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Zápis do 1.třídy pro školní rok 2016/2017
V pátek 21.dubna 2017 proběhl v ZŠ zápis do 1.třídy pro příští školní rok.
Zápisu se zúčastnilo 52 dětí. Do 1.ročníku je zapsaných 43 dětí.
Více informací Vám přineseme ve Zpravodaji 3/2017
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ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
Pečovatelský dům

V pondělí 13. března bylo na veřejném profilu uveřejněno a spuštěno výběrové řízení
na zhotovitele stavby poslední nevyřešené budovy v majetku naší obce. Její oficiální
název (tak aby bylo vše v souladu s územním plánem a získali jsme stavební povolení)
se uvádí „Domov pro seniory na st. p. č. 19, k. ú. Studenec u Horek“. V současné době
probíhá změna územního plánu č.2 obce Studenec, kde se v tomto směru napraví historicky nedořešené kroky. Tento výše uvedený název je tedy brán jako „stavební“, aby
vše mohlo pokračovat podle představ nás všech.
Ve středu 22. března proběhla prohlídka stavby pro zájemce o tuto zakázku, která
není nijak povinná, a tedy se nemusí této nabídky všichni zájemci zúčastnit.
V pátek 31. března došlo k tolik očekávanému kroku, otevírání obálek. Veškeré
podrobnosti Vám přináším pod tímto článkem. Nadále platí, že pokud vše půjde podle
našich představ, tedy: nebudou žádné odvolávky, dodatečné otázky a zdržování ze strany konkurentů, tak po splnění zákonných lhůt budeme moci zhruba v polovině května
předávat staveniště firmě, která podala nejvýhodnější nabídku.
Ještě pro přehlednost uvádím základní harmonogram prací pro letošní rok, který
je samozřejmě odvislý od dalších okolností:
05-07/2017 demolice stavby
07-11/2017 hrubá stavba, včetně střešní krytiny.
Jiří Ulvr, starosta
Zpráva o hodnocení nabídek
Hodnotící komise ustanovená zadavatelem a pověřená k provedení všech úkonů
souvisejících s otevíráním obálek, posouzením splnění podmínek účasti a hodnocením nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále
jen „zákon“), s názvem „Domov pro seniory na st. p. č. 19, k. ú. Studenec u Horek“
provedla hodnocení nabídek podle pravidel hodnocení nabídek uvedených v zadávací dokumentaci a v souladu s § 119 odst. 2 zákona pořídila tuto písemnou zprávu
o hodnocení nabídek.
Obsah zprávy o hodnocení nabídek
1. Identifikace zadávacího řízení
2. Osoby, které se podílely na hodnocení nabídek
3. Seznam hodnocených nabídek
4. Popis hodnocení
OÚ Studenec
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1. Identifikace zadávacího řízení
Zadavatel
název:
Obec Studenec
sídlo:
512 33 Studenec 364
právní forma:
obec
IČ:
00276162
Zadávací řízení
název veřejné zakázky: Domov pro seniory na st. p. č. 19, k. ú. Studenec u Horek
druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
č. j.:
VZ-05/2017
2. Osoby, které se podílely na hodnocení nabídek
Hodnocení nabídek provedla k tomu pověřená hodnotící komise. K hodnocení nabídek
nebyl přizván žádný odborník či znalec. Hodnocení nabídek provedla hodnotící komise
v tomto složení: Mgr. Veronika Hübnerová, Ing. Gerhard Schmiedl, Mgr. Jiří Ulvr.
3. Seznam hodnocených nabídek
Nabídka pořadové číslo 1
Obchodní firma:
EMH stavební CZ s. r. o.
Sídlo:
Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha 8
Právní forma:
společnost s ručením omezeným
IČ:
01972197
Nabídka pořadové číslo 2
Obchodní firma:
SYBAN, s. r. o.
Sídlo:
28. října 60/44, 460 07 Liberec
Právní forma:
společnost s ručením omezeným
IČ:
25401343
Nabídka pořadové číslo 3
Obchodní firma:
Stavební společnost s. r. o. Hostinné
Sídlo:
Chotěvice 360, 543 76 Chotěvice
Právní forma:
společnost s ručením omezeným
IČ:
13585240
4. Popis hodnocení
Pravidla pro hodnocení nabídek uvedená v zadávací dokumentaci. Nabídky budou
hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídky
bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny. Hodnocena bude nabídková cena
uvedená v návrhu smlouvy v Kč bez DPH.
Pravidla pro hodnocení nabídek ve smyslu § 115 zákona:
a) kritéria hodnocení - jediným kritériem hodnocení je nabídková cena v Kč bez DPH,
b) metoda vyhodnocení nabídek v daném kritériu - nabídky budou seřazeny
podle výše nabídkové ceny vzestupně od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší,
přičemž ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou
cenou v Kč bez DPH,
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c) váha nebo jiný matematický vztah mezi kritérii - kritérium nabídkové ceny v Kč
bez DPH je jediným kritériem hodnocení.
Hodnocení nabídek v rámci jediného hodnotícího kritéria
Účastníci řízení, jejichž nabídka je hodnocena, uvedli v nabídce tyto nabídkové ceny
v Kč bez DPH:
- nabídka poř. č. 1 - EMH stavební CZ s. r. o. 22 597 344,83 Kč
- nabídka poř. č. 2 - SYBAN, s. r. o. 17 444 444,- Kč
- nabídka poř. č. 3 - Stavební společnost s. r. o. Hostinné 19 896 140,- Kč
Výsledek hodnocení nabídek
Nabídky byly seřazeny podle výše nabídkové ceny vzestupně od nejnižší nabídkové
ceny po nejvyšší a byly vyhodnoceny v tomto pořadí:
1. nabídka poř. č. 2 - SYBAN, s. r. o. 17 444 444,- Kč
2. nabídka poř. č. 3 - Stavební společnost s. r. o. Hostinné 19 896 140,- Kč
3. nabídka poř. č. 1 - EMH stavební CZ s. r. o. 22 597 344,83 Kč
Jako ekonomicky nejvýhodnější nabídkou byla vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH tj. nabídka poř. č. 2 účastníka řízení SYBAN, s. r. o.
Rozhodnutí o výběru dodavatele
Zadavatel Obec Studenec v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky zadávané ve
zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), s názvem „Domov pro seniory na st. p. č. 19, k. ú.
Studenec u Horek“ na základě hodnocení nabídek provedeného pověřenou hodnotící
komisí a podle snesení rady obce rozhodl o výběru vybraného dodavatele takto.
Seznam hodnocených nabídek
Nabídka pořadové číslo 1
Obchodní firma:
EMH stavební CZ s. r. o.
Sídlo:
Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha 8
Právní forma:
společnost s ručením omezeným
IČ:
01972197
Nabídka pořadové číslo 2
Obchodní firma:
SYBAN, s. r. o.
Sídlo:
28. října 60/44, 460 07 Liberec
Právní forma:
společnost s ručením omezeným
IČ:
25401343
Nabídka pořadové číslo 3
Obchodní firma:
Stavební společnost s. r. o. Hostinné
Sídlo:
Chotěvice 360, 543 76 Chotěvice
Právní forma:
společnost s ručením omezeným
IČ:
13585240
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Výsledek hodnocení nabídek
Nabídky byly vyhodnoceny v tomto pořadí:
1. nabídka poř. č. 2 - SYBAN, s. r. o. 17 444 444,- Kč
2. nabídka poř. č. 3 - Stavební společnost s. r. o. Hostinné 19 896 140,- Kč
3. nabídka poř. č. 1 - EMH stavební CZ s. r. o. 22 597 344,83 Kč
Odůvodnění výběru vybraného dodavatele
Vybraným dodavatelem je dodavatel SYBAN, s. r. o. podávající nabídku poř. č. 2. Nabídka vybraného dodavatele byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější dle jediného hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH tj. vybraný dodavatel
nabízí za splnění předmětu veřejné zakázky nejnižší nabídkovou cenu v Kč bez DPH.
Identifikační údaje vybraného dodavatele
Nabídka pořadové číslo 2
Obchodní firma:
SYBAN, s. r. o.
Sídlo:
28. října 60/44, 460 07 Liberec
Právní forma:
společnost s ručením omezeným
IČ:
25401343
Mgr. Jiří Ulvr, starosta obce

Přístavba základní školy

V minulém čísle Zpravodaje jsem Vám v článku „Zhodnocení roku 2016“ uváděl
i tuto, pro nás tolik zásadní budoucí investici. V dnešním čísle se mimo jiné dočtete,
že se i tato záležitost projednávala na březnovém jednání obecního zastupitelstva, zároveň se Vám pokusím shrnout její dosavadní průběh, který od začátku a již téměř
rok, naráží na záporná vyjádření, která jsou i ze strany vedení jiných obcí brána jako
neochota společně pomoci a naopak se držet svého myšlení.
Tímto postojem jsme bohužel ztratili možnost žádosti o dotaci z Integrovaného
regionálního operačního programu, společně s vedením školy řešíme budoucí umístění žáků základní školy, kde tato otázka je s postupujícím časem stále složitější. Podle
posledních zpráv je možné, že nová výzva z výše uvedeného programu již nebude otevřena a jediné, další zdroje z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jsou velkou
a stále nezodpovězenou otázkou.
Do této doby vytvořené studie stavby a vyvolané úpravy v podobě charakteru pozemku v okolí školy se nesetkaly s kladnými stanovisky ze strany úřadů v Jilemnici.
Odvolání u Krajského úřadu Libereckého 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.
Městský úřad Jilemnice, odbor životního prostředí podal k Ministerstvu zemědělství podnět k provedení přezkumného řízení rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje o odvolání naší obce. Po obdržení přezkumného řízení proběhlo ze strany
Městského úřadu Jilemnice, odboru životního prostředí místní šetření, kde jsme se
opět nesetkali s kladným postojem, i když Ministerstvo zemědělství samo navrhlo ta-
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kový postup, který by pro nás znamenal tolik očekávané posunutí v celé této záležitosti. Navrhovaná „čtvrtá“ varianta, kterou jsme s vedením školy prosazovali a která
byla i nejvíce výhodná, byla v podobě přemostění budovy u zásobovací rampy školní
jídelny a výstavba nové budovy v oblasti ČOV.
Dnes Vám přináším pohled na variantu „pátou“, která by již nemusela narážet
na dosavadní komplikace. Bohužel, oproti předchozí je náročnější na přeložky inženýrských sítí, přesunutí současného dřevěného srubu, zrušení místa pro kola a věže
vzduchotechniky. Na titulní straně Vám přináším navrhovanou koncepci pohledu
od mateřské školy, v tomto článku pak pohled od zásobovací rampy školní jídelny.

O tom, jak se bude tato věc postupem času utvářet a postupovat, Vás budu společně
s panem ředitelem Petrem Junkem nadále informovat.
Jiří Ulvr, starosta

Další připravované akce

Schválený rozpočet pro letošní rok počítá i s opravou dalších místních komunikací.
V současné době chceme podat žádost o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje, Programu obnovy venkova na opravu těchto komunikací, která má oficiální název: „Oprava
místních komunikací v obci Studenec“. Zda jsme uspěli se dozvíme koncem měsíce
května, či v průběhu června.
Jiří Ulvr, starosta

