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Zhodnocení roku 2016
V letošním roce máme takové malé výročí. Podesáté Vám na tomto místě při-

náším souhrn událostí za uplynulý rok, které byly z pohledu starosty a chodu obce
nejpodstatnější:

Nový pečovatelský dům

Celý loňský rok probíhaly přípravy na stavbu nového pečovatelského domu,
který bude stát na místě toho současného. Na prosincovém zasedání zastupitelstva
se rozhodlo, že tato stavba bude financována pouze z obecního rozpočtu, jelikož
nastavené dotační možnosti jsou pro obec naší velikosti neuskutečnitelné. Z tohoto
hlediska je pouze na zastupitelstvu obce (nikoli na dotačních parametrech a krité-
riích), jaká budou nastavena pravidla využívání objektu, včetně přijímání zájemců
o bydlení. Jelikož nebudeme na nikom závislí, není také podstatné, jak se daná
stavba bude v budoucnu nazývat: pečovatelský dům, dům pro seniory, komunitní
či obecní dům, nebo třeba i jinak… Název by však měl oslovit všechny potenciální
klienty.

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

Ve druhé polovině července jsme začali s největší investiční akcí tohoto roku,
jejíž oficiální název byl: „Studenec – chodník podél silnice II/293, střední část“. Ko-
nečná délka chodníku včetně nového veřejného osvětlení měří 660 metrů.

Přístavba základní školy

Tato celoročně připravovaná investice je zatím ve fázi očekávání. Studie stavby
a vyvolané úpravy v podobě charakteru pozemku v okolí školy se nesetkaly s klad-
nými stanovisky ze strany úřadů v Jilemnici. Odvolání u Krajského úřadu Liberec-
kého kraje vůči zamítavému stanovisku odboru Životního prostředí MěÚ Jilemnice
k této plánované přístavbě však uspělo, KÚ v Liberci zamítnutí zrušil a vrátil jej na
OŽP v Jilemnici k novému projednání.

Místo pro odpočinek v Zálesní Lhotě

V Zálesní Lhotě bylo pod zahradou mateřské školky dokončeno místo pro odpo-
činek. Ze zarostlého a nepřehledného pozemku se tak stalo další veřejné prostran-
ství, které bude ještě osazeno dalšími prvky.

Opravy obecní cest

I v tomto roce se podařilo opravit některé místní komunikace asfaltobetonovým
povrchem. Práce byly závislé na předchozí rekonstrukci hlavní silnice vzhledem
k dostupnosti jiné techniky. Z tohoto důvodu probíhaly rekonstrukce v roce 2015
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v Zálesní Lhotě, v roce 2016 ve Studenci. Konkrétně se jednalo o prostranství před
penzionem Trautenberk a MŠ Studenec.

Příprava odníku: cesta p. č. 1045/1 (Chládkovi) – konec obce
Ve druhé polovině roku jsme s napětím očekávali vypsání výzvy o dotaci ze

strany Ministerstva dopravy ČR, kterou bychom využili na tuto stavbu. Podle nasta-
vených parametrů je její oficiální název: „Studenec – chodník podél silnice II/293“.
Držte nám tedy palce, abychom s podanou žádostí uspěli.

Veřejná prostranství
Jak ve Studenci, tak v Zálesní Lhotě došlo k úpravám zeleně na veřejných pro-

stranstvích.

Nové plakátovací ploy
V podzimních měsících jsme přistoupili na sedmi místech k výměně stojanů pro

plakátovací plochy. Průběžně tak přecházíme k jednotnému systému, který se do-
končí na zbylých místech v letošním roce.

Zázemí pro tenisty
Jak si většina z Vás všimla, změnila se a v letošním roce dospěje do své konečné

podoby nová klubovna pro tenisty. Z mého pohledu je to takový výjimečný příklad
toho, že když se chce, tak všechno jde. Během jednoho roku se dokázal zlegalizovat
pozemek, který historicky na katastrálním úřadu byl zapsán nedostatečně, vybavit
všechny potřebné dokumenty a zároveň začít a dostat samotnou stavbu až do této
dnešní podoby.

Nové auto pro SDH Zálesní Lhota
V průběhu roku došlo k několika jednáním, co a jak s dosluhujícím vozem Ta-

tra 805 v majetku obce. Vše se vyřešilo tak, že tento vůz byl prodán, finanční pro-
středky byly převedeny na účet hasičů, kteří si za tyto peníze pořídili náhradní vo-
zidlo, které je majetkem SDH Zálesní Lhota.

Nová střea na budově hasičárny v Zálesní Lhotě
Radost mám a vím, že ještě větší mají právě hasiči ze Zálesní Lhoty, kteří se

dočkali nové střešní krytiny na budově hasičské zbrojnice.

Autobusové čekárny
Poslední investiční akcí nejen loňského roku, ale i celkového zlepšování mobi-

liáře naší obce byla instalace nových autobusových čekáren na stanovištích: Stude-
nec, Rovnáčov a Zálesní Lhota, křižovatka.
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Kompostování
Společný projekt „Jilemnicka – svazku obcí“ má za sebou třetí ucelený rok sběru,

třídění a likvidace biologicky rozložitelného odpadu. Potřetí Vám na tomto místě
tuto záležitost zmiňuji, jelikož se zvyšuje Váš zájem o tuto službu a není Vám tak
lhostejné tento odpad dávat tam, kam nepatří. Děkuji.

V Zálesní Lhotě usilujeme o přidání ještě jednoho kontejneru na jiné místo, aby
tato služba byla více dostupná i pro ostatní občany.

Z důvodu vyššího zájmu se zvýšila i cena. Nadále však zůstává, že obec tuto
službu pro své občany hradí ze svého rozpočtu. V loňském roce byla výše nákladů
144 000 Kč.
Poplatek za odpady

Tento poplatek průběžně upravuje většina obcí, jelikož se mění náklady sub-
jektů, na kterých je tento odpad závislý. Naše obec se rozhodla cenu pro letošní rok
udržet na současné hodnotě 500 Kč za osobu a dofinancovat tak ztrátu ze svého
rozpočtu.

Pro zajímavost: skutečná cena na jednu osobu nyní odpovídá částce 799 Kč!

Finanční přebytek
Poslední zprávy jsou trochu o číslech a věřím, že i pro Vás všechny jsou pří-

jemné. Přes nejen výše zmíněné investice naše obec v loňském roce hospodařila
s přebytkem 8 000 000 Kč, díky kterému se mohla připravit na svou největší in-
vestici, která se očekává v roce letošním a příštím, již zmíněný nový pečovatelský
dům. Tento přebytek v konečné fázi nemusí být použit jenom na tuto stavbu, naše
obec tak zároveň může řešit i další investice, které stavba pečovatelského domu ne-
ovlivní.

Takový je tedy pohled z mé strany pro rok 2016, o kterém by se dalo psát určitě
i více.

O tom, jaký bude ten letošní, si přečteme na tomto místě opět za rok.

Jiří Ulvr, starosta

ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané,

po dvou letech Vám přinášíme opět něco nového ohledně našeho Zpravodaje.
S prvním vydáním letošního čísla dochází k zásadní změně v podobě celobarevného
tisku. Pestrost fotografií tak nebude pouze na titulní a zadní straně, či v elektro-
nické podobě, ale od této chvíle i v celé tištěné podobě.
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Věříme, že tato změna přinese pozitivní ohlasy z Vaší strany oproti navýšení
ceny z 10 Kč na 15 Kč za jeden výtisk. Rada obce se rozhodla navýšit cenu pouze
o 5 Kč, současné skutečné náklady jednoho výtisku se pohybují v rozsahu 40 až
45 Kč/kus.

I nadále přivítáme Vaše ohlasy i přání, rádi se budeme zabývat Vašimi náměty
a připomínkami. Děkujeme.

Lednové počasí
První lednový týden

k nám dorazila opravdová
„bílá“ zima, o které jsme
v posledních letech mohli
jenom slyšet a větší
množství sněhu vidět
pouze z různých médiích
či osobně na jiných
místech v zahraničí.

Když jsem se s Vámi
v průběhu ledna setkával,
tak ani starší pamětníci
nevěděli, kdy naposledy
v takto krátkém čase
spadlo takovéto množ-
ství sněhu. Při uzávěrce tohoto čísla Zpravodaje můžeme zhodnotit, že leden byl
opravdu „sněhově“ vydařený a teplotně podprůměrný.

Na své si samozřejmě přišli také lyžaři. V tomto směru je příjemné, jak se naše
sousední obce dokáží propojit nejenom komunikacemi, ale i krásnými běžeckými
tratěmi, za které patří poděkování z naší strany, ale třeba i takové, které přišlo z ji-
ného místa 23. ledna:

Dobrý den,
nevím, na koho se mám obrátit, jelikož jsem na internetu nedohledala provozova-

tele upravených běžkařských tras v okolí vaší obce. Obracím se tedy na vás s prosbou,
abyste předali mé poděkování za nádherné tratě, které jsme si v průběhu včerejšího
dne užili s přítelem, projeli jsme na lyžích mnoho kilometrů a jsme nadšeni. Bude-li
příležitost, opět se k vám rádi vrátíme.

Děkujeme za snahu tratě udržovat, jsme opravdu nadšeni.
Přeji pěkný den a mnoho sněhu i v příštích zimách.

Pavlína Kovářová, Dvůr Králové n. L.
Martin Horák, Praha
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Sněhová pokrývka také v tomto období zaměstnala více pracovníky, kteří se sta-
rají o její úklid. Tímto bych chtěl poděkovat firmě ZETKA Strážník a. s., ale i na-
šemu pracovníkovi Alexandru Troppovi. Vím, že se najdou lidé, kteří mají jiný ná-
zor, ale také vím, že při takovýchto změnách počasí tomu bude vždy.

Někteří z nás si bohužel neuvědomují, že ve tři hodiny ráno mu skutečně nedo-
káží pomoci, aby měl před svojí nemovitostí vyhrnutý sníh, a přesto mnozí budou
volat opakovaně i nadále.

Někteří si neuvědomují, že jsou místa, která musí být prohrnuta přednostně
(např. otázka zdravotní péče, zásobování…).

Někteří si neuvědomují, že při údržbě chodníků a místních komunikací nelze vy-
hrnovat a udržovat soukromé nájezdy a sjezdy, ale i to, že když tady byl naposledy
větší příval sněhu, tak jsme měli o stovky metrů chodníků méně.

A to už vůbec nechci psát o tom, že někteří řeší to, čí ten sníh je, nemůžou po-
chopit, že prostě spadl a je potřeba ho uklidit. Rozumím, je to také o tom, že po-
slední roky sněhu moc nebylo, lidé zapomínají, a pokud by tu byl pravidelně, pro-
blémy budou mnohem menší.

O této záležitosti by se dalo mluvit a psát opravdu dlouze, stačí se však podí-
vat do okolních obcí, jak se udržují chodníky a místní komunikace právě tam a ro-
zumný člověk musí svůj názor změnit. Cestou, že chodník z technických důvodů
uzavřeme, anebo nebudeme v zimním období udržovat, u nás jít opravdu nechceme.
Děkuji tedy Vám všem, že jsme to společně zvládli.

A jedno poznání na závěr o tom, že je tu pořád hodně ochotných lidí: veliké po-
děkování patří panu Miloši Tauchmanovi, čp. 160, který sám bez požádání, nepře-
tržitě udržoval přechod pro chodce u studeneckého zámku. Děkuji.

Jiří Ulvr, starosta
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Pohoštění obecní polévkou
Již podeváté jsme se společně mohli sejít na naši adventní akci „Pohoštění

obecní polévkou“. Sobota 3. prosince přinesla dobrou náladu nám všem díky krás-
nému slunečnému počasí a bílé pokrývce sněhu. I tentokrát se rozdalo téměř
600 porcí polévky, která je podstatou celé historie a současnosti této akce.

Děkuji všem, kteří pomohli s přípravou i úklidem celého zázemí. Děkuji hasičům,
elektrikářům, vydavačům polévky, žákům, školní kuchyni i vedení školy.

Děkuji Vám za to, že
jste přišli a podpořili tak
smysl tohoto setkání.

Jiří Ulvr, starosta

Ročník 2017 Číslo 1

8 OÚ Studenec



Ročník 2017 Číslo 1

OÚ Studenec 9



Ročník 2017 Číslo 1

10 OÚ Studenec



Přípravy výstavby nový odníků
Chodník – cesta p. č. 1045/1 (Chládkovi) – konec obce

Na tuto stavbu jsme 22. prosince 2016 podali žádost o poskytnutí příspěvku
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2017. Je to zase nová
zkušenost ohledně připravované dokumentace, všech podkladů a náležitostí, které
s touto akcí bylo zapotřebí připravit. V době, kdy ještě nebudeme znát výsledek,
zda jsme uspěli, či naopak, musíme připravit výběrové řízení na dodavatele stavby
tak, abychom v případě úspěchu byli schopni tuto stavbu zrealizovat ještě v letoš-
ním roce. Výsledek by měl být znám v průběhu května či června. Samotná stavba
by tak mohla začít v letních měsících.

Chodník „Úsek č.3 – podél silnice II/295 směrem k Zálesní Lhotě“
Ve Zpravodaji č. 5/2015 jsem Vám psal, že po dokončení stavebních prací ohledně

rekonstrukce hlavní silnice a jejím uvedení do provozu chceme znovu otevřít jed-
nání s vlastníky přilehlých pozemků o možném propojení našich obcí. Nedá se říci,
že by nějaký posun nenastal. S navrhovaným řešením naopak nový vlastník po-
zemku předběžný souhlas vyslovil, avšak další z vlastníků na svém názoru z mi-
nulosti nic nezměnil. Z tohoto důvodu se další jednání v této záležitosti přerušují
a v dohledné době Vám bohužel pozitivnější zprávy ohledně této stavby nepřinesu.

Jiří Ulvr, starosta

Placení poplatku ze psů na rok 2017
Připomínáme majitelům psů, že poplatek je splatný do konce března 2017. Po-

platek se platí ze psů starší 3 měsíců.
Na základě Obecně závazné vyhlášky č. 2/2007 o místních poplatcích sazba po-

platku činí ročně:
– za prvního psa 200 Kč,
– za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300 Kč.

Z jednání zastupitelstva obce
Páté a poslední zasedání Zastupitelstva obce Studenec v roce 2016 se uskuteč-

nilo 19. prosince za účasti 15 zastupitelů a 7 občanů.
Zastupitelé schválili, aby se k chystané výstavbě bytového domu pro seniory

využily finance, které má obec uloženy na účtu. Zároveň odsouhlasili převod financí
z účtu ČNB a ponechání jiných finančních prostředků na účtu stavebního spoření.
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V souvislosti s výstavbou bytového domu byla také schválena smlouva týkající se
přeložky zařízení k distribuci elektřiny.

Dále bylo schváleno podání žádosti o dotaci na projekt „Studenec – chodník po-
dél silnice II/293“ do Dotačního fondu Libereckého kraje, Programu obnovy ven-
kova, který bude zřejmě vypsán začátkem roku 2017.

Projednávala se také bezúročná půjčka T. J. Sokol Studenec, jejíž splatnost byla
prodloužena. Pokud to schválí předsednictvo ČOS, bude pohledávka postoupena
a finanční prostředky by obci uhradil Sportovní klub Studenec.

V platnosti byla ponechána vyhláška týkající se poplatku za odvoz odpadu, který
pro rok 2017 zůstává ve výši 500 Kč na osobu.

