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Pečovatelský dům
     V tomto čísle Zpravodaje Vám přinášíme zcela zásadní pohledy demolice
stavby, která byla sledována velkým počtem Vás – občanů Studence, ale i zá-
jemců z okolních obcí. 
     V době uzávěrky tohoto vydání probíhají zemní práce, včetně vybudování
opěrné zdi, která má za úkol podržet základy stavby podél stávajícího chod-
níku. 
     Pro naši obec, jako investora stavby je zásadní to, že práce jdou (i díky po-
časí) podle harmonogramu prací. 

Mgr. Jiří Ulvr, starosta
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Chodník – cesta p. č. 1045/1
(Chládkovi) – konec obce
Do Studence přichází finanční do-
tace ve výši 2 134 000 Kč! Pod tímto
titulkem byla citována zpráva, kterou
jsme obdrželi ve středu 28. června. Na
stránkách Státního fondu dopravní in-
frastruktury se objevily podpořené žá-
dosti o dotaci pro rok 2017. Mezi
těmito projekty je i naše Obec Stude-
nec, jako jedna ze sedmi projektů
v rámci Libereckého kraje. Do naší
obce by tak mělo přijít 2 134 000 Kč!
     Celkem bylo podáno více jak
700 projektů, podporu získalo 252
projektů, ve kterých se rozdělí
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671 848 000 Kč. V současné době (jak všichni vidíte) již probíhají stavební
práce tak, abychom v letošním roce zvládli vše nejenom stavebně, ale i papí-
rově zvládnout podle nastavených dotačních podmínek. 
     Závěrem: Děkuji všem z Vás, kteří jste nám vyjádřili podporu a společně
s námi sledovali, jak podaná žádost dopadne. 

Mgr. Jiří Ulvr, starosta

Studenec – chodník podél silnice II/293
veřejná zakázka malého rozsahu

ZÁPIS O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK

Předmět zakázky: Výstavba nového chodníku podél silnice II/293, ze středu
obce Studenec směrem k Jilemnici. 

Složení hodnotící komise:
Předseda komise: Mgr. Jiří Ulvr
Místopředseda komise: Ing. Josef Boura
Člen komise: PaedDr. Petr Junek
Seznam oslovených dodavatelů:
     Daniel Flamberg, Soběraz 36, 507 13 Železnice, IČ: 02927942
     OBIS spol. s. r. o., Přibyslavská 200, 509 01 Nová Paka, IČ: 60933682
     IMDV Horka s. r. o., Horka u Staré Paky – Nedaříž 25, 514 01 Jilemnice, IČ:

27535151

     Konec lhůty pro podání nabídek byl stanovený v zadávací dokumentaci
na 22. 6. 20178 v 12.00 hodin. Ve stanovené lhůtě pro podání nabídek podali
nabídku 3 uchazeči. 
     Otevírání obálek s nabídkami bylo v souladu se zadávací dokumentací za-
hájeno dne 22. 6. 2017 ve 14.00 hodin. Hodnotící komise provedla kontrolu,
zda byly nabídky předloženy v řádně uzavřených a neporušených obálkách
a následně obálky s nabídkami postupně otevřela. Po provedení kontroly
každé nabídky zaznamenala komise identifikační údaje dodavatelů a infor-
maci o nabídkové ceně. O otevírání obálek byl vypracován samostatný pro-
tokol a podepsán všemi členy komise. 

     Dodavatel č. 1
Jméno (název) dodavatele:                   OBIS spol. s. r. o. 
Sídlo dodavatele:                                    Přibyslavská 200, 509 01 Nová Paka 
IČ dodavatele:                                         60933682
Nabídka v řádně uzavřené obálce:      ANO
Nabídková cena:                                     3 754 689,00 Kč bez DPH
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     Dodavatel č. 2
Jméno (název) dodavatele:                   Daniel Flamberg
Sídlo dodavatele:                                    Soběraz 36, 507 13 Železnice
IČ dodavatele:                                         02927942
Nabídka v řádně uzavřené obálce:      ANO 
Nabídková cena:                                     4 199 613,60 Kč bez DPH

     Dodavatel č. 3
Jméno (název) dodavatele:                   IMDV Horka s. r. o. 
Sídlo dodavatele:                                    Horka u St. Paky - Nedaříž 25,

514 01 Jilemnice
IČ dodavatele:                                         27535151
Nabídka v řádně uzavřené obálce:      ANO
Nabídková cena:                                     3 649 550,00 Kč bez DPH

     Hodnotící komise následně posoudila nabídky z hlediska splnění poža-
davků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci. Všechny tři posuzo-
vané nabídky shledala komise nezávadnými a postoupila je k posouzení
způsobilosti a kvalifikace dodavatelů. 
     Zadavatel požadoval po dodavatelích prokázání následující způsobilosti
a kvalifikace:
Způsobilým a kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který:

– splní kritéria pro základní způsobilost následovně:

     a)  nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadáva-
cího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin nebo obdobný
trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele, 

     b)  nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní za-
chycen splatný daňový nedoplatek, 

     c)  nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek
na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění, 

     d)  nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek
na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti, 

     e)  není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, ne-
byla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního před-
pisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla
dodavatele, 
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– splní kritéria pro profesní způsobilost následovně:

     a)  je zapsán v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci, pokud
jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, 

     b)  je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné za-
kázky. 

– splní kritéria pro technickou kvalifikaci následovně:

           realizoval v posledních pěti letech min. 3 obdobné stavební práce,
svým charakterem odpovídající předmětu plnění v rámci tohoto zadá-
vacího řízení, ve finančním objemu min. 1 500 000 Kč bez DPH (vzta-
ženo k jedné akci), což může doložit osvědčením objednatelů
o řádném plnění těchto prací. 

     V souladu se Zadávací dokumentací (odstavec 8. Požadavky na prokázání
způsobilosti a kvalifikace dodavatele) mohli dodavatelé svou způsobilost
a kvalifikaci prokázat buď předložením příslušných dokumentů v prostých
kopiích, nebo předložením četného prohlášení. Všichni dodavatelé ve svých
nabídkách prokázali způsobilost a kvalifikaci požadovaným způsobem a v po-
žadovaném rozsahu. 

     Následně hodnotící komise posoudila nabídky v podrobnostech soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr. Všechny tři nabídky byly
hodnotící komisí posouzeny jako vyhovující a postoupily do závěrečného
hodnocení. 

     Komise hodnotila ekonomickou výhodnost nabídek podle jediného kri-
téria, kterým je nejnižší nabídková cena bez DPH. Pořadí, v jakém se nabídky
umístily, bylo zaznamenáno do tabulky hodnocení nabídek a je následující:

     V prvním pořadí se umístil a nejvhodnější nabídku podal dodavatel:
Jméno (název) dodavatele: IMDV Horka s. r. o. 
Sídlo dodavatele: Horka u Staré Paky – Nedaříž 25,

514 01 Jilemnice
IČ dodavatele: 27535151
Nabídková cena: 3 649 550,00 Kč bez DPH

     Hodnotící komise doporučuje zadavateli uzavřít smlouvu o dílo s tímto
dodavatelem, jelikož jeho nabídka je pro zadavatele nejvhodnější. 
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     Ve druhém pořadí se umístil dodavatel:
Jméno (název) dodavatele: OBIS spol. s. r. o. 
Sídlo dodavatele: Přibyslavská 200, 509 01 Nová Paka 
IČ dodavatele: 60933682
Nabídková cena: 3 754 689,00 Kč bez DPH

     Ve třetím pořadí se umístil dodavatel:
Jméno (název) dodavatele: Daniel Flamberg
Sídlo dodavatele: Soběraz 36, 507 13 Železnice
IČ dodavatele: 02927942
Nabídková cena: 4 199 613,60 Kč bez DPH

     Ve Studenci dne 28. 6. 2017 Mgr. Jiří Ulvr, Ing. Josef Boura, PaedDr. Petr
Junek

Další připravované akce
     Ještě v tomto roce chceme opravit některé nájezdy a sjezdy místních ko-
munikací, včetně opravy cesty na Strážník. Zápis z výběrového řízení na po-
sledně jmenovanou akci Vám přinášíme zde:

Opravy cest Studenec
– oprava cesty na p. p. č. 2460 v k. ú. Zálesní Lhota
– oprava cesty na p. p. č. 2098/2 v k. ú. Studenec v délce cca 500 m
ZÁPIS Z VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

     Složení výběrové komise: Mgr. Jiří Ulvr, Ing. Josef Boura, Václav Vancl,
Ing. Pavel Jiran, Antonín Pacholík

Vyzvány byly firmy:   1) I M D V HORKA s. r. o., Nedaříž 25, 514 01 Jilemnice
                                      2) LTM Krkonoše s. r. o., Lázeňská 199, 542 24 Svoboda

nad Úpou
                                      3) Václav Stránský, Zálesní Lhota 42, 514 01 Jilemnice

     Na základě výzvy podala nabídku jedna firma:
     1. LTM Krkonoše s. r. o., Lázeňská 199, 542 24 Svoboda nad Úpou
     Nabídnutá cena 1 069 473 Kč, záruka – 60 měsíců. Všechny ceny jsou uve-
deny s DPH 21 %. 

     Komise posoudila předložené nabídky a vybrala nejvhodnější z nich, tj.
nabídku firmy:
     LTM Krkonoše s. r. o., Lázeňská 199, 542 24 Svoboda nad Úpou
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Informace
a poděkování

     Začátkem prázdnin
byl zrealizován nový štěr-
kový chodník na urno-
vém hřbitově ve
Studenci. 
     Děkujeme za všechny
Vaše kladné ohlasy, kte-
rých opravdu nebylo
málo. 
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V Y S O K É
O C E N Ě N Í

N A Š Í  O B C E
     Téměř po roce (1. srpna 2017) k nám přišla další, velice příjemná
zpráva, která vychází z finančních podkladů a různých dotazníko-
vých šetření, zpracovávaných ze strany obce:

     Vážený pane starosto, 
Obec Studenec dosáhla v roce 2016 druhého nejlepšího ratingového
hodnocení B+, což je stejná hodnota jako v roce 2015. Vynikající vý-
sledky jsou tedy stabilní. Stejným hodnocením jako vy se v Liberec-
kém kraji mohou pochlubit pouze 4 obce ve velikostní kategorii
1 000–1 999 obyvatel. 
     Tak dobrý výsledek dokazuje zodpovědné ekonomické vedení
obce. Poskytované služby jsou financovány bezpečným způsobem. 

     S pozdravem, 
     Luděk Mácha, CRIF — Czech Credit Bureau, a. s. 
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Socha TGM
Malý výlet do historie
     Poprvé byl pomník T. G. Masa-
ryka, presidenta Osvoboditele,
slavnostně odhalen 28. října
1937. Myšlenka postavit pomník
prvnímu prezidentovi samostat-
ného Československa poprvé za-
zněla na schůzi Místní osvětové
komise 7. března 1927 z úst listo-
noše Františka Šorma, Studenec
č. p. 181. Rozhodující pro reali-
zaci této myšlenky bylo ustavení
Komitétu pro výstavbu pom-
níku T. G. Masaryka ve Studenci
u Horek. Návrh pomníku předlo-
žili dva výtvarnící, akademický
sochař Josef Bílek (1896–1978)
z Hořic a akademický sochař La-
dislav Zívr (1909–1980) z Nové
Paky. Valná hromada Komitétu
rozhodla hlasováním v poměru
17:14 ve prospěch návrhu Ladi-
slava Zívra. Pozemek na výstavbu pomníku byl bezplatně darován místní
Kampeličkou mezi její budovou a obecnou školou. Celkové náklady na poří-
zení pomníku činily 17 197 Kč a byly získány především z darů a sbírek:

     Místní osvětová komise                                                            4 076 Kč
     Národní socialisté                                                                     1 000 Kč
     Živnostenská strana                                                                     502 Kč
     Agrární strana                                                                                100 Kč
     Tělocvičná jednota Sokol                                                            500 Kč
     Ochotnický spolek Lidumil                                                        500 Kč
     Kampelička                                                                                    400 Kč
     Okresní požární pojišťovna v Jilemnici                                   100 Kč
     Městská spořitelna v Jilemnici                                                   500 Kč
     Občanská záložna v Jilemnici                                                     100 Kč
     Pivovar v Nové Pace                                                                     200 Kč
     Dr. Anna Masaryková, Praha                                                       200 Kč
     Volné sdružení pachtýřů ve Studenci                                       291 Kč
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     Antonín Černý, obchodník v Nové Pace                                  100 Kč
     Josef Mestenhauser s chotí                                                         200 Kč
     Sportovní klub Studenec                                                            205 Kč
     Domovina Studenec                                                                     100 Kč
     Václav Horčička Praha                                                                 100 Kč
     farář Josef Žídek, Studenec                                                         130 Kč
     Josef Erben, poštmistr v Lomnici nad Popelkou                    100 Kč
     Dr. Jan Hák, Jilemnice                                                                  100 Kč
     Truhlář Odvárko a fotograf Hák Nová Paka                            600 Kč
     Josef Kaván, stavitel Nová Paka                                                   50 Kč
     Dr. Jan Řehoř, Lomnice nad Popelkou                                       50 Kč
     vladní rada Kalík z Jilemnice                                                        50 Kč
     Jana Hiltlová, majitelka velkostatku                                            50 Kč
     František Šorm, listonoš                                                                50 Kč
     Františka Portíková, odborná učitelka                                       50 Kč
     MUDr. Hradecký z Dolní Kalné                                                   50 Kč
     Svépomoc Studenec                                                                       50 Kč
     Městská spořitelna v Nové Pace                                                   50 Kč
     Drobnější dary a úroky                                                            2 726 Kč
     Výtěžek slavnosti                                                                        4 112 Kč
     Celkem                                                                                    17 400 Kč

     V srpnu 1940 musel být pomník odstraněn z příkazu okresního hejtmana,
socha byla sňata z podstavce, zabalena a zakopaná nedaleko svého původního
umístění. Záhy však došlo na okresní hejtmanství udání a socha musela být
vykopána a rozbita včetně poddstavce. Podruhé byla socha TGM (v pořadí
druhá), tentokráte ze sochařské dílny Josefa Bílka, znovu odhalena v den vý-
ročí vzniku samostatného Československa 28. 10. 1946 na nově upraveném
prostoru pod studeneckým kostelem za mohutné účasti občanů a všech
spolků. Socha zůstala na svém místě až do léta 1962, kdy byla odstraněna
a uložena na „důstojné“ místo za Makovičkovu garáž (naproti vjezdu do
lomu). 
     Za nového nadšení a vydatného přispění občanů byla socha TGM potřetí
vztyčena 28. 10. 1968 již v době okupačního působení vojsk Varšavské
smlouvy. Ve Studenci již v počátku roku 1968 vznikl Komitét pro znovuvy-
budování pomníku TGM ve Studenci, jehož hlavními představiteli byli Josef
Erban a Václav Vokřínek. Pro účely obnovy pomníku byla zorganizována
sbírka, která pokryla opravu zničené sochy a úpravu prostranství. Nejštědřej-
šími dárci bylo JZD Studenec a ZDŠ Studenec. Zásadně proti se již tehdy po-
stavila vesnická organizace KSČ. Vlastní slavnosti se zúčastnilo více než tisíc
osob ze Studence a okolí a hlavní projev přednesl Rudolf Hlava, archivář
města Semil. 
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     I historie této sochy byla velice
krátká, v noci z 21. na 22. února 1972
byla socha vandalsky stržena, neuc-
tivě k památce velkého občana na-
šeho národa, tak neuctivě, jak to
dokázali jen věrní příslušníci norma-
lizační KSČ, kteří i v naší obci měli
své vykonavatele vůle strany, pěsti
dělnické třídy. 
     K zajímavostem rozhodně patří
i to, že podobný osud postihl i stejnou
sochu TGM z dílny Josefa Bílka v Kos-
telci nad Orlicí. Ta byla odhalena před
místním gymnáziem v roce 1935 a od-
straněna na popud závodní rady ROH
místního závodu Osinek v roce 1953.
I když socha přes snahu některých
místních občanů spolku obnovena ne-
byla, v současné době probíhá v Kos-
telci nad Orlicí sbírka a nová socha
z dílny Karla Bartáčka má být znovu
odhalena 28. října 2018. 
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Socha TGM před gymnáziem
v Kostelci nad Orlicí

Odhalení sochy v roce 1968
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Z výletu návrat do současnosti
     Jak jistě mnozí víte, tak naší vlast příští rok čeká 100. výročí vzniku samo-
statné Československé republiky. Vzhledem k této významné události pro
náš národ jsme přemýšleli, jak si toto výročí připomenout. S tímto jubileem
asi nejlépe naší historii spojuje osoba prvního Československého prezi-
denta T. G. Masaryka. Socha tohoto českého velikána také ve Studenci byla
již několikrát umístěna. Určitě jste si všichni mnohokrát všimli, že v urnovém
háji u studeneckého hřbitova je opuštěný kamenný piedestal, který po soše
zůstal. Tato socha má ve Studenci velkou a zajímavou historii. Je tomu ze-
jména proto, že byla celkem třikrát slavnostně postavena a také třikrát k ne-
libosti různých politických režimů odstraněna. O této soše se povídají různé
příhody, kdo jí stavěl, kdo ji shodil, že byla uložena za Makovičkovou garáží,
že ji pan Jech vezl na opravu do Hořic, či kde je vlastně zakopána apod. Při
pátrání po místě, kde je tato socha uložena, jsme se dostali k několika lidem,
kteří byli u toho, když se část poslední sochy zakopávala pod bývalou školkou
naproti kostelu. V současné době se školka demoluje před výstavbou nového
pečovatelského domu, a tak vznikla asi poslední příležitost pokusit se sochu
vykopat a podívat se alespoň trochu do historie. Stejně tak existovala určitá
naděje, že se zde mohou objevit za druhé světové války údajně zazděné kro-
niky obce. V sobotu dne 8. 7. 2017 jsme se v odpoledních hodinách za účasti
zastupitelů naší obce a dalších několika nadšenců pokusili tuto sochu najít.
Podle předem označeného místa jsme začali s kopáním. Určené místo mělo
být na spodní straně školky pod oknem, kde se dříve dávaly do sklepa bram-
bory. Sochu měl dle informací od pamětníků zakopávat pan Kuřík, tehdy
místní hrobař. Bylo to v době, kdy se na školce obnovovala fasáda, a část této
sochy se prý pletla zedníkům, když stavěli lešení. V té době mělo totiž školku
ve správě místní JZD. Pan Kuřík sochu zahrábl prý jen kousek pod zem vedle
základů, zabalil ji do igelitu a přikryl pytli od cementu. Později však byl pů-
vodní terén zasypán navážkou a ještě později na ní byl položen asfalt. Měla
být zakopána tedy maximálně jeden metr pod povrchem. Nejprve jsme tedy
za pomocí bagru odkryli asfalt, poté navážku a následně i původní zeminu
podél základů. Jak jsem již výše uvedl, tak socha T. G. Masaryka neměla v do-
bách minulých ve Studenci mnoho štěstí. Neměli jsme štěstí ale ani my. Po
dlouhém kopání se nám sochu nepodařilo nalézt. Může to být asi proto, že
se zhruba před dvaceti lety v těsné blízkosti uvedeného místa kopala kanali-
zace, nebo ji někdo odstranil již při pokládání navážky. Možná to bylo i jinak
a možná se najde na jiném místě, až se budou odkopávat celé základy. Třeba
si řeknete, proč ho teď vykopávat, vždyť to byl jenom kousek pískovce atd.
Hlavním důvodem tohoto kopání bylo pokusit se zakopaný artefakt obnovit
a dostat ho do původní podoby, či část této sochy využít jako vzor ke zhoto-
vení sochy nové a umístit ji na její původní a čestné místo. Jsem však pře-
svědčen o tom, že kopání nebylo zbytečné. Sice jsme zjistili, že se zde socha
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ani kroniky nenacházejí, ale naopak se tím rozjelo mnoho debat, které by se
mohly dostat do povědomí místních občanů a napomoci tak s obnovením
sochy nové. Obdobný osud čekal sochu pana Masaryka také např. v Nové
Pace. Zde byla také dvakrát postavena a dvakrát stržena. Potřetí a snad napo-
sled ji místní občané postavili již hned po revoluci a domnívám, se, že dělá
městu parádu dodnes. 
     Během tohoto pátrání i po něm jsem se setkal ještě s mnoha dalšími ná-
zory i mnoha lidmi, kteří údajně byli u toho, či se podíleli na samotném za-
kopávání. Děkuji manželům Grosmanovým, Nedomlelovým, Mirkovi
Hylmarovi a dalším za cenné informace. Doufám, že tímto nezdařeným ko-
pání určitě pro nás snaha o navrácení sochy nekončí. Věřím, že se najde dost
sil a finančních prostředků na to, abychom si příští rok takto slavné výročí
mohli připomenout již u nové sochy či alespoň busty. Je krásné budovat věci
nové, ale také bychom neměli zapomínat na historii, konkrétně takovou,
která je nejen s naší zemí, ale především se Studencem tak úzce spjata. 

