
Čtenářům Zpravodaje děkujeme za spolupráci v letošním roce. 
Přejeme krásné Vánoce, hodně zdraví, pocitů štěstí i radosti v novém roce 2018. 

OÚ Studenec a redakční rada Zpravodaje
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     Vážení spoluobčané, 
čtením těchto řádků se dostáváme do posledního kalendářního měsíce
v tomto roce, který nám uzavírá další kapitolu našeho společného života.
Každý z nás v něm určitě zažil něco výjimečného, nezapomenutelného, na
co bude nejen v tom nadcházejícím roce vzpomínat ať už s radostí, nebo s po-
citem nějakého smutku. Osobně bych byl moc rád, kdyby těch špatných
zpráv bylo co nejméně, a přál bych si, aby z každého z Vás vyzařovala jenom
ta pozitivní energie. 
     Rok 2017 bude pro naši obec nezapomenutelný především z pohledu
dvou největších investičních akcí. Na přelomu května a června započaly de-
moliční práce bývalé budovy čp. 5 ve Studenci a v průběhu července pak
první stavební práce na nové budově pečovatelského domu, nacházejícího
se na stejném místě jako předchozí stavba. Ze strany obecního rozpočtu se
jedná o zcela zásadní investici, jejíž podstatná část se přesune do příštího
roku. Druhou záležitostí je, že jsme koncem října otevřeli další stavební úsek
chodníku, včetně nového veřejného osvětlení v délce 470 metrů, který
především zvýší bezpečnost nás všech v již tak silném dopravním provozu. 
     Upřímně můžu říci, že z mého pohledu je těch pozitivních zpráv daleko
více. Po celý rok také probíhala příprava budoucí přístavby základní školy,
která nás s přibývajícím časem donutila jít do jiného řešení. Věřím však, že
právě ten čas ukáže možnost návratu k původní variantě tohoto projektu.
Obecní rozpočet může v nadcházejícím roce počítat s vyššími daňovými pří-
jmy. Přes loňský neúspěch se díky letošnímu velkému vypětí a tlaku přede-
vším menších samospráv na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
podařilo prosadit navrácení k původnímu koeficientu. 
     Moje osobní radost je, že se nám nadále daří získávat finanční prostředky
napříč všemi možnostmi, které jsou k dosažení, ať už ze strany národních či
evropských zdrojů. Zároveň mám dobrý pocit z toho, že jsme se v této oblasti
snažili maximálně využít těchto nabídek, z pohledu velikosti naší obce,
možné kapacity i budoucích rizik. V nadcházející době se, doufám, podaří
najít i možnost pro již zmiňovanou ZŠ a MŠ Studenec a pomoci tak nejenom
vedení školy, učitelskému sboru, ale především těm nejmenším. 
     Blížící se svátky patří hlavně dětem. Přál bych tedy všem dostatek sněhové
pokrývky, ale také to, aby si pod vánočním stromečkem našly svůj alespoň
jeden vysněný dárek, který by potěšil nejenom je, ale i jejich rodiče. Těm vě-
kově starším přeji v době adventu čas na zasloužený odpočinek, pohodu
a klid do svých domovů. 
     Děkuji za veškerou Vaši pomoc a podporu v letošním roce, která mě,
musím přiznat, v mnoha případech opravdu překvapila. Do roku 2018 Vám
všem upřímně přeji dostatek tolerance, pokory, zdraví a radosti z toho, že ži-
jeme právě tam, kde žijeme. 

Mgr. Jiří Ulvr, Váš starosta
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Pečovatelský dům
     Od mého posledního psaní v minulém čísle Zpravodaje všichni vidíme,
že je tato stavba konečně více „vidět“. Dnes již máte představu o skutečné
velikosti tohoto nového objektu a podle Vašich reakcí mohu říci, že si již do-
kážete odpovědět na otázky, které jste mi dříve pokládali. Mám radost z toho,
jak Vás tento projekt zajímá a pokaždé, když jedu na tuto stavbu, si říkám,
kdo z Vás mě s nějakým novým dotazem překvapí. 
     Z Vašich dotazů Vás také můžu ujistit, že žádný pořadník pro budoucí zá-
jemce o umístění v tomto objektu na obecním úřadě neexistuje a k žádnému
zapisování v současné době nedochází. Vše záleží na podmínkách, které určí
zastupitelstvo obce na svém některém jednání v roce 2018 a o kterém budete
včas všichni informováni. 

Mgr. Jiří Ulvr, starosta
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Chodník – cesta p. č. 1045/1 (Chládkovi) – konec obce
     Uvedené fotografie Vám ukazují pohled na dokončený chodník, který při-
náší radost nejen občanům z této lokality, ale i nám všem ostatním. Máme
dokončenou letošní největší investici z pohledu pozemních staveb, která
propojila (především po bezpečnostní stránce) jednu z posledních našich
obydlených částí obce, nacházejících
se podél silnice II. třídy. Poděkování
patří jednak firmě IMDV Horka
s. r. o., která zakázku odvedla v poža-
dovaném termínu, tak i Vám všem
ostatním, kteří jste přišli poděkovat
buď osobně, nebo telefonicky. Fi-
nální terénní úpravy budou prove-
deny na jaře příštího roku. 

Mgr. Jiří Ulvr, starosta
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Drakiáda
     I v letošním roce jsme opět
museli využít dva termíny pro
uskutečnění této, dá se říci, již
tradiční akce. Neděle 8. října
nám propršela, ale ta další plá-
novaná – 22. října se již vyda-
řila lépe. Z fotografií je vidět, že
si to děti užily, a to je ten nej-
krásnější pocit pro nás dospělé. 
     Děkuji za účast všem malým
i velkým, kteří jste přišli. 

Mgr. Jiří Ulvr, starosta

Upozornění
     V poslední době se množí případy volně pobíhajících psů. Jeden takový
byl sražen v sobotu 11. 11. u čerpací stanice Shell. Majitel, jehož pes způsobí
škodu nebo újmu na zdraví, hradí veškeré náklady. Obec může volně pobí-
hajícího psa nechat odchytit a odvézt do útulku, kde jeho pobyt hradí majitel.
Hlídejte si proto své psy, ať předejdete případným nepříjemnostem. 

Ing. Josef Boura, místostarosta
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Člověk a příroda
     Na konci září si na Strážníku někdo od-
ložil tuto hromadu odpadu. Takto si někdo
vysvětluje jeho likvidaci. Slušně pojmeno-
vat toho, kdo ho tam vysypal, asi nejde.
Místo odvezení do sběrného dvora si
někdo dá tu práci, že odpad odveze do lesa,
vzdáleného od zpevněné cesty asi 1 km.
Takto vytvořenou černou skládku pak musí
obec likvidovat na vlastní náklady. Třeba
někdo z vás pozná, odkud odpad pochází. 

Ing. Josef Boura, místostarosta

Vítání občánků
     Při podzimním vítání občánků dne 15. listopadu 2017 se sešlo 8 dětí. 

Barbora Válková, Studenec 135          Tobias Tauchman, Studenec 466
Kristýna Vanclová, Studenec R-46     Tereza Tauchmanová, Studenec 372
Elizabet Chrtková, Studenec 454        Josef Vráblík, Studenec 239
Magdaléna Benešová, Studenec 74    Maxmilian Albrecht, Studenec 448

     Na vítání vystupo-
valy děti z Mateřské
školy ze Zálesní Lhoty.
Děkujeme jim za účin-
kování a paní učitelce
za to, že s nimi písničky
a říkanky nacvičila. 
     Dětem i rodičům
přejeme mnoho ra-
dosti a spokojenosti
v dalším životě. 

Poděkování
     Vážení spoluobčané, 
v druhé polovině října proběhly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky, ve kterých „Starostové a nezávislí“ poprvé samostatně kan-
didovali a velikým úspěchem je, že získali celkem šest mandátů. 
     Dovolte mi, abych Vám všem poděkoval za Vaši důvěru a podporu, kterou
jste tomuto celému hnutí, ale i mně samotnému prostřednictvím Vašich
hlasů dali. Moc si toho vážím. 

Mgr. Jiří Ulvr, starosta
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VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU
ČESKÉ REPUBLIKY KONANÉ VE DNECH 20. 10.–21. 10. 2017
Výsledky hlasování za územní celky
Liberecký kraj – okres Semily – Studenec – okrsek 1 a 2

   Okrsek                    Voliči          Vydané         Volební     Odevzdané      Platné    % platných
                            v seznamu           obálky      účast v %              obálky        hlasy                hlasů

 Okrsek 1          1 135            838         73,83                837        831           99,28
 Okrsek 2              324             212         65,43                212        209           98,58

                                 
Strana

                                              Platné hlasy                 Platné hlasy
Číslo                                                                                                 v okrsku 1                     v okrsku 2
                                              název                                            celkem     v %                 celkem       v %

    1     Občanská demokratická strana            66         7,94             18         8,61
    2     Řád národa – Vlastenecká unie               1         0,12               0         0,00
    3     Cesta odpovědné společnosti                 0         0,00               1         0,47
    4     Česká str. sociálně demokrat.               33         3,97             11         5,26
    7     Starostové a nezávislí                            169       20,33            32       15,31
    8     Komunistická str. Čech a Moravy         43         5,17              11         5,26
    9     Strana zelených                                          9         1,08               3         1,43
  10     ROZUMNÍ – stop migraci, diktát. EU    6         0,72               1         0,47
  12     Strana svobodných občanů                      2         0,24               4         1,91
  13     Blok proti islam. – Obran. domova        1         0,12               0         0,00
  14     Občanská demokratická aliance             0         0,00               0         0,00
  15     Česká pirátská strana                              58         6,97             12         5,74
  19     Referendum o Evropské unii                   0         0,00               0         0,00
  20     TOP 09                                                        31         3,73               1         0,47
  21     ANO 2011                                                164       19,73            66       31,57
  22     Dobrá volba 2016                                       1         0,12               1         0,47
  23     SPR – Republ. str. Čsl. M. Sládka             1         0,12               4         1,91
  24     Křesť. demokr. unie – Čs. str. lid.       179       21,54               8         3,82
  25     Česká strana národně sociální                 1         0,12               0         0,00
  26     Realisté                                                         1         0,12               0         0,00
  27     Sportovci                                                      0         0,00               1         0,47
  28     Dělnic. str. sociální spravedl.                  1         0,12               0         0,00
  29     Svob. a př. dem. – T. Okamura (SPD)  60         7,22            35       13,74
  30     Strana Práv Občanů                                   4         0,48               0         0,00
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Výlety do studenecké minulosti 15. 

Rok 1917   (opsáno z Kroniky bez jazykové úpravy)

     Počasí. Nový rok nezačal nikterak pěkně. Již několik dní před 1. lednem
neustále pršelo, zima žádná. Místo sněhu jen voda, kterou potoky ani nesta-
čily pojmouti. Až teprve 18. ledna nastaly mrazy a to tak tuhé, že podle novi-
nových zpráv již 50 let podobné se nepamatovaly. Dostupovaly až -25 st. C,
někdy i více. Nejhorší přitom byl naprostý nedostatek paliva. Sněhu bylo však
velmi málo. 

     Odvody. 1. února byli u vojenské přehlídky muži narození v letech
1892–1898, ze kterých k vojenské službě uznáno z obce 5. Nastoupili
k vojsku dne 12. února. 

     Odvody. 10. února opět vojenské odvody. Voláni k nim byli mladíci na-
rození r. 1899, tedy osmnáctiletí. K tomuto odvodu šlo jich z místní obce 14
a z těch odvedeno jich 8. 

     Zdražení kuřiva. 1. března došlo k druhému zdražení kuřiva. Balíček ta-
báku byl o 5 g menší váhy a stál 10 h, sportka 5 h, krátký doutník 9 h, kubo
a viržinko 16 h, balíček cigaretového tabáku 90 h–1,20 K. Příděl tabáku tra-
fikám byl však také stále menší a menší, takže nastal i nedostatek kuřiva. Bylo
proto hodně přepláceno nebo vyměňováno za látky či potraviny. Mnoho ku-
řáků sáhlo ke kouření suchých listí ostružinových, mařinky vonné neb jete-
lových paliček. Prodávány byly i různé náhražky za tabák jako „Tabakuř“,
„Duhanin“, které nebyly však ničím jiným než směsí různých sušených listů.
(Tabák není, nevadí, Duhanin jej nahradí.)

     Menší příděl mouky. 3. března dáváno bylo na lístky jen polovina
mouky, která majiteli lístků náležela, totiž 25 dkg pro osobu na týden. Mouka
byla také velmi špatná. 

     Petrolej na lístky. 5. března byl u obchodníků Josefa Boukala, Frant. Vi-
tvara a Bož. Jebavé rozdílen petrolej, přidělený obci okresním hejtmanov-
stvím. Každá rodina obdržela 1 l petroleje, ten kdo měl hospodářství, obdržel
2 l, majitel statku 3–4 l. Petrolej vydáván byl na legitimace občanům obecním
úřadem vystaveným a podle seznamů, které od téhož úřadu obdržel každý
výše uvedený obchodník, aby věděl komu a kolik petroleje smí prodati. 