PaedDr. Petr Junek představil výroční zprávu ZŠ, obsahující informace o hospo-
daření, výsledcích ve výuce a o zájmové a sportovní činnosti. Spolupráce s obcí je
na dobré úrovni, škola má slušné výsledky ve vzdělávání (v celorepublikovém mě-
řítku) i sportovní činnosti.

Dále zastupitelé projednali a schválili:
– smlouvu na dopravní obslužnost na roky 2017–2019, podle které obec zaplatí

ročně 170 tisíc Kč (90 Kč na obyvatele),
– obecně závazné vyhlášky č. 2/2016 (noční klid) a č. 3/2016 (požární řád),
– prodej pozemku ve Studenci,
– rozpočtové změny za rok 2016 č. 3,
– rozpočtové provizorium pro 1. čtvrtletí roku 2017,
– zápisy z kontrol finančního a kontrolního výboru v roce 2016.

V diskusi pan starosta informoval o následujících záležitostech:
– Uspělo odvolání vůči zamítavému stanovisku odboru životního prostředí Jilem-

nice k plánované přístavbě ZŠ, krajský úřad zamítnutí zrušil a vrátil k novému
projednání.

– Majitelé pozemků nesouhlasili s položením betonových bloků, kterými by se
propojily nové úseky chodníků u křižovatky u Řeznictví Nosek. Na jaře bude
místo zaměřeno, aby bylo zřejmé, nakolik by případný chodník zasáhl do sou-
kromých pozemků.

– Chystá se podání žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI na akci „Stu-
denec – chodník podél silnice II/293“.

– Dotace poskytovaná Mezinárodním visegrádským fondem nebyla udělena,
v příštím roce bude podána nová žádost.

– Česká pošta nesmí zrušit pobočku, která byla otevřena k 1. 7. 2016, může ji však
převést na jiného provozovatele.
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– O zvolení termínu ze strany zastupitelů ohledně návštěvy partnerské obce Zu-
berec.

Pan Martin Kuřík otevřel diskusi k pořádání poutí v příštích letech. Zastupitelé
se shodli, že bude zachován stávající pouťový program.

Vážení spoluobčané,
z výše uvedeného zápisu ze zastupitelstva obce jste se dočetli, že jedním ze schvále-
ných bodů byla také „Obecně závazná vyhláška obce Studenec č. 2/2016, o nočním
klidu. Tato vyhláška byla vydána na základě novely zákona č. 200/1990Sb., o pře-
stupcích ve znění pozdějších předpisů, kterou se s účinností od 1. října 2016 změ-
nilo ustanovení § 47 tohoto zákona o zmocnění obce rozhodovat o zkrácení doby
nočního klidu. Na tuto vyhlášku byl každému členovi zastupitelstva osobně doru-
čen dopis obsahující kritiku této vyhlášky.

Redakční rada Zpravodaje a členové obecního zastupitelstva zastávají názor
tento dopis ve Zpravodaji nezveřejňovat. Celý obsah tohoto dopisu obsahující
kritiku vyhlášky, včetně předcházejících stížností, ale i naše odpovědi najdete na
obecních stránkách www.studenec.cz v rubrice aktualit.

Schválení vyhlášky bylo nutným opatřením k tomu, aby se udržela místní tra-
dice, mezilidské vazby, historie, kultura a celkový veřejný život v obci, neboť
v uplynulém období si někteří občané na rušení nočního klidu při pořádání spo-
lečenských akcí opakovaně stěžovali a vyvíjeli snahu o omezování konání těchto
společenských akcí.

„Obecně závaznou vyhlášku obce Studenec č. 2/2016, o nočním klidu“ a „Posou-
zení zákonnosti této vyhlášky ze strany Ministerstva vnitra České republiky“, Vám
přinášíme zde:

Obecně závazná vyhláška obce Studenec č. 2/2016,
o nočním klidu

Zastupitelstvo obce Studenec se na svém zasedání dne 19. 12. 2016 usnesením
č. 44/16 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších před-
pisů, a na základě ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Předmět

Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů,
při nichž doba nočního klidu není vymezena.

Ročník 2017 Číslo 1

OÚ Studenec 13



Čl. 2
Doba nočního klidu

Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny.

Čl. 3
Stanovení výjimečný případů, při niž doba nočního klidu není vymezena

1) Doba nočního klidu se nevymezuje: a) v noci z 14. 1. 2017 na 15. 1. 2017 z dů-
vodu konání akce „Hasičský bál v Zálesní Lhotě“,

b) v noci z 28. 1. 2017 na 29. 1. 2017 z důvodu konání akce „Hasičský bál
ve Studenci“,

c) v noci z 18. 2. 2017 na 19. 2. 2017 z důvodu konání akce „Sportovní bál v Zá-
lesní Lhotě“,

d) v noci z 25. 2. 2017 na 26. 2. 2017 z důvodu konání akce „Masopustní šibřinky
ve Studenci“,

e) v noci z 31. prosince na 1. ledna,
) v noci z 20. 5. 2017 na 21. 5. 2017 z důvodu konání akce „Pouťová zábava v Zá-

lesní Lhotě“,
g) v noci z 1. 7. 2017 na 2. 7. 2017 z důvodu konání akce „Letní bál v Zálesní

Lhotě“,
h) v noci z neděle na pondělí, která bezprostředně předchází Velikonočnímu

pondělí,
i) v noci ze soboty na neděli v době konání akce „Studenecká míle“, která se

každoročně koná poslední sobotu v měsíci květnu,
j) v noci ze soboty na neděli v době konání akce „Studenecká pouť“ a „Stude-

necké hudební léto“, které se každoročně konají poslední nebo předposlední víkend
v měsíci červnu,

k) v noci ze soboty na neděli v době konání akce „Letní bál“, která se každoročně
koná první víkend v měsíci září,

l) v noci ze soboty na neděli v době konání tradiční slavnosti „Studenecké posví-
cení“, která se každoročně koná v měsíci září.

2) Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odst. 1 písm. h) až
písm. l) tohoto článku bude zveřejněna obecním úřadem na úřední desce minimálně
5 dnů před datem konání.

Čl. 4
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlá-
šení.

Ing. Josef Boura, místostarosta
Mgr. Jiří Ulvr, starosta
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Půjčky z Fondu rozvoje bydlení
Obecní úřad Studenec vyhlašuje podmínky výběrového řízení na poskytnutí půj-

ček z Fondu rozvoje bydlení.
Přihlášku je možné podat do 11 hodin 28. dubna 2017 na OÚ Studenec.

Žádost musí obsahovat:

a) jméno a příjmení žadatele (v případě SJM – i jméno a příjmení druhého z man-
želů), název právnické osoby a statutárního zástupce
b) adresa trvalého pobytu fyzické osoby, sídlo právnické osoby nebo fyzické pod-
nikající osoby
c) přesné označení předmětné obytné budovy (adresa, číslo popisné, číslo parcely,
doklad o vlastnictví domu nebo stavby, příslušnou projektovou dokumentaci včetně
předpokládané ceny, stavební povolení či jiný doklad o přípustnosti akce – poža-
duje-li to stavební zákon)
d) účel, na který má být půjčka poskytnuta
e) předpokládaná lhůta dokončení stavby
) požadovaná výše půjčky
g) doklad o výši příjmů žadatele a ručitelů (půjčka do 50 tis. jeden ručitel, nad 50 tis.
dva ručitelé). U ženatého (vdané) ručitele v případě SJM souhlas manžela (man-
želky) s ručením. Pokud jsou vyžadováni 2 ručitelé, nemohou to být manželé žijící
v SJM. Zároveň nemůže manžel/ka v SJM dělat ručitele druhému z manželů.

Z fondu se poskytují tyto druhy půjček:
Poř. č. Název (účel) Úrok
01 Rozšíření stávající byt. jednotky 3  %
02 Rekonstrukce domu, bytu nebo jeho části 3  %
03 Obnova fasády 3  %
04 Zateplení obvodového pláště domu 3  %
05 Izolace domu proti vlhkosti 3  %
06 Rekonstrukce střechy 3  %
07 Výstavba domovní ČOV nebo septiku s biofiltrem ke stávajícímu domu 3  %
08 Vybudování nebo rekonstrukce WC a koupelny 3  %
09 Výměna oken 3  %
10 Rekonstrukce vytápění domu 3  %

Horní hranice půjčky na jednu domácnost je 500 000 Kč. Domácností se rozumí
ekonomicky spjatá skupina dlužníků. Jednotlivé druhy půjček lze sčítat. Půjčku lze
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čerpat nejdéle 12 měsíců po podpisu smlouvy oběma stranami. Půjčka se splácí
v pravidelných měsíčních splátkách. Začátek splácení jistiny i úroku včetně ter
mínů splátek se stanoví ve smlouvě mezi obcí a dlužníkem. Ve smlouvě lze dohod
nout dobu splatnosti půjčky.

Mgr. Jiří Ulvr, starosta obce Studenec

Sběr nebezpečného odpadu a elektrozařízení
sobota 8. dubna 2017

Studenec Zálesní Lhota
NO bude sbírán u Svatých 8.30
od 1. 4. 2017 do 8. 7. 2017 u Kynčlů 8.40
každou druhou sobotu u samoobsluhy 8.50
ve sběrném dvoře v Kruhovce! u hospody 9.00

u továrny 9.15
na křižovatce 9.30

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

Kontejnery na komunální odpad budou umístěny
v Zálesní Lhotě od 21. do 23. dubna 2017

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

‼! Ve Studenci budou kontejnery umístěny ve  sběrném dvoře v Kruhovce u
haly každou druhou sobotu od 1. 4. do 8. 7. 2017 od 9 do 12 hod. Uložení od-
padu do kontejneru bude možné pouze pro občany Studence a Zálesní Lhoty,
pro majitele nemovitostí na území naši vesnic a po předložení občanského
průkazu ‼!

Děkujeme – OÚ Studenec
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Sběrný dvůr v Kruhovce bude otevřen každou druhou sobotu od 1. 4. 2017 (15. 4.,
29. 4., 13. 5., 27. 5., 10. 6., 24. 6.) do 8. 7. 2017 od 9 do12 hod. V těchto termínech a ča-
sech bude možné na tomto místě odevzdat i nebezpečný odpad a elektrozařízení.
Uložení odpadu do kontejneru bude možné pouze pro občany Studence a Zálesní
Lhoty, pro majitele nemovitostí na území naši vesnic a po předložení občan-
ského průkazu.

NO bude v Zálesní Lhotě vyvážen 8. 4. 2017.
Kontejnery na komunální odpad budou umístěny v Zálesní Lhotě od 21. do

23. dubna 2017 u skladovací haly ZETKY Strážník a. s. za kostelem.

Připomínáme občanům, že pytle s tříděným odpadem se dávají na sběrná
místa vždy první pondělí v měsíci!

Informace k nové službě zasílání údajů
pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem

Od zdaňovacího období roku 2017 Finanční správa České republiky umožní
v rámci klientského přístupu poplatníkům daně z nemovitých věcí využít nové
služby spočívající v zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí (dále jen
„daň“) prostřednictvím e-mailu.

Co služba zasílání údajů pro placení daně obsahuje?
Poplatník, přihlášený k zasílání údajů pro placení daně e-mailem, obdrží každo-

ročně před splatností první splátky daně jednu e-mailovou zprávu na jím určenou
e-mailovou adresu a v příloze zprávy obdrží kompletní informaci s údaji pro pla-
cení daně ve formátu PDF.
Tato informace bude obsahovat obdobné údaje, jaké jsou nyní uvedeny na alonži
složenky, tj. informace o výši stanovené daně, výši nedoplatku/přeplatku a údaje
pro placení daně včetně QR kódu, umožňujícího platbu daně prostřednictvím inter-
netového bankovnictví nebo mobilních platebních aplikací.

V případě, že poplatník přihlášený k této službě neuhradí daň v zákonem stano-
veném termínu a na základě toho mu vznikne nedoplatek na dani, obdrží na jím
určenou e-mailovou adresu vyrozumění o nedoplatku na dani. Poplatník může po-
žádat o zasílání údajů pro placení daně pouze na jednu e-mailovou adresu. Zasílání
těchto údajů na více e-mailových adres jednoho poplatníka není umožněno.

Poplatníkům přihlášeným k zasílání údajů pro placení daně z nemovitý věcí
e-mailem nebude zaslána složenka.
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Kdo může požádat o zasílání údajů pro placení daně na e-mail?

Tato služba je určena výhradně pro poplatníky daně, kteří nemají zřízenu službu
placení daně prostřednictvím SIPO, a právnické osoby, které nemají zřízenu dato-
vou schránku.

Protože tato služba nahrazuje složenku pro placení daně, není určena pro po-
platníky, kteří mají zřízenu službu placení daně prostřednictvím SIPO a práv-
nié osoby, které mají zřízenu datovou sránku, neboť ani v současné době
se těmto poplatníkům složenka nezasílá. Pokud se poplatník, který má zřízenu
službu placení daně prostřednictvím SIPO nebo poplatník – právnická osoba, která
má zřízenu datovou schránku, přihlásí k zasílání údajů pro placení daně e-mailem,
správce daně ho pouze neformálně vyrozumí, že v jeho případě ze shora uvedeného
důvodu nelze tuto službu zřídit.
Jak se mohu přihlásit ke službě zasílání údajů pro placení daně na e-mail?

Pro přihlášení k této službě je nutné využít tiskopis Žádost ve věci zasílání
údajů pro placení daně z nemovitý věcí e-mailem 25 5559 MFin 5559 – vzor
č. 1 (dále jen „Žádost“).

Poplatník, který požaduje zasílání údajů pro placení daně e-mailem, musí vypl-
nit a podat způsobem uvedeným v ustanovení § 71 zákona č. 280/2009 Sb. daňový
řád, ve znění pozdějších předpisů, Žádost, ve které jednoznačně určí jednu e-mai-
lovou adresu, na kterou mu budou zasílány údaje pro placení daně, a tuto Žádost
podá místně příslušnému finančnímu úřadu. Pokud je poplatníkem daně u více fi-
nančních úřadů, musí podat vyplněnou Žádost na každý finanční úřad zvlášť.
Do kdy se musím přihlásit?

Pro zaslání údajů pro placení daně e-mailem na dané zdaňovací období musí
být Žádost poplatníkem podána správci daně nejpozději 15. března zdaňovacího
období. Bude-li Žádost podána později, správce daně tuto službu poplatníkovi po-
skytne až od dalšího zdaňovacího období. Shora uvedený termín pro podání Žádosti
se nevztahuje na vyrozumění o nedoplatku, které může být zasláno v průběhu zda-
ňovacího období.
Ukončení/zrušení zasílání údajů pro placení daně na e-mail

Údaje pro placení daně budou zasílány poplatníkovi daně automatizovaně jed-
ním e-mailem pravidelně každý rok do doby, než poplatník

a) přestane být poplatníkem daně,
b) si zřídí službu úhrady daně prostřednictvím SIPO,
c) právnická osoba se stane držitelem datové schránky,
d) požádá o ukončení zasílání údajů pro placení daně e-mailem,
e) přihlášený ke službě zasílání údajů pro placení daně e-mailem zemře.
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Pokud poplatník podá Žádost, ve které označí ukončení zasílání údajů pro pla
cení daně e-mailem po 15. březnu zdaňovacího období, bude mu složenka pro pla
cení daně zasílána až počínaje následujícím zdaňovacím obdobím. V daném zdaňo
vacím období budou poplatníkovi zaslány údaje pro placení daně ještě na e-mail.

