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Vážení čtenáři, s prvním vydáním přinášíme opět něco nového. Přichází nová podoba,
která mění grafiku a vylepšuje orientaci v hledání článků. Věříme, že tato změna přinese
pozitivní reakce z Vaší strany. I nadále přivítáme Vaše ohlasy i přání, rádi se budeme zabývat Vašimi náměty a připomínkami. Děkujeme.

Zhodnocení roku 2017
Jak již bývá dobrým zvykem, přináším Vám ty nejpodstatnější záležitosti předešlého roku:
Změna Územního plánu Studenec č. 2
Celobarevný Zpravodaj
S prvním vydáním Zpravodaje došlo k zá- Po celý loňský rok probíhaly připomínky ze
sadní změně v podobě celobarevného tisku. strany dotčených subjektů k této druhé
Pestrost fotografií tak již není pouze na titulní změně. Pokud vše půjde dobře a v daných
a zadní straně, či v elektronické podobě, ale termínech, tak by podle zadavatele a zpraod ledna 2017 i v celé tištěné podobě.
covatele ke schválené a konečné podobě
tohoto dokumentu mohlo dojít do konce
Nový pečovatelský dům
letošního
roku.
Tato zcela zásadní akce pro naši obec započala
v loňském roce nejprve demolicí původního
objektu a následně výstavbou nového. Kromě
stavby samotné jsou pro mě zásadní Vaše dotazy, které mi přinášíte přímo na stavbě, na
úřadě, telefonicky nebo elektronicky.
Obdržení dotace
V červnu jsme dostali opravdu krásný
dárek. Na stránkách Státního fondu dopravní infrastruktury se objevily podpořené žádosti o dotaci. Mezi těmito projekty
byla i Obec Studenec s uvedenou částkou
2 134 000 Kč, která byla určena na stavbu
chodníku, který uvádím níže.
Chodník – cesta p. č. 1045/1
(Chládkovi) – konec obce
V letních měsících jsme začali i s druhou největší investiční akcí tohoto roku, která byla
dokončena ve stanoveném termínu do
konce října. Konečná délka chodníku, včetně
nového veřejného osvětlení, měří 470 metrů.
Sochy a pamětihodnosti
Úspěchem je, že se i nadále daří z krajských
zdrojů (v roce 2017 to bylo 44 170 Kč) získávat dotace na opravy těchto památek.

Rekonstrukce CAS 32 – T815
Zcela zásadní bude i změna hasičského vozidla, která se dokončí v roce letošním. Oprava
spočívá v kompletní opravě podvozku včetně
mechanických částí, výměny kabiny za dlouhou pro 6 osob a osazení vozidla novou nástavbou. V této záležitosti máme potvrzeny
finanční prostředky z krajského rozpočtu
v maximální výši 800 000 Kč a také dotaci z národních zdrojů ve výši 2 000 000 Kč.
Nová publikace o naší obci
Tuto záležitost uvádím z důvodu, že se setkala s velice pozitivními reakcemi z Vaší
strany. Zájem o ni je i nadále, a tak jenom
dodávám, že je pro Vás stále k dispozici na
obecním úřadě, a to zcela zdarma.
Přístavba základní školy
Po celý uplynulý rok také probíhala příprava
budoucí přístavby základní školy, která nás
s přibývajícím časem donutila jít do jiného
řešení. Máme hotové vnitřní uspořádání
a v současné době se dotváří vnější plášť budovy. Letošní první jednání zastupitelstva by
tento projekt mohlo posunout k územnímu
rozhodnutí a stavebnímu povolení.
3
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Opravy obecních cest
I v tomto roce se podařilo opravit některé
místní komunikace štěrkovým, nebo asfaltobetonovým povrchem. Konkrétně se jednalo o cestu směrem na Strážník
a příjezdovou komunikaci k sokolovně. Na
tyto opravy jsme získali maximální možnou
dotaci, a to ve výši 300 000 Kč.
Mezinárodní Visegrádský fond
Úspěchem skončila druhá podaná žádost
do Mezinárodního Visegrádského fondu
v rámci vzájemné spolupráce mezi obcemi
Studenec, Zuberec (SK), Vrchlabí a Kowary
(PL). 16 dětí ze studenecké školy a 64 dětí
celkově se tak mohlo vzájemně setkat
a společně splnit nastavená pravidla projektu „Start spolupráce Krkonoše – Tatry“.
Nové plakátovací plochy
V podzimních měsících jsme dokončili na
zbylých místech výměnu stojanů pro plakátovací plochy. Máme tak hotový jednotný systém, který jsme započali v roce 2016.
Chodník „Úsek č. 3 – podél silnice II/295
směrem k Zálesní Lhotě“
V tomto byl pro nás rok 2017 neúspěšný.
Opětovně jsme nedosáhli souhlasu všech
vlastníků přilehlých pozemků tak, aby
došlo k možnému, a především bezpečnému propojení našich obcí. Rád bych
Vám napsal i u této akce pozitivnější
zprávy, ale bohužel z dosud uskutečněných jednání nepředpokládám nějaký zásadní posun v této záležitosti.
Kompostování
Od loňské sezóny máme navíc o jeden
kontejner, který se umístil v Zálesní Lhotě
(celkově 7). Počet vyvezených kontejnerů
se (nejenom díky výše zmíněnému navýšení kontejneru), opět zvýšil. Nadále zůstává, že tuto službu obec pro své občany
4
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hradí ze svého rozpočtu. V loňském roce
byla výše nákladů 151 000 Kč.
Poplatek za odpady
Tento poplatek průběžně upravuje většina
obcí, jelikož se mění náklady subjektů, na
kterých je tento odpad závislí. Naše obec
se rozhodla cenu pro letošní rok udržet na
současné hodnotě 500 Kč za osobu a dofinancovat tak ztrátu ze svého rozpočtu.
Pro zajímavost: skutečná cena na jednu
osobu nyní odpovídá částce 840 Kč!
Finanční přebytek
Poslední zprávy jsou trochu o číslech
a věřím, že i pro Vás všechny jsou příjemné.
Přes nejen výše zmíněné investice naše
obec i v loňském roce opět hospodařila
s přebytkem, konkrétně se jedná o částku
5 270 000 Kč. Tyto pozitivní, opakující se
zprávy, nám prakticky zajistily financování
pečovatelského domu nad rámec běžného
rozpočtu. Naše obec je tak připravena nejenom na zmíněnou přístavbu základní
školy, ale i další investice, které toto školské
zařízení neovlivní.
Obnovení sochy T. G. Masaryka
Zajímavou zprávou je jistě i to, že poslední
zastupitelstvo roku 2017 schválilo realizaci
sochy T. G. Masaryka v původní zničené variantě, ale nově v bronzovém provedení ke
100. výročí založení Československa. Jedná
se tak historicky o třetí obnovení a čtvrté
vztyčení této sochy ve Studenci (více o této
záležitosti na jiném místě tohoto Zpravodaje).
Takový tedy byl rok 2017 z mého pohledu.
Věřím, že i celý letošní rok nám přinese
opět něco nového, co udělá radost každému z nás. A věřím, že na tomto místě
bude možnost tyto záležitosti ocenit opět
za rok.
Mgr. Jiří Ulvr, starosta
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socha T. G. Masaryka
V loňském čtvrtém vydání našeho
Zpravodaje jsme Vám přinesli pohled do
historie sochy T. G. Masaryka ve Studenci,
ale také zprávu o jejím neúspěšném červencovém hledání, která přinesla mnoho
diskusí mezi Vámi občany, včetně otázky
třetího obnovení a čtvrtého vztyčení této
sochy ve Studenci. Nakonec jsme se rozhodli sochu Studenci znovu vrátit a splatit
tak dluh nejen našemu prvnímu prezidentovi, ale i všem, kteří se podíleli na vztyčení
předchozích Masarykových soch.
Poslední loňské jednání zastupitelstva
obce schválilo záměr vytvoření této sochy
ke 100. výročí založení Československa,
které nás v letošním roce čeká. Realizace
sochy bude kopírovat postavu v původní
zničené variantě, nebude však již v pískovcové formě, ale nově v bronzovém provedení. K umístění využijeme poslední místo,
kde socha stála, tedy na urnovém hřbitově,
kde nám zůstal opuštěný piedestal.
Vytvoření této sochy jsme se rozhodli
kopírovat historii, tedy nechat výrobu na
místních, či v regionu osvědčených firmách. Vypracování a zformování hliněného modelu a odlití sádrového modelu
provede místní sochařka Andrea Kuříková.
Realizaci bronzového odlitku pak následně
zhotoví společnost HVH spol. s r. o., Umělecká slévárna Horní Kalná. Celková výše
nákladů se pohybuje v částce 500 000 Kč.
Historii však chceme kopírovat ještě
v jednom směru. Vždy, když se ve Studenci
tvořila socha T. G. Masaryka, byla uspořádána dobrovolná sbírka mezi občany
a místní firmy.
Tímto bychom chtěli požádat všechny

z Vás, kteří byste chtěli přispět a pomoci jakoukoli finanční částkou. Otevřeli jsme
speciální – transparentní účet, který bude
spuštěn od března do konce října 2018
a jeho odkaz bude také umístěn na stránkách naší obce. Máme i takovou představu,
že kdo přispěje třeba i symbolickou, drobnou částkou do konce září, získá od Obce
Studenec pamětní poděkování.
Mgr. Jiří Ulvr, Bc. Tomáš Chrtek,
PaedDr. Petr Junek
Již předem Vám všem patří veliké
poděkování a zde uvádím odkaz
a zmíněné číslo účtu, otevřené
od března do konce října 2018:

www.moneta.cz/transparentni-ucty
č. ú.: 225035060/0600
5
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Zprávy ObecníhO úřadu
Pohoštění obecní polévkou
Jubilejní 10. ročník „Pohoštění obecní
polévkou“ se uskutečnil v sobotu 9. prosince. Výjimečný byl nejenom poměrně vysokým datem, jelikož adventní doba byla
tentokrát kratší, prvním vystoupením účinkujících z Polska, ale i různorodostí počasí.
Dobrou náladu to však nijak všem vystupujícím a účastníkům nezkazilo. Samotné fo-

6
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tografie jsou toho důkazem, a tak nezbývá než se těšit na ročník příští, který se
uskuteční v sobotu 8. prosince 2018. Poděkování patří již tradičně hasičům za
pomoc při zajištění zázemí i občerstvení,
ale i všem ostatním, kteří se podíleli jakýmkoli způsobem na zdárném průběhu
i úklidu této akce. Děkuji.
Mgr. Jiří Ulvr, starosta
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Pečovatelský dům
Největší investicí letošního roku bude stavba pečovatelského domu. V zimních měsících se zhotovitel stavby snaží využít pracovní doby, kdy nesněží a nejsou velké mrazy.
Od posledního vydání Zpravodaje vidíme opět jiné pohledy, které tuto stavbu mění
a pomalu ukazují na její konečnou velikost.
Mgr. Jiří Ulvr, starosta
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PřIPRAVujeMe „Chodník – křižovatka řeznictví Nosek“
V současné době děláme vše pro znovu
otevření otázky dostavby poslední části
chodníku podél křižovatky „Řeznictví
Nosek“. Zaměření pozemku dopadlo pro
nás dobře. Kromě napojení na stávající
chodník v části u autobusové zastávky Na
Špici (zde máme předběžný souhlas majitele dotčeného pozemku) se ve zbylé části
pohybujeme pouze v pozemku Krajské
správy silnic Libereckého kraje. S Královéhradeckým krajem jednám o udržitelnosti
projektu „Rekonstrukce silnice Studenec
(Kostelecko) – směr Dolní Branná“, který byl
oficiálně otevřen v prosinci 2015. Zde je potřeba prokázat nutnost této budoucí stavby
tak, aby mohla být udělena výjimka z tohoto projektu, která spočívá v době udržitelnosti a omezení jakéhokoli zásahu do
tělesa silnice vyplývající dotačním titulem,
který financoval opravu silnice v roce 2015.
Začínáme jednat s Ministerstvem průmyslu a obchodu, které uvedenou rekonstrukci zastřešovalo, ale i s Krajskou
správou silnic Libereckého kraje ohledně

pozemku, kde by stavba z převážné většiny měla stát. Současně s tím se zhotovuje
projekt nového chodníku.
Ve skutečnosti nám již chybí pouze 200
metrů, a tím by bylo dosaženo kompletního propojení Studence podél obou silnic
II. třídy, které se u nás nacházejí.
Pokud v tomto uspějeme, je kromě jiných náležitostí nutné dostat souhlas i ze
strany Policie ČR, Dopravního inspektorátu. Jak všichni víme, kladné stanovisko
jsme v minulosti nezískali, jelikož tato křižovatka je z pohledu tohoto inspektorátu
nedořešena z mnoha pohledů.
Domnívám se, že se v současné ani budoucí době určitě nic nového s touto křižovatkou dít nebude. Osobně věřím, že
pokud budeme mít zpracovaný projekt,
můžeme se tak o něco opřít, můžeme jednat a můžeme doufat, že se nám to dříve,
či později podaří.
Pokud přijde v této věci nová skutečnost, budu Vás samozřejmě informovat.
Mgr. Jiří Ulvr, starosta

placení poplatku ze psů na rok 2018
Připomínáme majitelům psů, že poplatek je splatný do konce
března 2018. Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. Na základě Obecně závazné vyhlášky č. 2/2007 o místních poplatcích
sazba poplatku činí ročně:

