřík,
Michal Nosek, Pepa Šedivý

Tabulka áčko:
1. SK Jívan Bělá
2. SK Jilemnice
3. FK Přepeře B
4. SK Studenec
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12
12
12

11
8
8
7

0
1
1
1

1
3
3
4

64:10
46:13
36:20
48:30

33
25
25
22
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5. FC Lomnice B
6. Sokol Stružinec
7. Sokol Nová Ves
8. FK Košťálov B
9. Sokol Horní Branná B
10. Sokol Bozkov B
11. TJ Vysoké
12. Sokol Mříčná
13. TJ Poniklá

Číslo 6

12
12
12
12
12
12
12
12
12

6
6
5
5
5
2
2
2
1

2
2
2
2
2
3
1
1
2

4
4
5
5
5
7
9
9
9

50:36
29:26
25:24
25:28
18:39
24:53
19:41
17:46
16:51

20
20
17
17
17
9
7
7
5

V rámci smlouvy uzavřené mezi SK Studenec a FK
Jablonec trénují někteří hráči přímo v Jablonci nad Nisou
a pět hráčů nastupuje za ligové týmy žáků, Pepa Efenberk
v soutěži U15, Matyáš Hrubý, Evžen Malý a Vojta Reiner
v U14 a Honza Štefan v U12. Pro své týmy jsou rozhodně
přínosem, pravidelně nastupují, jsou členy reprezentačních
výběrů Libereckého kraje a Matyáš Hrubý je zatím se
30 góly nejlepším střelcem ligové soutěže.
Potěšitelný je i zájem diváků o domácí zápasy béčka
i áčka. Fanklub SK Studenec povzbuzuje studenecké hráče
i na hřištích soupeřů a byl více než dvanáctým hráčem především v tradičním derby v Zálesní Lhotě.
SK Studenec připravil i pro fotbalové fanoušky zájezd
na zápas Ligy mistryň do pražského Edenu, kde SK Slavia
Praha i zásluhou výborného výkonu Evy Bartoňové porazila kyperský Apollon
Limassol 3:2 a postoupila do dalšího kola.
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Orientační běh
Posledními podzimními závody o prvním
listopadovém víkendu prakticky skončila sezóna
letního orientačního běhu. Pro studenecké
závodníky byla rozhodně jednou z nejúspěšnějších,
i když se ještě nepodařilo promluvit do pořadí
na Mistrovství České republiky, ale i k této
metě bychom chtěli jednou dospět (zatím je
diné medaile získal Adam Chloupek, který nyní
závodí za Žabovřesky Brno).
Letní prázdniny byly zakončeny soustředěním
v náročných terénech v Jeseníkách a v okolí Vidnavy, kde se v loňském roce konalo Mistrovství
Evropy. Z tradiční základny v Horních Heřmanicích vyráželi studenečtí běžci na náročné tréninky, jediným minusem bylo zranění Vítka Štefana, který tak přišel o podzimní část sezóny.
Na závěr prázdnin proběhly vícedenní závody
Cena Východních Čech a do posledních metrů bojovala o vítězství Terka Chrástová
v kategorii D14B, nakonec z toho bylo se ztrátou jedné sekundy druhé místo,
v kategorii H35N skončil na třetím místě Petr Junek, Bára a Magda Chrástovy
obsadily ve svých kategoriích shodně čtvrté místo.
Posledním individuálním závodem Mistrovství ČR byl závod na klasické trati,
který uspořádala Lokomotiva Pardubice v okolí Pusté Rybné nedaleko Poličky.
Právo startu získalo osm studeneckých závodníků, ale do sobotních kvaliﬁkačních
bojů jich nastoupilo pouze šest. Do nedělního ﬁnále postoupila pouze Terka Chrástová v kategorii D16 a obsadila v něm 11. místo, z českých závodnic 9. místo. Jedním z nejprestižnějších závodů je Mistrovství ČR v závodě štafet a družstev. Na Mistrovství ČR se probojovala studenecká štafeta v kategorii H18, ale vzhledem ke
zranění Vítka Štefana nemohla startovat (Vítek přišel i o start ve výběru Východočeské oblasti v nedělním závodě družstev). V závodě družstev byli nominováni čtyři
studenečtí závodníci do týmů Východočeské oblasti, v tom prvním běžela Terka
Chrástová, která zaběhla na svém úseku nejlepší čas, ale nakonec to stačilo pouze
na druhé místo za Pražskou oblastí. Velice dobré výkony podali ve svých družstvech
i Magda Chrástová, Markéta Štefanová a Lukáš Link. Mezi veterány startovalo i studenecké družstvo (Ivan Uvizl, Kateřina Junková, Tomáš Chrást, Eva Linková, Petr
Junek ml.) v kategorii DH225 a z 60 družstev obsadilo 35. místo. Vlastní mistrovství
patřilo k početně nejobsazenějším závodům a startovalo téměř 2000 závodníků.
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Předposlední letošní celostátní žebříčkové závody pořádal za účasti více než
1700 závodníků Tatran Jablonec nad Nisou v Hraběticích. Sobotní klasická trať se