     Odchod k vojsku. 10. března narukovali k vojsku mladíci odvedení dne
10. února. Odešlo jich 6, jelikož dva z odvedených, Josef Jebavý a Jan Šorm
byli od nastoupení vojenské služby osvobozeni na dobu 6 týdnů vzhledem
k jarním polním pracem. 

     Odvody. 13. března šli k vojenské přehlídce muži narození roku
1872–1891. Ze Studence šlo jich toho dne k odvodu 39 a z těch 9 uznáno za
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způsobilé k vojenské službě. Dalších 6 muselo na „vyšší“ prohlídku do Jose-
fova. Tyto ročníky byly za války již po čtvrté u prohlídky. Tím lze si vysvětliti,
že bylo tohoto dne málo odvedených. 

     Rekvisice. 15. a 16. března konána byla v obci vojenská rekvisice veške-
rých zásob obilí, brambor, sena a slámy. Přišlo vojsko se 4 úředníky. Vojáci
byli z Liberce, Češi a Maďaři. Prohledána byla téměř všecka stavení, zásoby
byly sepsány, propočítány a co přebývalo, bylo vykoupeno. V celé obci zaba-
veno bylo celkem 7,16 q brambor, 49 q ovsa, 5,30 q žita a něco slámy. 

     Pošta. 31. března jela naposledy z Jilemnice na Horka pojízdná pošta,
která po dlouhou řadu let projížděla zdejší obcí. Dnem 1. dubna dovážena
byla z Horek pošta jen do Studence, vždy v 5 hodin odpoledne. Jízdu tu uvolil
se obstarávati Frant. Erben, řezník a hostinský, kterého tato služba ochránila
před službou vojenskou. 

     Příděl obilí. 10. dubna byla dopravena z Jilemnice do Studence zásoba
obilí k setí, a to 6 q jarní pšenice, 2 q ječmene a 3,5 q směsky. Obilí toto dodal
válečný obilní ústav a rozděleno bylo na obecním úřadě. 

     Příděl petroleje. 13. dubna rozdílen byl opět petrolej, ale již menší
množství. Každá rodina obdržela 1 l petroleje, ten, kdo měl hospodářství, 2 l.
S tímto petrolejem měli občané vystačiti až do 31. srpna. 

     Příděl masa. 27. dubna rozdávány byly u starosty obce lístky na maso
zdarma, které obdržely chudé rodiny. Na osobu do 8 let přiděleno 5 dkg, na
starší osoby 10 dkg masa na týden. Toto nařízení bylo později změněno ná-
sledovně: 80 kg masa týdně rozdáno bylo zdarma a 90 kg za poloviční cenu, t.
j. za 3,20 K na 1 kg. Příděl činil 0,25 kg na 1 osobu na týden. Maso bylo vydá-
váno přihlášeným 500 osobám v řeznickém obchodě J. Johna až do 14. září,
kdy vydány byly poslední lístky. Okres jilemnický obdržel na tuto nouzovou
akci 50 000K ze státních prostředků. 

     Příděl brambor. 29. a 30. dubna rozdíleny byly zemědělcům brambory
k sázení. Bylo však místo žádaných 150 q bramborů dodáno do obce jen 27
q. Největší příděl činil 60 kg, ostatní 20 neb 30 kg bramborů. Jaro se však
ještě nehlásilo, takže rolníci nemohli začíti s polními pracemi. Teprve prvé
dny květnové přinesly lepší počasí. 

     Letní čas. 1. května zaveden byl opět letní čas jako roku loňského. Naří-
zení toto mělo letos platnost až do 17. září. 

     Máslo. 2. května vydáno okresním hejtmanstvím v Jilemnici nařízení,
podle kterého měla zdejší obec odváděti týdně do okresní sběrny v Jilemnici
42 kg másla. Cena jeho stanovena na 9,35 K za kg. Prvý týden sešlo se tohoto
másla však jen 5 kg. Bylo proto nařízeno obecním úřadem, že z každé krávy
musí majitel odvésti týdně 0,25 kg másla. 

     Vzducholoď. 5. května v 10.30 hod. dopoledne objevila se na východní
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obloze vzducholoď velikých rozměrů a směřovala rychle k západu. Byla to
zde nevídaná podívaná a měla proto mnoho diváků, dokud za Novou Pakou
vzducholoď nezmizela. 

     Odchod k vojsku. 14. května rukovali opět noví domobranci do služby
vojenské a to ročníky 1887–1891 (z těchto odešli z obce 2) a ročníky
1872–1886 (z těchto odešlo jich 5). 

     Prodej chleba. Dnem 1. června zavedl starosta obce prodej chleba na
lístky na obecním úřadě. K tomuto nařízení došlo z toho důvodu, že u pekařů
byla vždy při vydávání chleba mačkanice, ba možno říci rvačka, takže tu šlo
často i o život. A pak se stávalo, že mnohý čekal od 4 hod. ráno před pekař-
ským krámem a v poledne šel domů bez chleba. Proti tomuto nepořádku byli
pekaři bezmocni. Podle nového nařízení byl vydáván chléb vždy v určitý den
pro několik popis. čísel na obecním úřadě a tak dík tomuto nařízení zaveden
byl do vydávání chleba pořádek. 

     VI. válečná půjčka. V červnu vypsána byla VI. válečná půjčka. 

     Odvody. 8. června šli opět k vojenské přehlídce muži narození v letech
1866–1872. Ze zdejší obce nebyl však z mužů těchto ročníků odveden nikdo. 

     Soupis úrody. 24. června až 15. července prováděn byl obecním výbo-
rem soupis veškeré polní úrody. Byla to práce úmorná a namáhavá. V místě
vypadal tento soupis takto:
     pšenice 24 ha 15 a, jarní pšenice 2,69 ha, žita 90,19 ha, jarního žita 5,90

ha, ječmene 4,89 ha, ovsa 80,43 ha, pšenice se žitem 21 a, směsky 15,46
ha, hrachu 30 a, čočky 1 a, bobů 13 a, zelí 1,08 ha, brambor 55,59 ha, řepy
4,25 ha, zeleniny 15 a, lnu 15,92ha, jetele 66,90 ha, úhorem 7,78 ha, louky
224,45 ha, zahrad 10,54 ha, pastvin 20,24 ha, lesů 215,44 ha, rybníků 28
a, soukromé cesty 10,45 ha, veřejné cesty 25,78 ha, neplodné půdy 2,70
ha, zastavěno 8,75 ha. Celkem 894,66 ha, z toho 376,03 ha orné půdy. 

     Telefon. 12. července dohotovena byla telefonní linka z Jilemnice do
místní továrny Fejfar a Mládek. 

     Kácení lesa. Dne 3. srpna započala obec porážeti stromy nad Štefanovou
pilou na stráni. Práce ta trvala tři týdny a účelem jejím bylo opatřiti palivo
obyvatelstvu. Dříví však bylo drahé a bylo jej málo. Obec utržila za ně čistých
2200 K.

     Odběr zvonků. 10. září byl ze vsi odvezen k účelům válečným i malý zvo-
nek ze zvonice u Kuříků a u Vondráků, dále zabaven a odvezen i školní zvo-
nek, kterým dáváno bylo znamení k zahájení a ukončení školního vyučování. 

     Škola. 15. září započal nový školní rok. Učitelský sbor zůstal t. r. nezmě-
něn a na škole zapsáno bylo celkem 300 dětí. Ještě v září nařízeno bylo škol-
ními úřady učitelstvu, aby vybídlo žactvo ke sbírání tkanin všeho druhu,
kaštanů, pecek, kostí, kopřiv a ostružinového listí. Všechny tyto věci do školy
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dětmi přinesené byly pak doručeny okresnímu hejtmanství v Jilemnici. 

     VII. vál. půjčka. V tomto čase vypsána byla VII. válečná půjčka. 

     Úmrtí. 20. září zemřel v Jilemnici Jan Hakl, bývalý majitel zdejšího vel-
kostatku, ve stáří 84 let. Pohřeb jeho konal se v neděli dne 23. září odpoledne
a zúčastnilo se jej mnoho občanů studeneckých. Pohřben byl do rodinné
hrobky v Jilemnici. Zesnulý byl v mládí prostým ručním tkalcem, později ob-
chodníkem a posléze majitelem dvou panství a dvou domů v Jilemnici. Všeho
toho nabyl svým obchodním snažením. Velmi často ukázal se jako lidumil.
Hlavně hasičské spolky byly jím podporovány, neb byl dlouholetým předse-
dou hasičské župy. Velkostatek Studenec daroval své dceři Janě, kterou pro-
vdal za rakouského generála Hiltla. 

     Brambory. V říjnu t. r. vzaty pod státní dozor i brambory. Každý rolník
obdržel výkaz, kde bylo uvedeno, kolik polí měl bramborami osázeno, kolik
má skliditi, kolik ponechává se jemu na výživu a k sázení a kolik musí odvésti.
Dle těchto výkazů mělo býti ze Studence odvedeno celkem 2000 q bram-
borů. Odvedeno však bylo jen 685 q, z toho 50 q odvezeno na nádraží do
Martinic, 22 q dáno pro tovární kuchyni firmy Fejfar a Mládek, 20 q dáno po-
lévkovému ústavu Jos. Johna ve Studenci, 171,94 q brambor uloženo ve škol-
ním sklepě a ostatní rozděleny byly mezi obyvatele obce, kteří brambory
sami nepěstovali. Na jednu osobu připadlo 60 kg a platilo se za ně 25 K za 1
q. Zemědělec obdržel 20 K, ze zisku připadly 4 K válečnému obilnímu ústavu
a 1 K obci na režijní výlohy. 100 q brambor zaplatilo okresní hejtmanství a ty
byly rozděleny po 50 kg mezi místní nejchudší obyvatele. „Pod rukou“ pro-
dáván byl 1 q brambor v této době za 50 K, ba často platilo se i více. 

     Zdražení jízdy. 1. prosince zvýšeno bylo jízdné na železnicích o 50 %.
Přesto byl však ve vlacích neustále veliký nával, všude plno cestujících s vel-
kými zavazadly s potravinami, které lidé sháněli, přepláceli neb vyměňovali
po širokém okolí. A takto těžce sehnané potraviny byly mnohdy četnictvem
ve vlaku neb na nádraží zabaveny. Postižený nejen že nic za odebrané zboží
nedostal, ale platil ještě pokutu a prozradil-li toho, od koho nakoupil, byl i ten
trestán. A tak lidé konali cesty za živobytím pěšky, obyčejně za noci, vyhýba-
jíce se přitom silnicím a všem frekventovanějším místům. Tohoto roku do-
stoupila bída a drahota stupně ještě vyššího. Rok tento byl velmi suchý,
urodilo se málo, bylo i málo píce pro dobytek, dobytek byl neustále odebírán,
takže nastala i nouze o mléko a máslo a následkem sucha ve velké části obce
i o vodu. Za máslo nechali si zemědělci platiti 40 až 50 K za 1 kg, platilo se
i za ně více však šatem, prádlem, látkami, kávou, cukrem, tabákem a p.
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Zprávy ZŠ a MŠ Studenec
     Nový školní rok se v době vydání tohoto Zpravodaje blíží pomalu k závěru
prvního pololetí. Průběh zatím zpestřují odstávky elektrické energie a vrto-
chy počasí, a tak dostává slovo i náhradní program (exkurze, filmová před-
stavení v Jilemnici). 

     Od 1. září 2017 realizuje škola vlastní projekt „Kvalitním vzděláváním
k rovným příležitostem“ z finančních prostředků z Operačního programu
Věda, výzkum, vzdělávání. 

ZPRÁVIČKY Z MATEŘSKÉ
ŠKOLY STUDENEC
     U nás ve školce jsme si podzim
užili. V září jsme se seznámili s pro-
středím a už nám na dveře ťukala
úžasná hudebnice paní Dagmar Če-
musová, která dětem přivezla před-
stavení s názvem „Karneval zví-
řátek“. Příběh byl plný písniček, děti
se zapojily do děje tleskáním, dupá-
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ním a hraním na tělo. A tak nikdo neměl čas zlobit. Všichni jsme si program
moc užili. 
     Stejně jako v loňském školním roce, tak i letos se nám jednoho dne v říjnu
ve třídě nafoukl veliký stan ve tvaru půlbalónu. Přijelo k nám totiž Sférické
kino. Děti se v kině položily na zem a nad jejich hlavami se odehrál příběh,
který vyprávěl o „Tajemství stromů“. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých
informací ze světa malých broučků a co se vlastně odehrává uvnitř stromů.
Načerpané vědomosti jsme si opakovali na našich podzimních vycházkách.
Vždyť podzim nám přináší tolik změn v přírodě a listy se zbarví nádhernými
barvami. A těch kaštanů, žaludů, hub… To vše nás lákalo vyrábět spoustu krás-
ných věcí. 
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     Začátkem měsíce listopadu jsme zhlédli v prostorách školky zajímavou
loutkovou pohádku „Jak čerti Jelito a Kopyto vařili vtipnou kaši“. Tu nám
představili herci z divadelního spolku Pernštejni. Tak jak už to bývá, zamo-
taný příběh dobře dopadl. Dobro zvítězilo nad zlem. Kromě čertů jsme ob-
divovali krásné kulisy, které toto loutkové představení má. Nakonec dostaly
děti svolení si na některé loutky opatrně sáhnout a společně s nimi se vyfotit.
Máme tak všichni krásnou památku. 
     Čas utíká jako voda, proto jsme se již na začátku listopadu začali připra-
vovat na nejkrásnější svátky roku – Vánoce. Učíme se spoustu básniček a pís-
niček a těšíme se na to, až vše ukážeme rodičům na Vánoční besídce. Ale ani
naše ruce nezahálí a vyrábí spoustu originálních výrobků, které si budete
moci prohlédnout, případně zakoupit, na předvánoční akci „Pohoštění
obecní polévkou“. 
     Přejeme všem krásné a pohodové vánoční svátky a v novém roce moře
zdraví, lásky a co nejvíce dětského úsměvu. 