• za prvního psa 200 Kč
• za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300 Kč
Poplatek můžete zaplatit do pokladny na OÚ nebo převodem
na účet 261128774/0600.
10
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upOZOrnění MěsTskéhO úřadu JIleMnIce
Z důvodu rekonstrukce kanceláří občanských průkazů a cestovních dokladů bude na tomto úseku výrazně omezen provoz, a to
od 2. 2. přibližně do konce března 2018 (s ohledem na postup
stavebních prací). Aktuální informace občané získají na tel. číslech: 481 565 121, 481 565 132 a 481 565 211. Děkujeme za pochopení.
Alena Jonová, vedoucí správního odboru

pOděkOvání Za TříkrálOvOu sbírku 2018
Farní charita Studenec děkuje tímto koledníkům i dárcům, kteří
se zúčastnili Tříkrálové sbírky 2018. Výtěžek sbírky v naší obci
Studenec činil 71 591 Kč. V Zálesní Lhotě se vybralo 4 423 Kč. Prostředky byly odeslány na ústředí Charity ČR v Praze 1.
V letošním roce přeji všem požehnané dny.
Za FCH Studenec Heda Jiranová

pOděkOvání
Život nám přináší spoustu situací, které musíme řešit. Takovou bylo pro naši
rodinu zařízení pohřbu našeho tatínka. V době konání obřadu neměla na
Kostelecku jít elektřina. Děkujeme tímto obci za laskavé pochopení a pomoc
v naší situaci. Obřad nakonec mohl proběhnout bez jakéhokoli omezení.
Dále bychom chtěli poděkovat naší sousedce paní Janě Votočkové za duchapřítomnost a rychlé zavolání záchranné služby a všem záchranářům,
kteří se snažili našeho tatínka zachránit.
Pavlovi z Kubíka, Studenec čp. 186
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Z Jednání ZasTupI
Poslední jednání Zastupitelstva obce Studenec v roce 2017 proběhlo 18. prosince za
účasti 13 zastupitelů a 7 občanů.
Ing. Boura seznámil přítomné s příjmy
z poplatků i s výdaji na odvoz a uložení komunálního, tříděného a nebezpečného
odpadu a kontejnerů. Poté byla ponechána v platnosti obecně závazná vyhláška
č. 1/2012 o místním poplatku za odpady.
Tento poplatek tedy zůstává pro rok 2018
ve výši 500 Kč na osobu.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí výroční
zprávu základní školy, kterou představil
PaedDr. Petr Junek. Zpráva popisuje hospodaření školy, výsledky ve výuce, práci zájmových kroužků a sportovní činnost.
Spolupráce s obcí je na dobré úrovni, škola
má slušné výsledky ve vzdělávání (v celorepublikovém měřítku) i sportovní činnosti.
Dále se projednávalo pořádání obecních kulturních akcí v roce 2018. Schválen
byl protinávrh Ing. Pavla Mečíře, podle
něhož obec uskuteční pouze dvě akce, a to
v červnu a prosinci.
Schváleno bylo podání žádosti o dotaci
na opravu místních komunikací do Dotačního fondu Libereckého kraje, Programu
obnovy venkova, jehož schválení a vypsání
se předpokládá na začátku roku 2018.
Představena byla studie přístavby ZŠ
a MŠ Studenec a její autoři Ing. Martin
Junek a Bc. Adam Cigler byli pověřeni tím,
aby zpracovali návrh venkovního pláště
12

budovy s ohledem na funkčnost a připomínky zastupitelů.
V závěru zastupitelstvo odsouhlasilo,
aby byla ke 100. výročí vzniku Československa vytvořena bronzová socha T. G. Masaryka v podobě původní zničené sochy.
V dalších bodech programu zastupitelé
projednali a schválili:
– obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017,
– výsledek kontroly MV ČR při výkonu samostatné působnosti obce a přijetí nápravných opatření k odstranění
zjištěných nedostatků,
– rozpočtové změny za rok 2017 č. 3,
– rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí
roku 2018,
– pověřili radu obce ke schválení směrnic, rozpočtových změn, zejména při
obdržení dotací, a dokončení rozpracovaných akcí do konce roku 2017,
– upravenou metodiku pro poskytování
obecní dotace na činnost spolků ve
sportu a tělovýchově,
– převedení 1,32 mil. Kč z účtu ČNB na
účet u MONETA Money Bank,
– odměny a příplatky neuvolněným členům zastupitelstva,
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TelsTva Obce
– smlouvy týkající se věcného břemene
a práva provést stavbu,
– vzali na vědomí zápis z kontroly finančního a kontrolního výboru (finanční
výbor provedl v roce 2017 devět kontrol, kontrolní výbor tři kontroly).
V diskusi pan starosta informoval o následujících záležitostech:
– Je třeba vyřešit smluvní vztah ohledně
zpevněné plochy sloužící k ukládání
bioodpadu pro obce Bukovina, Čistá,
Horka, Levínská Olešnice a Studenec.
Tuto plochu vlastní firma ZEFA Levínská Olešnice, ale leží na pozemku v majetku obce Bukovina u Čisté.
V současnosti se této firmě platí nájemné, a proto obec Bukovina zpevněnou plochu odkoupí. Na nákupu se
budou finančně podílet i ostatní výše
uvedené obce, Bukovina pak po nich
nebude požadovat nájem za využívání
plochy.
– Nové nařízení EU o ochraně osobních
údajů (GDPR) přinese obci řadu změn
a zpřísňujících sankcí. Novinkou je povinnost jmenovat pověřence pro
ochranu osobních údajů.

hluk při akcích v okolí sokolovny, ze stánku
u fotbalových kabin a na bubnování při zápasech. Přivolaná policie podle něj nic neřeší nebo vůbec nepřijede. Pan Pavel Mečíř
připomněl, že zastupitelstvo omezilo dobu
konání nohejbalové akce a že obec nemá
povinnost kontrolovat dodržení omezení.
Pan Petr Junek zareagoval, že hlasité projevy fanoušků jsou při zápasech běžné,
přestože je většina fotbalových hřišť v zástavbě, a že je studenečtí pořadatelé nebudou omezovat.
Pan Pokorný zdůraznil, že u sportovního hřiště nesmí být stánek s alkoholem.
Pan Pavel Jiran odpověděl, že zastupitelstvo toto nemůže řešit, ale další akce podobného druhu nemusí povolit a že
problémy se stánkem musí být řešeny
s provozovatelem.
Na závěrečný dotaz paní Švecové na situaci ohledně budovy bývalé školy v Zálesní Lhotě pan starosta odpověděl, že se
v této věci od konání zářijového zastupitelstva nic nového neudálo.

Dále poděkoval jménem svým i zastupitelů panu Alexandru Troppovi za vzornou práci pro naši obec.
Pan Pokorný přečetl další stížnost na
rušení nočního klidu a opět si stěžoval na
13
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Obecní úřad Studenec vyhlašuje podmínky výběrového řízení
na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení.
Přihlášku je možné podat do 12 hodin 30. dubna 2018 na OÚ Studenec.
Žádost musí obsahovat:
a)
jméno a příjmení žadatele (v případě SJM – i jméno a příjmení druhého z manželů), název právnické osoby
a statutárního zástupce
b)
adresa trvalého pobytu fyzické osoby, sídlo právnické osoby nebo fyzické podnikající osoby
c)
přesné označení předmětné obytné budovy (adresa, číslo popisné, číslo parcely, doklad o vlastnictví domu nebo
stavby, příslušnou projektovou dokumentaci včetně předpokládané ceny, stavební povolení či jiný doklad o přípustnosti akce – požaduje-li to stavební zákon)
d)
účel, na který má být půjčka poskytnuta
e)
předpokládaná lhůta dokončení stavby
f)
požadovaná výše půjčky
g)
doklad o výši příjmů žadatele a ručitelů (půjčka do 50 tis. jeden ručitel nad 50 tis. dva ručitelé). U ženatého
(vdané) ručitele v případě SJM souhlas manžela (manželky) s ručením. Pokud jsou vyžadováni 2 ručitelé, nemohou to být manželé žijící v SJM. Zároveň nemůže manžel/ka v SJM dělat ručitele druhému z manželů.
Z fondu se poskytují tyto druhy půjček:
Poř. č.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Název (účel)

Úrok

Rozšíření stávající byt. jednotky
Rekonstrukce domu, bytu nebo jeho části
Obnova fasády
Zateplení obvodového pláště domu
Izolace domu proti vlhkosti
Rekonstrukce střechy
Výstavba domovní ČOV nebo septiku
s biofiltrem ke stávajícímu domu
Vybudování nebo rekonstrukce WC a koupelny
Výměna oken
Rekonstrukce výtápění domu

3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%

Horní hranice půjčky na jednu domácnost je 500 000 Kč. Domácností se rozumí ekonomicky spjatá skupina dlužníků. Jednotlivé
druhy půjček lze sčítat. Půjčku lze čerpat nejdéle 12 měsíců po podpisu smlouvy oběma stranami. Půjčka se splácí v pravidelných měsíčních splátkách. Začátek splácení jistiny i úroku včetně termínů splátek se stanoví ve smlouvě mezi obcí a dlužníkem. Ve smlouvě lze dohodnout dobu splatnosti půjčky.
Mgr. Jiří Ulvr
starosta obce Studenec
14
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sběr nebeZpeČnéhO Odpadu a elekTrOZaříZení
studenec

Zálesní lhota 14. dubna 2018

NO bude sbírán
od 7. 4. 2018 do 30. 6. 2018
každou druhou sobotu ve
sběrném dvoře v Kruhovce

u Svatých
u Kynčlů
u samoobsluhy
u hospody
u továrny
na křižovatce

8.30
8.40
8.50
9.00
9.15
9.30

Se svým odpadem si každý musí přijít osobně!
Sběr je zdarma pouze pro občany našich vesnic a pro majitele nemovitostí na
území našich vesnic! Sběr nemohou použít právnické osoby a osoby fyzické
oprávněné k podnikání.

pozor!
pneumatiky jsou sbírány pouze bez ráfků.
pneumatiky z nákladních vozidel a traktorů nebereme!
eLeKTROZAřÍZeNÍ = všechno co je na elektrický proud nebo na baterie
Kontejnery na komunální odpad budou umístěny v Zálesní Lhotě od 20. 4. do
22. 4. 2018 u skladovací haly ZETKY Strážník a. s. za kostelem! Ve Studenci budou
kontejnery umístěny ve sběrném dvoře v Kruhovce u haly každou druhou sobotu od 7. 4. 2018 (21. 4., 5. 5., 19. 5., 2. 6., 16. 6.) do 30. 6. 2018 od 9 do 12 hod.
Uložení odpadu do kontejneru bude možné pouze pro občany Studence a Zálesní Lhoty, pro majitele nemovitostí na území našich vesnic a po předložení občanského průkazu!
Děkujeme. OÚ Studenec

pyTle s TříděnýM OdpadeM
Naplněné pytle se odkládají vždy první pondělí v měsíci na sběrná místa!
Příklad pro občany, kteří asi nevědí, co je to první pondělí v měsíci: pondělí
31. srpna není první pondělí v měsíci, ale pondělí 1. září opravdu je první pondělí
v novém měsíci (první pondělí může být pouze od 1. do 7. dne v měsíci).
pOZOr! Ostatní odpady nepatří na sběrná místa, ale jsou sbírány odděleně
– popelnice, velkoobjemové kontejnery, mobilní sběr nebezpečného odpadu
a elektrozařízení. Pokud budeme tato pravidla dodržovat, tak se nemůže stát,
že se na sběrném místě najdou pytle naplněné plenami, různým domácím odpadem, popelem.
Ing. Josef Boura, místostarosta obce
15
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vOlba preZIdenTa republIky 2018
1. kolo 12. 1.–13. 1. 2018 a 2. kolo 26. 1.–27. 1. 2018
VýSLEDKy HLASOVáNí – OBEC STUDENEC A CELKOVé VýSLEDKy ČR
1. KOLO

Voliči
v seznamu

okrsek 1
okrsek 2
celkem Studenec
2. KOLO

1 129
319
1 448

855
201
1 056

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

okrsek 1
okrsek 2
celkem Studenec

1 145
317
1 462

1. KOLO
Číslo Jméno kandidáta
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Vydané
obálky

Volební Odevzdané
účast v %
obálky
75,73
63,01
72,93

Volební Odevzdané
účast v %
obálky

883
217
1 100

883
217
1 100

99,65
99,50
99,62

Platné % platných
hlasy
hlasů
883
217
1 100

100,00
100,00
100,00

11
18
13
2
2
0
81
27
46

35
9 305
221 689
96 24 265
472 643
243 18 573
526 694
4
2 881
63 348
6
1 420
29 228
3
1 272
24 442
278 77 300 1 985 547
137 21 115
454 949
248 56 439 1 369 601

Platné hlasy v okrscích Studenec Liberecký ČR
Okrsek 1 Okrsek 2 celkem
kraj
celkem

7 Zeman Miloš Ing.
309
9 Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. 574
Prezidentem byl zvolen Ing. Miloš Zeman.