Kdy nebude služba přihlášeným poplatníkům poskytnuta?
Tato služba nebude přihlášeným poplatníkům daně dočasně poskytnuta v pří-

padech, kdy správce daně z objektivních důvodů nemůže stanovit daň podle aktu-
álního stavu k 1. 1. zdaňovacího období před splatností první splátky daně.
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Upozornění Finanční správy České republiky
Správce daně informuje poplatníky o jejich daňové povinnosti na dani z ne-

movitých věcí v rámci klientského přístupu bez zákonem založené povinnosti. Fi-
nanční správa České republiky upozorňuje, že budou-li údaje pro placení daně
e-mailem zaslány poplatníkovi až po splatnosti daně či nebudou-li mu zaslány vů-
bec, nemá tato skutečnost, shodně jako u zasílaných složenek k úhradě daně, vliv
na povinnost poplatníka uhradit daň v zákonem stanoveném termínu.

Mimořádné úřední hodiny podatelen
Finanční úřad pro Libereý kraj ÚzP v Semile
Pondělí až pátek 27. 3.–31. 3. 2017 8.00–17.00
Pondělí 3. 4. 2017 8.00–18.00

Finanční úřad pro Libereý kraj ÚzP v Turnově
Pondělí až pátek 27. 3.–31. 3. 2017 8.00–17.00
Pondělí 3. 4. 2017 8.00–18.00

Finanční úřad pro Libereý kraj ÚzP v Jilemnici
Pondělí až pátek 27. 3.–31. 3. 2017 8.00– 7.00
Pondělí 3. 4. 2017 8.00– 8.00

Kalendář akcí 2017
Datum Název akce Místo konání Pořádající

13. 1. výročka v orlovně orlovna Orel Studenec
14. 1. Hasičský bál hostinec SDH Zálesní Lhota
14. 1. lyžařské závody/závody na pytlích

  lyžařský vlek T. J. Sokol Zálesní Lhota
28. 1. Hasičský bál sokolovna SDH Studenec
25. 2. Masopustní šibřinky sokolovna SK Studenec
26. 2. Dětský maškarní bál sokolovna Sokol Studenec
18. 2. Fotbalový ples Višňovka T. J. Sokol Zálesní Lhota
19. 2. Dětský karneval Višňovka T. J. Sokol Zálesní Lhota
4. 2. Přebor ČOS a Krajský pohárový závod v běhu na lyžích

  sokolovna Sokol Studenec
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12. 2. 24. ročník Studenecké štafety, běh na lyžích
  sokolovna Sokol Studenec

8. 4. Východočeský pohár OB Kamenský dvůr u Kopidlna
  SK Studenec

30. 4. pálení čarodějnic fotbalové hřiště SK Studenec
30. 4. pálení čarodějnic fotbalové hřiště T. J. Sokol Zálesní Lhota
13. 5. turnaj mölkky, zabíjačka orlovna Orel Studenec
8. 5. 36. ročník Běhu vítězství, přespolní běh

  Strážník – náměstí Sokol Studenec
24. 5. Světový den orientačního běhu

  areál u školy ZŠ a SK Studenec
27. 5. 10. Studenecké míle amfiteátr Studenec Obec Studenec

červen turistický výlet Sokol Studenec
červen dětský den fotbalové hřiště T. J. Sokol Zálesní Lhota

17. 6. koncert skupiny Support Lesbiens
  amfiteátr Studenec Obec Studenec, ZŠ Studenec

24.–25. 6. Studenecká fotbalová pouť fotbalové hřiště SK Studenec
1. 7. letní bál fotbalové hřiště T. J. Sokol Zálesní Lhota
5. 7. Setkání harmonikářů amfiteátr Studenec, popř. orlovna

červenec turnaj v nohejbale fotbalové hřiště T. J. Sokol Zálesní Lhota
8. 7. Letní bál fotbalové hřiště T. J. Sokol Zálesní Lhota

srpen sokolský tábor sokolovna Sokol Studenec
26. 8. Studenecké mixy – volejbalový turnaj

  orlovna Orel Studenec
27. 8. dětské odpoledne u orlovnyorlovna Orel Studenec
2. 9. letní bál v sokolovně sokolovna Orel Studenec
9. 9. 50. ročník Posvícenský koláč, přespolní běh

  za hasičárnou Sokol Studenec
9. 9. obecní akce amfiteátr Studenec Obec Studenec, ZŠ Studenec

26. 9. Podkrkonošská liga žáků v OB
  SK Studenec

září Můj první gól fotbalové hřiště SK Studenec
září Hasičské odpoledne se stezkou odvahy

  za hasičárnou SDH Studenec
11. 11. Svatomartinský večer v orlovně

  orlovna Orel Studenec
9. 12. Obecní polévka amfiteátr Studenec Obec Studenec

prosinec turnaj v tenisu sokolovna Sokol Studenec
30. 12. výstup na Strážník odchod od sokolovny Sokol Studenec
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Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2017
Farní charita Studenec děkuje tímto koledníkům i dárcům, kteří se zúčastnili

Tříkrálové sbírky 2017. Výtěžek sbírky v naší obci Studenec činil 67 738 Kč. V Zá-
lesní Lhotě se vybralo 4 944 Kč. Prostředky byly odeslány na ústředí Charity ČR
v Praze 1.

V letošním roce přeji všem požehnané dny.

za FCH Studenec Heda Jiranová

Obraz studeneckého zámku
Rakovnický restaurátor Dalibor Blažek obdržel k restaurování zajímavý obraz

a mohli jsme mu potvrdit, že se skutečně jedná o obraz studeneckého zámku. Za-
chycuje podobu studeneckého zámku mezi roky 1883 (založení zámeckého parku)
a 1907 (zbourání dřevěné studenecké fary). Bohužel není znám autor obrazu, dle
techniky pravděpodobně německý malíř. Pokud by někdo z čtenářů Studeneckého
zpravodaje věděl něco víc o tomto obraze, rádi tuto informaci předáme restauráto-
rovi Daliboru Blažkovi.
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Stará škola v Zálesní Lhotě po pěti letech
Pátý rok spolku Stará škola, dříve občanského sdružení, přinesl řadu zajímavých

a úspěšných akcí zejména v druhé polovině. Očekávali jsme, že péct posvícenské
koláčky přijde více dětí,
ale ty, které si pečení při-
šly zkusit, byly nadmíru
spokojené. O to víc nás
překvapila účast na au-
torském čtení s redaktor-
kou Českého rozhlasu paní
Eliškou Pilařovou. Úryvky
z knihy připomínající život
krkonošských horalů nás

všechny pobavily a chytly
za srdíčko. Protože jsme
toto setkání směrovali na
svátek sv. Martina, podávaly
se „martiny“ pečené přímo ve
škole.

Druhá adventní neděle
patřila našemu Malému jar-
marku, který si už dávno
našel příznivce ve Lhotě,
ve Studenci, v Martinicích

i ve Vrchlabí. Kamarádky
ze Studence dokonce
přišly pěšky a zazpívaly
nám koledu! Jarmark
tradičně doprovázelo
pečení, tentokrát vánoček.
Děti si zkoušely s paní Na
ďou Gowaldovou plést
houstičky a malé vánočky,
které jsme jim hned pekli.
Děti i jejich maminky
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byly nadšené a tento rok
musíme „zadělat“ více
těsta. Po jarmarku hned
v pátek 9. prosince jsme
domluvili Podvečer s Kvě-
tou Peckovou-Jeriovou.
Nechtěli jsme zklamat
Květu malou účastí, to se
nestalo. Učebna byla za-
plněná, dokonce vesměs
místními, což nás velmi
potěšilo. Škoda, že z dětí
přišla jen Eliška Navráti-

lová s tatínkem, přestože
plakát jsme poslali i do
studenecké školy. O stej-
ném víkendu, v neděli,
se konal koncert hudební
skupiny Satori z Poniklé,
která již v předchozím roce
přilákala na své koledy
a tradicionály posluchače
z širokého okolí. Byla to

vlastně během jednoho týdne třetí
akce, v tak malé vesnici jako je
naše, ale byli jsme opět překvapeni
návštěvou – kostel byl plný! Musím
ještě jednou poděkovat hudební
kům z Poniklé za jejich písně
zahřívající i zmrzlé posluchače.
Však oni byli zmrzlí možná nejvíc,
a jak se vyskytují o adventu
doma, to raději ani nechci vědět.
Koncertem, který byl už čtvrtý,
uspořádaný v  kostele za laskavého
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souhlasu pana faráře
římskokatolické farnosti
pana Paclíka, jsme se
rozloučili s rokem 2016.
Jsme rádi, že k nám na-
šla cestu spousta lidí
místních i z okolí, a že
naše snaha pobavit a
zapojit děti i dospělé
má výsledky. Za to
všem srdečně děkujeme!
Abychom mohli zejména
v zimních a jarních mě-
sících pořádat více akcí

nám brání zima. Budovu nelze vytápět, snažíme se elektrickými přímotopy, ale to
na tak velkou místnost nestačí, ani když se k tomu přidá pečicí trouba! Také vodu
musíme vypouštět a po letošních krutých mrazech nás ještě může čekat nepříjemné
překvapení. Všechno překonáme, když víme, že je pro koho se snažit a samozřejmě
– také nás to baví. Tak až uvidíte plakát, přijďte, budete vítáni!

H. Švecová

Zprávy z knihovny
Milí čtenáři a příznivci studenecké knihovny, jako každoročně při vyplňování

statistického výkazu se poohlížím za uplynulým rokem 2016. Jaký byl pro naši kni-
hovnu?
V knihovně bylo zapsáno 221 čtenářů, ti nás navštívili 1400krát. Vypůjčili si celkem
5559 výpůjček, z toho činila beletrie pro dospělé 4225, beletrie pro děti 839, naučná
pro dospělé 333, naučná pro děti 104, časopisy 58.

Nejčastěji půjčované byly tyto knihy:
Moyesová, Jojo: Dívka, již jsi tu zanechal, Coleman, Rowan: Není co ztratit,

Shakespeare, Wiliam: Romeo a Julie (povinná školní četba), Robb, J. D.: Riskovat se
musí, Francková, Zuzana: Hraběnka, Adamsová, Carrie: Kmotra

Nejžádanější jsou stále romány pro ženy, thrillery a detektivky (hlavně sever-
ské a americké), mládež si nejčastěji půjčuje žánr fantasy a povinnou školní četbu,
v dětském oddělení je stále velký zájem o komiksy Čtyřlístku, obrázkové knihy od
Disneye a Deníky malého poseroutky.
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Stále pokračuje obnovování a doplňování knižního fondu, za minulý rok bylo
nově přijato 229 knih a odepsáno 181 starých, takže knižní fond nyní čítá 5572 knih
(z toho 4549 beletrie, 1023 naučná literatura).

A jaké novinky přibyly do knihovny v roce 2016?
V dětském oddělení jsou nová leporela, pro předškoláky a začínající čtenáře

knížky od Disneye i půvabné knížky od českých autorů (Pavel Čech: O mráčkovi,
Petr Horáček: Husa Líza), pro větší děti zajímavé encyklopedie o zvířatech.

Pro mládež máme nové série fantasy: Sarah Maas: Skleněný trůn, Veronica Roth:
Divergence.

Z novinek pro dospělé:
– R. Galbraith : Volání kukačky, Hedvábník, V službách zla
– B. Minier: Mráz, Kruh, Tma
– P. Hawkins: Dívka ve vlaku
– K. Ekmanová: Černá voda
– D. Michie: Dalajlámova kočka
– F. Backman: Muž jménem Ove, Babička pozdravuje a omlouvá se
– L. Moriarty: Sedmilhářky
– R. Coleman: Není co ztratit, Kniha vzpomínek
– A. Geislerová: P. S.
– R. Honzák: Všichni žijeme v blázinci
– romány pro ženy od osvědčených autorek (J. Moyesová, J. inn, N. Robertsová,

J. Beverly, H. M. Körnerová)
– detektivní romány (K. Slaughter, L. Jackson, L. Child, S. Sheldon)
– humoristické romány (C. D. Payne, P. Taylor)

Nabídka je opravdu široká, přijďte a vyberte si, těšíme se na vaši návštěvu!
H. Soukupová

Základní škola a Mateřská škola Studenec

Zprávičky z MŠ Zálesní Lhota
Co jsme dělali v zimě?

V prosinci jsme se přivítali s novou paní učitelkou a společně jsme se připravo-
vali na advent a Vánoce. Tvořili jsme vánoční přáníčka, povídali si o vánočních zvy-
cích a tradicích, zpívali koledy, zdobili vánoční stromeček, aby Ježíšek věděl, kam
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má donést dárečky a ne-
zapomněli jsme ani na oz-
dobení stromečku před
školkou dobrotami pro
ptáčky. Předvánoční čas
nám zpříjemňoval andělí-
ček, který tajně navštěvo-
val naši školku a na každý
den nám zanechal dopis
s úkoly, které jsme aktivně
plnili, a netrpělivě počítali

zbývající dny do příchodu
Ježíška.

Účastnili jsme se předvá-
nočního setkání u ZŠ a MŠ
ve Studenci na „Pohoštění
obecní polévkou“, kde děti
v malém složení předvedly,
co si s paní učitelkou při-
pravily pro radost všech
přítomných v předvánoč-
ním čase. Děkujeme za po-
zvání.

Začátkem nadcházejícího týdne nás
ve školce navštívili čerti, anděl a Miku-
láš. Vzhledem k tomu, že jsme zřejmě
byli všichni po celý rok hodní, zůstali
jsme i nadále hezky pohromadě. Čerti
tak odešli zpět do pekla sami a Miku-
láš odešel s prázdným košem, protože
za odměnu nechal všechnu nadílku dě-
tem ve školce.

V prosinci byl zahájen plavecký vý-
cvik pro malé plaváčky, který probíhá
jednou týdně v bazénu v Jilemnici. Ne-
chyběla ani kulturní akce. Natěšení
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jsme vyrazili do Jilemnice na divadelní představení s názvem „Nad Betlémem svítí
hvězda“. Představení se nám moc líbilo a těšíme se na další. Nadcházející den ná-
sledovalo vystoupení v MŠ pro radost důchodců i přítomných rodičů. Poslední den
ve školce ve starém roce se děti konečně dočkaly nadílky od Ježíška.

V novém roce jsme se opět přivítali ve školce a plní zážitků z Vánoc jsme si
s nadšením sdělovali, jak jsme Vánoce prožili, a hlavně jaké dárečky nám Ježíšek
přinesl.

K naší velké radosti jsme se konečně dočkali sněhové nadílky a aktivně jsme se
věnovali hrám ve sněhu a sáňkování. Postavili jsme sněhuláka, z vytvořené hro-
mady sněhu jsme pomocí lopatek uplácali domeček s tunelem. Při tvoření další
hromady sněhu jsme si povídali o tvorbě jilemnického Krakonoše na jilemnickém
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náměstí, děti tuto práci
velmi chválily a snažily
se také něco ze sněhu
vytvořit. Sice se nám ne-
podařilo vytvořit Krako-
noše, ale díky dětskému
snaživému tvoření a
představivosti vznikl na
zahradě krásný dinosau-
rus. Dále jsme se věno-
vali zimním sportovním
hrám, kde jsme se seznámili s různými tradičními i netradičními zimními sporty.
Po absolvování soutěží spojených se zimními sportovními hrami jsme všichni ob
drželi diplom.

Ke konci ledna nám zimní chvíle zpříjemnilo divadlo, které za námi do školky
přijelo s pohádkou „Krakonošovy kouzelné lyže“. Pohádka se nám moc líbila a už
se moc těšíme na další divadélka a překvapení, která nás v nadcházejících měsících
čekají.