Kolektiv učitelek MŠ Studenec

ZPRÁVIČKY Z MŠ ZÁLESNÍ LHOTA
     Podzim se brzy rozhodl vyměnit si s létem místo a my jsme se začali vě-
novat podzimním aktivitám. Pozorovali jsme rychle se měnící přírodu kolem
nás, listí měnilo své barvičky, lístečky padaly na zem a my je mohli sbírat
a něco pěkného vytvořit. Při procházkách po okolí jsme sbírali kaštany
a šípky, dokonce i houby. 
     Zapojili jsme se do projektu „Máme rádi zvířata“, kdy do školky přijela
milá paní ze Státní veterinární správy povědět nám něco zajímavého a pouč-
ného o domácích zvířátkách a mazlíčcích. Na závěr poučné „přednášky“, do
které se děti aktivně se svými znalostmi zapojovaly, jsme dostali pěkné dá-
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rečky ve formě zvířátkového pexesa
a společenské hry, něco dobrého na
zoubek a plyšového pejska, který
nám všem ve školce připomíná, že
se máme ke vše zvířátkům hezky
chovat. Zapojili jsme se do výtvarné
soutěže pod záštitou Státní veteri-
nární správy, jak jinak než o zvířát-
kách a společnými silami a fantazií
jsme vytvořili obrázek s domácími
zvířátky. Děti tvoření moc bavilo
a ještě více se těší, jestli s naším ob-
rázkem soutěž třeba vyhrajeme.
Bylo by to moc fajn, tak nám, pro-
sím, držte pěstičky, ať se usměje
v soutěži štěstí i na naše nejmenší
dětičky. 
     Dalším příjemným zpestřením
pro nás bylo na konci října naše ob-
líbené sférické kino, se kterým za
námi do školky přijel pan David,
tentokrát se zajímavou pohádkou
„Tajemství stromů“. Všem se nám
kino opět moc líbilo a budeme se
těšit na další zážitky, které nás v nad-
cházejících měsících čekají. 
     Sice je ještě listopad, ale čas tak
rychle letí, že se ani nenadějeme
a budou tu Vánoce. 
     Proto Vám všem přejeme klidný
a pohodový adventní čas a krásné
prožití vánočních svátků. 

Děti a paní učitelky
z MŠ Zálesní Lhota

VOLBA POVOLÁNÍ PRO ŽÁKY 9. TŘÍDY
     V rámci Volby povolání se žáci 9. třídy zúčastnili 9. listopadu 2017 Burzy
středních škol v Turnově. Více než 30 středních škol se prezentovalo u svých
stánků a seznamovalo zájemce s řad žáků 9. ročníků s požadavky na přijímací
řízení a s provozem středních škol. Některé školy dokonce rozdávaly menší
upomínkové předměty (propiska s logem školy, tašky). Žáci tak měli možnost
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získat nové informace o vybrané škole, protože zástupci středních škol byli
velmi ochotní. Do Studence se všichni vraceli se spoustou nových dojmů
a informací. 
     Součástí přípravy na budoucí povolání byla i beseda s pracovníky Úřadu
práce. Paní Věra Jetelová seznámila žáky se současnou situací na trhu práce
a s úskalími hledání nových pracovních pozic, s výší současných mezd v ně-
kterých oborech a podala další odborné informace k výběru středních škol. 
Oblíbené jsou i exkurze přímo do některých středních škol. Například zá-

jemci o studium na ISŠ Vysoké nad Jizerou se zúčastnili Dne otevřených
dveří nazvaným Technikem v autobranži. A jak se jim tam líbilo? Láďa Synek,
Kuba Ježek, Lukáš Kalenský se shodli, že: …po příjezdu do Vysokého jsme se
zaregistrovali do soutěže s 8 stanovišti, kde jsme zapojovali elektrický obvod,
vyměňovali kola u auta, poznávali autosoučástky a značky aut, jako lakýrníci
zkoušeli lakovat obrázek a soutěž zakončili vědomostním testem. Odměnou
byla rallye jízda se zkušeným řidičem, ze které byli všichni zúčastnění nad-
šení. 
     Na základě nabídky SŠGS Nová Paka se zájemci z řad 9. třídy zúčastňují
Kroužku truhlářské zručnosti ve Vrchlabí, kde získávají oborné vědomosti
k práci se dřevem a zvažují, zda by se chtěli této práci věnovat jako svému
budoucímu povolání. 
     Ve čtvrtek 16. listopadu byla pro deváťáky přínosem a jimi velmi poch-
valně hodnocená účast na Dni otevřených dveří v jilemnické firmě AGRO-
JILM, kterou uspořádala firma ve spolupráci se Střední školou technickou
a řemeslnou Nový Bydžov, Střední školou gastronomie a cestovního ruchu
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Nová Paka, firmami DS HOL-
DING a Řeznictví Soukupovi.
Zde po předání informací o ak-
tivitách firem a SŠ formou,
např. prezentace Od vidlí po
vidličku, či prezentací SŠGS
Nová Paka a SŠTŘ Nový Bydžov
následovaly interaktivní pro-
hlídky areálu živočišné výroby
s ukázkou nejnovější firemní
techniky. U některých strojů
mohli žáci sami vyzkoušet jejich
kvality, nejvíce oblíbeným se
stal kombajn T550 se zvukovým
vyrovnáváním, jehož „nakláněcí
kvality“ žáci vyzkoušeli osobně.
Pro mnohé žáky bylo úplně
novým vidět bourání vepřové
půlky, což odborně předvedli
žáci SŠTŘ Nový Bydžov. Spo-
lečně se žáky SŠGS Nová Paka
jsme mohli připravovat a sou-
časně i ochutnávat míchané ná-
poje, brousit dřevo na brusce,
což velmi zdatně předváděla
naše bývalá žákyně Bětka Bušá-
ková, nebo si pohladit čerstvě
narozená telátka. Exkurze byla
ukončena v bioplynové stanici
v Bělé u Staré Paky. Možná i tato
forma vzdělávání přispěje k vy-
řešení otázky „Kam na střední
školu?“
     Další podrobné informace
o studiu na středních školách
žáci získávají společně se svými rodiči na burze SŠ v naší ZŠ. Tato burza pro-
běhla 21. 11. 2017 na půdě ZŠ. Byli pozváni zástupci z 20 středních škol, kteří
podrobně seznámili zájemce z řad žáků i rodičů s možnostmi studia na jejich
střední škole. Burze předcházela informační schůzka rodičů a žáků 9. třídy
s výchovnou poradkyní, která podala všem přítomným aktuálně platné in-
formace ohledně přijímacího řízení na SŠ. 

PaedDr. Dana Synková, výchovná poradkyně ZŠ
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Farnost Studenec
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018
     I když je teprve listopad, blížící se Vánoce jsou už jako každý rok kolem
nás trochu přítomné. Budeme si při nich připomínat narození Ježíše v Bet-
lémě, ale také události s jeho narozením spojené. Mezi ně patří i příchod vý-
chodních mudrců, kteří se vedeni hvězdou přišli právě narozenému Ježíši
poklonit. Z vyprávění evangelií není jasné, kolik jich bylo. Na to, že byli tři,
se usuzuje z darů, které vyprávění zmiňuje – přinesli zlato, kadidlo (vonnou
pryskyřici, nebo směs pryskyřic a květů, která se používala při náboženských
obřadech, má výrazné dezinfekční účinky) a myrhu (vonnou, velmi draho-
cennou pryskyřici, která se používala při balzamování, pro výrobu mastí a na
vykuřování během pohřbů), tedy dary v té době velmi ceněné. Na dlouhou
tradici dávání darů (tradice koledování má zřejmě středověký původ) v den
Tří králů navázala v roce 2000 Charita Česká republika. Prostřednictvím ko-
ledníků zve všechny lidi dobré vůle k účasti na pomoci těm, kteří to v nej-
bližším okolí, ale také ve světě potřebují. 
     Chceme Vám touto cestou ohlásit osmnácté pokračování Tříkrálové
sbírky na začátku nového roku. Skupinky koledníků se ve Studenci vydají na
cestu v neděli 7. ledna 2018. V okolních obcích budou chodit přibližně ve
stejném termínu. Budete-li si to přát, napíší Vám při své návštěvě na dveře
tradiční C † M † B doplněné letopočtem jako přání do celého roku (jedná se
o iniciály latinského požehnání Christus mansionem benedicat, tedy Kristus,
ať žehná tomuto domu). 
     Každý vedoucí skupinky se
bude moci prokázat průkazkou
potvrzenou vedením Charity ČR
a platným občanským průka-
zem. Pokladnička bude zapečetěna
a označena znakem Charity ČR.
(V případě, že narazíte na falešné
koledníky, kontaktujte prosím slu-
žebnu Policie ČR v Jilemnici na čísle
481 544 333.) 
     Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky bude z největší části použit na nákup
pomůcek pro špatně pohyblivé pacienty. V případě potřeby pomůže za-
jistit i nákup zdravotnického materiálu nebo z něj bude poskytnuta
pomoc lidem z našeho regionu, kteří by se jinak dostali do tíživé sociální si-
tuace. V předešlém roce jsme tak díky vybraným prostředkům mohli pořídit
například dva mechanické speciální vozíky pro imobilní pacienty, toaletní
židli, pomůcky do vany a zdravotnický materiál. Stejně jako v předešlých le-
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tech sbírka podpoří i humanitární pomoc u nás a v zahraničí. V tomto
roce půjde o příspěvek na humanitární projekty v Indii a v Hondurasu. Kon-
krétně se jedná o kvalifikační kurzy pro nevyučenou a nezaměstnanou mlá-
dež v oblasti města Bangalore (hlavní město indického státu Karnataka)
a výstavbu domků pro chudé v oblasti Belgaum. Další část výtěžku sbírky
bude využita pro projekt zaměřující se na mimořádné situace, tedy na krytí
nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod. 
     Doufáme, že Vám letošní koledování udělá radost a přinese mnoho dob-
rého nejen k Vám, ale i do domácností lidí, kterým je určena následná pomoc. 
Za spolupráci a pomoc předem děkujeme. 
                                                             Radostné Vánoce a požehnaný nový rok 2018

za Farní charitu Studenec přeje Heda Jiranová 

Pro více informací o naší organizaci i o samotné sbírce navštivte
náš web: www. studenec. charita. cz. 

KLUBKO DĚTÍ
     Klubko Studenec je
součástí Papežských mi-
sijních děl dětí. Schá-
zíme se na faře pra-
videlně 1× za měsíc, kaž-
dou 2. středu na 1,5 ho-
diny. Chodí nám 12–16
dětí. Pravidelným pro-
gramem je modlitba Rů-
žence a Anděl Páně za děti v misiích. Mezi tím si zpíváme, vyrábíme a hrajeme
různé hry. Učíme se přijímat i darovat a ukazovat dětem realitu života. Poví-
dáme si o radosti i smutku, životě i smrti, zdraví i nemoci. Děti pravidelně
malují vánoční a velikonoční pohledy a pořádají s námi misijní cukrárnu. Vý-
těžky z těchto akcí posí-
láme na PMD, odkud
putují na pomoc v roz-
vojových zemích. Proti
chudobě, nemocem, ne-
gramotnosti, nesprave -
dlnosti a vykořisťování. 
     Podrobnosti najdete
na: http://www.missio.cz.

