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ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
Pečovatelský dům
V pondělí 15. května proběhlo
předání staveniště zhotoviteli
stavby, firmě Syban s. r. o., Liberec. V současné době započaly demoliční práce uvnitř budovy, ty
se postupně přesunou na venkovní část budovy, kterou už
bude moci sledovat každý z nás.
Těší mě Váš zájem, a proto
musím zmínit také to, že pod termínem „předání staveniště“ se nerozumí zahájení stavebních prací, ale předání prostor a pozemků danému
zhotoviteli, který přebírá svoji zodpovědnost. Zda stavební práce začnou ve
stejný den, nebo třeba za týden je skutečně jenom na něm, pro nás jako investora je důležité plnění stanovených termínů, které jsou součástí harmonogramu stavebních prací.
Mgr. Jiří Ulvr, starosta

Kontejnery – bioodpad
Sezóna kompostování je v plném proudu. Zvýšený zájem bohužel přináší
i zvýšené nepříjemnosti. V kontejnerech se nám začíná vyskytovat to, co tam
nepatří: sklo, naplněné igelitové pytle, pařezy, kmeny a větve stromů o průměru větším než 6 cm. Mrzí mě, že ti poctiví musí doplácet na ty nepřizpůsobivé a nechci přivolat to nejhorší, že díky těmto lidem se zastaví tak
mimořádný systém, který funguje pro 21 obcí a 22 500 obyvatel. Tito jedinci
si neuvědomují, že můžou vyřadit z činnosti techniku, která slouží k dalšímu
zpracování odpadu a tím vše zastavit. Važme si prosím toho, co máme, jak to
funguje a také toho, že vše do této doby platí někdo jiný, tedy obec.
Od letošní sezóny máme o jeden kontejner opět navíc, po jednání s občany Zálesní Lhoty přibyl právě tam, konkrétně u haly zemědělského družstva ZETKA Strážník a. s. – za kostelem.
Prosím Vás o dodržování pravidel, která doposavad byla téměř bez větších
problémů. Pokud větve nepálíte doma, do kontejnerů je dávejte o maximální
délce 1,5 metru a průměru maximálně 6 centimetrů (koruny stromů sem nepatří, omezují jiné zájemce, včetně techniky a její manipulace s vykládkou).
OÚ Studenec
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Studenecké občany chci
znovu poprosit, aby nejdříve naplnili po vrch jeden kontejner
a teprve potom ten druhý. Rozumím, že je to snadnější, ale je
přeci lepší platit za svoz jednoho
plného, než dvou do polovic
naplněných (v letošním prvním
čísle Zpravodaje jsem Vám uváděl, že tuto službu hradí plně
obec a v loňském roce přesáhla výši 144 000 Kč).
Systém pravidelných svozů je nastaven centrálně pro 21 obcí Jilemnicka
– svazku obcí (každé úterý se nahlašují kontejnery požadované pro vývoz
a do pátku jsou vyvezeny tak, aby na víkend byly pro Vás opět připraveny
prázdné).
Zároveň Vás prosím, pokud budete mít větší množství bioodpadu, obraťte
se přímo na mě, zajistím otevření skládky, kam si odpad sami odvezete. Nedojde tím k zahlcení kontejneru(ů) ze strany jednoho dodavatele a tím omezení pro jiné.
Děkuji za Vaše pochopení, ohleduplnost a vstřícnost!
Mgr. Jiří Ulvr, starosta

Chodník – cesta p. č. 1045/1 (Chládkovi) – konec obce
V době uzávěrky tohoto čísla Zpravodaje jsem netrpělivý, jelikož čekám
na výsledné hodnocení podané žádosti o dotaci z rozpočtu Státního fondu
dopravní infrastruktury na výše uvedenou akci. Zároveň je těžké na to každý
den nemyslet, protože probíhá zpracování zadávací dokumentace a veškerých podkladů pro přípravu výběrového řízení na dodavatele stavby, abychom v případě úspěchu byli schopni tuto stavbu zrealizovat ještě v letošním
roce. Výsledek by měl být znám každým dnem.
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Přípravy probíhají tak, aby v případě úspěchu samotná stavba začala v letních měsících a byla dokončena v letošním roce (podmínka dotace). Jak sami
čtete, jde poměrně o šibeniční termíny, které bohužel ovlivnit nedokážeme.
Jedná se o riziko, které musíme podstoupit, pokud chceme získat maximální
finanční příspěvek v rámci všech dotačních možností v České republice a zároveň se uvázat k tomu, že nejenom stavebně, ale i papírově vše zvládneme
podle podmínek dotace.
Mgr. Jiří Ulvr, starosta

Děkuji všem žákům základní školy, kteří posbírali odpadky
podél silnic. Všem školou a školkou povinným žákům a žáčkům
přeji krásné sluneční prázdniny.
Rodičům a Vám všem ostatním pak krásně strávenou dovolenou a především šťastný návrat domů.
Děkuji skautům za výrobu a instalaci turistického značení,
které nás bezpečně dovede k Roubence, a také za realizaci laviček do autobusové zastávky Studenec Pošta.
Mgr. Jiří Ulvr, starosta

Kuchyňský bioodpad
do směsného odpadu nepatří
Vadí Vám zapáchající popelnice? Pokud ANO, stačí popelnici dát do stínu,
nechat pootevřené víko a hlavně do popelnice nedávat kuchyňský bioodpad.
Nejefektivnějším způsobem nakládání s biologicky rozložitelným odpadem
především odpadem z kuchyně (včetně plesnivého pečiva) je kompostování.
Přirozeným rozkladem bioodpadu v kompostérech vznikají vhodné podmínky pro řadu organismů, které právě tento odpad zpracovávají. Jinak řečeno, když se dodrží správné postupy pro kompostování, bioodpad přímo
mizí před očima a především nezapáchá! Většina lidí ovšem neví, za jaký
konec tuto problematiku uchopit a raději hodí bioodpad do popelnice. Kompostování přitom není žádná věda a v následujícím návodu se o tom přesvědčíte. Je potřeba dodržet základní podmínky:
1. udržování správného poměru dusíku a uhlíku (N : C)
Jinak řečeno také „kombinování hnědého se zeleným“. Zelený odpad je
bohatý na dusík a vodu (např. tráva) a hnědý odpad je bohatý na uhlík (např.
OÚ Studenec
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suché listí). Pozor ovšem v období podzimu! Suché listí je dobré kombinovat
například s trávou, jinak se v jedné hromadě listy na sebe nalepí a vytvoří neprostupný „krunýř“, po kterém steče
veškerá voda, jádro kompostu vyschne
a proces rozkladu se zastaví. Listí je lepší
ponechat v pytlích a průběžně přidávat
na kompost spolu s trávou. Smíchat
trávu s listím můžeme také jednoduše
poházením listí na trávu, kterou se chystáme posekat. Dojde-li listí, můžeme použít popel ze dřeva (POZOR, ne popel
z uhlí!).
2. správná vlhkost kompostu
Dodržování správné vlhkosti kompostu je velice důležité, protože jakmile
je v kompostu více vody, než má být (tzn.
po zmáčknutí kompostu v dlani z něj vytéká voda – viz první obrázek), začne
kompost hnít a tím pádem zapáchat. Velkému množství vody se dá předejít přidáním suchého bioodpadu (např. piliny,
suché listí, nebo nerecyklovatelný papír
– papírové utěrky, proložka od vajíček,
atd.). Když je v kompostéru málo vody
(tzn. po zmáčknutí v dlani se sype – viz
prostřední obrázek), organismům se
přestává dařit, v kompostéru se mohou
objevovat mravenci a odpad neubývá.
Poté stačí kompost zalít vodou. Pokud
kompost zmáčknete v dlani, nevytéká
z něj žádná voda a hmota drží při sobě,
máte vyhráno (viz obrázek dole).
3. přístup vzduchu do kompostu
Aby všechno v kompostéru probíhalo
tak, jak má, je dobré jednou za čas kompost „překopat“. Nejen že se kompost
provzdušní, ale také budou mít organismy k nové hmotě přístup ze všech
stran, a ne pouze ze spodu, jak tomu je u nepřekopaného kompostu. Tady
platí známé pravidlo: Je váš kompost cítit? Překopejte ho! A opravdu to funguje.
6
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Další praktické rady, jak zdokonalit kompostování
• Mějte kompost ve stínu a ve styku s půdou, případně do něj čas od času
přidejte zeminu.
• Misku či kbelík, do kterého sbíráte bioodpad, po každém vyprázdnění vypláchněte vodou a s ní pak kompost zalejte. Nádoba bude vypláchnutá
a kompost dostatečně vlhký.
• Slupky od citrusových plodů se dají také kompostovat, ale nesmí jich na
kompost přijít příliš mnoho zároveň.
• Dají se kompostovat i proložky od vajíček, plesnivé pečivo a také pečící
papír.
• Věci, které do kompostéru nepatří, poznáte tak, že v něm zůstanou po
celou dobu kompostování.
• Na kompost můžete dát i kosti, nebudou Vám zapáchat v popelnici. Pokud
se nerozloží, není problém je z kompostu vysbírat.
• Kompostujte pomocí žížal, protože žížaly stimulují činnosti organismů,
rozmělňují bioodpad (čímž kompost provzdušňují) a také jsou indikátorem toho, že je kompost v pořádku. Je-li s kompostem něco špatně, žížaly
jej opouštějí.
• Menší kusy odpadu se rychleji kompostují. Tohle pravidlo platí například
u větví. Pokud domácnost nevlastní štěpkovač, může si pomoci sekačkou
na trávu, která větvičky rozmělní na menší kousky.
Kompostovat se dá několika způsoby, například na volné ploše, na starém
hnojišti nebo v nádobě přímo určené ke kompostování (v kompostéru). Třetí
varianta je v dnešní době nejvýhodnější, protože esteticky lépe působí, zabraňuje návštěvám škůdců a také částečně chrání kompost před promáčením a vysušením.
Buďte si jistí, že vyhazováním biologicky rozložitelného odpadu především
toho kuchyňského do kompostérů, předejdete zápachu ve vašich popelnicích
se směsným komunálním odpadem, a navíc se zbavíte složky odpadu, za kterou obec potažmo i vaše domácnost zbytečně platí nemalé peníze.
Mnoho úspěchů v kompostování a nezapáchající popelnice přeje tým
mojeodpadky. cz
Ing. Radek Staňka
vedoucí týmu MOJE ODPADKY

Připomínáme placení poplatků za odpady r. 2017
Poplatek je splatný do 30. 6. 2017 do pokladny na OÚ Studenec
nebo převodem na účet261128774/600. Poplatek za odpady činí
500 Kč na osobu.

OÚ Studenec
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STUDENECKÉ MÍLE
Dne 27. 5. 2017, tedy poslední sobotu v květnu, se uskutečnil jubilejní
10. ročník Studeneckých mílí. Nejen jubilejní desátý ročník, ale také výročí
75 let od atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha nás vybízelo
k tomu, abychom si toto naše výročí nějak zpestřili. Studenec a Zálesní Lhota
mají z dob druhoválečných velkou spojitost s parašutisty. Napadlo nás tedy
obohatit tuto show leteckým soubojem nad Studencem, doplněným nálety
na vojenská vozidla a vést tento ročník v duchu leteckém. Samozřejmě, že
tato akce je ale především o veteránech na kolech, a tak jsme ani toto nechtěli
nechat náhodě. Již od února letošního roku probíhala na internetu mediální
propagace tohoto setkání. Díky tomu se na letošní ročník přihlásilo přes
220 vozidel. Jelikož jsme však různými kritérii omezeni, museli jsme na této
cifře startovní listinu utnout. Celkem ale Studenec navštívilo přes 250 historických vozidel předválečné i poválečné výroby.
Teď snad k programu. Během dopoledne začínala za školu najíždět první
vozidla již okolo osmé hodiny. Do desáté hodiny se konala v budově školy
prezentace, kde si každý účastník vyzvedl startovní číslo a zaregistroval své
vozidlo. Před jedenáctou hodinou čekala na účastníky a diváky ukázka leteckého souboje. Poté se startující přemístili před pódium, kde proběhla rozprava s jezdci. To už se blížila půl dvanáctá a vozidla se začala řadit ke startu
8
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na odpolední vyjížďku. Přesně v půl dvanácté bylo odstartováno. První vozidla vyjela na trať dlouhou necelých
80 kilometrů, která vedla přes
Jilemnici, poté směrem na
Harrachov, dále do Kořenova
a Příchovic, kde byla druhá zastávka soutěže v Muzeu Járy
Cimrmana. Odtud se vozy vracely přes Vysoké zpět do Studence. Během této vyjížďky si
mohli lidé ve Studenci v klidu
prohlédnout
zemědělskou
techniku z muzea Radka
Lukše ze Studence a několika
dalších nadšenců, kteří se
svými dalšími stroji vyrazili na
vyjížďku. První vozidla se pak
do Studence začala vracet po
třetí hodině a v půl šesté se konalo slavnostní zakončení soutěže a předání pohárů.
Celodenní program soutěže byl obohacen o živou
hudbu kapel Big Band
Vrchlabí, S(nad)Váhou a Vaťák.
Jako každý rok, tak i letos
musím konstatovat, že je
s touto akcí mnoho strastí
i starostí a dá to mnoho práce
mnoha pořadatelům. Tímto
bych chtěl poděkovat všem,
kteří se jakýmkoliv způsobem
podíleli na tomto ročníků. Tyto stránky určitě nestačí na to, abych je zde vyjmenoval. Děkuji ale obci Studenec, sponzorům, Jaroslavu Tomášovi za
louku, Zetce Strážník za letiště, hasičům za občerstvení a všem kamarádům,
kterým není líto si najít „hodně“ času na to, aby místním lidem zpestřili poslední sobotu v květnu. Ještě jednou všem děkuji a zase za rok!
Více na www.studeneckemile.cz
Tomáš Chrtek
OÚ Studenec
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Životní jubilea spoluobčanů v roce 2017
V letošním roce oslaví Zlatou svatbu manželé Anna a Jiří Vondrákovi ze
Studence R 13.
Manželům blahopřejeme k výročí Zlaté svatby a přejeme jim do dalších
společných let mnoho zdraví, spokojenosti a radosti.