nejvíce vydařila Aleši Kalenskému, který zvítězil v kategorii H18B, do první desítky
se v početných kategoriích ještě probojovali Tereza Chrástová v D14B (9. místo),
Markétě Urbanová v D18B (7. místo) a Martin Vydra (6. místo). Na nedělní krátké
trati se vedlo nejlépe opět Aleši Kalenskému, který si doběhl pro 2. místo v kategorii H18B stejně jako Petr Junek v kategorii H35B. V první desítce se ještě umístili
Tereza Chrástová v D14B (5. místo), Dominika Kalenská v D18A (7. místo) a Martin
Vydra v H18B (7. místo). Posledním žebříčkem byl sprint, který pořádal oddíl SK
Žabovřesky Brno v Novém Lískovci. Jediným studeneckým závodníkem zde byla
Dominika Kalenská, která obsadila 18. místo v kategorii D18A.
V celkovém pořadí žebříčku B se umístili v kategorii D14B Tereza Chrástová
na 3. místě a Ivana Hrnčířová na 42. místě, v kategorii D16B Magda Hrnčířová na
15. místě, v kategorii D18B Markéta Urbanová na 5. místě, v kategorii D40B Katka
Junková na 13. místě, v kategorii H14B Vítek Štefan na 13. místě a Lukáš Link na
29. místě, v kategorii H16B Aleš Mühlbach na 28. místě, v kategorii H18B Martin
Vydra na 9. místě, v kategorii H35B Petr Junek
na 6. místě, v kategorii H40B Tomáš Chrást na
7. místě a Roman Puš na 23. místě a v kategorii
H60B Petr Junek na 19. místě.
Na podzim pochopitelně pokračovaly další
závody Východočeského žebříčku a pozornost
byla věnována především kategoriím žáků a dorostu, kde studenecké týmy bojovaly o místo na
„bedně“. První závod pořádal Spartak Vrchlabí
v náročném horském terénu v okolí rozhledny
na Žalým. Studeneckým závodníkům se v téměř
domácím terénu dařilo a přivezli si řadu umístění na stupních vítězů, v kategorii H18 zvítězil Martin Vydra před Alešem Kalenským, pro
druhá místa si doběhli Bára Chrástová v D10N,
Honza Štefan v H12C a Petr Junek v H35B, komplet medailí doplnily třetími místy Magda Chrástová v D12C a Katka Junková
v D35D. I k dalšímu závodu Východočeského žebříčku to měli studenečtí závodníci
blízko, neboť je pořádal oddíl SKOB Nová Paka v Horním Javoří. Jediné vítězství
vybojovala Jana Kejmarová v D16C, druhá místa přidali Katka Junková v D35D,
Lukáš Link v H14C a Martin Vydra v H16C, třetí místo si vyběhla Bára Chrástová
v D10N. I do třetice nemuseli závodníci SK Studenec daleko, protože třetí podzimní
závod pořádal OK Jilemnice na Javorku s centrem v Horní Branné, odkud si
OÚ Studenec
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studenečtí závodníci odvezli bohatou sbírku medailí, ve svých kategoriích zvítězili Bára Chrástová (D10N), Martin Vydra (H18C) a Petr Junek (H35C), druhé místo
obsadila Káťa Ducháčková (D21D) a třetí místa doplnili Aleš Mühlbach (H16C)
a Aleš Kalenský (H18C). Na poslední závody Východočeského žebříčku odjížděla již
menší část studeneckých závodníků, neboť se někteří
zúčastnili soustředění a testování mládeže v rámci
Tréninkových středisek mládeže. Z dalšího závodu
v Kozodrech u Kostelce nad Orlicí přivezla první
místo Bára Chrástová (D10N), v Dvořisku u Chocně
obsadil druhé místo Aleš Kalenský (H18C) a třetí
místo Aleš Mühlbach (H16C). Pouze s místy v první
desítce jsme se museli spokojit v dalším závodě v
Babí u Trutnova, ale bilanci tohoto víkendu vylepšili
prvním místem Petr Junek (H35) a třetím místem
Matouš Junek (H10) na závodě Pražského žebříčku
v Ládví. Poslední závod letošního Východočeského
žebříčku uspořádala Slavia Hradec Králové až v
Kaňku u Kutné Hory v zajímavém terénu po bývalé
těžbě nerostných surovin. V nejpočetněji obsazeném
závodě sezóny si nejlépe vedl Petr Junek, který si
doběhl za reprezentantem Petrem Losmanem pro druhé místo (H35).
Tímto závodem byla uzavřena celoroční soutěž družstev, dorostu a dospělých
a podzimní soutěž žactva. V soutěži družstev si studenečtí závodníci připsali dvě
vynikající umístění, a to 3. místo v soutěži žáků a 2. místo v soutěži dorostu.
Výsledky družstev (17 závodů):
Žáci (20 družstev):
Dorost (14 družstev):
1. Lokomotiva Pardubice 1. OK Jilemnice
2. OK 99 Hradec Králové 2. SK Studenec
3. SK Studenec
3. Slavia Hradec Králové
Dospělí (21 družstev):
1. Lokomotiva Pardubice
2. OK 99 Hradec Králové
3. Slavia Hradec Králové
16. SK Studenec