Za vedoucí
Jitka Kuříková

a Veronika Vanclová
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STUDENECKÉ VÝROČÍ 1868–2018
     Vážení spoluobčané, 
v minulém období – ve Zpravodaji č. 6/2015 a č. 6/2016 – jsme Vás informo-
vali o významném výročí naší obce i farnosti – v roce 2018 uplyne 150 let od
dokončení výstavby a posvěcení studeneckého kostela sv. Jana Křtitele. 
     Na toto významné výročí se farnost již několik let připravuje a chtěla by
jej oslavit v opraveném a vymalovaném kostele. Za tímto účelem byl také za-
ložen speciální běžný účet č. 328 682 0349/0800, ze kterého jsou všechny
položky spojené s malováním kostela propláceny. Ke dni 1. listopadu 2017
je na účtu 228 957,96 Kč. 
     Jistě Vás zajímá rozpočet této náročné akce:
     Výmalba kněžiště včetně osvětlení byla provedena v roce 2014 s nákladem
387 858 Kč. 
     Oprava elektroinstalace lodi kostela včetně osvětlení byla provedena v
lednu 2017 s nákladem 338 812 Kč. 
     Zbývá tak provést nejnáročnější část, malování lodi kostela. Tato akce
musí být s ohledem na obrazce na stropu a stěnách provedena za účasti a ve
spolupráci s restaurátory, což podstatně zvyšuje rozpočet. Jeho předběžná
výše činí včetně postavení lešení a restaurátorských prací cca 1. 480 tis. Kč.
V současné době se připravují podklady pro výběrové řízení a pro žádost
o dotaci. Tuto akci bychom rádi realizovali v roce 2018 tak, aby výročí mohlo
být oslaveno již ve vymalovaném kostele. 
     Na tomto místě bychom chtěli poděkovat všem dárcům finančních pro-
středků i všem spoluobčanům, kteří se na realizaci provedených prací podí-
leli. 
     S ohledem na značnou finanční náročnost akce se opět obracíme na
všechny studenecké občany, rodáky, podnikatele i přátele Studence, dále pak
na rodiny, které mají na studeneckém hřbitově své předky, se žádostí o fi-
nanční příspěvek. Příspěvky je možné zaslat na uvedený účet, případně
osobně předat na faru nebo do kostela. V případě zájmu bude možno vystavit
potvrzení o daru pro účely odpočtu daně z příjmu. 
     O dalším průběhu oprav i příprav významného výročí Vás budeme prů-
běžně informovat. 
     Doufáme, že společným úsilím se nám podaří vzhled studeneckého kos-
tela vylepšit, a tím zachovat historickou památku i pro další generace. 
     Předem děkujeme za vstřícné pochopení i za případnou finanční pomoc. 
Za farnost, ekonomickou a technickou radu farnosti

P. Mgr. ThLic. Miloslav Paclík
Ing. Jiří Ulvr

Ing. Pavel Jiran
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. 

Zimní čas – pozvánka do knihovny
     Dny přecházejí velmi brzy v podvečery, tma a zima vyhání lidi do pří-
jemně vytopených domovů. A to je čas i prostor pro knihy. Moc se na ty
chvíle těším, sednout si k plápolajícímu krbu, nebo alespoň k radiátoru (krb
si lze přimyslet) a číst. Připravila jsem si pro Vás na tyto zimní večery několik
knih, které počtem stránek vyplní delší čas. Kdy jindy vzít do ruky objemnou
knihu, než právě teď?

Žítkovské bohyně
Kateřina Tučková
     Jedna z knih v mém „vnitřním“ seznamu. Prostě jsem
věděla, že ji chci přečíst. A to přesto, že podobná témata,
léčitelství, esoterika, nejsou mými oblíbenými tématy.
Podle mne lidé velmi často otevírají dveře, o kterých ani
trochu netuší, kdo, nebo co, jimi projde. 
     Tato kniha však byla psána jako životní příběh. Příběh
o ženách a lidech, kteří díky svému přesvědčení trpěli pro
svou odlišnost v minulém režimu a vlastně v mnoha jiných
režimech také. 
     Ono se na jednom místě píše, že bohyně vždy platí za své nadání těžkým
údělem v životě. Že jejich moc je vždy draze vykoupena. A to platilo o těch, co
se skrze své dary rozhodly pomáhat, i o těch, co se nezdráhaly naopak škodit. 
     Z tohoto důvodu hodnotím tuto knihu, která místy připomíná hodno-
věrný studijní materiál, vysoko. Praktiky bývalého režimu v době normalizace
mi připomněly, že vše jiné a odlišné se neslučovalo s linií Strany, a bylo tedy
násilně potlačováno. 
     Škoda, že máme tak krátkou paměť. Snad nám tato kniha připomene cenu
svobody, tak jako mně. Velké uznání autorce, která ve svém mládí dokázala
napsat tak čtivý a propracovaný román. 

Marťan
Andy Weir
     Kniha mi byla doporučena a prý ať si přečtu knihu
dříve, než uvidím film. Když o sobě řeknu, že jsem vylo-
ženě technický analfabet, tak se obávám, že se ještě nad-
hodnocuji, proto tak úplně nechápu, jak je možné, že jsem
se zanořila do popisování technických postupů a ani pís-
menko jsem nepřeskočila. Ale je to tak. 
     A nejen to – navíc jsem se od první do poslední stránky
skvěle bavila. Takže jediné vysvětlení je to, že je ta kniha
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tak brilantně napsaná, že i člověk jako já, čte a čte, dokud se příběh hlavního
hrdiny (a nejen jeho, ale i všech okolo) neuzavře. 
     Pokud by mohl někdo přežít tak dlouho na Marsu, musel by to být někdo
hodně podobný jemu – inteligentní, s obrovskou dávkou humoru. 
     Celkově uvěřitelný, hluboce lidský příběh, vypovídající něco o tom, že
když nám lidem konečně dojde, že jde o životy, tak se většina z nás dokáže
chovat lidsky. Což je pro mne poselství této knihy. Těším se na film. 

Volání Kukačky
Robert Galbraith
     Pomalejší tempo knihy jsem si vyloženě vychutnávala.
Po mém období thrillerů mne překvapilo, s jakou radostí
jsem se stránku za stránkou probírala poctivou detektivní
prací. Cormoran Strike a Robin působí lidsky naprosto
uvěřitelně a budou patřit mezi mé oblíbené dvojice hr-
dinů z knih. Jinak musím říci, že jsem neočekávala, že
bych byla knihou zklamaná, podle mne Rowlingová pro-
stě umí psát. A tentokráte jsem od olala sv ému zlozvyku
a nepodívala se na konec knihy, i když těch stránek mezi
začátkem a koncem je opravdu hodně. 

Egypťan Sinuhet
Mika Waltari
     Knihu, která se celosvětově umísťuje na předních mís-
tech žebříčků, jsem přečetla kdysi na škole. A asi nikdy ji
nebudu číst znovu. Ten, kdo příběh prožil, nezapomene.
Genialita autora je podle mne v tom, že skutečně čtenáře
vtáhne do Egypta a do života hlavního hrdiny. Já jen četla
a četla a četla, dokud jsem nedočetla. A dosud si pamatuji
ten pocit neskutečna, když jsem se zase rozhlédla kolem
sebe. Málokterá kniha mne tak dlouho „neopustila“ ani
po svém dočtení. Myslím, že je v mnoha ohledech
opravdu jedinečná a hlavně jedinečně napsaná. 

Eragon
Christopher Paolini
     Jako kniha pro mládež napsaná v žánru fantasy si
podle mne zaslouží vysoké hodnocení. Dějově vypraco-
vané, napětí, dobrodružství, zajímavé postavy a Safira
(drak), ta prostě nemá chybu. Udivující, vzhledem ke
stáří autora. Knihy – celkem čtyři, začal psát, když mu
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bylo tak 16 let. 

     Všem čtenářům přejeme překrásné zimní večery a pokud se někomu za-
steskne po knize, tak se budeme těšit na Vaši návštěvu. 

Ludmila Tauchmanová

Sbor dobrovolných hasičů Studenec
MLADÍ HASIČI ZE STUDENCE
„MLADŠÍ SOPTÍCI“
Závod požárnické všestrannosti Plamen 2017
     V sobotu 14. 10. 2017 jsme se Soptíky jeli v 7.30 do
Vysokého nad Jizerou na okresní kolo hry „PLAMEN“ –
ZPV (závod požárnické všestrannosti). Konkurence
byla veliká. V mladší kategorii soutěžilo 49 hlídek. Sop-
tíci poprvé vyrazili v nových mikinách a čepicích. Moc
jim to slušelo. 
     Na soutěži jsme se přihlásili a v 9.30 začal závod.
Dnes jsme si na start museli opravdu dlouho počkat. Naše první mladší
hlídka vyběhla ve 13.00 a pak už na trať vybíhaly i ostatní hlídky. Před startem
jsme si zopakovali pár znalostí, našli v lese kešku, rozcvičili se a posilnili obě-
dem. Po odběhnutí závodu dostal každý závodník medaili a diplom. Tento
rok byla trať náročná – hned po startu čekal na děti veliký kopec. Asi kolem
15. 00 jsme byli doma. Byl to moc pěkný den. A pak už jsme doma s netrpě-
livostí čekali na výsledky. Jaká veliká radost se vlila do našich srdcí, když jsme
zjistili, že naše hlídka Studenec A „Danda a jeho banda“ skončila na 2. místě.
Členové této hlídky: Ja-
nička Vanclová, Ba-
runka Bulušková, Zu-
zanka Tomášová, Péťa
Brožová a Danda Lu -
keš – získali pouze 5
trestných bo dů za
střelbu. 
     Ale i ostatní hlídky
nás mile překvapily.
„Klučičí parta Hic“ Stu-
denec B skončila na
13. místě. Členové této
hlídky: Olda Tomáš,
Kuba Trejbal, Kuba
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Šulc, Jirka Hampl a Míra
Greguš. 
     Naši „Nováčci“ Stude-
nec C se umístili na 39.
místě. Svůj velký závod si
odběhli: Danielka Ottová,
Barča Trejbalová, Fanda
Bartoň a Terezka z SDH
Nedaříž. Doma nebo v cíli
nám letos fandili Jára Bu-
lušek, Romča Sklenička,
Lenička Vanclová a Vane-
ska Mencová. 
     Všem moc gratuluje -
me. Jste jedničky a zaslou-
žíte si veliký potlesk. Roz-
hodčí za Studenec: Jirka
Vancl, Bohdana Hašková,
Maruška Tomášová a Péťa
Hák. Všem dětem gratuluji.
Jsou to šikulky. A všem ve-
doucím: Vlaďce Buluško -
vé, Bódě Haškové a Šárce
Trejbalové děkuji moc za
trpělivost a po moc. Pří-
prava na tento závod je
náročná a my to letos
zvládli na jedničku. 

Miroslava Vanclová
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POZVÁNKA
Sbor dobrovolných hasičů Studenec Vás srdečně zve na

HASIČSKÝ BÁL
v sobotu 27. ledna 2018 ve 20. 00 v sokolovně ve Studenci

K tanci a poslechu hraje studenecká skupina ČLOVĚČE, NEZLOB SE
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STARŠÍ DĚTI SE STALY KRÁLI ÚTOKŮ 
     Poslední naší soutěží ze série „O pohár dráčka Soptíka“ byl Závod hasičské
všestrannosti v Jablonci nad Jizerou. Za Studenec závodily dvě hlídky. Umís-
tily se na 6. a 13. místě. I když toto umístění nebylo valné, nezkazilo jim to
veliký úspěch, který si nasbíraly na jarních soutěžích. Staly se v tomto poháru
KRÁLI ÚTOKŮ. Pro toto ocenění jsme
si dojeli 21. 10. na celkové vyhlášení do
Košťálova. Dostali jsme nádherný pohár
a tašku dobrot. V ostatních disciplínách
jsme se umístili na 6. místě. 14. 10. jsme
vyrazili na okresní hru Plamen. Umís-
tění: Hlídka A – 12. místo, hlídka B – 46.
místo. Dorostenky – Bára Vanclová 8.
místo a Barča Šmídová 13. místo. Doros-
tenci – Adam Kalenský 6. místo. 
     Protože soutěží bylo za tuto sezónu
opravdu hodně, odměnili jsme děti
v zábavném centru v Jilemnici. Dostaly
pizzu a společně jsme si zahráli bow-
ling. O hasičáku 6. 11. jsme se sešli v so-
kolovně na florbal. Tím končí náš
hasičský podzim a všichni se těšíme na
jaro, až opět nastartujeme mašinu a vy-
razíme bojovat s vodou na jarních sou-
těžích. 