16

77,12
68,45
75,24

850
200
1 050

Platné hlasy v okrscích Studenec Liberecký ČR
Okrsek 1 Okrsek 2 celkem
kraj
celkem

Topolánek Mirek Ing.
24
Horáček Michal Mgr. Ph. D.
78
Fischer Pavel Mgr.
230
Hynek Jiří RNDr.
2
Hannig Petr Mgr.
4
Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c. 3
Zeman Miloš Ing.
197
Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph. D. 110
Drahoš jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. 202

2. KOLO
Číslo Jméno kandidáta

853
201
1 054

Platné % platných
hlasy
hlasů

122
95

431 77 300 2 853 390
669 56 439 2 701 206
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Výlety do studenecké
Počasí. 6. ledna napadlo mnoho sněhu
a byly neobyčejné závěje. Silný vítr trval
celý týden, sníh, který byl zmrzlý a sypký,
neustále byl navátý, takže veškerá jízda
byla na celý týden přerušena.
uhlí pro obec. 15. ledna došly pro Studenec 2 vagony uhlí na nádraží do Martinic.
Ihned bylo započato s vožením a rozdílením.
Nejprve bylo uhlí přiděleno pekařům, škole,
poštovnímu úřadu, obecnímu úřadu, tovární
kuchyni a 130 q odvezeno bylo do obecního
skladiště, kde dne 17. a 18. ledna rozdíleno
bylo mezi občany. Na rodinu připadlo 50 kg
tohoto uhlí za 3 K, které bylo velice špatné.
Zdražení kuřiva. 15. ledna zdraženo bylo
opět kuřivo. Balíček dýmkového tabáku
stál 14 h, sportka 6,50 h, krátký doutník
12 h, kubo 22 h, viržinko 24 h, tabák cigaretový 1,60 K. Mnoho druhů kuřiva zmizelo
s trhu úplně, ostatního bylo velmi málo,
takže kuřáci sahali po různých náhražkách
jako je podběl, bramborové natě, ořechové listy, kmínové natě a j., jak již jinde
bylo napsáno.
Odvody. 21. ledna šli k odvodu osmnáctiletí. Ze Studence dostavilo se jich k odvodu 15 a z nich 7 bylo odvedeno. Již
6. února museli na vojnu.
Úmrtí. 31. ledna zemřel ve vojenské nemocnici ve Vídni Ignác Tauchman ze zdejší
obce. Pohřben byl na vídeňském hřbitově
3. února. Službu vojenskou konal od
15. května 1915. Onemocněl na ruském
bojišti, odkudž byl odvezen do Vídně, kde
zemřel ve stáří 44 let.
18

uhlí. 4. února rozprodáváno bylo opět
uhlí, které sehnal Karel Karásek. Bylo jej
150 q, hornoslezské, velmi pěkné. Za převozu tohoto uhlí z Prahy do Martinic bylo
však celých 16 q uhlí ukradeno, takové byly
poměry, bída nutila lid i ke krádeži. Z tohoto uhlí byla zase nejprve přidělena část
škole, kde se již pro nedostatek uhlí nevyučovalo, část přidělena obecnímu a pošovnímu úřadu a zbytek teprve mohl býti
rozprodán občanstvu.
Demonstrace. 5. února došlo k demonstracím v Jilemnici. Sešlo se tu na 1000 žen
z okresu, shromáždily se před radnicí a žádaly o zlepšení vyživovacích poměrů na
okrese. Okresní hejtman Kadlec slíbil shromážděným ženám, že zjedná v žádané věci
na okrese nápravu. Bohužel, zůstalo jen při
slibu a tak 25. února došlo k druhé, tentokráte větší demonstraci. Velké množství
žen shromáždilo se opět před jilemnickou
radnicí a žádalo o rozmluvu okresního
hejtmana. Poněvadž ten se však ani neukázal, vnikly některé ženy do jeho bytu a pobraly mu veškeré zásoby potravin, pokud
na ně přišly. K zjednání pořádku muselo
býti povoláno četnictvo.
Rekvisice. Od 1. do 9. března konána byla
ve zdejší obci opět rekvisice brambor
a přebytků obilí, když byla předtím snížena
spotřební kvota pro samozásobitele. Odebráno bylo celkem 57 q brambor, kterých
bylo použito pro místní chudinu.
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Potraviny. Ve dnech 25.–27. března prodáván byl u Jebavých salám a marmeláda
z okresního přídělu. Na každou rodinu připadlo 20 dkg salámu a půl kg marmelády. Kg salámu stál 12 K, kg marmelády
9 K.
Nový poštmistr. 5. dubna odešla ze Studence poštmistrová Cecilie Kousalová do
Bílé Třemešné. Za ni ustanovena do zdejší
obce Karla Bártová.
Letní čas. 15. dubna zaveden byl opět „letní
čas“ a má letos potrvati do 16. září.
Počasí. 20. dubna počali rolníci sekati již
trávy. Je to událost pro zdejší kraj nezvyklá
a nemá také pamětníka.
Odvody. 25. dubna šli k přehlídce muži narození v letech 1894–1899. K této prohlídce šlo jich z obce 12, odveden byl však
jenom jeden. Tři posláni byli na „vyšší“ prohlídku do Josefova.
Rekvisice. 4. května opět rekvisice v obci,
při které bylo sebráno 250 kg žita, 100 kg
ovsa a 620 kg brambor.
Studenec k novop. okresu. V této době
jednaly úřady o přidělení Studence
k okresu novopackému. Proti chystané
změně opřelo se však místní obecní zastupitelstvo, které ve své schůzi dne 30.
května konané zvolilo komisi ( Jan Šorfa,
Josef Albrecht, Jan Fejfar, Josef Jezdinský),
která vypracovala protest proti tomuto
úmyslu nadřízených úřadů. K provedení
přemístění obce k okresu novopackému
nedošlo.

1 I 2018

16 I rok 1918 (1. část)
bez jazykové úpravy

Peněžní dar. 1. června odvedl starosta Jan
Šorfa v Občanské záložně v Jilemnici
K 4220, které byly ve vsi během měsíce
května sebrány na Ústřední matici školskou. Obec darovala 1000 K, firma Fejfar
a Mládek rovněž 1000 K, ostatní sebráno
mezi občanstvem.
Odběr píšťal. 5. června odebrány byly
z varhan v kostele cínové píšťaly pro válečné potřeby. Odebrané píšťaly vážily
83,20 kg.
VIII. vál. půjčka. V červnu vypsána byla
8. válečná půjčka.
Soupis úrody. Ve dnech 20.–30. června
prováděn byl opět soupis veškeré úrody.
Tentokráte však komise nechodila po polích, jako roku loňského, nýbrž spokojila se
jen údaji, které učinili rolníci na obecním
úřadě.
Dětské divadlo. 14., 15. a 16. července sehráli žáci místní obecné školy divadelní hru
„Sůl nad zlato“. Divadlo hráno bylo u Višňáků a za všecka tři představení vybráno
1111,70 K, které odevzdány byly ve prospěch Českého srdce.
Lístky na sůl. 20. července vydávány byly
na obecním úřadě lístky na sůl čili „solenky“. Byly dvojí barvy. Žluté lístky byly
pro nesamozásobitele, modré pro samozásobitele. Na prvé obdržela jedna osoba
50 dkg soli na měsíc, na modré jedna
osoba 70 dkg soli na měsíc.

19
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ZprávIČky
Z MaTeřské škOly
sTudenec
Začal nám nový rok, a tak už jen s dětmi v naší školce vzpomínáme na dobu Vánoc.
Byl to na jednu stranu opravdu krásný, ale náročný čas. Děti se během krátké doby měly
naučit pásmo na Vánoční besídku, která se konala 14. prosince. Vše zvládly. Před rodiči
se nestyděly a ukázaly, co se naučily. Naši nejmenší se převlékli za Včelí medvídky a tancovali a zpívali. Druhé oddělení Motýlci přilétli a přednesli opravdu hodně básniček a písniček nejen na vánoční téma. Z předškoláků se stali herci a zahráli rodičům dvě
zveršované pohádky O Perníkové chaloupce a O veliké řepě. Všem dětem patřil zasloužený potlesk a dostaly za svoji píli sladkou odměnu.
Byli jsme ve školce hodní, a tak i k nám přišel Ježíšek a přinesl do každého oddělení
krásné dárečky. Děti si tak mohou prohlížet nové dětské knížky, stavět nové dráhy, hrát
společenské hry a objevovat svět.
V lednu nám začal Lyžařský kurz pro děti, které rády jezdí na sjezdových lyžích. Každé
ráno jsme v plné zbroji vyrazili do SKI areálu Bubákov-Herlíkovice, kde se dětí ujali instruktoři a učili je, jak správně dělat obloučky, jak zastavovat a hlavně mít radost z lyžování. Děti při kurzu zažily spoustu legrace, i když někdy byly podmínky opravdu těžké.
První den chumelilo a chumelilo, jindy zase foukal velký vítr, ale jak víme, počasí dokáže
i potěšit a jednou vysvitlo i sluníčko. Předposlední den si děti zkusily na lyžích závodit.
Musíme říci, že před dětmi smekáme. Obdivujeme jejich statečnost postavit se na malá
prkýnka. Některým dětem se lyžování tak líbilo, že je rodiče přihlásili na zdokonalovací
kurz, který se bude konat v únoru.
20

STUDENECKÝ-ZPRAVODAJ-1-0218-56+4.qxp_Sestava 1 27.02.18 10:44 Stránka 21

Studenecký zpravodaj

1 I 2018

Sněhu bylo dost i u nás ve Studenci,
a tak i nelyžaři zažili se sněhem spoustu legrace. Chodili jsme před Orlovnu na kopeček pekáčovat a bobovat. Stavěli jsme
sněhuláky a dělali různé cestičky.
Ve čtvrtek 18. ledna k nám do školky přijelo divadélko Ondřej a přivezlo nám představení s názvem Čtyři roční období. Děti si
zopakovaly, jak se mění příroda celý rok
a jak lidé oslavují Jaro, Léto, Podzim a Zimu.
Při představení byly děti často vyzvány, aby
se zapojily do děje tancem nebo cvičením.
Přejeme všem krásný konec zimy a už se
těšíme na sluníčko, které probudí naši přírodu ze zimního spánku.
Kolektiv učitelek MŠ Studenec

21
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ZprávIČky
Z MaTeřské škOly
Zálesní lhOTa
Koncem listopadu a začátkem prosince
jsme se připravovali na adventní čas a Vánoce. Všichni jsme se nejvíc těšili na příchod Ježíška. Čas nám zpříjemňovala
vánoční mašinka, která nám každý den přivezla úkol, který jsme s nadšením plnili,
a hlavně nám odpočítávala dny, které ještě
zbývaly, než za námi přijde Ježíšek. Vzhledem k tomu, že jsme během prosince měli
moc a moc práce, tak nám čas rychle utíkal.
Hned první prosincový víkend jsme spolu
s rodiči, místními i přespolními milými
lidmi a spoluobčany rozsvítili vánoční stromeček, a tím započali krásný adventní čas.
Velice děkujeme našim maminkám Martině Skrbkové, Nikole Junkové a Evě Pacholíkové za prima nápad a hlavně za to, že
celou akci naplánovaly a zorganizovaly. Velice děkujeme ochotným tatínkům, panu
Skrbkovi a panu Pacholíkovi za profesionální obsluhu grilu a celkovou pomoc. Velice děkujeme panu starostovi za podporu
a účast a samozřejmě moc děkujeme všem,
kdo přišli a pomohli nám všechny dobroty
sníst a vypít. Děkujeme za pomoc s prodejem a zakoupením výrobků dětí, které v adventním čase pro radost všech v mateřské
škole vyráběly a pekly. Výtěžek z této akce byl maminkami předán MŠ v Zálesní Lhotě
ve prospěch dětí, které mateřskou školu navštěvují a mohou díky tomuto skvělému nápadu a ochotě všech, co se na akci podíleli, ať už organizací, podporou nebo účastí, mít
více akcí přímo v MŠ (což je v jiných školkách, díky vyššímu počtu dětí, běžné). Moc si
Vaší pomoci a ochoty vážíme a ještě jednou Vám všem za všechny děti v MŠ děkujeme.
22
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V následujícím týdnu nás nezapoměl
navštívit Mikuláš s andělem a čerty. Asi
jsme byli opět všichni po celý rok hodní,
tak odešli čerti s prázdnou. Velice děkujeme žákům 9. třídy ZŠ Studenec za milou
návštevu a panu řediteli za dopravu.
Druhý prosincový víkend jsme se účastnili předvánočního setkání u ZŠ a MŠ ve
Studenci na „Pohoštění obecní polévkou“,
kde děti předvedly vystoupení pro radost
všech přítomných v předvánočním čase.
Děkujeme za pozvání.
V prosinci byl zahájen předplavecký výcvik pro malé plaváčky, který probíhá jednou týdně v jilemnickém bazénu. Dětem se
v bazénu moc líbí a je vidět, že se vody nebojí.
V předvánočním čase nechybělo vystoupení pro radost babiček a všech přítomných. Následovala besídka pro rodiče,
příbuzné i známé. Děkujeme, že jste přišli
dětičky podpořit a pochválit.
Předvánoční čas jsme si zpříjemňovali
tvořením přáníček, vánoční výzdoby, povídáním o vánočních zvycích a tradicích, zpíváním koled, zdobením stromečku, aby
Ježíšek věděl, kam má donést dárečky. Nezapomněli jsme ani na zdobení stromečku před školkou, dobrotami pro ptáčky.
Konečně přišel den, kdy se u nás ve školce zastavil Ježíšek, asi jsme byli všichni moc
hodní, protože jsme dostali spoustu dárečků. Největší radost děti měly z dřevěné vláčkodráhy, nádobíčka do kuchyňky, panenek, her a stavebnic, lopat na sníh a mnoho dalšího. Za dárečky děti Ježíškovi moc poděkovaly křikem z okna „děkujeme Ježíškuuuuu“.
Tímto jsme ve školce zakončili starý rok a těšili se na Vánoce s rodiči a svými nejbližšími.
V novém roce jsme se opět přivítali ve školce a plní zážitků z Vánoc jsme si s nadšením
sdělovali, jak jsme Vánoce prožili a hlavně, co nám přinesl Ježíšek.
Zejména k radosti dětí jsme se dočkali sněhové nadílky a aktivně jsme se hrám ve sněhu,
stavění hradu a sáňování věnovali. Radost ze sněhu nám nevydržela bohužel dlouho,
sníh nám mizí před očima a nám už zbývá jen hledat poslední bílá místa, kde se snažíme
ještě vydovádět.
Za MŠ Zálesní Lhota děkují a jen to nejlepší v novém roce všem přejí děti a paní učitelky.
23
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ŠKOLNÍ DRUŽINA
Letošní příprava školní družiny nezačala
jako obvykle na konci letních prázdnin, ale
už v polovině prázdnin. Společnými silami
i s paní učitelkou Monikou Štorm-Perneckou
jsme pracovali na výmalbě prostoru družiny.
V září jsme přivítali do našeho družinového kolektivu nejen novou paní družinářku, ale i dvě třídy prvňáčků.
Na podzim jsme se snažili věnovat pobytu venku na čerstvém vzduchu. Nejvíce
nás to však bavilo na dětském hřišti
u školy, kde jsme dobrovolně vzali hrábě
do ruky a hrabali jsme listí. Občas nás žertovné sychravé podzimní počasí nechtělo
pustit z družiny ven, a tak přišlo na řadu
naše oblíbené tvoření hlavně z barevných
listů a podzimních přírodnin. Velmi oblíbenou tvořivou aktivitou se staly podzimní
věnce. V listopadu jsme přivítali svátek
sv. Martina tvořením a na jeho počest jsme
vyrobili velkého bílého koně, který zdobil
vestibul naší školy.
Avšak celý půlrok jsme se všichni nejvíce
těšili na prosinec. Tento měsíc je nejvíce stvořený k výrobě různých dekorací. Jako každý
rok jsme se pustili do našeho tradičního
úkolu – výroba vánočních přání na školní vánoční koncert. Z těchto přání máme obrovskou radost, protože letos se nám opravdu