Vítání občánků
Při jarním vítání občánků dne
10. května 2017 se sešlo 10 dětí.
Vendula Kodymová, Studenec 434
Matyáš Pokorný, Studenec 327
Anna Mejsnarová, Studenec 337
Natálie Spurná, Studenec 127
Michal Greguš, Studenec 206
Ester Kuhnová, Zálesní Lhota 24
Jakub Korytář, Zálesní Lhota 65
Vanessa Koudelková, Studenec 55
Filip Weiss, Studenec 421
Sára Jiranová, Studenec 177
Na vítání vystupovaly děti z Mateřské školy ze Studence. Děkujeme jim za účinkování a paním
učitelkám za to, že s nimi písničky
a říkanky nacvičily. Dětem i rodičům přejeme mnoho radosti a spokojenosti v dalším životě.
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Výlety do studenecké minulosti 12.

Rok 1915 (opsáno z Kroniky bez jazykové úpravy)
Život v obci. Každý dřívější rok začínal veselím, pořádáním plesů a různých
zábav. Nic takového letos. Ba ani divadla se nehrála a život spolkový pomalu
uhasínal. Bylo tolik starostí v každé rodině, že nedovolily mysliti na něco jiného.
V Sokole se ještě cvičilo, ale cvičenců stále ubývalo. Občas přijel některý raněný
domů na zotavenou a ten pak vyprávěl o válečných hrůzách, které na frontě
vojáci musejí snášeti. Korespondence vojska byla přísně censurována, psána
byla na lístky polní pošty, na kterých bylo později sdělení již vytištěno v několika jazycích slovy: „Jsem zdráv a daří se mi dobře.“ Žádné jiné sdělení nesmělo
býti učiněno, sice by bylo zničeno. Voják připsal pouze adresu toho, komu psal,
a svoji adresu a byl se psaním hotov. Ten, kdo takovýto lístek obdržel, věděl
pouze, že odesílatel je živ, ale to, co bylo na lístku natištěno, bylo jen velmi
zřídka pravdivé. Tyto a všecky lístky polní pošty – na podobných psalo se i ve
vojsku – zasílány byly bez známky. Psalo se mnoho, hodně se jich ztratilo
a nikdy snad nebýval listonoš tak milým hostem jako v této době.
Odchod k vojsku. 16. ledna narukovali domobranci na vojnu , a sice
z roku 1887, 1888, 1889 a 1890. Ze Studence odešlo jich toho dne celkem 13.
1. února odcházeli opět vojíni ročníků 1884, 1885 a 1886. Další pak odcházeli dne 15. února. Starší muži, vojáci i nevojáci, se těšili, že než na ně
dojde, aby nastoupili vojenskou službu, že bude zatím po válce. Bohužel, naděje všech byly zklamány.
Rozchod „veteránů“. 2. února rozešel se spolek vojenských vysloužilců,
když byl c. k. místodržitelstvím vyzván, aby se buď přeměnil ve sbor válečný
nebo aby se rozešel. Valná hromada tohoto spolku, která se konala dne 11.
ledna t. r., usnesla se na rozejití spolku, které bylo toho dne provedeno.
Každý člen dostal zpět peníze, které vložil do spolkové pokladny, prapor darován kostelu, hmoždíře záduši na střelbu o církevních slavnostech, trubky
Sboru dobrovolných hasičů a bubínek kapele Karla Exnera.
Zákaz bílého pečiva. 15. února bylo císařským nařízením zakázáno pečení rohlíků, housek, koláčů a vůbec všeho bílého pečiva kvůli nedostatku
pšeničné mouky. Tímtéž nařízením zavedeno bylo jednotné pečivo, tak
zvané žemle, které mají býti 34 g těžké a prodávati se mají za 4 hodiny , péci
se mohou však jen jednou v týdnu. Nakupování potravin stává se každým
dne obtížnější a ceny jejich nezadržitelně stoupají. Kg mouky stojí 90 h , kg
jahel 96 h, kg rýže 1,20 K, kg petroleje 90 h. Chléb ve váze 1.60 kg stojí 80 h,
1 q otrub 32 K, kukuřice, která stála před válkou 26 h, stojí dnes 58 h 1 kg,
žitná káva zvýšila cenu z 50 h na 1K za kg.
Další odvody. 21. února byla opět nová přehlídka domobranců ročníků
1891–1895. K této přehlídce šlo jich ze Studence 23 a jen 2 byli uznáni za
neschopné k službě vojenské. Ostatní odešli dne 15. března na vojnu.
OÚ Studenec
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Odchod Poláků. 19. února odstěhovali se ze Studence polští uprchlíci.
Odvezeni byli společně z celého okresu jilemnického do Chocně do „barákové čtvrti“, výhradně pro Poláky z prken postavené.
Soupis zásob. 1. a 2. března proveden byl na základě císařského nařízení
soupis všech zásob ve všech obcích. Ustanovení důvěrníci, kteří soupis ten
měli provésti, složili nejprve slib do rukou c. k. komisaři v Jilemnici. Ve Studenci těmito důvěrníky byli: Karel Tauchman, Josef Albrecht, správce velkostatku, Josef Jezdinský, učitel, Josef Štefan a starosta Jan Šorfa. Tito důvěrníci
vzali k sobě každý jednoho člena obecního zastupitelstva a jali se každý v jiné
části vsi soupis prováděti. Kdo měl zásob méně než 20 kg, nebyl povinen je
přihlašovati. Soupis tento vypadal v celé obci takto:
pšenice
žita
ječmene
ovsa
kukuřice
mouky pšeničné
mouky žitné

3487 kg
26 775 kg
356 kg
49 701 kg
261 kg
13 644 kg
6543 kg

mouky ječné
mouky ovesné
mouky bramborové
krupice kukuřičné
krupice pšeničné
krup
koní bylo

2519 kg
20 kg
20 kg
1018 kg
209 kg
309 kg
31 ks

Obyvatelů v obci bylo 1776.
Výše uvedené zásoby byly přihlášeny. Kolik potravin bylo uschováno
a tudíž nepřihlášeno, nedá se odhadnouti. Hlavně obilí, mouku a cukr schovávali lidé mezi dvojité zdi, na lešení nad vodou ve studni, do výklenků v komínech atd., každý dle své vynalézavosti a podle povahy domku, který obýval.
Pamatuji se, že například moji rodiče – v jiné obci však bydlící – jichž domek
jest poblíž hřbitova, odnášeli pytle se zásobami do márnice u hřbitova. A tam
nenapadlo žádnou komisi, četnictvo či vojsko někdy jíti něco hledat. Že se
tímto schováváním mnoho věcí zkazilo, jest samozřejmé.
Odvody. 20. března odcházeli k prohlídce hoši narození v roce 1896,
tedy devatenáctiletí. K odvodu jich šlo ze zdejší obce 24, za schopné vojenské
služby uznáno 17. Tito pak hned 15. dubna museli nastoupiti vojenskou
službu.
Zlato za železo. V dubnu t. r. sbírány byly po vsi cenné kovy jako zlato
a stříbro pod heslem „zlato za železo“. Zlaté prsteny mohl si tedy kdo chtěl
vyměniti za prsten železný. Ovšem že těchto nadšenců bylo málo. Rakouská
vláda sháněla tak prostředky k vedení války.
Knihy o prodeji. 4. dubna bylo nařízeno počínaje tímto dnem zavésti ve
všech krámech knihu o koupi a prodeji chleba a mouky, do které musely býti
všecky nákupy a prodej těchto věcí zapisovány.
Odvody. 20. dubna voláni byli k prohlídce domobranci, narození v letech
1872–1877. Ze zdejší obce šlo jich k odvodu 53 a 12 z nich uznáno za
schopné sloužiti ve zbrani. Odvedeni byli: Fr. Exner, kostelník, Frant. Kuřík,
12
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Frant. Tauchman, Frant. Šulc, Frant. Šorm, Ant. Jeník, Ig. Tauchman, Emil
Flégl, Jan Horáček, Vilém Petera, Fr. Karásek a Jan Mládek.
„Fronty“ před krámy. Nouze o mouku a chléb počala se projevovat
stále citelněji a citelněji. Krámy byly prázdné a pekaři přestávali chléb péci.
A kde se přece nějaký pekl, byla o něj rvačka v pravém slova smyslu. Před pekařem, který měl toho kterého dne chléb péci, shromažďovali se lidé od časných hodin ranních, obléhali dvéře a upečený chléb brali si přímo od pece.
A ti, na které se nedostalo – bývala jich většina – smutně odcházeli , zlobili
se nebo plakali. Bída stále větší a větší, ani brambor nebylo. 1q stál 18 K, ale
sehnati je bylo umění. Chléb v některých rodinách neměli 14 dní a často
i déle. V takových rodinách vařili si řídké polévky a pekli placky z mouky,
kterou si sami na ručních mlýncích semleli.
Úmrtí. 22. května večer došel obecnímu úřadu telegram, který oznamoval, že Karel Flégl, kapelník ze Studence, podlehl zranění v boji a zemřel v nemocnici v Budapešti. Odveden byl 8. prosince 1914, na vojnu odešel 15.
února 1915. Zanechal po sobě ženu a tři dítky.
Odvody. 25. května nové odvody ročníků 1878–1890, dále 1892–1894.
Všichni tito vlastně již jednou u odvodu byli a tohoto dne šli podruhé, aby
z nich byli zase někteří další vybráni pro vojenský kabát.
Chlebenky. 6. června odpoledne mezi 2. a 4. hodinou vydávány byly na
obecním úřadě první lístky na chleba, všeobecně „chlebenky“ zvané. Na
jeden tento lístek dostal se u pekaře bochníček chleba o váze 1, 40 kg, který
měl vystačiti pro 1 osobu na 7 dní. Chlebenky byly vydány, ale málokomu
podařilo se na všecky chléb dostati, protože nebyl. Barva lístků se každých
14 dní měnila a na prošlé lístky nikdo ničeho nedostal.
Odvody. 11. června byla opět přehlídka mužů v létech 1878 až 1894 narozených. K této přehlídce šlo jich z obce 87 a z těch 53 uznáni za schopné
služby vojenské. Rukovati musili 21. června.
Odvody. 16. června byl odvod mladíků narozených v r. 1897. K těmto odvodům šlo jich ze zdejší obce 23, odvedeno 8. Toho dne vyvěšena byla vyhláška
svolávající domobrance z let 1869 až 1874 ku hlášení se k vojenské službě
dne 18. června a domobrance narozené v letech 1865 až 1869 k hlášení se
do 24. června (padesátiletí).
21. června rukovala část vojínů (22) odvedených dne 11. t. m. Ostatní povoláni byli až dne 16. srpna.
Po roce války. V prvém roce světové války zemřeli zraněním na bojišti:
Boh. John, Frant. Šorm, Josef Tylš, Karel Flégl, Antonín Tomáš, Josef Exner,
v srbském zajetí zemřel Frant. Havel, v Mariboru v nemocnici Josef Tauchman. Celá řada místních lidí byla raněna, ti však po uzdravení musili jíti na
frontu znova. Několik dostalo se jich do zajetí, jiní jsou však v této době nezvěstní: Hynek Jiran, František Povr, Karel Jeník a Ignác Hák. Smutná bilance.
Odvody. 24. srpna šli k domobranecké přehlídce muži od 42 do 50 let.
OÚ Studenec
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K této přehlídce dostavilo se jich ze Studence 78 a za způsobilé k vojsku
uznáno z nich 46. Stávalo se nezřídka, že již v tomto roce války byl z jedné
rodiny na vojně otec a dva až tři synové.
Škola. Na počátku školního roku 1915/16, t. j. 15. září, odešel učitel Antonín Řehoř ze zdejší školy do Mříčné, náhrada zaň však žádná. Učení od počátku nového šk. roku zařízeno bylo následovně: I. a V. třídu učitel Jezdinský,
II. a IV. třídu uč. Ducháčková, III. a VI. třídu řídící uč. Marek. A vyučováno
bylo ve II., V. a VI. tř. v pondělí a v pátek celý den, ve středu půl dne, I., III.
a IV. třída v úterý a čtvrtek celý den, v sobotu půl dne.
Odvody. 26. září byly vylepeny zase nové vyhlášky, na základě kterých
musili k nové přehlídce muži narození v letech 1873–1877 a v letech
1891–1896. Přehlídky těchto mužů konány byly ve dnech 11. října až 6. listopadu.
Poměry v obci. Ku konci měsíce září bylo ze Studence na vojně 350
mužů, roztroušených po všech koutech Evropy. Ve vsi pak nouze stále větší
a drahota postupuje nezadržitelně. Obyčejné pánské střevíce, které stály
8–10 K, stojí nyní 25–28 K, látky zdražily až o 80% a mnohé nebyly již k dostání. Nitě nelze již vůbec koupiti a petrolej prodávají již málokde. Maso hovězí stálo na počátku války 1, 60 K za kg, nyní 8, 80 K. Sádlo – pokud lze je
sehnati – platí 8 K za kg, husa nekrmená 9 K, vykrmená 20 až 25 K. Jeden kg
másla stál před válkou 0, 8 až 1 K, nyní stojí 5 K. Jeden q lnu se platí 40 K,
domácí tkalcovina zaniká téměř úplně.
Odchod k vojsku. 15. října nastoupilo vojenskou službu 8 mladíků studeneckých, narozených roku 1897 (osmnáctiletí), kteří byli odvedeni 18.
června t. r.
Válečné půjčky. Na vedení války vypůjčovala si vláda rakouská peníze
od svých občanů tím způsobem, že byly vypisovány válečné půjčky, na které
byli občané úřady přímo nuceni upisovati. V měsíci říjnu t. r. vypsána byla
III. válečná půjčka.
Odvody. 22. října opět přehlídka mužů narozených v letech 1873–1877
a 1891, 1895, 1896. Z 50 místních, kteří se k této prohlídce dostavili, odvedeno bylo 23. 16. listopadu odcházeli pak za vojenskou povinností.
Zákaz. V listopadu t. r. bylo školními úřady zakázáno dětem užívati ve škole
živnostenských výrobků se znaky koruny české.
Úmrtí. 5. prosince došla na obecní úřad zpráva, že v nemocnici v Brodech v Haliči zemřel a tamtéž byl pochován Karel Šorm, syn Justina Šorma
„s pole“. Byl raněn na ruském bojišti a svému zranění podlehl.
Odchod k vojsku. 15. prosince narukovalo ze Studence opět 15 mužů, narozených v r. 1872 až 1875 a v r. 1896.
Továrna. Tohoto roku byla zdejší továrna firmy Fejfar a Mládek rozšířena
o jeden pracovní sál. Válka přinesla i tomuto podniku nové starosti, hlavně
s opatřováním stálého zaměstnání. Po veliké námaze podařilo se během války
14
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získat spoluúčast na vídeňských dodávkách armádních, které by však nebyly
nikterak stačily k plnému zaměstnání rozšířeného závodu. Proto rozhodla se
firma vyráběti současně válečné tkaniny náhradní z papíru a jiných podřadných surovin. Tímto opatřením se stalo, že továrna ve Studenci byla na okrese
jedinou, která výrobu nikdy nezastavila.