Velmi děkujeme ochotným aktivním maminkám a rodičům dětí ze Zálesní Lhoty
za spolupráci, díky které můžeme i našim dětem dopřát realizaci různých akcí a ná-
vštěv divadel přímo v naší školce.

za MŠ Zálesní Lhota děkují a krásné zimní dny přejí děti a paní učitelky

Bruslení 1. a 2. ročníků
Vyzkoušet se má vše aneb co tě nezabije, to tě posílí! Tak s tímto heslem jsme

my, prvňáci a druháci, 11. ledna zahájili pětihodinový kurz bruslení na zimním sta-
dionu v Nové Pace. Po překonání metrů, ba i kilometrů tkaniček se neohroženě
vydáváme na skvěle upravenou ledovou plochu. Je pravda, že někteří ještě s „ka-
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marádkou hrazdičkou“, ale většina z nás ji po prvním rozbruslení odkládá. Než se
stihneme rozkoukat, je na ledě pan trenér, který nás nenechá ani chvilku zahálet.
Zkouší naši obratnost, rychlost a mnohdy i trpělivost, ale hlavně pro nás vymýšlí
zábavné cviky, abychom se zdokonalili. Když zrovna nejsme v péči pana trenéra,
starají se o nás paní učitelky. Z každé lekce odjíždíme unavení, ale spokojení a na
bití energií do dalšího bruslařského tréninku, který nás čeká hned příští týden.

Mgr. Pavlína Oová, třídní učitelka 2. B

Když nám, medvědům, někdo stůně…
(první pomoc pro prvňáčky)

V průběhu lednového pátečního dopoledne navštívil v rámci projektu pod zášti-
tou hejtmana LK ve spolupráci se společností Sanofi a Zdravotnickou záchrannou
službou Libereckého kraje obě první třídy pan Tomáš Buchtela, DiS. Děti se sezná-
mily se základy první pomoci, společně si zopakovaly postup, jak mají přivolat zá-

chrannou službu při
úrazech. Na plyšovém
medvědovi si vyzkoušely
např. obvázat ránu,
zabalit raněného aj.
Trénovaly také masáž
srdce na cvičné figuríně.
Prvňáčkům se celý
program moc líbil a za
svůj aktivní přístup si

odnesli diplom malého
zdravotníka.

Děkujeme všem za
organizaci tohoto pří
nosného projektu.

děti a třídní učitelky
1. A a 1. B
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Čerti ve škole
Jak je už na naší škole zvykem, devátá třída netrpělivě celá školní léta čeká na

okamžik, kdy konečně obléknou kostýmy čertů, andělů a Mikulášů. Letos si na to
všichni museli opravdu počkat, protože školních akcí je hodně, a tak 5. 12. dostala
přednost reprezentace školy sportu.

V úterý už nikdo nemyslel na nic jiného, než kdy se čerti objeví v jejich třídě.
Nutno říci, že deváťáci měli napilno, neboť k velkému počtu tříd na škole ještě mu-
seli postrašit MŠ v Zálesní Lhotě, MŠ studeneckou a kuchařky ve školní jídelně.
Zvládli to za pět vyučovacích hodin s malými pauzami na vyvětrání svého těla
z teplého kostýmu. Letos jsme na děti byli hodní, Mikuláš předčítal, andílci roz-
dávali pamlsky a čerti zvonili, rachotili řetězy a černou barvou na obličej zmazali
každého, aby se vědělo, kde už jsme byli. Žádnou újmu na zdraví jsme doufejme ni-

komu nezpůsobili, i když ta
hranice, kde končí legrace
a začíná strach nebo jiné ne
gativní pocity, ta je u každého
jinde. Myslíme si, že jsme
se snažili i uklidit! Třídní
učitelky určitě byly rády, že
jsme postrašili „třídní zlobily“
a též jim jistě lichotilo, když

na otázku: „Byla paní učitelka hodná⁈“,
odpovídaly děti kladně.

Ve středu se v restauraci Na Špici sešli
naši starší spoluobčané. Sedm našich čertů
společně s Mikulášem a dvěma andílky jim
přišlo zahrát a zazpívat a také se poptat,
zda byli všichni „hodní“. Bylo to příjemné
setkání, také se trochu recitovalo, fotilo
a strašilo…

Všem přítomným „starouškům“ jsme po-
přáli klidné svátky a hodně zdravíčka do
roku 2017. Děkujeme za pozvání.

9. třída +-ma-
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Korálková dílna
22. listopadu 2016 k nám opět na pozvání přijela paní Machová z Jičína a přivezla

k nám 10 obrovských tašek, plných korálků – materiálu pro nedočkavé děti, které
se moc těšily. V 7 hodin ráno
jsme proměnili jednu učebnu
v korálkovou dílnu, kde se po-
stupně vystřídalo 6 tříd. Z roz-
ličného materiálu žáci navlékali
korálky různých velikostí, tvarů
a barev a vlastnoručně tvořili
rozmanité šperky: náušnice, ko-
rálky, náramky, prstýnky, náhr-
delníky. Též si mohli zakoupit
již hotové výrobky, přáníčka
i pytlíčky s překvapením. Vy, co
jste už korálky navlékali, víte,

že je to báječná zábava a relaxace, při které zapomenete na starosti i nevlídné
počasí. A vy, co jste se k tomu ještě nedostali, vřele vám to doporučujeme.
Spokojené nadšené děti byly toho důkazem.

Mgr. Iva Exnerová (taky miluji práci s korálky)

Tonda obal na cestá v ZŠ
28. 11. se žáci 2.–7. tříd zúčastnili výukového programu Tonda obal na cestách.

Lektoři měli připravené různé pomůcky a aktivity, které byly zaměřeny na třídění
odpadů. Žáci měli možnost prohlédnout si různé odpady a možnosti jejich recyk-
lace. Mnohé žáky překvapilo, co všechno se dá vyrobit recyklací plastů, kterých je
kolem nás nejvíc. Zarazili se také nad množstvím odpadu, který každý člověk prů-
měrně za rok vyprodukuje,
je to zhruba polovina školní
třídy. Zajímavé bylo i zjiš-
tění, že tříděním papíru,
který se dá recyklovat
6×, ušetříme u nás zhruba
2 miliony stromů ročně.
Překvapivé byla informace,
že spalovny odpadu jsou
mnohem šetrnější k životní-
mu prostředí než skládky,
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i přesto, že se díky revitalizaci přemění na krásné zelené kopečky. Úkolem žáků
bylo během programu roztřídit balík kartiček s obrázky různého odpadu do správné
popelnice. Milým zjištěním pro lektora byl fakt, že někteří žáci dokázali ve třídění
udělat méně chyb než dospělí lidé. Cílem třídění bylo vyhodit co nejméně odpadu
do popelnice se směsným odpadem, což se povedlo. Někteří si dokázali poradit
i s vytříděním žárovky, kterou mnozí nesprávně hází do elektroodpadu. Úsporné
žárovky bychom měli dávat do nebezpečného odpadu kvůli obsahu rtuti, zatímco
běžné žárovky můžeme zahodit do směsného odpadu. Program byl pro žáky určitě
přínosem a zpestřením výuky. Děkujeme Tondovi a těšíme se zase někdy příště.

Mgr. V. Plůchová, koordinátor EVVO

Lyžařský výcvik
Dne 2. 1. jsme se třídy 7. A a 7. B vydali na lyžařský výcvik do Janských Lázní.

Lyžařský výcvik jsme měli naplánovaný od 2. ledna do 6. ledna. Ráno jsme naložili
lyže, tašky a další zavazadla do autobusu a v 8.00 vyrazili od sokolovny. Jako ly-
žařský dozor s námi jel pan učitel Mgr. Petr Baudyš a paní učitelka Mgr. Alexandra
Brožová. Okolo deváté hodiny jsme dorazili do Janských Lázní do školy v přírodě
Duncan, kde jsme trávili dalších pár dní. Když jsme přijeli, rozkoukali jsme se, dali
si lyže do lyžárny a šli jsme si na Černou horu vyzvednout permice. V penzionu
Duncan jsme si vybalili věci a vychutnali si výtečný oběd. Po obědě následoval po-
lední klid. Poté jsme šli na sjezdovku pro začátečníky, která se nacházela přímo
za naším ubytováním. Dvakrát jsme šlapali z půlky sjezdovku nahoru, abychom se
naučili chovat na sjezdovce. Potom jsme dostali permanentky a vesele jsme se učili
jezdit na vleku, zatáčeli, brzdili, stoupali – to vše pro větší kopce V 16 hodin jsme
opustili sjezdovku a vydali se na procházku. Samozřejmě nedílnou součástí pro-
cházky byla zastávka ve večerce pro mlsky na večer. Následovala večeře. Večerka
byla v půl desáté a taky na večer jsme museli odevzdat mobily pro lepší spaní. Asi
se moc nevyspala paní učitelka, protože k ránu se jí rozehrály mobily. Následující
dny probíhaly dle výpovědi mých spolužáků obdobně. V úterý jsem musel bohužel
lyžařský výcvik předčasně opustit. Spolužák mně přejel ruku.

Následující den ve středu jsme jako obvykle v 7 hodin vstali a vyrazili na snídani.
Poté jsme se oblékli, nasadili přezkáče a vyrazili na sjezdovku za náš penzion. Sjeli
jsme dolů k zastávce, kde jsme asi 10 minut čekali na skibus na Černou horu. Bylo
v něm docela hodně lidí, ale vešli jsme se. Na parkovišti nedaleko budovy s lanov-
kou na Černou horu jsme vystoupili a šli jsme k budově s lanovkou. Uvnitř jsme
vyšli 2 poschodí nahoru, kde se nacházela samotná lanovka. Ten den zde nebylo
ani moc lidí, což se nám velice hodilo. Postupně všichni vyjeli nahoru, kde jsme
se shromáždili. Pak jsme jeli dolů a vždy jsme po kusu cesty zastavili, abychom
se ujistili že jsme všichni a nikdo nezůstal moc pozadu. Počasí celkem šlo, i když
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trochu sněžilo, ale ne tak, aby
to vadilo. Sjezdovka byla krásně
upravená a lyžovalo se dobře.
Měli jsme tu pár pádů, ale ni-
komu se nic vážného nestalo,
a myslím, že všichni si to užili.
Sjezdovku jsme sjeli asi třikrát
a pak jsme odjeli skibusem pod
sjezdovku u našeho penzionu.
Pak jsme vlekem vyjeli nahoru,
došli k lyžárně a uklidili lyže.
Poté jsme se převlékli a šli na
oběd. Jelikož jsme se vrátili

z Černé hory později, byl i polední klid o něco delší. Pak jsme šli opět lyžovat,
a když jsme se vrátili, následovala zdravotní procházka. V 18.00 už jsme byli
v penzionu a večeřeli jsme. Následovně jsme se sešli ve společenské místnosti
a každý pokoj měl připravenou nějakou společenskou hru. Hráli jsme skoro celý
večer a pak byla v půl desáté večerka.

Celý čtvrtek probíhal v zavedeném pořádku: budíček, snídaně a opět jsme jeli
na Černou horu, kde tentokrát bylo narváno. Následoval oběd a polední klid. Od-
poledne jsme znovu lyžovali, před večeří jsme šli na procházku a mohli jsme si
znovu nakoupit nějaké jídlo. Večer jsme hráli hry a všichni se docela bavili. Poté
byla večerka a my jsme museli jít spát. Další a poslední den lyžařského výcviku
(pátek) byl hodně rušný, protože jsme všichni museli balit svoje věci, uklízet pokoje
a připravovat se na odjezd. Dopoledne jsme ještě lyžovali na sjezdovce u penzionu
a všichni už se těšili domů. Po obědě jsme pak museli svoje věci včetně lyží přinést
až k hlavní silnici, protože kvůli množství sněhu autobus nemohl přijet až k penzi-
onu. Vše jsme donesli až k autobusu, naložili všechna zavazadla a vydali se na cestu
domů. Všichni si to užili a nejlepší byla Černá hora. Sice se tam stala nehoda, kvůli
které musel jet Tom domů, ale myslím si, že i on si ty dva dny, které tam strávil,
užil. Dík patří hlavně paní učitelce, která informace potřebné k výcviku vždy dobře
a zřetelně podala a my je respektovali.

Tomáš Podzimek a Ivo Mühlbach, žáci 7. ročníku

Školní kolo v recitaci 2016
Letošní školní kolo recitaci proběhlo již ve středu 7. 12. 2016, protože někteří ši-

kovní recitátoři mají před sebou i jiné akce, tak abychom je o soutěžení nepřipra-
vili, byli jsme oproti jiným ročníkům v předstihu. Letos soutěžilo přes sedmdesát
dětí ve čtyřech kategoriích, pouze prvňáčci byli mimo soutěž. V porotě usedly paní
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učitelky: Zdena Erbe-
nová, Míla Jindrová,
Petra Šedivá. Porota se
výborně shodla, i když
rozhodování jim v ně-
kterých kategoriích ni-
kdo nezáviděl. Letos nás
potěšili především sou-
těžící z kategorie 8., 9. tř.

Nebývá zvykem, aby tato věková
skupina jevila zájem zrovna o re
citaci. Též se neradi učí dlouhé texty
a vystupovat před publikem jim už
vůbec nedělá dobře. Proto si velmi
ceníme toho, že se nám v těchto
ročnících sešly šikovné a ochotné
děti.

Zvítězila zkušená recitátor-
ka Tereza Chrástová, na
druhém místě překvapil
výborně vybraným i reprodu-
kovaným textem Vítek Štefan
a o třetí místo se podělily
slečny Eliška Hamáčková
a Adélka Nosková.

Také kategorie 6., 7. tř.
měla pěknou úroveň, pro-
tože je zde většina recitátorů
se zkušenostmi z okresních i krajských kol. Profesionálním výkonem zvítězila Lucie
Pekárková, druhá v pořadí se umístila Majda Chrástová a třetí místo si zasloužila
Vanesa Hofmanová.
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V kategorii 4., 5. tř. zvítě-
zil Samuel Mečíř, druhé místo
patří Tině Suchánkové a třetí
Jolance Kolářové.

V kategorii 2., 3. tř. zvítě-
zil Šimon Mejsnar, druhá byla
Šárka Hamáčková a třetí Ba-
runka Chrástová.

Měli jsme možnost vidět
a hlavně slyšet spoustu pěk-
ných textů a potěšující také
je, že soutěží i chlapci a jsou
v tom dobří, dokud se nezač-
nou stydět…

Poděkování patří vedení školy, které umožnilo všem třídám postupně nahléd
nout do našeho „recitačního stánku“, a též děkujeme za ceny v podobě sladkostí
a knížek, zakoupené do soutěže.

Děkujeme všem soutěžícím za jejich pěkné výkony a vítězům gratulujeme. Do
okresního kola, které bývá v březnu, se budou připravovat pro jistotu první tři
umístění. Od kategorie 6., 7. tř. je zapotřebí mít dva texty (próza nebo poezie). Sou-
těží Vás ráda provázela R. Macháčová.

Výlety do studenecké minulosti 10.

Rok 1913
Cihelna. V tomto roce prodal Václav Jirko ve veřejné dražbě místní cihelnu. Kou-

pil ji Karel Tauchman, bývalý studenecký rychtář. Dalšími účastníky na kruhové
cihelně byli: Frant. Karásek, pekař, Josef Štefan, rolník, Vitvar František, hostinský,
a firma Fejfar a Mládek.

Sokol. cvičení. 29. června pořádala těl. jednota Sokol místní veřejné cvičení,
které se mělo původně konati na školní zahradě, kde již také bylo pro slavnost vše
připraveno. Ale již vpředvečer slavnosti začalo pršet a déšť neustal ani dne násle-
dujícího. Cvičení konáno bylo proto v hostinci u Višňáků za poměrně malé účasti
obecenstva.