OÚ Studenec
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
První letošní jednání studeneckých zastupitelů se uskutečnilo 20. března 2017, zúčastnilo se ho 13 členů zastupitelstva a 11 občanů.
Projednána byla cena vodného a stočného, která zůstává pro rok 2017 ve stejné
výši, tj. vodné 20 Kč/m3 a stočné také 20 Kč/m3. Stočné 20 Kč/m3 budou platit i nájemníci obecních bytů, občané napojení na zkolaudované obecní směsné kanalizace
budou platit stočné 6 Kč/m3.
Na základě návrhu finančního výboru byly přiděleny dotace místním sportovním
organizacím. Z celkového příspěvku 500 tis. Kč obdrží Sportovní klub Studenec 205
tis. Kč, Sokol Studenec 75 tis. Kč, Školní sportovní klub Studenec 65 tis. Kč, Orel Studenec 51 tis. Kč, SDH Studenec 43 tis. Kč, Sokol Zálesní Lhota 27 tis. Kč, Tenisový klub
Studenec 21 tis. Kč, Sport future 9,5 tis. Kč a SDH Zálesní Lhota 3,5 tis. Kč.
Schválena byla smlouva s Jilemnickem – svazkem obcí, na základě které bude moci
tento svazek zadat centralizovanou veřejnou zakázku s názvem „Komplexní nakládání
s odpady“ zahrnující také území obce Studenec.
V dalším bodu bylo odsouhlaseno dofinancovat rozdíl mezi státní dotací 2 mil. Kč
a celkovou cenou rekonstrukce hasičské cisterny CAS 32-T815.
Schváleno bylo také začlenění parcel, kterých by se týkalo případné rozšíření lomu
firmy Zetka Strážník, do projednávání změny územního plánu.
Představena byla studie přístavby ZŠ a MŠ a její autoři Ing. Martin Junek a Bc. Adam
Cigler byli pověřeni dopracováním dalších variant.
Kromě toho byly projednány a schváleny následující body:
- rozpočet na rok 2017 a rozpočtový výhled na roky 2018 a 2019,
- podání žádosti na opravu místních komunikací ve Studenci do Dotačního fondu Libereckého kraje,
- prodeje pozemků ve Studenci a v Zálesní Lhotě,
- odměny a příplatky neuvolněným členům zastupitelstva,
- vyhodnocení hospodaření Fondu rozvoje bydlení za rok 2016.
V diskusi pan starosta informoval o následujících záležitostech:
- Během března proběhne výběrové řízení na zhotovitele stavby Domov pro seniory.
- Byla podána nová žádost do Mezinárodního visegrádského fondu v rámci vzájemné spolupráce mezi obcemi Studenec, Zuberec, Vrchlabí a Kowary.
- V Poslanecké sněmovně postoupil do 2. čtení návrh Libereckého kraje na zvýšení podílu z DPH pro obce ze současných 21,4 % na původních 23,48 %.
- Do konce března proběhne na obecním úřadu audit.
- V sobotu 17. 6. 2017 vystoupí v amfiteátru na obecní akci jako hlavní účinkující
skupina Support Lesbiens.
8
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Pan Jaroslav Hák se zeptal na rozšíření lomu, byl by rád, kdyby zůstal neporušen
hřeben Horky. Asi před pěti lety přitom bylo řečeno, že současný stav je vyhovující
na dalších alespoň 20 let. Pan Pavel Jiran odpověděl, že rozšíření je záměrem na několik let a tento první administrativní krok předchází mnoha dalším schvalováním
ze strany úřadů.
Pan Václav Urban se zeptal, zda se v územním plánu bude řešit hranice možné
zástavby 25m od lesa, protože tento bod v ÚP pouze zmenšuje zákonnou hranici zastavěnosti, která je 50m od lesa. Pan Martin Junek odpověděl, že tento bod opravdu
nemá v ÚP opodstatnění.
Paní Marie Mühlová upozornila na zapáchající příkop u odpočinkového místa podél silnice k Lípě. Pan starosta odpověděl, že problém je ve vytékajícím domovním
odpadu a v tomto případě je potřeba podat stížnost na Odbor životního prostředí
MěÚ Jilemnice.

Vyvážení popelnic v období „ květen – září“
bude každý sudý týden v pátek. První vývoz : PÁTEK 5. 5. 2017 (5.5., 19.5., 2.6., 16.6.,
30.6., 14.7., 28.7., 11.8., 25.8., 8.9., 22.9).
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 časech 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 našich vesnic
a po předložení občanského průkazu.
Naplněné pytle s tříděným odpadem (žlutý, oranžový, šedý) se odkládají vždy první pondělí v měsíci na sběrná místa!!!! Příklad pro občany, kteří asi nevědí, co je
to první pondělí v měsíci: pondělí 31. srpna není první pondělí v měsíci, ale pondělí 1. září opravdu je první pondělí v novém měsíci (první pondělí může být pouze
od 1. do 7. dne v měsíci).
POZOR!!! Ostatní odpady nepatří na sběrná místa, ale jsou sbírány odděleně –
popelnice, velkoobjemové kontejnery, mobilní sběr nebezpečného odpadu a elektrozařízení.
Pokud budeme tato pravidla dodržovat, tak se nemůže stát, že se na sběrném místě
najdou pytle naplněné plenami , různým domácím odpadem, popelem, sklem, apod.
Vrcholem bezohlednosti bylo v poslední době odložení rozbitého plastového bazénu
na sběrné místo U Lípy!!!
OÚ Studenec
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Rozpočet Obce Studenec na rok 2017
Příjmy rozpočtu
Položky rozpočtu
1
Daňové příjmy
2
Poplatky
3
Prodej - voda, lesy, knihy
4
Ostatní činnost místní správy
5
Dotace, mimorozpočtové prostředky
Příjmy celkem

Rozpočet 2016 Skutečnost 2016 Rozpočet 2017
21 750 000
24 116 000
24 140 000
4 991 000
4 730 000
2 078 000
3 016 000
2 547 000
2 540 000
2 795 000
2 531 000
2 335 000
412 400
372 400
476 370
32 964 400
34 296 400
31 569 370

Výdaje rozpočtu
Položky rozpočtu
Rozpočet 2016 Skutečnost 2016 Rozpočet 2017
6
1031 Lesy
267 000
181 000
250 000
7
2212 Komunikace (silnice)
1 188 000
687 000
2 025 000
8
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2 010 000
5 058 000
4 010 000
9
2221 Doprava
169 290
169 290
170 730
10
2310 Pitná voda
1 834 400
1 672 400
1 947 400
11
2321 Odvádění a čištění odpadních vod
142 000
28 000
142 000
12
3111 MŠ Studenec
600 000
454 000
700 000
13
3111 MŠ Zálesní Lhota
350 000
350 000
500 000
14
3113 Základní škola Studenec
3 400 000
3 111 000
3 440 000
15
3314 Knihovny
23 500
24 000
23 500
16
3319 Kulturní zařízení - bývalá škola Zálesní Lhota
38 240
27 000
27 000
17
3399 Kultura
369 000
298 000
377 000
18
3326 Obnova místních kulturních památek
0
0
64 000
19
3419 Tělovýchovná činnost
500 000
500 000
500 000
20
3421 Využití volného času mládeže
26 000
27 000
26 000
21
3429 Zájmová činnost - Klub důchodců
24 000
32 000
28 000
22
3519 Ambulantní péče
116 000
189 300
116 000
23
3612 Bytové hospodářství
11 000
1 000
8 000
24
3613 Nebytové hospodářství
0
6 000
2 000
25
3631 Veřejné osvětlení
1 527 000
572 000
1 093 000
26
3632 Pohřebnictví
8 500
0
8 500
27
3635 Územní plánování
0
0
100 000
28
3639 Územní rozvoj a komunální služby
295 760
347 000
144 000
29
3699 Záležitosti bydlení a územní rozvoj
400 000
50 000
200 000
30
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů
52 000
26 000
40 000
31
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
1 670 000
1 744 000
1 705 000
32
3726 Kompostování
131 000
120 000
239 000
33
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
475 000
492 000
580 000
34
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyv.
24 000
22 000
24 000
35
4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi
20 000
0
20 000
36
4351 Pečovatelská služba
391 500
1 364 500
6 981 888
37
5212 Ochrana obyvatelstva
1 000
0
1 000
38
5512 Požární ochrana Zálesní Lhota
121 000
208 000
13 000
39
5512 Požární ochrana Studenec
252 500
417 000
345 352
40
6112 Zastupitelstva obcí
1 558 000
1 527 000
1 635 000
41
6171 Činnost místní správy
4 300 000
3 336 000
3 346 000
42
6310 Obecné příjmy a výdaje s finančních operací
15 000
6 000
15 000
43
6320 Pojištění funkčně nespecifikované
100 000
84 000
100 000
44
6330 Finanční operace
35 000
35 000
35 000
45
6399 Ostatní finanční operace
495 000
587 000
587 000
46
6402 Finanční vypořádání minulých let
0
0
0
Výdaje celkem
22 940 690
23 752 490
31 569 370
Financování 8115
0
0
0
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Připomínáme placení poplatků za odpady r. 2017
Poplatek je splatný do 30. 6. 2017 do pokladny na OÚ Studenec nebo převodem na
účet 261128774/600. Poplatek za odpady činí 500,-Kč na osobu

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu
a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily (dále jen „katastrální úřad“) Vám oznamuje, že v období od 9. 5. 2017 do 23. 5. 2017,
v budově Obecního úřadu Studenec, v úřední dny – pondělí a středa od 13:30
do 16:30 (za přítomnosti pracovníka KP Semily),
v budově Katastrálního pracoviště v Semilech (Pekárenská 34, Semily - 3. patro, č. dveří 309) a to v úřední i neúřední dny od 8:00 do 11:00 (nebo po předchozí tel. domluvě),
podle § 45 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí České republiky
(katastrální zákon), bude vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený přepracováním do digitální formy (dále jen „obnovený katastrální operát“)
v katastrálním území Zálesní Lhota, obec Studenec.
Do obnoveného katastrálního operátu je současně možné po dobu jeho vyložení nahlédnout i na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
na adrese: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx .
Vlastníci nemovitostí a jiní oprávnění (dále jen „vlastníci“) se upozorňují na tyto
skutečnosti:
1) Obnovou katastrálního operátu nejsou dotčena vlastnická ani jiná práva k nemovitostem zapsaná v katastru nemovitostí (§ 43 katastrálního zákona).
2) Výměra parcely je evidována s přesností danou metodami, kterými byla zjištěna;
jejím zpřesněním nejsou dotčeny právní vztahy k pozemku [§ 2 písm. g) katastrálního zákona].
3) V obnoveném katastrálním operátu je doplněna dosud platná katastrální mapa
zobrazením hranic pozemků, jejichž hranice v terénu neexistují a jsou sloučeny
do větších půdních celků, pokud to umožňuje kvalita jejich zobrazení v grafickém
operátu dřívější pozemkové evidence (§ 40 katastrálního zákona), přitom tyto parcely jsou zpravidla označeny novými parcelními čísly, aby se zabránilo duplicitě
a nedošlo při majetkoprávních převodech k záměně parcel.
OÚ Studenec
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4) Vlastníci mohou během vyložení obnoveného katastrálního operátu a ve lhůtě
do 15 dnů ode dne, kdy skončilo jeho vyložení, podat námitky proti obsahu obnoveného katastrálního operátu. O podaných námitkách rozhoduje katastrální úřad
(§ 45 odst. 3 katastrálního zákona). V této době mohou vlastníci ohlásit případnou
změnu osobních údajů doloženou průkazem totožnosti. Neúčast vlastníků a jiných
oprávněných při vyložení obnoveného katastrálního operátu není na překážku vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu.
5) Katastrální úřad vyhlásí platnost obnoveného katastrálního operátu dnem
8. 6. 2017. Nebude-li pravomocně rozhodnuto o některých námitkách, je katastrální úřad oprávněn vyhlásit platnost obnoveného katastrálního operátu s tím, že
tuto okolnost vyznačí v katastru. Po nabytí právní moci rozhodnutí o námitkách
katastrální úřad toto upozornění odstraní (§ 46 odst. 1 katastrálního zákona).
6) Dnem vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu se dosavadní katastrální operát stává neplatným a nadále se používá obnovený katastrální operát
(§ 46 odst. 2 katastrálního zákona).
Ing. Jiří Bekr, ředitel katastrálního pracoviště

Krkonoše – svazek měst a obcí i pro vás

Krkonoše – svazek měst a obcí uvádí do života projekty
na podporu cestovního ruchu v celém turistickém regionu. Mezi pilíře této činnosti patří Krkonoše ze sedla kola
(zlepšování podmínek pro cykloturistiku), Krkonošské
cyklobusy (speciální veřejná doprava s přepravou kol s návaznostmi dalších spojů do jednotlivých údolí i do podhůří), Krkonoše – lyžařský běžecký ráj (zahrnuje péči více
než 22 upravovatelů - skiareály, obce, tělovýchovné jednoty
i jednotlivci - o síť vyznačených a mobiliářem vybavených strojově upravovaných lyžařských běžeckých a turistických tratí), „Pohádkové Krkonoše“ (projekt s cílem přiblížit rodinám s dětmi a mladým lidem zábavu na horách kombinovanou s poznáním
a poučením - www.pohadkove.krkonose.eu).
Cílem snažení a práce Svazku Krkonoše je dlouhodobé úsilí zvyšovat potenciál
cestovního ruchu a jeho udržitelnost v turistickém regionu Krkonoše cestou koordinace spolupráce podnikatelů, organizací, institucí na lokální, regionální, krajské i republikové úrovni. Východiskem aktivit jsou dlouhodobé koncepční dokumenty „Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše“, „Program rozvoje cestovního ruchu
regionu Krkonoše“, „Vize Krkonoše 2050“ a obdobné krajské a celostátní dokumenty.
Mezi další aktivity patří péče o propracovaný oficiální turistický internetový
portál Krkonoš www.krkonose.eu, který obsahuje rozsáhlou databázi textů v českém,
12
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německém, anglickém a polském jazyce, mapové zákresy, fotografie a řadu dalších odkazů, poskytování informací z celého pohoří, včetně polské strany prostřednictvím
Regionálního turistického informačního centra Krkonoše se sídlem ve Vrchlabí,
koordinace krkonošských informačních center, zavedení mobilní aplikace, komunikace na facebooku a Twitteru, společná propagace a prezentace Krkonoš v návaznosti
na projekty Královéhradeckého a Libereckého kraje i agentury CzechTourism, veletrhy
a výstavy cestovního ruchu v tuzemsku i zahraničí, ediční a vydavatelská práce, mezinárodní spolupráce „Krkonoše – hory bez hranic“ s oficiálním partnerem na polské straně Zwiazkem Gmin Karkonoskich. Součástí je péče o Fond cestovního ruchu
Krkonoše jako prostředku k vytváření sounáležitosti všech, kteří se na něm podílejí,
s cílem možnosti předfinancování veřejně prospěšných projektů z EU (www.svazek.
krkonose.eu/cs/smo-clenovefondu). Pořádání Fór cestovního ruchu s širokou škálou
témat podporujících nejenom turistický ruch v regionu. A jsou mnohé další aktivity.
Pokud se chcete podrobněji seznámit s prací kolektivu
Krkonoš – svazku měst a obcí,
prohlédněte si www.krkonose.eu a www.svazek.krkonose.eu

D. Palátková

Vyfoť si své Jilemnicko

Jilemnicko - svazek obcí organizuje
fotografickou soutěž s názvem „Vyfoť
si své Jilemnicko.“ Soutěž probíhá až
do 31. 7. 2017 a pro deset nejlepších fotografií jsou připraveny zajímavé ceny!
Pro účast v soutěži stačí nahrát nejméně
jednu, nejvýše však pět fotografií v elektronické podobě na téma „Vyfoť si své Jilemnicko“ do systému umístěného na webových stránkách (www.vyfotsisvejilemnicko.cz)
a to v minimální kvalitě 300dpi Může se jednat o zachycení libovolného výjevu z území Jilemnicka – svazku obcí, tedy o přírodní nebo jiné krajinné prvky či momentky
z regionálních akcí pořádaných na území Jilemnicka – svazku obcí.
Kromě ocenění prvních 10 fotografií (např. chytré hodinky IMMAX WW1, kontaktní gril Gallet GRI 660, akumulátorový vrtací šroubovák Skil 1001 AT, celodenní
permanentky na lyžování pro dospělou osobu ve Skiareálu Aldrov Vítkovice v Krkonoších v sezóně 2017/2018 a další), bude také prvních 20 soutěžních fotografií prezentováno v rámci putovní výstavy v regionu a obci Karpacz v Polsku.
Kompletní pravidla i systém pro nahrávání fotografií naleznete na webových stránkách
www.vyfotsisvejilemnicko.cz, případně i na webových stránkách www.jilemnicko-so.cz.