povedla. Dalším větším tvořícím projektem,
za který nám bylo uděleno mnoho pochval,
za což jsme velmi rádi, byl VáNOČNí BETLéM.
Byl vystaven ve vestibulu naší školy. Betlém
byl složen z přibližně dvaceti figurek o velikosti zhruba 30 cm. Děti byly nadšené
a chtěly si figurky odnést po Vánocích domů,
ale pak usoudily, že by to byla škoda a celý
betlém byl uložen a doufáme, že ho budeme
moci vystavit i příští rok. Tímto bychom chtěli
poděkovat všem rodičům, kteří nám věnovali materiál (punčochy, trubky, látky, vlny),
protože to, co některým připadá jako odpad,
to je pro nás „ráj tvoření“.
Během tvoření jsme si samozřejmě našli
i chvíle strávit čas venku, protože milujeme
zimní radovánky – bobování, stavby sněhuláků, iglů a všechno, co k zimě patří.
Dalším důležitým úkolem byla výroba
vánočních ozdob na stromeček a méně
oblíbená činnost – vánoční úklid družiny.
A co nás čekalo ve družině v lednu po
Vánocích? Přeci náš ozdobený vánoční
stromeček s hromadou dárků.
Tímto Vás všechny zdraví kutilové ze
školní družiny a chtějí poděkovat všem,
kteří mají na jejich kutilství podíl.
Bc. Vendula Viková
vedoucí vychovatelka ŠD
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první pomoc pro prvňáčky
aneb když nám, medvědům, někdo stůně
Představte si situaci, kdy se nějaký náhodný chodec svalí na chodník a zůstane
bez hnutí ležet. Anebo kamarád zakopne a zlomí si nohu nebo ruku… Anebo se opaří
horkou polévkou nebo čajem… Dokázali byste si poradit? Věděli byste si rady a uměli
zavolat pomoc? Znáte telefonní číslo na záchranku?
Na tyto i další otázky hledali odpověď žáčci prvních ročníků společně se sestrou
liberecké záchranky Annou Urbanovou. S plyšovým medvídkem si děti vyzkoušely,
jak postupovat při různých zraněních, včetně popálenin a na figuríně se naučily
masáž srdce. Všechny děti to nakonec zvládly na jedničku.
Bylo to zajímavé a velmi přínosné povídání. Děti si odnesly z této přednášky velmi
mnoho užitečných informací. Děkujeme vedení školy, že nám umožnilo zúčastnit se
této akce.
Mgr. Zdeňka Erbenová, tř. uč. 1. A

vá n O Č n í kO n c e r T ž á k ů
V pondělí 17. 12. 2017 se uskutečnil
koncert našich muzikantů. Ve dvou dopoledních hodinách zahráli svým spolužákům. Odpoledne ve třech koncertech
(kytary, flétny, klavír) zpříjemnili hudebníci
svým uměním předvánoční čas svým blízkým. Rodičům, sourozencům, babičkám
a dědečkům, prostě všem, kteří si na ně
udělali čas a přišli si je poslechnout.
Díky za to, že ve svých dětech podporujete lásku k hudbě. A dětem díky za to, že
je stále baví se zdokonalovat.
Mgr. Dana Chrástová
25
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Dravci

v naší škole
Dne 21. prosince nám škola Studenec zpříjemnila
vyučování zajímavým doplňkem. Přijel totiž sokolník,
který nám ukázal spoustu zajímavých dravých ptáků
a sov. Napřed nám vysvětlil, že máme být potichu, nemáme se hlásit a další podobná pravidla, která byla
potřeba k tomu, aby to celé probíhalo bez problémů.
Poté nám objasnil, že se všemi ptáky bude chodit mezi
námi, přičemž je bude mít na ruce, avšak létat dovolí jen některým, jelikož některé jeho
exempláře by na přítomné lidi útočily. Potom to začalo. Sokolník měl na několika židlích
vyrovnané dřevěné bedničky s otvory pro dýchání, z nichž některé byly i docela malé.
Nejprve otevřel jednu z menších bedniček, ze které se už delší dobu ozývaly hlasité
zvuky a pískot. Ven vyskočil malý hezký dravec, poštolka obecná. Poštolka patří mezi sokolovité dravce, kteří se vyznačují křídly zužujícími se do špičky. Byla to samice, jak se
dalo poznat podle její velikosti a zbarvení. U ptáků jsou barevnější samci. A pokud jde
o velikost, u dravců jsou samci také menší. Sokolník vysvětloval, že dravci se krmí při cvičení. Když dravec něco dokáže, dostane kus kuřecího nebo potkaního masa. Když to říkal,
26
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chodil v uličkách mezi židlemi a poštolku
posílal přes naše hlavy na bidýlko, odkud ji
pak přivolával pomocí kousků masa.
Druhým dravcem byl čimango falklandský, zajímavý svoji oblibou a schopností zároveň: běhal rád po zemi, prý by dokázal
běžet rychleji než kdokoli z přítomných.
Tato jeho schopnost se mu hodí v jeho životním prostředí. Poněvadž často běhá, má
hodně obroušené drápy, které mu při lovu
nepomáhají. Loví tudíž jen malou kořist:
ptačí mláďata. Čimango opravdu dobře
běhá, u nás běhal za svým pánem jako nějaký pes. Sokolník vždy zakončil ukázku
velkým kusem masa pro každého ptáka.
Takže když čimango zalezl do svého příbytku, čekali jsme, co bude dál. A také jsme
se dočkali. Když sokolník otevřel největší
bednu a z ní vylezl velkolepý orel bělohlavý, rozlehly se sálem citoslovce překvapení.
Tento orel byl právě takový pták, který by byl schopen někoho napadnout. A útok od takového tvora, to by opravdu nebylo příjemné. Takže byl nesen na rukavici a nelétal. Nicméně, asi by býval rád, neboť roztahoval křídla a mával jimi. A to byl tedy pořádný větřík!
Dalším dravcem byla o poznání menší káně Herrichova. Měla podobné zbarvení jako
čimango, ale byla menší. Na rozdíl od něj však dokáže ulovit větší kořist a je zajímavé,
že tyto káně loví ve skupinách, jiní dravci to nedělají. Tohoto dravce sokolník dával na
ruku některým žákům. Káně létala hodně, asi ji to bavilo.
Krkavec velký není dravec, je to všežravec. Nicméně, maso žere velmi rád. A tak není
divu, že i tohoto ptáka sokolník odměňoval masem.
Sovy nelétají tak rády, jako denní lovci. Může to vypadat, že sovy jsou hloupé, ovšem,
pro sovy je přes den moc světla a sovy také nejsou v přírodě ani trochu tak dlouho ve
vzduchu, jako draví ptáci lovící přes den, létají, jen když musí. Sovy, které věděly, že jim
dá sokolník nažrat, také tolik nelétaly, ovšem mladé sovy, tedy sova pálená a výr západosibiřský, létali mnohem více. Puštík obecný a výr velký létali mnohem méně a výreček
malý nelétal vůbec. Výr byl největší pták, který ten den létal. Dvě vyučující si daly na ruce
sokolnické rukavice, postavily se dál od sebe a výr létal mezi nimi. A ten vítr, který tím
tvořil! A pak nám sokolník ukázal, jak výr zaletí do své krabice a jak si vypočítá, kolikrát
má mávnout křídly, aby se přesně trefil dovnitř. V přírodě se mu to hodí při zalétávání
do skalních dutin, kde spí.
Bylo to velmi pěkné a zajímavé, dravci, sovy a i ten krkavec jsou nesmírně zajímavá
zvířata a určitě stojí za to je vidět. A takový pocit, jaký máte, když se vám nad hlavou
mihnou drápy pořádného výra, takový hned nenajdete!
Kryštof Macháček, žák 8. třídy
27
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exkurze v Isš nová paka
Dne 21. listopadu 2017 vyrazila naše
9. třída na exkurzi do ISŠ v Nové Pace.
Když jsme dorazili do školy, rozdělili nás
do dvou skupin. V tomto složení nás pan
ředitel se svým zástupcem provedli budovou a ukázali nám jednotlivé učebny
a také dílny, kde se žáci učí pracovat
s elektrickým proudem, kovem nebo 3D
tiskárnou. Dále nám představili, jaké
maturitní i učební obory se tu dají studovat. Vysvětlili nám, s jakými firmami tato
škola spolupracuje a na jakých místech se studenti mohou se svým oborem uplatnit.
Z této školy vycházejí elektrikáři, mechanici, obráběči kovů atd.
Na konci návštěvy jsme si mohli zkusit vyrobit kovovou hvězdu pomocí pájky
a vyrýt své jméno do kovového plíšku. Oba výrobky jsme si pak mohli odnést domů.
Než pro nás přijel autobus, bylo pro nás přichystané malé pohoštění.
Myslím si, že by bylo dobré tuto školu navštěvovat i s dalšími ročníky, protože alespoň uvidí jednu ze svých možností, kam se vydat po základní škole.
Adéla Nosková, žákyně 9. třídy

Přednáška o nebezpečí drog
Dne 22. listopadu 2017 se žáci 9. třídy
zúčastnili přednášky na téma „Kriminalita
mládeže se zaměřením na zneužívání návykových a psychotropních látek“, která se
konala v Jilemnici. Přednášku zahájil senátor Jaroslav Zeman a pak předal slovo
Mgr. Pavlu Kuřátkovi, který svým „svérázným“ způsobem začal posluchačům vysvětlovat, co znamená návyk, závislost, co
různé návykové látky mohou s člověkem
udělat atd. Opíral se o letité zkušenosti ze
své praxe. Jeho dlouhodobým působištěm
bylo vězeňské prostředí ve Valdicích, které
mohli žáci blíže poznat díky dokumentu,
který jim přednášející pustil ke zhlédnutí.
28

Své další vyprávění pak zpestřil ještě několika ukázkami, v nichž mohli žáci bez „přikrášlení“ vidět, co dokážou drogy způsobit
a jak mohou člověku zničit život. V poslední části přednášky pokládali žáci různé
dotazy, na něž přednášející odpovídal. Na
závěr mladým posluchačům zdůraznil, že
mají ctít své rodiče a autority, protože už
ve výchově je skryto, jak v období dospívání či v dospělosti člověk dokáže odolat
různým „nástrahám“, které život přináší.
Všichni se shodli, že jim přednáška přišla velmi záživná a že si spoustu věcí
budou dlouho pamatovat.
Mgr. Monika Mečířová, tř. učitelka 9. tř.
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věda nás baví

aneb kroužek pro nadšené mladé vědce z řad prvňáků až páťáků
Tento únor jsme v ZŠ Studenec zahájili
už třetí pololetí oblíbeného vědeckého
kroužku pro děti, kde se hravou a zábavnou formou seznamují s taji vědních
oborů, jako jsou fyzika, chemie, astronomie, přírodopis, inženýrství či strojírenství,
a vyzkouší si, jaké to je stát se alespoň na
chvíli malým vědcem.
Děti v kroužku provádějí nejrůznější experimenty (minulé pololetí např. zkoumaly
povrchové napětí kapalin, atmosférický
tlak, či světlo) a vyrábějí zjednodušené modely (např. si postavily sopku, hydraulický
píst, váhy, model elektroskopu nebo čistírnu odpadních vod apod.). Experimenty
jsou navrženy pro žáky prvního stupně, nejsou tedy nebezpečné ani složité a vystačíme si při nich s jednoduchými, běžně

dostupnými pomůckami. Děti si tak
mohou pokusy zopakovat i doma s rodiči,
sourozenci nebo kamarády. Kroužek děti
baví, protože je učí nalézat řešení vlastními
silami (v rámci vědeckého týmu), a objevování netušených souvislostí přirozeně podporuje jejich zdravou zvědavost.
Jako lektorku mě velice motivuje pozorovat děti, jak zapáleně pracují na zadaném
úkolu a přitom jsou schopné zapojit své
momentální nápady a „vylepšení“, a/nebo
mi kladou otázky typu: Co by…, kdyby…?,
které jen dokazují, jak je konkrétní problematika zajímá.
RNDr. Pavlína Hašková, Ph. D.
lektorka kroužku
29
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Školní kolo v recitaci 2017
Příjemná vánoční atmosféra letos provázela školní kolo v recitaci, které se konalo
celé středeční prosincové dopoledne. Soutěž zahájily tanečnice z obou šestých tříd,
které tanec především baví, takže pro ně
nebyl problém, nachystat tři různá vystoupení, která vyplnila čas mezi kategoriemi.
V doprovodném programu jsme si také užili
vystoupení malých hudebníků, kde kromě
kytar, flétny a klavíru zazněla i trumpeta
v podání Pepči Šedivého. Klavírní umění na
velmi dobré úrovni předvedly zábavnou formou Lucka Pekárková s Helenkou Horáčkovou. Naši nejmenší prvňáčci opět recitovali
mimo soutěž, nestyděli se a básničky zvládli
bez mikrofonu. Odnesli si diplom a sladkost
na památku. Letos i s prvňáčky odrecitovalo
celkem 78 dětí. Nejméně soutěžících bylo
opět v nejstarší kategorii, která byla navíc
ochuzena o favority. Pěknou úroveň přednesu jsme zaznamenali asi nejvíce v kategorii 6., 7. třída. Celkově se porota v zastoupení
30