T. J. Sokol Studenec
pořádá

ve dnech 14. 8. – 16. 8. 2017
pro děti 6–10 let

Sokolský prázdninový tábor
Závazné přihlášky a případné informace poskytnou:
Dana Synková (ZŠ), tel. 481 595 252
Marie Bergerová (MŠ), tel. 721 613 656
Uzávěrka přihlášek je 30. 6. 2017.
Cena: 400 Kč
zahrnuje stravování, pitný režim, cestovné na výlet
Stravování: pondělí, středa – oběd, svačina
úterý – balíček na výlet
Program:

v době od 8.00 do 16.00 – sportovní, výtvarné,
turistické aktivity, poznávání přírody

SraZ v PonDělí v 8. 00 h PřeD SoKolovnoU
Tábor se bude konat při minimálním počtu 10 přihlášených
dětí. Kapacita přihlášených dětí omezena, rozhoduje datum
podání závazné přihlášky.
OÚ Studenec
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Zprávy ZŠ a MŠ Studenec
ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA
Během měsíce ledna proběhlo školní kolo Zeměpisné olympiády. Své znalosti si přišlo porovnat poměrně hodně soutěžících (34). Z nich do okresního kola se nominovali vždy nejlepší 2 ve svých kategoriích. S velkým
očekáváním jsme vyrazili 15. února do Semil, abychom navázali na naše výborná umístění z předešlých let. Děti nezklamaly a jen těžko budeme v dalších letech obhajovat naše letošní umístění. Všechny děti se dostaly „na
bednu“! Kategorii 6. tříd ovládli Daniel Mečíř (1. místo) a Matouš Kuřík
(2. místo). Mezi žáky 7. tříd dominoval Ivo Mühlbach (1. místo), kterému
dobře sekundoval Jakub Šimáček (3. místo). Ve společné kategorii žáků
8. a 9. tříd se nejlépe dařilo Terezce Chrástové (1. místo) a Františku Kuříkovi
(2. místo). Když to shrneme, do krajského kola postupují první dva žáci (celkem 6 postupujících za okres), takže 5× zástupce ze Studence!

Účastníci krajského kola Zeměpisné olympiády, zleva Daniel Mečíř, Matouš
Kuřík, Ivo Mühlbach, František Kuřík a Tereza Chrástová.

Ve středu 22. 3. vyrážíme s pokorou do Liberce, změřit své síly s vrstevníky našeho kraje. Je nám jasné, že zde narazíme na soutěžící, kteří se geografii hlouběji věnují ve svém volném čase. Nejlépe si v rámci svých kategorií
vedli Daniel Mečíř (6. místo) a František Kuřík (7. místo), shodně 11. místo
obsadili Matouš Kuřík, Ivo Mühlbach a Tereza Chrástová. Pro všechny to byla
velmi cenná zkušenost a doufám, že se do soutěže s chutí zapojí i v příštím
roce.
16
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MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA
Na rozdíl od jiných olympiád se do této soutěže každý rok zapojuje minimum žáků. Je to dáno asi její náročností, kde děti doma řeší 6 poměrně náročných úloh a pouze úspěšní řešitelé se kvalifikují do okresního kola.
Již v lednu proběhlo okresní kolo 9. tříd, protože toto je jediná postupová
kategorie do krajského kola. Sice jsme neopanovali stupně vítězů, ale všichni
naši zástupci se stali úspěšnými řešiteli. Takže velká gratulace Petře Bachtíkové (4.–5. místo), Tereze Chrástové a Dominiku Urbanovi (6.–8. místo). Jako
bonus pak přišla pozvánka do krajského kola pro Petru, bohužel o jeden jediný bod tam Terezka s Dominikem nepostoupili. Opravdu s obtížnými úlohami si i na kraji dobře poradila a obsadila 24. místo z 31. soutěžících.

MATEMATICKÝ KLOKAN
I v tomto roce jsme se zapojili do celosvětové soutěže Matematický klokan. Žáci jsou dle svého věku rozděleni do kategorií, z nichž většina řeší
během 60 minut 24 úloh, pouze nejmenší Cvrčci mají úloh 18 a výsledek vybírají z pěti nabízených možností. Výsledky nejlepších 3 soutěžících putují
k okresnímu koordinátorovi a dále možná do dalších žebříčků. Výsledky školních kol si můžete prohlédnout v tabulkách:
MATEMATICKÝ KLOKAN – CVRČEK max. 90 bodů KLOKÁNEK max. 120 bodů
POŘADÍ JMÉNO
1.
Šedivý Josef
2.
Chrástová Barbora
3.
Jirout Ondřej

TŘÍDA BODY
3. B
69
3. B
62
3. B
61

POŘADÍ JMÉNO
TŘÍDA BODY
1.
Nikola HAMÁČKOVÁ 7. A
93
2.
Tomáš PODZIMEK 7. B
83
3.
Daniel MEČÍŘ
6. B
81

BENJAMÍN max. 120 KADET max. 120 bodů
POŘADÍ JMÉNO
1.
Planík Martin
Meduna Ondřej
2.
Bachtík David

TŘÍDA BODY
4. A
87
4. A
84
5. B
84

POŘADÍ JMÉNO
TŘÍDA BODY
1.
Petra Bachtíková
9.
93
2.
František KUŘÍK
9.
82
3.
Tereza CHRÁSTOVÁ 9.
67

V okrese se Petře Bachtíkové podařilo se svým výkonem obsadit krásné
3. místo.
Mgr. Petra Faistaverová

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA
14. 3. odpoledne se konalo školní kolo biologické olympiády pro 6.–9.
třídu. Kategorie D (6. a 7. třída) se zúčastnilo 43 žáků a do okresního kola
postoupil Macháček Kryštof (1. místo), Kuřík Matouš (2. místo) a Urbancová
OÚ Studenec
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Klaudie (3. místo). Kategorie C se zúčastnilo 19 žáků a do okresního kola postoupil František Kuřík (1. místo), Adam Kalenský (2. místo) a Adéla Nosková
(3. místo). Vstupním požadavkem do okresního kola bylo vypracování zadaného úkolu – stopování zvířat, odlévání stop a následné zpracovaní laboratorního protokolu, za který obdrželi body do souhrnného součtu. Okresní
kolo kategorie D se konalo v Semilech 10. 4. 2017, kde si velice dobře vedl
Kryštof Macháček (7. místo), Matouš Kuřík (15. místo) a Klaudie Urbancová
(17. místo). V kategorii C okresního kola se na třetím místě umístil František
Kuřík a tím si zajistil postup do krajského kola do Liberce. Adéla Nosková se
umístila na 13. místě a Adam Kalenský obsadil 18. místo. V krajském kole v Liberci se František Kuřík umístil na krásném 9. místě.
Velká gratulace patří všem účastníkům okresního i krajského kola za
vzorné splnění vstupního úkolu (samostatná práce ve svém volném čase!)
a reprezentaci naší školy!

PYTHAGORIÁDA
I v další matematické soutěži byli naši žáci v okresním kole velmi úspěšní.
Za 5. ročník nás reprezentovali Veronika Mejsnarová 7. místo a Erik Pfeifer
11. místo z 25 soutěžících.
V 6. ročnících obsadili z 32 zúčastněných žáků ze ZŠ a Gy Radim Link 2.
místo a Daniel Mečíř 12. místo.
V kategorii 7. ročníků nás reprezentoval Tomáš Podzimek, který obsadil
2. místo a z 8. ročníku jsme měli zastoupení v Tereze Urbanové, která také
obsadila skvělé 2. místo.

ARCHIMEDIÁDA
24. května 2017 zamířil na okresní kolo fyzikální soutěže pro žáky sedmých tříd Archimediáda žák 7. B Tomáš Podzimek (na fotografii).
Účasti v okresním postupovém kole předcházelo vypočítat několik obtížných domácích úloh
i s úlohou experimentální. Tomáš vše zvládl
a v okresním kole v Semilech vyřešil absolutně
nejlépe se ziskem maxima bodů obě zadané
úlohy a zvítězil i nad zúčastněnými žáky gymnázií. Gratulujeme!
A jak třeba Tom Podzimek tráví svůj
volný čas?
25.–29. května 2017 jsem se vydal na mensovní seminář do Seče v Pardubickém kraji.
Tuto akci pořádá Mensa pro nadané děti ve
18
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věku 13–19 let. Ve čtvrtek jsme zamířili do Dopravní fakulty Jana Pernera
v Pardubicích, kde nám řekli něco o teorii řízení železniční dopravy a ukázali modelovou železnici. Následující dny jsme byli na Seči, kde jsme se na
několika přednáškách dozvěděli plno zajímavostí. Třeba jsme se dozvěděli,
že papája je geneticky modifikovaná a že Češi naměřili na Antarktidě teplotu +17, 48 °C. V pondělí jsme se podívali na závodiště Velké Pardubické
a vyrobili si perník. Pět dní jsme si super užili.
Tomáš Podzimek, žák 7. B

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ
V KOŠŤÁLOVĚ
V pátek 19. 5. 2017 jsme se
jako žáci 6.–8. ročníku ZŠ Studenec zúčastnili dopravní soutěže
v Košťálově. Byli jsme zastoupeni ve 2 kategoriích – mladší:
Lucka Pekárková, Helča Horáčková, Honza Štefan, Matouš
Kuřík a jako náhradník Dan
Mečíř. Za starší: Klára Kuříková,
Nikča Hamáčková, Kuba Šimáček, Šimon Urban a jako náhradnice Klaudie Urbancová. Soutěžilo se ve 4 disciplínách – jízda na dopravním
hřišti, jízda zručnosti, zdravověda a dopravní testy. Dopadli jsme na výborném 3. místě za mladší a na 6. místě za starší.
Klaudie Urbancová, žákyně 7. B

OÚ Studenec
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DĚTI, POZOR, SILNICE!
ANEB JAK PRVŇÁČCI OSLAVILI DEN DĚTÍ
Jak už sám název napovídá, žáci 1. A a 1. B si tento sváteční den opravdu
užili. Zábavnou formou se dozvěděli spoustu užitečných informací o bezpečném chování v silničním provozu. Učili se dopravní značky, dokreslovali výbavu kola a v praktické části za školou na louce jezdili na svých kolech slalom.
Nechyběly soutěže, závody a s nimi spojená spousta odměn a dárků. Děti si
domů odnesly trička, balónky, pexesa, pracovní sešity aj.
Proto touto cestou moc děkujeme celému realizačnímu týmu.
Za 1. A a 1. B třídní učitelky Mgr. Pavla Fišarová a Mgr. Markéta Šimková
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HARRY POTTER Z V. B
Po úspěšném divadelním
vystoupení, které jsme ve
čtvrté třídě nacvičili s paní
učitelkou Šimkovou, jsme se
rozhodli, že v páté třídě nacvičíme divadlo sami. Natálku
napadl námět Harry Potter.
Režie se již od prvopočátku
chopil Vojta. Každý si vybral
roli, která mu bude nejlépe
sedět. Secvičovali jsme asi
čtyři měsíce. Scénář jsme si
napsali sami. Hudební a taneční část pomohla vytvořit paní učitelka Hůlková.
Hranou část jsme nacvičili s paní učitelkou Venclovou. Kostýmy jsme si vyrobili sami a kulisy nám zapůjčil Floriánek (divadelní spolek z Čisté u Horek).
26. a 27. dubna jsme uspořádali představení pro spolužáky z naší školy a na
závěr pro rodiče. Věříme, že se to všem líbilo.
Žáci V. B.