Tomáš Chrtek, Petr Junek
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Z jednání zastupitelstva obce
     Druhé zasedání Zastupitelstva obce Studenec v roce 2017 se uskutečnilo
19. června, zúčastnilo se jej 13 zastupitelů a 17 občanů. 
     Před zahájením jednání pan starosta poděkoval za úspěšnou reprezentaci
obce Studenec účastníkům Mistrovství světa škol v orientačním běhu v Pa-
lermu na Sicílii, kterými byli Veronika Bergerová, Linda Zahradníková, Vít Šte-
fan, Lukáš Link, Vladislav Synek a trenér PaedDr. Petr Junek (omluveni: Tereza
Chrástová, Ivana Hrnčířová a Dominik Urban). Družstvo, které zároveň repre-
zentovalo Českou republiku, obsadilo první místo v kategorii základních škol!
     Na jednání byl představen návrh studie přístavby ZŠ a MŠ Studenec a její
autoři Ing. Martin Junek a Bc. Adam Cigler byli pověřeni k doplnění dalších
informací, které projedná zastupitelstvo začátkem července. Starosta byl po-
věřen k dalším jednáním s vedením školy. 
     Zastupitelé schválili finanční příspěvek T. J. Sokol Studenec ve výši 22,5
tis. Kč na pohonné hmoty spotřebované při údržbě lyžařských tratí v uply-
nulé zimní sezóně. Pro Svazek obcí – Jilemnicko byl odsouhlasen mimořádný
členský příspěvek ve výši 110 Kč na obyvatele za účelem nákupu pozemků
v Hrabačově. 
     Římskokatolické farnosti Zálesní Lhota byla přidělena bezúročná půjčka
977 tis. Kč a zároveň byla schválena darovací smlouva s Římskokatolickou
farností Studenec u Horek. 
     Schválena byla také dohoda o spolupráci na projektu „Start spolupráce
Krkonoše – Tatry“ realizované v rámci Mezinárodního visegrádského fondu. 
     Dva body se týkaly nočního klidu: zastupitelé schválili žádost o výjimku
z nočního klidu na „Nohejbalový nonstop turnaj“ dne 12. srpna, naopak nesou-
hlasili se žádostí o zrušení výjimky pro diskotékovou akci „Studenecká pouť“. 

     V dalších bodech zastupitelé projednali:
     • půjčku z Fondu rozvoje bydlení, 
     • rozpočtové změny za rok 2017 č. 1, 
     • účetní závěrku obce, závěrečný účet obce a zprávu z kontroly hospoda-

ření za rok 2016, 
     • žádost o zřízení věcného břemene, 
     • smlouvu týkající se postoupení pohledávky a dohodu o započtení po-

hledávky, 
     • zrušení předkupního práva k nemovitostem ve Studenci, 
     • prodeje pozemků v Zálesní Lhotě. 

     V diskusi pan starosta informoval o těchto záležitostech:
     • U stavby pečovatelského domu bylo v polovině května předáno praco-

viště, demolice má být dokončena 7. července a poté začne výstavba no-
vého objektu. 
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     • Státní fond životního prostředí provedl kontrolu akce „Revitalizace ve-
getačních ploch v areálu ZŠ a MŠ Studenec a lipové aleje v Zálesní
Lhotě“, která potvrdila, že jsou plněny podmínky poskytnutí podpory. 

     • Poslanecká sněmovna schválila v rámci změny zákona o rozpočtovém
určení daní navýšení podílu obcí na DPH z 21,4 % na 23,58 %, což by
v případě, že novelu schválí i Senát, znamenalo navýšení rozpočtů obcí
a měst od roku 2018 o přibližně 800 Kč na obyvatele. 

     • V nejbližší době se očekává výsledek žádosti o dotaci na výstavbu chod-
níku v Rovnáčově od Chládkových na konec obce, která byla podána na
Státní fond dopravní infrastruktury. 

     • Poděkoval Tomáši Chrtkovi za organizaci 10. ročníku Studeneckých mílí. 

     Pan místostarosta informoval o dotaci na rekonstrukci hasičského auta. 
Na dotaz pana Pavla Mečíře na výsledek obecní akce ze 17. června pan sta-
rosta odpověděl, že vyúčtování není dokončené a zastupitelé ho obdrží v ná-
sledujících dnech. 
     Dále pan Mečíř pochválil projektor v zasedací místnosti a navrhl, že by po-
mocí něj bylo možné zobrazovat projednávané pozemky všem přítomným. 
     Pan Ondřej Pokorný se pozitivně vyjádřil ke kulturním akcím v obci v po-
slední době, které podle něj proběhly v klidu bez velkého hluku. Zeptal se
na propagaci akcí a upozornil na nefungující obecní archiv na stránkách
obce. Na to mu pan místostarosta odpověděl, že obecní stránky byly napa-
deny virem a že zajistí obnovení archivu. 

     Třetí letošní jednání studeneckých zastupitelů proběhlo 10. července za
účasti 14 zastupitelů a 12 občanů. 
     Na začátku se projednával návrh studie přístavby ZŠ a MŠ Studenec a roz-
hodovalo se o tom, zda se bude dále uvažovat o přístavbě v dřevěné, nebo
zděné variantě. Většinou 8 hlasů byla schválena zděná varianta. Autoři studie
Ing. Martin Junek a Bc. Adam Cigler byli pověřeni jak dokončením studie ve
zvolené variantě, tak přípravou dokumentace pro územní rozhodnutí a sta-
vební povolení. 
     Ve druhém bodu programu byla řešena budoucnost obcí vlastněné staré
školy v Zálesní Lhotě. Občanské sdružení Stará škola do konce června ne-
předložilo projekt zajišťující využití a údržbu tohoto objektu, což mělo podle
podmínek nájemní smlouvy učinit. 
     Pan Tomáš Chrtek navrhl zřízení muzea o Sudetech. Na to paní Švecová
odpověděla, že mají několik nápadů, ale o tomto neuvažovali. Podle pana
Pavla Jirana by vzhledem k nesplnění základní podmínky neměla být nájemní
smlouva dále prodloužena. Pan Pavel Mečíř uvažoval o potřebnosti staré
školy ve srovnání s potřebností školy ve Studenci. 
     Na návrh místostarosty pak byl tento bod odložen na další jednání zastu-
pitelstva. 
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     V diskusi pan starosta informoval o následujících záležitostech:
     •   Státní fond dopravní infrastruktury schválil žádost o dotaci na akci

chodník v Rovnáčově od Chládkových na konec obce. Jedná se o jeden
ze sedmi financovaných projektů z Libereckého kraje (celkově bylo
podpořena 252 projektů z více než 700). Dotace by měla činit
2 134 000 Kč. 

     •   Minulý týden se zhotovil nový chodník na urnovém hřbitově. 
     •   Poděkoval těm, kdo se 8. července zúčastnili neúspěšného hledání

sochy T. G. Masaryka pod budovou bývalého pečovatelského domu. 
     •   Pan místostarosta Josef Boura informoval o postupu rekonstrukce Tatra

CAS 32. Výběrového řízení na opravu vozidla se nikdo nezúčastnil,
a proto bylo požádáno o prodloužení termínu realizace do června 2018. 

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU A ELEKTROZAŘÍZENÍ
SOBOTA 23. ZÁŘÍ 2017

     Studenec:                                                      Zálesní Lhota: 
     NO bude sbírán                                            u Svatých                    8:30
     od 2. 9. 2017 do 11. 11. 2017                       u Kynčlů                     8:40
     každou druhou sobotu ve                           u samoobsluhy          8:50
     sběrném dvoře v Kruhovce!                       u hospody                  9:00
                                                                               u továrny                    9:15
                                                                               na křižovatce             9:30

•   Se svým odpadem si každý musí přijít osobně!
•   Sběr je zdarma pouze pro občany našich vesnic a pro majitele nemovitostí

na území našich vesnic!
•   Sběr nemohou použít právnické osoby a osoby fyzické oprávněné k pod-

nikání. 
•   Pozor! Pneumatiky jsou sbírány pouze bez ráfků. Pneumatiky z náklad-

ních vozidel a traktorů nebereme!
•   ELEKTROZAŘÍZENÍ = všechno co je na elektrický proud nebo na baterie

Kontejnery na komunální odpad budou umístěny v Zálesní Lhotě od
29. 9. do 1. 10. 2017 u skladovací haly ZETKY Strážník a. s. za kostelem. 

Ve Studenci budou kontejnery umístěny ve sběrném dvoře v Kru-
hovce u haly každou druhou sobotu od 2. 9. 2017 (16. 9., 30. 9., 14. 10.,
28. 10.) do 11. 11. 2017 od 9 do 12 hod. 

     Uložení odpadu do kontejneru bude možné pouze pro občany Studence
a Zálesní Lhoty, pro majitele nemovitostí na území našich vesnic a po před-
ložení občanského průkazu!

Děkujeme – OÚ Studenec
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PYTLE S TŘÍDĚNÝM ODPADEM
     Naplněné pytle 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 nebezpeč-
ného odpadu a elektrozařízení. 

     Pokud budeme tato pravidla dodržovat, tak se nemůže stát, že se na sběr-
ném místě najdou pytle naplněné plenami, různým domácím odpadem, po-
pelem. 

Z ČINNOSTI JILEMNICKA – SVAZKU OBCÍ
V ROCE 2016

     Na začátku roku 2016 proběhly drobné personální změny a spolu
s novým rokem přišla do organizace i nová účetní. Vzhledem k velké oblibě
sběru bioodpadu mezi občany a nadměrnému využívání komunitních kom-
postáren se již od ledna začala připravovat projektová dokumentace na roz-
šíření a modernizaci komunitních kompostáren. Tento postup je nutný i ke
změně komunitních kompostáren na zařízení pro zpracování odpadů. Tato
projektová dokumentace bude kvůli snížení nákladů doplněna dotací, pokud
bude vypsána vhodná výzva. V prvním čtvrtletí probíhala také příprava pro-
jektu do EHP/Norsko, který byl zaměřen na krizové řízení. 
     1. února začal projekt Místní akční plán Jilemnicko, kterého se Svazek ne-
účastní jako žadatel, nýbrž pouze jako projektový partner s finančním pří-
spěvkem. Pro účely tohoto projektu byla zřízena nová pracovní pozice.
V únoru byla také schválena žádost do EHP/Norsko, ale jelikož došlo ke krá-
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peněz. Děkujeme. 

Jana a Josef Hamáčkovi
Studenec 68
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cení počtu účastníků, což by nesplňovalo počáteční myšlenku společného
výjezdu všech zástupců obcí mikroregionu, byla žádost přepracována a do-
plněna o zástupce Města Jilemnice, Krkonošského národního parku a HZS
Libereckého kraje. V tomto měsíci se začaly plánovat i další projekty, kon-
krétně probíhala komunikace s polským partnerem i Svazem měst a obcí,
který uspořádal setkání k projektu „Posilování administrativní kapacity obcí
na bázi meziobecní spolupráce“, zkráceně „Centra společných služeb“. Na
konci měsíce proběhlo další tematické školení pro účetní obcí. 
     V březnu probíhal sběr informací ohledně odpadového hospodářství obcí
a byl vytvořen prvotní návrh zadávací dokumentace „Administrace nadli-
mitní veřejné zakázky na likvidaci odpadů formou elektronické aukce“, která
byla pro Svazek zpracovávána externě. V tomto měsíci byl také vytvořen fa-
cebookový profil Svazku, na kterém jsou zveřejňovány aktuality z obcí. 
     V dubnu byla zahájena kompostovací sezóna, která se opět neobešla bez
problémů s předáním techniky. Nový drtič byl sice dodán, ale bez technic-
kého průkazu a se špatným závěsem. Tyto problémy se během měsíce na-
štěstí vyřešily a kompostovací sezóna mohla probíhat bez omezení. 12. dubna
se konal tradiční Den učitelů ve Společenském domě Jilm. Součástí pře -
dávání ocenění pro pedagogy byl také zajímavý kulturní program včetně zá-
věrečného občerstvení a volné zábavy s živou hudbou. Na konci dubna také
proběhlo výjezdní zasedání, tentokrát v Horní Branné. 
     Hned 1. května se Jilemnicko účastnilo májové oslavy v Karpazci, které se
účastnily dvě naše regionální kapely – Soumrak a Koneckonců. Během mě-
síce května probíhalo také dotazníkové šetření týkající se vzdělávání v obcích
– od volených zástupců přes úředníky, ředitele příspěvkových organizací,
členy SDH, až po občany. Dotazník byl zveřejněn online a jeho výstupy byly
použity pro následnou tvorbu analýzy vzdělávání v regionu, která byla do-
plněna hloubkovými rozhovory se zástupci obcí i vedením Města Jilemnice
a Rokytnice nad Jizerou a bude schválena v příštím roce. V druhé půlce
května probíhal ve spolupráci s Městem Jilemnice další ročník akce Děti,
pozor silnice!, který se těší velké oblibě. I v letošním roce se akce konala na
základních školách v regionu, kam za prvňáčky přijeli pracovníci Města Ji-
lemnice, Jilemnicka – svazku obcí a PIS PČR Semily. Program byl opět roz-
dělen na pracovní odpoledne ve třídách a následný praktický výcvik správné
jízdy na kole či koloběžce v okolí školy. Posledního května se konalo dlouho
očekávané setkání k projektu „Centra společných služeb“, které organizoval
Svaz měst a obcí ČR. Nastavení projektu bylo bohužel pro náš svazek ne-
únosné, a proto se Jilemnicko – svazek obcí rozhodlo do tohoto celorepu-
blikového projektu nezapojit. 
     Na začátku června se konalo veřejné setkání k Místnímu akčnímu plánu
Jilemnicko, kde účastníci mohli diskutovat, vzájemně sdílet zkušenosti a rady
či plánovat změny pro žáky našeho mikroregionu. Vzhledem k možnosti čer-
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pání podpory na zpracování územně technické dokumentace z fondu Libe-
reckého kraje začala probíhat diskuze o zpracování dokumentace na cyklos-
tezku, která by volně navazovala na Greenway Jizera. 
     Ani v letních měsících činnost Svazku nepolevovala. V červenci probíhal
již dvanáctý ročník Krakonošových letních podvečerů. Bohatý kulturní pro-
gram složený z regionálních i profesionálních umělců probíhal jak na Masa-
rykově náměstí, tak v prostorách zámku a nádvoří. Nechyběl ani kulturní
vstup zajištěný polským partnerem. Realizace akce byla podpořena také do-
tací z Města Jilemnice, Libereckého kraje i místními podnikatelskými sub-
jekty a proběhla zcela bez komplikací. Starosty obcí zde byl podpořit
i hejtman Libereckého kraje. 
     Srpen byl ve znamení příprav na výjezd zástupců obcí do Norska a vy-
psání výběrového řízení malého rozsahu na zpracovatele územně-technické
dokumentace Greenway Jizera v úseku Peřimov – Paseky nad Jizerou. 
     V září byla realizována hlavní část projektu Příklady dobré praxe a jejich
možný dopad na území Jilemnicka – svazku obcí, který byl podpořen
z Fondu bilaterální spolupráce na národní úrovni v rámci EHP a Norských
fondů 2009–2014. Tematickou oblastí celého projektu bylo krizové řízení,
ochrana obyvatel, životního prostředí a řešení mimořádný událostí v nor-
ských podmínkách a případná aplikace osvědčených postupů na horské
území Jilemnicka – svazku obcí. Projekt byl koncipován jako jednostranná
a jednorázová krátkodobá studijní cesta do Norska zakončená pracovním se-
minářem účastníků včetně vzniku brožury příkladů dobré praxe a jejich
možné aplikace v území. Partnerskou organizací byla Norská asociace míst-
ních a regionálních autorit, která se zabývá již 18 let obdobnými projekty ve
více než 20 zemích po celém světě. Pro obě organizace šlo o druhý společný
partnerský projekt. 
     Diskuze nad zajištěním jednotného dodavatele služby svozu komunálního
a tříděného odpadu v říjnu vyústily ve vypsání veřejné zakázky „Administrace
nadlimitní veřejné zakázky na likvidaci odpadů formou elektronické aukce“,
která měla za cíl vybrat zpracovatele celé zadávací dokumentace na výběr
dodavatele, který bude řešit komplexní nakládání s odpady a bude řešit svoz
komunálního a separovaného odpadu v celém regionu jednotně. V tomto
měsíci byl zpracovatel vybrán a začala spolupráce nejenom mezi zpracova-
telem a Svazkem, ale také mezi zpracovatelem a jednotlivými obcemi. V říjnu
byly na kompostárnách odebrány vzorky kompostu a byla zkoumána jeho
kvalita. Výsledky budou známy v příštím roce. 
     V listopadu navštívila starosty na společné poradě pracovnice z MVČR
a představila nové metodické materiály MV, novou metodiku zákona o ob-
cích, metodiku k problematice nočního klidu, novelu zákona o přestupcích,
novelu školského zákona a nový zákon o hazardních hrách. V tomto měsíci
byl také spuštěn projekt „Společně krajem Jilemnicka“, který je financován
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z Fondu malých projektů ERN Nisa a je zaměřen na podporu cestovního
ruchu v našem regionu a potrvá 12 měsíců. Během listopadu Svazek přesu-
nul svoji kancelář z Dolení ulice do reprezentativnějších prostor ve Spole-
čenském domě Jilm v Jilemnici. Již v této nové kanceláři se na konci měsíce
konalo školení zaměřené na vedení a provoz komunitních kompostáren
a přechod na centrální zařízení, které zajistila Zera Agency Náměšť nad Osla-
vou. Koncem měsíce byla také ukončena třetí plná kompostovací sezóna mi-
kroregionu, jejíž vyúčtování již běželo na základě schválené metodiky.
V listopadu také proběhlo v tomto roce již druhé výjezdní zasedání, tentokrát
v obci Svojek. 
     V polovině prosince proběhla volební valná hromada, na které byl před-
sedou opět zvolen Ing. Petr Matyáš, místopředsedkyní Ing. Jana Čechová
a členy Rady Mgr. Jiří Ulvr, Milan Rychtr a Osvald Süss. V tomto měsíci začali
členové Rady diskutovat nad možností odkoupení pozemku pro účely vybu-
dování zázemí komunitního kompostování s možností dalšího rozvoje. Ke
konci roku 2016 byl také uveden do chodu projekt „Osvětová činnost mikro-
regionu v oblasti kompostování. “
     Za rok 2016 se Rada Svazku sešla ke společnému jednání celkem dvacet
třikrát. Zástupci všech členských obcí se v podobě valné hromady nebo
běžné porady starostů setkali celkem dvanáctkrát. Dále proběhla dvě samo-
statná výjezdní zasedání, z nichž jedno bylo realizováno v členské obci Horní
Branná a druhé v obci Svojek. 
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     Výlety do studenecké minulosti 13. 