OÚ Studenec
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Léto a s ním spojené cestování
Duben se pomalu přehoupl do své druhé poloviny a právě v tomto okamžiku
se nejčastěji zamýšlíme nad naší letní dovolenou, plánujeme která města a státy navštívíme, kde si odpočineme od shonu všedních dní, koho vezmeme s sebou, a když
se hodně zasníme, začínáme už pořizovat letní plážové oděvy, ve kterých zazáříme
na promenádách u moře. Málokdo z nás ovšem začne plánovat dovolenou tím, že by
si zkontroloval své doklady. Chyba! Nyní je přesně ten pravý čas, kdy lze nový cestovní
doklad vyřídit bez zbytečných nervů a včas tak, abychom mohli bez problémů vybrat jakoukoliv destinaci. Ať už se rozhodneme pro dovolenou ve státě Evropské unie
(uvnitř Schengenského prostoru), kam lze cestovat i s platným občanským průkazem,
nebo ať si vybereme z nabídek dovolených v ostatních státech, kam je nutné cestovat
s platným cestovním pasem. Pokud si již nyní vyřídíme nový cestovní pas, můžeme
si později z inzerce cestovních kanceláří vybrat jakoukoliv destinaci bez ohledu na to,
je-li součástí Schengenského prostoru či nikoliv. S platným pasem totiž můžeme cestovat do všech států světa.
A co budeme k vyřízení nového cestovního pasu potřebovat? Prvním krokem je
podání samotné žádosti. O pas je nutné požádat na úřadě příslušném k jeho vydání
a nově od ledna 2016 je možné tak učinit i mimo místo trvalého pobytu. Pasy jsou
vydávány ve dvou zákonných lhůtách. Do třiceti dnů je pas vydán za 600,- Kč a do 6
pracovních dnů za 4.000,- Kč. Platnost pasu je v obou případech 10 let. Jsou-li pasy
vydávány pro děti do 15 let, jsou správní poplatky nižší. Pas vydaný do třiceti dnů
přijde rodiče dítěte mladšího 15 let na 100,- Kč a v případě pasu vydaného do šesti
pracovních dnů rodič zaplatí 2.000,- Kč. Pasy pro tyto děti mají platnost 5 let.
Chcete-li si ušetřit starosti a vyhnout se největším frontám při vyřizování nových
cestovních pasů, podejte si žádost o vydání co nejdříve. Čas do odletu na dovolenou
tak budete moci strávit opravdu tím příjemným plánovaním a ne zbytečnými starostmi s propadlými doklady.
Na závěr si dovolujeme upozornit, že některé státy mají specifické podmínky pro
vstup na své území, které se týkají především délky platnosti pasu nebo podmínek,
za kterých mohou cestovat děti mladší 18 let bez rodičů. Tyto podmínky je vždy nutné
před odcestováním ověřit na příslušném zastupitelském úřadu daného státu.
S dotazy se můžete obracet na autora tohoto článku:
Mgr. David Fátor, metodik správních činností EO, OP a CD,
Tel. 485 226 232, david.fator@kraj-lbc.cz
Krajský úřad Libereckého kraje, odd. matrik a státního občanství
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Výlety do studenecké minulosti 11.

Rok 1914

Výstřely v Sarajevě. 29. června - zrovna o zdejší pouti - odpoledne došla překvapující zpráva. Arcikníže František Ferdinand, následník trůnu rakouského , se svou
chotí Žofií byli zastřeleni, když dleli návštěvou v Sarajevě. Výstřely, kterými student
G. Princip skolil rakouského následníka a jeho choť, byly pak záminkou k Německem
a Rakouskem dávno připravované válce.
Mobilisace. 26. července se objevila na nárožích všech míst v Rakousku - Uhersku
černožlutá návěští, jež pamětníkům navždy utkví v paměti. Nařizovala se jimi mobilisace celé polovice rakousko - uherské armády, totiž osmi sborů. Byly mobilisovány
sbory české a moravské, neboť Vídeň chtěla, aby slovanskou krev proléval především
zase Slovan, leč současná mobilisace haličských sborů nasvědčovala tomu, jak ve Vídni
očekávají, že se Rusko ujme napadeného Srbska.
Válka. Dne 28. července Rakousko vypovědělo Srbsku válku, kterou druhého dne
zahájilo střelbou na Bělehrad.
Bolestno bylo ve vsi, vždyť asi 50 mužů odjíždělo 27. července ke svým plukům,
zanechavše doma ženy, děti a vše, co jim je nejdražší. Nádražím v Horkách i Martinicích projížděl vlak za vlakem. A každý tento vlak doprovázel bolestný pláč a horké slzy
po těžkém a smutném loučení. Nikde nadšení válečné, ale všude oči vlhké a na rtech
kletba těm, kteří tyto chvíle připravili. V té době konány byly již také v Rusku přípravy
válečné, kterému dne 1. srpna vypovědělo válku Německo. Dne 2. srpna Německo přepadlo a vojensky obsadilo Lucembursko a 3. srpna vypovědělo válku Francii. Současně
žádalo Belgii, aby svolila ke svobodnému průchodu jeho vojsk do Francie. Když toto
bylo odmítnuto, vtrhli Němci 4. srpna vojensky do nepřipravené Belgie. Toto však
způsobilo obrovské vzrušení v Anglii, která nemůže se lhostejně již dívati na to, co se
děje na pevnině, a vypovídá válku Německu.
Svěcení sochy. 2. srpna posvěcena byla nová socha Panny Marie, postavená majitelkou velkostatku Janou Hiltonovou na místě červeného kříže u Horek. Zmíněný
kříž byl přemístěn na Hradiško v místo, kudy vede cesta od vsi na Smíta. Dokud stával
tento kříž při silnici u Horek, býval vždy červeně natřen a v těch místech říkalo se
u „červeného kříže“.
Válka se šíří. V měsíci srpnu byla vypovězena Rakousku a Německu celá řada
válek různými evropskými státy.Následek toho byl, že dne 26. srpna musili narukovati
k vojsku ti, kteří byli na jaře tohoto roku odvedeni. Byl to Josef Karásek, Josef Dědeček,
Karel Jeník, Rud. Havel, Frant. Tauchman a Jan Hák.
Další rukování. V době od 30. srpna do 15. září byli povoláváni k vojsku muži II.
výzvy, kterých odešlo v této době k vojsku ze Studence 15.
Škola. 1. dubna 1913 odešel ze Studence učitel Picka, zaň ustanoven na zdejší školu učitel Arnošt Zelinka. Na počátku šk. roku 1913-14 přihlásilo se deset žáků zdejší
OÚ Studenec
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školy do nově zřízeného reál. gymnasia v Jilemnici a na obecné škole zapsáno bylo
304 žáků. V téže době odchází ze Studence učitelka Rejtharová a učitel Hejduk. Za ně
ustanoveni do zdejší obce František Papík a Zdeňka Ducháčková. Učitel Papík však již
dne 1. prosince 1913 opouští zdejší obec a na jeho místo nastupuje uč. Antonín Sláva.
A když i ten byl v únoru 1914 ze Studence přeložen, nastupuje na uprázdněné místo
učitel Zemanec.
Na počátku školního roku 1914-15 zapsáno bylo na obecné škole 310 dětí. Učitel
Josef Kaván, který byl v této době ustanoven do Studence definitivně, místo nenastoupil, protože odešel na vojnu. Bylo proto v V. a VI. třídě zavedeno vyučování polodenní
ihned na počátku roku 1914-15.
Nové odvody. 6. října t.r. musili se dostaviti do Jičína k přehlídce mladíci narození
v letech 1892, 1893 a 1894. Ze Studence dostavilo se jich k přehlídce 28 a z nich 25 bylo
uznáno za způsobilé k vojenské službě, kterou dne 26. října musili nastoupiti.
Poláci u nás. Na počátku října t.r. nastěhováni byli do naší obce uprchlíci z Polska.
Nejprve přistěhovalo se jich asi 80 a později ještě 20. Byli to ti ubožáci, které válka
vyhnala z jejich domovů a kteří dlouhou dobu musili se potulovati po cizích krajích
namnoze v bídě a nedostatku. Ve zdejší obci byli ubytováni společně v hostincích
u Višňáků a u Johnů, kde v sálech spali na slámě nebo na slamnících a kde musili
přetrpěti dosti zimy. Stravováni byli též v těchto hostincích. Prostřednictvím obecních
úřadů platil stát hostinským na výživu těchto uprchlíků denně 70 h. na osobu bez
rozdílu věku.
Školy vojsku. Na podzim t.r. nařízeno bylo učitelstvu, aby spolu se školním žactvem sbíralo ostružinové listí, které se pak sušilo a sloužilo k vaření čaje pro vojsko.
Těchto sušených listů odvedla zdejší škola 4 a půl kg. Školy byly též vybídnuty, aby
dívky v hodinách ženských ručních prací hotovily nátepníčky pro vojsko. Na zdejší
škole bylo zhotoveno 25 párů těchto nátepníčků.
První oběti války. V měsíci listopadu docházely do vsi první smutné zprávy o padlých a raněných. Prvý z padlých byl Josef Tylš čp. 133 , první ranění: Josef Buchar, Josef
Karásek čp. 19, František Pošepný čp. 29, Josef Albrecht (bez nohy), Antonín Tomáš,
Šebestián Hák, František Vancl, Josef Mádle, Václav Křička a Josef Exner, který později
v Haliči zemřel.
Nové odvody. 8. prosince odcházeli k prohlídce domobranci narození v letech
1878 až 1890. Ze zdejší obce šlo jich k této prohlídce 105, za způsobilé k vojenské službě uznáno jich bylo 30 a 3 polští uprchlíci, kteří byli ve Studenci ubytovaní.
Poměry koncem roku. Ku konci tohoto roku začíná se již silně projevovati zvyšování cen životních potřeb, hlavně však potravin. Mouka, která stála na počátku války
40 h za kg, stojí dnes 70 h, kg rýže 80 h, 1 kg jahel 80 h, 1 kg petroleje 70 h. Chléb za 80
h bochníček, vážil na počátku války 3,20 kg, dnes již jen 1.80 kg. Bylo nařízeno mlíti
jen tři druhy mouky a stanoveny maximální ceny obilí, které se však stejně nedodržovaly. Maximální cena žita byla 34 K za 100 kg, platilo se však 48 K i více. Max. cena
pšenice byla 42 K, ale kdo ji chtěl míti, musil zaplatiti až 60 K. V červenci t.r. platilo se
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za 1 q žita 22 K, za 1 q pšenice 26 K. O sůl a petrolej byla již v této době nouze. Brambory prodávány za 1 q 10 K, otruby, které stály 12 až 14 K, platí dnes 26 K.
Domácí tkalcovství silně upadá. Lid zdejší zaměstnáván jest firmou bři Halířové v Levínské Olešnici, která vyráběla hlavně režné plátno pro vojenské slamníky.
Ve zdejší továrně firmy Fejfar a Mládek našlo také mnoho lidí výdělek, neb továrna
pracovala na státních dodávkách. Ženy, jichž muži byli na vojně, dostávaly peněžitou
podporu. Její výše řídila se počtem členů rodiny. Při odvodu koní odvedeno jich 11
a byli v prosinci jejich majitelům odebráni. 6 členů obecního zastupitelstva a 3 náhradníci byli rovněž na vojně. Starostové obcí byli vojenské povinnosti zproštěni. Naděje
občanů, že „než opadne listí se stromů“, jak se všeobecně říkalo - snad pro útěchu, byly
zmařeny a lid s nejistotou a bázní očekával příchod nového roku, který za dané situace
nemohl přinésti nic dobrého.