pí. uč. Hana Lánská, Pavla Ottová a Zdena Erbenová shodla na tom, a já musím souhlasit,
že úroveň mluveného projevu je u dětí na
prvním stupni velmi špatná. Máme tím na
mysli především vady výslovnosti. Někteří
účinkující měli moc pěkně vybraný text, snažili se i o procítěný přednes, ale nebylo jim
téměř rozumět. Je to škoda, protože většinu
vad výslovnosti lze odstranit a do života každého jedince to jistě přinese velkou úlevu.
Apelujeme tímto zejména na rodiče, aby výslovnost u dětí nepodceňovali už od útlého
věku, hodně s dětmi četli nahlas, povídali si
s nimi o zážitcích všedního dne a nechali
děti vyprávět příběhy, které třeba pro dospělé mohou být únavné, ale dávají dětem
možnost rozvíjet jejich fantazii a učí je mluvenému projevu. Žáci s poruchami výslovnosti na druhém stupni z pochopitelných
důvodů často nejsou schopni ani vystoupit
s referátem před třídou, protože se stydí
a očekávají výsměch. Do soutěže je ani ne-
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zveme, protože špatná výslovnost je velkým
handicapem při hodnocení. Vyučující na
prvním stupni budou mít do budoucna více
práce také s tím, aby děti naučili při přednesu správně dýchat, frázovat a pohovořili
s nimi také o tom příběhu, který se v textu
ukrývá, tak, aby děti vůbec chápaly, o čem
mluví. Nás učitele i Vás rodiče čeká spousta
práce, … ale práce prý šlechtí… Pochvalu
zajisté zaslouží každý, kdo si text pečlivě vybral a naučil se ho, nestyděl se vystoupit
a pochopitelně také gratulujeme vítězům.
Do okresního kola postupují z každé kategorie dva zástupci, postup je dobrovolný,
pokud někdo nechce nebo nemůže, vezmeme náhradníky.
Výsledky a termín okresního kola sledujte na dveřích kabinetu ČJ.
-MaVýsledky školního kola v recitaci 2017
Kategorie 2., 3. třída:
1. místo
Lucie Šimková
2. místo
jakub Šulc
3. místo
Anita Galbavá
Kategorie 4., 5. třída:
1. místo
Barbora Chrástová
2. místo
Sam Mečíř
3. místo
Daniel Mejsnar
Kategorie 6., 7. třída:
1. místo
Lucie Pekárková
2. místo
Magda Chrástová
3. místo
Barbora Horáková
Kategorie 8., 9. třída:
1. místo
Adéla Nosková
2. místo
Kateřina Tušiaková
3. místo
Magda Bušáková
Od kategorie 6., 7. tř. si všichni vyberou ještě
jeden text, platí i pro náhradníky. Všem děkujeme za účast, vítězům gratulujeme.
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korálková
dílna
28. listopadu 2017 k nám opět na
pozvání přijela paní Machová z Jičína
a přivezla k nám 10 obrovských tašek,
plných korálků – materiálu pro nedočkavé děti, které se moc těšily. V 7 hodin
ráno jsme proměnili jednu učebnu
v korálkovou dílnu, kde se postupně
vystřídalo 6 tříd. Z rozličného materiálu
žáci navlékali korálky různých velikostí,
tvarů a barev a vlastnoručně tvořili rozmanité šperky: náušnice, korálky, náramky, prstýnky, náhrdelníky. Též si
mohli zakoupit již hotové výrobky, přáníčka i pytlíčky s překvapením. Vy, co
jste už navlékali korálky, víte, že je to
báječná zábava a relaxace, při které zapomenete na starosti i nevlídné počasí.
A vy, co jste se k tomu ještě nedostali,
vřele vám to doporučujeme. Spokojené nadšené děti byly toho důkazem.
Mgr. Iva Exnerová
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lyžařský výcvIk
vII. a & vII. b
Hned druhého ledna jsme odjeli do Jánských Lázní. Ubytovali nás ve škole v přírodě
Duncan, která stála hned nad sjezdovkou. Měli jsme dostatek času na to, abychom se ubytovali, a pak jsme s učiteli vyrazili na procházku k lanovce na Černou horu. Poté jsme poobědvali a vyrazili na první lyžování – sjezdovku u chaty. Tam si každý vyzkoušel své lyžařské
dovednosti – po několika pádech a nově vyzkoušených technikách jsme byli připraveni na
další den. Bohužel sněhu bylo málo, tak jsme druhý den vyjeli ski busem na sjezdovku
Černá hora. Na vrchol nás vyvezla kabinková
lanovka, kterou někteří jeli poprvé. První
jízda byla plná očekávání – zastavovali jsme
po krátkých úsecích, drželi jsme se stále pohromadě a pozorně jsme naslouchali radám
učitelů. Na konci jsme všichni byli plní zážitků a těšili se na další jízdy. Jezdili jsme i na
jiných sjezdovkách. Celý den nás učitelé
poučovali a to se dalo využít i u večerních
programů. I další dny jsme s učiteli jezdili na
Černé hoře a dokonce jsme jeli rolbou i do
Pece pod Sněžkou. To byla pecka, jen ta
mlha zabraňovala výhledu na další sjezdovky v Peci pod Sněžkou (Javor, Hnědý
vrch, Zahrádky), které jsme statečně zdolali.
Jezdili jsme na různě obtížných sjezdovkách,
32
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kdy třešničkou na dortu byla černá sjezdovka na Hnědém vrchu – ještě, že byla
mlha… úspěšně jsme ji všichni sjeli. Večerní
program jsme měli společný – různé hry,
společenské i vědomostní – a šlo to i bez mobilu. No, a je tu poslední den. Všichni jsme si
sbalili věci a naposledy vzali lyže. Celé dopoledne jsme lyžovali pod chatou. Učitelé na
nás dohlíželi a my měli volnou jízdu. Naposledy jsme vyjeli kotvou k chatě a šli na oběd.
Přijela dvě auta, do kterých všichni nanosili
věci a pak už jsme odjeli zpět ke škole. I přes
ošklivé počasí na těchto úžasných pět dní
nikdo jen tak nezapomene.

Kurz
sjezdového
lyžování

O týden později vyrazila na lyžařský výcvik třída VII. B do Pece pod Sněžkou na
pension Tosca. Po příjezdu jsme byli uvítání
panem správcem Vrkoušem, ihned jsme
poznali, že pořádek a dobré chování bude
na místě, jinak se můžeme sbalit a jet
domů. Disciplína jako na vojně, na které
jsme sice nikdo nebyl. Program byl stejný
jako u VII. A – sjezdovka Duncan, Černá
hora, Pec pod Sněžkou. Na sjezdovky jsme
se dopravovali ski busem. Počasí nám moc
nepřálo, stejně jsme lyžovali a poznávali
krásy Krkonoš (někdy bylo i vidět). Večerní
programy byly fajn a užili jsme si moc legrace. Rádi bychom si to hned zopakovali.

Letos stejně jako v předešlých letech
se žáci ZŠ Studenec mohli zúčastnit týdenního kurzu sjezdového lyžování na
Kněžickém vrchu v lyžařské škole SKILENKA.
Postupně se přihlásilo 65 žáků
1. stupně a 1 žák 2. stupně. Některé žáky
od nástupu na kurz zradilo počasí, jiné
nemoc, takže lyžovat jezdilo v týdnu od
15. ledna za příznivého a někdy i trochu
nepříznivého počasí 61 dětí. Hold patří
především našim 18 prvňáčkům, kteří náročný kurz zvládli do úspěšného konce.
Se svými dojmy se s námi podělila
účastnice kurzu Bára Chrástová.
Na Skilence to bylo super. Naučili nás
tam jezdit na lyžích nebo na snowboardu. Mě tam naučili jezdit na snowboardu, no řeknu vám, je to docela těžké.
Ale když se na tom umí, tak je to najednou celkem lehké. Pro některé začátečníky bylo těžké vyjet na vleku. Celý týden
jsme pilně trénovali na lyžích i na prkně.
V pátek probíhaly závody. Paní instruktorka nám řekla, že tyče na slalom jsou
pružné, tak mnozí zkoušeli, co tyče vydrží a srazili je. Všichni nakonec dojeli do
cíle. Někteří s pádem, někteří bez pádu.
Podle našich vedoucích vyhráli všichni,
kteří se naučili něco nového, ovládat lyže
nebo snowboard. Kurz se mi moc líbil
a jsem ráda, že jsem mohla trénovat.

Žáci 7. A a 7. B

Bára Chrástová, žákyně 4. B
33
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Žáci 6. ročníku
na Erbenově Kytici

Divadelní podobu od režiséra Karla
Letos v lednu žáci 6. ročníku společně
se svými třídními zhlédli v Klicperově di- Brožka jsme si užili v Klicperově divadle,
vadle v Hradci Králové divadelní předsta- kde nám bylo nabídnuto zpracování sedmi
balad. Děti byly na představení předem
vení Erbenovy Kytice.
Erbenovo nejslavnější dílo bylo poprvé připraveny z hodin literatury, přesto se
vydáno v roce 1853 jako Kytice z pověstí občas ztrácely v plynulém přechodu
národních. V původním vydání sbírka ob- z jedné balady do druhé… v podání sedmi
sahovala 12 balad, v roce 1861 byla do- herců, kteří se nepřevlékali a kulisy se výplněna o báseň Lilie. Své životní dílo psal razně neměnily, to bylo na pozornost
K. J. Erben téměř 20 let. Kniha byla nad- opravdu náročné. Dramatizace jednotlišeně přijata ihned i v odborných kruzích vých balad se jim ale líbila a celkově se
a zároveň se stala nejvydávanější českou shodly na tom, že to bylo trochu nezvyklé,
knihou s doposud více než sto čtyřiceti vy- ale pěkné. Paní uvaděčky děti pochválily
dáními. Básnická sbírka byla dokonce za velmi pěkné společenské oblečení, za
ztvárněna i v komiksu. Kytici se dostalo i fil- které my děkujeme rodičům, a dále mumové podoby již v roce 1925 v režii The- síme děti pochválit i za slušné chování,
odora Pištěka v němé verzi a současná které zajisté do divadla patří, ale není vždy
mládež byla již seznámena s podobou samozřejmostí. Za pěkný kulturní zážitek
z roku 2000 od režiséra F. A. Brabce.
děkujeme.
Mgr. Dana Chrástová a Mgr. Romana Macháčová třídní učitelky 6. A a 6. B
34
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škOlní
spOrTOvní klub
Florbal
Závěr kalendářního roku patřil Školské
sportovní lize ve florbale. Do postupových
soutěží se zapojily celkem čtyři týmy Školního sportovního klubu při ZŠ Studenec.
Z okrskového kola v Jilemnici postoupili
z prvního místa mladší žákyně a straší žáci,
z druhého místa potom starší žákyně, bez
postupu tak zůstali pouze mladší žáci.
V okresních kolech v Turnově si nejlépe
vedly mladší žákyně, kterým těsně unikl
postup do krajského kola, přesto je 2. místo
v konkurenci „florbalových“ škol velkým
úspěchem. Starší žákyně obsadily 4. místo
a starší žáci vybojovali 5. místo, vždy z 9 zúčastněných školních sportovních klubů.

školská futsalová liga
Do školské futsalové ligy se zapojil opět
plný počet 4 týmů. Jednodušší cestu mají
vzhledem k počtu přihlášených týmů
dívky, a tak oba týmy postoupily přímo do
semifinále, které proběhlo v Pardubicích

Ohrazenicích. Starší dívky v čele s Lindou
Zahradníkovou bojovaly statečně, ale
3. místo na postup za domácími Pardubicemi a Trutnovem nestačilo. Mladší dívky
se musely obejít bez opory týmu Markéty
Štefanové, ale druhé a zároveň postupové
místo za vítěznými Pardubicemi uhájily.
Celostátní finále proběhlo v pěkné sportovní hale v Heřmanově Městci a i zde týmu
chyběla Markéta Štefanová. Ve skupině
dívky porazily 4. ZŠ Plzeň 1:0 a ZŠ Kvasice
4:0, v semifinále si poradily s 10. ZŠ Plzeň
a v napínavém finále podlehly po velkém
boji Pardubicím 2:4. Loňské prvenství sice
neobhájily, ale i druhé místo v celostátním
finále je dalším velkým úspěchem.
Chlapci narazili na silné soupeře hned
v úvodním turnaji divize Východní Čechy,
mladší s přehledem vyřadili ZŠ Školní
Vrchlabí výsledkem 6:1, starší byli nejprve
rozhozeni vážným zraněním Matyáše Hrubého v prvním zápase s ZŠ Trutnov, V Domcích (porážka 0:1), ale poté se semkli
a postupně porazili ZŠ Vrchlabí Školní 4:2,
35

STUDENECKÝ-ZPRAVODAJ-1-0218-56+4.qxp_Sestava 1 27.02.18 10:44 Stránka 36

Studenecký zpravodaj

ZŠ Trutnov Mládežnická 4:0 a po bezchybném výkonu Jiráskovo gymnázium Náchod
5:0 a zajistili si postup do divizního finále.
I divizní finále uspořádal Školní sportovní
klub ve sportovní hale v Lázních Bělohrad
a zde převyšovali všechny soupeře hráči
z fotbalové akademie z Pardubic. Studenecké týmy skončily shodně na 3. místech,
mladší za Pardubicemi a Lanškrounem, starší
za Pardubicemi a Moravskou Třebovou.