Rok 1916 (opsáno z Kroniky bez jazykové úpravy)
(1. část)

     Zákaz. V měsíci lednu obdržely školy oběžník, kterým se zakazovalo ža-
ctvu kupovati obrázky se Sokoly a s vojíny husitského vojska. Živnostníkům
byl zakázán prodej těchto obrázků. 

     Sokol. Když v roce 1915 nastala persekuce Sokola, tu zdejší jednota, aby
se vyhnula různým nepříjemnostem a dokonce i možné konfiskaci jmění, po-
stoupila formálně všechen majetek místnímu ochotnickému spolku „Lidu-
mil“. Celá komedie vypadala tak, jako by Sokol měl celý majetek od ochotníků
pouze vypůjčený. V roce 1916 cvičení členstva i dorostu ochabovalo ještě více,
až zaniklo úplně. Až do státního převratu nedá se o činnosti Sokola mluvit. 

     Odchod k vojsku. 17. ledna nastupovali k vojsku domobranci narození
v letech 1870 a 1871. Ze Studence šlo jich 8. 
     21. ledna nastupují do vojenské služby další muži, a sice narození v letech
1865, 1866 a 1867. Odešlo jich tohoto dne ze Studence 21. Podle vyhlášky
mělo býti těchto padesátiletých použito ke službám a různým pracím za fron-
tou. 

     Odvody. 28. ledna musili se dostaviti k dodatečné přehlídce do Jičína
všichni starostové a radní, kteří až dosud byli od služby vojenské a přehlídek
osvobozeni. Ze Studence neodveden žádný. 

     Soupis. 3. a 4. února proveden byl na základě úředního nařízení nový
soupis obilí a mouky. Celkový tento soupis vypadal ve zdejší obci následovně:
     pšenice          2 548 kg                                  ječmene                             760 kg
     žita                 9 565 kg                                  pšeničné mouky              820 kg
     ovsa              38 815 kg                                  žitné mouky                  2 605 kg
                                                                               a ječné mouky                    10 kg
     V obci bylo toho času 20 koní. V čísle 279 bylo zabaveno 1125 kg pšenice,
se kterou se v tomto čísle "pod rukou" obchodovalo. 

     Úmrtí. 7. února zemřel v zajetí učitel Josef Kaván. Onemocněl tyfem a ze-
mřel v Srbsku. 

     Odchod k vojsku. 21. února odešli k vojsku odvedení domobranci na-
rození v r. 1868 a 1869. Ze Studence odešlo jich 12, takže doma byli toho
času již jen starci a mládež a ti, kteří měli nějakou větší vadu tělesnou. Z 83
členů sboru hasičského byli na vojně 43, z 28 členů obecního zastupitelstva
17 a z 85 členů těl. jednoty Sokol 56. 

     Úmrtí. 20. března pohřben byl František Paulů, čp. 3, kterému válka také
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zkrátila život. Dne 16. listopadu narukoval do Jičína , odkudž odjel do Kadaně
ke službě „beze zbraně“. Poněvadž však byl slabého těla, těžce nesl vojenský
život. Dne 14. března odvezla si jej matka velmi těžce nemocného z Jičína
domů, kde však již 18. března zemřel. 

     Lístky na cukr. 2. dubna rozdělovány byly na obecním úřadě lístky na
cukr, čili t. zv. „cukřenky“. Každé osobě přidělen byl jeden lístek znějící na
1 kg cukru. Tohoto dne rozděleno bylo celkem 1600 lístků na cukr. 

     Soupis. 3. dubna prováděn byl opravný soupis bramborů, jelikož
13. března vykonaný soupis úřadům nevyhovoval. Bylo totiž sepsáno velmi
malé množství bramborů. Původně bylo určeno na rodinu do konce měsíce
července 210 kg brambor, nyní však toto množství sníženo, takže každá ro-
dina musila vystačiti do konce června jenom se 100 kg brambor. Soupis tento
dopadl ve vsi následovně: nasázených brambor bylo 1707 q, mělo však býti
1850 q a k jídlu 2167 q brambor. Chybělo tedy celkem 2310 q brambor. Podle
nové úpravy jest jich k jídlu třeba jen 1082 q, takže schází v obci již jen 1225 q
brambor. 1 q brambor, který stál dříve 5 K, prodával se nyní za 17 K. 

     Konsum. 9. dubna konala se valná hromada konsumního družstva, které
mělo prodejnu v domku paní Kobrové, čp. 296, která se rozhodla toto druž-
stvo rozpustiti. K tomuto kroku byli členové přinuceni naprostým nedostat-
kem zboží. Nebylo co prodávati a neměl ani také kdo prodávati, neboť
prodavač Jos. Jebavý byl na vojně. 
     Po rozpuštění konsumu koupil Josef Jebavý zbylé zboží a jeho žena udr-
žovala obchod dále, byla tu také trafika po Štefanovi. Když se po válce vrátil
Jebavý domů a získal koncesi k prodeji, koupil od Kobrové tento domek a zří-
dil si v něm vlastní obchod. 

     Odvody. 25. dubna byly opět odvody, k nimž musili se dostaviti mladíci
18letí, narození roku 1898. Z 19, kteří šli ze Studence k tomuto odvodu, bylo
jich odvedeno 15. Rukovali 11. května. 
     30. dubna hlásiti se musili k přehlídce muži 32 ročníků, a sice narození
v letech 1866–1897. Ze zdejší obce šlo jich k této přehlídce , všichni skoro
již po třetí, asi 120. Přehlídka tato konala se až 9. června. Odvedeno jich bylo
37 a rukovati budou po částech. 

     Letní čas. 1. května zaveden byl úředně t. zv. letní čas. Podle nařízení mu-
sely býti všecky hodiny v noci ze dne 30. dubna na 1. květen nařízeny o 1 ho-
dinu vpřed. Lidé neradi si na tuto novotu zvykali, ba ani se jí – kde nemusili –
neřídili. Úřady odůvodňovaly toto nařízení tím, že bude šetřeno na svítivu,
neboť tímto nařízením se vlastně denní světlo o 1 hodinu prodlužovalo. Pro
venkov, který vstával se sluncem a ulehal po sešeření po západu slunce, bez
ohledu na počet hodin, nemělo toto nařízení pražádného významu. 
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Zprávy ZŠ a MŠ Studenec
     První řádky „vyrovnání“ s uplynulým školním rokem 2016/2017 rozhodně
patří žákům 9. ročníku, se kterým se představitelé obce a pedagogičtí pra-
covníci rozloučili poslední červnový den. V první řadě patří poděkování těm
žákům, kteří se výraznou měrou podíleli na úspěších školy a ti nejlepší z nich
Tereza Chrástová, Veronika Šimůnková a František Kuřík převzali z rukou sta-
rosty obce Jiřího Ulvra ocenění za vzornou reprezentaci školy a obce. 

     Rozhodně tato třída patřila ke třídám, při jejímž loučení mnozí určitě uro-
nili nejednu slzu, jak správně předpověděl tiskový mluvčí třídy Dominik
Urban. Jednalo se totiž o třídu zdravě sebevědomou (i když některým trochu
přebývalo a naopak některým zase trochu chybělo) a dobře připravenou pro
současný virtuální svět. I proto mnozí z nich zůstanou nejen v myslích uči-
telů a ostatních zaměstnanců školy, ale i v kronikách, školních rekordech
a dalších budoucích archiváliích. I ve svém mladém věku se najednou stali
historií. Touto cestou jim přejeme úspěšné vykročení do dalšího studia a vy-
rovnání se s nástrahami života, které mnohé potkaly ještě poslední den škol-
ního roku. 
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9. ročník, zleva v horní řadě Magdaléna Bergerová, Petra Bachtíková,
Barbora Vanclová, Tereza Matušková, Lenka Kejmarová, Eliška Drbohlavová,
Kateřina Ježková, Tereza Chrástová, Eliška Hamáčková, Jana Kejmarová,
Veronika Šimůnková, Kateřina Horáčková, Barbora Šmídová, Eliška Čejková,
uprostřed třídní učitelka Mgr.Romana Macháčová, ve spodní řadě Miloš Stránský,
Jakub Šulc, Petr Jezdinský, Vladimír Suchánek, Jiří Ježek, Dominik Urban,
Adam Kalenský, Jan Lejdar, Vít Mečíř František Kuřík, na zemi sedí Petr Žejdlík,
Romano Tuijnman a Vladimír Mochaň
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     Další neméně významnou událostí v tomto školním roce bylo zbourání
první zděné školní budovy ve Studenci. Touto budovou prošly generace stu-
deneckých občanů, a proto je na místě připomenutí její historie. 
     Původní budova byla postavena za majitele panství Ignáce Bergera, rytíře
z Bergentalu, kdy byla ke Studenci přiškolena obec Bukovina a osada Rovná-
čov. Z těchto důvodů nestačila dosavadní školní budova a učitel Šorm byl
nucen vyučovat i ve stodole. Aby byly tyto nedostatky odstraněny, bylo za-
počato roku 1829 se stavbou nové školy. Ruční práce a potahy dodaly obce
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Studenec a Bukovina a materiál na stavbu majitel panství Ignác Berger. Škola
byla dostavěna roku 1830 a stála 16 000 zlatých, které zaplatil velkostatek. 
     Počet žáků studenecké školy neustále narůstal a ve školním roce
1885/1886 zde bylo zapsáno 433 žáků s průměrnou docházkou okolo 80 %.
Z těchto důvodů bylo přikročeno k rozšíření budovy. 
     Počátkem července 1887 byly zahájeny stržením střechy práce na pří-
stavbě školy, kterou prováděl stavitel Josef Pošepný z Jilemnice. Nad staveb-
ními pracemi dohlížela obecní stavební komise ve složení Jan Kuhn,
studenecký farář, Josef Tauchman, starosta, Josef Čáska, správce velkostatku
a členové komise rolníci František Štefan ze Studence a František Kluz z Bu-
koviny. O tři měsíce později 16. října 1887 byla rozšířená školní budova slav-
nostně vysvěcena. 
     K další rekonstrukci budovy došlo ve školním roce 1933/1934, kdy bu-
dova dostala nová okna a tvrdou omítku, k úpravám do své závěrečné podoby
došlo v osmdesátých letech minulého století. 

     V neposlední řadě je třeba se zmínit o dvou „causách“ ze závěru uplynu-
lého školního roku, které určitým způsobem rozvířily „veřejný prostor“. Na
úvod si dovolím předeslat několik drobných myšlenek o pravdě, která slovy
básníka v onom veřejném prostoru jen pro někoho tančí. Lidstvo se od ne-
paměti krmí pravdou, aby bylo výrobci pravdy někam dovedeno. V osobním
životě je pravda pouze to, čemu uvěříme, co si vsugerujeme a je to ovlivněno
vlastními pocity, emocemi, zájmy, celým svým egem. Pravda je často jenom
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to, co chceme slyšet, všechno ostatní je lež. Ale neustále předkládaná pravda
se pomalu stává lží. A stejné je to se spravedlností, není silné, co je spraved-
livé, ale je spravedlivé, co je silné. Proto i několik pravd a spravedlností je ve
vztazích mezi lidmi, proto i několik pravd a spravedlností je v onom veřej-
ném prostoru. A ve jménu těchto slov na světě zemřely, umírají a budou umí-
rat miliony lidí. A pokud by se někdo chtěl o pravdě dozvědět víc, nechť si
přečte apokryf Karla Čapka Pilátovo krédo („Já věřím, že každý má na pravdě
podíl; i ten, kdo říká ano, i ten, kdo říká ne“). 
     V tomto duchu musím také polemizovat s řadou informací, které se obje-
vily v souvislosti s oněmi causami. Tou první byla šikana na studenecké škole,
pokud bych chtěl napsat svou pravdu, použil bych spojení údajná šikana.
Problematika šikany se zásluhou různých institucí natolik zpopularizovala,
že mnozí ji vidí naprosto všude, téměř ve všech sporech mezi žáky, které si
dříve dokázali žáci vyřešit naprosto sami. Rodiče se snaží dítě ochránit před
vším, co se samotnému dítěti nelíbí, s čím není spokojeno, před jeho vlast-
ním neúspěchem, před jeho konflikty s ostatními žáky. Neřeší příčinu, ale
následek. Zcela běžným problémem se stává, že žáci nižších ročníků různými
způsoby „obtěžují“ žáky vyšších ročníku, což dříve bývalo nemyslitelné,
chybí jim jakýkoli respekt. Netvrdím, že vztahy mezi jednotlivými žáky naší
školy jsou zcela ideální, vždy si určitá skupina dětí dokáže najít slabšího je-
dince, vždy může být určitý žák z této skupiny vyčleňován. Určitě však tomu
studenecká škola věnuje nepřetržitou pozornost a rozhodně k situacím, které
by v současné době byly považovány za tu nejhorší šikanu a které jsem jako
žák, student a voják zažil, nedochází. 
     Tou druhou causou je určitě „vývoj“ personální situace na konci školního
roku a odchod čtyř členů pedagogického sboru. K této situaci bylo svoláno
i mimořádné jednání školské rady, která byla seznámena s příčinami od-
chodu jednotlivých pracovníků. Všichni mají pochopitelně z osobních i zá-
konných důvodů na toto rozhodnutí plné právo a teprve čas ukáže onen
Pilátův podíl pravdy a míru kompromisu, který je ochoten člověk učinit. 

Petr Junek, ředitel ZŚ a MŠ Studenec

SPORTOVNÍ DNY PRO MŠ A ZŠ STUDENEC
     Každoročně žáci devátého ročníku připravují sportovní den pro děti z MŠ
(1. 6. 2017) a ZŠ (29. 6. 2017). 
     Ani letos tomu nebylo jinak. Při sportovním dni pro MŠ nám počasí přálo,
takže se mohly dětem nabídnout soutěže s vodou. Děti vyzkoušely hasičské
hadice, výlov skleněných kuliček v bazénku a přenášení vody na lžíci. Bavila
je také jízda na koloběžce ve vyznačené dráze, přetahování lanem, šplh, hry
s míčem, trefování šiškami na terč, chůze na chůdách, skákání v pytli a jiné
dovednosti, u kterých jim velmi trpělivě asistovaly jejich paní učitelky. Děti
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za každý pokus o splnění disciplíny obdržely razítko a posléze sladkou od-
měnu. Poděkování a velký obdiv zaslouží všechny paní učitelky, které se vy-
značují především tím, že „své“ děti velmi dobře znají a zdánlivě „prekérní“
situace řeší klidně a zároveň rozhodně. Děti v nich mají velkou oporu a je
vidět, že si tak mohou nové věci bez obav užít. Děti vypadaly spokojeně a o to
šlo především. 
     Sportovní den pro žáky ZŠ, který se koná vždy den před vydáním vysvěd-
čení, jsme letos pozměnili z toho důvodu, že někteří se na soutěže, které léta
znají, už tváří znuděně. Disciplíny byly připraveny pouze pro žáky prvního
až šestého ročníku, sedmáci a osmáci se účastnili turnajů, které nachystali
naši tělocvikáři. Disciplíny byly dost podobné jako u MŠ, jen v obtížnějším
provedení, navíc třeba střelba ze vzduchovky. Opět se za splněné pokusy dá-
vala razítka a následně odměna – zmrzlina. Počasí bylo trochu proti nám, ale
nakonec se vše dokončilo venku a déšť alespoň uspíšil úklid po akci. Tento
den se také povedl a deváťákům za to děkujeme. 
     Všichni se potom sešli k slavnostnímu vyhlášení celoročních soutěží
O nejlepšího sportovce a nejaktivnějšího žáka. 