Vzpomínky na květen 1945
V této chaotické době jsme se s mým strýcem ocitli v Mladé Boleslavi. Když jsme
ráno procházeli městem, po ulicích vlály prapory v našich národních barvách. Lidé,
které jsme potkávali, měli na svých prsou připevněné trikolóry. Také zde často projíždělo nákladní auto plné ozbrojených německých vojáků. Vytušili jsme, že se něco velkého bude dít. Urychleně jsme sbalili svoje věci, odešli na nádraží a nejbližším vlakem
ujížděli k domovu. V Lomnici nad Popelkou vlak zastavil, přišel průvodčí a oznámil
nám cestujícím, že máme všichni vystoupit, vlak dál nejede - je revoluce. Šli jsme tedy
domů pěšky. V Roškopově jsme viděli ze silnice na staropacké nádraží. Bylo přeplněné
vlaky, které zde svoji jízdu skončily. Ve Staré Pace byl zmatek, přecházelo tady mnoho
lidí, kteří nevěděli, co počít, kam se obrátit a jak se dostat do svých domovů. My jsme
zabočili na cestu ke Karlovu. Tu jsme spatřili hlouček občanů, kteří spěchali polní cestou k železniční trati, a připojili jsme se k nim. Tito odvážlivci na domluvené znamení
zastavili vlak přijíždějící od Horek, v němž, jak již věděli, jelo několik německých vojáků, které měli odzbrojit. Několik těchto povstalců bylo ozbrojeno puškami, které jim
dobrovolně odevzdali rozumní vojáci, kteří se jich po všech těch válečných strastech
rádi zbavili. Tady se však ukázalo, že to nebyl lehký úkol. Vojáků ve vlaku bylo větší
množství, mezi nimi i několik fanatických nacistů, odhodlaných bojovat do posledního náboje. Najednou nad námi začaly svištět kulky, strejda mě docela hrubě srazil
k zemi a křičel: „Chceš se nechat zastřelit?!“ Leželi jsme tam v trávě přitisknutí k zemi,
dokud střelba neustala. Němci se vzdali - zjistili, že další odpor je naprosto zbytečný.
Vlak zůstal stát na místě, nádraží další vlaky nepřijímalo. Viděli jsme, jak němečtí
vojáci pomalu vystupují z vagónů s rukama vztyčenýma nad hlavou. Ale také jsme
viděli smutnou událost - vynášeli dva naše zastřelené občany, kteří tuto osvobozující
akci zaplatili životem.
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Mezi odzbrojenými vojáky byl jeden, který k Němcům nepatřil. Připomínal mi
jistého proroka ze Starého zákona, jakého jsme vídal ve staré babiččině obrázkové
bibli. Měl tmavé vlasy a plnovous, tmavé smutné oči. Velmi ochotně předal svou
zbraň, naznačoval, že nestřílel, není Němec, ale Rus. Tu před něho předstoupil jeden
náš občan a křičel na něho: „A co to máš na sobě?“ Ukázal na jeho německou uniformu. Tento nešťastník (byl to Armén) se dostal do války jako mnoho jiných - bojoval
a nevěděl proč. Tak to již ve válce chodí - přijdou páni a určí, kdo je nepřítel, na koho
mají namířit svoji zbraň. Nejdřív bránil matičku Rus proti německému vetřelci, dostal se do zajetí a nacisti jej oblékli do své uniformy a poslali bojovat za novou nacistickou Evropu. Připadal si jako v nějakém obrovském blázinci, kde z něho dělají
ubohého kašpara.
Po této smutné události jsme zamířili svoje kroky přes Žďár do Studence, doma
jsem se jen otočil a pospíchal ke kostelu. Lidé se tam v těchto revolučních dnech scházeli, stále se zde něco dělo. Mezi zámkem a Hákovými byla již silnice přehražena mohutnými kmeny, které zde již připravili Gruzínci na obranu před německým nepřítelem. Tu se přiblížila motorka jedoucí od Horek řízená mladým ozbrojeným členem
Hitlerjugend, za ním seděla dívka oblečená také v této uniformě. Přijeli na průzkum,
něco německy nadávali, pak motorku obrátili, dívka ještě zaťatou pěstí zahrozila směrem k nám a odjeli.
Druhý den jsem byl připraven na cestu ke kostelu. Měl jsem jistou předtuchu,
že se tam bude něco závažného dít. Maminka však měla předtuchu zcela jinou rozkázala mi, že půjdu na Nouzov. Slíbila babičce, že jí přijdu pomoci sázet brambory. Rozkaz jsem, ač dosti nerad, splnil. Přijel sedlák, všichni mu říkali Pepík Lojzů, s koněm a pluhem vyorával brázdy a my sázeli. Poslední vyoranou brázdu jsme
nestihli zasadit. Tu jsem zaslechl známé zlověstné zvuky z minulého dne - svištění
kulek ve vzduchu přímo nad námi. Němci stříleli tentokrát u nás ve Studenci, přišli
se mstít za tu zábranu přes silnici. Sedlák urychleně vypřáhl koně, pluh zanechal
zabořený v ornici a koně ukryl za stodolu. Rozhlédli jsme se po okolí a spatřili
množství lidí, kteří utíkali z vesnice k lesu Popluži. Běželi tady tři moji kamarádi, připojil jsem se k nim a šli jsme lesem na Hromada. Dívali jsme se z vršku
na silnici směrem k Horkám. Již se nestřílelo, bylo ticho jako po bouři. Sešli jsme
Vydrovou cestou dolů na rozcestí. U Jebavých jsme se dozvěděli, že byli zastřeleni
dva naši spoluobčané, Hynek Flidrů, který byl náš příbuzný, a Otík Stránský, můj
dobrý upřímný kamarád. Proč právě tito dva? Tato záhada se časem vysvětlila.
Hynek měl u sebe pistoli, s tím se teta svěřila mému tátovi. Hynka prosila, aby
zbraň nechal doma, on neposlechl a stalo se mu to osudným. Když ti Němci pronásledovali a honili naše občany, mezi nimiž byl i Hynek, nevystřelil, ale revolver
odhodil a Němci zbraň okamžitě našli. Hynek se dal na útěk a to zaplatil životem.
Jak to bylo s Otíkem,jsem se dozvěděl mnohem později. Po válce kolovalo mnoho
různých pověstí mezi lidmi, svědectví Oldy Poltíka jako přímého svědka se mi zdá
nejblíže pravdy.
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Po dlouhých třiceti letech po válce jsem se vrátil z cest po českém i moravském
světě, pracoval jsem v různých odvětvích lehkého i těžkého průmyslu, nakonec jsem
skončil u živočišné výroby JZD Studenec. Jedenkrát večer přišel za mnou Mirek Jezdinský, vsunul mi do dlaně nějaký potištěný papír a řekl: „Zítra ráno jedeš do Prahy, přidělili jsme ti poukaz na kulturní rekreaci, musíš to vzít, jinak to propadne.
Bylo by to škoda. Nepojedeš sám, mám tady ještě jeden, který musím někomu vnutit.“ Nepomohly žádné výmluvy. Ráno jsem zastal na autobusové zastávce Oldřicha
Tauchmana (Poltíka), jeli jsme tedy spolu. Aby nám cesta lépe ubíhala, vyprávěli
jsme si různé příběhy a zážitky z dob dávno minulých. Olda byl sportovec, lyžař,
dokonce závodník. V létě pracoval na poli a v zimě tužil své tělo na sněhu a lyžích.
Bylo o čem vyprávět. Přišla řeč také na květnové povstání 1945.Řekl jsem mu vše,
co jsem věděl o Hynkovi, a on, protože byl přímým svědkem toho, co se dělo tehdy
u kostela, vypověděl zase mně, jak to bylo s Otíkem Stránským. V zámku bydlel
hajný, který po těch ozbrojených Němcích vystřelil ze vzduchovky (to byla jediná
povolená zbraň, kterou mohli Češi použít), což byla nebezpečná nerozvážná provokace. Schoval se, byl ale viděn, Němci o něm věděli a hledali ho. Tu se v těchto
nebezpečných místech objevil nic netušící Otík, měl na sobě lesnickou uniformu
(navštěvoval lesnickou školu), Němci šílení vztekem z již zcela prohrané války jej
začali pronásledovat. Domnívali se, že pachatelem je právě on. Neměl jinou možnost
úniku než po cestě k severu, ale ukázalo se, že i tady měli Němci svoje hlídky. Přiletěla smrtelná střela a Otík padl mrtev k zemi. Za tu svoji zelenou uniformu, která
mu tolik slušela, draze zaplatil. Němečtí vojáci se soustředili na návsi, kde měli svá
nákladní auta a lidé se od nich nenávistně odvraceli.
Největší statečnost projevil pan farář Šorm. Přišel rozhněván rovnou mezi ty
zločince a vynadal jim. Poznal zde několik známých tváří, kterým dříve kázal z kazatelny v kostele právě v jejich vesnici u Hostinného, kde měl svoji farnost několik
let, musel však odtud odejít skrze znacionalizované henleinovce. Ukázal na jednoho
ozbrojence a řekl mu: „Tebe jsem učil náboženství, desatero přikázání, nezabiješ,
a ty jsi sem přijel se svými druhy vraždit!“ Obhajoval se: „Občané si to zavinili sami,
provokovali proti Říši a to se přísně trestá!“ Se svými chabými důkazy neobstáli,
zahanbeně nastoupili na svoje vozidla a odjeli. Zůstali po nich dva nevinně zabití
občané a dva vážně zranění, smutek a nenávist. Po válce kolovalo mezi lidmi více
rozdílných zpráv, ale svědectví Oldy Poltíka, přímého svědka událostí, se zdá být
nejblíže pravdy. Zůstala zde otázka, proč se to muselo stát? V době, kdy bylo prakticky po válce, kdy už se velké dramatické události přehnaly. Největší zločinec století
Adolf Hitler byl již čtyři dny po smrti. Tím také skončilo naše vyprávění a vzpomínání na válečné období, ke kterému jsme se již za celou dobu našeho společného
pobytu v Praze nevrátili.
Ladislav Tauchman
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Okénko do knihy a historie
Využívám možností Studeneckého zpravodaje a seznamuji Vás s doklady a fotografiemi, které jsem nalezl mezi domácími dokumenty. Většina z Vás má jistě doma
překrásnou knihu Povídání o Studenci a Zálesní Lhotě, a tak mi dovolte nalezené dokumenty porovnat s textem uvedené knihy – případně je obrazně do této knihy zařadit. Úvodem uvádím, že všechny doklady i fotografie jsou po mém tatínkovi panu
Josefu Ulvrovi, Studenec 131 (7.2.1907 – 8.7.1946).

Kniha strana 85 – doklad ze dne 13. 1. 1941

Starosta obce Josef Karásek (čp. 19) sděluje zastupitelům obce rozpuštění obecního
zastupitelstva a zároveň informuje o předání obecního úřadu ustanovenému vládnímu
komisaři Karlu Karáskovi (čp. 303) a děkuje všem za spolupráci ve správě obce.

Kniha strana 88 – doklad ze dne 14. 6. 1945

Místní národní výbor ve Studenci potvrzuje, že Josef Ulvr zaplatil v roce 1940 pokutu za sabotáž v zásobování 2000 Kč (V knize je chybně uvedeno jméno Jiří Ulvr).
(obr. na další staně)
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Kniha strana 170 – budování Pauerovy linie – duben

V knize je ve vzpomínkách pana Kuříka uváděn zátaras a zákop u svaté Trojice.
Z přiložených fotografií je patrno, že tento zákop budovali mimo jiné také Studenečtí
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občané pod vedením starosty Jana Pauera (čp. 246), proto název Pauerova linie. Předpokládám, že své předky mnoho občanů Studence pozná, a tak bych chtěl požádat o
sdělení nových podrobností redakci Studeneckého zpravodaje na Obecní úřad.