Veronika Vanclová
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T. J. Sokol Studenec
BĚH 17. LISTOPADU
     Děti z lyžařské přípravky startovaly pod hlavičkou ZŠ Studenec na tradič-
ním 48. ročníku Běhu 17. listopadu v Kopidlně. Závod pořádá místní zahrad-
nická škola v zámeckém parku. Krásný anglický park má více jak stoletou
historii, ale nedávná větrá smršť i zde poničila mnoho mohutných vzácných
stromů. 
     Studeneckých dětí startovalo nakonec jen jedenáct, ostatní ze zdravotních
důvodů zůstaly doma. Závod je pořádán především pro školy jičínského
okresu a našim se mezi více jak dvěma stovkami startujících dařilo: 1. místo –
Matěj Tauchman, 2. místo – Max Pacholík, Vojta Kodym, 3. místo – Emma Há-
ková, Šimon Horáček
     Umístění ostatních: 4. Eliška Jodasová, 4. Josef Šedivý, 5. Laura Buďárková,
7. Barbora Trejbalová, 7. Karolína Pavlová, 11. Justýna Horáčková

Jaroslav Hák
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Eliška Jodasová, 
Laura Buďárková, 

Barbora Trejbalová
Justýna Horáčková

– žákyně 2. třídy

Josef Šedivý, 
Matěj Tauchman, 

Šimon Horáček
– žáci 3. třídy
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Sportovní klub Studenec

FOTBAL
     Podzimní mistrovská část sezóny 2017/2018 za sebou v semilském okrese
a Libereckém kraji už zavřela svá dvířka, i když se nechala několik nesehra-
ných zápasů na jaro. Říjnové počasí totiž fotbalu krajně nepřálo, hrálo se na
těžkých terénech nebo na umělých trávnících v okolí. Přeložením zápasu na
UMT se na jedné straně sice ušetří domácí hřiště, na druhé straně toto řešení
přináší jednak nemalé navýšení nákladů (pronájem UMT, doprava), jednak
ušlý zisk s prodeje občerstvení a vstupného na domácím hřišti. 
     Samotný fotbal se připravuje na mimořádnou valnou hromadu a v době
vydání tohoto Studeneckého zpravodaje snad bude mít Fotbalová asociace
ČR svého nového předsedu a začne se řešit patová situace, která má důsledky
především ve financování sportu jako takového. Stále více se ukazuje, že fi-
nancování sportu ze státního rozpočtu prostřednictvím „zastřešujících“ insti-
tucí (Česká unie sportu, Český olympijský výbor, Orel, Sokol, sportovní svazy
a tři desítky dalších…) je neprůhledné a nesystémové a jediným řešením by
mělo být přímé financování sportovních spolků. Bohužel současné Minister-
stvo školství, mládeže a tělovýchovy není schopno toto financování objek-
tivně zajistit. 
     Podzimní část sezóny byla pro studenecké týmy velice náročná, neboť
v průběhu týdne musela studenecká družstva odehrát až dvacet zápasů v jed-
notlivých věkových kategoriích a výkonnostních úrovních. Proto na úvod
„bilancování“ patří velké poděkování všem, kteří se na zajištění nejen pod-
zimu 2017, ale i celého roku 2017 podíleli. 
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Mladší přípravka

Mladší přípravka chlapci
     V nejmladší věkové kategorii se do pravidelných mistrovských soutěží
tentokrát zapojil pouze jeden tým, který se připravuje pod vedením Martina
Hrubého a Petra Bartoně, Soutěž je hrána opět turnajovým systémem a ani
tato kategorie nebyla ušetřena rozmarů počasí, a tak podzimní program
nebyl naplněn. 

Výsledky přípravka A
     Košťálov-Libštát            19:1                          Jilemnice B                      16:3
     Martinice                       13:5                          Jilemnice A                        7:9
     Roztoky                            6:4                          Nová Ves                          13:2
     Horní Branná B            13:1                          Nová Ves                          10:1
     Horní Branná A              2:7                          Horní Branní B               16:2
     Jilemnice B                    19:6                          Horní Branná A                4:7
     Jilemnice A                    10:6

Tabulka
    1.   SK Jilemnice A                         14       11         1         2         147:46         34
    2.   TJ Sokol Horní Branná A       12       11         0         1        123:33         33
    3.   SK Studenec                          13       10         0         3        148:54         30
    4.   TJ Sokol Roztoky                       9         6         1         2          84:30         19
    5.   SK Jilemnice B                         14         5         0         9        88:109         15
    6.   TJ Sokol Nová Ves                   13         4         0         9        53:128         12
     7.   TJ Sokol Horní Branná B       11         2         0         9        33:120           6
    8.   TJ Sokol Martinice                    9         1         0         8          40:96           3
    9.   FK Košťálov-Libštát                  9         1         0         8         14:114           3

Střelci branek SK Studenec A
     54 – Kuba Šulc 7 – Vojta Kodym
     31 – Olda Tomáš 5 – Oliver Korotvička 
     21 – Zdeněk Mazánek 3 – Jirka Hampl
     14 – Kuba Lejdar 2 – Dominik Šedivý
     10 – Jára Bulušek 1 – Fanda Bartoň

Starší přípravka
     V kategorii starší přípravky měl SK Studenec zapojeny celkem čtyři týmy,
v okresním přeboru Semilska hrálo áčko a béčko pod vedením Petra Huřťáka
a Aleše Jodase, které doplňovaly dívky (mezi chlapci mohou startovat dívky
o rok starší nebo celý tým vyšší věkové kategorie) pod vedením Ivety Jeriové
a Andrey Čapkové. Navíc dívky z kategorie starší přípravky se opět zapojily
do celostátní ligy starších přípravek. 
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     V soutěži si zatím nejlépe vedou
dívky, které mají na svém kontě jedi-
nou porážku v Lomnici, kam odjel
tým bez řady opor, které se ve stejný
termín zúčastňovaly jiné sportovní
akce. Zajímavostí určitě je, že čtyři
dívky z tohoto týmu (Gabriela Hubá-
lovská, Nikola Jeriová, Petra Po-
korná a Markéta Štefanová) byly
nominovány do chlapeckých okres-
ních výběrů. Čtveřici dívek v okres-
ních výběrech ještě doplnili Matěj
Budín a Tim Hofman. Navíc Iveta
Bartoňová a Markéta Štefanová se
zapojily do výběru Královéhradec-
kého a Pardubického kraje v katego-
rii U12. 

Výsledky starší přípravka dívky
     Horní Branná                  7:5                  
Roztoky                                  5:3
     Studenec B                    22:3                          Lomnice                             3:9
     Jilemnice                       12:1                          Přepeře                               6:1
     Košťálov-Libštát            11:2                          Nová Ves                           17:1
     Vysoké                            13:2                          Martinice A                        6:2
     Semily                               8:7                          Martinice B                      16:1

Výsledky starší přípravka chlapci A
     Horní Branná                  4:6                          Roztoky                            11:9
     Studenec B                    10:5                          Lomnice                             3:9
     Jilemnice                        10:4                          Přepeře                             17:1
     Košťálov-Libštát              2:9                          Nová Ves                             9:0
     Vysoké                            11:6                          Martinice A                      14:6
     Semily                             6:14                          Martinice B                      10:2

Výsledky starší přípravka chlapci B
     Horní Branná                2:18                          Roztoky                              1:20
     Studenec A                    5:10                          Lomnice                             0:19
     Jilemnice                          1:8                          Přepeře                             10:4
     Košťálov-Libštát            0:15                          Nová Ves                             7:5
     Vysoké                            11:4                          Martinice A                        2:19
     Studenec dívky             3:22                          Martinice B                        8:6
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Tabulka
    1.   SK Studenec dívky              12       11         0         1        126:37         33
    2.   TJ Sokol Horní Branná          10         9         0         1         114:34         27
    3.   TJ Sokol Roztoky                     12         8         1         3        142:43         25
    4.   SK Semily                                  12         8         0         4        148:78         24
    5.   SK Studenec A                      12         8         0         4        107:71         24
    6.   FC Lomnice nad Popelkou    11         7         1         3        100:49         22
     7.   FK Košťálov-Libštát                 11         7         0         4          83:50         21
    8.   SK Jilemnice                            12         6         2         4        105:52         20
    9.   TJ Sokol Martinice A               11         5         0         6          95:82         15
  10.   TJ Sokol Martinice B              12         4         0         8        56:121         12
  11.   SK Studenec B                      12         4         0         8        50:150         12
  12.   FK Přepeře                               12         1         0       11        23:127           3
  13.   TJ Sokol Nová Ves                   12         1         0       11        20:166           3
  14.   TJ Vysoké                                 11         0         0       11        29:138           0

Střelkyně branek starší přípravka dívky
     28 – Nikola Jeriová 12 – Petra Pokorná 
     21 – Markéta Štefanová 10 – Gabča Hubálovská 
     14 – Nelya Ryashko 7 – Kája Ježková 
     14 – Pavlína Votočková 6 – Nela Krebsová 
     12 – Iveta Bartoňová 1 – Terka Votočková, Kája Huřťáková

Střelci starší přípravka chlapci A
     26 – Patrik Pacholík 9 – Matyas Flores
     18 – Sam Mečíř 5 – Matyáš Munzar
     16 – Matěj Budín 4 – Kuba Huřťák 
     12 – Tim Hofman 3 – Míra Ježek 
     11 – Vojta Trejbal 3 – Petra Pokorná

Střelci starší přípravka chlapci B
     10 – Tonda Bartoň 3 – Pepa Budín, Matěj Budín
     9 – David Zahradník 2 – David Fantik, Radim Klouza, 
     5 – Pepa Šedivý Matěj Tauchman, Patrik Pacholík
     4 – Matyáš Munzar 1 – Adam Maček, Petr Pochop, 
     4 – Míra Ježek Šimon Horáček, Tim Hofman

Starší přípravka dívky
     Po loňské úspěšné premiéře pokračují studenecké dívky v kategorii starší
přípravky v celostátní soutěži a byly nalosovány do skupiny C, kde jsou jejich
soupeřkami Sokol Třebeš, FC Hradec Králové, SK Pardubice a MFK Trutnov.
Na podzim byly odehrány zatím dva turnaje a po prvním vítězném turnaji
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v Trutnově a dvou porážkách v oslabené sestavě na druhém turnaji v Hradci
Králové drží zatím druhé místo. 

Výsledky starší přípravka C
     FC Hradec Králové                      5:0                                2:0
     MFK Trutnov                                2:1                                2:3
     Sokol Třebeš                               11:0                                0:4
     SK Pardubice                                4:1                                4:1

Střelkyně branek mladší přípravka dívky
     17 – Nikola Jeriová 3 – Gabriela Hubálovská
     7 – Nela Krebsová 3 – Amálka Pilařová

Tabulka
    1.   MFK Trutnov                              8         6         1         1             23:8         19
    2.   SK Studenec                             8         6         0         2          30:10         18
    3.   TJ Sokol Třebeš                          8         3         2         3           15:22         11
    4.   FC Hradec Králové                    8         3         0         5           14:24           9
    5.   SK DFO Pardubice                    8         0         1         7             8:26           1

Mladší žákyně
     Obdobně jako v předchozí sezóně hrají krajské či oblastní soutěže jak
mladší žákyně, tak mladší žáci. Oproti loňskému roku však již nehrají dvě
družstva mladších žáků v rámci Libereckého kraje a povinnou dvojici doplnil
na základ dohody tým mladších žáků Sokola Bozkov. I proto bylo jedno tro-
jutkání sehráno na
hřišti Sokola Boz-
kov. Mladší žákyně
opět hrají mezi-
oblastní soutěž
mladších žákyň
a po dvou turna-
jích ve Studenci
a v Hradci Králové
jsou s jednou po-
rážkou na čele tur-
naje (na druhém
turnaji opět chy-
běly vzhledem
k souběhu spor-
tovních aktivit ně-
které opory týmu). 
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Mladší žákyně
     MFK Trutnov                           5:1                                     0:1
     Minerva Praha                       11:1                                     3:0
     Sokol Třebeš                            8:1                                     4:1

Tabulka mladší žákyně
    1.   SK Studenec                          6            5         0         1             31:5         15
    2.   MFK Trutnov                          6            4         1         1               9:7         13
    3.   TJ Sokol Třebeš                       6            1         2         3             9:16           5
    4.   MINERVA Praha                      6            0         1         5             4:24           1

Střelci mladší žákyně dívky
     6 – Nelya Ryashko 4 – Iveta Bartoňová, Nikola Jeriová 
     5 – Markéta Štefanová 2 – Nela Krebsová
     5 – Pavlína Votočková 1 – Gabča Hubálovská, Petra Pokorná 

Mladší žáci
     Do krajského přeboru Libereckého kraje se opět zapojil tým mladších
žáků pod vedením Pavla Mečíře a Luboše Štefana, který se musel vyrovnat
po odchodu ročníku 2004 se velkou obměnou kádru, a tak často musí vypo-
máhat i dívky nebo hráči starší přípravky. V zápasech v systému 7+1 se tak
v průběhu podzimu vystřídalo celkem 18 hráčů, z toho 5 dívek (Bartoňová,
Hubálovská, Jeriová, Pokorná Štefanová). Hlavními tahouny týmu jsou po od-
chodu Honzy Štefana do FK Jablonec Dan Mečíř a Roman Hubálovský. Z pod-
zimního programu byl do jarní části sezóny přeložen zápas s FK Jablonec na
Nisou. 