Mgr. Romana Macháčová

NEJLEPŠÍ SPORTOVEC A NEJAKTIVNĚJŠÍ ŽÁK ŠKOLY
     Ani letošní vyhlášení celoročních soutěží O nejlepšího sportovce a Nej-
aktivnějšího žáka se neobešlo bez významné osobnosti. Pozvání přijaly dvě
úspěšné sportovkyně, jež obě byly žákyněmi naší školy: Květa Jeriová-Pec-
ková, trojnásobná olympijská medailistka v běhu na lyžích a Eva Bartoňová,
fotbalová hráčka SK Slavia Praha a reprezentace ČR. Nejprve se předávala
ocenění žákům I. stupně, kde se nejúspěšnějším žákem stal Erik Pfeifer, který
opakovaně úspěšně reprezentoval školu především v matematických soutě-
žích. V těsném závěsu, na druhém místě se umístila Veronika Mejsnarová a na
třetím místě Samuel Mečíř. Titul nejlepšího sportovce na I. stupni získal
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z chlapců sportovně všestranný Šimon Buďárek. Šimon se účastnil mnohých
závodů v běhu, běžeckém lyžování, orientačním běhu, atletice, plavání a též
šachových turnajů. Titulem nejlepší sportovkyně na I. stupni se může pyšnit
Karolína Pavlová, která také reprezentovala školu na mnohých sportovních
akcích. Ocenění pro nejaktivnějšího žáka II. stupně získal Tomáš Podzimek,
úspěšný řešitel mnoha vědomostních soutěží z matematiky, fyziky i anglic-
kého jazyka. Na druhém místě v soutěži o nejaktivnějšího žáka se umístil žák
9. třídy František Kuřík a na třetím žákyně 9. třídy Tereza Chrástová. Titul
nejúspěšnější sportovec a sportovkyně II. stupně získali sourozenci Jan
a Markéta Štefanovi a to díky svým výrazným úspěchům na různých sportov-
ních akcích. Deset nejúspěšnějších žáků I. a II. stupně a deset nejlepších spor-
tovců I. a II. stupně získalo hodnotné ceny v podobě sportovních potřeb
a poukázek do knihkupectví a papírnictví v Jilemnici. Tomáš Podzimek jako
nejúspěšnější žák školy získal cenu z fondu Mileny a Jana Mládkových. 
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V horní řadě zleva: Karolína Pavlová, Květa Jeriová-Pecková, Šárka Hamáčková,
Josef Šedivý, Kateřina Kulhánková, Barbora Chrástová, Veronika Mejsnarová,
Gabriela Hubálovská, Erik Pfeifer, Samuel Mečíř, Eva Bartoňová, Martin Planík,
ve spodní řadě Petr Pochop, Šimon Buďárek, Hana Fajmonová, Jolana Kolářová,
Vojtěch Trejbal, Nelya Ryashko
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Aktivita I. stupeň 2016/2017

   Pořadí    Třída         Jméno                                                      Body
        1.          5. B           Pfeifer Erik                                              271
        2.          5. A           Mejsnarová Veronika                            234
        3.          4. B           Mečíř Samuel                                          212
        4.          5. A           Kulhánková Kateřina                            161
        5.          3. B           Chrástová Barbora                                 160
        6.          3. B           Hamáčková Šárka                                   142
        7.          4. A           Buďárek Šimon                                      128
        8.          3. B           Šedivý Josef                                             127
        9.          4. A           Kolářová Jolana                                      125
     10.          4. A           Fajmonová Hana                                    120

Sport I. stupeň 2016/2017

   Pořadí    Třída         Jméno                                                      Body
        1.          4. A           Buďárek Šimon                                      270
        2.          4. A           Planík Martin                                          245
        3.          3. B           Pavlová Karolína                                    207
        4.          4. B           Hubálovská Gabriela                             205
        5.          4. B           Mečíř Samuel                                            97
        6.          3. B           Pochop Petr                                            195
        7.          3. B           Chrástová Barbora                                 182
        8.          5. A           Ryashko Nelya                                        180
        9.          3. B           Šedivý Josef                                             168
     10.          3. B           Trejbal Vojtěch                                       147

Sport II. stupeň 2016/2017

   Pořadí    Třída         Jméno                                                      Body
        1.          6. B           Štefanová Markéta                                 824
        2.          6. B           Štefan Jan                                                659
        3.          9. A           Chrástová Tereza                                   649
        4.          8. B           Zahradníková Linda                              644
        5.          8. B           Štefan Vít                                                 637
        6.          8. B           Synek Vladislav                                      563
        7.          8. B           Link Lukáš                                               532
        8.          8. A           Bergerová Veronika                               474
        9.          6. A           Huřťáková Karolína                               467
     10.          9. A           Šimůnková Veronika                             454
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Aktivita II. stupeň 2016/2017

   Pořadí    Třída         Jméno                                                      Body
        1.          7. B           Podzimek Tomáš                                 1056
        2.             9.           Kuřík František                                      767
        3.             9.           Chrástová Tereza                                    751
        4.          8. B           Nosková Adéla                                        721
        5.          8. B           Kuříková Klára                                       654
        6.          6. B           Mečíř Daniel                                           639
        7.          6. B           Link Radim                                              471
        8.             9.           Hamáčková Eliška                                  455
        9.          8. B           Ulman Filip                                             432
     10.             9.           Bachtíková Petra                                    425

PROJEKT RECYKLOHRANÍ
     Naše škola díky Recyklohraní přispěla k ochraně životního prostředí. Za
celý rok 2016 naši žáci odevzdali k recyklaci 13 televizí, 21 monitorů
a 2 048,00 kg drobného elektra a 620 kg baterií. 
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V horní řadě zleva Květa Jeriová-Pecková, Tomáš Podzimek, Petra Bachtíková,
František Kuřík, Eliška Hamáčková, Filip Ulman, Veronika Bergerová,
Veronika Šimůnková, Radim Link, Karolína Huřťáková, Klára Kuříková,
Eva Bartoňová, ve spodní řadě Linda Zahradníková, Lucie Pekárková,
Markéta Štefanová, Vladislav Synek, Jan Štefan, Daniel Mečíř, Adéla Nosková
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     V rámci programu Recyklohraní, který prohlubuje znalosti našich stu-
dentů v oblasti recyklace a ochrany životního prostředí, žáci sběrem elekt-
ronických hraček a drobných elektrozařízení i nadále přispívají k ochraně
životního prostředí. O jednoznačně pozitivních dopadech programu vypo-
vídá certifikát environmentálního vyúčtování. Ten nám přesně vyčísluje,
o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody žáci díky
recyklaci ušetřili ekosystém Země. Víme také, o kolik se nám podařilo snížit
objem nebezpečného odpadu a produkci skleníkových plynů CO2. Infor-
mace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která se studenty
dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení. 
     Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá,
že žáci naší školy v loňském roce vytřídili 13 televizí, 21 monitorů
a 2 048,00 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 54,86 MWh elektřiny,
3 631,65 litrů ropy a 1,27 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise
skleníkových plynů o 10,52 tun CO2, a produkci nebezpečných odpadů
o 44,59 tun. 
     ÚSPORA TAKOVÉHO MNOŽSTVÍ VODY SE ROVNÁ STEJNÉMU MNOŽ-
STVÍ, KTERÉ JE SPOTŘEBOVÁNO PŘI 2 912 SPRCHOVÁNÍCH. ÚSPORA TA-
KOVÉHO MNOŽSTVÍ ROPY SE ROVNÁ SPOTŘEBĚ STEJNÉHO MNOŽSTVÍ
POTŘEBNÉHO K UJETÍ 53 406 KM V BĚŽNÉM OSOBNÍM AUTOMOBILU
     Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení,
i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí.
Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu
elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400
litrů ropy potřebných k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní
čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vy-
sloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku
po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají
k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík. 
     Všem žákům, kteří do školy přinesou vysloužilé elektrospotřebiče nebo
baterie je množství poctivě evidováno a na konci školního roku sečteno a vy-
hodnoceno. Žáci dostávají odměny dle množství přineseného elektroodpadu
nebo baterií. Za veškerý odpad, který je ze školy odvezen, jsou na účet školy
u Recyklohraní připisovány body, za které pak pro všechny třídiče odpadu
nakupujeme odměny. Body se dají získat také splněním úkolů, které jsou
během školního roku školám zadávány. Úkoly jsou zadávány pro všechny
školní kategorie – mateřská škola, základní škola – první a druhý stupeň
a střední škola. 
     V tomto školním roce všechny úkoly v kategorii MŠ splnily paní učitelky
s dětmi v mateřské škole v Zálesní Lhotě. Za kategorii první stupeň ZŠ plnila
všechny úkoly paní učitelka Ivana Kučerová se svojí třídou 3. B. Úkoly na dru-
hém stupni ZŠ plnili žáci většinou v rámci výtvarné výchovy. Velký dík patří
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všem, kteří se podíleli na plnění úkolů a samozřejmě také mé kolegyni Saše
Brožové za velkou pomoc s Recyklohraním. 
     A jak to dopadlo v letošním školním roce? Dosud bylo odevzdáno 1 429 kg
elektra a 620 kg baterií. Kdo byli ti nejlepší třídiči?

Sběr baterií:         1. místo      Adam Kalenský         98,7 kg
                              2. místo      Ondra Vaníček           74,5 kg
                              3. místo      Vlastík Sladovník      23,7 kg

Sběr elektra:        1. místo      Radim Link               97 bodů
                              2. místo      Erik Přiklopil           53 bodů
                              3. místo      Vlastík Sladovník    50 bodů

     Všechny vysloužilé elektrospotřebiče jsou přepočítány na body podle
možnosti zpětného využití. Pořadí všech žáků je k nahlédnutí ve škole.
Všichni sběrači byli odměněni dle množství přineseného elektroodpadu
a baterií. Recyklohraní pokračuje i v příštím školním roce. 

Mgr. Bc. Veronika Plůchová

SBĚROVÉ SOUTĚŽE V ZŠ STUDENEC
     Ve studenecké základní škole sbírají žáci sušené byliny, pomerančovou
a citrónovou kůru, starý papír, použité baterie a nepotřebná elektrozařízení.
Sušené byliny jsou žákům propláceny v plné výši, ostatní sběr probíhá for-
mou soutěží a žáci získávají odměnu formou poukázky do jilemnických ob-
chodů, či nějakou jinou věcnou cenu. Nejlepšími sběrači starého papíru
a pomerančové a citrónové kůry jsou:

Starý papír

             1.           Sladovník Vlastimil                5. A                       2 899 kg
             2.           Podzimek Tomáš                    7. B                        1 515 kg
             3.           Štefan Vít                                 8. B                       1 509 kg
             4.           Kalenský Adam                       9.                             886 kg
             5.           Paučková Lucie                       5. B                          885 kg
             6.           Kejmarovy J+L                        9.                             762 kg
              7.           Ottová Petra                            3. B                          735 kg
             8.           Drbohlavová Eliška                9.                              719 kg
             9.           Vanclová Lenka                       1. B                          659 kg
           10.           Brožová Petra                          3. B                          609 kg
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Pomerančová kůra

             1.           Kalenský Adam                       9.                          18 500 g
             2.           Link Radim                              6. B                       14 700 g
             3.           Kubátová Klára                       2. B                       10 600 g
             4.           Horáček Dominik                  4. A                         7 700 g
             5.           Šedivý Josef                             3. B                            760 g
             6.           Horáček Šimon                       3. A                         7 450 g
              7.           Pavlová Karolína                    3. B                         7 250 g
             8.           Korda Vladimír                       7. A                         6 900 g
             9.           Hamáčková Nikola                 7. A                         6 050 g
           10.           Vondra Lukáš                          8. B                         5 500 g

Citrónová kůra

             1.           Mencová Vanessa                   1. B                         3 000 g
             2.           Sedláková Adéla                      5. A                         2 730 g
             3.           Buďárek Šimon                       4. A                         2 650 g
             4.           Kalenský Adam                       9.                            2 000 g
             5.           Mejsnarová Veronika             5. A                         1 550 g
             6.           Kubátová Klára                       2. B                         1 150 g
              7.           Kuřík Matouš                          6. B                         1 000 g
             8.           Kuříková Klára                        8. B                         1 000 g
             9.           Pfeifer Erik                              5. B                            930 g
           10.           Kuřík Jakub                             4. B                            850 g

BRIGÁDA V KRNAPU
     Děti z 5. A třídy na konci
školního roku pomáhaly
uklízet starý lom blízko Jan-
ských Lázní. Doprovázel je
pracovník KRNAPu pan
Pavel Tlachač, který je nako-
nec seznámil s velkou krko-
nošskou vzácností – vřete-
novkou. Děkujeme za pěkné
povídání. 

Míla Jindrová
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BESEDA SE SPISOVATELKOU JITKOU VÍTOVOU
     Znáte paní spisovatelku Jitku Vítovou? Vy, co máte malé školáky či vnou-
čata, asi ano. Je autorkou těchto dětských knih: O Květušce a tesaříkovi, Kvě-
tuška hledá tesaříka, Květuška se vrací, Život u rybníka, Kamarádi z lesa. 
     Tato velice milá příjemná paní k nám přijela do školy a ve třetích a čtvr-
tých třídách seznámila děti nejen se svými knihami, ale i s prací spisovatele
a poutavě přiblížila dětem výrobu celé knihy. Autorka prozradila dětem, jak
našla cestu ke svému koníčku – díky věčným dotazům svých malých děti. Na-
koupila postupně 15 encyklopedií o hmyzu a přírodě a dostala se do světa,
který jí naprosto učaroval. 
     Půjčila dětem své knihy,
měla pro ně připravené
úkoly. Za splnění dostaly
obrázek od ilustrátorky je-
jich knih – Lenky Grimové,
kterou si vybra la, protože
má ráda její ilustrace. Po-
stup, jak taková ilustrace
vzniká, od černobílé verze
po barevnou, též dětem od-
halila. Nakonec každý žák
si jednu odnesl. 
     Přečetla dětem ukázku
ve vybraném jazyce – slo-
venštině či angličtině, žáci
měli před sebou českou
verzi. 
     Paní Jitka Vítová se na-
rodila v Trutnově, žije
v Hradci Králové. Její vel-
kou oporou v její práci
a rovněž i prvními kritiky
jsou její děti- syn Jakub
a dcera Anička, která prý
přečte úplně všechno. 
     Pokud sháníte zajíma-
vou knížku pro mladší školní věk, pak vám tuto autorku doporučujeme. Nad-
šené děti měly možnost si vybranou knihu zakoupit s věnováním a podpisem
přímo od paní spisovatelky. 
     Čtenáři, kteří otevřou její knihu, nebudou litovat a správně zvolenou for-
mou získají vtipné informace z obrovské hmyzí říše. 

1. stupeň ZŠ Studenec
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VÝTVARNÁ DÍLNA 2017
     Po celý školní rok 2016/2017 tvořiví žáci navštěvovali výtvarné kroužky,
ve kterých se snažíme seznámit žáky s méně známými výtvarnými techni-
kami, které zároveň nejdou dělat ve velkém počtu. Letos jsme se zaměřili na
tolik oblíbenou keramiku, přestože je tak finančně náročná (jeden výpal
v peci stojí přes 1000 Kč!) a pletení z pedigu (tropická rostlina). 
     Vyvrcholením celoročního výtvarného snažení je výstava všech výrobků,
která v posledních letech probíhá na hlavní chodbě v přízemí školy, protože
v ateliéru je umístěna další třída. Letošní výstava byla otevřena 19. 6. po hu-
debních koncertech slavnostní vernisáží s malým občerstvením, které při-
pravily žákyně 4. tříd. Návštěvníci se zájmem prohlíželi hrníčky, svícínky,
ptáčky, figurky z hlíny, proutěné košíky, podložky z pedigu, tkané koberečky,
stromy z drátů, opletené lahve a mnoho dalších… Někteří nechtěli věřit, že
to jsou dětské práce a projevili zájem se to naučit. 
Děkujeme všem, kteří nás v naší tvořivé činnosti podporují (dodávají nám
materiál- zbytky látek) nebo pravidelně chodí na naše výstavy. 

za výtvarnou sekci Mgr. Iva Exnerová
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Petr Pilát „Pilník“ v naší škole
     V pondělí 26. 6. 2017 nás navštívil freestyle motokrosový jezdec Petr Pilát,
který reprezentuje Českou republiku na mezinárodních soutěžích. Přivezl
s sebou také poháry, dres a oranžovou motorku značky KTM, což prý zna-
mená „král terénních motocyklů“. 
     Petr Pilát nejprve obešel třídy s menšími žáky, kde si okamžitě získal sym-
patie všech dětí. Žáci z nižších tříd mu předali obrázky s motorkami, které
mu nakreslili. Poté pokračovala beseda v amfiteátru. Program moderovali de-
váťáci, kteří P. Pilátovi pokládali předem připravené otázky. On pak všem
poutavě vyprávěl o svých začátcích (ve třech letech). Pak pokračoval o tom,
jak byl zapsán ve čtrnácti letech do Guinessovy knihy rekordů, protože byl
nejmladším člověkem v historii, který skočil back flip na motorce. Jako mla-
dého motokrosaře si vzal pod patronát Petr Kuchař, který ho trénoval. 
     Petr Pilát je několikanásobným mistrem České republiky, výborné vý-
sledky má z mistrovství Evropy a v závodech na mistrov ství světa. Prozradil
i to, že se několikrát zranil, jednou dokonce velmi těžce. 
     Jako vrcholový sportovec musí být ve formě, a proto cvičí, dobře se stra-
vuje a nezapomíná na pitný režim. Velmi často létá po celém světě, také
druhý den po besedě ho čekal let do zahraničí. Jednu ze svých pěti oranžo-
vých motorek poslal napřed do Ameriky. Říkal, že jeho „holky“ (jak nazývá
své motorky) na něj vždy čekají ve světě, až za nimi dorazí, aby s nimi závodil.
Když mu zbude trochu času, rád si zaskáče doma na trampolíně. 
     V polovině programu se debata rozšířila o dalšího člověka, jehož koníč-
kem jsou také motorky, byl jím Jirka Hubálovský, žák deváté třídy, který se

Ročník 2017

OÚ Studenec

Číslo 4

38

STUDENECKÝ-ZPRAVODAJ-4-0817-72+4.qxp_Sestava 1  05.09.17  15:34  Stránka 38



také odmalička věnuje motorkám a závodům a už v těchto letech má za sebou
velké úspěchy. 
O prázdninách ho čeká mistrovství světa, které se má konat v Estonsku. Na
závěr nám předvedl, jaké „kusy“ umí s motorkou. 
     Celá akce se velmi vydařila, nakonec jsme ani nezmokli… Jak pravil P. Pilát:
„Musíme věřit, že nezmokneme…“ Vysvětloval nám, že stejné je to i u sportu
– člověk může něčeho dosáhnout, až když si věří, že to zvládne… 
     Všechny nás to bavilo a moc děkujeme paní učitelce Šedivé za zorganizo-
vání celé akce. 
     Důkazem, jak se u nás líbilo Petru Pilátovi, je zpráva na instagramu …

A. Nosková a K. Kuříková, žákyně 8. třídy

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE
     Slavnostní odpoledne prožili žáci 1. A a 1. B v pondělí 12. 6. 2017. Ve svých
třídách byli všichni uvedeni do světa knih při projektu „Pasování na čtenáře“. 
     Po úvodním slově předvedly děti svým rodičům a rodinným příslušníkům
nacvičené pásmo básniček, písniček a tanečků. Následoval čtenářský slib
nejen o vhodném zacházení s knihou a ukázka čtenářských dovedností žáků
prvních tříd. 
     Opravdovým mečem potom byly děti jednotlivě pasovány na „rytíře řádu
čtenářského“. Domů si odnesly čtenářské průkazy do školní knihovny,
knížku „Kvak a Žluňk jsou kamarádi“ a nechybělo ani překvapení v podobě
hrnečku s fotografií čtenářů z 1. třídy. Celá akce se vydařila a věříme, že se
všem líbila. 
     Spoustu pěkných chvil nad knihou přejí