Kniha strana 186 – rozhodnutí ONV v Jilemnici

ze dne 21.5.1945
V knize uvádí Irena Benešová, že se na MNV v Zálesní Lhotě střídali předsedové
MNV po měsících nebo po týdnech. Tímto rozhodnutím byl Josef Ulvr ustanoven
jako národní komisař ve funkci starosty a předsedy národního výboru. V knize uvádí
Irena Benešová, že se na MNV v Zálesní Lhotě střídali předsedové MNV po měsících
nebo po týdnech. Tímto rozhodnutím byl Josef Ulvr ustanoven jako národní komisař
ve funkci starosty a předsedy národního výboru. (obr. na následující straně)

Potvrzení MNV Zálesní Lhota

ze dne 14.6.1945 a 22.6.1945
Od 5.5.1945 do 16.5.1945 se zúčastnil odzbrojování německé branné moci.
Od 16.5.1945 přebral a uvedl v chod obecní úřad (neznám datum ukončení této
funkce (obr. na následující straně)
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Ing.Jiří Ulvr
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Zprávy ZŠ a MŠ Studenec
Další rok se opět blíží ke svému závěru a žáky po úspěšných přijímačkách čekají
jen samá pozitiva, výlety, exkurze, sportovní soutěže a nakonec vysněné prázdniny.
Ne nadarmo zkušení pedagogové říkají, co naučíš do konce března, to naučíš.
Vedení školy pokračuje dále v postupných krocích k rozšíření prostor školy, což je
v pozemkových podmínkách školního areálu velice obtížné. Přesto se však klube další
varianta, která by mohla být schůdná i na všech administrativních postech. Mezitím
Obec Studenec i příslušné orgány schválily navýšení kapacity školy na 390 dětí, tento
počet umožní přijetí všech dětí do prvních tříd pro příští školní rok.
Pochopitelně i studenecká škola musí řešit běžné problémy, které přináší současná
doba. Jedním z nich jsou sociální sítě a využívání virtuální reality žáky školy. Rodiče by
měli mít rozhodně přehled o tom, co jejich potomci „provádějí“ na těchto sítích, ať již
prostřednictvím mobilních telefonů či počítačů. Druhým problémem je často skloňované slovo „šikana“. I zde je patrný viditelný postup významu tohoto slova. Za našich
mladých let jsme si byli schopni některé věcí vyříkat, a to na „férovku“. Nikdy jsme
se svou prohrou neběželi za rodiči a byli jsme naučeni poprat se s problémem sami.
S rostoucí ochranářskou péčí rodičů se za šikanu označují často běžné konflikty mezi
žáky, které často vycházejí z toho, co tato ochranářská péče rodičů přináší, a to je ztráta
respektu. Co bych měl respekt před starším spolužákem, když v případě problému to
táta za mě vyřídí. Nečiňme tuto medvědí službu svým potomkům, realita je potom
úplně jiná.

Etiopie

Ve středu 22. 3. 2017 žáci 5. až 9.ročníku absolvovali výukový program o Etiopii. Představili nám ji Lenka a Václav Špilarovi, kteří zemi procestovali od hlavního města Addis Abeby k jihu a zpět až na sever. Řekli nám, že Etiopie znamená
v řečtině země opálených lidí a sami Etiopané o sobě tvrdí, že nejsou černí. Věří, že
Bůh uhnětl člověka, a když ho pekl, tak ho připálil, tím stvořil černocha. N druhý
pokus ho vytáhl příliš brzy a vznikl tedy běloch. Když se dílo konečně podařilo,
vznikl Etiopan. Většina obyvatel jsou křesťané, je to druhá nejstarší křesťanská
země na světě. Někteří se hlásí k islámu, asi 34%. Země je celkově zaostalá, ani
ve velkých městech není luxus a bohatství, najde se tu jen pár výškových budov
a jinak nízké jednoduché domečky. Žijí zde také kmeny, které mají vlastní způsob
života, a v civilizaci je nenajdeme. V některých z nich může mít muž více manželek na mnoha místech. Ve většině kmenů za svou nevěstu mladík jejímu otci platí.
Taková mladá žena stojí 1 kalašnikov a 100 krav, někde i více. Členky kmenů se
zdobí jizvami (do ran pod kůži si sypou popel a na kůži pak zůstanou puchýřky,
jizvy) nebo si malují na tělo směsí másla a hlinky. Jinde se ženy zdobí hliněnými
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destičkami, které si vkládají do naříznutých rtů nebo lalůčků uší. Čím větší talířek
žena má, tím je krásnější. Václav si dovezl domů destičku ze rtů o průměru 12 centimetrů. Vdané ženy si tento talířek vyndávají, aby nebyly přitažlivé pro jiné muže.
Dále jsme se dozvěděli, že ve všech tamějších jezerech žijí krokodýli. Jedno jediné
je bez krokodýlů. Povrch státu je hornatý. Nejvyšší hora měří přes 4600 m n. m.
Na sever od hlavního města se nachází svaté město se starobylými skalními kostely, které kameníci kdysi vytesali do kusu skály. Některé z nich jsou až 30 metrů
vysoké. O kostely se starají mniši, kteří v nich také žijí. Jsou to vzdělaní lidé, mluvící anglicky. Skalních kostelů je v Etiopii mnoho. Křesťané dodržují půst, během
kterého mohou jíst a pít až po páté hodině odpolední, nikoliv však maso. Etiopané
mají také další zvláštnosti: počítají den do západu slunce, po setmění už začíná
další den, nebo když stavěli silnici, tak nakreslili čáru do mapy a neřešili, kudy ta
čára vlastně povede.
Adélka Nosková, žákyně 8.B

Okresní kolo recitační soutěže

V polovině měsíce března jezdíme již dvanáctým rokem do Semil, kde se ZŠ Riegra
stará o okresní soutěže. V té recitační jsme letos obstáli téměř ve všech kategoriích.
Nenechali jsme nic náhodě a z každé kategorie jsme přihlásili tři šikovné recitátory.
V kategorii nejmenších, tj.2.,3.tř. obsadila Barunka Chrástová krásné 3.místo
z dvaceti soutěžících, navíc s postupem do krajského kola.Pochvalu zaslouží také Šárka
Hamáčková a Šimon Mejsnar, kteří se účastnili poprvé, a tak teprve sbírali zkušenosti.
V kategorii 4.,5.tř. soutěžili Samuel Mečíř, Tina Suchánková a Jolana Kolářová. Pochvalu si zaslouží velkou, měli totiž nejpřísnější porotu…
Lucka Pekárková, naše nejzkušenější recitátorka/má za sebou i krajská kola z předešlých ročníků/nám povyrostla do kategorie 6.,7.tř., ve které 3.místem své kvality
opět potvrdila a postoupila do krajského kola. Magdě Chrástové a Vanese Hofmanové
také děkujeme za účast.
Kategorie nejstarších, 8.,9.tř. letos doslova perlila. Nejen že nás reprezentoval Vítek
Štefan /chlapcům se do této soutěže moc nechce, navíc v pubertě/, ale Eliška Hamáčková 2.místem a Tereza Chrástová 3.místem potvrdily, že zkušenosti nasbírané v této
soutěži za několik let, se vyplatily. Obě děvčata postoupila do krajského kola a patří
jim naše gratulace.
Vzhledem k tomu, že na všech školách je různých soutěží ať sportovních či
vědomostních každým rokem víc a víc, schopné děti jsou doslova přetěžovány reprezentováním své školy. Některé soutěže musí vypustit, aby vše zvládly. Mluvený
projev před publikem není pro každého, takže recitátorů je všeobecně málo. Letošní okresní soutěž byla co do počtu soutěžících asi nejslabším ročníkem. Pro
porovnání v nejmladší kategorii soutěžilo kolem čtyřiceti dětí , letos dvacet, v nejstarší kategorii bývalo kolem pětadvaceti dětí , letos deset. Rozhodně nechci tímto

26

OÚ Studenec

Ročník 2017

Číslo 2

snižovat úspěchy našich dětí v soutěži, právě naopak si myslím, že je obdivuhodné,
jak často a úspěšně někteří školu reprezentují . Také naše účast ve školním kole je
oproti jiným hojná, takže máme z čeho vybírat.
Děkujeme za zapůjčení vozu panu Junkovi, také pí.uč. Chrástové, která ochotně
poskytla i svůj vůz.
Děkujeme všem „účastníkům tohoto úspěšného zájezdu“ a těšíme se na další ročník…opět v plném počtu.
Krásná práce, děkuji – Macháčová Romana, Mgr.

Vikingové – válečníci,
mořeplavci, objevitelé
a obchodníci
Poslední březnový den měli žáci
4. až 9.tříd ZŠ originální výuku vlastivědy a dějepisu. Přijeli k nám členové šermířského spolku Renegáti
z Pardubic z agentury Pernštejni, aby
nám přiblížili život Vikingů. Dozvěděli jsme se, jak Vikingové vypadali, jak fungovala vikingská posádka
lodi, jejich válečná
strategie a v čem byl
úspěch jejich výprav,
když se dokázali plavit
bez kompasu a další
historické zajímavosti.
Stali jsme se živou součástí jejich výpravy.
Vybraní žáci, kteří splnili stanovené
podmínky,
dostali
skutečné přilby a nastoupili do jasanové
opravdické lodi. Vyzkoušeli si různé formace- ochranné, ale
i bojové. Postavili štítové hrady. Zkrátka vyzkoušeli si na vlastní tělo život vikingských
válečníků. A na TO jen tak nezapomene.
OÚ Studenec
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Noc s Andersenem

Ve čtvrtek 6. 4.2017 proběhl
už sedmý ročník oblíbené akce
spojené s knížkami. Děti začaly
přicházet před šestou hodinou.
Doprovázeli je rodiče, kteří pro
nás navařili a napekli úžasnou
hostinu, za kterou chci moc a moc poděkovat. Potom už jsme odstartovali program,
který nesl název Putování se Čtyřlístkem. Děti se během večera dostaly do světa Fifinky,
Bobíka, Pindi a Myšpulína. Vytvořily překrásné obrázky – Fifinčiny módní doplňky, Myšpulínovy vynálezy, Bobíkovy dobroty a Pinďovo sportovní náčiní. V jídelně nám slečny
z devítky pomohly nachystat slavnostní raut a všichni si mohli vybrat z nepřeberného
množství dobrot. Potom následovalo čtení z přinesených
knížek a vymýšlení komiksu a vyluštění tajemné pohádkové křížovky. Ne všichni vždy vydrželi být pozorní,
protože se už nemohli dočkat každoroční stezky odvahy,
která děti opět provedla celou školou. A čekala na ně řada
úkolů, menší skupinka strašidel a na konci velká odměna
v podobě hry dooble. Hry byly každé třídě ušité na míru
a doufám, že budou řádně využity a budou se líbit.
Pak už následoval přesun do spacáků a poslech pohádky Císařovy nové šaty. Ráno nás čekala opět bohatá
snídaně, ještě nabrání zásob na svačinu a už zase hurá
zpátky do lavice…
Děkuji všem 60 dětem, které se chovaly skvěle, děkuji všem pomocníkům, kteří své
úkoly zvládli na jedničku a nejvíc děkuji p. učitelkám – Míle Jindrové, Petře Šedivé a Kláře
Štefanové, že věnovaly dětem svůj volný čas a nevadilo jim spaní na tvrdé školní podlaze.
Díky všem, bylo to super.
Mgr. Dana Chrástová, vedoucí projektu
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Pohádka Peklo s princeznou

V letošním školním roce si devátá třída vybrala pohádku pro divadelní zpracování
trochu neobvyklou.
Filmová předloha nám tentokrát byla opravdu pouze inspirací, neboť je založená
na přírodních sceneriích velice „ koukavých“ pro diváka. Skály, jezírka ani louky na jevišti vykouzlit neumíme a časté střídání obrazů pekla, zámků a mlýna je také v našich
podmínkách velmi náročné. Scénář jsme si tedy maximálně přizpůsobili a pozadí scény

jsme připravili na tři způsoby. Zde se mohli seberealizovat někteří technicky zdatní žáci.
Vznikla tak zvedací kulisa, která vytvořila v pohádkovém pekle strop a celá scéna působila docela útulně. Pekelných plamenů jsme se také dočkali, dokonce nejen namalovaných na pozadí. Hořelo doopravdy, naštěstí jen ve vymezeném prostoru, plně pod kontrolou, ale jako efekt to bylo moc pěkné a v historii divadel naší školy rozhodně poprvé.
Poprvé tato třída vyzkoušela také nacvičovat divadlo jen velmi krátce, což se ukázalo
jako praktické. Děti jsou v této třídě poměrně ukázněné, šikovné, nebojí se práce…většinou…, lenoši se pochopitelně také najdou, ale celkově šla práce od ruky. Kostýmy si děti
obstaraly většinou samy, nějaké svršky a paruky máme v zásobě z předešlých divadel.
Poprvé také, jak rozradostnilo pí.uč. Lánskou, obsadily do pohádky pí.uč. Macháčovou.
Role rozcestníku nebyla náročná na text, což ocenila. Další prvenství spočívá v naživo
zpívané a hrané písni s vlastním textem v podání celé třídy. Možná někoho v úvodu
překvapila malá Táňa Hamáčková a malý Tomášek Urban, kteří hráli své vlastní sourozence v jejich dětském věku, což bylo také vyzkoušeno poprvé. Představení třída zahrála
celkem patnáctkrát pro publikum první až osmá třída naší ZŠ, MŠ, pro Martinice, Lhotu,
Čistou, pro důchodce, pro centrum Jilemnice, rodiče a veřejnost. Z původních devadesáti minut při nácviku nakonec představení trvalo obvyklých čtyřicet pět minut.
OÚ Studenec
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Celé třídě patří dík za to, jak to pěkně nachystali a zvládli a také vzorně uklidili
všechny využívané prostory. Publikum bylo tak vzorné, že jsme měli možnost využít
služeb pana Erbena a jeho vnuka, kteří nám pohádku natočili. Paní Vanclová ochotně
pekla buchty, aby scéna byla co nejvěrohodnější, děkujeme.
Poděkování patři všem, kteří svým dobrovolným vstupným přispěli na výdaje s divadlem spojené a vedení školy děkujeme, že jako už každoročně přispívají na výtvarné
potřeby. Diváků letos bylo hodně, toho si opravdu vážíme, především proto, že divácký
zážitek trochu kazí stísněné prostory, ve kterých svou práci prezentujeme. Divadelní
sezóna je tedy za námi, snad se Vám líbila jako nám.
Deváťáci + -Mgr. Romana Macháčová-