Obecní volby. 28. a 29. července konány byly obecní volby, jelikož volby v r.
1911 provedené prohlášeny byly za neplatné. Konány byly v I. třídě obecné školy
a ve volební komisi zasedali: Josef Erban, Karel Tauchman, Antonín Řehoř a Josef
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Sedláček. Volební agitace byla veliká a směřovala na jedné straně hlavně k tomu,
aby do obecního zastupitelstva nebyl zvolen bývalý starosta Exner. A tak se také
skutečně stalo. Exner zvolen vůbec nebyl a z předcházejícího obecního zastupitel-
stva dostali se do nového pouze čtyři členové. Ostatních 14 zvoleno z lidí většinou
mladých. Poněvadž však i proti těmto volbám byly nadřízeným úřadům podány ná-
mitky (bývalým starostou Exnerem), zasedalo ještě dále staré obecní zastupitelstvo.

Nový taneční sál. 14. září – o zdejším posvícení – konala se v hostinci U Johnů
(čp. 176) opět taneční zábava. Hostinec ten byl tohoto roku úplně přestavěn a vy-
budován u něj prostorný taneční sál.

Požár. 6. října v 5 hodin ráno vypukl ve stodole rolníka Karla Jecha, čp. 291,
oheň, který brzy zachvátil i chlév a obytné stavení. Poněvadž stodola byla plná
nevymláceného obilí, trval oheň velmi dlouho. Stodola shořela úplně, na chlévě
a obytném stavení jen kryt. Majitel utrpěl velkou škodu, neboť kromě veškerého
obilí shořely mu i zásoby krmiva a všecky stroje hospodářské.

Nové divadlo. 30. listopadu sehrál divadelní odbor jednoty Svatojosefské na no-
vém jevišti v hostinci U Johnů divadelní hru „Bez požehnání“. Jeviště toto – starší –
zakoupil spolek od Řemeslnické besedy v Pardubicích, stálo i s potřebnou úpravou
600 K. Návštěva toho dne byla velmi slušná a na vstupném vybráno bylo 80 K.

Četniá stanice. Dne 1. prosince t. r. přemístěna byla ze Studence do Roztok
četnická stanice. Tato stanice byla jednomužová a zřízena byla ve Studenci od
1. března 1889. Prvně byla umístěna v domě Jana Pauera, čp. 286. Od 1. září 1889
až do 30. listopadu 1906 byla v obecním domku čp. 298 , od 1. prosince 1906 do
31. května 1911 v domě J. Exnera čp. 279 (hotel) a od 1. června do 30. listopadu 1913
ve „Vinopalně“ čp. 178. Byla tedy četnická stanice ve zdejší obci celkem 24 roky
9 měsíců a vystřídalo se na ní 6 četnických strážmistrů: J. Kameník, Karel Kubín,
Josef Švarc, Dominik Šťastný, Václav Husák a František Müller.

Rok 1914
Neštěstí. 5. dubna – na Květnou neděli – před půl osmou ranní trousili se lidé

po státní silnici po skupinách směrem od Špice ke kostelu na ranní bohoslužby.
Jednu takovou skupinu tvořily babičky: Jeníková, Štefanová, matka kováře, a Prša-
lová, matka profesora Pršaly. Když byly asi 100 m před domem J. Pauera, čp. 286,
dojíždělo je auto Waltera z Vrchlabí. Poněvadž všechen prach autem zvířený byl vě-
trem hnán v tu stranu, kde právě výše jmenované ženy kráčely, chtěly tyto přeběh-
nouti v posledním okamžiku na druhou stranu silnice, aby nebyly zaprášeny. Ale
tyto kroky staly se pro dvě z nich osudnými – vběhly přímo pod přijíždějící auto.
Zabrzdění šoféra a prudké jeho trhnutí volantem nebylo již nic platné. Obě ženy
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byly usmrceny. Pršalová ležela na zemi s rozbitou lebkou a Štefanová byla kolem
auta zachycena za sukně a na kolo auta natočena tak, že byla přímo rozlámána. Jen
Jeníkové podařilo se včas uskočiti a zachrániti si život. Vilemíně Štefanové z čp. 201
bylo 69 let a Františce Pršalové z čp. 67 bylo 82 let.

Udání. 11. dubna konal se ve vsi církevní průvod s nejsvětější svátostí oltářní
v rukou místního faráře Řiba. Před trafikou u Sedláčků stáli Ludvík Zindulka, Vác-
lav Palas, dělníci u p. Vintra, Václav Masopust, Bedřich Hamáček, tkalc. dělníci
a Šlechtislav Žalský. Všichni tito muži vystoupili na počátku letošního roku (1914)
z církve římsko-katolické, začeš dal jim farář Řib odzvoniti umíráček, oznámil je
s kazatelny s obvyklým tehdy slovním doprovodem. Proto chtěli všichni tito výše
uvedení učiniti dnes – v den vzkříšení – panu faráři něco na oplátku. A tak když
ubíral se průvod kolem nich, nesmekli klobouky domnívajíce se, že tak činiti ne-
musí, když jsou bez vyznání náboženského. Byli však farářem Řibem žalováni, že
se provinili proti paragrafu 303 trestního zákona rak., jímž bylo podobné počínání
zakázáno. Obžalovaní byli vyslýcháni u soudu v Jilemnnici a 4. srpna v Jičíně. Za
svědky proti nim byli: František Říb, farář, Šebestián Hák, Josef Tomáš, Josef Ulvr,
Hynek Tauchman, Karel Štefan, Josef Jeník, Josef Beneš a prof. Josef Pršala. Ve pro-
spěch obžalovaných svědčili: František Čech, Josef Sedláček, František Sedláček,
Václav Vondra, Jan Šorfa a Josef Vízner. Všichni obžalovaní měli býti přísně potres-
táni, avšak starosti válečné věc odsunuly a po převratu bylo jim odpuštěno.

Volba starosty. 9. května byly schváleny obecní volby z minulého roku a mohlo
býti proto přikročeno k volbě obecního představenstva. Zvolený výbor sešel se
v místnosti Jana Šorfy, který v té době zastával úřad starostenský, a po vzájemné
dohodě volby provedeny následovně: starosta Jan Šorfa, 1. radní Karel Tauchman,
2. radní Josef Sedláček a 3. radní Josef Štefan. Dalšími členy obecního zastupitelstva
byli: Karel Štefan, Josef Jezdinský, Josef Albrecht, Karel Karásek, Josef Mádle, Josef
Kudr, Josef Hák, František Pošepný, Rudolf Vízner, František Tom.

Povodeň. 17. června počaly se po obloze tvořit zlověstné mraky, kterých stále
přibývalo. Poledne toho dne ohlásilo se bouřkou. Ve 2 hodiny odpoledne se setmělo,
bouřka se přiblížila a začalo poprchávati. V půlhodině změnila se tato přeprška
v mohutný lijavec, přičemž blesk stíhal blesk, rána ránu. Lidé se zatajeným dechem
pohlíželi okny na spoustu vody valící se dolů po vsi. Od Kobrových až na Smíta
tvořila voda vystouplá z břehů Olešky jedno jezero. Po vodě plulo množství dříví
polenového i dlouhého, voda vnikala do stavení a působila značné škody. Cesty
byly v mnoha místech vymleté, potok v několika místech ucpán nánosem a téměř
všecky dřevěné mosty přívalem strženy. Seno z luk bylo odplaveno, úroda na po-
lích silně poškozena. Na rybníky u zámeckého parku byla však pěkná podívaná.
Voda přetékala přes břehy obou rybníků ve výši 1/2 metru, takže tu vznikl dvojitý
vodopád. Louka pod dolením rybníkem byla zaplavena, ve vodě pluly kupy sena.
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Most u silnice nestačil vodu propouštěti, přetékala proto přes cestu bukovinskou
po louce kolem Vinopalny a hnala se prudce jako řeka do Bukoviny. Bukovinští se
divili, odkud tolik vody, neboť tam téměř nepršelo.

(pokračování roku 1914 příště)

Vzpomínky na poslední válečný rok
Na podzim roku 1944 byla v Říši smutná nálada. Pryč byly doby, kdy se z roz-

hlasu ozývaly nadšené zprávy z bojišť na východě, na západě i v severní Africe.
Luwaffe, německé válečné letectvo, shazovalo zápalné pumy. Rakety V1 a V2 do-
padaly na Londýn i na jiná anglická města. Německé ponorky potápěly spojenecké
křižníky i obchodní lodě v Atlantickém oceánu za zvuků německého vojenského
pochodu Gegen England. Hitler se po nezdařeném atentátu odmlčel. Nesloužilo mu
zdraví, selhával hlas, nemohl již vykřikovat do světa svoje nenávistné projevy, kte-
rými ohlupoval národ. Fašističtí spojenci se od něho odvraceli, v Evropě mu zůstal
jediný, Benito Mussolini s jeho fašistickými černými košilemi italské armády. Jeho
věrný sluha Joseph Goebbels, ministr propagandy, se v Berlíně snažil pokračovat
v plamenných projevech, jimiž povzbuzoval národ k válečnému nadšení. Měl ještě
v ruce poslední trumfy, kterými vyhrožoval – velmi účinnou tajnou zbraň. Ale vá-
lečných nadšenců ubývalo, ti, kteří zůstali Hitlerovi věrni, byli nebezpeční fanatici.
Nic pro ně nebylo ztraceno, byl tady ještě silný spojenec na Dálném východě –
Japonsko.

Bylo tu jaro 1945. Fronta se přibližovala k německým hranicím i k nám do Čech.
Ve Studenci se u Trojice kopaly zákopy, u kostela před zámkem byla připravena
zábrana proti tankům. Na výkopech pracovali vojáci v německých uniformách. Ne-
byli to Němci, ale Gruzínci, ruští zajatci, kteří se připojili k německé armádě. Nacisti
jim však do rukou zbraně nesvěřili, jenom krumpáče, lopaty i pily. Večer u Višňáků
i Erbenů se to hemžilo německými uniformami. Tito vojáci z pomocných pracov-
ních oddílů se s námi snažili domluvit, což se docela dařilo, mluvili dobře rusky.
Měli těch nacistů a války také akorát dost, jejich jediné přání bylo, aby to neřád-
stvo již konečně skončilo a mohli se vrátit do své vlasti pod Kavkaz. Jednoho krás-
ného podvečera, kdy slunko zapadalo za obzor, sešlo se před Višňákovou hospodou
množství lidí. Gruzínci zde předvedli koncert se zpěvem a svými národními tanci.
Utvořili kroužek, uprostřed stanuli dva tanečníci, jeden z nich představoval taneč-
nici, a začali tančit. Ti v kroužku zpívali gruzínské písně a rukama tleskali do taktu.
Velice se nám to líbilo, upřímně a dlouze jsme jim zatleskali. Spokojenost byla na
obou stranách. Tím jsme s nimi navázali přátelství. Spřátelil se s nimi i můj strýc
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Jarka Nosek, tehdy právě utekl z Německa, kde byl totálně nasazený. Podařilo se
mu využít zmatku, který nastal koncem války v celé Říši. Sehnal kdesi kořalku a po
zval Gruzínce domů na Nouzov na skleničku. Gruzínci popíjeli, zajídali to kysaným
zelím, které jim babička přinesla ze sklepa, družná zábava byla vynikající. V celém
Rusku se taková družba neobejde bez ohnivé vody (vodky). Toho byl svědek náš
táta, který se ocitl za první světové války v ruském zajetí, dostal se až do Taškentu
hluboko v Asii.

Ti Gruzínci byli první vlaštovky. Později v zimě se přes Horka po hlavní silnici
valily proudy zajatců, převážně ruských, pod dozorem ozbrojených německých vo-
jáků, kteří utíkali před postupující ruskou armádou. Tito zubožení, promrzlí, hla-
doví lidé měli na sobě pár hadříků, boty neměli, nohy měli obaleny jen tím, co našli
na cestě nebo co si upletli ze slámy. Většina z nich byla vážně nemocná. byly pří-
pady, kdy někteří vysílením upadli a nemohli pokračovat v chůzi. Byli zastřeleni.
Pro některé to byl pochod poslední, pochod smrti. Jakmile někdo z přihlížejících
podal zajatci skývu chleba, německý voják na něho namířil hlaveň pušky.

Později se přístup německých vojáků změnil. Brzo se rozšířila zpráva, že všichni
Němci se ještě nezbláznili, našlo se dost rozumných vojáků, kteří zamhouřili oči
a povolili sbírku jídla. Maminka rozkrájela dva pecny chleba, dala je do tašek, na-
ložili jsme je na sáně a jel jsem s tím nákladem na horeckou křižovatku, kde jsem
chleba rozdával zajatcům. Během minuty byly tašky prázdné, tolik nastavených ru-
kou nebylo možno uspokojit. Na zpáteční cestě jsem potkával lidi, kteří tam jeli za
stejným účelem. Jak zajatecké kolony zmizely, blížily se další karavany – pokud byl
sníh, tak na saních, později, když byla obleva, na vozech – s německými občany,
kteří prchali z východu. Byli mezi nimi i Francouzi, Italové a Jihoslovani, zavlečení
do Německa na práci. Někteří z transportu utíkali, především Slované, když slyšeli
příbuznou řeč, tak transport opustili. K nám přišli Srbové a oslovovali nás „bratře“,
bylo nám to milé. Bylo to jako kdysi v dobách biblických při stavbě věže babylonské
a zmatení jazyků. A to byl teprve začátek, později přicházeli další. Náš táta, který
se dostal za první světové války až do Uzbekistánu, velmi rád o tom v hospodě vy-
právěl, dlouze a tak popisně, že mu štamgasti (a zlé jazyky) začali říkat Taškent.
Stalo se, že táta k nám přivedl dva mohamedány, byli z Buchary. Táta se pochlubil,
že tam také byl, a přátelství bylo zpečetěno. Jeden z nich mi věnoval na památku
miniaturní korán, který nosil po celou tu válečnou anabázi v náprsní kapse.

Zdálo se, že té války je definitivní konec, ale nebylo tomu tak. Každý den při-
cházela jiná zpráva, Němci se doposud nevzdávali. Po silnici od Trutnova přijíž-
děli plně ozbrojení ustupující vojáci Schörnerovy armády, byla to událost století,
při tom jsme museli být. Na Horkách byla silnice přeplněna vojskem, obrněnými
vozy a vším vojenským materiálem. Sešli jsme se tam s různými lidmi a také po-
tkali jinocha přibližně stejného věku jako my. Svěřil se, že je žid a před půlrokem
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utekl z transportního vlaku směřujícího do koncentračního tábora. Vlak plný hla
dových, žíznivých lidí zůstal trčet dva dny na nádraží, on se nějakým záhadným
způsobem dostal z přísně střeženého vagónu a jak zjistil, že v dohledu není žádná
stráž, okamžitě zmizel. V blízkém okolí hledal studnu. Tu nenašel, ale potkal hodné
lidi, kteří jej napojili, nakrmili a ukryli. Po celou zimu se ukrýval na půdách, spal
v seně u dobrých lidí.

V této pohnuté době se stalo mnoho až neuvěřitelných událostí a šťastných i ne-
šťastných osobních příhod a osudových setkání.

Ladislav Tauchman

Sbor dobrovolných hasičů Studenec
Ohlédnutí za uplynulým rokem 2016

23. ledna se konal tradiční Hasičský bál. K tanci a posle-
chu nám zahrála skupina ,,Člověče, nezlob se“. Pro příchozí
bylo připraveno občerstvení, módní přehlídka salonu Monika
z Nové Paky, bohatá tombola a půlnoční slosování vstupenek
o sud piva.