Mgr. Pavla Fišarová, Mgr. Dana Chrástová a Mgr. Markéta Šimková

ZPRÁVY PŘÍRODOVĚDNÉHO KROUŽKU
TÁBORÁK U ŠKOLY
     Posledním kroužkem letošního školního roku bylo táboření u školy. Za
krásného slunečného počasí se nás sešel plný tucet a za školou během
chvilky vyrostlo malé stanové městečko o čtyřech stanech. Využili jsme
krátce střižený trávník a zahráli si několik her s míči, padákem, lanem…
     Se zapadajícím sluníčkem jsme se přesunuli k ohništi a opekli si buřty,
klobásky, rohlíky, chlebíky, byla to úplná hostina a buřty v nás kupodivu vy-
držely i při skotačení na trampolíně. Večerku nám trochu protáhla hudební
produkce před školou a poslední vytrvalci tak usínali až kolem půlnoci.
Všichni statečně zvládli i noční déšť a odměnou bylo opět slunečné ráno,
zpestřené sledováním bleskového výjezdu studeneckých hasičů k zásahu. 
Takže před prázdninami ahóóój a na podzim na viděnou. 
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VÝLET DO SKALNÍHO BLUDIŠTĚ
     V sobotu 27. května jsme vyrazili na chladivý výlet do skalních bludišť u Malé
Skály. Celkem devět natěšených výletníků se sešlo ráno na nádraží ve Staré Pace.
Batůžky, svačiny, pití, kraťasy, čepice… vše bylo připraveno. V nacpaném vlaku
jsme našli několik volných míst a vyhlíželi očekávané skály nad Jizerou. Po svi-
žném výstupu od nádraží jsme se hbitě zanořili do skalních propletenců, pro-
lezli kdejakou škvíru, skulinu, jeskyni a občas vykoukli na skalních vyhlídkách
do kraje, kde bylo možné zahlédnout Bezděz, Ralsko i Ještěd. V půli cesty jsme
se osvěžili hned ve dvou besedických hospodách a znovu se zanořili do dalšího
bludiště, ve kterém jsme si zahráli limeriky a přečetli irskou bajku o ptačím
králi. Cesta zpět rychle ubíhala, takže zbyl ještě čas na další bajku o kouzelném
ostrově a poznávání lesních rostlin. Nečekané bylo setkání s několika mladými
ptáčaty, které zrovna ptačí máma vyučovala létání a mohli jsme je pozorovat na
keři hned u cesty. Vlak jel přesně a o půl čtvrté jsme dorazili zpět a rozjeli se
k domovům. Díky omladině za nadšení a Vlastíkovi za galantní gesto k jediné
dívčí účastnici výletu v podobě série oblíbených fidorek. 

LOV VODNÍCH BREBEREK
     Minulý kroužek byl ve znamení velké lovecké výpravy k rybníku. Nejprve
jsme si v altánku zopakovali jména některých vodních organismů a potom
už jsme v „plné polní“, vybaveni sítky, miskami, lupami, určovacími klíči. vy-
razili směr rybník. Teplé počasí nám přálo, úlovky postupně přibývaly a vodu
jsme vylévali jen z holínek. Bahnivka, vodoměrka, bruslařka, larvy brouků,
pošvatek, jepic, znakoplavka, splešťule, pulci, potápník… to byla naše radost,
kterou jsme nakonec jako správní milovníci přírody vrátili zpět do rybníku. 

UKLIĎME STUDENEC
     Na minulém kroužku jsme se zapojili do akce „Ukliďme Česko“ a vyzbro-
jeni pytli a rukavicemi jsme vysmejčili okolí školy, stráň, cestu k Roubence
i její okolí. Nepořádných je pořád ještě dost, takže se pytle postupně plnily
střepy, papíry, plasty. Cestou jsme si užili krásných výhledů na stále ještě bílé
Krkonoše, mj. z hromady hnoje. Při návratu jsme vymýšleli roztodivné názvy
pro dinosaury a vyzkoušeli rovnováhu. Díky omladině za pomoc přírodě. 

RAŠÍCÍ VĚTVIČKY
     Na kroužku 9. března jsme vyrazili za prvními posly jara – rašícími pu-
peny stro mů a keřů. Nejprve jsme krátce promrs kali názvy dřevin, které
známe, a potom už naše kroky směřovaly k lesnaté stráni za školou. Postupně
jsme sbírali a pečlivě označovali větvičky jednotlivých druhů, které budeme
v teple domovů v následujících 14 dnech pozorovat a zapisovat jejich pro-
měnu. Zahráli jsme si také několik pohybových her a cestou domů užili po-
stupně vodu, bláto i sníh. 
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NETOPÝŘÍ VÝPRAVA
     V sobotu 4. února 2017 jsme spo-
lečně vyrazili na VELKOU NETO-
PÝŘÍ VÝPRAVU. Dvěma auty se
vydal tucet výzkumníků do staré
štoly u Strážného prozkoumat spící
netopýry. Vyzbrojeni helmami, sví-
tilnami a hromadou odhodlání jsme
vstoupili do tmavého tunelu. Po-
stupně se nám podařilo objevit
12 spících netopýrů a jednoho vrá-
pence v celkem třech druzích.
Jeden měl dokonce kroužek, takže
jsme chvilky, potřebné k přečtení
značky na kroužku, využili k pro-
zkoumání detailů netopýřího těla.
Na konci štoly je stále zával, takže
jsme se obrátili a asi po hodině se
vrátili na denní světlo. Po posilnění
svačinami od maminek jsme vyrazili
na známý kopec vedle Hříběcí
boudy a za svitu slunka sjížděli na
všem možném, stavěli sněhové opevnění, zkrátka užívali pěkného dne na ho-
rách. Vrátili jsme se bezpečně do Studence, trochu mokří, trochu unavení,
ale spokojení. 
     Díky firmě Junek Studenec za zapůjčení vozidla na tuto výpravu a také
panu Podzimkovi za dopravu části výpravy. 

VÝPRAVY DO PODZIMNÍ PŘÍRODY
     Listopadové kroužky jsme strávili ve studenecké přírodě. Nejprve jsme
se vydali na pole u Černého háje a nasbírali plné hrsti polodrahokamů,
především chalcedonů a křišťálů, došlo i na samosběr brambor. 
     Druhou výpravu jsme směřovali do lesa k Roubence. Na osvědčeném
místě jsme našli několik sovích vývržků a na téma potravních zvyklostí jsme
si zahráli také jednu zážitkovou hru. Domů jsme se vraceli za úplné tmy a vy-
zkoušeli si tedy i orientaci za tmy, kterou sovy ovládají výborně. 

     Další zajímavosti a spoustu fotografií z naší činnosti najdete na webových
stránkách http://www.guffoo.cz/krouzek a na rajčeti http://www.lubos26.
rajce.net

Ing. Lubomír Jiřiště, vedoucí přírodovědného kroužku
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ŠKOLNÍ VÝLET STARÉ HRADY 1. A, 1. B
     Na svůj první školní výlet vyrazili prvňáčci do Starých Hradů. Po příjezdu
na místo si prohlédli nádvoří a podívali se do čarodějné bestyjoly, což je malá
místní „zoologická zahrada“ se spoustou domácích zvířat. 
     Po svačině si děti převzal „Chosé“, který je provedl kouzelným sklepením.
Zde děti viděly: vodnické království, obří rodinku, velké smaragdové draky,
hladomornu pro zlé skřítky, zmrzlé pány a mimo jiné i místní pekelnou školu
a dílnu šikovných skřítků. 

     Čarodějnice se dětí ujala po malé pauze a dala jim hodinu létání a zachá-
zení s koštětem. Poté následoval výstup na půdu, kde byli k vidění další draci,
skřítci a kouzelné bytosti. 
     Celý výlet byl zakončen opékáním špekáčků a hraním různých soutěží. 
     Výlet se moc líbil a navíc všichni dostali od čarodějnice spoustu pěkných
dárků jako vzpomínku na Staré Hrady. 

Za první třídy Pavla Fišarová a Markéta Šimková

ŠKOLNÍ VÝLET 3. B NA ŽALÝ
     13. 6. 2017 se celá 3. B vydala velkými auty na školní výlet do Krkonoš. Na
Benecku jsme se svezli na tubingu a pěšky pokračovali na rozhlednu Žalý.
Prohlédli jsme si Krkonoše a okolní krajinu z rozhledny a následoval rychlý
přesun směr Kněžice. Tam už na nás čekali tři koně a vozili nás dokola. Ces-
tou do Vrchlabí jsme vyzdobili les našimi stavbami. Také jsme se občerstvo-
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vali a svačili a svačili a svačili. V zámeckém parku ve Vrchlabí jsme se o zbytky
svačin podělili s kačenami na rybníce. Důležitá byla též návštěva cukrárny,
kde nám moc chutnalo. Auta už čekala a hurá domů. 

Ivana Kučerová, třídní učitelka

CYKLOVÝLET NA KOUPALIŠTĚ V DOLNÍ KALNÉ
     Žáci 6. B si poslední týden školního roku zpříjemnili výletem na kole do
Dolní Kalné. Nejprve jsme zdolali studenecký Strážník a pokračovali po polní
cestě do Zálesní Lhoty, dále přes Horní Kalnou až na koupaliště v Dolní
Kalné. Koupaliště mělo velmi příjemnou vodu, takže se děti mohly dosta-
tečně vydovádět. A když už jsme měli vody dost, tak jsme vyzkoušeli hřiště
na beach volleyball a změřili svoje síly v plážové přehazované. Před poled-
nem jsme opět osedlali svoje stroje a vyrazili přes Bukovinu zpět do školy na
výborný oběd. Za do-
poledne jsme urazili
20 km, i když někteří
jízdu na kole proklá-
dali pěší turistikou.
Velké poděkování
patří všem zúčastně-
ným žákům za kázeň
a velmi pohodové do-
poledne. 

Petra Faistaverová
třídní učitelka

Ročník 2017

OÚ Studenec

Číslo 4

43

STUDENECKÝ-ZPRAVODAJ-4-0817-72+4.qxp_Sestava 1  05.09.17  15:34  Stránka 43



VÝLET VLTAVA 2017 – 9. TŘÍDA
     Po loňské úspěšné plavbě na řece Sázavě si deváťáci zvolili výlet opět vo-
dácký. Troufáme si říci, že Vltava nás okouzlila možná stejně jako Bedřicha
Smetanu. Zvolili jsme trasu z Vyššího Brodu do Zlaté Koruny, celkem cca asi
50 km. Nocovali jsme v Rožmberku pod hradem a v Krumlově asi dva kilo-
metry od historického centra města. Stany jsme si postavili, ale někteří dali
přednost romantické noci pod hvězdami. V řece protékalo sice méně vody
než obvykle, ale všechny jezy byly sjízdné a zdolali jsme je tzv. „suchou
nohou“. Počasí bylo nádherné, velmi slunečné a ti, kteří se mazali krémem
po opalování, měli zapálená do ruda nejen stehna… Na a po jsou dvě rozdílné
předložky, které, jak se zdá, mohou cizincům způsobit nepříjemnosti… Na
kanoích jsme se pohybovali po loňských zkušenostech už velice zdatně, což
ocenil i náš instruktor. Nechybělo ani večerní posezení u ohně, zpěv a spor-
tovní soutěž družstev, kterou jsme zdokumentovali. Průjezd Krumlovem nás
bavil, ale navíc to byla nádherná podívaná. Společné foto jsme pořídili s po-
zadím pátého nádvoří Krumlovského zámku a zdolali čtyři jezy. Jedinou ne-
výhodou turistiky po Vltavě je to, že je tak moc oblíbená. Kanoe půjčují
doslova za každým rohem, takže si chvílemi připadáte jak na frekventované
silnici. V červnu se
zde pohybují pře-
vážně takové sku-
piny jako jsme byli
my, takže se tvořily
občas fronty jen
u jezu, ale o prázdni-
nách je provoz da-
leko větší a to už
s vodáckou romanti-
kou moc společ-
ného nemá. Výlet
jsme si užili a vlajka
naší výroby společ -
ně s videem a fot-
kami nás jistě po-
baví i za pár let. 

Za nadšené vodáky
děkuje doprovod
pí. uč. Macháčová
se sy nem
a pí. uč. Chrástová. 
Zase někdy AHOOOJ 
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Pozvánka do knihovny 
     Většina z nás má za sebou dny dovolené i prázdnin. V naší knihovně jsme
během léta opět prožili mnohá hezká setkání. Řady pravidelných návštěv-
níků jsou v této době posíleny o děti, studenty a letní obyvatele chat. Mám
tuto dobu opravdu ráda. Mnozí z nás mají čas otevřít knihu, někdo si na do-
volenou vždy přibalí četbu. To je tak krásný zvyk, za který jsem vděčná. Vždyť
čtečka je o tolik lehčí. Přesto v těch úhledných (nebo jako u mne chaotic-
kých) kupičkách, které čekají až se je pokusíme napěchovat do mnohem
menšího prostoru kufru, bývá i v současném přetechnizovaném světě velmi
často kniha. V letním čase plynou hodiny jinak a bývají vyplněny i něčím,
k čemu se během roku nedostaneme. Proto jsem si říkala, že by bylo docela
zajímavé vybrat několik knih, které se dočkaly filmového zpracování. Dle
mých zkušeností je téměř vždy kniha lepší, ale film k létu také patří. 

Zápisník jedné lásky
     N. Sparks
     Po přečtení této knihy jsem celé roky oddalovala zhléd-
nutí filmu, abych nebyla zklamaná z toho, jak se kniha
nikdy do filmu „nevejde“… přesto se i filmové zpracování
dle mého názoru, podařilo. Díky za to. 
     Kniha zůstává jednou z mála knih, po jejichž přečtení
ještě dlouho „dýchám spolu s hlavními postavami“. 
     Nikolas Sparks je čtivý a oblíbený autor, jeho knihy jsou
často zfilmovány. 
Přesto pro mne jeho Zápisník jedné lásky zůstane takovou
knihou, která těm jeho ostatním, bude vždy kralovat. 
     Musí to být zvláštní pro spisovatele tušit, že zřejmě již
nikdy nic nenapíšu tak, aby to překonalo již napsané. Ale v tom není určitě
sám. 
     Takových umělců je víc, v mnoha oblastech. A přesto tvoří dál. Což je
dobře. Nikdy se totiž tak úplně neví…

Jana Eyrová
     C. Brontë
     Nezapomenutelná kniha, ke které se člověk v životě ně-
kolikrát vrátí. Sleduji s chutí i všechny verze televizního
nebo filmového zpracování knihy. 
Ale kniha zatím vždy vítězí. 
     Doporučuji k přečtení. Vlastně si myslím, že právě tato
kniha by měla být přečtena každým, kdo knihy čte. 
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Hunger Games
     Suzanne Collins
     Něco tak čtivého, jiného a vtahujícího do dění
jsem dlouho nečetla. 
Ke knihám jsem se dostala po zhlédnutí prvního
filmu, knihy přečetla za pár dní a pak si znovu a lépe
vychutnala i zfilmování. V knihovně vznikají kolem
těchto knih zajímavé diskuse, zda číst příběh, kde
v zápletce jde o boj dětí v aréně. Boj o život. 
     Říkávám k tomu asi tolik: „Tato kniha je fantasy, ale
v našem světě existují lidé, kteří do rukou dětí dávají
zbraně skutečné. “ Za nejlepší považuji třetí díl, který mimo napětí a děj ob-
sahuje hodně politiky. Nutí čtenáře k zamyšlení nad širšími souvislostmi, nad
tím, že pád jedné totality ještě není konečným vítězstvím. U této série tiše
závidím čtenářům, kteří ji čtou prvně. 

Sedm let v Bradavicích
     J. K. Rowling
     Paní Rowlingová opravdu vrátila knihu do
rukou dětí. Svým uměním vytvořila prostředí,
do kterého lze vstoupit, čtenář přímo vidí svět,
který popsala. 
     A zfilmování jejích knih tento dojem ještě
podtrhlo. Všechny již vytvořené filmy se docela
vydařily, i když se do nich promítá pohled růz-
ných režisérů a fanoušky někdy „rozhodí“ ne-
přesnosti oproti knihám. Pamatuji se na
bouřlivé reakce, když jsme odjížděli z dalšího
dílu filmu. Nezapomenutelná atmosféra v autě, když jsme prostě „museli“
vyjet do Hradce a zhlédnout další premiéru. Vlastně i tyto vzpomínky jsou
kouzelné, nejen ty příběhy. 

Vinnetou
     K. May
     Vinnetou a Old Shatterhand patřili k těm hrdinům, kteří
formovali můj postoj k přátelství, odvaze a k životu jako ta-
kovému. Co na tom, že autor značně zidealizoval skuteč-
nost Divokého západu a že tam ani nebyl, když knihy psal. 
     Dobrodružné sny – sny o přátelství „pokrevních“ bratrů
byly součástí našich skutečných dětských her. A pokud by
slovo přátelství existovalo v současné době v pravdivé po-
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době toho slova, bylo by nám všem v našich vztazích lépe. A jako bonus – ti
jejich koně neměli chybu. 
     Film se svojí hudbou a přírodou je podle mne nadčasová záležitost, i když
se musím přiznat, že poslední díl jsem snad nikdy nedokoukala. Pro mne
zkrátka Vinnetou neumřel…

Pýcha a předsudek
     J. Austen
     Seriálové i filmové zpracování je pro mne pohlazením
po těžkém dnu. Často si pouštím alespoň kousek, aby mi
bylo lépe. Myslím, že i autorce by se líbilo, že její překrásná
slova neutrpěla převedením na filmové plátno. Ona uměla
svými slovy vytvářet obrazy, my již i to zobrazení můžeme
vidět. Přesto při čtení jejích knih vidím dívky té doby, které
potichu a často tajně čtou o hrdinkách, které uměly vzít
rozum do hrsti a ovlivnit svůj život. A tyto silné hrdinky
v silně zpr acovaných příbězích dokázaly dodat odvahu
a pozvednout hlavu čtenářkám tehdy i teď. Vždyť i v současné přetechnizo-
vané době chceme věřit, že na nás někde čeká pan Darcy…

Pán prstenů
     J. R. R. Tolkien
     Na závěr musím zmínit převedení dalšího fantasy světa
na filmové plátno. Autor John Ronald Reuel Tolkien doká-
zal zatím nejvěrněji stvořit celý fantasy svět, včetně jazyka.
Myslím, že jeho knihám nehrozí, že by je někdo překonal.
Musím se přiznat, že jsem si nedovedla představit film
podle jeho díla. Ještě že režisér Peter Jackson se nedal od-
radit a vytvořil filmy, které jsou v mnoha ohledech také ne-
překonatelné. 