NEŽ UŽIJEŠ ALKOHOL, UŽIJ SVŮJ MOZEK
V rámci programu Prevence sociálně patologických jevů se žáci 7. ročníku
zúčastnili 45minutového programu „Než užiješ alkohol, užij svůj mozek“. Program byl složen ze tří bloků:
1. Seznámení žáků s tím, co je to alkohol.
2. Rozhodovací hra – jak byste reagovali?
3. Diskuze na téma alkohol, naše zkušenosti s ním.
Vzhledem k tomu, že je alkohol v poslední době velice akcentované téma
a navíc se jedná o drogu, která je distribuována naprosto legálně a její dostupnost je tedy vyšší než u drog nelegálních, je nutná osvěta od útlého věku.
Celý program je pro školy zdarma, tzn., že všechny náklady jsou hrazeny partnerskými organizacemi. Lektoři programu jsou odborníci jak v oblasti prevence, tak v práci s třídními kolektivy.
Naši žáci sedmého ročníku s lektorem ochotně spolupracovali, téma je
zajímalo, po celou dobu besedy byli velmi aktivní. O problematice na téma
alkohol mají své dětské představy, které většinou odrážejí postřehy z rodiny.
Vlastní zkušenosti vzhledem k jejich věku naštěstí nemají. Tento program
hodnotíme jako přínosný, také z toho důvodu, že besedu vedl mladý muž,
kterého zejména chlapci respektovali. Některá témata se prostě od mužského pohlaví přijímají lépe. Pan učitel ale zatím na ZŠ zůstává nedostatkovým zbožím.
Mgr. Romana Macháčová, vyučující OV
OÚ Studenec
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DRUHÁCI A PŘEDNÁŠKA O CHOVÁNÍ
20. 4. 2017 jsme se zúčastnili interaktivní přednášky, kterou si pro nás přichystal pan Zaoral z občanského sdružení ZaPs. Povídali jsme si o mezilidských vztazích a chování v určitých situacích, do kterých se můžeme, ať už
ve škole nebo mimo ni, dostat. Ukázali jsme si na modelových scénkách, jak
jednat a řešit například situaci, kdy se spolužáci někomu posmívají, nechtějí
ho do svých her nebo do kolektivu atd. Víme, že je důležité si pomáhat a respektovat své okolí (spolužáky i jejich názory). Zopakovali jsme si důležitá
kouzelná slůvka: PROSÍM, PROMIŇ, DĚKUJI. Rozebírali jsme také otázku internetu, jeho nesporné výhody, ale také obrovské nebezpečí kyberšikany.
Velkou odměnou nám na konci dne byl fotbal, který jsme si zahráli venku
za školou s psím kamarádem Sorbonem (pes, který pomáhá při různých programech při podpoře prevence chování ke zvířatům). Program se nám moc
líbil a připomněli jsme si, že ohleduplnost a slušné chování nestojí nic, ale
přitom má v dnešní době cenu zlata.
Mgr. P. Ottová, třídní učitelka 2. B

DEN ZEMĚ V JILEMNICI
2. A 5. ROČNÍK
Sice nám počasí moc nakloněné nebylo, ale alespoň nepršelo, a tak jsme
mohli vyrazit na tradiční Den Země v Jilemnici, který se konal 21. 4. 2017 u příležitosti svátku Země.
V zámeckém parku pro nás druháky
bylo připraveno celkem 9 stanovišť. U každého z nich nás čekali žáci ZŠ Jilemnice,
Skauti a představitelé KRNAP a města Jilemnice, kteří pro nás měli zábavnou formou nachystáno mnoho informací
a úkolů týkajících se ochrany životního
prostředí, ekologie, ale také přírody (rostlin a živočichů v okolí) a historie. Se
Skauty jsme si zahráli ekologickou hru,
u které jsme se dokonce i zapotili.
My, páťáci, jsme si své putování prodloužili o procházku po jilemnickém okolí. V prostoru „Za lázněmi“ na nás
čekaly úkoly spojené s poznáváním přírodních zajímavostí. Dozvěděli jsme
se mnoho o životě vodní a suchozemské fauny a flóry.
Chtěli bychom poděkovat za pěkně zorganizovaný program a už teď se
těšíme na příští ročník!
Třídní učitelky 2. a 5. ročníků
22
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ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 V NOVÝCH DÍLNÁCH
Jak už všichni jistě víte, v loňském školním roce proběhla velká rekonstrukce školních dílen. Bylo zcela vyměněno nářadí a byly zrekonstruovány
i pracovní stoly.
Díky panu Linkovi a jeho
rekonstrukci elektrických
zásuvek na 12 V, mohli
žáci devátého ročníku
v rámci ŠVP rozvíjet své
schopnosti s elektro stavebnicemi. Žáci 6. a 7. ročníku pracovali převážně
se dřevem. A jak se našim
žákům dařilo vyrábět v letošním roce? To už posuďte sami.
Mgr. Petr Baudyš

Granát, Ondřej Berger, 6. třída

Vrtulník, Jakub Šimáček, 7. třída

Letadlo, Denis Šabata, 7. třída

Ponorka, Jakub Šimáček, 7. třída

OÚ Studenec

23

STUDENECKÝ-ZPRAVODAJ-3-0617.qxp_Sestava 1 23.06.17 11:30 Stránka 24

Ročník 2017

24

Číslo 3

OÚ Studenec

STUDENECKÝ-ZPRAVODAJ-3-0617.qxp_Sestava 1 23.06.17 11:30 Stránka 25

Ročník 2017

Číslo 3

OÚ Studenec

25

STUDENECKÝ-ZPRAVODAJ-3-0617.qxp_Sestava 1 23.06.17 11:30 Stránka 26

Ročník 2017

Číslo 3

Žáci 2. A: L. Šimková, H. Medunová, T. Urban a V. Buryánek
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VÝLET 6. TŘÍD DO MORAVSKÉHO KRASU
Dne 16. 5. jsme vyrazili do Moravského krasu. Jeli jsme 3,5 hodiny autobusem. Když jsme konečně dojeli, měli jsme chvíli rozchod, abychom si došli
na záchod a třeba si i něco koupit. Když nám skončil rozchod, teple jsme se
oblékli a vyrazili do Kateřinské jeskyně.
Tam už na nás čekala paní průvodkyně. V jeskyni bylo asi 7–8 °C. Od paní
průvodkyně jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací. V jeskyni bylo
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velké množství krápníků. Byl tam krápník, o kterém se povídalo, že splní
přání, když na něj šáhneme levou rukou dvěma prsty.
Když nám skončila prohlídka jeskyně, šli jsme si do autobusu pro věci
a vyrazili jsme na cestu do Punkevních jeskyní. Když jsme došli k jeskyním,
opět jsme měli volno, čas si něco koupit a naobědvat se. Znovu jsme se teple
oblékli a vyrazili do Punkevní jeskyně. Z jeskyně jsme se dostali na dno samotné propasti Macocha. Potom jsme sešli dolů do jeskyně, nasedli na lodičku, a pluli mezi krápníky. Na lodičce jsme vyjeli ven z jeskyně a vyrazili
jsme dál. Vystoupali jsme na dvě vyhlídky propasti Macochy. Nakonec jsme
po žluté stezce sešli k autobusu. Nastoupili jsme do autobusu a jeli zpět
domů. Výlet se nám moc líbil.
Ester Kovářová a Terezka Stránská (6. B)

KRKONOŠE HORY NAŠE…
Po roce jsme se opět vydali do „naší chatičky“ na Horních Mísečkách, abychom mohli poznat Krkonoše z druhé strany než vloni. Po společném příjezdu autobusem na Horní Mísečky jsme se ubytovali, najedli a sbalili batohy
na túru. Vyrazili jsme za krásného slunného počasí, které nám vydrželo po
celou dobu. Trasa byla jasně naplánovaná – přes Kotelní jámy na Dvoračky
a přes Růženčiny zahrádky směrem k Mohyle a zpět dolů do chatky. Krásné
počasí i túra nás unavila, ale to se po jídle, které jsme si sami uvařili, rychle
změnilo. Energie dobytá a hurá ven na sjezdovku – průzkum okolí spojený
s různými hrami. Zábavy bylo hodně. Na druhý den jsme se celkem dobře vyspali. Po snídani jsme uklidili chatku a vyrazili směr Špindlerův Mlýn do vytouženého bazénu. V něm jsme zregenerovali svaly a užili si spoustu zábavy.
Třída 7. A

OÚ Studenec
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VÝLET 7. B
Dne 4. 5. se třída 7. B vydala na školní výlet do Prahy. Spolu s 5. třídami
jsme nastoupili do dvoupatrového autobusu a mohli vyrazit.
Mladší spolužáci vystoupili v blízkosti Hradu a my pokračovali do Čestlic,
kde se nachází Aquapalace. Zde jsme si celý den užívali atrakcí, které aquapark nabízí. Je zde spousta různých tobogánů a skluzavek, bazén s umělým
vlnobitím a deštěm, 450 m dlouhá divoká řeka vinoucí se celým Vodním světem, různé vířivky, jeskyně, sauny, korálový dóm, relaxační terasy – zkrátka,
spousta zábavy.

Odpoledne jsme se naobědovali v restauraci přímo u tobogánů. Někdo
dal přednost nabídce jídla v přilehlém KFC.
Všichni vypadali spokojeně a já věřím, že se výlet líbil.
Mgr. Petra Pohořalá a žáci VII. B

VÝLET 8. TŘÍD – MALÁ SKÁLA
Dne 30. 5. 2017 jsme vyrazili na školní výlet vlakem ze Staré Paky na Malou
Skálu. Hned po tom, co jsme přijeli, jsme se vydali na kánoe. Trasa plavby
vedla z Lišného do Dolánek. Osobně si myslím, že jsme byli se spoustou mých
spolužáků celkem vystrašení, protože jsme na kanoích ještě nejeli. Každý
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z nás si to ale užíval, protože to byla opravdu zábava. Dokonce se dvěma dívkám podařilo „vypadnout“ z kánoe do vody, což nám ostatním přišlo vtipné.
Později se nám trochu zkazilo počasí, ale nikomu to nevadilo, protože jsme
si užívali jízdu na koloběžkách, na kterých jsme se vraceli do kempu Ostrov.
Tam jsme se měli ubytovat v karavanech. Po vybalení věcí jsme se zchladili
v řece u jezu a hráli jsme přehazovanou.
Po náročném dni jsme se vydali do pizzerie na večeři a pak nás čekala večerní procházka na hrad Pantheon, kterou nám trochu zkrátil déšť, ale protože jsme byli všichni unavení, tak nám to ani nevadilo. Přidala se bouřka,
tak jsme si zalezli do karavanů.
Druhý den ráno jsme si sbalili věci, protože jsme museli uvolnit místo dalším návštěvníkům kempu. Paní učitelka vymyslela hru, že jsme museli po
dobu jedné hodiny mluvit anglicky, což bylo pro některé náročné, ale aspoň
jsme se procvičili. Později jsme se vydali do skalního města (Kalich – Chléviště), které bylo od kempu docela daleko, ale všichni jsme skalní překážky
úspěšně „zdolali“. Sice to bylo vyčerpávající, ale za ten výhled do okolí to
stálo.
Výlet jsme zakončili obědem a pak už jsme šli na vlak. Tímto bych také
chtěla poděkovat paním učitelkám, že to tam s námi vydržely, a všem mým
spolužákům, protože bez nich by to nebylo ono.
Natka Kadavá, žákyně 8. třídy
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ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ KLUB
Mistrovství světa škol Sicílie
Studenecká škola se již potřetí
zúčastnila Mistrovství světa škol v orientačním běhu, které se konalo od 22.
do 28. dubna v okolí Palerma na Sicílii.
Z náročných a pro „středoevropany“
nezvyklých terénů si studenečtí orientační běžci odvezli celkem 5 medailí
s tou nejcennější v kategorii chlapeckých týmů. Navíc vyhráli při účasti
27 zemí a 800 závodníků i hodnocení
národů základních škol v počtu získaných medailí.
Orientační běh má ve studenecké
škole dlouhou tradici a již v roce 2000
studenecká škola pořádala krajské finále škol Královéhradeckého kraje,
v němž zvítězili pozdější mistři světa
v juniorských kategoriích Pavel Kubát
a Jan Beneš. Od tohoto roku se ZŠ a MŠ
Studenec pravidelně zúčastňovala jednotlivých postupových kol a získala nespočet okresních i krajských titulů
a postupně přidala i 5 celostátních.
Na základě těchto výsledků reprezentovali žáci ZŠ a MŠ Studenec Českou republiku již v roce 2011 v Itálii
a v roce 2013 v Portugalsku (1. místo Dominika Kalenská, 2. místo dívčí týmy
základních škol). V letošním roce vyrazila na Sicílii početnější výprava a obsadili jsme obě týmové soutěže základních škol. V téměř letním počasí se studeneckým závodníkům podařilo získat celkem 5 medailí, a to chlapecký tým
(Vítek Štefan, Lukáš Link, Dominik Urban, Vladislav Synek) zlatou medaili
a titul Mistra světa škol, Tereza Chrástová dvě bronzové medaile (klasika,
krátká trať), Vítek Štefan stříbrnou (klasika) a Lukáš Link bronzovou (klasika). Dívčí tým (Tereza Chrástová, Ivana Hrnčířová, Veronika Bergerová,
Linda Zahradníková) obsadil 9. místo a od bronzu je dělila jedna chybná kontrola na klasice.
Součástí celého programu Mistrovství světa škol v orientačním běhu byly
i nesoutěžní smíšené štafety, do kterých byly nalosovány účastnící jednotli-
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vých výprav. Každá trojice měla za úkol „posbírat“ 50 kontrol v historickém
Palermu. Všichni si tak mohli vyzkoušet nejen své jazykové dovednosti, ale
i orientační a strategické schopnosti. V průběhu celého týdne se účastníci
jednotlivých výprav sbližovali, společně si užívali nádherného počasí, tančili
na chytlavé italské písničky a jazykové bariéry byly tou poslední překážkou.
Je zajímavé, že česká výprava si našla nejbližší přátele z těch nejvzdálenějších,
a to ve výpravě z Nové Zélandu. A úplnou spokojenost a pocity štěstí završily
vzájemné výměny dresů, a tak na dalších závodech v orientačním běhu v Čechách můžeme vidět studenecké závodníky ve švédských, finských, novozélandských, anglických či izraelských dresech.
Domů se nikomu moc nechtělo, i proto že každý byl „přetížen“ spoustou
zážitků, kulturních, historických a společenských poznatků a především nových přátelství. A to je možná nakonec nejdůležitější.