Petra Brožová 2. místo,
Barbora Chrástová 3. místo

běh na lyžích
Tradičně se Školní sportovní klub zapojuje do krajského přeboru školních družstev
v běhu na lyžích a letos jsme obsadili v Bedřichově dvě kategorie. Oba dva týmy přivezly do Studence 1. místo, dívky ve složení
Markéta Štefanová, Zuzana Bourová, Magda
Chrástová a Tina Suchánková, chlapci ve sestavě Vít Štefan, Honza Štefan, Ondra Berger
a Lukáš Link. K tomu Markéta Štefanová
a Vítek Štefan přidali vítězství mezi jednotlivci, které doplnili druhým místem Zuzka
Bourová a třetím místem Honza Štefan.
V úterý 30. ledna se 33 dětí ze ZŠ Studenec zúčastnilo závodu v běhu na lyžích klasickou technikou „O pohár benecké školy. “
Byl to již 21. ročník závodu a studenecká
škola je tradičním účastníkem. Na Benecku
nás ráno přivítaly těžké podmínky, ledovatý
sníh a nepříjemný vichr z hor. I přes tyto záludnosti na trati si „Studenečáci“ přivezli 5
krásných skleněných pohárů i s pokličkami!
Vojta Trejbal vybojoval první místo v kategorii chlapci 3.–4. třída, Matěj Tauchman si
odvezl pohár za místo druhé. Ve stejné věkové kategorii mezi dívkami vyskočila na
stříbrný stupínek Petra Brožová a bronzový
pohárek si krásným výkonem vysloužila
Barbora Chrástová. Mezi dívkami z 5. třídy
nás nejvíce svým výsledkem překvapila Zu36

Vojtěch Trejbal a Matěj Tauchman
na stupních vítězů

Stříbrná Zuzana Tomášová
zana Tomášová, která v silné konkurenci
děvčat z Jilemnice a Benecka obsadila nečekané 2. místo!
Všichni závodníci, i když se neumístili
na stupních vítězů, zaslouží velikou pochvalu a gratulaci za předvedené výkony!
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knIhOvna
Na začátku nového roku se opět ohlížíme za tím uplynulým – co bylo nového
v knihovně? Především nové knihy –
v r. 2017 jich bylo do fondu přijato 220, některé úplně nové, jiné z bazaru či darů pro
knihovnu. Ale nejdůležitější je, že přišli
také noví čtenáři, ke konci roku 2017 knihovnu navštěvovalo 278 čtenářů (rok
předtím to bylo 221). Čtenáři nás navštívili
během roku 1456krát, vypůjčili si 5624 výpůjček, z toho byla beletrie pro dospělé
4153, beletrie pro děti 961, naučná pro dospělé 374, naučná pro děti 104, časopisů
32.
V r. 2017 byly nejčastěji půjčované tyto
knihy:
Coleman, Rowan: Není co ztratit
Moriarty, Liane: Na co Alice zapomněla
Moyesová, Jojo: Život po tobě
Minier, Bernard: Mráz
Rowlingová, J. K.: Harry Potter a prokleté dítě
Hawkins, Paula: Dívka ve vlaku
Körnerová, H. M.: Heřmánkové údolí
A které knihy obohatily naši knihovnu
v r. 2017?
Pro děti a mládež jsme rozšířily oblíbený fantasy žánr o dílo Johna Flanagana,
6dílné Bratrstvo a 12dílný Hraničářův učeň.
Přibyly také další knihy od Kiery Cassové
(fantasy pro dívky) a od J. K. Rowlingové
Fantastická zvířata. Také jsme pořídily
knihy od Veroniky Válkové, která poutavou
formou přibližuje mladým čtenářům historii. Podle poptávky doplňujeme školní povinnou četbu.

Pro dospělé jsme pořídily knihy osvědčených autorů jako jsou Karin Slaughter, Jo
Nesbo, Jeﬀerry Deaver, M. R. Hall, J. D.
Robb, James Patterson, Alex Kava, Wilbur
Smith a také pozoruhodnou trilogii španělského autora Ruize Zafóna. Z českých
autorů to jsou V. Vondruška, P. Šabach, J.
Klíma, Š. Junková a další.
Doplňujeme také knihy od oblíbených
autorek románů pro ženy jako jsou J. Moyesová, A. Quick, S. Brown, B. Small, J. Beverley, J. Lindsey, M. Balogh, H. Howell, L.
Kleypas, J. Deveraux, C. Coulterová, E. Chadwicková, V. Andrewsová, z českých H. M.
Körnerová, T. Keleová-Vasilková a další.
Z nových naučných knih uvedu např.
Poutní místa v Čechách, cestopisy Petra
Nazarova, Encyklopedie ručních prací,
Velká kniha o koních, Stromy.
Přijaly jsme také několik darovaných
básnických sbírek (O. Mikulášek, B. Reynek,
V. Holan, A. S. Puškin, Francois Villon, stará
japonská poezie). Regál s poezií zůstává
v knihovně obvykle nepovšimnut, ale snad
se někdy poetické doby vrátí...
Začátkem prosince se konalo v liberecké knihovně setkání knihovníků, kde
kromě bohatého programu byli oceněni
nejlepší knihovníci. Studenecká knihovna
byla nominována na nejlepší knihovnu Libereckého kraje, což nás potěšilo. Ale nejvíc nás těší setrvalý zájem čtenářů
o knihovnu a množství lákavých nových
knih.
Na shledanou v knihovně.
H. Soukupová
37
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Pozvánka do knihovny
V zimních večerech, kdy se tma vetře do našeho života, je pro někoho naprostou nezbytností vzít do ruky knihu. Vaše knihovnice často přemýšlí, zda má z knihovny odcházet.
Bylo by tak krásné, přezimovat tady. Ale život probíhá i v zimě, ten skutečný, ten v našich
rodinách, vztazích a práci. A pod sněhem odpočívá nová setba, čekající na první teplé
paprsky. Miluji předjaří, kdy skrze zimu a mráz najednou na tváři ucítím to životodárné
teplo, které znamená, že život nekončí, jen se proměňuje. Podobně tomu bývá se slovem, často zapadne, odpočívá, „přezimuje“. A jednou, v nějaké příhodné chvíli, ožije a přinese užitek tomu, kdo si na ně vzpomene, či tomu, kterému je dokážeme říci. A ta slova
je možné najít i v knihách, přečtených díky dlouhým zimním večerům. Tentokráte se
s Vámi podělím o několik knih, které jsou podle mého názoru nositelkami takových vět.
A těším se na jaro i na Vás všechny, kteří nacházíte cestu do naší knihovny, i na ty, kteří
si tuto cestičku teprve prošlapáváte.
Ludmila Tauchmanová
pO sTrnIšTI bOs
Zdeněk Svěrák
Díky, pane Svěráku, za laskavý humor
a hluboké lidství, které dýchá z celé knihy.
Jsem velmi ráda, že jsem se k této knize povídek
dostala. Vzpomínala jsem i na události mého dětství
(například draní
peří), a přála si,
abychom si vždy
dokázali kleknout
na kolena a znovu
se přiblížit dítěti
v nás, tak jak jste to svými slovy dokázal vy.
Zatím jsem neviděla film, kterému tato
kniha byla předlohou, doufám, že bude
také plný dobrých slov.
dívka, JIž JsI Tu Zanechal
jojo Moyes
Znáte autory, jež jsou tak skvělými vypravěči, že z vás udělají svědka svého příběhu a vy posloucháte a žasnete?
38

Znám i několik knih, které jsou
napsány tak, že se
vy sami stanete
součástí příběhu,
jež pomocí slov
ožívá a vy žijete
s ním. Tak píše
tato autorka. Pro
mne ano.
Takovýto prožitek z knihy je
místy až vyčerpávající, plný emocí, které ve
mně souzní s tím, co se odehrává na stránkách knihy. Zprostředkovat čtenáři strádání za války tak, že důsledky hladu pocítí
i ten, jež ho nikdy mít nemusel, to je podle
mne umění.
Obě časové roviny příběhu mě zaujaly,
ten dávný příběh z první světové války
i současnost. To celé propojené obrazem,
který se dotýká osudů mnoha lidí.
Kdo si bude za nějakých 80 let pamatovat, jací jsme byli lidé? Ale zda, a jakou láskou, jsme se dotkli života druhých, to se
neměří časem. A o tom je možná tato kniha.
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ManželOvO TaJeMsTví
Liana Moriarty
Myslím, že někteří čtenáři mohou mít
problém s tím, že spisovatelka své knihy začíná z mnoha pohledů. V každé kapitole se
odvíjí jiný příběh, který graduje takovým
způsobem, že se úzkost mění mnohdy v nedefinovatelnou tíseň. Někoho možná tento
způsob sbíhajících se pěšinek odrazuje, ale
já patřím k těm, kdo si spisovatelku zamiloval právě z tohoto důvodu. Je samozřejmě
lépe mít prostor, přečíst knihu plynule, abychom nezapomínali souvislosti. Plynulost
čtení ale znamená, že když knihu zrovna
nečtete, tak o ní alespoň přemýšlíte. Příběh
byl tentokráte z těch, u kterých mrazí. Vše
se vším souvisí. Podtitul knihy mluví o tom,
že některá tajemství by bylo dobré nikdy
nepoznat, poněkud zvláštní doslov dává tomuto výroku vlastně za pravdu. Přesto jsem
po celou dobu čtení měla intenzivní pocit,
že je to právě naopak. Pokud bychom dokázali přemoci strach a čelili životu
v pravdě, ušetřili bychom sobě i našim blízkým mnoho bolesti. To jsem si z tohoto strhujícího příběhu nabitého dějem odnesla
já. Za mě skvělé čtení. Melancholické, emotivně silné, vyvolávající otázky. Třeba někomu i přinášející
odpovědi. Ona
vlastně úplně stačí ta tajemství,
která odhalit nemůžeme, o nichž
se nikdy nic nedozvíme a na která
ukazuje již zmíněný doslov. Zbývá naděje, že
pokud nevím, věřím, že někdo ví,
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a pokusím se žít co nejlépe. Ještě si o tom
budu pár dní přemýšlet, a to je vlastně
úžasné, když kniha něco takového dokáže
vyvolat. Spisovatelce díky.
neMůžeš Mě MIlOvaT
julie Garwood
Julie Garwood píše knihy naplněné romantikou, kde detektivní zápletka většinou
„jen“ pomáhá hlavním hrdinům poznat,
kdo je ten pravý
a jediný. Písklata
jsem si oblíbila již
při prvním čtení
a tentokráte si
ještě více všímala
všech souvislostí.
Čtenář prostě nemůže jinak, než
přát dívkám, aby
se vše v dobré obrátilo. A že na své
klopotné cestě
nacházejí i někoho, kdo bude mít sílu s nimi
tento úděl nést? Není právě toto naděje, jež
bývá obsažena v manželském slibu, který
jsme mnohá vyslovily na prahu života, aniž
bychom tušily, co všechno nám společný
život přinese v každodenním prožívání?
A není naděje právě to, co potřebujeme,
když těch všedních dnů je tolik, že poněkud zaprášily původní postoj „v dobrém
i zlém, v nemoci i ve zdraví....“
Proto si myslím, že přečíst si podobný
příběh může být přesně to, co v zimním
podvečeru potřebujeme. Navíc autorka
dokáže psát tak, jako by s námi seděla
u hřejivého ohně, s hvězdami nad hlavou
a vyprávěla příběh, který v nás vzbudí naději, že i my jsme pro někoho nejdůležitější
bytostí na světě. A to rozhodně není málo.
39
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sbOr dObrOvOlných hasIČů