Olympiáda – anglický jazyk

V letošním roce se olympiáda v anglickém jazyce konala 16. 2. Do okresního kola
v Semilech postupují vždy první dva ze školního kola. V kategorii I. A (6. a 7. ročník) postoupil z prvního místa Tomáš Podzimek a z druhého místa Nikola Hamáčková. Velmi
úspěšní ve školním kole byli i Ivo Mühlbach a Jakub Šimáček. V okresním kole si Tomáš

s Nikolou vedli velmi dobře a obsadili přední místa. 1. místo – Tomáš Podzimek a 4. místo Nikola Hamáčková z celkového počtu 18 soutěžících. Kategorii II. A (8. a 9. ročník)
reprezentovali Tereza Chrástová a Filip Ulman. I v této kategorii se žáci neztratili a přivezli 2. místo – Filip Ulman a 11. místo – Tereza Chrástová z celkového počtu 20 soutěžících. Do krajského kola postupuje pouze kategorie II. A, a to první dva soutěžící. Filip
Ulman reprezentoval školu výborně a umístil se v Liberci na 2. místě. Do republikového
kola postupuje pouze vítěz krajského kola a druhý soutěžící je náhradníkem. Pokud Filip
pojede 3. května na republikové finále do Prahy, přejme mu úspěch a štěstí. Za vzornou reprezentaci školy patří všem žákům velký dík, k přípravě přistupovali zodpovědně
a na soutěži bojovali skvěle.
Ing. Petra Šedivá, vyučující AJ
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Návštěva osmáků SŠGS v Nové Pace

Ve čtvrtek 23.3. 2017 se žáci obou našich 8. tříd zúčastnili exkurze na Střední škole
gastronomických služeb v Nové Pace.
Náš program začal ve velkém sále
Městského kulturního střediska v Nové
Pace slavnostním zahájením, kdy byla
také odstartovaná soutěž nazvaná
„Kouzlení z perníku“. Mohli jsme vidět,
jak soutěžící zdobili perníky různou
technikou. V malém sále byly navíc

vystaveny nádherné perníkové výrobky
(šperkovnice ve tvaru srdce, perníková
ošatka s kraslicemi a další).
Po zahájení následoval doprovodný program: módní přehlídka studentek, jejichž obor je krejčí. Viděli jsme
šaty a oblečení, které si samy navrhly a ušily. Dále jsme viděli ukázku, jak se dá tvořit
z čokolády. Dvě naše spolužačky se zúčastnily soutěže, která byla přichystaná pro žáky
základních škol, a obsadily 2. místo. Soutěž spočívala ve zručnosti a poznávání koření.
Pak následovala prohlídka cukrárny s ochutnávkou našich oblíbených zákusků,
které vytvořili sami studenti, kteří si zvolili obor cukrář a pekař. Dostali jsme legrační
čepičky (kvůli dodržování hygienických pravidel) a šli jsme na prohlídku. Mohli jsme
si zkusit ozdobit perníčky a sníst si je.
OÚ Studenec
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Poté následovala přednáška na škole, kam se studenti chodí vzdělávat. Usadili jsme
se ve školní jídelně určené pro učitele, kde si studenti zkouší obsluhu. Prohlédli jsme si
ještě školu a pak jsme jeli domů.
Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací o této škole, což se nám bude
hodit příští rok, až se budeme rozhodovat o dalším studiu…
V. Bergerová a I. Hrnčířová, žákyně 8. třídy

Blahopřejeme k úspěchu
Lucii Pekárkové
V krajské klavírní soutěži základních
uměleckých škol vybojovala 13. března
2017 žákyně 6. třídy Lucie Pekárková
v Hradci Králové 1. místo s postupem
do národního kola! Zároveň získala
i zvláštní ocenění za interpretaci skladby
Klementa Slavického „Toccatina“. Jako
jediná získala po odehrání šesti skladeb
plný počet bodů.
Do kraje se Lucie nominovala rovněž vítězstvím v předchozím okresním
kole, které se konalo 21. února 2017
v Trutnově.
Gratulujeme a přejeme hodně štěstí v Praze v národním kole ve dnech
21.-23. dubna 2017.

MŠ STUDENEC
ZIMA PLNÁ LYŽOVÁNÍ

SJEZDAŘI

Děti z Mateřské školy ze Studence a Zálesní Lhoty měly možnost navštěvovat lyžařskou školu na sjezdovce na Bubákově. Malý skibusek dovezl malé lyžaře na Křížovky,
kde již čekaly přistavené sněžné skůtry se saněmi a ty nás přepravily přímo na svah.
To byla, panečku, parádní jízda!!! Přálo nám počasí, sněhu fůra, usměvaví instruktoři
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a učenlivé děti, co více si přát... Malí sjezdaři se zapojili do základního kursu, který
probíhal v lednu, a naučil děti základním lyžařským dovednostem, nejdůležitější bylo
včas zastavit :). Na kurz základní navazoval kurz pro pokročilejší, nazvaný zdokonalovací. Zde si začínající sjezdaři svoje dovednosti zdokonalili a zafixovali a příští rok
jako když je najdou...!!! Zde už se jezdilo i na vleku a jak to frčelo ze svahu dolů, prostě paráda!!! Instruktoři uspořádali pro děti závody, každý si přivezl diplom, sladkost
a pamětní list.

OÚ Studenec
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BĚŽCI

V letošní krásné bílé zimě využily starší děti z MŠ nádherně upravené běžecké stopy přímo u školky a dvakrát do týdne si chodily zaběžkovat. Za měsíc pilného tréninku
se velmi pěkně naučily základním dovednostem, které jsou pro běh na lyžích potřebné,
a to hlavně zkoordinovat práci dolních a horních končetin, správný skluz, brždění,
jízdu z kopce, ale i samoobslužnost - umět si sám zapnout lyže, správně nasadit hole,
sám se postavit na nohy, když upadnu - vlastně postavit se zpět na lyže a ty jsou často
velmi neposedné! :)
Po vzoru žáků ze ZŠ jsme si uspořádali i v Mateřské škole závodní den. Každý malý
závodník dostal za odměnu čokoládovou medaili a diplom se svým jménem a závodním časem na 200 metrů dlouhé trati.
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Zprávičky z MŠ Zálesní Lhota
Než se Jaro probudilo z dlouhého spánku, věnovali jsme se hrám na sněhu, kterého jsme si letos velmi užili. Těšili jsme se ze sněhové nadílky a užívali si na sněhu
každý den. Jezdili jsme z kopečka na naší zahrádce na sáňkách, snowbordu a lopatách. Při jízdě na plastovém snowbordu zkoušely děti svoji šikovnost a vytrvalost,
Ája, Romík a Sebík ujeli i pár desítek metrů, což byl velký úspěch. Jezdili jsme na lopatách a sáňkách i na kopci v blízkosti školky, kde nám to panečku „frčelo“ a užili
jsme si plno legrace.
Den, kdy nám začal mizet sníh doslova před očima, přišel z nenadání a my se
začali pomalu těšit na Jaro. Přišly dny, kdy se sluníčko schovalo za mráčky a na zahrádce se nedalo být. Byli jsme rádi, že se můžeme projít do nedalekého lesa, kam
si chodíme moc rádi hrát, nebo se vydat na delší procházku po loukách a pozorovat
v dálce ještě zasněžené hory. Při procházkách musíme chodit kousek i po silnici, kde
jsme vybaveni reflexnimi vestičkami a chodíme při levém okraji vozovky, protože,
pro chůzi s dětmi předškolního věku je pro nás levá strana pro chůzi po silnici ta
správná (podle zákona 361/2000Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích,
§56 Útvar chodců, bod 6 – Pro organizovanou skupinu dětí, které dosud nepodléhají
povinné školní docházce, platí ustanovení pro chodce, což znamená podle § 53 Chůze, bod 3 – Kde není chodník, chodí se po levé krajnici – zkráceně).
Díky našim milým a ochotným rodičům, kterým tímto ještě jednou děkujeme, jsme
mohli v naší školce realizovat další kulturní zážitek, který byl vzhledem k reakcím dětí,
úžasný. Přivítali jsme u nás sférické kino se zábavnou i vzdělávací pohádkou „Polaris“.
Ve školce se nám během chvíle nafoukl veliký stan, ve tvaru kopule, do kterého jsme
se i s paní učitelkami vešli. Ale v tomto kině jsme neseděli za židličkách, ale pohodlně
leželi na podložkách
na zemi a pod hlavu
jsme si vzali každý svůj
polštářek. Když jsme se
všichni „uvelebili“, tak
to začalo. Najednou
jsme byli ve 3D prostoru a připadali jsme
si, jako když jsme sami
přímo v ději. Kino
se nám velmi líbilo
a na přání dětí tento
zážitek velmi rádi ještě
v tomto školním roce
zopakujeme.
OÚ Studenec
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Dalším zážitkem byl karneval, který jsme si ve školce všichni užili. Do školky toho
dne nepřišly děti, ale princezny, víly, spidermani, kovbojové, vesmírné postavy, indiáni, klauni, bojovníci a plno dalších krásných postav. Zpříjemnit dopoledne nám přišel
i Shrek. Zábavné soutěžní dopoledne nás moc bavilo, vyhráli jsme spoustu dárečků
a nějaký ten bonbónek.
Během měsíce února se Fanoušek, Maxík a Štěpík účastnili lyžařského výcviku,
který se jim moc líbil a kde se všichni zdokonalili v lyžování.
Další organizovanou sportovní aktivitou v zimních měsících, bylo plavání, které se
nám pomalu blížilo ke konci. Všichni plaváčci si ho užili a za svoji účast a šikovnost
obdrželi diplom.
Na začátku měsíce března, jsme byli pozváni do ZŠ Studenec, na divadelní představení „Peklo s princeznou“, které nám předvedli žáci ze ZŠ Studenec. Divadelní představení se dětem i paním učitelkám moc líbilo, chvílemi sice čerti naháněly malým dětem
hrůzu, ale děti byly velmi statečné a z krásného představení nikdo ze strachu neutekl.
Za pozvání a krásné divadelní představení moc děkujeme a rádi opět přístě přijedeme.
Další divadelní představení nás čekalo v polovině měsíce března v Jilemnici. Zhlédli jsme představení „Míša Kulička“. Hned po představení, jsme se nasvačili a vyrazili
jsme na předem domluvenou návštěvu hasičského záchranného sboru v Jilemnici, což
bylo pro všechny nezapomenutelným zážitkem. Vzhledem k nepříznivému počasí nás
hasiči provedli po garážích, kde byla zaparkovaná hasičská auta. Nechali nás prozkoumat hasičské auto i zevnitř. Vyzkoušeli jsme si některé části hasičské výstroje. Byli jsme
seznámeni s důležitými informacemi a hasiči nám předvedli názorné ukázky z jejich
náročné práce. Dále
jsme mohli projít jejich
pracovištěm, kde tráví
čas, když zrovna někde
nehasí požáry, nebo
nepomáhají při autonehodách. Nejvíce se
dětem líbila posilovna
a samozřejmě skluzová
tyč, po které se hasiči
spouštějí z patra dolů.
Za návštěvu a zážitky
moc děkujeme.
Konečně jsme se dočkali Jara, sluníčko nám začalo v některých dnech krásně svítit.
Rozmrzl nám, sněhem a ledem, uvězněný kolotoč, který se při prvním sluníčku hned
roztočil a jen tak nezastavil. Vyměnili jsme lopaty na sníh, za lopatky na písek, odzimovali jsme letní kuchyňku, ve které při pobytu na zahrádce rádi vaříme, i když jen
z písku a přírodnin, ale podáváme jídla podle nejlepších receptů a nápadů naší fantazie.
Začala se nám probouzet i naše zahrádka, o kterou se všichni hezky staráme. Okopali
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jsme vyrážející jahůdky, pozorovali růst rebarbory, které se u nás
velmi daří a my se těšíme, co nám z ní paní
kuchařka uvaří nebo
upeče, až nám doroste. Dále jsme levanduli
upravili jarním sestřihem, okopali vyrážející
petrželku, posbírali semínka z lichořešišnice,
které jsme spolu s nově
koupenými seminky
zasázeli. Zasadili jsme bylinky, o které se zatím pečlivě staráme ve třídě, než je zhruba
za měsíc vysadíme ven na zahrádku. Zasázeli jsme nejen semínka měsičku lékařského,
afrikánů a slunečnice, ale i semínka cukety, dýně a mnoho dalších. Prvním úspěchem
bylo sázení řeřichy, o kterou jsme se starali a zalévali. Když nám vyrostla, těšili jsme se
až jí spolu se svačinkou sníme.
Před Velikonocemi nechybělo ani vysévání velikonočního osení. Každý si zasadil
osení do svého květináčku a ve třídě jsme pozorovali jeho růst. Osení jsme dozdobili našimi výrobky,
zajíčkem, malovaným
vajíčkem a pro radost
zakoupeným malým
kuřátkem. Také jsme
zasadili do květináče petrklíče a narcisy,
dozdobené větvičkami
z břízy a zavěšenými
nejen
malovanými
vajíčky, aby zdobily
vchod do školky, nejen nám, ale všem kdo
za námi, nebo kolem
školky chodí. Dále jsme se věnovali přípravě na Velikonoce a těšíme se na bohatou
pomlázku a další zážitky v nadcházejících měsících, které nás opět čekají.
Za MŠ Zálesní Lhota krásné jarní dny přejí děti a paní učitelky
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POZVÁNKA DO KNIHOVNY
V dnešní pozvánce do knihovny se zaměřím na knihy pro ženy, s detektivní zápletkou.
Možná, že je tato kategorie trochu zavádějící, protože podle mne ji čtou i muži, ale přece jen jde o knihy, ve kterých je romantika i napětí. Knihy různých autorů (převážně
autorek), jsou odstupňované, některé jsou plné řešení vražd a podobají se thrilerům,
jiné se od jemného děje jen malinko odkloní k nějakému tomu vyřešení záhady. Musím se přiznat, že tuto kategorii mám raději, než knihy „pouze“ romantické.
I když záleží především na spisovateli, jakým způsobem zachází se slovem a celkovou atmosférou knihy.