V kronice se dočteme, že náš sbor byl založen 10. května 1886. Tento rok je
tomu tedy 130 let a my jsme toto krásné výročí řádně oslavili. První etapou oslav
bylo zhotovení nového hasičského tabla, které zdobí zeď naší klubovny. I klubovna
došla v únoru přestavby. Zeď pod znakem byla modře vymalována a do klubovny
přibyly nové poličky a skříně.

O víkendu 13. 5. – 15. 5. se konaly oslavy 130. výročí našeho sboru. V pátek
se konala ve studeneckém kostele sv. Jana Křtitele mše za hasiče, svěcení praporů
a položení květin k pomníku padlých. V sobotu proběhla na louce u mateřské školy
soutěž pro mladé hasiče a okrsková soutěž mužů a žen. Večer nám zpestřila hudební
skupina VZHáčka a skupina Vaťák. V neděli od 10.00 se konala výroční schůze a od
13.00 byl na programu slavnostní průvod, který začínal od Lípy, po dolení silnici až
za školu, kde oslavy pokračovaly. Chci poděkovat všem lidem, kteří se oslav účastnili
a jakoukoliv pomocí pomohli ke zdárnému průběhu této velké akce.

28. května Spolek přátel historických vozidel a Obecní úřad ve Studenci pořádal
9. ročník soutěže Studeneé míle. Občerstvení jsme celý den na této akci zajišťo-
vali my. Pro účastníky byly připraveny sejkory, párky v rohlíku, utopenci, zelňačka,
klobásy, guláš…
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1. července se konal letní podvečer za hasičárnou pro aktivní členy.
18. srpna se sešly naše ženy a uklidily hasičskou klubovnu, otřely prach a omyly

okna.
V sobotu 20. srpna se konala v Nedaříži noční hasičská soutěž. Ženy skončily

na 3. místě ze 6 družstev a dostaly veliký pohár. Muži skončili na 5. místě.
Poslední srpnovou sobotu se ve Žďáru konal již 2. ročník společenské akce Žďár-

ské dožínky. My jsme přijeli s naší nejstarší ruční stříkačkou a předvedli jme divá-
kům opravdový útok. Nechyběl příjezd, trumpeta, historické uniformy ani sousedé
s dětmi, kteří nám pomáhali nejen pumpovat, ale i nosit vodu ve starých konvích
a džberech. Tomáš na konci svého článku píše: krásné počasí, oku lahodící tech-
nika, výborné občerstvení a především fajn lidé.

V sobotu 17. září se konal tajný hasičský výlet, kterého se zúčastnilo 47 lidí a ři-
dič. Navštívili jsme: výrobnu hraček DETOA Jiřetín, pivovar Rezek „pivo z Jizer-
ských hor“ v obci Zásada. Ve stejné vesnici nás čekala i palírna Style Bohemia. Pak
následovala procházka kolem vodopádů na řece Černá Desná. Procházka to byla
opravdu nádherná a měla asi 3 km. Krakonoš nám ale přichystal překvapení. Asi
v půlce cesty na nás pustil veliký déšť. A lilo a lilo. V místech nám šla už voda na-

proti po cestě. Byli jsme
sice mokří, ale všichni jsme
to brali s velkým úsměvem.
Nakonec jsme všichni
došli k autobusu. Večeři
jsme si dali v Jablonci
nad Jizerou v restauraci
„Tunel“. Celý výlet opět
zvládli zorganizovat na

jedničku Tomáš Chrtek,
Vláďa Hamáček a Eva
Linková a za to jim patří
veliký dík. Všem se to moc
líbilo a už teď se těšíme,
kam nás vezmou příště.

23. září jsme již po 9.
pořádali pro děti a jejich
rodiče hasičské odpoledne
zakončené stezkou od
vahy. Děti plnily úkoly, za
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které dostaly drobnou cenu. Ceny byly letos krásné díky příspěvku od obce – děku
jeme. Zasoutěžit si s námi přišlo 74 dětí. Po setmění postrašila strašidla 106 dětí.

V pátek 25. listopadu se od 18.30 konala na Obecním úřadě ve Studenci výroční
valná hromada SDH Studenec.

Obec Studenec pořádala 3. prosince „Pohoštění obecní polévkou“. Akce začala
ve 13.00 v prostorách amfiteátru u ZŠ a MŠ Studenec, kde nás jako první přivítal
vládce hor Krakonoš. Během celého odpoledne bylo zajištěno občerstvení, o které
se postarali studenečtí hasiči. Přípravy začaly ráno, kdy se v kuchyni ZŠ Studenec
připravilo těsto na krkonošské sejkory. Hasiči pak navozili vše potřebné do svých

stánků. Zatopilo se v polní
kuchyni, a ze stánku tak
začaly vonět první sejkory.
Na zahřátí byl svařák od
Marka, medovina, grog,
káva, čaj a i něco ostřejšího.
Tento rok počasí přálo.
Ve čtvrtek před akcí na-
padl sníh, svítilo sluníčko a
k tomu nechyběla ani pravá
zima.

V letošním roce jsme byli poblahopřát těmto členům k jeji životnímu jubileu:
75 oslavil Věroslav Nosek a 85 Jan Tauchman. Přejeme jim ještě jednou hodně
zdraví.

Nakonec bych chtěla poděkovat Všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí
na přípravě, organizaci, ale i úklidu po různých akcích. Jejich práce si moc vážíme.
Stav naší členské základny k tomuto dni činí 199 členů.

Více fotografií a informací na hasici.studenec.cz

jednatelka SDH Studenec Miroslava Vanclová

Poděkování
Sbor dobrovolných hasičů Studenec pořádal 28. 1. 2017 tradiční Hasičský

bál. Chtěli bychom touto cestou moc poděkovat všem, kteří pomohli s přípra-
vou. Všem, kteří se zasloužili o hladký průběh bálu, a všem, kteří v neděli po
bále přišli uklízet. Děkujeme také ještě jednou všem sponzorům za ceny do
tomboly.

výbor SDH Studenec
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Vzpomínka na léto – SDH Studenec
MH „starší“ soustředění s názvem „Ostrov pokladů“

Soustředění starších dětí probíhalo tentokrát v kempu zvaném „Ostrov“ na Malé
Skále. Byli jsme tam od pondělí 15. 8. do pátku 19. 8. 2016.

Sešli jsme se tentokrát na Horkách na vlakovém nádraží. Vlak nám odjížděl
v 9.13. Do té doby jsme ještě stihli nastěhovat všechny věci Pepikovi do transpor-
tera. Ten nám je dovezl na Malou Skálu po poledni s obědem. My jsme nastoupili do
vlaku s malými batůžky a vyjeli. Přestup ve Staré Pace se nám podařil, v Semilech
nastoupil Lukáš a do kempu jsme dorazili již v plné sestavě po půl 11. Chata byla
veliká. Každý měl svoji postýlku a kolem spoustu místa na věci. Protože tam jaksi
jiný nábytek nebyl, tak to také tak dopadlo. Když jsme tam po obědě nastěhovali
věci, hodnocení pořádku jsem vzdala. Brzy po obědě jsme vyrazili na „krátkou“ pro-
cházku po okolí s hrou o body (poznávání nových topografických značek), a pro-
tože to tam Lukáš zná, vedl nás na „Zrcadlovou kozu“ Tam byla pro děti úžasná
atrakce. Přetahovací vor na laně. Děti byly nadšené. Převážely se s velkou chutí
a moc se jim to líbilo. Jen pozor! Až tam někdy pojedete, rozhodně vám neradím
vor přetížit. – Převrátí se a budete celí promočení i se všemi věcmi. A nezapomeňte
ho převrátit zpět. Dá to pěknou fušku. Můžeme to všichni potvrdit z vlastní zku-
šenosti. V restauraci na druhé straně jsme dětem nabízeli nanuky, ale někteří pro-
močení jedinci je ani
nechtěli. Vyždímali jsme
se a vyrazili na cestu zpět.
Čekala nás dlouhá túra…
Chvíli jsme si hráli na
hrdiny, ale protože vedra
ještě nezačala, zbaběle jsme
zavolali Pepika. Ten nás
dovezl do kempu. Trochu
jsme si odpočinuli a čekala
nás první hra o poklad.
Děti řešily šifru z přítoků
řeky Jizery a našly poklad – reflexní hasičská trička se svým jménem. Pak už byly
utahané, ale stály si za svým, že budou v noci hlídkovat. Posilnily se langošem a po
dvou hodinách se střídaly na hlídkách až do rána.

Ráno po snídani jsme vyšli do Besedických skal, rozdělení na dvě skupiny.
Lucka, Lída a já jsme šly napřed, schovávat psaníčka a děti s Lukášem šli za námi
hledat. Setkali jsme se na rozcestí „Kalich“. Tam našly děti poslední psaníčka, řešili
jsme odpovědi na otázky a našli jsme si druhý poklad – velké čokoládové mince.
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Adam to oslavil po svém…
oranžovou dýmovnicí – no
nevím, jestli se to skalám lí-
bilo. Dál jsme prošli společně
celý okruh skal se zastáv-
kou na občerstvení v kiosku
„u Kalicha“ a po červené
jsme se vrátili do kempu.
Děti se těšily do vody, tak
jsme je nechali trochu namo-
čit v podobě hry – přechá-
zení ve vodě na rychlost. Na

dlouhé koupání teplo ještě nebylo. Byl to celkem náročný den, přesto děti chtěly
hlídkovat. Ráno ale všechny spaly – nevím, kde se stala chyba.

Na středu jsme se všichni těšili. Čekal nás výlet na raech. Přijel za námi Luboš
Link a v 9.00 jsme nafasovali pádla a ray. Lukáš nám chvíli vysvětloval na klidné
vodě, jak se to řídí, a když měl trochu pocit, že jsme to pochopili i my, kteří to ří-
díme poprvé v životě, sjeli jsme jezem dolů. Zvládli jsme to všichni v pohodě. Na
vodě se nám líbilo. Sice jsme se nevyhnuli menší námořní bitvě a někteří to opět ne-
přežili se suchou kůží, ale do Dolánek jsme dorazili. Vylodili jsme se, naložili věci do
auta, převlékli se tentokrát do suchého oblečení a šli na oběd do krásné restaurace
na zámku Hrubý Rohozec. Byli jsme vyčerpaní, ale po odpočinku jsme cestu zpátky
zvládli všichni. Někteří šli skalním městečkem, druhá půlka volila kratší cestu po
silnici. Sešli jsme se v kempu na pozdní svačinu. Zahráli si petanque o mince a těšili
se na teplou večeři, kterou nám Pepik přivezl. Pak jsme odpočívali. Děti už tento-
krát ani nechtěly hlídkovat. Byli jsme všichni utahaní a těšili se do pelechu.

Ráno nás vítalo sluníčko, proto jsme šli na krátký výlet na hrad Vranov, přímo
nad naším kempem. Nebyl to dlouhý, ale vysoký výšlap. Pantheon, jak je hrad na-
zván, je vysoko ve skalách a je z něho krásný výhled na krajinu. Při tak pěkném
počasí bylo opravdu nač se dívat. Prohlídka byla rozdělena čísly a text jsme si četli
sami. To samozřejmě ne všechny nadchlo, ale vydrželi. Dolů už jsme šli s pocitem,
že se těšíme do vody a po obědě jsme tam také všichni hupli. Zahráli jsme si ještě
další hru o poklad. Tentokrát si děti poklad i mapu schovávaly samy (skupiny sobě
navzájem). Podařilo se jim to i zašifrovat. Takže si všichni našli pytlík sladkostí
a každý dostal stříkací dělo. No, a co se dělo potom… je asi jasné. Ve vodě to stříkalo
na všechny strany. Lidé, co jezdili na lodích, z toho byli trochu přepadlí, ale bylo
teplo, tak nám to snad odpustili. Bylo konečně opravdu teplo. Lukáš vymyslel, že
bychom mohli jít na Žlutou plovárnu – na druhé straně řeky, půjčit prkna na vodu.
Tak jsme si zuli boty, přešli jez a půjčili si na hodinu prkna na vodu. To byl závod
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o život… Po večeři ve 20.00 jsme dali nástup na noční pochod. Vybaveni pitím a ba
terkami jsme procházeli tmavým lesem a hledali hrad Zbirohy. Po delším průzkumu
okolí a několika zacházkách jsme našli zříceninu hradu s krásným sklepením. Bylo
to vzrušující, obzvlášť po přečtení zdejší pověsti o černém rytíři. Děti si našly další
poklad – malinké baterky. A vyrazili jsme zpět. To už bylo v pohodě. Už jsme znali
cestu. Noční putování bylo vyčerpávající. Musím všechny moc pochválit. Obzvlášť
náročné bylo pro Adama, kterému bylo cestou tak špatně, že zvracel, a pro Kačku,
kterou bolel kotník. Až jsem se divila, jak si naši hasiči ochotně pomáhají. (Kačku
děti celou cestu podpíraly a o Adama se staral taťka, tak jsme na ně jen občas po
čkali.) Myslím, že tohle jsou právě ty situace, kdy se pozná, jaký kdo je. A tyhle
děti si v těžkých situacích rozhodně vědí rady.

Na hlídku už ani nikoho nenapadlo chodit. O půlnoci jsme zalehli a spali až do
rána. To už začalo veliké balení. Všichni jsme hledali svoje věci a nosili je na hro-
madu. V 10.00 bylo uklizeno. Zahráli jsme si ještě hru „praskání balónků“, vykou-
pali se v Jizeře, dali si volejbal a házeli si s vodními balónky. Bylo nádherně teplo.
Užívali jsme sluníčka celé odpoledne. Na závěr byla skvělá pizza v místní pizzerii
a dali jsme si bezva zmrzku a ovocnou dřeň. Domů nás dovezl opět vláček. Krásně
jsme si zahulákali v každém tunelu a rodiče přivítali, jak se patří. Soustředění roz-
hodně nebyla procházka růžovým sadem. Bylo náročnou zatěžkávající zkouškou
a hranice našich možností posunulo zase o kousek dál. Děkuji všem, kdo se ho
s námi zúčastnili. Máme bezva partu a jsem všem moc vděčná za krásné vzpomínky
na každý společně strávený okamžik.

Zúčastnily se tyto děti: Eliška Hamáčková, Eliška Drbohlavová, Barča Vanclová,
Kačka Ježková a Kačka Tušiaková. Adam Kalenský, Jirka Ježek, Tom Podzimek, Filip
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Matuška, Martin Jerie, Radim Link, Pepča Vancl, Ondra Vaníček, Domča Křišťák
a Dan Vavák.

Vedoucí: Lucka a Lída Grofovy, Lukáš Kalenský a já.
O jídlo se staral Pepik Vancl a na raech nám pomáhal Luboš Link.
Moc děkuji všem, kdo nám jakkoliv pomáhali.

Verča Vanclová

T. J. Sokol Studenec
Výstup na Strážník

Výstup na horu Strážník, který pořádá Sokol Studenec vždy
v předposlední den roku, je pravidelným zpestřením vánočních

a novoročních svátků. V pátek 30. 12. 2016 bylo pro pěší vycházku ideální počasí –
sluníčko svítilo, teplota trochu nad nulou, cesty bez sněhu. Odpoledne ve tři hodiny
od sokolovny vyrazilo 150 účastníků, kteří na přechodu silnice trochu zpozdili
dopravu, další pochodníci přicházeli od Špice, kostela, ze Zálesní Lhoty. A tak
součet a odhad potvrdil setkání 310 občanů Studence a Zálesní Lhoty, uvítali jsme
i návštěvníky z okolních obcí.