Výsledky mladší žáci SK Studenec A
     Horní Branná                   7:5                         Roztoky                              5:3
     Jilemnice                           8:3                         Rapid Liberec                 10:7
     Arsenal Česká Lípa          1:11                       Nový Bor                           0:8
     Desná                                 2:10                       Sedmihorky                       4:7
     Turnov                               7:3                         Ruprechtice                      1:6
     Semily                                4:7                         Hodkovice                         3:5

Střelci branek SK Studenec A
     11 – Roman Hubálovský 2 – Jonáš Novotný, Milan Braun, 
     11 – Dan Mečíř Dominik Doubek 
     5 – Václav Horáček 1 – Petra Pokorná, Nikola Jeriová, 
     3 – Tomáš Tropp Ondřej Vaníček, Patrik Efenberk
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Tabulka krajský přebor mladší žáci
    1.   TJ Sokol Ruprechtice           11         11         0         0           70:12         33
    2.   ARSENAL ČESKÁ LÍPA         11         10         0         1           83:18         30
    3.   FC Nový Bor                           11           8         0         3           65:24         24
    4.   SK VTJ RAPID Liberec         11           8         0         3           67:49         24
    5.   SK Semily                                10           5         1         4           47:44         16
    6.   TJ Desná                                 11           5         0         6          45:38         15
     7.   FK Sedmihorky                        9           5         0         4          46:40         15
    8.   SK Hodkovice                        11           4         1         6          30:53         13
    9.   SK Studenec                        10           3         0         7          40:67           9
  10.   FK Turnov                              10           2         0         8          40:42           6
  11.   FK Jablonec                            10           1         0         9          26:96           3
  12.   SK Jilemnice                           11           0         0       11             6:82           0

Starší žáci
     Tým starších žáků pokračuje v krajském přeboru pod vedením Martina
Kuříka, Dušana Jandury a Václava Vancla Před sezónou se museli smířit s od-
chodem nejlepšího loňského střelce mladších žáků Romana Valnohy do FC
Vrchlabí a nejlepšího loňského střelce starších žáků Dana Jandury do FK Ja-
blonec, navíc Kuba Šolc upřednostnil své hráčské působení v dorostu. Muž-
stvo naopak posílil Martin Čejchan ze Sokola Bozkov. V silné konkurenci však
tým podává velice dobré výkony, herně stačí všem týmům, a tak lepšímu
umístění brání efektivnější produktivita v koncovce. Z podzimního pro-
gramu byl do jarní části sezóny přeložen zápas s TJ Velké Hamry (dva trojzá-
pasy byly sehrány na UMT v Lomnici nad Popelkou). 

Výsledky starší žáci krajský přebor
     Jilemnice                         14:0                                 Rapid Liberec            1:1
     Arsenal Česká Lípa          3:4                                 Semily                         4:2
     Desná                                 3:1                                 Sedmihorky               1:1
     Hodkovice                        2:1                                 Hrádek                        3:5
     Turnov                               1:3                                 Nový Bor                    2:1

Střelci branek starší žáci
     7 – Michal Dyntar               3 – Lukáš Trejbal, Petr Mazánek, David Ducháček
     5 – Tomáš Jandura              2 – Honza Pauček, Attila Szabo, Adam Vancl
     4 – Linda Zahradníková    1 – Martin Čejchan, Jakub Šimáček, 
                                                     Šimon Ulvr
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Tabulka starší žáci
    1.       ARSENAL ČESKÁ LÍPA       11         9         1         1           80:15         28
    2.       SK VTJ RAPID Liberec       11         8         2         1           53:10         26
    3.       FK Turnov                            10         7         2         1           71:14         23
    4.       FK SLOVAN Hrádek            11         7         0         4          63:29         21
    5.       SK Semily                              10         6         0         4           49:15         18
    6.       SK Studenec                      10         5         2         3          34:19         17
     7.       FC Nový Bor                         11         5         0         6          30:27         15
    8.       FK Sedmihorky                     9         4         1         4           27:19         13
    9.       TJ Desná                               11         3         0         8           15:85           9
  10.       SK Hodkovice                      11         2         0         9           10:53           6
  11.       TJ Velké Hamry                   10         2         0         8           10:73           6
  12.       SK Jilemnice                        11         1         0       10             9:92           3

Dorost
     Ani v této sezóně se nepodařilo obsadit soutěž dorostu, i když byla nabíd-
nuta jak v semilském okrese, tak i v rámci Libereckého kraje jako I. A třída.
Proto se opět tzv. sdružené družstvo Studenec/Martinice zapojilo do okresní
přeboru v rámci OFS Jičín, tentokrát pod patronátem SK Studenec (pět ze
sedmi účastníků této soutěže jsou sdružené týmy ze dvou klubů). Hlavní
podíl na zajištění podzimu nese na svých bedrech Kuba Stránský za účinné
pomoci Vaška Vancla. Většina hráčů však ještě nastupovala za týmy dospě-
lých, a tak se sestava měnila v téměř každém zápase včetně startu starších
žáků a v posledních zápasech musela naskočit i Linda Zahradníková. V jed-
notlivých zápasech podzimu se vystřídalo celkem 23 hráčů, z toho 19 hráčů
SK Studenec (z toho sedm z kategorie starších žáků) a 4 hráči ze Sokola Mar-
tinice. 
     Odlišností této soutěže je střelba pokutových kopů při nerozhodném vý-
sledku (údaje v posledních dvou sloupcích tabulky). 

Výsledky dorostu:
     Valdice/Robousy             8:0                                 Železnice-Jičín          0:11
     Chomutice                        0:3                                 Jičíněves                   10:2
     Jilemnice-Roztoky           2:11                               Valdice-Robousy       7:2
     Košťálov-Libštát               0:3                                 Chomutice                 3:6

Střelci branek dorost
     0 – Vladimír Zuzánek 2 – Martin Mejvald, Patrik Mejvald, Pavel Šír, 
     4 – Tomáš Exner David Polák
     3 – Marek Háša 1 – Láďa Synek, Vojta Kochlík
    3 – Tomáš Cejnar
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Tabulka dorostu
    1.   Jilemnice-Roztoky            8        8        0        0        50:5     23        1        0
    2.   Železnice-Jičín                  7        6        0        1        35:7      18        0        0
    3.   Chomutice                        8        5        0        3     32:16      16        0        1
    4.   Košťálov-Libštát                7        3        0        4      26:15        9        0        0
    5.   Studenec-Martinice     8        3        0        5     30:38        9        0        0
    6.   Valdice-Robousy               8        2        0        6     21:38        6        0        0
     7.   Jičíněves                            8        0        0        8        7:82        0        0        0

Béčko
     Oproti minulým sezonám se mnohem úspěšněji daří pod vedením Kuby
Stránského béčku, které v některých zápasech bylo posíleno o hráče z kádru
áčka. Za zmínku stojí především výhry na hřištích soupeřů s minimální vý-
pomocí áčka (Kruh, Tatobity). Alespoň jednou se do sestavy v průběhu pod-
zimu zapojilo 27 hráčů. 

Výsledky béčko
     Valdice-Robousy              8:0                                       Železnice-Jičín    0:11
     Benecko                            1:6                                       Rovensko B          5:3
     Tatobity                             3:2                                       Zálesní Lhota       3:1
     Kruh                                   3:2                                       Víchová                1:0
     Košťálov-Libštát               1:4                                       Martinice              1:1
     Přepeře C                          8:0                                       Horka                    1:0

Střelci béčko
     6 – Jirka Povr 2 – Sváťa Čech, Tomáš Štěpánek
     4 – Pavel Šír 1 – David Bajer, Petr Bartoň, Martin Havlíček, 
     3 – Jirka Šír Vojtěch Korotvička, Martin Kuřík, 
     3 – Tomáš Exner Filip Kužel, Pepa Šedivý

Tabulka béčko
    1.       TJ Sokol Martinice              11         8         2         1           53:17         26
    2.       FC Víchová                           11         8         0         3           36:19         24
    3.       SK Studenec B                  10         7         1         2           27:19         22
    4.       TJ Sokol Zálesní Lhota  11         5         2         4          33:30         17
    5.       HSK Benecko                       10         5         1         4          34:26         16
    6.       TJ Sokol Kruh                      11         4         3         4           23:21         15
     7.       TJ Sokol Rovensko B          10         4         1         5           34:27         13
    8.       TJ Sokol Horka                    10         4         1         5           25:21         13
    9.       FK Košťálov-Libštát C         11         4         1         6           24:26         13
  10.       FK Přepeře C                       10         3         2         5          25:33         11
  11.       1. FC TATOBITY                 11         3         1         7          23:34         10
  12.       Sport future Studenec       10         0         1         9           14:78           1
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Sokol Zálesní Lhota
     Na základě podnětu z valné hromady Sokola Zálesní Lhota připojujeme
ke zprávě SK Studenec také výsledky Sokola Zálesní Lhoty (v rámci jedné
obce). Opodstatnění to má i proto, neboť z 22 hráčů Sokola Zálesní Lhota,
kteří v průběhu podzimu nastoupili, jich 14 prošlo mládeží SK Studenec. 

Výsledky Sokol Zálesní Lhota
     Benecko                            4:3                                 Rovensko B                   1:1
     Tatobity                             4:2                                 Studenec B                   1:3
     Kruh                                   2:1                                 Víchová                         6:1
     Košťálov-Libštát               6:1                                 Martinice                      2:5
     Přepeře C                          2:6                                 Horka                            1:3
     SF Studenec                      4:4

Střelci Sokol Zálesní Lhota
     12 – Hynek Šritr 3 – Honza Pacholík
     6 – Kuba Šmíd 2 – Martin Lulek
     5 – Štěpán Vinšálek 1 – Vašek Korotvička, Jarda Navrátil, Lukáš

Šolc, Michal Pacholík, Pavel Tauchman
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Áčko
     I okresní fotbal dospělých postihl na Semilsku úbytek mužstev (i krajský
přebor Libereckého kraje má pouze 14 týmů). Nepřihlásila se znovu Lomnice
B, Košťálov se spojil s Libštátem a dva týmy postoupily do I. B třídy, a tak
v okresním přeboru zůstalo pouze10 mužstev. Do kádru áčka se vrátil z FK
Nová Paka Jirka Povr a na post brankáře byl získán Honza Šír ze Sokola Mar-
tinice a oba dva hráči patřili v průběhu podzimu k oporám týmu. Hned v prv-
ním zápase se však zranil Martin Havlíček a zranění ho vyřadilo na celý
podzim. 
     K nelepším výkonům podzimu se řadí vítězství nad posíleným týmem FK
Přepeře v Turnově a především druhý poločas proti Stružinci, který byl slad-
kou tečkou za letošní sezónou. Favoritem a hlavním adeptem na jaro zůstává
posílený tým Mírové, který na jaře přivítáme na domácím hřišti. 

Výsledky áčko
     Mříčná                               5:3                                 Poniklá                          3:0
     Vysoké                               3:1                                 Nová Ves                       1:1
     Přepeře B                          3:0                                 Horní Branná B           4:0
     Bozkov B                           3:3                                 Stružinec                      6:1
     Mírová                               2:6

Střelci branek áčko
     8 – Jirka Šír 3 – Michal Vancl, Pavel Šír, Jára Kočárek
     4 –Jirka Povr 2 – Martin Kuřík, Sváťa Čech
     4 – Kuba Hylmar 1 – Petr Kupkár

Tabulka áčko
    1.       TJ Sokol Nová Ves                 9         8         1         0             28:9         25
    2.       SK Studenec                         9         6         2         1          30:15         20
    3.       SK Mírová pod Kozákovem 8        6         0         2           43:12         18
    4.       TJ Sokol Stružinec                 9         6         0         3           28:19         18
    5.       TJ Sokol Horní Branná B     9         5         0         4           14:24         15
    6.       FK Přepeře B                          8         4         0         4           17:19         12
     7.       TJ Vysoké nad Jizerou          8         3         0         5           19:20           9
    8.       TJ Sokol Bozkov B                 8         1         1         6           12:24           4
    9.       TJ Sokol Mříčná                    9         1         0         8           17:38           3
  10.       TJ Poniklá                               9         1         0         8             2:30           3
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Který dres si
Nikola Jeriová
nakonec vybere?