Pohár rozhlasu lehká atletika
Polovina května tradičně patří okresnímu finále Poháru Rozhlasu v lehké
atletice. Na turnovském stadionu bojovala čtyři studenecká družstva a nejlépe si vedly starší žákyně (Barča Vanclová, Eliška Hamáčková, Janča Kejmarová, Majda Bergerová, Katka Ježková, Eliška Čejková, Linda Zahradníková),
které postoupily ziskem 2. místa do krajského kola. Mezi jednotlivci si nejlépe vedly Verča Šimůnková (1. místo ve skoku vysokém) a Terka Chrástová
(první místo v běhu na 800 m). V krajském kole, které se konalo o týden později, vybojovaly dívky celkové 9. místo.
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Odznak všestrannosti olympijských vítězů
Dne 5. 5. 2017 se družstvo z naší školy pod vedením Alexandry Brožové
st. vydalo v 7.15 od sokolovny do Turnova na OVOV – odznak všestrannosti
olympijských vítězů.
Celá soutěž začínala první disciplínou – trojskok snožmo. Nejdříve si odskákala všechna družstva a poté došlo na jednotlivce. Chvíli jsme si odpočinuli a šli si na druhou disciplínu, kterou byl hod medicinbalem, pokračovalo
skákání přes švihadlo 2 min. čtyřmi způsoby po půl minutě – skákání snožmo
vzad, snožmo v před, „vajíčka“ a poslední střídavě levá pravá. Předposlední
byly kliky, též 2 min. s tím, že holky měly zjednodušené – holčičí. Chvíli jsme
si vydechli a pomalu se šli připravovat na start na běh na 1 km. Když si to
všichni odběhli, stačilo už jenom počkat na výsledky.
Nejdříve bylo vyhodnocení jednotlivců všech ročníků, zvlášť chlapci
a dívky a nakonec družstva. Za jednotlivce soutěžili Štefan Jan, Štefanová Markéta, Štefan Vít, Reiner Vojta, Berger Ondra a Zahradníková Linda a za družstvo složené ze čtyř dívek a čtyř chlapců Kuba Šimáček, Luky Trejbal, Šimon
Urban a Dan Navrátil a z dívek Lucka Cermanová, Lucka Pekárková, Pája Votočková a Kája Huřťáková. V jednotlivcích se umístil na 1. místě v ročníku
2005 chlapci Jan Štefan a na 2. místě Linda Zahradníková v ročníku 2003.
Naše družstvo se umístilo na 6. místě.
Celý den nám počasí moc nepřálo, některé disciplíny byly v hale. Po vyhlášení jsme se vydali na zpáteční cestu. Bylo to náročné, ale spokojenost
byla na obou stranách, paní učitelka Brožová byla spokojená s úspěchy jednotlivých žáků. Postup do krajského kola byl na spadnutí , určitě jednotlivci
a družstvo podle počtu bodů.
Krajské kolo OVOV Stráž pod Ralskem
29. 5. 2017 jsme se vydali na krajské kolo, v jednotlivcích postoupil Jan
Štefan a Linda Zahradníková, která ovšem nenastoupila kvůli zranění, bodově
se dostalo i družstvo. Soupeřilo se v dalších 6 disciplínách – sprint 60 m, skok
daleký, hod kriketovým míčkem, shyby na lavici 2 min., lehy-sedy 2 min. (velice náročné disciplíny) a na závěr 1000 m. Počasí přálo, atmosféra bezvadná
a úspěšnost výborná.
V jednotlivcích se umístil Jan Štefan na 1. místě a má zajištěný postup do
republikového kola, které se bude konat na podzim v Brně, na 3. místě Markéta Štefanová – oba v ročníku 2005 a družstvo na 9. místě. Prostě super
a paní učitelka měla opět velkou radost a patří jí velký dík za podporu a trénink během tělocviku.
Trojboj všestrannosti Jilemnice
V pátek 19. 5. 2017 se žáci prvního stupně zúčastnili okrskového kola v atletickém trojboji všestrannosti (běh 50 m, skok daleký a hod míčkem). Nejlépe si vedli chlapci 3. ročníku. Zvítězil Šimon Mejsnar, na třetím místě se
34
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umístil Patrik Hájek a čtvrtý Vojtěch
Trejbal.
Na okresní kolo do Turnova se kvalifikovali první čtyři z každé kategorie.
ZŠ Studenec budou dále reprezentovat:
Gabriela Hájková (2.), Oldřich Tomáš
(2.), Gabriela Hubálovská (3.), Jakub
Hermann (3.), Jiří Hampl (4.) a Jonáš
Novotný (4.).
Tak ať to všem úspěšně vyjde i mezi
atlety v červnu v Turnově.

Krajské finále škol
v orientačním běhu
Základní škola a Mateřská škola Studenec ve spolupráci se Sportovním
klubem Studenec a nezávislým spolkem „Chata“ uspořádala 11. května
2017 Krajské finále škol v orientačním
běhu v Černém háji na nové mapě
Lišný – Suchá luka.
V hlavní kategorii základních škol
studenecká škola zvítězila a vybojovala
si postup do celostátního finále, které
proběhne 7. června 2017 v Čechách
pod Kosířem.
OÚ Studenec
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Po 17 letech zavítalo krajské finále škol opět do Studence a byla pro něj
připravena nová mapa. Závodů se zúčastnilo 132 závodníků a 12 škol Libereckého kraje. V hlavní kategorii základních škol druhého stupně se studeneckým závodníkům podařilo zvítězit a postoupit do celostátního kola, kde
se pokusí obhájit prvenství z loňského roku.
Výsledky a další informace najdete na:
http://www.skstudenec.cz/old/oos/prebor17/index. html

ZPRÁVY ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY
V naší družině jsme během vánočních svátků ozdobili společně s dětmi
stromeček, vyrobili jsme si adventní kalendáře a každý den děti plnily úkoly,
které objevily v každé přihrádce.
Jako každý rok jsme vyráběli
vánoční přáníčka pro rodiče dětí
účinkujících na vánočním koncertě.
Do každé družiny také přišel
bohatý Ježíšek a děti obdržely
spoustu her a tolik oblíbené
lego.
Počasí nám přes zimu přálo,
a tak jsme s družinou jezdili na
lyžích na krásně upravených tratích, kdo chtěl, tak sáňkoval
nebo stavěl ze sněhu.
36
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Ve školní družině pravidelně
vyrábíme, a tak děti pomohly při
výzdobě oken a odnášejí si domů
řadu výrobků.
Na jaře jsme začali využívat
multifunkční hřiště a les na nedaleké stezce. Krásné počasí
nám přeje a děti mohou na dětském hřišti hrát tolik oblíbený
fotbal, využívají průlezky a kdo
má zájem, vyrábí či maluje.
Vychovatelky ze ŠD

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
21. duben 2017 byl pro mnohé předškoláky dnem svátečním. V doprovodu svých rodičů přišlo do školy k zápisu do 1. třídy postupně 53 dětí ze
Studence, Bukoviny, Zálesní Lhoty, Horek u St. Paky, Čisté u Horek, Nedaříže,
Levínské Olešnice. Děti i jejich rodiče byli přivítáni hned u vchodu usměvavými dívkami z 8. třídy.
Dívky se věnovaly dětem i jejich rodičům v učebně 2. třídy, kde
byla pro všechny připraveno zázemí. Zatímco rodiče „úřadovali“,
děti lepily, aby si odnesly společně
dotvořenou kytičku, kterou jim
předpřipravily děti ze školní družiny (děkujeme). Za své snažení
byly odměněny lízátkem.
K osvěžení všech sloužil domácí zákusek z dílny kroužku pečení pod vedením paní V. Bekrové a pro děti džus či pro rodiče káva a čaj.
V prvních třídách pak děti ukázaly p. učitelkám Ivě Exnerové, Pavle Fišarové a Zdeňce Erbenové, co
všechno už ovládají. Potvrdilo se, že předškoláci jsou šikovní a na 1. třídu se
těší. Jen bude třeba často dopilovat „řeč“, která umí hodně potrápit.
Za odměnu si děti odnášely taštičku s překvapením. Bylo v ní Lego, kindervajíčko a pozvánka k dalším třem návštěvám velké školy. Po škole je provázeli pohádkové bytosti. Ve školních lavicích si při výtvarném tvoření děti zkusily „dávat
pozor“ a také si na hřišti si za pomoci velkých školáků zasportovaly.
OÚ Studenec
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A kolik budeme mít v naší škole příští školní rok prvňáčků?4. září 2017
přivítáme 43 žáčků ve 2 prvních třídách. Už se na ně moc těšíme.
Všem, kteří se podíleli na přípravě a vlastním průběhu zápisu, děkuji.
PaedDr. Dana Synková, zástupkyně ředitele ZŠ a MŠ

PUTOVÁNÍ Z POHÁDKY
DO POHÁDKY
Žáci osmého ročníku připravili pro předškoláky první „pozápisovou“ akci – pohádkovou
cestu po škole. Tento projekt se
pro předškoláky uskutečnil 2. 5.
Na stanovištích budoucí prvňáčci plnili úkoly a seznámili se
s prostory, které příští rok
budou navštěvovat. Jejich patroni – žáci osmého ročníku – je
provedli školou v pohádkových
maskách. Cestou si děti vyzkoušely obratnost, práce s čísly,
práci na interaktivní tabuli atd.
Touto cestou přejeme budoucím
prvňáčkům krásný školní rok
2017/2018.
Ing. Petra Šedivá
a žáci osmého ročníku

VÝTVARNÉ TVOŘENÍ
Aby věděli, co je ve škole
čeká, připravili jsme pro budoucí prvňáčky druhou výtvarně
a pracovně založenou návštěvu
„velké školy“ – TVOŘENÍ.
Letos děti vyráběly kytičku na
špejli s motýlkem. Měli jsme připravené šablonky všech jednotlivých částí, krásné barevné
papíry, špejle. „Skoroprvňáčci“ si
přinesli jen lepidlo a nůžky, na
které jsou zvyklí. A pak jen ob38
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kreslovali, vystřihovali, obtáčeli špejli, lepili. Ti nejšikovnější stihli i naskládat
z harmoniky motýlka, kterého jsme přilepili tavnou pistolí. Za odměnu dostali další samolepící obrázek a pochvalu, že jsou moc šikovní. A my už se na
ně těšíme – další žáčci naší školy.
Za výtvarné kroužky Iva Exnerová, Pavla Fišarová, Miloslava Jindrová

VESELÉ SPORTOVÁNÍ
Dne 25. května 2017 se konala třetí návštěva budoucích předškoláčků.
Tentokrát se všichni setkali na multifunkčním hřišti u školy, kde plnili převážně sportovních úkoly. Skupina školního florbalového týmu z pátých a šestých tříd se tohoto úkolu zhostila velmi dobře. Pro předškoláky nachystala
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deset stanovišť na multifunkčním hřišti. Skákání v pytli, slalom na koloběžce,
zavazování tkaniček a mnoho dalších. Za každý splněný úkol žáček dostal razítko. Po vyplnění všech úkolů na děti čekala sladká odměna a nálepka. A my
už se na ně budeme těšit v září ve škole.
Monika Štorm Pernecká

ZPRÁVIČKY Z MŠ STUDENEC
Během jara a začínajícího léta jsme se ve školce opět nenudili. Všechno
to odstartovala krásně zahraná pohádka od žáků naší 9. třídy s názvem Peklo
s princeznou, kde se to čerty jen hemžilo. Neuplynul ani týden a do školky
se přijeli podívat Pernštejni s loutkovým příběhem nazvaným Pohádka dračí
aneb trable s princeznou. Tato pohádka vypráví o dráčkovi, který místo princezen rád baští jahodové knedlíky, ale nikdo mu to nechce věřit, a tak má potíže jak s princeznou, tak i s rytíři, kteří ji chtějí osvobodit.
V měsíci dubnu přijel do školky pan Jiří Zaoral (agentura ZaPS) se svým
zábavným a preventivním programem o dopravě s využitím interaktivní tabule. Děti si zopakovaly, jak se chováme v různých dopravních situacích, jak
je důležité být v autě připoután, jak se chovat při jízdě na kole apod.
Květnový měsíc byl plný nejen výkyvů v počasí, ale také zážitků, které
jsme prožili. Nejvíc si to užívali naši předškoláci, kteří si po dubnovém zápise
oddychli a už v klidu se mohli zúčastnit tří dalších akcí, uspořádaných základní školou. Nejdříve bylo připravené Pohádkové putování školou, kdy se
budoucí prvňáci seznamovali za pomoci pohádkových postav s prostředím
školy, hlavně se školní jídelnou, družinou či šatnami. Dále bylo již tradičně
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Jarní tvoření a Veselé sportování
na multifunkčním hřišti.
Již pro všechny děti ze školky
připravily obě 5. třídy své adaptace
různých pohádek. Nejdříve nás pozvala 5. A na svou upravenou
a zkrácenou verzi Harryho Pottera
a vězně z Azkabanu a 5. B nám zase
zahrála tři klasické pohádky – Hrnečku, vař!, Červenou Karkulku
a Perníkovou chaloupku.
Avšak nejvíce očekávanou
akcí roku byl náš celodenní
výlet. Znovu po třech letech
jsme měli navštívit zoologickou
zahradu a moc jsme se těšili.
Výlet byl naplánován na středu
17. května a předpověď počasí,
která byla příznivá, se skutečně
naplnila. Ráno nás u Sokolovny
vyzvedly dva autobusy a poklidnou jízdou jsme za půl hodinky
dorazili do Dvora Králové. Tam
už jsme se po malé svačince rozdělili podle tříd a každá skupinka si šla svou vlastní cestou.
Opravdu celý den jsme poctivě
chodili od výběhu k výběhu, od
pavilonu k pavilonu, abychom viděli všechna zvířátka. Nejvíce nás, kromě
svačinky v batůžku, zaujaly žirafy, zebry a hyeny, které právě dostaly nažrat
a praly se o svůj oběd. U výběhu slonů jsme se objevili zrovna, když pan cvičitel ukazoval, co všechno své svěřence slony naučil, a nevěřili jsme svým
vlastním uším, když jsme zjistili, že jeden slon umí hrát na foukací harmoniku. V areálu zoo jsme také hojně využívali různých hřišť s prolézačkami,
kde jsme si od zvířátek a chůze chvíli odpočinuli. Předškoláci se navíc svezli
i Safari autobusem a měli tak Afriku takříkajíc jako na dlani. Na sklonku výletu byla na nás únava z ťapkání a sluníčka už dosti znát, tak jsme se těšili do
autobusu, kde si budeme moc chvíli odpočinout, než si nás ve Studenci vyzvednou rodiče a my jim budeme moci vyprávět své zážitky. Výlet se opravdu
moc podařil, všichni jsme se v pořádku vrátili a k tomu navíc plní dojmů a zážitků. Už teď se moc těšíme, co nám přinese celý příští školní rok.
Vaše děti z MŠ Studenec
OÚ Studenec
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Pozvánka do knihovny
Některá slova, která mají sílu, není jednoduché číst. O knihách to platí
také. Jsou takové, které přečteme a zasmějeme se u nich, u jiných si odpočineme, u dalších se dozvíme něco, co jsme ještě nevěděli, a jsou i takové knihy,
na které nikdy nezapomeneme.
Mnozí z nás mají právě ty nezapomenutelné uschované doma v knihovně.
Jsou pro nás cenné, protože při jejich čtení jsme cítili něco, co se nás hluboce
dotklo, co nás formovalo, dokonce možná malinko změnilo. Pro každého
z nás jsou to jiná slova, ale jedno mají tyto knihy společné, nelze je číst bez
emocí.
Dnes bych se chtěla pokusit vybrat několik takových knih z naší knihovny.