Veteráni (25 družstev):
1. Lokomotiva Pardubice
2. OK 99 Hradec Králové
3. Slavia Hradec Králové
16. SK Studenec

Celoroční žebříčky dorostu a dospělý:
D16C:
H16C:
4. Jana Kejmarová
7. Aleš Mühlbach
8. Magda Hrnčířová
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13. Eliška Hamáčková
18. Veronika Gallová
22. Tereza Dubská
D18C:
1. Markéta Urbanová
D21C:
58. Vendula Viková
D21D:
16. Káťa Ducháčková

Číslo 6

D35D:
7. Katka Junková
12. Eva Linková
24. Lenka Hrnčířová
34. Klára Štefanová
63. Petra Junková
H18C:
1. Martin Vydra
3. Aleš Kalenský

H21C:
36. Tomáš Kučera
94. Martin Vik
H35C:
12. Tomáš Chrást
21. Petr Junek
49. Martin Junek
H35D: 15. Roman Puš
H55D: 11. Petr Junek

Na podzim byla třemi závody dokončena Podkrkonošská liga. V Hořicích zvítězila v kategorii D12 Markéta Štefanová a na druhém místě skončil Martin Vydra
v P6. Další závod proběhl na jilemnickém Kozinci, kde obsadil druhé místo Lukáš
Link v H14 a trojice studeneckých závodníků opanovala kategorii P4 v pořadí Tereza Chrástová, Aleš Mühlbach a Markéta Urbanová. Poslední závod pořádal SK
Studenec na Strážníku s centrem na Kovaříkově skále. Součástí závodu bylo i celkové vyhlášení výsledků. Na domácích tratích skončila Bára Chrástová v kategorii
D10 na druhém místě, Markéta Štefanová a Lukáš Link vyhráli kategorie D12 a H14
a třetí místo si vyběhl Honza Štefan v kategorii H12.
Tradičně se v závěru sezóny koná Mistrovství republiky v horském orientačním
běhu, které je dvoudenním závodem dvojic na mapě 1:25000 v náročném terénu se
vzdušnou vzdáleností jednotlivých etap od 15 do 30 km podle kategorii. Ze Studeneckých si nejlépe vedli Lukáš Link a Vítek Štefan, kteří zvítězili v nejmladší věkové kategorii. V kategorii smíšených dvojic si výborně vedli Šárka Rückerová s Tomášem Kučerou, kteří skončili na šestém místě.
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Ostatní sporty SK Studenec
Nejmladší atleti ve spolupráci se Školním sportovním klubem se zúčastnili tří
závodů krajského přeboru nejmladšího žactva v lehké atletice a vzhledem k jejich
výkonům projevil oddíl lehké atletiky AC Syner Turnov o jejich hostování v roce
2017.
Z jednotlivců se po určitých
zdravotních problémech vrátil
do závodního kolotoče Honza
Kreisinger. Na Vinařském půlmaratonu v Pardubicích obsadil
časem 1:08:36 celkové 7. místo,
když pořadí na prvních třech