     Počátkem podzimu také byla prodloužena smlouva o vzájemné spolu-
práci mezi FK Baumit Jablonec nad Nisou a SK Studenec a řada hráčů dojíždí
v průběhu týdne na tréninky do Jablonce nad Nisou. Úspěšně si vedou i další
studenečtí odchovanci, Matyáš Hrubý se zúčastnil přípravného kempu re-
prezentačního výběru U15, dívky hostovaly v dresu pražské Slavie i Sparty,
která v současné době projevuje zájem i o Lindu Zahradníkovou. 
     SK Studenec také
připravil tři zájezdy
pro hráče a fanoušky,
jednou na kvalifikační
zápas U21 v Jablonci
nad Nisou a dvakrát do
pražského Edenu na
Ligu mistrů, v níž se
pražská Slavie s Evou
Bartoňovou v sestavě
probojovala již do jar-
ního čtvrtfinále. 
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ORIENTAČNÍ BĚH
     Mistrovskými závody byly zároveň ukončeny dva celoroční žebříčky, ce-
lostátní žebříček A a žebříček B pro Čechy. 
     V prvním závodě žebříčku A, který pořádal oddíl orientačního běhu
z Opavy v Pusté Polomi, se nejlépe vedlo Tereze Chrástové v kategorii D16.
Opět obsadila své tradiční a nepopulární místo této sezóny a v silné konku-
renci skončila opět na 4. místě. Stoupající formu potvrdila Dominika Kalen-
ská, která doběhla na 6. místě s minimální ztrátou na bronzovou příčku.
V nedělních závodech se nejlépe vedlo Lukáši Linkovi, který vybojoval cen-
nou 7. příčku v kategorii H16. 
     Posledním závodem žebříčku A byl sprint v centru Lázně Bělohrad, který
pořádal Sportcentrum Jičín. Zajímavé a orientačně pestré tratě s velkým
množstvím volby postupů přilákaly více než tisíc závodníků. V mistrovské
kategorii D16 se konečně podařilo vystoupit na stupně vítězů Tereze Chrás-
tové, která získala se ztrátou 20 sekund 3. místo. 
     V celkovém celoročním pořadí žebříčku A obsadila Tereza Chrástová
v D16 7. místo, v D18 skončila Dominika Kalenská na 17. místě a Markéta Ur-
banová na 40. místě. 
     Závěrečný dvojzávod žebříčku B pořádaly oddíly orientačního běhu
z Písku a Českých Budějovic u obce Kluky nedaleko Písku. V sobotním zá-
vodě vynikající výkony podali Jana Kejmarová a Aleš Mühlbach. Jana vybojo-
vala v konkurenci 44 závodníků v kategorii D16 2. místo a zajistila si tím zisk
licence A. Aleš Mühlbach rovněž ve startovním poli 44 závodníků obsadili
hodnotné 5. místo. Výborné sobotní výsledky doplnil 4. místem v kategorii
H18 Martin Vydra. 
     Večer po závodě se věnovala studenecká výprava prohlídce historického
centra Písku, které společně s nejstarším českým mostem stoji skutečně za
návštěvu. Nedělní závod již tak hodnotné výsledky nepřinesl, ale určitě si
všichni odváželi dobrý pocit z povedeného dvojzávodu. 
     První závod podzimní části Východočeského žebříčku uspořádal v po-
slední zářijový den oddíl Spartaku Vrchlabí na svazích Žalého. Z kopcovitého
terénu se do Studence „skulilo“ několik medailí, ty nejcennější získali Mar-
kéta Štefanová v D12C, Martin Vydra v H18C a Petr Junek ml. v H35C,
stříbrné medaile přidal Matouš Junek v H10N a bronzem doplnila studenec-
kou bilanci Jana Kejmarová v D16C. Hned tři prvenství vybojovaly stude-
necké dívky na dalším závodě v Hlavňově u Police nad Metují, na nejvyšší
stupínek vystoupily Bára Chrástová v D10C, Markéta Štefanová v D12C a pre-
miérově Eliška Hamáčková v D18C. 
     Bez medailí skončila desetičlenná výprava v Kostelecké Lhotě, ale vše si
studenečtí běžci vynahradili následující neděli v Martinicích, kde s mapou
do lesa vyběhlo rekordních 40 studeneckých závodníků. Rekordní účast při-
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neslo i rekordních šest prvních míst,
za zvláštní zmínku stojí první umís-
tění na stupních vítězů a hned vítěz-
ství Martina Planíka v H12D a také
první místo Honzy Štefana v H12C
v jeho jediném podzimním startu,
neboť mu závody kolidují s fotbalo-
vými zápasy. Další prvenství přidali
Matouš Junek v H10N, Jana Kejma-
rová v D16C, Martin Vydra v H18C
a Petr Junek ml. v H35C. Pro druhá
místa si doběhli Aleš Mühlbach
v H16C a Petr Junek st. v H55D, třetí
místo přidala Markéta Štefanová
v D12C. Svůj první start „v opravdo-
vém závodě“ si v kategorii HDR při-
psaly Markéta Kuříková a Lucie
Šimková. 
     Z dalšího závodu v Újezdu
u Chocně přibyly do studenecké
sbírky další dvě medaile zásluhou
druhého místa Báry Chrástové
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Druhé místo pro Báru Chrástovou

První vítězství Martina Planíka Honza Štefan vítězem závodu
v Martinicích
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v D10C a třetího místa Dominika Horáčka v H12D. Další závod v Holovousích
byl kvůli vichřici zrušen, a tak sezóna Východočeského poháru skončila
v okolí rybníka Biřička u Hradce Králové, odkud do Studence putovala kom-
pletní sbírka medailí, zvítězila Markéta Štefanová v D12C, druhý doběhl Aleš
Mühlbach v H16C a třetím místem doplnila bilance Jana Kejmarová v D18C. 
     Po závěrečném závodě byly také vyhodnoceny všechny dlouhodobé sou-
těže, do kterých bylo započítáno celkem 16 závodů. V nejprestižnější soutěži
žáků obsadilo studenecké mužstvo solidní 8. místo v konkurenci 20 družstev. 

Pořadí družstev

           Žáci (20 družstev)                               Dorost (18 družstev):
     1.  Lokomotiva Pardubice                     1.  OK Jilemnice
     2.  OK 99 Hradec Králové                     2.  Slavie Hradec Králové
     3.  Spartak Vrchlabí                                3.  Lokomotiva Pardubice
     8.  SK Studenec                                     6.  SK Studenec

           Dospělí (29 družstev)                        Veteráni (25 družstev)
     1.  Lokomotiva Pardubice                     1.  Lokomotiva Pardubice
     2.  OK 99 Hradec Králové                     2.  OK 99 Hradec Králové
     3.  KOB Choceň                                      3.  Slavia Hradec Králové
   13.  SK Studenec                                   17.  SK Studenec

     Společně se soutěží družstev bylo vyhodnoceno i celkové pořadí jednot-
livců, kde celkové umístění v některých případech výrazně ovlivňuje počet
odběhnutých závodů. 

D10C                                                       H10C
     5.  Bára Chrástová                                 33.  Šimon Buďaárek
   28.  Bára Bulušková                                46.  Petr Pochop
   32.  Šárka Hamáčková
   35.  Kája Pavlová                                             H12C:
   39.  Táňa Hamáčková                             33.  Jan Štefan

D12C                                                       H12D
     1.  Markéta Štefanová                             5.  Dominik Horáček
      7.  Magda Chrástová                             10.  Martin Planík
   20.  Kryštof Haken

D14C                                                       H14D
   19.  Ivana Hrnčířová                               16.  Ivo Mühlbach
   36.  Veronika Bergerová
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D16C                                                       H16C
      7.  Jana Kejmarová                                  7.  Aleš Mühlbach
     9.  Eliška Hamáčková
                                                                  H18C
D18C                                                             12.  Martin Vydra
     1.  Magda Hrnčířová                                  
   15.  Veronika Gallová                        H21C
                                                                       16.  Aleš Kalenský
D21C                                                             36.  Tomáš Kučera
47. Káťa Ducháčková                                  50.  Michal Kučera
                                                                     101.  Marek Uvizl
D35D                                                          112.  Štěpán Kučera
6. Eva Linková
5. Katka Junková                                   H35C
25. Lenka Hrnčířová                                     9.  Tomáš Chrást
44. Klára Štefanová                                     17.  Petr Junek ml. 
46. Petra Junková                                               

H35D                                                      H55D
21. Roman Puš                                             11.  Petr Junek st. 

     Řada závodníků SK Studenec star-
tovala i na závodech ostatních oblastí,
v Pražské oblasti získali několik me-
dailových umístění Matouš Junek,
Šimon Junek a Petr Junek ml. , v Ješ-
tědské oblasti se na stupně vítězů pro-
sadili Lukáš Link a Vítek Štefan
a v Hanácké oblasti Radka Uvizlová. 
     V podzimních měsících také probí-
haly závěrečné závody Podkrkonošské
ligy žáků (PLŽ). V pátém závodě v Pra-
chově zvítězila Markéta Štefanová
v D12, v šestém závodě na Dachovech
u Hořic zvítězili ve svých kategoriích
Bára Chrástová a Tomáš Chrást, druhé
místo přidala Magda Chrástová a třetí
místo Martin Planík. Poslední závod
pořádal SK Studenec na mapě Suchá
luka s centrem u Chaty a první místa
získali Bára Chrástová, Markéta Štefa-
nová a Honza Štefan, druhé místo vy-
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Markéta Štefanová vítězkou
celoročního žebříčku
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bojoval Šimon Buďárek. V celkovém pořadí byly úspěšné pouze dívky, kate-
gorii D12 ovládly ziskem prvního a druhého místa Markéta Štefanová
a Magda Chrástová, v kategorii D10 skončila po sedmi závodech Bára Chrás-
tová na druhém místě. 
     Tradičním posledním závodem je Mistrovství České republiky v horském
orientačním běhu, který se v letošním roce konal v okolí Vizovic. Horský OB
je orientační závod dvojic v terénu na velmi dlouhé vzdálenosti s předem
stanoveným pořadím kontrol projít. Tratě se pohybují okolo 15 km pro do-
rost až po 30 km pro muže (vzdušnou čarou). Ze studenecké výpravy se nej-
lépe vedlo dvojici Tereza Chrástová, Magda Rydlová, která obsadila
v mistrovské kategorii DD20 třetí místo, v kategorii příchozích vybojovali
druhé místo Lukáš Link a Honza Rücker. 

OSTATNÍ SPORTY SK STUDENEC
     Ve spolupráci se Školním sportovním klubem při ZŠ a MŠ Studenec se
družstvo nejmladších atletů zúčastnilo krajského přeboru družstev v Jičíně
a Mladé Boleslavi. Dívky obsadily celkové 4. místo a z jednotlivkyň si nejlépe
vedla Gabriela Hubálovská, chlapci obsadili 3. místo a mezi jednotlivci se
v první desítce objevili Patrik Efenberk a Martin Planík. Další studenečtí zá-
vodníci „brali“ lehkou atletiku jako doplněk ke svému hlavnímu sportu, kte-
rým je orientační běh. Pomohli především v rámci hostování týmu starších
žáků AC Turnov k postupu na Mistrovství republiky. Nejvíce bodů získal
Lukáš Link za vítězství v běhu na 3000 n a 2. místo v běhu na 1500 m, další
body doplnil Vít Štefan v bězích na 800 m a 1500 m, Tereza Chrástová 3. mís-
tem v běhu na 800 m a Barbora Vanclová 2. místem ve sprintu na 60 m.
Vlastní finále však bohužel kolidovalo s Mistrovstvím ČR v orientačním běhu,
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Bronz pro Te-
rezu Chrásto-
vou a Magdu
Rydlovou

STUDENECKÝ-ZPRAVODAJ-6-1117-48+4.qxp_Sestava 1  08.12.17  16:10  Stránka 43



a tak Studenečtí v tomto závodě Tur-
novským již nepomohli. 
     Druhým rokem v dresu SK Stude-
nec závodí Jan Kreisinger a zpočátku
se zdálo, že mu jsou na vrcholných re-
publikových závodech přisouzena
místa pod stupni vítězů. Na
Mistrovství ČR na dráze v běhu na
10000 m v Českých Budějovicích ob-
sadil opět 4. místo. Na stupně vítězů
se prosadil na Přeboru Prahy v běhu
na 5000 m a v řadě silničních závodů,
zvítězil v Běhu Příbrami a v Běhu na
Kohout a obsadil 2. místo ve Velešín-
ském půlmaratonu. Medaili pro SK
Studenec však přivezl až z Mistrovství
ČR v silničním běhu z tradičního zá-
vodu Běchovice Praha, ve kterém ob-
sadil 3. místo (v roce 2006 si připsal v tomto závodě mistrovský titul, ke
kterému přidal ještě další 4 medailová umístění). Nesmazatelnou stopu v Bě-
chovicích mají i další dva závodníci, kteří stlačili čas pod 30 minut a mají cosi
společného se Studencem, jednak je to studenecký rodák Josef Tomáš (troj-
násobní vítěz Běchovic na počátku 60. let), jednak současný člen SK Stude-
nec a desetinásobný medailista z Běchovic Ivan Uvizl. V dresu SK Studene
závodí i jeho syn Marek Uvizl, kterému se nejlépe dařilo na lehkoatletických
závodech ve Staré Boleslavi, kde zvítězil v běhu na 1500 m. 
     Atleti SK Stude-
nec svými výkony
podpořili i 50. roč-
ník Posvícenského
koláče a především
závody dospělých
v rámci Memoriálu
Mirka Háka. V hlav -
ní kategorii zvítězil
Jan Kreisinger a Ma -
rek Uvizl, mezi že-
nami si doběhla pro
2. místo Martina
Procházková Uviz-
lová. 

PaedDr. Petr Junek
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Jan Kreisinger na Běchovicích

Bronzová medaile Jana Kreisingera z MČR v silničním
běhu Běchovice–Praha
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Orel
VOLEJBALISTKY VSTOUPILY ÚSPĚŠNĚ
DO A - TŘÍDY KRAJSKÉHO PŘEBORU
     Volejbalistky odstartovaly další sezónu v krajské A - třídě. Hned v úvodním
domácím duelu přivítaly tým Orla Hradec Králové a vedly si na výbornou.
Bez ztráty setu prošly naše hráčky oběma zápasy a hned po prvním kole se
usadily na špici tabulky.
Samozřejmě jsme vě-
děli, že přijdou těžší
soupeři a také, že tým
nebude na všechny zá-
pasy kompletní. Nic-
méně i v druhém kole
děvčata podala skvělý
výkon a s celkem Rtyně
získala jedno vítězství.
V následujících dvou
kolech narazila děvčata
na dva nejvýše posta-
vené týmy v tabulce
a jak Baníku Vamberk,
tak hradecké Slavii pod-
lehly shodně dvakrát
0:3. I tak považujeme
vstup do sezóny za vy-
dařený a věříme, že
další vítězství přijdou. 