Všichni jsme utkáni z hvězd
Rowan Coleman
Když jsem knihu začala číst, nevěděla jsem, zda ji
„dám“ a byly i dny, kdy jsem četla něco jiného. Zřejmě
to bylo způsobeno hlavně tím, že jsem se v nedávné
době sama potýkala se zážitkem, který mi ukázal, že z nemocničního okna i hvězdy vypadají jinak….
Že přes všechno, čemu a komu věříme, v nás zůstává
úzkost z toho, co bude dál. Zvláštním způsobem mě
uklidňovalo to množství lidí, kteří se kdysi i teď narodili,
žijí a umírají. To za nás nikdo neodžije a v tom si jsme
tak rovní – všichni!
Autorka měla velkou odvahu pustit se do tématu umírání – příběhy lidí
diktujících své dopisy, se vzájemně proplétají a čtenář skrze emoce zjišťuje,
že touto cestou půjdeme sice každý sám, ale kolem nás nemusí být prázdno.
Mohla bych se tu rozepsat obšírněji o tom, jak jsem žasla nad jednotlivými
příběhy, obdivovala stále více autorku za různorodou, a přesto vždy velmi
opravdově a jedinečně zpracovanou dějovou linku jednotlivých lidí, jako by
jim všem rozuměla. Jak to dokázala takto popsat? Nevím. Ale lépe to snad ani
nešlo.
Snad jen konec mi malinko zaskřípěl, což je zvláštní, když to byl konec víceméně šťastný. Pokud jde o mne, já tu ryzí naději cítila někde uprostřed tohoto díla, v těch nejtíživějších momentech, když jsem si uvědomila, že to
jediné, co opravdu budeme jednou mít, je láska, kterou se nám podařilo dát.
A to je pro mne také poselství této výjimečné knihy.

Život po tobě
Jojo Moyes
Musím se přiznat, že mne nejprve vyděsilo, když jsem se dozvěděla o po42
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kračování knihy Než jsem tě poznala. Přišla mi totiž tak
silně definitivní, že jsem si nedovedla představit pokračování, které by mělo smysl.
Postupně jsem v sobě měnila názor, aniž bych zatím
tuto knihu četla. Uvědomila jsem si, že smrtí blízkého
člověka nekončí život těch, co mu byli blízko… a že rozhodnutí zemřít, se netýká a nepoznamená svou konečností jen toho, který toto rozhodnutí udělal.
Pokud se autorce podaří zachytit tuto atmosféru v životech těch, „kteří zbyli“, pak by to smysl dávalo. Poté
jsem knihu Život po tobě přečetla. A autorce se podařilo
své knize smysl dát. Již první slova vykreslila obraz
baru – ona ten dar slov má, že přímo vidíme a cítíme to, co se popisuje.
A smysl tohoto románu je pro mne ve vyznění srovnatelný, pokud ne ještě
silnější, než první kniha. Život pokračuje, i když jste jako kobliha s dírou
uvnitř (krásné přirovnání a že jich tam je!) Jsem vděčná za živé a hluboce lidské zpracování všech osudů. Z vedlejších postav se mi osobně moc líbil přístup maminky – žena ve středním věku, s dospělými dětmi, která si uvědomí,
že to, co naplňovalo její dny, ji už nenaplňuje tak, aby
cítila, že žije i ona. Jsem opravdu ráda, že autorka to pokračování napsala!

Zátiší s kousky chleba
Anna Quindlen
Silný příběh o křehkosti života. Křehký příběh o síle
života. A platí; obě ty varianty. Četla jsem a žasla nad
slovy, která mi připomínala samet. Nebo smetanu. Nebo
sametovou chuť smetany z dětství, do které jsem si namáčela bramboráky pečené na starých kamnech u dědy
a babičky. A došel mi význam Pulitzerovy ceny, autorka
si ji určitě zaslouží.

Černobílý svět
Kathryn Stockett
První kapitoly jsem vnímala, jak nás ovlivňuje,
pokud dříve vidíme film a pak teprve čteme knihu. Hrdinové z knihy totiž již mají tvář, naše fantazie tak vyzní
malinko „naprázdno“. Film považuji za velmi dobrý, podařilo se přenést atmosféru ze slov do obrazů, ale je jemnější a vtipnější než kniha, ve které ty podrobnosti
života černé hospodyně v bílé rodině jsou ostřejší, prav-
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divější a dochází nám i důsledky různých činů a situací té doby. Velmi na mne
zapůsobilo, že skrze stránky knihy, prožívám něco, co není mou minulostí.
Vždyť kdo v Europě by MOHL pochopit tu mnohovrstevnou propletenost
vztahů ze země, která má ve svých kořenech otroctví v tom širokém rozměru
jako stát Mississippi? A přesto jsem se cítila součástí toho všeho a díky knize
věřila, že tomu rozumím.
V tomto ohledu považuji knihu za skutečně jedinečnou, včetně posledních stran od autorky. Když v Americe pochopili film Kolja, vč řím, že můžeme, alespoň částečně, pochopit i my – snad skrze ten dar lidství, jež nás
spojuje.

Madisonské mosty
Robert James Waller
Asi udivím tvrzením, že na rozdíl od mnohých jiných, tuto knihu za romantiku nepovažuji. Je to pro
mne výpověď o momentech, ve kterých naše rozhodnutí určují nejen život náš, ale i životy těch, kteří k nám
patří.
Jako jeden z mála vyprávěných silných příběhů o životě a člověčenství se mnou zůstával příběh hlavních
postav ještě dlouhou dobu po přečtení. Jen hlavní hrdince „nemohu odpustit“, že když mohla, tak nehledala a neprožila celých devět (?) let jinak.
Film jsem dlouho odkládala, nakonec jsem byla mile překvapená. Nikdo
jiný Roberta hrát ani nemohl. Velmi dobrá volba obsazení hlavních rolí.
Ovšem film bych na rozdíl od knihy za romantický zřejmě označila.
Těším se na vás v knihovně.
Ludmila Tauchmanová

Sportovní klub Studenec
V úvodu zpráv o činnosti SK Studenec nelze opomenout současnou situaci ve financování českého sportu. Události posledních týdnů vlastně jenom
vynesly na povrch to, o čem se v kuloárech často mluvilo a co není jenom
výsadou sportovního prostředí. A načasování možná souvisí i s blížícími se
volbami a vynášením trumfů soupeřících politických stran. Přitom přibývající finanční prostředky do sportu „netečou“ do jednotlivých sportovních
klubů a oddílů, ale jsou stále více spotřebovávány „v centru“, tedy v jednotlivých zastřešujících organizacích (Česká unie sportu, Český olympijský výbor,
Česká obec sokolská, Jednota Českého Orla, Asociace školních sportovních
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klubů a mnoho dalších) a v jednotlivých sportovních svazech. Všechny tyto
instituce budují početný aparát se stálými zaměstnanci pod rouškou organizace sportu a v současné „finanční krizi“ si právě jednotlivé oddíly a kluby
berou jako rukojmí, že tato krize nejvíce postihne právě tyto oddíly a kluby.
Přitom je to téměř obráceně, SK Studenec z těchto zdrojů za posledních 5 let
nedostal téměř žádné prostředky, naopak odvádí různé poplatky (členské,
svazové, registrační), které v případě SK Studenec dosahují téměř 70 tisíc
korun ročně. Přesto se daří SK Studenec získat finanční prostředky z jiných
zdrojů, především zásluhou podpory sportu ze strany Obce Studenec a Libereckého kraje a Programu VIII přímo z MŠMT.

FOTBAL
Fotbalová sezóna 2016/2017 v době vydání tohoto čísla Studeneckého
zpravodaje již bude patřit minulosti, ale v době uzávěrky se dohrávala ještě
poslední kola jednotlivých soutěží. Tradičně si proto budou moci čtenáři Studeneckého zpravodaje přečíst podrobnou bilanci jednotlivých týmů v prázdninovém čísle.

ORIENTAČNÍ BĚH
První polovina letošní sezóny orientačního běhu byla asi nejnáročnější v historii
studeneckého klubu. Jednotliví závodníci
„bojovali“ na několika frontách a několika výkonnostních úrovních.
Ještě před zahájením sezóny byly dorostenecké týmy posíleny ve štafetách o závodníky
z okolních oddílů, které měly nedostatek závodníků k sestavení štafety. Z Hořic přišli sourozenci Šárka a Honza Rückerovi, z Vrchlabí
Kateřina Matoušová, z Nové Paky Světlana Nováková a Martin Satranský a z Jičína Tomáš Zalaba.
Prvním celostátním závodem bylo Mistrovství České republiky v nočním orientačním běhu, které se konalo počátkem dubna
v Rantířově nedaleko Jihlavy. Nejlepšího výsledku dosáhl Vítek Štefan, který obsadil 5.
místo v H16, Lukáš Link si ziskem 8. místa ve
stejné kategorii vyběhl na poslední chvíli licenci A pro letošní i příští rok. Osmé místo
obsadila i Tereza Chrástová v kategorii D16.
Druhým mistrovským závodem bylo MistrovVítek Štefan
OÚ Studenec
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ství republiky sprintových štafet a ve sprintu,
které se konalo v centru Brna. Nejlepšího výsledku dosáhla Tereza Chrástová, která obsadila 7. místo v D16, a za zmínku stojí i vítězství
Jany Kejmarové v nemistrovské kategorii
D16C. Posledním mistrovským závodem
první části sezóny je Mistrovství na krátké
trati, které se konalo v náročných terénech
v okolí hradu Lipnice nad Sázavou. Sobotní
kvalifikací úspěšně prošli Tereza Chrástová,
Dominika Kalenská a Petr Junek ml. V nedělním finále zopakovala v D16 Tereza Chrástová
7. místo ze sprintu, Dominika Kalenská v D18
obsadila v pořadí českých závodnic 10. místo
a Petr Junek mladší si doběhl v H35 pro bronzovou medaili.
První žebříčkový dvojzávod držitelů licence A (Tereza Chrástová, Dominika Kalenská, Markéta Urbanová, Lukáš Link a Vítek
Štefan) se konal v okolí chaty Paprsek neda- Tereza Chrástová
leko Šumperka. Nejlépe si vedli Vítek Štefan,
který obsadil v nedělním závodě 6. místo,
a Tereza Chrástová, která si doběhla v sobotu
pro 8. místo. I další žebříčkový A závod se
konal na severním Moravě a byl jím sprint
v Javorníku, kde Tereza Chrástová zahájila
svou letošní sérii čtvrtých míst. Další 4. místo
totiž následovalo v dalším závodě žebříčku A,
který se konal v okolí Řitky v předhůří Brd
(v nedělním závodě přidala 6. místo).
Žebříček držitelů licence B (Iva Hrnčířová,
Jana Kejmarová, Magda Hrnčířová, Kateřina
Junková, Aleš Mühlbach, Martin Vydra, Aleš
Kalenský, Petr Junek ml., Tomáš Chrást, Petr
Junek st.) absolvuje závody v českých krajích
a první závod se konal na západním svahu Ještědu v Druzcově. V sobotním závodě si nejlépe vedl Petr Junek ml., který obsadil 3. místo
v H35B a Aleš Kalenský, který vybojoval
4. místo v H20B. V nedělním závodě si studenečtí závodníci připsali kompletní sbírku medailových umístění. Matouš Junek zvítězil Lukáš Link
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Petr Junek ml. 3. místo MČR na krátké trati

v kategorii H10, Petr Junek mladší obsadil 2. místo v H35 a Aleš Kalenský si
doběhl pro 3. místo v H20. Druhý dvojzávod žebříčku B se konal souběžně
s žebříčkem A v Řitce a lépe se studeneckým vedlo v nedělním závodě, kdy
Jana Kejmarová v D16B a Magda Hrnčířová v D18B obsadily shodně 3. místo.
Zatím poslední dvojzávod žebříčku B se konal v Litošicích u Přelouče a nejlépe
si vedla Magda Hrnčířová, která obsadila v D18B 4. místo.