místech ovládli černí běžci z Keni. V dalším
půlmaratonu, kterým byl Maoni půlmaraton
v Ústí nad Labem, ovládli černí běžci z Afriky
prvních dvacet míst a Honza Kreisinger
obsadil časem 1:10:48 celkové 31. místo.
Dalšími závody, které Honza Kreisinger
absolvoval, byly silniční běhy na 10 km.
V Rohálovské desítce v Prusinovicích (okres
Kroměříž) obsadil za keňskou dvojicí 3. místo časem 31:19. Celkové 4. místo
obsadil v Pečecké desítce časem 30:30, opět za dvojicí keňských závodníků a Vítem
Pavlištou. Celkovým vítězem se stal Honza Kreisinger v silničním běhu Rožmitál –
Březnice časem 31:44. K dalšímu vítězství si doběhl v Trmické desítce za Přemyslem
Oráčem časem 32:55. V hvězdně obsazené desítce Birell Grand Prix v Praze závod
opět ovládli běžci z Afriky, kteří obsadili prvních dvacet míst a Honza Kreisinger
skončil na 32. místě jako osmý závodník z českých běžců.
Černošští běžci ovládli i tradiční silniční běh Hronov – Náchod a na čtvrtém
místě za nimi doběhl Honza Kreisinger. Zatím posledním letošním závodem bylo
Mistrovství České republiky v krosu v Praze-Motole, kde Honza Kreisinger obsadil
výborné 5. místo.
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Společně s Markem Uvizlem, který se vrátil ze studijního pobytu ve Finsku, se
zúčastnil také závodů na dráze a nejlépe si vedl v Houštce ve Staré Boleslavi, kde
zvítězil časem 3:59,48 v běhu na 1500 m. Marek zde obsadil 3. místo časem 4:03,28
a na stejné trati zvítězil v Ceně města Pacova.
Ze závodníků SK Studenec
pokračuje v kariéře Adam
Zika, který studuje a závodí
ve Spojených státech, ostatní
se lyžování věnují pouze
amatérsky. Daniela Marková
a Filip Marek pokračují v trenérské práci a největší radost
mohou mít ze svěřence Filipa
Marka
Jana
Zabystřana
(závodník LK Chomutov),
se kterým absolvovali sérii
závodu v Chile a připsali si
důležité FIS body (nejlepší
Tréninková skupina Filipa Marka
výsledek v El Colorado za
11. místo v kombinaci). Podzimní část sezóny zahájili sérií závodů ve Švýcarsku
a Itálii, kde Jan Zabystřan obsadil 2. místo ve slalomu v rámci Mezinárodního
juniorského mistrovství Itálie.