Ludmila Tauchmanová 
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Setkání harmonikářů 2017
5. 7. 2017 (9. Ročník)
     Po dvouletém „hostování“ v Bukovině u Čisté se Setkání harmonikářů vrá-
tilo do Studence. 
     Perfektně připravený přírodní amfiteátr za školou přivítal 5. července 2017
harmonikáře a hosty ze širokého okolí. Spolupořadatelem setkání se letos stali
„Chataři“ ze Studence, kteří se postarali o občerstvení. Tento 9. ročník byl po-
prvé zahájen již ve 14.00 hodin, protože program byl proti předcházejícím roč-
níkům rozšířen o „Medailon harmonikáře“. Pražské duo (Jiří Nevyjel a Rudolf
Douša) hráli na závěr k tanci, nebo jen k poslechu, až do 20.30 hodin. 
     Letošní ročník byl také jiný v tom, že kromě již stálých účastníků jsme při-
vítali 7 nových vystupujících: Ladislava Vošvrdu ze Všeně u Turnova, Milo-
slava Zlatníka a Pavla Ulricha z Nové Paky, Otu Petráka ze Železného Brodu,
Jaroslavu a Jaroslava Brožovy z Rokytnice nad Jizerou a Ivu Halamovou ze
Semil. Celkem na setkání vystoupilo 27 účinkujících. 
     Program byl již tradičně zahájen ještě před 14. hodinou vystoupení novo-
packých harmonikářů, ke kterým se přidali i ostatní. Naladění nástrojů a hlasi-
vek před samotným vystoupením je vždy velmi důležité. Po zahájení a úvodním
slově Mirka Jezdinského bylo provedeno tradiční fotografování a zhotovena
společná fotografie. Potom byl na programu již první host odpoledne, Oldřich
Brejša a jeho příjemné vystoupení a písničky za doprovodu varhan. 
     Celkem sedm vystoupení obsahovala první skupina harmonikářů. Zahájil
ji Jirka Budina, následovala Anna Schůtová, Ladislav Vošvrda, Jan Junek a Ivan
Štorm, Jiří Fišera a Luděk Boura, Miloslav Zlatník a Pavel Ulrich, Jiří Nevyjel
a Rudolf Douša. Před vyhlášením síně slávy byla připomenuta historie před-
cházejících setkání otázkou: Co bylo, nebo se stalo, v každém ročníku po-
prvé. Určitě stojí za to si to připomenout:

     2009 – První ročník, 4. 7. 2009, Studenec, tábořiště Pod Chocholkou
    Poprvé setkání domluvil táta Mirek Jezdinský za pomoci Jirky Fišery

a Pepy Háka. 
    Poprvé projednávána Síň slávy: Zdeněk Valenta, vzpomínka. 
    Poprvé zahrál Láďa Junek nový valčík „ Vesničky v Krkonoších“. 

     2010 – Druhý ročník, 2. 7. 2010, Studenec, Orlovna, 
     Síň slávy: Jiří Fišera (75), 25 let hraní na harmoniku. 
    Poprvé přijeli Schůtovi z Rychnova, přijela první harmonikářka. 
     Poprvé Tomáš Brejša vyrobil dřevořezbu. 
    Poprvé Oldřich Brejša vytvořil foto prezentaci z této akce a následně ze

všech dalších ročníků. 
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     2011 – Třetí ročník 16. 7. 2011, Studenec, tábořiště Pod Chocholkou
     Síň slávy: srdíčkový muzikant Láďa Junek z Horní Sytové. 
     Poprvé přijeli novopačtí harmonikáři a Václav Najbrt z Pískové Lhoty u Po-

děbrad. 
     Jirka Budina vyprávěl o historii harmonik a skladbách typických pro

různé státy Evropy. 

     2012 – Čtvrtý ročník 20. 7. 2012, Studenec, zahrada Privatu LUMIRO
    Síň slávy: Jiří Budina, Kruh u Jilemnice. 
    Poprvé jsme zmokli. 
    Poprvé přišel Olda Horák z Kalné a Josef Šedivý z Roprachtic. 
    Poprvé byly na téma harmonikářů složeny dvě nové písničky, jedna od

Ládi Junka a druhá od Miluše Hamáčkové, s doprovodem Jirky Fišery. 

     2013 – Pátý ročník, 12. 7. 2013, Studenec, Orlovna
    Síň slávy: Mirek Drábek, Jilemnice. 
    Poprvé jsme měli aparaturu a vystoupení ozvučili. 
    Poprvé harmonikáři vyjeli na setkání heligonkářů do Pískové Lhoty

a v prosinci na 
    Mikulášskou zábavu do Nové Paky, která se začátkem prosince každo-

ročně opakuje. 

     2014 – Šestý ročník, 25. 7. 2014, Studenec, Orlovna
    Síň slávy: Miroslav Křížek, Nová Paka. 
    Poprvé host večera: Saxofonové kvarteto ze Základní umělecké školy v Ji-

lemnici
    Poprvé zde bylo okénko do historie: Hudební nahrávka „ Babiččina kra-

bička, z roku 1966 z vystoupení divadelního spolku Lidumil. 
    Poprvé nám byla Orlovna malá. 
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     2015 – Sedmý ročník, 17. 7. 2015, poprvé v Bukovině, přírodní areál Pod
Kaňkem

    Poprvé se spoluorganizátorem Hasiči z Bukoviny a obec Bukovina (J. Ha-
nousek). 

    Síň slávy: Anna Schůtová, Rychnov nad Kněžnou. 
    Poprvé přijela Lucie Doušová z Jičína, poprvé dvě harmonikářky na akci. 
    Poprvé vystoupil Jiří Nevyjel z Čisté u Horek. 
    Poprvé se akce nemohli bohužel zúčastnit táta Mirek Jezdinský a Václav

Najbrt. 

     2016 – Osmý ročník, 19. 8. 2016, podruhé Bukovina, přírodní areál Pod
Kaňkem

    Síň slávy: Jan Junek, Vlčice u Trutnova, rodák z Bukoviny. 
    Poprvé dva hosté večera, Aleš Mühlbach Studenec (čelo) a Eva Skalová

z Plzně 
    Poprvé jsme pocítili chlad srpnového večera. 
    Poprvé přítomnost Českého rozhlasu Hradec Králové. 
    Poprvé se akce nemohl bohužel zúčastnit Olda Horák z Kalné. 

     Síň slávy byla v letošním roce mimořádně slavnostní, protože toto ocenění
získali Helena a Josef Hákovi ze Studence. Toto bylo jen malé poděkování ne-
jenom za účast na setkáních harmonikářů, ale i jejich domácí muzicírování
a radost, kterou ve Studenci přinášejí svým hudebním vystoupení na různých
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studeneckých akcích. Na památku obdrželi pamětní list, speciální trička s po-
tiskem harmonikáře a nádhernou dřevořezbu od řezbáře Tomáše Brejši. 
     Další program pokračoval druhým blokem vystoupení, které zahájili no-
vopačtí harmonikáři Franta Fejfar, Štefan Válek za pomoci Luboše Stuchlíka
z Vidonic. V úvodu jim pomáhal i Miroslav Křížek (90), nejstarší účastník se-
tkání. Dále pokračoval Vladimír Junek s doprovodem Jana Junka, Helena
a Josef Hákovi, samostatně Luboš Stuchlík, Ota Petrák, Brožovi, Iva Halamová
s Michalem Jezdinským a posledním vystupujícím byl na závěr Mirek Jezdin-
ský. 
     Protože čas strašně rychle ubíhal, operativně jsme museli udělat změnu
programu. Neuskutečnil se závěrečný společný megakoncert všech vystupu-
jících, ale urychlili jsme vystoupení dalších hostů setkání, kterými byli Luděk
Boura junior (klarinet) s Michalem Hnátkem (bicí). Jejich vystoupení určitě
potěšilo všechny přítomné. 
     Závěr již patřil vystoupení Pražského dua, které hrálo k tanci až do konce
tohoto setkání. 
     Nejenom jim, ale i všem dalším vystupujícím, hostům, chatařům, ale i ka-
marádům, přátelům, rodině, prostě všem, kdo jakýmkoliv způsobem po-
mohli s přípravou a realizací tohoto setkání patří velké poděkování.
Poděkování patří také OÚ Studenec a studeneckým hasičům. 
     Odkazy na fotografie a video ze setkání je možno najít na internetové
stránce www.lumiro.cz . 
     Do kroniky setkání tak přibyl další záznam. 

     2017 – Devátý ročník, 5. 7. 2017, Studenec, amfiteátr za školou
    Poprvé v přírodním amfiteátru za školou ve Studenci
    Poprvé začátek od 14. 00 hodin. 
     Síň slávy: Helena a Josef Hákovi ze Studence
    Tři hosté: Oldřich Brejša (varhany) a Luděk Boura j. r. (klarinet) + Michal

Hnátek (bicí). 
    Poprvé na závěr hudba k tanci nebo poslechu, Jiří Nevyjel a Rudolf Douša. 
    Poprvé se akce nemohl bohužel zúčastnit Mirek Drábek z Jilemnice. 
    Poprvé byly fotografie ze setkání publikovány v Pojizerských listech. 

Za pořadatele všem ještě jednou děkuje Mirek Jezdinský
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Sbor dobrovolných hasičů Studenec
MLADÍ HASIČI ZE STUDENCE
„MLADŠÍ SOPTÍCI“ A „STARŠÍ DĚTI“

Jaro a léto 2017 a naše soutěže 

     21. 5.       O pohár dráčka Soptíka – Semily 
                      starší děti – 9. místo

     25. 5.       Výlet Soptíků do jeskyní v Poniklé

     27. 5.       Okresní kolo hry Plamen v Košťálově
                      mladší děti Soptíci A – 12. místo z 26 družstev
                      mladší děti Soptíci B – 22. místo

     28. 5.       Okresní kolo soutěže dorostu – Košťálov
                      1. místo – Pepa Vancl – postup na kraj
                      12. místo – Adam Kalenský ve své kategorii
                      13. místo – Domča Křišťál ve své kategorii
                      7. místo – Eliška Drbohlavová ve své kategorii
                      8. místo – Barča Šmídová ve své kategorii
                      6. místo – Barča Vanclová ve své kategorii

     29. 5.       Soptíci na zmrzlině a hry s vodou

     11. 6.       Krajské kolo dorostu v Liberci
                      Josef Vancl – 3. místo ve své kategorii

     17. 6.       Soutěž v požárním útoku v Dolní Kalné
                      mladší děti Soptíci A – 4. místo z 11 družstev
                      mladší děti Soptíci B – 8. místo 
                      starší děti - 1. místo z 11 družstev
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     Za Soptíky soutěží: Zuzka Vanclová, Péťa Brožová, Barča Bulušková, Kubik
Vaníček, Janička Vanclová, Jolanka Kolářová, Zuzka Tomášová, Táňa Hamáč-
ková, 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 mladších dětí: Mirka Vanclová, Vlaďka Bulušková, Bohdana Ha-
šková, 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 

     3. 7. –7. 7. Letní hasičské soustředění – starší děti – Čundr. Hlavní ve-
doucí Veronika Vanclová. 

     10. 7. –14. 7. Týdenní putování dráčka Soptíka tentokrát s názvem Včelka
Mája. Hlavní vedoucí Miroslava Vanclová. 

     Bližší informace a více fotografií na hasici. studenec. cz

Miroslava Vanclová
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Tenisový klub Studenec
DOSPĚLÍ
Letos startoval náš tým dospělých již pod hlavičkou našeho klubu TK Stude-
nec. Ve východočeské krajské soutěži (v tzv. 2. třídě A) startovalo letos osm
družstev a náš tým, který (stejně jako druhá Lomnice n. P.) čtyřikrát vyhrál
a třikrát prohrál, skončil třetí až rozdílem setů. Na prvním místě se umístila
vloni sestoupivší Horní Branná. Hráli jsme v sestavě Chrtková Lenka, Kadavá
Denisa, Plecháčová Eliška, Chrtek Michal, Sturm Alan, Albrecht Jan, Kuřík
Martin, Štěpánek Martin a Pelc Tomáš. Jednotlivé zápasy měly dobrou úroveň
a přátelskou atmosféru, většina zápasů byla vyrovnaná a napínavá až do
konce, kdy rozhodují čtyřhry. Pro fanoušky zrekapitulujeme systém a ter-
míny našich zápasů (pro příští sezonu). 
     Hraje se vždy jednokolově každý s každým květnové a červnové soboty
od 9:00. Tým je vždy smíšený, což je oproti jiným sportům neobvyklé –
4 muži a 2 ženy (kteří odehrají dvouhru a následně muži dvě čtyřhry a ženy
jednu čtyřhru). Odehraje se tedy 9 zápasů, a tudíž nejtěsnější výsledek může
být 5:4. Průběžné výsledky lze pak sledovat na stránkách www.cztenis.cz. 
Pro přehled přikládáme výslednou tabulku:

  Pořadí         Tým                                                 výhry       prohry          body

           1.        Sokol Horní Branná                             7                  0               14
          2.        TK Lomnice n. Pop.                             4                  3               11
          3.        TK Studenec                                        4                  3               11
          4.        TC Dvůr Králové C                               3                  4               10
          5.        Spartak Vrchlabí                                   4                  3               10
          6.        LTC Nový Bydžov C                              3                  4               10
           7.        TK Semily B                                           3                  4               10
          8.        TJ Lázně Bělohrad C                            0                  7                 7

     Těšíme se na příští sezonu a budeme rádi za další tenisové fanoušky. 

ŽÁCI
     V soutěži RTSS mladší žactvo za TK Studenec letos startovali Daniel a Sam
Mečířovi a Kristýnka Suchánková. V soutěži bylo šest týmů a Studenečtí hráči
se po jedné výhře a jedné remíze umístili na pátém místě se stejným počtem
bodů jako čtvrtá Lomnice n. P. (rozdílem setů). První skončila suverénní
Nová Paka. Další zúčastněné týmy byly z Turnova, z Lázní Bělohrad a dva
týmy z Lomnice n. P. 
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MINIŽÁCI
     Ve Studenci trénujeme také skupinku 6 minižáků. Fungujeme pod TK Stu-
denec a zároveň přes zimu v sokolovně pod TJ Sokol Studenec. Po roce a půl
trénování jsme se rozhodli pro děti uspořádat první turnaj. 
     V neděli 21. 5. 2017 tedy uspořádal TK Studenec pod vedením Lenky
Chrtkové turnaj v minitenise pro děti ve věku 5-9 let. Turnaje se zúčastnily
děti z TK Studenec a děti ze spřáteleného klubu TJ Sokol Horní Branná. Cel-
kově na turnaji startovalo 14 dětí. Děti soupeřily ve 2 kategoriích: 5–7 let
a 8–9 let. Konečné pořadí bylo následovné:
     Starší kategorie: 1. Štěpán Tauchman (HB), 2. Lucka Šimková (St), 3. Kuba
Lejdar (St), 4. Tomáš Urban (St), 5. Míla Vávra (HB), 6. Zuzka Malá (HB), 7. Mi-
chal Honců (HB), 8. Ema Koudelková (HB); 
     Mladší kategorie: 1. Tonda Vávra (HB), 2. Luky Mečíř (St), 3. Eva Chrtková
(St), 4. Lukáš Honců (HB), 5. Věra Nováková (St). 
     Děti byly moc šikovné a předvedly, co se za dobu trénování naučily. Turnaj
se vydařil a to i díky pomoci rodičů. Věříme, že děti i rodiče vytrvají a spo-
lečných zážitků při tenise bude přibývat. 

VETERÁNI
     V regionální tenisové soutěži veteránů nad 55 let obsadilo studenecké
družstvo sedmé místo z deseti zúčastněných. V této věkové kategorii zvítězili
hráči z Lázní Bělohrad, druhá byla Jilemnice a třetí Nová Paka. Naši dříve na-
rození tenisté třikrát vyhráli, jednou remizovali a pětkrát prohráli. 

Petr Hák a Michal Chrtek

T. J. Sokol Studenec
POSVÍCENSKÉMU KOLÁČI JE JIŽ PADESÁT
     T. J. Sokol Studenec zve na 50. ročník závodu v přespolním běhu ROYAL
BAY Posvícenský koláč a 42. ročník Memoriálu Mirka Háka. Zkušení pořada-
telé se snaží připravit závod na odpovídající úrovni a připravili několik změn:
start závodu bude 16. září 2017 v 9.30 hodin, změněna bude cílová rovinka
– finiš bude zajímavý pro závodníky i diváky, nejlepší muži a ženy získají hod-
notné ceny. Význam závodu bude zdůrazněn podporou Klubu fair play při
Českém olympijském výboru za osobní účasti Květy Jeriové Peckové. 

Zveme k účasti studenecké běžce i všechny sportovní příznivce!
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Sportovní klub Studenec
     

FOTBAL
     V době vydání tohoto čísla Studeneckého zpravodaje bude mít fotbalová
sezóna 2017/2018 již první zápasy za sebou, ale tradičně se v tomto prázdni-
novém čísle vracíme k uplynulé sezóně s její celkovou bilancí. 
     V průběhu jarních měsíců se prokázalo, že i český sport se v souladu
s ostatními společenskými sférami „zapojil“ do korupčních či lobbystických
afér, které vyšly na světla světa opět zásluhou policejních odposlechů. MŠMT
na to reagovalo zrušením investičních dotací a pozastavením dotací na orga-
nizaci sportu, což ohrozilo především fungování jednotlivých regionálních
fotbalových svazů. Na vlastní sportovní kluby tato aféra příliš výrazný fi-
nanční dopad nemá, neboť bylo pozastaveno pouze přerozdělení členských
příspěvků a o další dotační peníze žádaly kluby přímo MŠMT nebo krajské
úřady. V obou těchto žádostech byl i úspěšný studenecký Sportovní klub. 
     Znovu byl vypsán dotační titul v oblasti investic do sportovního prostředí,
do kterého se zapojuje i SK Studenec podáním žádosti o rekonstrukci fotba-
lových kabin. V průběhu června a července probíhaly ještě další administra-
tivní úkony v rámci zapsání kabin a fotbalového hřiště na List vlastnictví SK
Studenec, což je jednou z nezbytných podmínek podání dotační žádosti. 
     Fotbalové hodnocení klubu za uplynulou sezónu by se dalo školní stup-
nicí označit stupněm chvalitebným. Spokojenost určitě panuje s výkony a po-
četnou členskou základnou mládeže, kde je třeba především vyzvednout
výkony dívek a také vzhledem ke konkurenci v krajském přeboru i výkony
mladších žáků.
Méně se již da-
řilo týmům do-
spělých, které
však nastupo-
valy do jarní
části sezóny
značně osla-
beny. 
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MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
Mladší přípravka dívky
     Po úspěšné podzimní polovině soutěže dokázaly dívky v jarních turnajích
ve Studenci a v Třebši přeskočit vedoucí Duklu, která přijela k závěrečnému
turnaji s mladším týmem. Dívky se musely v některých zápasech obejít bez
Báry Paulů, ale přesto sehrály řadu kvalitních zápasů a zaslouženě tak pod
vedením Ivety Jeriové a Andrey Čapkové postoupily do závěrečného finále
do Hlinska v Čechách z prvního místa ve skupině C. Za zmínku stojí i to, že
v dresu pražské Dukly nastupovala dcera našeho úspěšného desetibojaře Ro-
mana Šebrleho, který se ochotně zapojil do povzbuzování těch nejmladších
adeptek ženské kopané. 