Na vrcholu se kolem ohně vzpomínalo (tentokrát na počátky studeneckého lyžo-
vání), vesele se zpívalo za tradičního hudebního doprovodu manželů Heleny a Jo-
sefa Hákových, opékaly se uzeniny, pil se dobrý čaj a především si všichni popřáli
vše dobré v přicházejícím
novém roce 2017.

Jaroslav Hák

Na přechodu U Trojice
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Na Strážníku mnoho
volného místa nebylo

S písničkou je vždy
hezky

Nejmladší žáci Vojta Trejbal a Matěj Tauchman získali 1. a 2. místo na 1 km

Přebor ČOS a krajský pohár
Sokol Studenec 4. února uspořádal Přebory ČOS v běhu na lyžích, které byly na-

víc spojeny s krajským pohárovým závodem žactva. Oba závody přivedly na start
301 závodníků, a tak studenec-
ké naděje mohly předvést
své umění na domovských
tratích v kvalitní konkure-
nci. Na náročných tratích
za hasičárnou se naposledy
závodilo v roce 2010, v dalších
letech se závody pořádaly
u sokolovny, nebo ve Vrchlabí.
Při letošní příznivé zimě jsme
se vrátili na standardní tratě
a těšili se na „prašanové“
závody. Přišla však víkendová
obleva, která sice ztížila přípravu
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Markéta Štefanová a Zuzka Bourová na stupních vítězů
za 1. a 3. místo

závodu, ale bezvadně
upraveným stopám uško-
dila jen málo, sobotní
ranní déšť naštěstí brzo
přestal a následné mlhavé
dopoledne mohlo škodit
jen trenérům při hledání
nejlepších kombinací ly-
žařských vosků.

Při sokolských přebo-
rech jsme si zvykli na
souboje našich závodníků
s lyžaři Sokola Skuhrov.
Z tohoto měření sil vy-
šli naši opět o něco lépe
a v hodnocení družstev
předstihli své soupeře

o 46 bodů. Na sokolských stupních vítězů tentokrát byli: Laura Buďárková, Václav
Pochop, Jakub Trejbal, Kája Pavlová, Petra Brožová, Bára Chrástová, Vojta Trejbal,
Matěj Tauchman, Petr Pochop, Markéta Štefanová, Zuzana Bourová, Jan Štefan,
Terka Chrástová, Vít Štefan, Eliška Plecháčová, Michal Hák.

Zajímavější souboje nabídl krajský pohárový závod. Do Studence přijela nejsil-
nější žákovská konkurence (Jablonec n. N., Jilemnice, Dukla Liberec), a tak místo
na stupních vítězů mohl zajistit jen nejlepší výkon. A tento výkon předvedlo sedm
našich závodníků:

1. místo: Vojta Trejbal, Markéta Štefanová, Jan Štefan
2. místo: Petra Brožová, Matěj Tauchman
3. místo: Bára Chrástová, Zuzana Bourová

Výsledky tohoto závodu potvrdily postavení Sokola Studenec na výborném
4. místě v Poháru KSL za silnými oddíly Ski klubu Jablonec, SKI Jilemnice a Dukly
Liberec. V celkovém pořadí je hodnoceno 10 lyžařských oddílů Libereckého kraje!
A navíc výše jmenovaní závodníci jsou na nejpřednějších místech celkového po-
hárového pořadí.

Poděkování patří všem pořadatelům za výborně zvládnuté závody, gratulace
úspěšným závodníkům a těm i přání zdraví a dostatek sil do vrcholných závodů
v druhé části sezóny.

Jaroslav Hák
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Sportovní klub Studenec
Rok 2017 nezahájil tentokrát Sportovní klub Studenec tradičním turnajem v ma-

riáši. Po 25 ročnících byla tradice snad pouze přerušena, neboť v posledních roční-
cích se mariášnického klání zúčastňovali pouze „přespolní mariášníci“, kteří se pra-
videlně zúčastňují turnajů v okolí. Trochu se tak vytratil původní smysl zaklada-
telů tohoto turnaje uspořádat nezávazný turnaj pro Studenecké. A tak se tradičním
symbolickým předělem mezi jednotlivými roky stala valná hromada SK Studenec,
která proběhla v polovině ledna v Penzionu Trautenberk.

První část byla věnována mládeži do 15 let a hojná účast této věkové skupiny na
valné hromadě jen potvrdila rostoucí aktivní členskou základnu sportujících dětí
v rámci SK Studenec. Ve druhé části valné hromady byli dospělí členové seznámeni
se změnami v rámci SK Studenec, které proběhly v souvislosti se změnami Občan-
ského zákoníku, a se zavedením informačních elektronických systémů v rámci jed-
notlivých sportovních oddílů. Dále byli členové seznámeni s průběhem jednání se
Sokolem Studenec o odkoupení fotbalového areálu a plánem rekonstrukce fotbalo-
vých kabin. Jako obvykle následovaly zprávy vedoucích jednotlivých mužstev a od-
dílů o činnosti za rok 2016. Valná hromada jen doložila narůst objemu činnosti SK
Studenec včetně řady výborných sportovních výsledků. Valná hromada také oce-
nila zapojení ostatních členů SK Studenec do činnosti klubu, především při pořá-
dání nesportovních akcí (Masopustní šibřinky, Čarodějnice, Fotbalová pouť, závody
v orientačním běhu) a poděkovala za podporu i svým fanouškům, kteří se hrdě hlásí
ke svým klubovým barvám.

Za zmínku stojí i to, že člen SK Studenec Pavel Štefan měl to štěstí, že se přímo
ve Studenci potkal s reprezentantem Zimbabwe a hráčem pražské Sparty Costou,
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který se zastavil při cestě do Krkonoš na stu-
denecké Shellce. Ochotně počkal, až si Pavel
dojede domů pro telefon a nechal se zvěčnit
do „studenecké historie“.

Fotbalové dění se v současné době neza-
stavuje ani v zimě. Ještě na závěr roku 2016
se zúčastnily studenecké mládežnické týmy
halových turnajů v Jilemnici a Jaroměři za
účasti fotbalově vyspělých týmů. Nejlépe si
vedli mladší žáci v Jilemnici, kde v zápase
o 3. místo porazili tým FC Vrchlabí.

Všechna mužstva také zahájila zimní přípravu jednak ve studenecké sokolovně,
jednak na umělém povrchu multifunkčního hřiště studenecké školy.

Přes zimu nezahálejí ani orientační běžci, k přípravě na další sezónu využili mi-
mořádně dobrých sněhových podmínek a věnovali se tréninkům na upravených
běžeckých stopách včetně silvestrovského výjezdu na krásně upravené tratě v pol-
ských Jakuszycích. Jeden tréninkový víkend strávili i na chatě novopackých orien-
tačních běžců Na Pláních ve Špindlerově Mlýně. Dobré sněhové podmínky umož-
nily i uspořádání prvních mistrovských závodů v lyžařském orientačním běhu. Již
v prosinci se Terka Chrástová zúčastnila soustředění širšího výběru reprezentač-
ního družstva dorostu v Norsku, kde získala řadu zkušeností v nádherných teré-
nech. První závody proběhly společně s orientačními běžci z Německa v Klingen-
thalu. Hned první závod přinesl zisk titulu mistra ČR v závodě štafet v kategorii
D17 (Terka Chrástová, Šárka Rückerová, Dominika Kalenská).
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V pohárovém závodě jednot-
livců v kategorii D17 se vešly
všechny studenecké závodnice do
první desítky (4. Terka Chrástová,
5. Veronika Gallová a 9. Šárka
Rückerová), Dominika Kalenská
obsadila 6. místo v D20, v H17 si
nejlépe vedl Vítek Štefan, který si
dojel na náročné trati pro 6. místo

(12. Lukáš Link, 24. Aleš
Mühlbach).

Další víkend se závod-
níci přesunuli na druhý ko-
nec republiky do Rejvízu
a studeneckým závodníkům
přinesl tento výlet druhou
mistrovskou medaili. Vítek
Štefan získal stříbrnou me-

daili v Mistrovství ČR na krátké trati
v kategorii H17 a bilanci doplnili
kvalitním vystoupením i zbylí členo-
vé minivýpravy (Terka Chrástová
5. místo v D17, Lukáš Link 6. místo
v H17 a Tomáš Chrást 8. místo
v H35). Vítek Štefan přidal ještě
3. místo v nedělním pohárovém
závodě.

Další úspěchy zaznamenal SK Studenec i v ostatních sportech. Marek Uvizl
se stal halovým přeborníkem Libereckého kraje v běhu na 1500 m a nepřímo se
můžeme pochlubit i tím, že stále ještě člen SK Studenec Adam Zika získal zlatou
medaili na Univerziádě v Kazachstánu v závodě družstev v paralelním slalomu.
Úspěšně si vede i svěřenec Filipa Marka Jan Zabystřan v závodech FIS, který si
při vítězství ve slalomu ve FIS závodech v Albrechticích sjel vynikajících 26,50 FIS
bodů.
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Školní sportovní klub
V závěru uplynulého roku byla sehrána další kola futsalových soutěží, ve kte-

rých máme zapojeny čtyři týmy. Mnohem více škol je přihlášeno mezi chlapci, a tak
už v divizním semifinále čekali studenecké fotbalisty velice silní soupeři. Mladší
v kategorii H7 odjeli ke svému turnaji do Pardubic-Ohrazenic a čekali je tady li-
goví žáci Hradce Králové (ZŠ Sever), Pardubic (ZŠ Ohrazenice) a Trutnova. Hrálo
se v minitělocvičně a studeneckým hráčům se v tomto turnaji nedařilo, prohráli
všechny zápasy a z dalšího průběhu turnaje byli vyřazeni. Těžkou úlohu měli jejich
starší spoluhráči v kategorii H9, v Liberci je čekali ligoví žáci FC Slovan Liberec (ZŠ
Barvířská) a Železný Brod. S Železným Brodem si poradili, ale na svého libereckého
soupeře stačili pouze první poločas a i jejich turnajová cesta skončila v divizním
semifinále.

V kategorii dívek je méně přihlášených týmů, a tak oba studenecké týmy po-
stoupily přímo do českého finále. Oba turnaje se uskutečnily v Radotíně, mladší
dívky měly za soupeře dvě školy z Plzně a sportovní školu z Pardubic-Ohrazenic.
Vedly si nadmíru úspěšně a v dvoukolovém systému turnaje pouze dvakrát remizo-
valy a suverénně obsadily první místo a zajistily si postup do celostátního finále. Při
celkovém skóre 8:2 a zisku 14 bodů byla střelecky nejúspěšnější Iveta Bartoňová,
dva góly vstřelila Nelya Ryashko, po jednom přidaly Markéta Štefanová a Pavlína
Votočková. Velkou zásluhu na celkovém vítězství v turnaji má i svými výbornými
výkony gólmanka Bára Šulcová.

Starší dívky měly daleko
těžší úlohu, neboť v českém
finále je čekalo 6 dalších
škol. K postupu chybělo
velice málo, dívky porazily
Lomnici nad Lužnicí 4:0,
Dobříš 1:0, remizovali 0:0
s Plzní a Třeboní a prohrály
0:4 s Pardubicemi a 0:2 s Trut
novem. V posledním zápase
s Plzní měly výraznou převahu,
nastřelily tyč a další šance
neproměnily, vítězství by
je posunulo do celostátního
finále. K postupu by stačilo
i vítězství Pardubic v posledním
utkání turnaje nad Plzní,
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ale zápas skončil k našemu zklamání remízou, a tak dívky o skóre nepostoupily.
K hlavním oporám týmu patřila především Linda Zahradníková, Veronika
Šimůnková a Nikola Marková v brance.

Studenečtí florbalisté a florbalistky berou
stříbrné medaile

Pouze pár dnů po starších spolužácích se pustili do florbalových bojů také stu-
denečtí šesťáci a sedmáci. Tradiční okrskové florbalové klání se opět uskutečnilo ve
sportovní hale v Jilemnici.

Mladší žáci

ZŠ Studenec – ZŠ Roztoky 1:1 (0:1)
Do turnaje jsme vstoupili velmi smolně, a to i kvůli tomu, že už v první minutě

Petr Mazánek zaznamenal nádhernou trefu, ale bohužel do vlastní branky. Soupeř
se pak zatáhl a spoléhal na rychlé protiútoky, které byly velmi nebezpečné. I přes
náš velký tlak se nedařilo alespoň vyrovnat. To zvládl až necelou minutu před kon-
cem Tomáš Jandura. Utkání tedy skončilo dělbou bodů.

ZŠ Studenec – ZŠ Horní Branná 4:0 (3:0)
Ve druhém utkání už naši florbalisté nenechali nikoho na pochybách, že i ten-

tokrát by rádi postoupili a soupeře jasně přehráli. Do průběhu zápasu tak mohli
zasáhnout postupně všichni hráči z týmu a nabrat tak cenné zkušenosti a to i k ob-
časné nelibosti některých starších spolužáků!

ZŠ Jilemnice Komenského – ZŠ Studenec 1:1 (0:1)
Utkání pravdy s tradičním soupeřem z Jilemnice. Pohodu z předchozího utkání

jsme si přenesli i do tohoto zápasu a po rychlé rozehrávce brankáře Daniela Navrá-
tila zakončoval Tomáš Jandura. V utkání potom už bohužel jednoznačně dominoval
soupeř a zaslouženě ve druhém poločase tečovanou střelou z dálky vyrovnal. Dělba
bodů naprosto zasloužená a postupová tajenka stále otevřená.

ZŠ Studenec – Gymnázium Jilemnice 3:2 (1:2)
Pokud jsme chtěli pomýšlet na postup, museli jsme v tomto utkání minimálně

remizovat. Do utkání jsme vstoupili rychlým gólem, ale potom jsme zbytečně pře-
nechali aktivitu hostům a ti dvěma góly v rozmezí půl minuty otočili na poločaso-
vých 2:1. Stejně jak jsme zahájili první poločas, tak i ve druhém se z první střely
prosadil Tomáš Jandura. Stejný hráč pak zařídil i obrat ve skóre.
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Díky souhře ostatních výsledků velmi vyrovnaného turnaje jsme nakonec obsa-
dili druhé postupové místo. Velkou zásluhu na něm mají: brankář – Daniel Navrá-
til, obránci – Matěj Šimůnek, Aleš Čapek, Petr Mazánek, Marek Machovec a útoč-
níci – Tomáš Jandura (nejlepší střelec Studence dal 6 branek z devíti studeneckých),
Roman Bandyk, Roman Hubálovský, Ondra Berger, Honzík Štefan, Michal Dyntar
a Dan Mečíř.

Mladší žákyně
I děvčata sehrála velmi dobrý turnaj a po velké bitvě skončila druhá. Postup je

tedy pro ně stejně jako pro chlapce odměnou za předvedený výkon.

O pohár beneé školy
Ve středu 25. ledna 2017 se žáci ZŠ Studenec zúčastnili již XX. ročníku závodu

v běhu na lyžích základních škol, který pořádá Základní škola na Benecku. Závo-
dilo se klasickou technikou, tratě byly krásně upraveny v těsné blízkosti benecké
základní školy, děti tudíž mají skvělé zázemí přímo ve třídách místní školy. Letošní
rok se na Benecko vydalo celkem 25 studeneckých dětí. Všechny závodily s velikou
chutí, proto zaslouží velikou pochvalu!

Kategorie žákyně 1.–2. třída: 500 metrů
5. místo Klára Kubátová 13. Kamila Klouzová
8. Laura Buďárková 16. Eliška Jodasová
9. Justýna Horáčková

Celkem závodilo 20 děvčátek z různých základních škol.