Školní sportovní klub
Nový školní rok 2016/2017 se naplno rozjel i ve školním sportu. Nabídka školních soutěží je každým rokem pestřejší, neboť se do organizace školního sportu vedle Asociace školních sportovních klubů zapojily jednotlivé sportovní svazy, které
zde spatřují prostředí pro navýšení členské základny, a některé velké obchodní společnosti. Každá škola si tak může vybrat podle dovedností svých žáků, ﬁnančních
prostředků, ochoty ředitele uvolňovat na tyto akce pedagogy a v neposlední řadě
i ochoty jednotlivých vyučujících. Určitě školní sport pomáhá k vyšší tělesné aktivitě žáků, a to i těch, kteří nejsou zapojení v pravidelné činnosti sportovních klubů,
neboť současná dotace školní tělesné výchovy je nedostatečná (dvě vyučovací hodiny po 45 minutách týdně).
Tradiční lehkoatletickou akcí je postupový Mezinárodní atletický čtyřboj, jehož
okresní ﬁnále se jako obvykle konalo počátkem září v Turnově. V soutěži družstev
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si nejlépe vedly starší žákyně, které obsadily za jilemnickou „jedničkou“ druhé
místo, mladším a starším žákům patřilo nepopulární čtvrté místo, za výsledky ostatních družstev zaostaly pouze mladší žákyně, které skončily na 11. místě. Mezi jednotlivci si nejlépe vedla Veronika Šimůnková, která vybojovala v konkurenci 75 závodnic třetí místo. Do první desítky se ještě vešli shodně 10. místem Linda Zahradníková mezi mladšími žákyněmi a Jirka Hubálovský mezi staršími žáky.
Další atletickou soutěží bylo 3. kolo krajského přeboru nejmladšího žactva, které
proběhlo rovněž v Turnově. Žákyně obsadily celkové 7. místo z 10 družstev a žáci
skončili na 4. místě z 6 družstev. Mezi jednotlivci se do první desítky probojovali
Markéta Štefanová (4. místo)
a Zuzka Bourová (10. místo)
z 69 závodnic a Honza Štefan (7. místo) a Dan Plecháč
(9. místo) z 63 závodníků.
Další pravidelnou postupovou podzimní soutěží je
přespolní běh, jehož okresní
ﬁnále se pravidelně koná
v Jilemnici Na Hraběnce.
Proti úspěšnému loňskému
roku se tentokráte studeneckým závodníkům nepodařilo mezi jednotlivci vystoupit na stupně vítězů,
byla z toho „jen“ dvě
těsná čtvrtá místa Terky
Chrástové a Honzy
Štefana.
Postup
do
krajského ﬁnále si vybojovaly druhým mís
tem starší žákyně, třetí
nepostupové místo získali mladší a starší
žáci, na čtvrtém místě
skončily mladší žákyně,
na pátém místě se
umístily nejmladší žákyně a celkové šesté místo
získali nejmladší žáci.
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Krajské kolo proběhlo na náročných terénech v jabloneckém areálu Břízky. Starší
žákyně (Chrástová, Kejmarová, Zahradníková, Šimůnková, Hrnčířová) získaly
celkové šesté místo. Mezi jednotlivci si nejlépe vedla Terka Chrástová, která
doběhla z 50 závodnic na 12. místě.
V míčových hrách patří podzim prvním kolům postupových soutěží s nejvyšší
účastí škol. Tam tradičně patří fotbal a v posledních letech se k němu připojil i ﬂorbal. Pro druhý stupeň je určen Školský pohár CocaCola cup, který se hraje vyřazovacím systémem ve skupinách. Studenecká škola přivítala v kvaliﬁkaci na domácím
hřišti dvě semilské školy, ZŠ Waldorfská a ZŠ Ivana Olbrachta a vůbec se se svými
hosty nemazlila. Obě školy odjely se shodným přídělem 13:0, což znamenalo hladký
postup do prvního kola. To uspořádala třetí semilská škola ZŠ F. L. Riegra, která
byla také největším soupeřem, neboť studenečtí hráči hladce přehráli ZŠ Sportovní
Tanvald 6:1 a ZŠ Rokytnice 14:0 (Jakub Ježek 6 branek). V souboji o postup se domácí ujali po dvou brejcích vedení 2:0 a s postupem to vypadalo všelijak. Mužstvo
však zabojovalo a výsledek otočilo, nejprve v poslední minutě prvního poločasu
snížil Matyáš Hrubý a ve druhém poločase skóre 2 brankami otočil Míša Dyntar.
Postup do druhého kola byl tak na světě, na jaře tak čekají soupeři z nejsilnějších,
ZŠ Barvířská Liberec (kmenová škola Slovanu Liberec), ZŠ Mozartova Jablonec nad
Nisou (FK Baumit Jablonec) a ZŠ Slovanka Česká Lípa (Arsenal Česká Lípa). Na jaře
čeká první kolo i dívky, které mají tradiční soupeře ZŠ Velké Hamry a ZŠ Lužická
Liberec.
Další zimní postupovou soutěží je futsal, do které jsme přihlásili čtyři týmy (dvakrát dívky, dvakrát chlapci). První úspěšné turnaje mají za sebou chlapci, tým mladších žáků měl v Lázních Bělohrad za soupeře ZŠ Školní Vrchlabí (8:5) a ZŠ Trutnov
V Domcích (5:2) a po dvou vítězstvích si zajistil postup do dalšího kola, kde je čekají sportovní školy z Hradce a z Pardubic. Starší žáci odjeli do Železného Brodu
a ani zde nenašli přemožitele: ZŠ Železný Brod Školní 3:0, ZŠ Železný Brod Pelechovská 6:0 a ZŠ Semily F. L. Riegra 7:2. V dalším kole je opět čekají stejní soupeři
jako v CocaCola cupu, tedy Liberec a Jablonec.
Okresní kola ve ﬂorbalu proběhnou až v průběhu prosince, první mají za sebou
nejmladší žáci, kteří obsadili v okresním kole v Lomnici nad Popelkou (zde sídlí
nejlepší ﬂorbalový oddíl okresu Semily) celkové šesté místo.
Zatím poslední soutěží bylo okresní ﬁnále v plavání v Jilemnice a ani zde jsme
nezůstali bez medailí. Nejúspěšnější byla Kája Huřťáková, která zvítězila ve všech
třech disciplínách (prsa, kraul, znak). Dvě prvenství získal Honza Baudyš (kraul,
znak) a přidal k tomu ještě jedno třetí místo (prsa). Další vítězství pro studeneckou
školu zaznamenali Petr Pochop (prsa) a Adéla Sedláková (kraul). Medailovou sbírku
doplnila dvěma druhými místy (prsa, kraul) a jedním třetím (znak) Vendula Hrubá.
OÚ Studenec
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Orel
Stolní tenisté zahájili mistrovské soutěže
Stolní tenisté zahájili podzimní část mistrovských soutěží. A-tým hraje opět krajský přebor 2. třídy, v němž je zatím na 11. příčce před Benešovem, s kterým si připsal zatím jediné vítězství v soutěži.
Tabulka krajského přeboru 2. třídy
1. TJ Doksy – Mimoň „A“
2. KST Victory Liberec „A“
3. TJ Sokol Turnov „C“
4. TJ Jiskra Raspenava „B“
5. TJ Jiskra Nový Bor „C“
6. TJ Spartak Chrastava „B“
7. TJ Jiskra Tanvald „A“
8. TJ Sokol Turnov „D“
9. TJ Sokol Bratříkov „B“
10. SKST Liberec „H“
11. Orel Studenec „A“
12. Sokol Benešov u Semil „A“