Markéta Štefanová (1. místo), Magda Chrástová (3. místo) – Mistrovství oblasti ve
sprintu
OÚ Studenec
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Další sérií závodů je Český pohár štafet, který je nominačním seriálem na
Mistrovství ČR štafet, které proběhne na podzim. První závod proběhl již
v polovině března v Újezdu u Přelouče a štafeta D18 obsadila 6. místo, které
na dalším závodě v Rantířově u Jihlavy ještě o jeden stupínek vylepšila, navíc
druhá štafeta D18 skončila hned za ní na 6. místě. Další štafetový dvojzávod
se konal v Bílé Vodě na severní Moravě a opět z toho bylo 6. místo pro štafetu
D18. Součástí tohoto závodu byl Vyzývací pohár oblastních reprezentačních
výběrů, v němž si i zásluhou Magdy Chrástové a Markéty Štefanové nejlépe
vedla Východočeská oblast a obě studenecké závodnice se v dresu Východočeské oblasti objevily na stupních vítězů. Před posledním dvojzávodem si
zatím postup na Mistrovství ČR prakticky vybojovaly tři studenecké štafety
(2×D18, 1×H18), poslední štafeta musí ještě na podzim o postupové místo
zabojovat.
Pro žáky je nejdůležitější soutěží Východočeský pohár a první závod proběhl již v polovině března v Újezdu u Přelouče a studenečtí závodníci si odnesli tři první místa, Barbora Chrástová v D10C, Matouš Junek v H10N a Petr
Junek v H35C. Druhý závod uspořádala Lokomotiva Pardubice v osadě Veská
a přinesl několik umístění na stupních vítězů (1. místo Tereza Chrástová
vD16C, 2. místo Markéta Urbanová v D18C, Markéta Štefanová v D12C a Ivo
Mühlbach v H14D, 3. místo Magda Hrnčířová v D18C).
O prvním dubnovém víkendu se uskutečnily dva závody, v prvním ve Slatině nad Zdobnicí zvítězili Barbora Chrástová v D10C, Dominik Horáček
v H12D a Lukáš Link v H16C, druhé místo přidaly Markéta Štefanová v D12C
a Veronika Bergerová v D14D. V odpoledním městském sprintu v Kostelci nad
Orlicí zvítězila Markéta Štefanová v D12C, třetí místo přidal Lukáš Link v H16C.
Další závod pořádali studenečtí závodníci a většina z nich se podílela na přípravě závodů, takže závodili jenom ti mladší, na stupně vítězů vystoupili Markéta (2. místo v D12C) a Honza (3. místo v H12C) Štefanovi. V dalším závodě
v Mistrovicích u Žamberku skončili na druhém místě Markéta Štefanová
v D12C a Ivo Mühlbach v H14D, 3. místo přidala Magda Chrástová v D12C.
Z Mistrovství Východočeské oblasti ve sprintu v Ústí nad Orlicí jsme si odvezli
5 medailí, zvítězily Markéta Štefanová v D12C a Eva Linková v D35D, druhé
místo obsadila Barbora Chrástová v D10C a třetí místa přidali Ivo Mühlbach
v H14D a Tomáš Chrást v H40B. Ještě úspěšnější bilanci přivezli studenečtí
běžci z Mistrovství Východočeské oblasti ze svahů Černé hory, přebornické tituly vybojovali ti nejmladší, Bára Chrástová v D10C a Matouš Junek v H10N,
na druhém místě skončili Markéta Štefanová v D12C a Tomáš Chrást v H40C,
třetí místa obsadili Magda Chrástová v D12C, Veronika Bergerová v D14D, Aleš
Kalenský v H20C a Petr Junek v H35C. Třetím mistrovstvím Východočeské oblasti v řadě bylo závod na klasické trati, který se konal v náročných terénech
v okolí Trutnova. V závodě na stupínek nejvyšší vystoupili tři studenečtí závodníci, Matouš Junek v H10N, Vítek Štefan v H16C a Aleš Kalenský v H20C,
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bilanci doplnili druhým místem Veronika Bergerová v D14D a Štěpán Kučera
vítězstvím v nemistrovské kategorii T, kde Tomáš Kučera obsadil ještě 3. místo.
Vedle pravidelných závodů Východočeské oblasti se někteří závodnící
zúčastňují závodu v Pražské a Ještědské oblasti, ve které bojovali o nominaci
na Letní olympiádu dětí a mládeže. Liberecký kraj budou na konci června reprezentovat Lukáš Link a Vítek Štefan, nominaci si vybojovala i Tereza Chrástová, která však dala přednost startu na Mistrovství Evropy dorostu. Nejlépe
si vedli na třídenních Česko-polských dnech v okolí Frýdlantu a Harrachova,
kde místa na stupních vítězů získali Barbora Chrástová, Tereza Chrástová,
Matouš Junek, Vítek Štefan a Lukáš Link.
O prázdninách čekají některé závodníky vícedenní závody, kondiční výprava do Tater, letní soustředění a poté na podzim zbývající tři Mistrovství
ČR (klasická trať, štafety a družstva).

ORIENTAČNÍ BĚH KAMENSKÝ DVŮR
Sportovní klub Studenec po dobrých zkušenostech z roku 2016 z prostoru v okolí Bílska u Kopidlna uspořádal další závod Východočeského poháru v orientačním běhu, který proběhl počátkem dubna v okolí
Kamenského Dvora u Kopidlna.
Pro více než 800 závodníků byla připravena mapa v lesním prostoru mezi
Ledkovem a Kamenským Dvorem s názvem podle místní části Plůtek. Vlastní
zázemí pro organizační štáb poskytla Místní organizace Českého rybářského
svazu. Před desátou hodinou byl již prostor shromaždiště zaplněn stany jednotlivých oddílů Východočeské oblasti a přesně o desáté se jednotliví závodníci postupně vydávali na jednotlivé tratě, ty nejmenší čekala trať dlouhá
2 km a 8 kontrol, naopak muže v hlavní kategorii čekala trať dlouhá 11 km
(vzdušnou čarou) a 24 kontrol.
V obou hlavních kategoriích zvítězili závodníci OK99 Hradec Králové,
mezi ženami Jana Balcarová, mezi muži Tomáš Novotný. Ceny třem nejlepším
závodníkům v 37 kategoriích předávali starostové partnerských obcí, a to
Ing. Hana Masáková, starostka Města Kopidlna a Mgr. Jiří Ulvr, starosta Obce
Studenec.
Pořadatelé by rovněž rádi poděkovali za spolupráci následujícím jednotlivcům a společnostem, bez nichž by nebylo možné závod uspořádat. Jedná
se o majitele lesních pozemků, na nichž se závod konal, tedy Lesy ČR a Město
Kopidlno, o majitele pozemků pro umístění shromaždiště, tedy Město Kopidlno, Jiřího Antoše a nájemce pozemků Ronovka s. r. o., a nakonec MO Českého rybářského svazu, které poskytlo svoje zázemí pro závod.
Orientační běh se však do okolí Kopidlna určitě vrátí, neboť zmapované
prostory budou použity pro případné tréninky jednotlivých oddílů, které již
dvakrát využily ubytovacích a stravovacích kapacit Střední zahradnické školy
k uspořádání sportovního soustředění.
OÚ Studenec
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T. J. Sokol Studenec
BĚH VÍTĚZSTVÍ
8. KVĚTNA
Na státní svátek se doporučuje
vztyčovat státní vlajka, v našich krajích se však tato pocta moc nepěstuje. Sokol Studenec a ŠSK ZŠ
Studenec v tento slavnostní den pravidelně pořádají náborový závod
v přespolním běhu, který nese
název Běh vítězství. Přístupové
cesty a závodní okruh jsou vyzna- Radost z prvého závodního čísla
čeny alespoň symbolicky malými
praporky v červené a modré barvě.
Závod je náborový, tratě jsou vytyčeny na pěkných lesních cestách,
všichni závodníci získají drobnou
cenu. Pořadatele potěšila rekordní
účast 127 dětí, z toho studeneckých
bylo 44. Celé dopoledne bylo příjemné jarní počasí, a tak nic nebránilo spokojenosti dětí i jejich
početného doprovodu.
Petra Brožová a Jana Vanclová

Závod nejmladších žáků
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Minižákyně při vyhlášení výsledků

Diplom a čokoládovou medaili ze studeneckých závodníků získali: Daniel
Nezbeda, Vendelín Chrtek, Jan Hamáček, Emma Háková, Eva Chrtková, Pavla
Kubátová, Marek Šulc, Jan Mejsnar, Vojtěch Trejbal, Zuzana Bourová, Jan Štefan, Vít Štefan.

Sbor dobrovolných hasičů Studenec
TAJNÝ HASIČSKÝ VÝLET 2017
Tento rok jsme na Tajný hasičský výlet vyjeli 29. 4. 2017 a zúčastnilo se
ho 40 lidí a řidič. Odjezd byl v 7.30 od hasičárny, kde jsme naložili vše potřebné. Cesta vedla směrem na Liberec. Vláďa Hamáček měl pro dnešní výlet
připravené dvě varianty – mokrou a suchou. Protože letošní jaro je opravdu
deštivé, zvítězila mokrá varianta.
Navštívili jsme: hrad a zámek Frýdlant, baziliku v Hejnicích, Hasičské muzeum v Chrastavě a pivovar Rohozec, kde se nám prohlídka moc líbila. Na
oběd jsme zastavili v Raspenavě v hospůdce s názvem Myslivecké zátiší a večeři jsme si dali v restauraci Na Kumburáku u Nové Paky.
Byl to moc pěkný výlet. Veliký dík patří Vláďovi Hamáčkovi a Evě Linkové.
Celý výlet totiž opět zvládli zorganizovat na jedničku. Všem se to moc líbilo
a už teď se těšíme, kam nás vezmou příště. Děkujeme.
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MLADÍ HASIČI ZE STUDENCE
„MLADŠÍ SOPTÍCI“ A „STARŠÍ DĚTI“
Jaro 2017 a naše soutěže
30. 4.

O pohár dráčka Soptíka pohár, Košťálov
starší děti
4. místo

1. 5.

Čistá u Horek
mladší děti Soptíci A
mladší děti Soptíci B
starší děti

14. místo
9. místo
1. místo

Nedaříž
mladší děti Soptíci A
mladší děti Soptíci B

2. místo
5. místo

6. 5.

8. 5.

O pohár dráčka Soptíka, Kundratice
starší děti
2. místo

13. 5.

O pohár dráčka Soptíka, Bozkov
starší děti
4. místo

Za Soptíky soutěží: Zuzanka Vanclová, Petruška Brožová, Barunka Bulušková, Kubik Vaníček, Janička
Vanclová, Jolanka Kolářová, Zuzka Tomášová, Táňa Hamáčková, Danda
Lukeš, Natálka Háková, Jára Bulušek,
Mirek Greguš, Jirka Hampl, Lukáš
Jiřík, Danielka Ottová, Olda Tomáš,
Fanda Bartoň, Péťa Brožová, Kuba
Šulc, Roman Sklenička a Tonda Bartoň
Vedoucí: Miroslava Vanclová, Nedaříž – mladší děti
Vlaďka Bulušková, Bohdana Hašková a Šárka Trejbalová a naše rozhodčí Maruška Tomášová
Za starší děti soutěží: Josef Vancl,
Eliška Drbohlavová, Tom Podzimek,
Ondra Vaníček, Filip Matuška,
Domča Křišťák, Ráďa Link, Dan
Vavák, Bára Šmídová, Martin Jerie
a Barča Vanclová
Vedoucí: Lukáš Kalenský, Verča
Vanclová a Luboš Link
Miroslava Vanclová Čistá u Horek – starší děti – 1. místo
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Orel
MAGDA BERGEROVÁ PŘIVEZLA 2 MEDAILE
Z MEZINÁRODNÍCH HER FICEP
Ve dnech 9.–12. března se orelští lyžaři zúčastnili zimních her katolických
spolků v německém Oberjochu. Bojovat o medaile odjelo z ČR celkem 8 běžkařů, z toho 2 zástupkyně naší jednoty Magdalena Bergerová a Veronika Šimůnková.
Ubytování bylo v obci Wertach v křesťanském rekreačním zařízení, kde bylo o naše reprezentantky po všech
stránkách dobře postaráno. Ve čtvrtek večer
proběhla
prezentace
a zahájení her nástupem
všech sportovců, vedoucích a pořadatelů. Pro
nepřízeň počasí byly páteční závody přeloženy
na sobotu. A zde jsou
slova naší úspěšné reprezentantky Magdy Bergerové: „Volný čas jsme využili k tréninku a testování
lyží. V sobotu nás čekal náročný program. Závody běžkařů se sice jely na profilově jednoduché trati, ale zato naše sportovce čekaly dva závody.“ Jako první
byl na programu sprint, v němž ovládli závod čeští muži, kteří nedali soupeřům nejmenší šanci a obsadili všechna medailová umístění. 1. místo vybojoval Leoš Svoboda z jednoty Bořitov, na 2. místě skončil René Slánský
z Valašských Klobouků a 3. místo obsadil Radomír Bačo ze stejné jednoty.
V dorosteneckých kategoriích zaznamenala skvělé výsledky i naše děvčata.
Magdaléna Bergerová získala 3. místo a k tomu přidala pěkné 7. místo také
Veronika Šimůnková.
Výborných výsledků dosáhla česká výprava i ve štafetách, kde na stupni
nejvyšším stanula dvojice Leoš Svoboda a René Slánský a pro stříbrnou medaili si doběhla Magda Bergerová společně s Radomírem Bačem. Veronika
Šimůnková si se svou štafetou dojela pro zasloužené 5. místo. Společně se
sjezdaři získala česká výprava 18 medailí, což ji vyhouplo na konečné 2. místo
za vítězné Německo. 3. místo obsadila výprava Rakouska. Nezbývá než poděkovat děvčatům, že navázala na historické úspěchy našich volejbalistek, které
se už třikrát v historii her FICEP také zúčastnily.
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STOLNÍ TENISTÉ ZAKONČILI SEZÓNU
Stolní tenisté mají za sebou další sezónu. A-tým si ještě před posledními
dvěma koly držel nesestupovou 10. příčku. V posledních kolech však našim
mužům nepřálo štěstí a po prohře 8:10 v závěrečném kole se ocitli na sestupovém 12. místě. Sport je sport, někdy se štěstí přikloní na tu stranu, jindy
na druhou. I tak bylo účinkování mužů v krajském přeboru skvělou reprezentací naší jednoty. V příští sezóně budeme držet mužům palce, aby se do
vyšší soutěže opět vrátili. Za celý tým patří velký dík Jendovi Kuříkovi, který
je tahounem týmu jak po stránce morální tak po stránce výsledkové.
TABULKA KRAJSKÉHO PŘEBORU 2. TŘÍDY
1. TJ Doksy – Mimoň A
2. KST Victory Liberec A
3. TJ Jiskra Raspenava B
4. TJ Jiskra Tanvald A
5. TJ Sokol Turnov C
6. SKST Liberec H
7. TJ Jiskra Nový Bor C
8. TJ Spartak Chrastava B
9. TJ Sokol Turnov D
10. Sokol Benešov u Semil A
11. TJ Sokol Bratříkov B
12. Orel Studenec A