Výsledky mladší přípravka dívky
     MFK Trutnov                          2:0                 MFK Trutnov                           9:1
     Dukla Praha                             2:3                 Dukla Praha                             9:2
     FK Jablonec nad Nisou         10:3               FK Jablonec                             9:4
     Sokol Třebeš                           4:1                 Sokol Třebeš                            7:2

Střelkyně branek mladší přípravka dívky
     62 – Nikola Jeriová                                       4 – Zuzana Tomášová
     36 – Petra Pokorná                                       3 – Amálka Pilařová
     8 – Bára Paulů                                               2 – Gabča Hubálovská
     5 – Nela Krebsová                                        1 – Denisa Tmejová
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Tabulka mladší přípravka dívky
1   SK Studenec                   16           13           1            2         119:33           40
2   FK Dukla Praha A            16           12           1            3         106:40           37
3   TJ Sokol Třebeš                16              6           2            8           52:84           20
4   MFK Trutnov                    16              5           2            9           36:69            17
5   FK Jablonec                      16              1           0           15         34:121              3

     Závěrečný turnaj proběhl za účasti 12 týmů v Hlinsku v Čechách. Stude-
necké dívky postoupily ze své šestičlenné skupiny do semifinále, kde podlehly
Viktorii Plzeň a v zápase o 3. místo opět těsně prohrály se Slavii Praha. Ko-
nečné 4. místo v konkurenci týmů s profesionálním zázemím je nesporným
úspěchem, který podtrhlo vyhlášení Nikoly Jeriové nejlepší hráčkou turnaje. 

Konečné pořadí
            1.      AC Sparta Praha
            2.      FC Viktoria Plzeň
            3.      SK Slavia Praha
            4.      SK Studenec
            5.      Lokomotiva Brno 
            6.      SK DFO Pardubice
            7.      FK Dukla Praha A
            8.      FK Dukla Praha B
            9.      FC Hradec Králové
          10.      FK Jablonec 

Mladší přípravka chlapci
     V nejmladší věkové kategorii se do pravidelných mistrovských soutěží za-
pojily dva týmy pod vedením Petra Bartoně, Pepy Šedivého a Kuby Strán-
ského, navíc ještě se skupinou úplných začátečníků pracovali Jirka Povr
a Kuba Pacholík. A tým se zásluhou zlepšených výsledků v jarní části sezóny
stal nakonec „oblastním“ přeborníkem, hráči béčka získávali zkušenosti,
neboť v další sezóně nahradí odcházející hráče áčka. 

Výsledky přípravka A
     Horní Branná                          7:11               Nová Ves                                   6:4
     Martinice                                 2:1                 Horní Branná                          9:3
     Košťálov                                   19:1               Martinice                                  5:8
     Nová Ves                                  18:2               Jilemnice                                  12:3
     Jilemnice                                  9:6                 Roztoky                                    13:2
     Roztoky                                    9:7                 Studenec B                               12:0
     Košťálov                                   11:0               Studenec B                               8:3
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Výsledky přípravka B
     Horní Branná                          4:5                 Nová Ves                                   1:5
     Martinice                                 1:5                 Horní Branná                          4:6
     Košťálov                                   9:5                 Martinice                                  1:10
     Nová Ves                                  9:2                 Jilemnice                                  1:5
     Jilemnice                                  0:14               Roztoky                                    1:12
     Roztoky                                    3:8                 Studenec A                               0:12
     Košťálov                                   7:6                 Studenec A                               3:8

Střelci branek SK Studenec A
     96 – Tim Hofman                   12 – Radim Klouza
     58 – Olda Tomáš                    7 – Pepa Šedivý, Kuba Lejdar 
     34 – Vojta Trejbal                   2 – Fanda Bartoň, Matyáš Grof
     17 – Kuba Šulc                        1 – Adam Maček

Střelci branek SK Studenec B
     36 – Kuba Lejdar                    6 – Adam Maček
     21 – Kuba Šulc                        5 – Dominik Šedivý
     11 – Zdeněk Mazánek           4 – Oliver Korotvička 
     11 – Jára Bulušek                   3 – Zuzka Tomášová 
     9 – Radim Klouza                   2 – Fanda Bartoň
                                                        1 – Jirka Hampl

Tabulka
1.  SK Studenec A               28           23           1            4      244:104           70
2.  Sokol Martinice               28           21           2            5        214:115           65
3.  Sokol Roztoky                  28           20           1            7       286:145            61
4.  SK Jilemnice                     28            17           3            8       284:152           54
5.  Sokol Horní Branná        28            11           3           14        141:177           36
6.  SK Studenec B               28              9           0          19       108:199           27
7.  Sokol Nová Ves                28              4           2          22         92:224            14
8.  FK Košťálov                      28              1           0          27         47:300              3

STARŠÍ PŘÍPRAVKA
     V kategorii starší přípravky byly zapojeny dva týmy v okresním přeboru
Semilska. Dívky hraly pod vedením Ivety Jeriové a Andrey Čapkové, početný
kádr chlapců vedli Petr Huřťák a Aleš Jodas, kteří se museli vyrovnat přede-
vším s odchodem celého kádru do mladších žáků. Lépe v tabulce nakonec
skončily dívky, které však často k dalším sportovním aktivitám některých hrá-
ček nastupovaly v neúplné sestavě. 
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Výsledky starší přípravka dívky
     Horní Branná                          7:11               Nová Ves                                   6:4
     Horní Branná                          5:6                 Martinice                                  3:7
     Jilemnice                                  6:4                 Studenec                                  9:3
     Košťálov                                   2:11               Mírová                                       11:5
     Lomnice/Nová Ves                 11:2               Roztoky                                    2:10
     Vysoké                                      9:3                 Rovensko                                  16:7

Výsledky starší přípravka chlapci
     Martinice                                 4:15               Vysoké                                      5:2
     Mírová                                      8:6                 Studenec dívky                       3:9
     Roztoky                                    2:7                 Horní Branná                          6:23
     Rovensko                                 3:16               Jilemnice                                  5:8
     Lomnice/Nová Ves                 5:9                 Košťálov                                   3:12

Střelkyně branek starší přípravka dívky
     30 – Nikola Jeriová 18 – Petra Pokorná, Markéta Štefanová 
     27 – Iveta Bartoňová 5 – Gabča Hubálovská 
     27 – Nelya Ryashko 2 – Tereza Votočková, Kája Huřťáková, 
     22 – Pavlína Votočková Nela Krebsová 
     1 – Kája Ježková, Pavla Exnerová 

Střelci starší přípravka chlapci
     22 – Patrik Pacholík 9 – Patrik Efenberk
     18 – Milan Braun 7 – Sam Mečíř
     18 – David Bachtík 4 – David Zahradník 
     14 – Matyas Flores 3 – Kuba Huřťák 
     14 – Vojta Trejbal 2 – Míra Ježek, Maty Munzar, Míra Kocián,

Tonda Bartoň 
     1 – David Fantík, Tomáš Tropp

Tabulka starší přípravka
1.  FK Košťálov                              20          18          2          0       210:68           56
2.  Sokol Horní Branná                20          15          3          2       170:61           48
3.  Sokol Roztoky                          20          14          2          4       148:83           44
4.  SK Studenec dívky              20          12          2          6     154:124           38
5.  Sokol Martinice                       20          10          1          9     130:136            31
6.  SK Jilemnice                            20            9          1        10     112:120           28
7.  FC Lomnice/So Nová Ves      20            8          3          9     106:125           27
8.  Sokol Rovensko                       20            5          3        12     115:126           18
9.  SK Studenec                          20            5          1        14    120:182           16
10.SK Mírová                                 20            1          4        15       71:216              7
11. TJ Vysoké                                  20            1          2        17       40:135              5
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MLADŠÍ ŽÁCI
     Sportovní klub na začátku uplynulé sezóny přijal výzvu a přihlásil jak
dívky, tak i chlapce do krajských či oblastních soutěží. Žáci jako mužský tým
si tak odbyli premiéru v nejvyšší mužské soutěži, která se ve Studenci hrála,
a to v krajském přeboru. Tým dívek vedla osvědčená dvojice Iveta Jeriová
a Andrea Čapková za vydatné pomoci rodičů, dva týmy chlapců Martin
Hrubý, Vašek Vancl, Pavel Mečíř a Luboš Štefan. 

Mladší žákyně
     Mladší žákyně se zapojily do oblastního přeboru, který organizuje Králo-
véhradecký fotbalový svaz. Ve všech zápasech podaly dívky velice kvalitní vý-
kony, ale věkový handicap byl rozhodujícím jazýčkem vah v jednotlivých
zápasech (všechny soupeřky mají základ kádru ročník 2004, studenecké
dívky jsou většinou ročník 2005 a mladší). Soutěž se hrála systémem čtyř tur-
najů, první byl odehrán v Rokytnici v Orlických horách již na podzim, další
tři proběhly v jarní části sezóny. 

Výsledky mladší žákyně
     Union Rokytnice 2:3 0:4 3:3
     FC Mělník 1:7 0:5 0:1
     Sokol Třebeš 0:11 0:2 0:4

Tabulka mladší žákyně
1.  TJ Sokol Třebeš                       12            9          2          1           42:3           29
2.  FC Mělník                                 12            8          2          2            37:9           26
3.  Viking Union Rokytnice        12            4          1          7         18:44           13
4.  SK Studenec                          12            0          1        11         10:51             1

Střelci mladší žákyně dívky
     3 – Nelya Ryashko 2 – Iveta Bartoňová
     3 – Markéta Štefanová 1 – Gabča Hubálovská, Nikola Jeriová

Mladší žáci
     Kádr mladších a starších žáků respektoval organizací soutěží v rámci Li-
bereckého kraje, která se skládala z týmů 10+1 starších týmů a dvou týmů
7+1 mladších žáků. I když to byla základní podmínka účasti v soutěži, nako-
nec Loko Česká Lípa a FK Slovan Hrádek nad Nisou dostaly výjimku a druhý
tým mladších žáků neměly. A tým mladších žáků SK Studenec hrál krajský
přebor, B tým mladších žáků hrál I. A třídu. Především A tým mladších žáků
se vypořádal s premiérovou účastí na výbornou a zlepšenými výkony v jarní
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části sezóny se v konkurenci kvalitních profesionálních či poloprofesionál-
ních klubů zařadil nejlepší týmy. 

Výsledky mladší žáci SK Studenec A
     Jablonec nad Jizerou             10:0               Rapid Liberec                          3:5
     Arsenal Česká Lípa                7:1                 FK Jablonec                             3:0
     Nový Bor                                  9:0                 Loko Česká Lípa                     16:5
     Turnov                                     2:2                 Hrádek                                      1:3
     Semily                                       2:2                 Tanvald                                     7:0
     Hodkovice                               12:3               Rovensko                                  3:2

Střelci branek SK Studenec A
     57 – Roman Valnoha 5 – Attila Szabo
     21 – Jakub Junek 4 – Honza Štefan, Tomáš Zikeš
     18 – Daniel Mečíř 3 – Šimon Urban 
     7 – Šimon Ulvr 2 – Roman Hubálovský, Linda Zahradníková
     6 – Jakub Šimáček 1 – Milan Braun, Aleš Čapek, Dominik Dou -

bek, Dan Krebs, Václav Horáček, Michal
Šulc
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Tabulka krajský přebor mladší žáci
1.  VTJ RAPID Liberec                 24         20          2          2       172:48           62
2.  TJ Sokol Rovensko                  24         20          1          3       170:44            61
3.  Arsenal Česká Lípa                 24          15          1          8       152:78           46
4.  SK Studenec                           24          14          3          7      139:70           45
5.  Nový Bor                                   24          13          3          8       103:78           42
6.  FK Turnov                                24          12          2        10         84:93           38
7.  FK Jablonec                              24          12          2        10       145:96           38
8.  Semily/Bozkov                         24            9          4        11     123:132            31
9.  FK SLOVAN Hrádek                24            9          1        14     100:111           28
10.Jablonec nad Jizerou              24            7          4        13       66:102           25
11. Hodkovice/Podještědí           24            5          2        17       56:173            17
12.Tanvaldsko/Desná                  24            5          0        19       78:141            15
13.Lokomotiva Česká Lípa         24            2          1        21       58:280              7

Výsledky mladší žáci SK Studenec B
     Jilemnice                                  1:12               Hodkovice                               2:6
     Arsenal Česká Lípa                1:4                 Rapid Liberec                          6:5
     Nový Bor                                  0:5                 FK Jablonec                             0:15
     Železný Brod                           2:14               Tanvald                                    1:7
     Semily                                       0:4                 Sedmihorky                             1:4

Střelci branek SK Studenec B
     8 – Lina Zahradníková 3 – Ondra Vaníček, Michal Šulc, Denis Šabata
     8 – Ondra Berger 2 – Patrik Efenberk, Roman Hubálovský,

Jonáš Novotný, Šimon Ulvr, Šimon Urban
     1 – Michal Šulc, Markéta Štefanová, Aleš

Čapek, Dominik Doubek, Dan Mečíř 

Tabulka mladší žáci I. A třída
1.  TJ FK Železný Brod                20          17          3          0       146:24           54
2.  SK Jilemnice                            20          14          3          3       123:55           45
3.  FK Sedmihorky                        20          14          2          4       106:48           44
4.  Tanvaldsko/Desná                  20          13          3          4       105:37           42
5.  Hodkovice/Podještědí           20          10          0        10         88:75           30
6.  FK Jablonec                              20            9          2          9       112:73           29
7.  Arsenal Česká Lípa                 20            7          1        12         73:77           22
8.  Semily/Bozkov                         20            7          1        12         56:72           22
9.  SK Studenec                          20            5          0        15       41:137           15
10.VTJ RAPID Liberec                 20            4          1        15       84:115           13
11. Nový Bor                                   20            2          0        18       35:256              6
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STARŠÍ ŽÁCI
     Tým starších žáků v krajském přeboru vedou Martin Kuřík a Dušan Jan-
dura a před sezónou se museli smířit s odchodem 4 hráčů do FK Baumit Ja-
blonec (Efenberk, Hrubý, Malý, Reiner), s nimiž by určitě hráli v horních
patrech tabulky. Mužstvo herně nezklamalo, ale hlavní handicapem je menší
fyzická vyspělost hráčů (většina hráčů je ročník 2003) a především nepro-
měňování brankových příležitostí. 

Výsledky starší žáci krajský přebor
     Jablonec nad Jizerou             1:2                 Rapid Liberec                          0:4
     Arsenal Česká Lípa                1:5                 FK Jablonec                             0:10
     Nový Bor                                  3:1                 Loko Česká Lípa                     1:5
     Turnov                                     1:3                 Hrádek                                      1:6
     Semily                                       4:4                 Tanvald                                     3:4
     Hodkovice                               9:2                 Sedmihorky                             3:4

Střelci branek starší žáci krajský přebor
     15 – Daniel Jandura 4 – Tomáš Jandura, Láďa Synek
     9 – Marek Háša 3 – Míša Dyntar 
     5 – Miloš Pokorný 2 – Honza Pauček, Kuba Ježek, Kuba Šolc
     1 – Filip Zikeš, Roman Hubálovský

Tabulka krajský přebor starší žáci
1.  Arsenal Česká Lípa                  24         23          0          1        157:34           69
2.  VTJ RAPID Liberec                 24          21          1          2        137:18           64
3.  FK Jablonec                             24          17          2          5       151:42           53
4.  Lokomotiva Česká Lípa         24          17          0          7       176:49            51
5.  FK Slovan Hrádek                   24          12          4          8         64:62           40
6.  Turnov/Ž. Brod                       24          12          2        10         61:72           38
7.  FK Sedmihorky                        24          10          3        11         71:73           33
8.  Semily/Bozkov                       24            9          3        12         46:70           30
9.  Tanvaldsko                                24            8          1        15       40:104           25
10.SK Studenec                             24            5          3        16          47:88            18
11. Jablonec nad Jizerou              24            3          5        16       29:113            14
12.Nový Bor                                   24            3          2        19       25:139            11
13.Hodkovice/Podještědí           24            2          2        20       23:163              8

DOROST
     Největším problémem současných mládežnických soutěží jsou doroste-
necké soutěže. Většina okresů není schopna vzhledem k nedostatku týmů
vypsat samostatnou okresní soutěž, a tak se soutěže spojují. Čtyři týmy ze Se-
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milska hrály okresní přebor na Jičínsku a jedním z nich je sdružený tým
Sokol Martinice/SK Studenec, kde hraje pět studeneckých hráčů. 

Tabulka okresní přebor OFS Jičín dorost:
1.  Jilemnice/Roztoky                  14          13          0          1           83:9           39
2.  Železnice/Lužany                    14          12          0          2         44:13           34
3.  Martinice/Studenec           14            9          0          5         69:33           27
4.  Košťálov                                    14            7          0          7         38:35           21
5.  Sobotka                                      14            5          0          9         24:27            17
6.  Chomutice                                14            5          0          9         40:41           16
7.  Valdice/Robousy                     14            5          0          9         32:49            14
8.  Jičíněves                                    14            0          0        14       10:133              0

     Na jaře se ještě týmy rozdělily na dvě skupiny po 4 v zápasech umístění,
odehrály dalších 6 utkání, v nichž sdružený tým Martinice/Studenec uhájil
celkové 3. místo. 

BÉČKO
     Kádr béčka se pod vedením Kuby Stránského omladil, neboť do
mistrovských utkání se zapojovali loňští starší žáci. V jarní části sezóny vý-
kony připomínaly dubnové počasí, na domácím hřišti na jedné straně pora-
zili celkového vítěze SF Studenec, na druhé straně v posledním zápase utrpěli
debakl s postupující Mírovou. Napínavý průběh a početnou diváckou kulisu
mělo derby se Zálesní Lhotou, za zmínku stojí i 5 branek Kuby Hylmara při
remíze v Martinicích. V průběhu sezóny alespoň jednou nastoupilo 36 hráčů. 