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

6
5
5
5
4
4
3
3
2
1
1
0

0
1
1
0
1
1
1
0
0
1
0
0

1
1
1
2
2
2
3
4
5
5
6
7

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

68:44
65:34
65:46
61:47
64:37
61:37
56:52
36:58
35:60
40:59
35:64
22:70

19
18
18
17
16
16
14
13
11
10
9
7

B – tým hraje okresní přebor 1. třídy a zatím se mužům podařilo zvítězit pouze
jednou. Nicméně 9. příčka jim patří pouze kvůli malému počtu odehraných zápasů.
Tabulka okresního přeboru 1. třídy
1. TJ Spartak Rokytnice n. J. „A“
2. TJ Sokol Košťálov "A"
3. TJ Sokol Nová Ves n. P. „B“
4. TJ Sokol Vesec „B“
5. TJ Sokol Turnov „E“
6. TJ Sokol Horní Branná „A“
7. TJ Sokol Bradlecká Lhota „A“
8. Sokol Benešov u Semil „B“
9. Orel Studenec „B“
10. TJ Sokol Tatobity „A“
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6
5
5
4
4
3
5
6
3
5

6
4
3
3
3
2
1
0
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
2
1
1
1
4
6
2
5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

60:18
44:18
34:29
36:13
34:16
22:14
16:44
7:60
13:20
16:50

18
13
11
10
10
7
7
6
5
5
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Kalabis intet přilákal přes 100 posluačů
V pátek 7. října k nám do
Studence zavítal dechový
soubor Kalabis intet slo
žený ze špičkových hráček
dechových nástrojů, které
sbírají ocenění na české i ev
ropské hudební scéně.
Koncert, který se konal ve
studeneckém kostele, přilákal
více než 100 posluchačů, kteří
byli svědky opravdu virtuózní
hry.

Děkujeme
obci
Studenec, která se
podílela na uspořádání této akce.
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Svatomartinský folkový večer
V sobotu 12. listopadu jsme po roční pauze uspořádali v orlovně tradiční Svatomartinský folkový večer. Letos jsme tuto akci spojili s oslavou malého výročí. Muzikanti, kteří nás večerem provázeli, tedy skupina Figury, spolu takto muzicírují už
25 let. V repertoáru mají už téměř 100 písní ve stylu folkové, trampské a country
hudby.