Každý má motiv

J. D. Robb - 34. díl série

Musím říci jedno: přestanu počítat počet dílů a budu
věřit, že jich autorka napíše ještě velmi mnoho!
Jednotlivé příběhy na sebe více, či méně navazují
a pro mne je to bonus navíc. Vždy ráda sleduji další vývoj postav. A ten vývoj tam je, i když by se mohlo zdát,
že vtipné hlášky mezi hlavními hrdinkami (vyšetřovatelkami), jsou stále dokola a že Eva prožívá se svým mužem život, o kterém si my, obyčejné manželky a matky
můžeme nechat jen zdát. Ale ono to tak není. Pod tímto
povrchem bouří city, emoce i zbystřený rozum, rozvíjí se
další a další případy, občas se poodhalí něco z minulosti popisovaných osob a podobně. Tentokráte nás příběh
zavádí i do zajímavého prostředí. Já se opět velmi dobře bavila s každou přečtenou
stránkou. Mou oblíbenou postavou je Summerset, protože mezi námi- myslím, že se
s Evou potřebují víc, než by byli ochotni přiznat. Popravdě všechny postavy kolem Evy
a Roarka jsou tak lidsky sympatické, že chci věřit, že se jim nikdy nestane nic takového,
co by nešlo napravit!!!

Žena v mramoru

Mary Higgins Clark

Bylo zajímavé přečíst si od mé oblíbené autorky knihu, kterou napsala již před
časem. Kniha měla trochu rozvláčnější děj s množstvím vykreslených popisů osob,
přírody, prostředí.
V současnosti píše autorka více strhujícím stylem - krátké věty, krátké kapitoly,
zhuštěný děj.
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Pomalejší tempo jsem si přesto vychutnávala, zase to
bylo trochu něco jiného a krásný styl psaní zůstává.
Jediné, co mne zarazilo, byla postava Alvirah, kterou
znám i z jiných autorčiných knih - v tomto románě to
byla poměrně nepříjemná osoba, což jinak není. Kdysi
jsem někde četla, že tuto postavu chtěla autorka „zabít“
, ale její dcera se za ni přimlouvala, a tak vznikly další
knihy s Alvirah jako hrdinkou. Myslím, že by mohlo jít
o pravdivou informaci, protože v tomto ději je to skutečně hrdinka „na zabití“ ....později zřejmě její povahu autorka proměnila. I to je zajímavé - že autor doslova „daruje život“ svým hrdinům.

Oheň a led

Julie Garwood

Znovu jsem si potvrdila, že knihy od mé oblíbené autorky se dají číst opakovaně.
Podruhé jsem si četbu užila dokonce ještě více. Vsuvky deníku pozorovatele vlčí smečky mi totiž dávaly smysl
hned od začátku a nezpůsobovaly otazníky o co se jedná.
A když už se v knize píše o účincích stresu, tak mohu
doporučit tuto knihu jako léčbu po takovém dnu. Odpočinkové a zároveň plné děje.
Hlavní dvojice mne tentokráte bavila na jedničku
a také mne zaujalo, že kniha po dramatickém rozuzlení
mezi ohněm a ledem pokračuje dál a přináší další napětí
až do konce, takže poskytuje vlastně dvakrát vrchol díla,
což podle mne nebývá moc obvyklé.

Silnější než slova

Sandra Brown

Zajímavá zápletka. Kniha, ve které je nejen romantika, ale
také napětí. Na autorku až nezvykle a překvapivě „drsný“ děj.
Opět jsem se dobře bavila. Autorka píše dvěma způsoby. Ty knihy, ve kterých do romantiky přimíchá napětí
a detektivní zápletku, nebo detektivní zápletku okoření
romantikou se mi líbí více, než ty „čistě“ romantické.
A nemohu se ubránit dojmu, že i sama autorka se při jejich psaní baví více. Alespoň mi to tak připadá.
OÚ Studenec
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Na závěr jako vždy připojuji pozvánku i pro ty, které dnešní nabídka neoslovila.
V naší knihovně si vybere každý.
Těšíme se na Vás.
Vaše knihovnice Ludmila Tauchmanová a Helena Soukupová

Studenecké míle
Tímto si Vás dovolujeme pozvat na výroční desátý ročník soutěže historických
vozidel, o pohár starosty obce Studenec.

Sobota 27. května 2017
amfiteátr za ZŠ a MŠ Studenec
Program:
8.00–10.00
9.00–11.00
11.15
11.30–13.00
15.00–17.00
17.30
20.00

příjezd vozidel, prezentace
Big band Vrchlabí (živá hudba 30. let)
rozprava
START (trasa: Jilemnice, Pojizerka, Kořenov, Příchovice,
Vysoké n. J., Jilemnice)
S Nadváhou (živá hudba české i zahraniční hudební scény)
vyhlášení vítězů, zakončení
Pomílová zábava se skupinou Vaťák

Po celý den bohaté občerstvení od studeneckých hasičů. Podrobné informace naleznete na: www.studeneckemile.estranky.cz
Těšíme se na Vaši účast!
Tomáš Chrtek
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Sportovní klub Studenec
LOBy jsou pro soby aneb sezona 2016/2017
Letošní zima, které po dlouhé době nebyla skoupá na sníh, umožnila některým
členům oddílu orientačního běhu, většina jich je zároveň i členem lyžařského oddílu
Sokola Studenec, aby se zúčastnili kromě hladkých lyžařských závodů i závodů v lyžařském orientačním běhu (zkratka LOB). Oproti jiným zimám, letos proběhly všechny 4 naplánované závodní víkendy. Letošní sezóna začala prodlouženým víkendem
v německém Klingentalu, kam vyrazila početná výprava studeneckých závodníků. Při
cestě do Krušných hor, nám utkvěla v paměti „krása“ tepelné elektrárny ve Vřesové
a jejího okolí, kdy jsme si začali vážit tohoto, kde bydlíme a žijeme. Po příjezdu, již
v pátek, Vítek Štefan, Terka Chrástová a Veronika Gallová absolvovali hladký nominační závod na mistrovství Evropy dorostu. V sobotu dopoledne
Vítka a Terku čekal nominační
sprint. Jednalo se o závod, který
byl součástí světového rankingu
mužů a žen. I když jeli v elitní kategorii mužů a žen, ve výsledcích
se neztratili. V sobotu odpoledne
se konalo Mistrovství České republiky štafet. Štafeta dorostenek
ve složení Domča Kalenská, Šárka Rückerová a Terka Chrástová
skončila na druhém místě. Jelikož první štafeta byla namíchaná
ze tří různých oddílů (což pravidla neumožňují a tato štafeta byla
počítána mimo soutěž) získaly
holky nakonec zlatou medaili
a titul Mistryně ČR. Dorostenecká štafeta ve složení Vítek Štefan, Aleš Mühlbach a Lukáš Link bohužel závod „diskla“ (jinak by obsadili nejspíše 3. místo). Další den byla
klasická trať. Byla dlouhá a náročná, ale všichni se s ní dokázali poprat.
Další závodní víkend byl v Jeseníkách v malebné horské osadě Rejvíz. Ačkoliv
ve Studenci jsme týden předtím trénovali hlavně při vyhazování nově napadlého sněhu, tak už cestou přes Polsko jsme zjišťovali, že pohoří Hrubého Jeseníku se tentokrát
sněhový příděl vyhnul. Na místě bylo pouze patnáct až dvacet centimetrů sněhu, Pozitivní bylo, že po celý víkend bylo krásné slunečné počasí s denními teplotami lehce
pod nulou, zatímco naši mladší kamarádi mrzli na pohárovém závodě v běžeckém
OÚ Studenec
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lyžování v Josefově Dole (kde jako po celou letošní sezóny dosáhli výborných výsledků). V sobotu se konalo mistrovství České republiky na krátké trati. Závod se vydařil zvláště Vítkovi Štefanovi, který obsadil druhé místo v kategorii H17. Lukáš Link
ve stejné kategorii skončil na pěkném 6. místě. Odpoledne jsme se jeli či šli podívat
na místní zamrzlé rašelinové jezírko a po poučných radách veteránů z Ostravy jsme
šli spát. Druhý den v neděli se konal závod na klasické trati. Při něm někteří na lyžích
překonali i zčásti tekoucí zčásti zamrzlou řeku Černá Desná. Svoji formu opět potvrdil
Vítek Štefan, který obsadil výborné třetí místo. Bohužel účast na mistrovství Evropy
dorostu ve Finsku utekla jak Vítkovi Štefanovi tak po nemoci oslabené Terce Chrástové vždy o jedno místo.
V polovině února se konaly závody v Jizerských horách v Horním Maxově. Těchto
závodů se zúčastnili i mladší členové oddílu. V sobotu dopoledne bylo mistrovství
ve sprintu. Pro titul vicemistryně republiky v kategorii D17
dojela Terka Chrástová, na třetím místě v kategorii D12 dojela
Majda Chrástová. Odpoledne se
jela krátká trať. Terka Chrástová odpolední závod v kategorii
D17 vyhrála. Majda Chrástová
v odpoledním závodě skončila
3. V kategorii mladších veteránů
H35 v odpolední krátké trati zvitězil Petr Junek junior. V neděli
nás čekala náročná klasická trať,
při které všichni od kategorie dorostenek výše zdolali i sjezdovku
na vrch Bramberk a pro pobavení
zde byly i velmi prudké a technicky náročné sjezdy. Nejlépe si
vedla Marky Štefanová, která v kategorii D12 vyhrála. Terka Chrástová a i Vítek Štefan
skončili ve své kategorii (D17, H17) na třetím místě. Soutěže o největšího vytrvalce se
úspěšně zúčastnil Lukáš Link, který z Horního Maxova s dvěma dalšími kluky dojel až
do Jablonce nad Nisou a zpět.
Poslední únorový víkend byly závěrečné letošní závody, které s ohledem na nedostatek sněhu musely být přeloženy na Ovčárnu pod Pradědem. Na zdejších lyžařských
tratích proběhlo v sobotu mistrovství na klasické trati. Vítek Štefan a Terka Chrástová
se v kategoriích D17 a H17 stali vicemistry republiky. Lukáš Link obsadil v kategorii
H17 6. místo. V neděli na krátké trati si nejlépe vedla Terka, která vyhrála. Vítek Štefan
bohužel závod rozjetý na vítězství ztratil chybou na předposlední kontrolu a skončil
těsně pod stupni vítězů. V celkovém pořadí žebříčku získala Tereza Chrástová v kate42

OÚ Studenec

Ročník 2017

Číslo 2

gorii D17 1. místo a Vítek Štefan obsadil v kategorii H17 3. místo. Oba dva tímto získali
pro příští rok licenci A. Výborného umístění dosáhl v celkovém žebříčku i Lukáš Link,
který až do poslední chvíle bojoval o zisk licence A, ale bohužel v kategorii H17 skončil
7. , čímž mu nejvyšší licence A unikla o jedno místo.
Nakonec bychom velice chtěli poděkovat SK Studenec oddílu orientačního běhu
a trenérům, že nám umožnili těchto závodů se zúčastnit a podpořili nás v účasti
na těchto závodech.
Dále bychom chtěli velmi poděkovat trenérům lyžařského oddílu Sokol Studenec
(Petr Plecháč a Josef Boura), jehož členy většina závodníků, kteří jezdili závody v lyžařské orientačním běhu jsou, bez jejichž trenérské péče, rad a vstřícného přístupu
bychom nikdy těchto úspěchů v orientačním běhu na lyžích nedosáhli.
Terka Chrástová