Žáci 1.–2. třída
13. místo Jakub Trejbal 15. Vlastimil Novotný

Chlapců se na trať dlouhou 500 metrů vydalo 21.

Žákyně 3.–4. třída: 1000 metrů
2. místo Karolína Pavlová 13. Jolana Kolářová
5. Gabriela Hubálovská 20. Nela Krebsová
6. Petra Brožová 22. Barbora Bulušková
7. Barbora Chrástová 24. Zuzana Tomášová

Celkem se zúčastnilo 29 dívek.

Žáci 3.–4. třída
5. místo Vojtěch Trejbal 16. Samuel Mečíř
11. Josef Šedivý 17. Šimon Horáček
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14. Petr Pochop 19. Jakub Huřťák
15. Jakub Dědeček

Na trať dlouhou 1000 metrů se vydalo 24 chlapců.

Žákyně 5. třída: 2000 metrů
1. místo Zuzana Bourová 5. Tina Suchánková

Žáci 5. třída
8. místo Vlastimil Sladovník

Děti si den plný běžeckého lyžování užily s radostí a úsměvem, všechny velmi
dobře reprezentovaly ZŠ Studenec.

Orel

Stolní tenis
A družstvo stolních tenistů bojuje v krajském přeboru 2. třídy, v němž je zatím

na 11. příčce před Benešovem, s kterým si připsalo zatím jediné vítězství v soutěži.
Muži sehráli několik vyrovnaných utkání, v nichž jim ale scházelo často potřebné
štěstí. V zatím posledním dvoukole podlehli muži silným týmům z Turnova na je-
jich půdě shodně 8:10. Tahounem týmu je Jenda Kuřík, který pro tým nasbíral již
28 vítězství. Nejvíce mu v utkáních pomáhají Martin Kuřík, Jan Suja, Miloš Tesař
a Zdeněk Kobrle.
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Tabulka krajského přeboru 2. třídy
1. KST Victory Liberec „A“ 14 10 2 2 0 127:71 36
2. TJ Doksy – Mimoň „A“ 14 11 0 3 0 130:82 36
3. TJ Jiskra Raspenava „B“ 14 11 0 3 0 125:80 36
4. TJ Sokol Turnov „C“ 14 10 1 3 0 126:95 35
5. TJ Jiskra Tanvald „A“ 14 8 2 4 0 121:93 32
6. TJ Jiskra Nový Bor „C“ 14 8 1 5 0 120:84 31
7. TJ Spartak Chrastava „B“ 14 6 2 6 0 107:89 28
8. SKST Liberec „H“ 14 5 2 7 0 97:101 26
9. TJ Sokol Turnov „D“ 14 6 0 8 0 74:117 26
10. TJ Sokol Bratříkov „B“ 14 2 0 12 0 63:130 18
11. Orel Studenec „A“ 14 1 1 12 0 73:133 17
12. Sokol Benešov u Semil „A“ 14 0 1 13 0 51:139 15

B tým hraje okresní přebor 1. třídy a v silné konkurenci usiluje nyní o posun
do horní poloviny tabulky. Nejvíce vítězství pro tým zatím nasbíral Jenda Vancl.
Výrazně mu v zisku bodů pomáhají Leoš Zahradník a Miloš Tesař. Dále v B týmu
nastupují Matěj Kuřík, Jenda Kuřík ml., Tomáš Exner a František Kuřík.

Tabulka okresního přeboru 1. třídy
1. TJ Spartak Rokytnice n. J. „A“ 15 15 0 0 0 150:35 45
2. TJ Sokol Turnov „E“ 13 11 0 2 0 119:64 35
3. TJ Sokol Košťálov „A“ 14 8 2 4 0 111:86 32
4. TJ Sokol Nová Ves n. P. „B“ 14 6 2 6 0 97:103 28
5. TJ Sokol Vesec „B“ 13 5 3 5 0 113:86 26
6. TJ Sokol Horní Branná „A“ 12 7 0 5 0 82:71 26
7. Orel Studenec „B“ 12 4 1 7 0 71:89 21
8. T. J. Sokol Tatobity „A“ 13 3 0 10 0 59:124 19
9. TJ Sokol Bradlecká Lhota „A“ 13 1 3 9 0 69:121 18
10. Sokol Benešov u Semil „B“ 15 1 1 13 0 49:141 18

Divadelní hra „O svaté Dorotě“ přilákala do orlovny
více než 150 lidí

Počátkem roku 2016 jsme se na výroční členské schůzi domluvili, že se poku-
síme obnovit tradici studeneckého divadla. Hned od začátku jsme doufali, že hlav-
ním tahounem bude člověk nejpovolanější Zdeněk Karásek. A tak se také stalo. Už
v průběhu května měl Zdeněk jasno o tom, co se bude hrát a v jakém obsazení.
A tak se v létě začalo zkoušet. Bylo však potřeba ještě zajistit vše okolo, tzn. kulisy,
kostýmy, hudební režii, nápovědu, propagaci atd. Asi všichni víme, jak je v dnešní
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době těžké sehnat
někoho, kdo se ve
svém volném čase
zapojí do nějaké
smysluplné akti-
vity. Nicméně se
nakonec obětavci
našli a v prosinci

bylo vše připraveno k premiéře.
Jelikož jsme nechtěli hrou
nabourávat předvánoční
čas, stanovili jsme termín
premiéry na neděli 15. ledna
od 16.00. V posledním týdnu

před premiérou už jsme zazname-
nali signály, že by kapacita
orlovny nemusela stačit, a tak
jsme se rozhodli, že přidáme druhé
představení od 18 hodin ve stej
ném termínu.

Ve hře „O svaté Dorotě i o ji-
ných a o jiném“, která byla

protká-na hudbou Adama Michny z Otradovic v podání našich mladých muzikantů,
se na scéně představili: Markéta Urbanová, Jan Tomáš, sourozenci Lucie, Dominik
a Patrik Pekárkovi, Ester Kovářová, Tereza Urbanová, bratři Tomáš, Šimon
a Dominik Urbanovi, Antonín Karásek, Anna Hylmarová a Pavel Urban.

Dále se na přípravě podíleli: Jaroslava a Václav Stránských, Jitka Kuříková,
Ludmila Pekárková, Iva a Stanislav Dubských, Stanislav Tauchman, Jan Horáček
a pod vším byl podepsán režisér Zdeněk Karásek.

I přes nepřízeň počasí divadlo přilákalo do orlovny neuvěřitelnou návštěvu. Na
odpolední představení přišlo téměř 90 diváků a dalších téměř 70 ještě dorazilo na
druhé představení od 18 hodin.

Finanční výtěžek byl poukázán na pomoc dvouletému Tomáši Némethovi ze
Žďáru nad Sázavou, který trpí Duchenneovou svalovou dystrofií.
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Spolky, organizace, firmy, změřme síly
Vážení členové studeneckých organizací, firem a spolků, bude to již 5 let, kdy

jsme při oslavách 100 let jednoty Orla ve Studenci společně změřili síly v různých
týmových soutěžích. Jelikož se tehdy akce velmi vydařila a byly na ni pozitivní
ohlasy, dovolujeme si vás letos opět pozvat na podobnou akci. V dostatečném před-
stihu před akcí budete informováni o tom, v jakých disciplínách budeme soutěžit
a jak budou vypadat jednotlivé týmy. Jen pro vaši počáteční představu – jednou
z disciplín bude pravděpodobně štafeta ve štípání dřeva, dále připadá v úvahu šta-
feta v pití piva apod. Nebráníme se ani dalším nápadům z vaší strany. Věříme, že se
mezi vámi najde dost odvážných a nadšených soutěživců a že vás přijde podpořit
široké publikum. Akce se uskuteční v sobotu 13. května u orlovny. Po celý den
budou k dispozici vepřové speciality z dílny Fandy Horáčka, o hudební doprovod
ve stylu folk a country se postarají Figury a od dopoledních hodin bude možné za-
soutěžit si i v populární hře mölkky.

Další plánované akce v roce 2017
Domácí volejbalová utkání našich žen (začátky vždy v 10.00):

6. 5. Orel Studenec – TJ Sokol Bílá Třemešná „B“
20. 5. Orel Studenec – TJ Lánov
27. 5. Orel Studenec – TJ Sokol Dřevěnice
3. 6. Orel Studenec – TJ Červený Kostelec „B“

17. 6. Orel Studenec – TJ Harant Pecka

26. srpna – volejbalový turnaj Studenecké mixy
27. srpna – dětské soutěžní odpoledne
2. září – letní bál s Levou rukou bandem
11. listopadu – Svatomartinský folkový večer

za jednotu Orla Václav Urban

Cukrovka – Jaké potraviny (ne)jíst
V dnešní nabídce potravin na trhu je velmi těžké se vyznat. Pro správnou zdra-

vou stravu jsou některé potraviny velmi vhodné, některé méně a některým je po-
třeba se přímo vyhnout.

Potraviny zakázané: tučné mléčné výrobky, žloutky a výrobky z nich, uzeniny,
tučné maso – husa, kachna, koncentrovaný alkohol, volný cukr, moučníky, solené
pochoutky – chipsy, oříšky.
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Potraviny doporučené: tuky – olej, margaríny, mléko a mléčné výrobky –
všechny druhy s nízkým obsahem tuků, maso – z mladších zvířat, libové (telecí,
vepřové, jehněčí, kuře, králík, krůta), ryby – sladkovodní i mořské, zvěřina, šunka
– drůbeží, vepřová v malém množství, zelenina – všechny druhy včetně luštěnin,
ovoce – v malém množství, pečivo – celozrnné druhy.

Diavýrobky: Speciální diabetické potraviny nejsou v diabetické dietě nezbytné.
Výživová potřeba běžného diabetika může být uspokojena běžně dostupnými zdra-
vými výrobky. Diavýrobky bývají navíc energeticky bohaté a obsahují často stejný
obsah sacharidů jako nedia výrobky. Je pak často lepší osladit si čaj kostkou cukru
než sníst velký diazákusek.

Sladidla: Náhradní sladidla jsou náhražkami běžných třtinových cukrů. Můžeme
je rozdělit na přírodní a chemická umělá. Přírodní i umělá sladidla jsou kalorická,
nízkokalorická nebo nekalorická. Mezi přírodní kalorická sladidla patří například
fruktóza nebo sorbit. V praxi se však neukázalo, že by použití náhradních sladi-
del mělo lepší vliv na průběh diabetu, neboť zvyšují glykémii podobně jako běžné
třtinové cukry. Mezi chemická umělá nekalorická sladidla patří přípravky např. na
bázi aspartamu nebo sacharinu. Zvláštní kategorií by pak mohly být nekalorické
přírodní přípravky na bázi výtažků z některých rostlin.

Technologické postupy, které můžete použít: vaření, dušení, grilování – jen vý-
jimečně smažení a dlouhodobé opékání.

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

Recept nejen pro diabetiky: Plněná rajčata

Suroviny:

4 velká tvrdá rajčata 20 g oleje
120 g drůbežího masa 1 vejce
20 g rýže sůl

Postup přípravy:

Z omytých rajčat seřízneme vršky a vydlabeme dužinu. Propranou rýži udusíme
do měkka v osolené vodě, smícháme s umletým drůbežím masem, osolíme, přidáme
rozšlehané vejce a dobře promícháme. Vzniklou směsí naplníme vydlabaná rajčata,
která přikryjeme seříznutými vršky a naskládáme do olejem vymazané varné ná-
doby. Podlijeme horkou vodou a pod pokličkou dusíme. Vydlabanou dužinu rozva-
říme, prolisujeme a přidáme do šťávy k rajčatům.

zdroj: hp://www.vseprozdravi.cz/
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Životní jubilea spoluobčanů v roce 2017

70 let oslaví:
Prokopová Ludmila Studenec 181 Hamáček Vladimír Rovnáčov 1
Bačová Marcela Studenec 38 Čapková Elžbieta Rovnáčov 58
Šedivý Václav Studenec 302 Jemelka Zdeněk Zálesní Lhota 37
Kobrle Miroslav Studenec 125 Šorm Josef Zálesní Lhota 209
Jodas Jiří Studenec 228 Horáčková Marie Studenec 140
Slavík Jindřich Studenec 135 Pilař Vladimír Studenec 6
Bartoňová Zdeňka Studenec 310 Mašek Milan Studenec 255
Nosek Vlastimil Rovnáčov 8 Štefan Josef Studenec 289
Kalenský Jiří Studenec 171 Kučerová Hana Zálesní Lhota 159
Vydrová Jaroslava Rovnáčov 27 Tomášová Albína Studenec 361
Bourová Marie Studenec 315 Grosman Josef Studenec 149
Fejfar Milan Studenec 14 Dědečková Jana Studenec 66

75 let oslaví:
Víznerová Marie Studenec 126 Plecháč František Studenec 3
Tůmová Marcela Rovnáčov 37 Ulvrová Anna Studenec 131
Bachtíková JaroslavaStudenec 192 Hák Miloslav Studenec 320
Plecháčová Eliška Studenec 3 Nosková Marie Rovnáčov 54
Kupcová Jaroslava Studenec 223 Ulvr Jiří Studenec 131
Ježková Blažena Studenec 124

80 let oslaví:
Jebavá Růžena Studenec 353 Jebavá Antonie Studenec 165
Boura Josef Studenec 315 Klázarová Lidmila Studenec 300
Šormová Julie Zálesní Lhota 184 Erbenová Ludmila Studenec 2

85 let oslaví:
Čechová Marcela Studenec 89 Havlová Marie Studenec 294
Janda Josef Studenec 292 Exnerová Lidmila Rovnáčov 14
Klinotová Hana Studenec 196 Škrobánková Jarmila Studenec 254
Jeník Jaroslav Studenec 79 Tauchmanová Miluška Studenec 41
Mašková Naděžda Studenec 269
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90 let oslaví:

Kuřík Jan Studenec 263
Machová Dobromila Studenec 327

91 let oslaví:
Karásek Jaroslav Studenec 197 Kubová Ludmila Zálesní Lhota 50
Erlebachová Milada Rovnáčov 52 Fišerová Marta Studenec 209
Tauchmanová Marie Zálesní Lhota 40

92 let oslaví:
Kudrová Vlasta Studenec 350 Kalenský Jaroslav Rovnáčov 51
Prochásková Ingeburg Zálesní Lhota 170 Tauchman Ladislav Studenec 210
Horáčková Marie Studenec 64 Skrbková Jaroslava Studenec 51

93 let oslaví:
Havlíčková Matylda Zálesní Lhota 17

94 let oslaví:
Albrechtová Růžena Studenec 224

95 let oslaví:
Háková Jaroslava Studenec 166

102 let oslaví:
Pauerová Anna Studenec 340

Zlatou svatbu oslaví:
Václav a Jana Vanclovi Studenec 52
Václav a Marie Stránští Zálesní Lhota 42
Jaroslav a Naděžda Gowaldovi Zálesní Lhota 43
Ivo a Zuzana Richtrovi Zálesní Lhota 61
Igor a Soňa Sládkovi Zálesní Lhota 124
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Diamantovou svatbu oslaví:
Josef a Růžena Jebaví Studenec 353
Bohuš a Věra Noskovi Zálesní Lhota 175
Josef a Anna Jandovi Studenec 292

Omlouváme se všem, kteří slaví výročí svatby a nejsou zde uvedeni a ani jim
nepřijdeme gratulovat. Důvodem je to, že neznáme datum jejich sňatku. Prosíme
proto jubilanty nebo jejich příbuzné, aby nahlásili potřebné údaje na OÚ ve Stu-
denci s dostatečným předstihem a mohli být zařazeni do evidence. Předem děku-
jeme.
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