Tradičně se tato akce
konala první „pomartinskou“ sobotu, kdy je
možnost již ochutnat
letošní mladá vína. Na
ochutnávku šesti druhů
Svatomartinských
vín
přišlo více než 50 posluchačů.
Příští rok vychází svátek sv. Martina na sobotu, takže Svatomartinský folkový večer se bude konat v sobotu 11. listopadu 2017, opět od 20 hodin,
20 minut a 20 vteřin. A protože se mnozí ptáte, jestli Figury nezahrají častěji,
tak pro vás máme následující zprávu – zahrají už v květnu, a to při turnaji
Mölkky, který budeme tradičně pořádat u orlovny a v příštím roce bude spojen se
soutěžemi studeneckých spolků a organizací a s tradiční zabíjačkou. Termín akce
je 13. května 2017.
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Lidské vztahy očima Bc. Pavla Kalpakcise
Počátkem letošní roku jsme v orlovně uspořádali přednášku psychoterapeuta
a speciálního pedagoga Bc. Pavla Kalpakcise na téma „jak vést děti k opravdovým
hodnotám“. Jelikož se přednáška setkala s velmi pozitivním ohlasem, pozvali jsme
Pavla opět, tentokrát bude povídat na téma „lidské vztahy“.
A o čem přednáška bude: „V dnešní uspěchané době, kde uznávanou hodnotou je
úspěch, zisk, bohatství a rychlost, dochází k závažnému problému, který má za následek nedorozumění, konﬂikty, deprese aj. Tím problémem jsou narušené mezilidské
vztahy. Důsledky toho můžeme pozorovat jak na politické scéně, tak i v rodinách, na
pracovišti a v podstatě v celém civilizovaném světě. Jak je možné, že se nás některé
chování druhých lidí silně dotkne, zatímco jiného nechává chladným? Je možné žít
tak, abychom tyto pro nás tak důležité vztahy budovali, měli pochopení pro druhého
a uměli naslouchat? Existují nějaké zákonitosti, podle kterých se řídí lidské vztahy?
Přednáška vychází z autorových zkušeností z jeho psychoterapeutické praxe a z knihy
„Ve světle Pravdy“, ve které je možné odpovědi na tyto otázky nalézt.
Přednáška se bude konat ve čtvrtek 9. února 2017 od 20.00 v orlovně.

Co plánujeme v roce 2017
Kromě výše uvedených termínů uspořádáme v roce 2017 následující akce:
13. ledna – výroční členská schůze
26. srpna – volejbalový turnaj Studenecké mixy
27. srpna – dětské soutěžní odpoledne
2. září – letní bál s Levou rukou bandem

Vánoční a novoroční přání
Milí spoluobčané, dovolte mi, abych vám závěrem našeho orelského příspěvku
popřál jménem jednoty Orla ve Studenci klidný zbytek adventní doby, požehnané
vánoční svátky, pokoj a klid do vašich rodin. Do nového roku 2017 vám přeji hodně
radosti, nadšení a úspěchů.
za jednotu Orla Václav Urban
OÚ Studenec
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Tenisový klub Studenec
Vážení příznivci tenisu. Dovolte nám, abychom pozvali příznivce líného tenisu
na 28. ročník turnaje v tomto sálovém sportu. Hrát se bude ve studenecké sokolovně týden před Vánoci, tedy 17. 12. 2016 od 8.00 ráno. Je to sport, který je hodně
podobný klasickému tenisu, hraje se však s molitanovým míčkem a pouze jako
čtyřhra. Podrobnější informace budou včas oznámeny na obecních vývěskách.
V letošním roce byl ukončen provoz místních kurtů již sedmého listopadu. Toto
datum starším generacím jistě připomíná jiné události, ale bylo to z důvodu ranních
mrazíků, které způsobí příliš měkké kurty.
Tenisových soutěží se letos zúčastnila tři studenecká družstva. Mladší žáci do
dvanácti let hráli po roční přestávce. Protože se jednalo vesměs o začínající tenisty,
obsadili poslední šesté místo, když jednou remizovali a čtyřikrát prohráli. Odehráli
ale spoustu vyrovnaných setů. Veteráni nad 55 let se umístili na sedmém místě z deseti družstev s jednou výhrou a třemi remízami. Naše družstvo dospělých opět startovalo pod názvem Horní Branná B – Studenec v krajské soutěži dospělých, která
probíhala od května do června. Po loňském druhém místě jsme se letos museli spokojit se čtvrtým místem, ale je nutno dodat, že úroveň byla letos vyšší a že družstva
na prvních dvou místech byla občas posílena o hráče z divize či krajského přeboru.
Útěchou může být, že s prvním Bydžovem (posíleným o dva hráče z „jiného tenisového světa“) jsme utrpěli pouze těsnou porážku 4:5. Za náš tým nastoupili tito
hráči: Chrtková Lenka, Paučová Eva (Jilemnice), Plecháčová Eliška, Chrtek Michal,
Sturm Alan (Kunčice), Albrecht Jan, Kuřík Martin, Štěpánek Martin, Pelc Tomáš
(H. Branná) a Jirousek Lukáš (H. Branná). Výraznou podporou našeho týmu bývají
děvčata, která stabilně bodují minimálně ve dvou ze tří možných bodů. Celkové
pořadí zúčastněných týmů si můžete prohlédnout níže:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