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

18
16
17
13
12
10
11
10
6
3
2
2

0
3
0
3
3
4
1
3
1
2
2
2

4
3
5
6
7
8
10
9
15
17
18
18

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

203:122
203:113
198:138
196:140
182:166
173:149
182:140
170:145
94:196
103:211
108:208
126:210

58
57
56
51
49
46
45
45
35
30
28
28

B-tým ukončil okresní přebor 1. třídy v poklidném středu tabulky. I to je
velmi dobrý výsledek. Zde patří velký dík také hlavnímu tahounovi týmu, kterým je Jenda Vancl. Velmi dobře mu celou sezónu s výsledky pomáhali Leoš
Zahradník a Miloš Tesař.
TABULKA OKRESNÍHO PŘEBORU 1. TŘÍDY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

54

TJ Spartak Rokytnice n. J. A 18
TJ Sokol Turnov E
18
TJ Sokol Košťálov A
18
TJ Sokol Horní Branná A
18
TJ Sokol Nová Ves n. Pop. B 18
TJ Sokol Vesec B
18
Orel Studenec B
18
TJ Sokol Bradlecká Lhota A 18
TJ Sokol Tatobity A
18
Sokol Benešov u Semil B
18

18
13
12
10
9
7
5
3
3
2

0
0
2
1
2
4
2
4
0
1

0
5
4
7
7
7
11
11
15
15

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

180:36
156:106
151:99
134:111
135:126
147:125
103:140
102:158
65:174
65:163

54
44
44
39
38
36
30
28
24
23
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VOLEJBALISTKY MAJÍ TITUL NA DOSAH
Před uzávěrkou tohoto čísla chybělo volejbalistkám odehrát 6 utkání do
konce sezóny. Největší konkurent měl do konce sezóny už jen 3 utkání. Při
shodném bodovém zisku mají naše děvčata další titul v krajské B-třídě doslova na dosah. Zejména v posledních kolech na přelomu května a června
děvčata zaválela a dotáhla v tabulce vedoucí Lánov. Konečné výsledky přineseme v dalším čísle obecního zpravodaje.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Orel Studenec
TJ Lánov
TJ Harant Pecka
TJ Červ. Kostelec B
Sokol B. Třemešná B
TJ Sokol Dřevěnice

24
27
24
24
23
28

14
13
12
5
5
5

4
4
3
5
4
1

3
6
2
1
3
6

3
4
7
13
11
16

62:33
65:44
53:38
37:56
42:54
38:72

53
53
44
26
26
23

LIDSKÉ VZTAHY OČIMA BC. PAVLA KALPAKCISE
Po velkém úspěchu z roku 2016 jsme opět pozvali psychoterapeuta a speciálního pedagoga Pavla Kalpakcise. Tentokrát nám povídal na téma „mezilidské vztahy“. Přednáška se konala ve čtvrtek 9. února, byla velice zajímavá
a do orlovny přilákala téměř 50 posluchačů.

STUDENECKÉ HRY SE ZABÍJAČKOU
V sobotu 13. května jsme uspořádali tradiční orelskou zabíjačku. Celý den
jsme se letos rozhodli zpestřit bohatým programem:
Už od 9.00 začalo další Mistrovství Studence ve hře Mölkky. Do soutěže se přihlásilo 7 dvojic, které hrály dvoukolově každý
s každým, aby se z celkového vítězství nakonec radoval tým HOCH ve složení Michal Chrtek a Standa Horáček ml.
Stříbrnou medaili získala dvojice Daniel
Mečíř a Šimon Urban a z bronzu se nakonec radovali sourozenci Anička a Martin
Hylmarovi.
Ve 12.00 byl zahájen hlavní program
dne. Do Studeneckých her se přihlásilo 6
odvážných týmů: Sokol, Tenisti, 2 týmy Hasičů a 2 týmy pořádajícího Orla. Hned
první disciplína – štípání polen – nabídla
skvělou podívanou, a tak není divu, že soutěže přitáhly k orlovně více než 100 diváků.
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Ve druhé disciplíně byla spojena jízda
na kolečku s pitím piva.
Následovala praktická disciplína – plnění jelita. Zde si soutěžící zkusili, že bez
patřičných pomůcek to není žádná legrace.
Poslední disciplínou byla královská pivní
štafeta, při níž musel každý člen štafety pokořit co nejrychleji celé pivo (ženy malé).
A protože ani po posledním klání nebylo rozhodnuto o tom, kdo získá bronzové medaile, muselo následovat ještě
přetahování lanem. Při této disciplíně
byli úspěšnější tenisté, kteří tak odtáhli
hasičům bronz. Oba nejcennější kovy získal pořádající oddíl Orla. Stříbro získal
tým ve složení Anežka a Lukáš Maryškovi,
Martin Hylmar a Víťa Tauchman. Zlatý
tým bojoval ve složení Pavel Horáček,
Bětka, Matěj a Víťa Kuříkovi.
Od 15.00 celou akci pak doprovodila
skupina Figury ve stylu Folk a Country.
Zpívali jsme a hráli společně téměř do
21 hodin.
Celý den provázely vepřové speciality
z dílny Fandy Horáčka, kterému patří
velký dík.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří s uspořádáním akce jakkoli pomohli a také všem soutěžícím za aktivní účast.
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DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE V ROCE 2017
Na sobotu 26. srpna bychom vás rádi pozvali na tradiční volejbalový turnaj Studenecké mixy. Následujte týmy Sokola a Orla a přijďte si zahrát skutečně amatérský volejbal.
Poslední prázdninovou neděli 27. srpna vás všechny srdečně zveme na
dětské soutěžní odpoledne.
Týden nato v sobotu 2. září pořádáme tradiční letní bál s tanečním orchestrem Levou rukou band.
A poslední kulturní akcí letošního roku bude v sobotu 11. listopadu Svatomartinský folkový večer.
Za jednotu Orla Václav Urban

Cukrovka – prevence komplikací
STRAVA
Strava je nedílnou součástí terapie diabetiků a hraje v ní velmi důležitou
roli. Je zdrojem energie, kterou tělo využívá k činnosti psychické a fyzické.
Nadbytečné množství potravy vede k nárůstu hmotnosti a u diabetiků navíc
ke zvyšování glykémie.
Všeobecně platí: jezte pravidelně menší porce a nedojídejte zbytky. Diabetici musí omezovat v potravě nejen cukry, ale i tuky – jídelníček musí být
vyvážen obsahem všech složek potravy – cukrů, bílkovin, tuků, vody, vitamínů, minerálů, stopových prvků a vlákniny.

CUKRY
Z cukrů rozlišujeme jednoduché cukry jako glukóza a fruktóza (ovoce –
pozor na sladké ovoce – zvyšuje rychle a výrazně krevní cukr), sacharóza –
pro diabetiky nevhodná (cukr řepný a třtinový). Polysacharidy (tzv. pomalé
cukry – rostlinné škroby: moučné výrobky, zelenina) jsou pro diabetiky jako
složka potravy nejvhodnější (uvolňují se pomalu a tím pozvolna zvyšují glykémii) a měly by tvořit asi 50 % denního energetického příjmu.

BÍLKOVINY
Bílkoviny slouží v organizmu jako stavební materiál, a proto jsou v potravě
velmi důležité. Je však nutno mezi nimi vybírat. Vhodnější jsou bílkoviny rostlinného původu (luštěniny, zelenina), menší podíl by měly tvořit bílkoviny
živočišného původu (libová masa, mléčné výrobky). Bílkoviny by denně měly
tvořit 10–20 % přijaté energie ve stravě.
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TUKY
Tuky výrazně omezujte, používejte nejlépe rostlinné oleje v syrovém stavu
jako zálivku salátů. Celkový denní energetický podíl ve stravě by měl být maximálně do 30 %.

VODA
Vodu pijte dle potřeby, alespoň však 2 litry denně (nejvhodnější je nápoj
pro diabetiky).

MINERÁLNÍ LÁTKY A VITAMÍNY
Minerální látky a vitamíny jsou nejlépe zastoupeny v zelenině a smíšené,
pestré stravě; pokud pijete minerálky, vybírejte ty s nízkým obsahem sodíku
(Na+).

VLÁKNINA
Vláknina je tvořená polysacharidy z buněčné stěny neštěpící se trávicími
enzymy (zjednodušeně: nestravitelné zbytky potravy). Snižuje cholesterol,
působí proti zácpě, měla by být výrazně zastoupena v denním jídelníčku (luštěniny, zelenina, ovoce, celozrnné pečivo, neloupaná rýže, celozrnné těstoviny, …).

ČEHO SE VYVAROVAT
Vyhýbat byste se měli sladkostem (zákusky, velmi sladké ovoce, slazené
nápoje, kompoty, čokoláda, apod.), tučným masům (vepřové, skopové,
kachna, husa, apod.), uzeninám, tučným rybám (losos, úhoř, olejovky), tučným mléčným výrobkům (smetanové jogurty, tučné sýry, smetana, apod.)
a alkoholu (obzvláště sladkým likérům, pivu, destilátům a sladkým vínům).
V prvních krocích úpravy stravování Vám bude nejlepším poradcem dietní sestra. Seznámí Vás s přepočítáváním nutričních hodnot potravin na tzv.
výměnné (chlebové) jednotky a pomůže Vám sestavovat jídelníček na míru.
Zdroj: http://www.mte.cz/

RECEPT NEJEN PRO DIABETIKY
MINESTRONE S RAJČATY A BRAMBORY
suroviny: 1 cibule, 1 stroužek česneku, 2 stonky celeru, olej, oregano,
500 ml zeleninového vývaru, 1 středně velká brambora, 300 g rajčat, tabasco,
pepř, sůl, bazalka, petržel, lněná semínka
Cibuli oloupeme a nakrájíme na malé kostičky, česnek jemně nasekáme.
Celerovou nať nasekáme na kusy. Na oleji podusíme kousky celeru s oreganem, česnekem a cibulí. Zalijeme zeleninovým vývarem. Brambory a rajčata
oloupeme, nakrájíme na kostky a přidáme je do hrnce. Vaříme asi 30 minut.
Na konci vaření dochutíme kořením a nasekanými bylinkami. Servírujeme posypané lněnými semínky.
Zdroj: http://www.receptnazdravi.cz
58

OÚ Studenec

STUDENECKÝ-ZPRAVODAJ-3-0617.qxp_Sestava 1 23.06.17 11:30 Stránka 59

Ročník 2017

Číslo 3

KrakonošovyletnRíY
E
Č
E
V
D
O
středa 12. července P

Jilemnice

www.jilemnicko-so.cz

8.00–17.00 Krkonošské muzeum – rozšířené prohlídky
(muzeum, kostel Sv. Vavřince, Zvědavá ulička)
16.00–20.00 Dětský animační koutek
15.00 Divadélko LOUTKÁČEK – Draka bolí zub
15.45 Divadélko LOUTKÁČEK – Draka bolí zub
16.00 Slavnostní zahájení na Masarykově nám.
16.05 Dechová kapela PLECHAŘINKA
16.30 Divadélko LOUTKÁČEK – Draka bolí zub
17.15 MARFI – Marie Novotná – zpěv,
Filip Moravec – kytara
18.30 Hudební skupina BARBARELLA Vrchlabí
20.00 Ukončení denního programu na náměstí
20.30 Koncert Pocta Janu hraběti Harrachovi
VEČER ČESKÝCH A SVĚTOVÝCH PÍSNÍ A ÁRIÍ
Jana Bínová, Daniel Klánský, Jiřina Marešová

pátek 14. července
8.00–17.00 Krkonošské muzeum
rozšířené prohlídky
(muzeum, kostel Sv. Vavřince,
Zvědavá ulička)
16.00–20.00 Dětský animační koutek
16.00 Dechová kapela JILEMNIČANKA
17.15 Divadelní soubor ROLNIČKA Nová Paka
Krkonošská pohádka
18.15 SLÁVEK JANOUŠEK a LUBOŠ VONDRÁK
19.30 LADYBIRDS folk-country-pop kapela
z Jablonce nad Nisou
21.00 Hudební skupina SOUMRAK BAND
23.00 Ukončení programu

čtvrtek 13. července
16.00–20.00 Dětský animační koutek
16.00 Dechová kapela
JABLONEČANKA
17.30 Loutkové divadlo
MAMINY
Aňuška a Marfuška
18.30 DEER’S DELUSIONS
houslovo-akordeonový duet
19.30 Country skupina
BANDIT Nová Paka
21.00 Hudební skupina
ALIBI ROCK
23.00 Ukončení denního programu

sobota 15. července
14.00–17.00 Dětský animační koutek
14.00 Dechová kapela SEMILSKÁ 12
15.30 Divadlo NA CESTĚ Liberec
Jak šel Honza do světa
16.30 Klaun Tobiasz
17.00 Jilemský spolek
paní a dívek
17.45 BIG BAND Vrchlabí
19.00 Country kapela FOUS Jablonec n. Jiz.
20.30 POKÁČ
22.00 Hudební skupina TURBO
24.00 Ukončení denního programu
MÍSTA KONÁNÍ Zámek a nádvoří

Masarykovo náměstí

Studenecký zpravodaj 3/2017
Vydává Obecní úřad Studenec
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Výroba: Gentiana Jilemnice
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