sTudenec
Začátkem roku 2017 se konal tradiční Hasičský bál. K tanci a poslechu nám zahrála
skupina „Člověče, nezlob se“.
Na Tajný hasičský výlet jsme vyjeli 29. dubna a zúčastnilo se ho 40 lidí + řidič. Cesta
vedla směrem na Liberec. Navštívili jsme: Hrad a zámek Frýdlant, Baziliku v Hejnicích,
Hasičské muzeum v Chrastavě a pivovar Rohozec, kde se nám prohlídka moc líbila. Na
oběd jsme zastavili v Raspenavě, v hospůdce s názvem Myslivecké zátiší a večeři jsme si
dali v restauraci Na Kumburáku u Nové Paky. Byl to moc pěkný výlet. Veliký dík patří Vláďovi Hamáčkovi, Tomáši Chrtkovi a Evě Linkové. Celý výlet totiž opět zvládli zorganizovat
na jedničku. Všem se to moc líbilo a už teď se těšíme, kam nás vezmou příště.
V pátek 5. května se konalo tradiční posezení u příležitosti oslavy svátku Sv. Floriána
– patrona hasičů. Tento rok nám počasí nepřálo a museli jsme být v hasičské klubovně.
Jednota Orla pořádala 13. května akci s názvem Studenecké hry. Čtyřčlenné týmy
místních spolků se utkaly v měření síly v různých disciplínách. I my jsme se zúčastnili.
Musím podotknout, že jsme měli nejvíce žen, ale přesto všichni bojovali statečně. Hasiči
A skončili těsně pod stupni vítězů – umístili se na 4. místě a hasiči B na 7. místě.
V sobotu 20. května jsme vyrazili bojovat na Okrskovou soutěž do Roztok. Ženy i muži
obsadili 5. místo.
27. května Spolek přátel historických vozidel a Obecní úřad ve Studenci pořádal 10.
ročník soutěže Studenecké míle. Občerstvení jsme celý den na této akci zajišťovali my –
studeneční hasiči. Pro účastníky byly připraveny sejkory, párky v rohlíku, zelňačka, klobásy a guláš. Letos počasí přálo.
40
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V sobotu 17. června se konaly v Bukovině u Čisté oslavy 130 let založení sboru. I my
jsme se těchto oslav zúčastnili. Moc děkujeme za pozvání a za krásné odpoledne. Dále
jsme ze zúčastnili oslav i v nedalekém Žďáru, kde se nám také moc líbilo.
Letní posezení pro aktivní členy se konalo v sobotu 8. července od 17.00 za hasičárnou.
V sobotu 19. srpna se konala v Nedaříži Noční hasičská soutěž. My jsme soutěžili v kategorii – upravené stroje. Ženy skončily na krásném 3. místě z 5 družstev a dostaly veliký
pohár. Muži skončili na 7. místě.
27. září jsme již po desáté pořádali pro děti a jejich rodiče Hasičské odpoledne zakončené stezkou odvahy. Děti plnily úkoly, za které dostaly drobnou cenu. Ceny byly
letos krásné díky příspěvku od obce – děkujeme. Zasoutěžit si s námi přišlo 63 dětí. Po
setmění postrašila strašidla asi 87 dětí.
Výroční valná hromada se konala 24. listopadu na Obecním úřadu ve Studenci.
Ještě před Vánocemi se v sobotu 9. prosince konala akce Pohoštění obecní polévkou.
Během celého odpoledne bylo zajištěno občerstvení, o které jsme se postarali. Přípravy
začaly ráno, kdy jsme v kuchyni základní školy připravili těsto na krkonošské sejkory. Odpoledne jsme pak navozili vše potřebné do svých stánků a zatopili v polní kuchyni
a v udírně. Jídla bylo dost. Na zahřátí byl svařák, medovina, grog, káva, čaj. Počasí se
neslo v duchu opravdové zimy.
Ráda bych touto cestou chtěla poděkovat všem lidem, kteří se našich akcí aktivně
účastní a jakoukoliv pomocí pomáhají. Stav naší členské základny k tomuto dni činí: 192
členů.
Miroslava Vanclová, jednatelka SDH Studenec
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sOkOl sTudenec
výstup na horu strážník
Tělocvičné jednotě Sokol Studenec se
podařilo za deset roků vytvořit tradicí rozloučení s odcházejícím rokem. V závěru
každého roku zve 30. prosince ke společnému setkání všechny občany Studence,
Zálesní Lhoty i okolních obcí na akci, která
je ve znamení výstupu na horu Strážník.
Posláním této akce je trocha aktivního pohybu na čerstvém vzduchu, který napomáhá vytvořit dobrou náladu a především
dokáže dát lidi „dohromady“.
Vrchol Strážníku v zimních kulisách přivítal asi 300 „turistů“ s 10 cm zmrzlého

Na Strážník vystoupalo 300 účastníků setkání
42

sněhu (dole byly zelené louky), při setkání
začalo silně sněžit, lidé se vzájemně zdravili. Příjemné náladě měrou vrchovatou napomohl hudební doprovod kytary,
harmoniky a trubky manželů Josefa a Heleny Hákových, lidé si zazpívali a bylo jim
spolu hezky. Muzikantům Hákovým patří
velké poděkování za nepřetržitou účast na
všech deseti setkáních.
K setkání pravidelně patří i krátké seznámení s dávnými skutečnostmi z historie
obce, které se prolínají až do současného
21. století. Za deset roků jsme si připomenuli různá témata – původ názvu Strážník
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a pověsti s ním spojené, rozdávání české
řečí v našich končinách, údajné putování
Jana Amose Komenského a jeho kázání
v bukovinských lesích na Kazatelně, kapličku sv. Prokopa, počátky místních silnic,
protektorátní hranici na Horce, budování
sokolovny, triangulační bod na vrcholu,
dějiny studeneckého lyžování.
Letošním tématem byla historie budovy a místa, na kterém vyrůstá nový pečovatelský dům. Na pozemku byla roku
1830 postavena první studenecká škola,
budova byla několikrát přestavěna, na vyučování mělo docházet 424 dětí. Stavební
úprava z třicátých let minulého století dala
budově podobu, kterou si již pamatujeme.
Data z historie byla čerpána ze zelené
knihy Studenec a Zálesní Lhota.
Při loučení jsme si navzájem popřáli
zdraví po celých 52 týdnů a dobré vzájemné sousedské vztahy do všech 365 dnů
v roce 2018.
Jaroslav Hák
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Zpívalo se i v chumelenici

S muzikanty bylo veselo

přebor ČOs v běhu na lyžích

První závody Anity Galbavé

T. J. Sokol Studenec je tradičním pořadatelem Přeboru ČOS v běhu na lyžích. Lyžařská termínová listina našla pro setkání
sokolských lyžařů volný termín v sobotu
13. ledna 2018. Letošní rozmarná zima
často střídá studené počasí s obdobím
teplé fronty, která lyžařům dokáže zničit
radost z jejich sportu. Tato situace nastala
i před datem sokolských přeborů, pořadatelé nechtěli závody rušit a ani nemohli
hledat náhradní termín, a proto závody
přeložili na Benecko. Tam díky dobré spolupráci se SKI Jilemnice se podařilo závody
uspořádat na odpovídající úrovni. A nakonec i Krakonoš byl dobrým hostitelem –
teplota byla pod nulou, slunečno a vymrzlé stopy byly dobře připravené.
43
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Vyhlašování děvčat pod dohledem ČT – 1. Barbora Háková, 3. Kamila Klouzová
Účast závodníků na přeborech je zajištěna díky jednotám, ve kterých dokáží celoročně a dlouhodobě vychovávat mladé
lyžaře. Za tuto úmornou, ale vděčnou práci
patří poděkování trenérům v sokolských
jednotách ve Skuhrově, Velkých Hamrech
a ve Studenci. Z dalších jednot startovali
pouze jednotlivci z Horní Branné, Valteřic,
Prahy Vršovic, Frýdštejna, Benešova a Olomouce – Nových Sadů. Velká většina startujících byla v žákovských kategoriích
a především pro tyto děti je smysl a potěšení závody pořádat.
Studeneckých závodníků startovalo 28
a řada z nich byla na stupních vítězů.
Zuzana Bourová před cílem

Začínající lyžařky – Stela Tauchmanová, Anita
Galbavá, Eliška Jodasová, Bára Trejbalová
44

1. místo: Háková Barbora, Trejbal Vojta,
Bourová Zuzana, Bergerová Veronika, Berger Ondřej
2. místo: Tauchman Matěj, Pochop Petr,
Hák Michal
3. místo: Klouzová Kamila, Šulc Marek, Šedivý Josef, Tauchman Miloš
O propagaci Studence i samotného závodu se zasloužil štáb České televize, který
přijel a připravil zdařilou reportáž do Sokolského zpravodajství.
Jaroslav Hák
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Lyžaři Sokola
Studenec
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Družstvo lyžařské přípravky na Benecku

Lyžařská sezóna je v době uzávěrky vydání tohoto Zpravodaje ve své polovině.
Nabízíme krátkou informaci o činnosti žákovských družstev lyžařů-běžců.
Nejmladší děti 1. a 2. třídy se učí základům
lyžování ve skupině přípravky. Zde je přihlášeno a na pravidelné tréninky dochází 18
chlapců a děvčat. Trénují nejméně dvakrát Markéta Štefanová zvítězila na Zimní
v týdnu, před Vánoci pobyly tři dny na soustře- olympiádě dětí a mládeže, vyhrála
dění na Horních Mísečkách, Potom hledaly všechny krajské závody
sníh ve Studenci a trénovaly na Strážníku,
u Prokopa, u sokolovny, několikrát lyžovaly na tratích na Benecku a ve Vrchlabí. Většina
z nich si troufla i na závody – startovaly na Benecku, na Roudnici, v Přeboru ČOS, na školních závodech na Benecku, v Josefově Dole. Výsledky nejsou zatím rozhodující – přesto
potěšila umístění na stupních vítězů Barbory Hákové a Kamily Klouzové.
Skupina starších dětí je dvacetičlenná a příprava je více zaměřena na závodní lyžování. Schází se až čtyřikrát v týdnu, většina lyžařských tréninků proběhla na Mísečkách, na Benecku a ve Vrchlabí a jen částečně ve Studenci. Soustředí se na krajské
pohárové závody, starší žáci se zúčastnili celostátních pohárových závodů na Božím
Daru. Ze žádných závodů se nevracejí zprázdna a diplomy a medaile pravidelně získává Markéta Štefanová, Zuzana Bourová, Jan Štefan, Vojta Trejbal, Matěj Tauchman.
Všechny děti bojují o body v krajském poháru a v soutěži družstev po čtyřech závodech je Sokol Studenec na výborném 5. místě!
Jaroslav Hák
45
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spOrTOvní klub
sTudenec
valná hromada sk studenec
zhodnotila uplynulý rok
2017
V pátek 19. ledna 2018 proběhla řádná
valná hromada SK Studenec ve školící
místnosti Pensionu Trautenberk. Nejprve
se sešli členové SK do 15 let a poté zbývající část členské základny. Společným
bodem jednání obou „sekcí“ bylo zhodnocení sportovní činnosti klubu v jednotlivých oddílech včetně nezbytných
statistických údajů. Sportovní klub Studenec je členem České unie sportu a k 31. 12.
2017 má v informačním systému ČUS zapsáno 495 členů (členský poplatek 15 Kč).
Fotbalový oddíl má k 31. 12. 2017 279
členů FAČR, z toho 230 registrovaných
hráčů. Oddíl orientačních sportů má zapsaných v ČSOS k 31. 12. 2017 133 členů,
z toho 114 registrovaných závodníků ‚jak
v klasickém tak i lyžařském OB. Oddíl lehké
atletiky má 47 členů v ČAS, z toho 16 registrovaných závodníků, oddíl alpského lyžování má SLČR 6 členů.
K největším sportovním úspěchům
patří 4. místo fotbalové přípravky dívek
v celostátní fotbalové lize, úspěšné působení mladších a starších žáků v krajských
fotbalových soutěžích, bronzová medaile
Terezy Chrástové z Mistrovství Evropy dorostu v OB, medaile Terezy Chrástové
a Vítka Štefana z Mistrovství ČR v lyžařském
orientačním běhu, 3. místo Jana Kreisingera z Mistrovství ČR v silničním běhu Běchovice–Praha, zlatá universiádní medaile
46

Skaut SK Studenec (Pavel Štefan) vyjednává
posily pro jaro (Stanciu)

Tim Hofman a Kuba Huřťák se Zlatou
kopačkou a svými trenéry
Adama Ziky z týmové soutěže v Kazachstánu a jeho 3. místo z Mistrovství ČR ve
slalomu.
Vlastní jednání valné hromady nejprve
uctilo památku Jirky Dostálka, popřálo loňským sedmdesátníkům Vladimíru Hamáčkovi, Milanu Maškovi a Václavu Šedivému,
schválilo zprávu o činnosti, o hospodaření
a odkoupení pozemkové parcely s uzávěrem přívodu vody k zavlažování hřiště.
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Poté Ing. Martin Junek představil studii nových kabin a harmonogram této akce.
Součástí je i předání sportovních cen
Zlatá kopačka a Zlatá buzola jednotlivým
sportovcům. Bohužel řada oceněných si nemohla převzít cenu osobně, neboť se zúčastňovala celostátních sportovních akcí.
Zlatá kopačka: Jakub Lejdar, Tim Hofman, Jakub Huřťák, Nikola Jeriová, Petra
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Pokorná, Markéta Štefanová, Karolína Huřťáková, Linda Zahradníková, Tomáš Exner,
Jakub Stránský, Tomáš Štěpánek, Jiří Povr
Zlatá buzola: Bára Chrástová, Matouš
Junek, Šimon Buďárek, Dominik Horáček,
Markéta Štefanová, Vít Štefan, Tereza
Chrástová, Aleš Kalenský, Radka Uvizlová,
Eva Linková, Petr Junek ml.

Lyžařský orientační běh

Zleva Tereza Chrástová,
Markéta Štefanová
a Lukáš Link na startu
štafety

Zimní odnož orientačního běhu bojuje v posledních letech
především se špatnými sněhovými podmínkami. SK Studenec
měl pořádat ve dnech 13. a 14. ledna 2018 Mistrovství České
republiky v Roudnici v Krkonoších (bylo přihlášeno více než
430 závodníků), ale vzhledem k oblevě musel závod na poslední chvíli odvolat a přeložit na poslední únorový víkend.
Závodníci SK Studenec ale již sezóny zahájili v závěru roku
2017 a úspěšně absolvovali sérii nominačních závodů na Zimní
olympiádu dětí a mládeže. Do nominace Libereckého kraje se
probojovalo celkem 6 studeneckých závodníků osmičlenného
družstva, Markéta Štefanová, Magda Chrástová a Honza Štefan
mezi mladšími a Terka Chrástová, Lukáš Link a Vítek Štefan
mezi staršími žáky. Markéta Štefanová si ale vybojovala nominaci i v běhu na lyžích a této nominaci dala přednost.
Vítek Štefan
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V červeném štafeta dorostu České republiky, uprostřed Vít Štefan z SK Studenec
První závody proběhly v polovině prosince na německé straně Krušných hor s mezinárodní účastí a nejlépe se vedlo Markétě Štefanové V D14, která si doběhla v sobotním
i nedělním závodě shodně pro 3. místo.
Další tři závody v lyžařském orientačním běhu uspořádal v polovině ledna MLOK Mariánské Lázně a jeho němečtí partneři.
V sobotu dopoledne se jelo Mistrovství ČR ve sprintu na golfovém hřišti. Ze Studence
se nejvíce dařilo Vítu Štefanovi, který získal bronz. Výborné umístění získala i Terka Chrástová, která skončila 19 vteřin od zlata a 4 vteřiny od bronzu na společném 4.–5. místě.
Odpoledne se závodníci přesunuli těsně za hranice do Německa, kde se v lyžařském
areálu Silberhütte jel závod Mistrovství na krátké trati. Vítkovi se dařilo ještě lépe a vybojoval mistrovský titul.
V neděli byl na programu závod na klasické trati. Tady ve velmi dlouhém závodě zvítězil opět Vítek Štefan. Další studenečtí závodníci bojovali statečně. Terka Chrástová byla
v sobotu na krátké trati sedmá, v neděli pátá. Lukáš Link, Tomáš Chrást a Roman Puš se
pak umísťovali ve všech závodech ve druhé desítce.
Vítek Štefan si na základě těchto závodů vybojoval nominaci na Mistrovství Evropy
dorostu v lyžařském orientačním běhu, které proběhlo počátkem února v Bulharsku
v pohoří Rila. Z českých závodníků byl nejúspěšnější a přivezl si 13. a 15. místo mezi jednotlivci a 5. místo ve štafetě.
48
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ZIMní OlyMpIáda
děTí a Mládeže
Letošní zimní olympiádu dětí a mládeže hostil Pardubický kraj a v dresu Libereckého kraje se objevilo šest
studeneckých, kteří se výrazně zapojili
i do celkové medailové bilance a přispěli tak k celkovému vítězství Libereckého kraje.
V prvním závodě ve sprintu vybojovala bronzovou medaili Terka Chrástová, bohatou úrodu přinesly smíšené
štafety, zlato získala dvojice Terka
Chrástová, Vítek Štefan, bronz dvojice
Markéta Štefanová (ta zaskočila z hlad-

kých za nemocnou Annu Karlovou),
Lukáš Link, poslední medaili přidal
Honza Stefan na krátké trati. Markéta
Štefanová zásluhou startu ve dvou
sportech získala nejvíce medailí, dvě
zlaté a jednu stříbrnou z běhu na lyžích
a bronzovou ze štafety v lyžařském orientačním běhu a v závěrečném ceremoniálu po zásluze byla vlajkonošem
Libereckého kraje.
Poděkování patří především i Sokolu Studenec za vynikající lyžařskou
přípravu studeneckých závodníků.