LTC Nový Bydžov B
TC Hořice B
TJ Sparta Úpice
Sokol Horní Branná B – Studenec
TK Semily B
TK Lomnice n. Pop.
TJ Lázně Bělohrad C

Na závěr bychom jménem studeneckých tenistů chtěli popřát všem čtenářům
Zpravodaje klidné a spokojené Vánoce a stálé zdraví v roce 2017.
za TK Studenec Petr Hák a Michal Chrtek
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Diabetes u dětí
Cukrovka u dětí a dospívajících je obvykle způsobena nedostatkem inzulínu. Má
své odlišnosti biologické, psychické i sociální ve srovnání s cukrovkou dospělých.
Je charakterizována velkou labilitou, sklonem k hypoglykémii i k diabetické ketoacidóze, rychlým rozvojem diabetických chronických komplikací.
Základním způsobem léčby je podávání inzulínu, nejčastěji více injekcemi inzulínu denně pomocí inzulínových per nebo pomocí inzulínové pumpy. Spolu s inzulíny struktury lidského inzulínu se užívají také analoga inzulínu s velmi krátkým
nebo naopak s velmi prodlouženým účinkem.
Mimořádnou důležitost má tzv. selfmonitoring. Ukázalo se, že čím častější je měření glykémie, tím lepší úroveň kompenzace diabetu. V praxi to znamená měřit glykémie v tzv. malých proﬁlech (3–4 měření denně před jídly), podle potřeby doplňovat měřením tzv. velkých proﬁlů glykémie (například 8 měření glykémie včetně
měření po jídle a v noci). Znalost okamžité hodnoty glykémie umožňuje přizpůsobit
všechny složky léčby – dávky inzulínu, stravu i pohyb. Velký význam má řádné vedení diabetického deníku. V poslední době se začínají nacházet v praxi metody kontinuálního měření glykémie. Při dlouhodobém sledování je třeba kontrolovat růst
a celkový vývoj dítěte, aktivně pátrat po rozvoji diabetických chronických komplikací (ledvinných, nervových, očních) a po často přidružených onemocněních (štítné
žlázy, celiakie).
Obrovský význam v péči o diabetické děti má tzv. edukační sestra a klinický psycholog. Důležité je rozdělení pravomocí a odpovědnosti v léčbě mezi dospívajícím
a jeho rodinou. Významná jsou rozhodnutí o případné změněné pracovní schopnosti a volbě povolání, poučení o antikoncepci. Řada pracovišť pediatrické diabetologie pravidelně organizuje rekondiční pobyty (diatábory). Významnou pomocí
rodinám dětských diabetiků je profesionální Sdružení rodičů a přátel diabetických
dětí ČR (diadeti.cz), které vydává naučné materiály a organizuje výukové pobyty.
Při dobré spolupráci rodiny lze dnes dosáhnout normálního tělesného, psychického
i sociálního vývoje dítěte do dospělosti.
zdroj: hp://www.mte.cz/

Recept nejen pro diabetiky: Müsli tyčinky
Ingredience:
1 hrnek ovesných vloček
1 hrnek pšeničných vloček
1 balíček rozinek
OÚ Studenec

61

Ročník 2016

Číslo 6

1 balíček slunečnicových semínek
lískové oříšky, mandle, vlašské ořechy, vejce
Postup přípravy:
Vločky spaříme horkou vodou, aby byly vlhké, přidáme i rozinky.Necháme nabobtnat asi tak hodinu. Přidáme slunečnicová semínka, nasekané ořechy a promícháme. Přidáme vajíčko. Když se nám zdá hmota příliš řídká, zahustíme jemnými
ovesnými vločkami Emco. Když se nám zdá příliš hustá, přidáme ještě vajíčko.
Hmotu rozetřeme na pečící papír na plech a dáme do trouby sušit na 150 ℃ asi tak
půl hodiny. Po upečení krájíme tyčinky.
zdroj: hp://www.recepty.cz/

Studeneý zpravodaj 6/2016
Vydává Obecní úřad Studenec
Internetová adresa: hp://sz.studenec.cz/
Uzávěrka dalšího čísla: 31. ledna 2017
Příspěvky lze zasílat na e-mail obec@studenec.cz
Tisk FITOS spol. s. r. o. Stará Paka
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Plesová sezóna 2017 v sokolovně ve Studenci
28. 1. Hasičský bál
(SDH Studenec)
25. 2. Masopustní šibřinky, ráz „Lidé versus zvířata“
(SK Studenec)
26. 2. Dětský ples
(TJ Sokol Studenec)