Tabulka krajské A třídy po 8 odehraných zápasech

   1.   Slavia Hradec Králové            8         8         0         0         0      24:2       24
   2.   Baník Vamberk                         8         5         1         2         0      22:10     19
   3.   Sokol Staré Město                    8         5         0         0         3       17:9       15
   4.   Sokol Hradec Králové             8         2         3         1         2       17:16    13
   5.   Baník Rtyně v Podkrkonoší   8         4         0         1         3       17:14     13
   6.   Sokol Bílá Třemešná               8         1         3         1         3      14:19     10
   7.   Orel Studenec                        8         3         0         0         5      10:16      9
   8.   Orel Hradec Králové               8         1         0         3         4        9:21       6
   9.   VK Hronov                                6         1         0         0         5        6:16       3
 10.   VK Hradec Králové                 6         0         1         0         5        4:17       2
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Další domácí utkání:

 24. 2.  Orel Studenec – TJ Sokol Staré Město Náchod
   3. 3.  Orel Studenec – TJ Sokol Hradec Králové
 24. 3.  Orel Studenec – TJ Sokol Bílá Třemešná

     Začátky prvního utkání jsou vždy v 10:00, domácí zápasy se hrají v sokolovně. 

STOLNÍ TENISTÉ ZAČALI SEZÓNU ÚSPĚŠNĚ, 
ZEJMÉNA DOROSTENCI
     Velice slibně vstoupili do sezóny naši dorostenci, kteří hrají regionální
přebor na Jičínsku. Tým, jehož základ tvoří František Kuřík a Tomáš Exner,
vstoupil do soutěže vítězstvím v úvodním turnaji ve Staré Pace, kdy ztratil
pouze jediný zápas, a tak si připsal na úvod vítězství nad všemi soupeři,
s nimiž se utkal. Po prvním turnaji je tým tak mezi čtveřicí dosud neporaže-
ných týmů s celkovým skóre 14:1. 
     Muži nastupují v okresním přeboru 1. třídy a po 8. kole se usadili v horní
polovině tabulky. Patří jim prozatím pěkné 6. místo. 

   1.   Spartak Rokytnice n. J. "A"     8         7         1         0         0      79:26    23
   2.   TJ Sokol Košťálov "A"               8         6         1         1         0      77:39    21
   3.   TJ Sokol Jablonec n. J. "B"       8         6         1         1         0      77:46    21
   4.   SO Slaná u Semil "A"                8         6         1         1         0      76:48    21
   5.   TJ Sokol Horní Branná "A"     8         5         1         2         0       67:58    19
   6.   Orel Studenec "A"                 8         2         3         3         0      69:64    15
   7.   TJ Sokol Turnov "E"                 8         3         0         5         0      51:62    14
   8.   TJ Sokol Bradlecká Lhota "A" 8         3         0         5         0      50:64    14
   9.   TJ Sokol Nová Ves n. P. "B"     8         2         2         4         0      50:67     14
 10.   TJ Sokol Tatobity "A"               8         2         0         6         0      49:70    12
 11.   TJ Sokol Vesec "B"                    8         1         0         7         0      33:74     10
 12.   Sokol Víchová n. Jizerou "A"  8         0         0         8         0      20:80      8

SVATOMARTINSKÝ
FOLKOVÝ VEČER
     V sobotu 11. listopadu
jsme uspořádali tradiční
Svatomartinský večer, který
se každoročně koná první
sobotu po svátku svatého
Martina. Letos to vyšlo
přesně na tento svátek. Sva-
tomartinská vína přišlo
ochutnat více než 70 lidí,
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kteří si mohli poslechnout
i zazpívat folkové a country
písně v podání skupiny Fi-
gury. V závěru večera (nebo
spíše k ránu) došlo i na
tanec. Vzhledem k úspěš-
nosti letošní akce už nyní
plánujeme příští rok, a tak si
můžete do svých diářů za-
psat termín 17. listopadu
2018. 

A CO PLÁNUJEME V ROCE 2018 ?
     I v následujícím roce pro vás připravujeme mnoho sportovních i spole-
čenských akcí:

 12. 1.  Výroční členská schůze od 19. 00 v orlovně
 12. 5.  Studenecké hry + mistrovství v Mölkky + zabíjačka
   1. 9.  Studenecké mixy – volejbalový turnaj smíšených družstev
   2. 9.  Dětské soutěžní odpoledne
   8. 9.  Letní bál s kapelou Levou rukou band v sokolovně
17. 11.  Svatomartinský folkový večer

VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ PŘÁNÍ
     Závěrem mi dovolte, abych vám všem popřál klidný zbytek adventní doby,
požehnané vánoční svátky, pokoj a klid do vašich rodin. Do nového roku
2018 vám přeji hodně radosti, nadšení a úspěchů. 

Za jednotu Orla Václav Urban

Školní sportovní klub
     Počátkem školního roku se konalo v Brně republikové finále Odznaku
všestrannosti olympijských vítězů. Jako vítěz krajského kola zde reprezento-
val Liberecký kraj Honza Štefan v kategorii ročníku 2005. V silné konkurenci
statečně bojoval a obsadil 17. místo z 29 účastníků. Mezi učiteli se zapojila
do dvoudenního zápolení Klára Štefanová a obsadila celkové 8. místo. 
     Tradiční okresní přebor v přespolním běhu na Hraběnce se vzhledem ke
stavebním pracím v této lokalitě neuskutečnil, a tak další podzimní akcí byl
Atletický čtyřboj v Turnově. Nejlépe si vedlo družstvo mladší žákyň v sestavě
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Karolína Huřťáková, Markéta Štefanova, Lucie Pekárková, Lucie Paučková
a Pavlína Votočková, které obsadilo hodnotné 2. místo. 
     Zatím druhým okresním kolem bylo okresní finále v plavání v jilemnic-
kém bazénu, kterého se zúčastnilo 13 studeneckých plavců. Pro první místa
si doplavali Petr Pochop a Karolína Huřťáková, která přidala ještě jednu stří-
brnou medaili. 
     Během listopadu a prosince bude ještě zahájena futsalová liga a proběh-
nou první nominační závody na Zimní olympiádu děti a mládeže. 

PaedDr. Petr Junek

Skauti
     Vážení Studenečtí, 
dovolte nám informovat Vás o naší činnosti za uplynulé měsíce. Na začátku
měsíce října se v Železném Brodě uskutečnily skautské závody. Z našich řad
se jich účastnili zástupci družiny Pavouků. Pavoukům se povedlo zopakovat
dva roky starý úspěch družiny Rysů a odvezli si z Brodu cenné vítezství a pu-
tovní pohár Tomáše Hübnera. Jejich výkonem jsme byli zaskočeni a o to více
potěšeni, protože konkurence byla velmi silná. 
     Koncem měsíce října jsme ve vydali na výpravy po okolí. Nejmenší Tlapky
prozkoumaly okolí Studence, Pumy se podívaly do Hrubých skal a Pavouci
do Bozkovských jeskyní. V listopadu družina středních Pum strávila víkend
u vesničky Dneboh. Poznala okolí Drábských světniček, Krásné vyhlídky
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nebo vrchu Mužský. Tou dobou nejmladší družina Tlapek byla na víkendovce
v jilemnické klubovně. Ve středu 15. listopadu jsme se zúčastnili závodu v uz-
lování, který pořádalo naše středisko Jilm Jilemnice. O den později se pro-
mítal v jilemnickém Informačním centru pro mládež film Skauti bez lilie,
z kterého jsme se mimo jiné dozvěděli, jak těžké bylo hájit skautské hodnoty
v době normalizace. Oba měsíce byly víc než nabité. Všechny družiny si zá-
vody, víkendovky a akce užily, načerpaly nové zážitky a zkušenosti a už se ne-
můžou dočkat celooddílové akce, která se nevyhnutelně blíží a jsou jí
oddílové Vánoce. 
     Minulý rok jsme se spolu s dětmi pohybovali Studencem těsně před Ště-
drým dnem a přinášeli jsme Vám, které jsme v ten čas zastihli doma, Betlém-
ské světlo. Letos tomu nebude jinak. Chystáme se tak učinit v podvečer pátku
22. 12. Oddíl se rozdělí na malé skupiny, které se budou snažit obsáhnout
celý Studenec tak, aby se světlo dostalo k Vám všem, kteří jste o to v minulých
letech projevili zájem. Kdo z Vás by stál o to, abychom mu Betlémské světlo
také doručili, třebaže tomu prozatím tak nikdy nebylo, nebojte se nás kon-
taktovat. Uděláme, co bude v našich silách, abychom Vám vyhověli.
Kontakty na nás naleznete například na našich webových stránkách
www.stenata.g6.cz. Betlémské světlo putuje prostřednictvím skautů a skau-
tek každoročně z Betléma, aby se dostalo k lidem z celého světa. Světlo vnáší
do rodinné vánoční atmosféry pohodu, mír a klid. 
     Závěrem bychom Vám všem rádi poděkovali za podporu, které se nám
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dostává, popřáli poklidné prožití svátků vánočních a do nového roku ať vás
provází štěstí, zdraví a hojnost všeho, co si budete přát. 

Jan Kuřík ml. a Martin Šimáček ml., vedoucí oddílu Štěňat

Cukrovka
ŠANCE NA LÉČBU CUKROVKY

     Medicína cukrovku dosud vyléčit neumí, jen ji dokáže držet na uzdě, aby
nepůsobila organismu škody. Platí to o obou hlavních typech této nemoci:
o tzv. stařecké, správněji diabetu 2. typu, kde často stačí jen úprava životního
stylu, i o tom „nebezpečnějším“ 1. typu, který postižené odsuzuje k doživot-
nímu podávání inzulínu. Nyní svitla naděje, že tenhle typ dependentní cu-
krovky by bylo možné skutečně vyléčit. 
     „U léčení diabetu dosáhla medicína v posledních letech obrovského po-
kroku, ale vyléčit ho neumí,“ uvedl Mark Huising z Kalifornské univerzity v Da-
visu svou studii, publikovanou letos v dubnu v odborném časopise Cell
Metabolism. „Jestli ji chceme umět vyléčit, musíme vědět, jak přesně probíhá.“
     Huisingův tým zkoumal tkáň slinivky myší a lidí. U obou to funguje stejně
– beta buňky hlídají hladinu cukru v krvi a při jeho nadbytku spustí produkci
inzulínu, zatímco jim podobné alfa buňky v reakci na pokles cukru produkují
hormon glukagon, působící proti inzulínu. Tak je v krvi udržována potřebná
rovnováha. 
     Díky výkonným mikroskopům však Huising objevil u Langerhansových
ostrůvků s alfa a beta buňkami dosud přehlíženou hraniční oblast, obsahu-
jící, jak to nazval, panenské beta buňky. Ty jsou, jak Huising experimentálně
prokázal, schopny produkovat inzulín stejně jako ty „dospělé“, nedokážou
ale správně detekovat cukr v krvi. 
     „Jestli se nám podaří pochopit, jak tyto panenské buňky zrají, a přimět je
k tomu, může jít o převrat v léčbě diabetu,“ poznamenal Huising. Nejde
o beta buňky „zamrzlé“ ve formě kmenových buněk během postnatálního
vývoje, tyto buňky žijí, i když „spící“, v lidské i myší slinivce po celou dobu
života jedince. 
     Při sledování myší i humánní pankreatické tkáně učinil tým ještě další
objev. Některé dospělé alfa buňky se přeměnily v normálně fungující beta
buňky. Ani v tomto případě ale tým nezjistil, co tuto přeměnu spouští. 
     Znamená to, že diabetologie dostala hned dva potenciálně slibné zdroje
zdravých beta buněk. Jestli se je podaří terapeuticky využít, převratný objev
by ve svých důsledcích mohl otevřít cestu ke skutečnému vyléčení cukrovky
prvního typu. 

Zdroj: http://www.novinky.cz/
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AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO OBČANY
PO UZÁVĚRCE ZPRAVODAJE

Kvalita vody
ve Studenci a Zálesní Lhotě

    Z důvodu velmi deštivého podzimního počasí a tím i rych-
lejšího vsakování srážkových vod do vod podzemních, bylo
doporučeno akreditovanou laboratoří, která pro nás zpraco-
vává rozbory vzorků pitné vody, zvýšit dávkování dezinfekč-
ního činidla z důvodu, aby se předešlo případnému
bakteriologickému znečištění pitné vody dodávané odběra-
telům. Toto opatření jsme provedli v rozmezí povolených
hodnot daných zákonem č. 258/2000 Sb a jeho novelou č.
267/2015 Sb o ochraně veřejného zdraví. Na základě těchto
opatření proto mohlo dojít ke zhoršení chuťových i čicho-
vých parametrů dodávané pitné vody.
    V této době byl také zvýšen počet odebraných a zkontro-
lovaných vzorků. Všechny průběžně odebírané vzorky spl-
ňují předepsané normy.

Ing. Josef Boura, místostarosta
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PLESOVÁ SEZÓNA 2018
V SOKOLOVNĚ VE STUDENCI

27. 1. – HASIČSKÝ BÁL (SDH Studenec)

10. 2. – MASOPUSTNÍ ŠIBŘINKY, ráz „Retrománie“
    (SK Studenec)

11. 2. – DĚTSKÝ PLES (TJ Sokol Studenec)
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