Výsledky béčko
     Horní Branná                      4:5                     Nová Ves                                   1:5
     Libštát B                               1:4                     Kruh                                          1:12
     Benecko                               3:0                     Tatobity                                    5:3
     Víchová                                0:7                     Horka                                        0:4
     Rovensko B                          2:1                     Zálesní Lhota                           3:5
     Martinice                              5:5                     Mírová                                       0:9
     SF Studenec                         6:2

Střelci branek béčko
     10 – Pavel Šír 2 – Tomáš Exner, Petr Jezdinský, Filip Jezdinský
     7 – Kuba Hylmar 1 – Honza Buchar, Martin Havlíček, Honza Bartoň, 

Sváťa Čech Petr Bartoň, Luboš Brož, Vojta Horáček, 
     3 – Michal Nosek Petr Horáček, Jirka Ježek, Matěj Kuřík, Kuba Strán-

ský, Jirka Šír, Tomáš Štěpánek
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Tabulka béčko
1.  Sport future Studenec           22          14          3          5         60:46           45
2.  SK Mírová                                 22          13          4          5         73:35           43
3.  FC Víchová                               22          13          4          5         54:28           43
4.  Sokol Kruh                               22          13          3          6         82:41           42
5.  Sokol Horka                              22          12          4          6         64:40           40
6.  Sokol Zálesní Lhota                22          12          1          9         69:45           37
7.  Sokol Martinice                       22          10          2        10         76:73           32
8.  Sokol Rovensko B                    22            6          6        10         59:56           24
9.  SK Studenec B                       22            7          1        14         45:89           22
10.1. FC TATOBITY                      22            6          4        12         37:60           22
11. Jiskra Libštát B                         22            6          1        15         35:70            19
12.HSK Benecko                           22            3          1        18         27:98           10

ÁČKO
     Áčko po úspěšné sezóně 2015/2016 a po solidním podzimu přišlo pro
jarní část sezóny o tvůrce hry, neboť Jirka Povr byl uvolněn do FK Nová Paka
a Milan Ježek se vrátil do Dolní Kalné. Sérii úvodních porážek se nakonec
podařilo zastavit a mužstvo se usadilo ve středu tabulky. Suverénem soutěže
bylo mužstvo Jívanu Bělá, které nakonec využilo práva postupu do I. B třídy.
Právě s Bělou sehrálo áčko na domácím hřišti asi nejkvalitnější zápas, bylo
zcela vyrovnaným soupeřem a v některých fázích utkání svého soupeře pře-
hrávalo. O utkání nakonec rozhodla efektivnější koncovka soupeře, což
vlastně nebyl jenom problém tohoto zápasu, ale celé sezóny. Společně
s Bělou postoupila z druhého místa i SK Jilemnice, a tak se v sezóně
2017/2018 opět otevře prostor pro další případné adepty boje o postup, kam
by pod vedením Vláda Letkovského mělo patřit i studenecké áčko. 

Výsledky áčko
     Košťálov B                      0:2                          Bozkov B                                  5:3
     Jilemnice                        1:4                          Vysoké                                      5:2
     Poniklá                            1:2                          Bělá                                           0:1
     Stružinec                        0:3                          Mříčná                                      3:1
     Horní Branná B             2:3                          Přepeře                                     1:1
     Lomnice B                      0:3                          Nová Ves                                   0:2

Střelci branek áčko

     23 – Jirka Šír 3 – Milan Ježek, Jirka Povr, Michal Vancl
     16 – Sváťa Čech 1 – Filip Jezdinský, Jára Kočárek, Martin Kuřík, 
     7 – Kuba Hylmar Michal Nosek, Pepa Šedivý, Petr Kupkár
     4 – Martin Havlíček
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Tabulka áčko
1.  SK Jívan Bělá                        24              22          0          2        117:22           66
2.  SK Jilemnice                        24              17          2          5         86:21           53
3.  FK Přepeře B                       24              15          4          5         68:39           49
4.  Sokol Stružinec                   24              13          3          8         53:49           42
5.  Sokol Nová Ves                    24              12          4          8         49:38           40
6.  FC Lomnice B                      24              11          3        10         82:64           36
7.  SK Studenec                      24              10          2        12         66:57           32
8.  Sokol Horní Branná B        24                9          4        11         34:65            31
9.  Sokol Bozkov B                    24                8          3        13         62:94           27
10. FK Košťálov B                     24                8          2        14         41:53           26
11 . TJ Vysoké                            24                6          3        15         38:73           21
12 . Sokol Mříčná                      24                4          2        18         32:85            14
13. TJ PONIKLÁ                        24                4          2        18         25:93            14

     V rámci uzavřené smlouvy mezi SK Studenec a FK Jablonec pokračovala
vzájemná spolupráce a někteří hráči trénovali a hráli přímo v Jablonci nad
Nisou a nastupovali za ligové týmy žáků FK Jablonec a byli také nominováni
do výběrů Libereckého kraje. 
     Sezóna byla ukončena bohatým programem v rámci Studenecké fotbalové
poutě, v jejímž rámci proběhl i turnaj dospělých za mezinárodní účasti. Právě
hosté ze SRN SV Mansfeld se stali celkovými vítězi turnaje. 
     Do nové sezóny vstupuje SK Studenec se stejným počtem týmů včetně
zapojení do celostátních i krajských soutěží. Oproti loňské přestupové ho-
rečce došlo v kádrech jen ke kosmetickým změnám, do A týmu se vrátil Jiří
Povr, z Martinic přestoupil brankář Jan Šír a z Podhůří Petr Provazník. Do
starších žáků se z Jiskry Mšeno vrátil studenecký odchovanec David Polák. 

ORIENTAČNÍ BĚH
     Přelom roku patřil v orientačním běhu Letní olympiádě dětí a mládeže,
na kterou byli nominováni jako reprezentanti Libereckého kraje tři závodníci
SK Studenec – Tereza Chrástová, Lukáš Link a Vítek Štefan. Tereza však dala
přednost své další nominaci, a to premiérovému startu na Mistrovství Evropy
dorostu v okolí Bánské Bystrice. Oba vrcholové závody dopadly k maximální
spokojenosti studeneckých závodníků. 
     Tereza Chrástová startovala na Mistrovství Evropy v kategorii D16 a za
soupeřky měla 92 závodnic z celé Evropy. Ve sprintu obsadila 30. místo a na
klasice 22. místo a byla vždy nejlepší z českých závodnic. Tím si zajistila no-
minaci do závěrečné štafety, která přinesla vytouženou bronzovou medaili
pro štafetu v sestavě Kateřina Dolejší (Stadion Nový Bor), Tereza Chrástová
(SK Studenec) a Anna Kochová (Sportcentrum Jičín). 
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Na Letní olympiádě dětí a mládeže ve Zlíně reprezentovali Lukáš Link a Vítek
Štefan Liberecký kraj a svými výkony přispěli k celkovému vítězství Liberec-
kého kraji v konkurenci všech 14 krajů. Z každého kraje startovali v každé
kategorii dva závodníci a v úvodním sprintu obsadil Lukáš Link 9. místo
a Vítek Štefan 12. místo. Na krátké trati podal výborný výkon Lukáš Link,
který si doběhl pro bronzovou medaili, Vítek Štefan skončil na 14. místě. Nej-
většího úspěchu však dosáhli ve smíšených štafetách, kde vybojovali pro Li-
berecký kraj zlatou medaili ve složení Anna Karlová (OB Jilemnice), Magda
Rýdlová (Tatran Jablonec nad Nisou), Lukáš Link a Vít Štefan (SK Studenec). 
     Většina účastníků předchozích významných závodů se přesunula na čtyř-
denní závody Tatry Orienteering v podhůří Západních Tater. V náročných
terénech a kvalitní mezinárodní konkurenci si studenečtí závodníci počínali
velice úspěšně, nejlépe si vedla Tereza Chrástová, která zvítězila v kategorii
D16 a v jednotlivých etapách byla vždy na stupních vítězů. Vítek Štefan v ka-
tegorii H16 vybojoval 5. místo, když se mu podařilo vyhrát závěrečnou etapu,
Lukáš Link skončil ve stejné kategorii na 10. místě. Zajímavostí bezesporu je,
že se v Tatrách opět setkali studenečtí závodníci se svými novými kamarády
ze Švédska, se kterými soupeřili při Mistrovství světa škol na Sicílii. 
     K prázdninám neodlučitelně v orientačním běhu patří vícedenní závody,
které probíhají prakticky každý víkend. Této bohaté nabídky pochopitelně
využívají i studenečtí závodníci. Na Ceně střední Moravy v Konicích si nej-
lépe vedla v kategorii D10 Barbora Chrástová, která sice ve dvou etapách ob-
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sadila druhé místo, ale celkově skončila na 4. místě, Magda Chrástová v kate-
gorii D12 skončila celkově na 5. místě. 
     Nejprestižnějšími letními vícedenními závody jsou pětidenní závody Bo-
hemia, které se letos konaly nedaleko Kamenického Šenova. V celkové klasi-
fikaci po pěti etapách zvítězil v konkurenci 46 závodníků Matouš Junek
v kategorii H10, Petr Junek ml. skončil celkově na 3. místě v kategorii H35.
Umístění na stupních vítězů ještě vybojoval Michal Kučera v kategorii H21B
na Rumcajsových mílích, kde zásluhou vítězství v třetí etapě se posunul na
celkové třetí místo. Dalšími závody se studeneckou účastí byla Advanta
v okolí Teplic nad Metují a HSH Vysočina v okolí Skutče. 
     Vedle vícedenních závodů jsou prázdniny i obdobím na přípravy na po-
slední dva mistrovské závody. Studenečtí závodníci, které tyto závody čekají,
nejprve absolvovali šestidenní cyklistický trénink po trase Studenec–Je-
vany–Karlštejn a zpět a poté týdenní soustředění ve Slovenském ráji s nároč-
nými a adrenalinovými túrami ve skalních soutěskách. 

Orel
VOLEJBALISTKY SLAVÍ OPĚT TITUL
A POSTUPUJÍ DO A-TŘÍDY KRAJSKÉHO PŘEBORU
     Volejbalistky opět po roční pauze získaly titul krajského přeborníka v kraj-
ské B-třídě. Je to již 4. titul v posledních pěti letech, což je skvělý výsledek.
Ještě více potěšitelné je však to, že děvčata po létech dospěla k rozhodnutí
zahrát si opět vyšší soutěž. Hráčkám se vydařil zejména závěr sezóny, kdy se
dostaly před vedoucí tým Lánova. 

Konečná tabulka krajské B třídy 2016–2017
1.  Orel Studenec                    30         17            4            5           4     75:43     64
2.  TJ Lánov                               30         15            4            7           4     74:48     60
3.  TJ Harant Pecka                 30         15            4            2           9     66:47     55
4.  TJ Červený Kostelec "B"   30           8            5            1         16     46:67     35
5.  TJ Sokol Dřevěnice           30           7            1            6         16     44:72     29
6.  Sokol Bílá Třemešná "B"   30           4            6            3         17     48:76     27

     Do podzimní části nastoupí tým v druhé polovině října a hned na úvod
čeká naše hráčky prestižní duel s Hradeckými orlicemi. Přijďte hráčky pod-
pořit a vytvořit jim opravdu domácí prostředí. 
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Program podzimní části soutěže

     21. 10.     Orel Studenec – Orel Hradec Králové
     28. 10.    Orel Studenec – TJ Baník Rtyně v Podkrkonoší
     4. 11.       Orel Studenec – TJ Baník Vamberk
     11. 11.     Orel Studenec – TJ Slavia Hradec Králové
     18. 11.     Orel Studenec – VK Hradec Králové
     25. 11.     Orel Studenec – VK Hronov
     2. 12.       TJ Sokol Staré Město - Náchod – Orel Studenec
     9. 12.       TJ Sokol Hradec Králové – Orel Studenec
     16. 12.     TJ Sokol Bílá Třemešná – Orel Studenec
     13. 1.       Orel Hradec Králové – Orel Studenec

Začátky prvního utkání jsou vždy v 10:00, domácí zápasy se hrají v sokolovně. 
Za jednotu Orla Václav Urban

Školní sportovní klub
DĚTSKÉ OLYMPIJSKÉ HRY
     Polovina června tradičně patří školním přeborům jednotlivců v lehké at-
letice, které jako obvykle pořádá AC Turnov na stadionu Ludvíka Daňka
v Turnově. Studenecká výprava byla citelně oslabena o žáky 9. ročníku, kteří
ve stejný čas splouvali na školním výletě horní tok Vltavy. Přesto ani tento-
kráte stupně vítězů studeneckým závodníkům neunikly. 
     Pro stříbrnou medaili si mezi mladšími žákyněmi doběhla na „půlce“
(800 m) Markéta Štefanová, která byla společně s Lucií Cermanovou, Karolí-
nou Huřťákovou a Lucií Pekárkovou i členkou stříbrné štafety 4 × 60 m. Mezi
mladšími žáky si pro bronz doběhl ve finále sprintu na 60 m Jakub Šimáček
a bronz si ve vyrovnaném souboji vybojoval Martin Šimáček v hodu kriketo-
vým míčkem. Mezi staršími žákyněmi chyběl Lindě Zahradníkové pouhý
centimetr k vítězství ve skoku dalekém, při již zmiňované neúčasti žáků
9. ročníku a zraněného Vítka Štefana to byla ale jediná medaile v kategorii
starších žáků. 

BĚH OLYMPIJSKÉHO DNE
     Více než 150 studeneckých závodníků se zúčastnilo Běhu olympijského
dne v Jilemnici a připojili se tak k 800 závodníků v Jilemnici a téměř 70 000
závodníků v celé České republice. V početných startovních polích se neztra-
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tili ani reprezentanti stude-
necké školy. Mezi prvňáky skon-
čil Jirka Hampl na 2. místě,
třeťáci vybojovali kompletní
sbírku medailí (1. místo – Šimon
Mejsnar, 2. místo – Vojta Trejbal,
3. místo – Bára Chrástová), mezi
páťáky doběhl na 3. místě Jakub
Herman. Mezi žáky druhého
stupně si obdobnou bilanci jako
třeťáci připsali deváťáci (1. mís -
to – Tereza Chrástová, 2. místo –
Láďa Suchánek, 3. místo – Kuba
Ježek), mezi šesťáky si doběhli
pro 2. místo Honza Štefan a pro
3. místo Míša Dyntar, mezi
sedmáky si doběhla pro 2. místo
Pavlína Holečková a bilanci
úspěchu doplnil 2. místem mezi
osmáky Lukáš Link. 

CELOSTÁTNÍ FINÁLE ŠKOL V ORIENTAČNÍM BĚHU
     Vrcholem školního orientačního sportu v rámci České republiky je Celo-
státní finále škol. Studenecká škola se dokázala na toto finále probojovat už
po sedmnácté za sebou, což už tato skutečnost je v silné konkurenci škol Li-
bereckého kraje nesporným úspěchem. Navíc tato soutěž získala v posled-
ních letech na významu a prestiži a ve výsledkově listině najdeme většinu
českých mládežnických reprezentantů. 
     Letošní finále připravil OB Prostějov v krásném prostředí v Čechách pod
Kosířem. Vlastní závod probíhal na svahu vrchu Kosíř s poslední částí závodu
v zámeckém parku. Celý průběh závodu mohli všichni účastníci sledovat na
on-line výsledcích v centru závodu a opět boj o celkového vítěze byl od sa-
mého začátku velmi napínavý a vyrovnaný. 
     I když se žádnému studeneckému závodníkovi nepodařilo proniknout do
první trojice, přesto si užili mimořádně slavnostního vyhlašování čtyři z nich,
neboť pořadatelé zvolili vyhlašování na tzv. velké bedně, tedy do 6. místa. Mi-
mořádně slavnostní proto, že v Čechách pod Kosířem je nádherné muzeum
kočárů, které studenečtí závodníci také navštívili, a tak nejlepší běžce přivá-
žel na stupně vítězů ozdobený kočár s dobově oblečenými kočími a livreji. 
     Daleko očekávanějším vyhlašováním však bylo vyhlašování celkového po-
řadí škol, které přineslo obrovskou radost studenecké škole, která obhájila
prvenství počtvrté v řadě a celkově pošesté. Radost umocnilo i to, že pohár
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jim předala první česká mistryně světa v orientačním běhu Jana Cieslarová-
Bruková. Výsledková listina potom napověděla, že rozdíly mezi prvními
čtyřmi byly velice těsné a o pořadí na druhém místě nakonec při součtu bodů
musel rozhodnout součet časů bodujících závodníků. 
     Celý průběh závodu byl natáčen Českou televizí a odvysílán v pořadu
Sport v regionech. Pořad lze zhlédnout na adrese:
www.ceskatelevize.cz/porady/10103510226-sport-v-regionech/31729737
0030025-prebor-skol-v-orientacnim-behu-cechy-pod-kosirem/

     VÝSLEDKOVÝ PŘEHLED
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     D7

        1.     Metelková Michaela
        6.     Štefanová Markéta
      15.     Hrnčířová Ivana
      17.     Bergerová Veronika
      19.     Chrástová Magdaléna

     H7

        1.     Gajda Martin
      14.     Štefan Jan
     35.     Mühlbach Ivo
     43.     Jiřička Martin
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     D9

        1.     Karlová Anna
        4.     Chrástová Tereza
     16.     Hamáčková Eliška
     18.     Kejmarová Jana
     34.     Bachtíková Petra
     35.     Zahradníková Linda

     H9

        1.     Gajda Jan
        4.     Link Lukáš
        5.     Štefan Vít
      17.     Urban Dominik
     28.     Synek Vladislav

Pořadí základních škol

       1.     ZŠ a MŠ Studenec                                                            182 bodů
        2.     Gymnázium a SOŠ, Jilemnice                                           175 bodů
        3.     Biskupské gymnázium Hradec Králové                         175 bodů
        4.     Slovanské gymnázium Olomouc                                     173 bodů
        5.     Gymnázium Opatov, Praha                                               157 bodů
        6.     Gymnázium Vrchlabí                                                         148 bodů
        7.     ZŠ Dany a Emila Zátopkových Třinec                             138 bodů
        8.     PA1 – Gymnázium Pardubice, Dašická 1083                132 bodů
        9.     JH1 – Gymnázium V. Nováka Jindřichův Hradec        129 bodů
     10.     Gymnázium K. Čapka Dobříš                                           125 bodů
      11.     ZŠ Luhačovice                                                                      125 bodů
     12.     Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť                                          112 bodů
     13.     ZŠ a RVMPP Buzulucká Teplice                                       100 bodů
      14.     Gymnázium Kladno                                                             94 bodů
      15.     Gymnázium a OA Mariánské Lázně                                  79 bodů
     16.     Gymnázium Žďár nad Sázavou                                           72 bodů
      17.     ZŠ Brno, náměstí Svornosti 7                                             54 bodů
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