T. J. SOKOL STUDENEC
ZHODNOCENÍ ZIMNÍ SEZÓNY LYŽAŘŮ
BĚŽCŮ
V hlavním zimním závodním období se aktivně na reprezentaci našeho oddílu podílelo celkem 33 registrovaných závodníků všech kategorií, trénink se odvíjí ve dvou
tréninkových skupinách.
Na celoročním tréninku závodníků se podílelo či střídalo 7 trenérů, náš oddíl byl
tuto sezonu zařazen do podporovaných klubů v rámci Sportovních středisek.
Nyní několik výsledků, které stojí za pozornost:
Běh na lyžích – krajské závody:
• V konečném pořadí Poháru Libereckého kraje 2016 v běhu na lyžích se na stupně vítězů při závěrečném vyhlášení postavili:
• Na prvním místě Markéta Štefanová.
• Na druhém místě Vojtěch Trejbal a Jan Štefan.
• Na třetím místě Matěj Tauchman.
• V celkovém hodnocení družstev jsme obsadili 4. místo.
Běh na lyžích – celostátní závody:
• Na Mistrovství České republiky starších žáků dosáhl nejlepšího výsledku Ondra
Berger, když ve sprintu volnou technikou obsadil 8. místo
OÚ Studenec
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• Ve finále soutěže „Hledáme nové talenty“ si nejlépe vedl Jan Štefan, který obsadil 2. místo v intervalovém závodě klasicky a 1. místo v obratnostním závodě,
výborně závodila i Markéta Štefanová, která obsadila 3 místo v intervalovém
závodě klasicky a v obratnostním závodě si polepšila na 2 místo. V celkovém
hodnocení družstev vybojoval Sokol Studenec 7. místo z celkem 32 hodnocených družstev, z „vesnických“ družstev nás předstihl pouze SKI Sokol Stachy.
Poděkování za úspěšnou reprezentaci naší Tělocvičné jednoty, ale i školy a obce
patří samozřejmě i všem dalším naším závodníkům, kteří svými výsledky přispěli
do bodového hodnocení soutěží družstev, jsou to: Veronika Bergerová, Zuzana
Bourová, Petra Brožová, Jakub Dědeček, Šárka Hamáčková, Barbora Chrástová,
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Vojta Trejbal a Matěj Tauchman

Markéta Štefanová

Jan Štefan
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Lyžařská přípravka na umělém sněhu ve Vrchlabí

Magdaléna Chrástová, Jolana Kolářová, Matyáš Munzar, Karolína Pavlová, Petr
Pochop, Josef Šedivý, Bára Šulcová a Jana Vanclová.
Za oddíl lyžování chci při této příležitosti poděkovat všem, kteří nám ve svém volném čase a bez nároku na odměnu pomáhají, a podílejí se tak na rozvoji sportovního
a kulturního života v naší obci.
za oddíl lyžování T. J. SOKOL Studenec Petr Plecháč

Školní sportovní klub
Letošní příhodné sněhové podmínky umožnily i v rámci Školního sportovního
klubu realizaci plnohodnotné zimní sezóny.

MINI JIZERSKÁ - BEDŘICHOV
17.února se 24 žáků ze ZŠ Studenec zúčastnilo závodu v běhu
na lyžích MINIJIZERSKÁ, což je
závod pro děti jako předzávod slavné JIZERSKÉ 50. Závodilo se klasicky, starty byly hromadné jako
při skutečném závodě a také všude
hromada lidí. V cíli každý závodník
obdržel skleněnou medaili jako památku na tento slavný závod a další
OÚ Studenec
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upomínkové předměty. Ze studeneckých závodníků se nejvíce dařilo Markétě Štefanové, která zvítězila v kategorii mladší žákyně. Jan Štefan byl druhý ve stejném závodě chlapců. Další umístění na stupních vítězů si odvezla Zuzka Bourová, Karolína
Pavlová, Gabriela Hubálovská, Vojta Trejbal, těsně za nejlepšími se v cíli objevili Petra
Brožová, Matěj Tauchman, Magda Chrástová nebo Pepča Šedivý. Pochvalu zaslouží
všichni závodníci, jelikož není důležité zvítězit, ale zúčastnit se!!!

KRAJSKÉ KOLO DRUŽSTEV V BĚHU NA LYŽÍCH
28.února se na Bedřichově konalo krajské kolo závodu družstev v běhu na lyžích
pro základní a střední školy. Základní škola Studenec vyslala na toto klání 4 družstva,
každé muselo mít čtyři členy. Závodilo se klasickou technikou běhu, starty byly hromadné, do soutěže družstev se započítávalo umístění jednotlivých závodníků v cíli.
Družstvo žákyň ze 6. třídy ve složení Markéta Štefanová, Zuzana Bourová, Magda
Chrástová a Bára Šulcová získalo 1.místo, jejich trať byla dlouhá 3 km. V jednotlivcích
si medaili domů odváží Markéta a Zuzka. Chlapci ve stejné kategorii museli absolvovat trať o jeden kilometr delší než dívky, ze studeneckého družstva se nevešel žádný
borec na stupně vítězů, Ondra Berger dojel těsně čtvrtý, přesto v celkovém součtu
všech umístění byli kluci nejlepším týmem a mohli si užít nejvyšší stupínek, jmenovitě Ondřej Berger, Jan Štefan, Lukáš Trejbal a Jakub Šimáček. Dívky z 8. - 9. třídy se
na trať dlouhou 4 km vydaly v tomto složení: Magdaléna Bergerová, Tereza Chrástová,
Veronika Šimůnková a Veronika Bergerová. Obsadily druhé místo o jeden jediný bod
za ZŠ Arbesova z Jablonce nad Nisou. Chlapci v této kategorii jeli trať 5 km dlouhou ,
družstvo ve složení Vít Štefan, Lukáš Link, Vladimír Suchánek a Jiří Hubálovský, skončilo ve velmi silné konkurenci na třetím místě.

Ondřej Berger, Lukáš Trejbal, Jakub Šimáček a Jan
Štefan - vítězné družstvo ZŠ Studenec
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zleva:Zuzka Bourová, Bára Šulcová, Verča Šimůnková, Magda Chrástová, Vítek Štefan, Honzík Štefan, Terka
Chrástová, Ondra Berger, Markét Štefanová, Verča Bergerová, zcela skryt Luky Trejbal, částečně vidíme Kubu
Šimáčka, dále Luky Link, Jirka Hubálovský, Vláďa Suchánek a vpředu Magda Bergerová

Školní lyžařské závody
Po několikaleté přestávce se podařilo uspořádat i školní lyžařské závody a v jednotlivých kategoriích zvítězili tito závodníci:
Jakub Trejbal, Klára Kubátová, Karolína Pavlová, Vojtěch Trejbal, Gabriela Hubálovská, Šimon Buďárek, Zuzana Bourová, David Bachtík, Markéta Štefanová, Ondřej
Berger, Klaudie Urbancová, Lukáš Trejbal, Vít Štefan, Linda Zahradníková, Jiří Hubálovský, Magdaléna Bergerová.
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Futsal
V průběhu března a počátkem dubna skončila i futsalová sezóna. V lize škol skončil studenecký tým opět těsně pod vrcholem a v okresním finále v Lomnici podlehl
ve finále ZŠ Rovensko na penalty. Mnohem většího úspěchu dosáhly v celostátním
finále dívky v kategorii Školské futsalové ligy 7. Ve finálovém turnaji v Radotíně si
nejprve z druhého místa vybojovaly postup do finále, kde v napínavém souboji porazily ZŠ Plzeň v poměru 2:1. O úspěch se zasloužil celý tým od Báry Šulcové v brance
přes další hráčky: Markéta Štefanová (2 góly), Iveta Bartoňová (4 góly), Nelya Ryashko
(5 gólů), Pavlína Votočková (4 góly), Tereza Votočková, Gábina Hubálovská, Nela
Krebsová a Kája Huřťáková. A tak velký díl úspěchu patří i trenérkám v SK Studenec
i trenérce v obou finálových turnajích Evě Bartoňové.

Studenečtí žáci bojovali pod bezednými koši
Po loňském úspěchu mladších žáků, kteří skončili druzí v kraji, se letos do bojů
s oranžovým míčem pod dvěma koši, přihlásila dvě družstva chlapců a jedno dívek
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z naší školy. Družstvo starších chlapců ve složení - Vítek Štefan, Josef Efenberk, Vláďa
Synek, Luboš Fifka, Adam Švec, Lukáš Link a Jakub Ježek, obsadilo v okresním kole
6. místo.
Chlapeckého okresního turnaje se zúčastnilo sedm týmů, rozdělených do dvou
skupin. První zápas ve skupině s Jilemnicí Komenského jsme prohráli vysokým
rozdílem 12:2. Druhý zápas už byl lepší, ale ani zde jsme nestačili na svého soupeře, když naši chlapci podlehli ZŠ I.Olbrachta ze Semil 6:4. V bojích o konečné
páté až sedmé místo jsme pak remizovali fotbalovým výsledkem 0:0 s chlapci ze
ZŠ Skálova Turnov a porazili 10:0 ZŠ Roztoky. Obsadili jsme tak díky konečnému
skóre šestou pozici.
Družstvo mladších chlapců hrálo ve složení – Jan Štefan, Dominik Doubek,
Roman Hubálovský, Ondra Berger, Daniel Krebs, Dan Mečíř, Tomáš Jandura, Dan
Jandura, Matěj Šimůnek, Jakub Šimáček, Petr Mazánek a Filip Matuška. Chlapci velmi
překvapili, a přestože neobhájili loňské prvenství, vybojovali pro Studenec stříbrné
medaile z okresního kola.
V turnaji bylo 5 družstev a hrálo se systémem každý s každým. Naším katem se
opět stalo družstvo Jilemnice Komenského, které nakonec celý turnaj opanovalo a nás
v prvním zápase porazilo až hrozivě 10:0. Jenže potom už naši chlapci jenom vítězili
a po výhrách 6:2 nad ZŠ Riegra Semily, 8:0 s Lomnicí nad Popelkou a 12:4 s Jilemnicí
Harracha, jsme mohli slavit krásné druhé místo.
Poprvé se turnaje v basketbalu zúčastnila také naše děvčata – Markéta Štefanová,
Vendula Hrubá, Michaela Tauchmanová, Tereza Votočková, Karolína Huřťáková, Lucie Cermanová, Petra Mašková, Bára Šulcová, Kateřina Tušiaková, Vendula Taušová
a Denisa Gottvaldová. Děvčata brala turnaj hlavně jako přípravu na další basketbalové
boje a v konkurenci čtyř škol obsadila 4. místo.
Všem zúčastněným gratulujeme k pěkným výsledkům a děkujeme jim za reprezentaci naší školy.

Diabetes - Chronické komplikace
Mnohem snazší a výhodnější je komplikacím předcházet a pokusit se je co nejvíce
odvrátit. Vy sami můžete riziko vzniku komplikací významně ovlivnit. Jen na Vás záleží, zda se rozhodnete investovat (čas a někdy méně pohodlí) do svého zdraví, abyste si
jej udrželi v co nejlepším stavu co nejdéle. Pár námětů pro Vás uvádíme v následujícím
textu o prevenci.
Literatura uvádí statistiky výskytu chronických komplikací diabetu, jejichž léčba
je složitá, zdlouhavá a náročná. Může dojít k takovým poškozením, jejichž stav je již
nevratný. Následuje přehled těch nejzávažnějších.
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Mikrovaskulární komplikace

Mikrovaskulární komplikace jsou komplikace vyvinuté na základě dlouhodobého
poškozování tkáně a jejích nejmenších cév špatnou kompenzací diabetu.
• Retinopatie - poškození cévního zásobení sítnice oka, dochází k úbytku až úplné ztrátě zraku
• Nefropatie - poškození ledvin a jejich postupné selhávání

Makrovaskulární komplikace

Makrovaskulární komplikace jsou komplikace, které vznikají na základě dlouhodobého poškozování cévního systému - vysoký krevní tlak, angina pectoris, infarkt
myokardu, mozková mrtvice...

Neuropatie

Neuropatie je poškození nervových zakončení v končetinách, úbytek až ztráta citlivosti vedoucí k následnému poškození diabetika (necítí např. popálení, poranění ostrými předměty - zapíchnutý kamínek do plosky nohy, apod.)

Komplikace smíšeného původu

Mezi komplikace smíšeného původu patří infekty dásní a dutiny ústní, poškození
cév a nervů dolních končetin (např. syndrom diabetické nohy vedoucí až k amputacím
končetiny)...
Zdroj: http://www.mte.cz/

Jahodová marmeláda nejen pro diabetiky
Suroviny
2 kg jahod
2 želírovací cukry (pro diabetiky po 700 g)
1,5 limetky
1 pomeranč
Postup přípravy receptu
Jahody očistíme a rozsekáme do hladka. Přidáme cukr - želírovák pro diabetiky.
Vymačkáme šťávu z limetek a pomeranče, vaříme do zhoustnutí asi 5 minut a uděláme
zkoušku - tzn. kápneme na talířek a když po několika sekundách zhoustne, je hotovo. Plníme do čistě vymytých skleniček, víčkujeme a necháme obrácené na víčkách
do zchladnutí.
Zdroj: https://www.toprecepty.cz/
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