Úspěšní studenečtí závodníci na olympiádě, zleva Tereza Chrástová, Markéta Štefanová,
Jan Štefan, Lukáš Link, Magda Chrástová, Vít Štefan
49
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Orel
volejbalistky si vedou skvěle v krajské a-třídě
Orelským volejbalistkám se zatím skvěle daří v krajské A-třídě, kde zatím dosahují
nejlepšího výsledku v historii volejbalu v naší orelské jednotě. Zatím největším úspěchem je vítězství na palubovce druhého týmu tabulky Baníku Vamberk, kde děvčata dokázala v prvním utkání zvítězit 3:1! Přijďte podpořit náš tým v závěru sezóny, kdy se
představí na domácí půdě (program uvádíme níže ).
Tabulka krajské A třídy po 24. kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10.

Slavia Hradec Králové
Baník Vamberk
Sokol Staré Město-Náchod
Sokol Hradec Králové
Baník Rtyně v Podkrkonoší
Sokol Bílá Třemešná
Orel Studenec
VK Hradec Králové
Orel Hradec Králové
VK Hronov

24
24
24
24
24
24
24
22
24
22

20
11
12
9
8
5
10
6
4
4

3
4
1
5
5
6
0
3
2
0

0
5
5
3
2
5
1
1
4
3

1
4
6
7
9
8
13
12
14
15

70:13
57:39
54:37
50:44
49:47
44:54
37:48
33:49
28:61
27:57

66
46
43
40
36
32
31
25
20
15

Domácí utkání v závěru sezóny:
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 stoupají tabulkou
Stolním tenistům mužům se v posledních utkáních daří a postupně stoupají tabulkou.
Zatím zakotvili na krásné 4. příčce a věříme, že se dostanou alespoň na medailové umístění.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
50

Tj Spartak Rokytnice n. j. "A"
Tj Sokol jablonec n. j. "B"
SO Slaná u Semil "A"
Orel Studenec "A"
Tj Sokol Košťálov "A"
Tj Sokol Turnov "e"
Tj Sokol Horní Branná "A"
Tj Sokol Nová Ves n. P. "B"
Tj Sokol Bradlecká Lhota "A"
Tj Sokol Tatobity "A"
Sokol Víchová nad jizerou "A"
Tj Sokol Vesec "B"

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

14
12
11
9
9
6
6
4
5
4
1
1

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

0
2
3
3
5
7
8
8
10
10
12
13

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

149:48
144:80
131:93
139:83
133:86
110:109
97:119
87:130
87:127
95:129
56:146
66:144

44
40
38
36
34
29
28
26
25
24
19
16

STUDENECKÝ-ZPRAVODAJ-1-0218-56+4.qxp_Sestava 1 27.02.18 10:45 Stránka 51

Studenecký zpravodaj

1 I 2018

Velice dobře si stále vedou dorostenci, kteří hrají regionální přebor na Jičínsku. Tým,
jehož základ tvoří František Kuřík a Tomáš Exner, bude v závěru základní části bojovat
o účast v elitní čtyřce. Nebude to ale jednoduché.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Tj Sokol Chomutice
Tj jiskra Hořice
Tj Butoves
Tj Sokol Libáň
Tj jičín "A"
Tj Sokol Stará Paka
Orel Studenec
Tj Sokol Popovice
Tj jičín "B"
Tj Sokol Kopidlno
Tj Sokol Nemyčeves
TTC Veliš
Tj Třešňový květ Žlunice
Tj Sokol Železnice
SK Miletín
Tj Sokol Lány
Tj Sokol Valdice

O r e l s k é

13
13
13
12
13
13
12
13
13
13
13
13
13
13
13
13
12

13
11
10
10
9
9
9
7
6
6
5
4
3
2
2
2
1

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

0
2
3
2
4
4
3
6
7
7
8
9
10
11
11
11
11

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

63:2
52:13
51:14
46:14
44:21
48:17
46:14
39:26
28:37
31:34
25:40
21:44
9:56
14:51
10:55
10:55
8:52

39
35
33
32
31
31
30
27
25
25
23
21
19
17
17
17
14

p O Z v á n k y

Ve čtvrtek 15. března pořádáme opět po roce přednášku speciálního pedagoga
a psychoterapeuta Pavla Kalpakcise. Tentokrát na téma „smysl lidského života“.
Začátek bude ve 20. 00. Vstupné dobrovolné. Jste všichni srdečně zváni,
ohlasy v předchozích dvou letech byly velice kladné.

další plánované akce v letošním roce:
12. 5.
1. 9.
2. 9.
8. 9.
17. 11.

Studenecké hry + mistrovství v Mölkky + zabíjačka
Studenecké mixy – volejbalový turnaj smíšených družstev
Dětské soutěžní odpoledne
Letní bál s kapelou Levou rukou band v sokolovně
Svatomartinský folkový večer
Za jednotu Orla Václav Urban
51
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TenIsOvý klub
sTudenec
Závěrem roku dne 16. 12. 2017 se uskutečnil ve studenecké sokolovně 29. ročník
vánočního turnaje v Líném tenisu, který organizovali místní tenisté a členové Sokola
Studenec.
V dopolední soutěži hráčů do 45 let zvítězila dvojice Petr a Tomáš Exnerovi před
Michalem Chrtkem a Ondřejem Fraňkem,
na třetím místě byli Petr Mečíř s Tomášem
Chrtkem. V odpolední kategorii bylo toto
pořadí: 1. Martin Nedomlel + František
Špoták, 2. Vladimír Laiků + Martin Štěpánek, 3. Zdeněk Povr + Vít Kuřík. Všichni obdrželi hodnotné ceny, které si soutěžící
jistě dali pod stromeček.
Po skončení soutěží v Líném tenisu byla
uspořádána výroční schůze Tenisového klubu
Studenec. Na této valné hromadě byl zvolen
nový výbor TK, který si vybral ze svých členů
předsedu Jana Albrechta a sekretáře Michala
Chrtka. K této změně byly dva důvody: za
prvé nutnost aktualizovat zápis našeho
spolku do Veřejného rejstříku a za druhé vyšší
věk některých dosavadních členů výboru.
Ještě několik informací pro nové zájemce
o sportování na kurtech. Tenisová sezona trvá
od května do konce října. Soutěžní zápasy tří
studeneckých družstev jsou sehrány do začátku července. Prostor pro nové zájemce
o tenis je dostatečný, stačí projevit zájem. Studenecká mládež do patnácti let má vstup na
kurty zdarma i s doprovodem rodiče, ale
jenom z důvodu hraní tenisu, nikoliv kvůli
přeskakování sítě, nebo dělání báboviček.
Závěrem bych popřál jménem našeho
Tenisového klubu všem spoluobčanům po
celý rok 2018 pevné zdraví a spokojenost.
Za TK Studenec Petr Hák
52
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skauTský
Vážení Studenečtí,
i v novém roce 2018 bychom Vám rádi
za náš první skautský oddíl Štěňat přinášeli střípky z naší činnosti a z akcí, kterých se účastníme.
Jak jsme avizovali v minulém čísle
Zpravodaje, měli jsme v plánu roznášet
22. prosince 2017 Betlémské světlo po
celém Studenci. Plán vyšel a my jsme se
snažili se sedmi skupinkami obsáhnout
Studenec tak, aby se světlo dostalo
všude, kde o něj bylo požádáno. Děkujeme Vám za vřelá uvítání, kterých se
nám od Vás dostalo. Věříme, že Vám
světlo přineslo do rodin to, co přinést
mělo, tedy mír, klid a pohodu.
Následně skončil starý rok a vzešel
rok 2018. Jako již tradičně každý rok pořádal náš oddíl Tříkrálovou víkendovku.
V pátek 5. 1. poté, co se všechny děti
sešly, byly rozděleny do skupinek tak,
aby obchodily Horka a Bukovinu. Následně jsme se přesunuli do jilemnické
klubovny, kde každoročně v tento čas
přespáváme. Ráno jsme s dětmi, odměnou za koledování, navštívili bazén v Jilemnici, a tím skončila Tříkrálová
víkendovka.
Protože peníze nepadají z nebe,
všem Vám, kteří jste na Tříkrálovou
sbírku přispěli, patří velký dík. Díky také
patří všem koledníkům a jejich doprovodům, kteří se o koledování zasloužili.
Charita jistě dobře rozhodne o tom, kam
s vybranými penězi.
V druhé polovině ledna pořádají naši
bratři a sestry z Lomnice nad Popelkou
závod, kterému se říká Chilkoot. Tento-
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Oddíl šTěŇaT
krát se závod podařilo připravit také a naše
družina Pavouků se rozhodla, že se závodu
zúčastní. Účastníci se přihlásí ve dvojici,
které se říká hlídka, a čeká je trasa, kterou
musí projít a splnit na ní úkoly nejrůznějšího charakteru. Tradičně se zkouší skautská historie, orientace v mapě, odhad
vzdálenosti, skautská praxe (uzly, ohně),
zdravověda a další znalosti, kterými by, přirozeně svému věku, měli účastníci disponovat. Z družiny Pavouků vzešly tři hlídky,
které náš oddíl na tomto závodu reprezentovaly, a všechny tři hlídky se umístily na
výborných pozicích. V nabité konkurenci
15 hlídek obsadily krásné čtvrté, páté
a šesté místo, čímž nám udělaly velkou radost a za což jim patří velká gratulace. Jsou
to skauti šikovní, kteří nám už nejednou
dokázali, že jejich generace se nezalekne.
V následujících dnech nás čekají další
jednodenní či vícedenní akce, které bu-

deme pořádat, či se jich účastnit. O jejich
průběhu a naší účasti Vás budeme informovat v dalším čísle Zpravodaje. Pokud
byste měli zájem zhlédnout fotky z naší
činnosti, navštivte, prosím, naše webové
stránky www.stenata.g6.cz, sekci fotogalerie.
Loučí se s Vámi vedení oddílu
Štěňata Studenec
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ZdravOTní Záchranná služba
lIbereckéhO kraJe
kdo je můj záchranář?
V životě už jsme to zažili skoro všichni.
Někomu v našem okolí se přitížilo, měl nehodu, úraz. A my jsme v tísni vytáčeli na telefonu číslo 155. Minuty do příjezdu
záchranky pak byly asi ty nejdelší, co nás
potkaly.
Čas od okamžiku, kdy operátor na tísňové lince přijme hovor, do chvíle, kdy ze
základny vyjíždí sanita s pomocí, se počítá
na vteřiny. Rozmístění základen po Libereckém kraji je takové, aby záchranáři byli
schopni do všech míst dojet do dvaceti
minut. A to i přesto, že jim mnohdy situaci
komplikují neohleduplní řidiči, špatně zaparkovaná auta, objížďky či počasí.
Pokud to zdravotní stav postiženého
vyžaduje, operátor na dispečinku zůstává
s volajícím o pomoc v telefonickém kontaktu. Pomáhá svými zkušenostmi a radami, uklidňuje. Právě dispečeři spolu
s volajícím bývají často těmi, díky komu
nemocní/ranění přežijí.
V okamžiku, kdy na místo dorazí záchranářská posádka, dostane vše zpravidla
rychlý spád. Záchranáři zajistí životní
funkce, vyšetří postiženého a v případě potřeby jej transportují do nemocnice.
Víte, odkud právě k vám vyjíždí záchranářské vozidlo? Z přiložené mapky si sami
můžete udělat obrázek, za jak dlouho
k vám v případě potřeby pomoc dorazí.
Může se ale samozřejmě stát i to, že posádky nejbližší základny jsou zrovna v terénu, a k vám tedy vyjíždí nejbližší volný
vůz.
54

A jak záchranářům můžete pomoci vy
sami?
1. Operátorovi na dispečinku vždy sdělte
co nejpřesnější polohu, kde se nacházíte. Tzn. buď adresu nebo nejbližší záchytné body (park, typická budova,
křižovatka, poslední vesnice, …). Do telefonu si stáhněte aplikaci Záchranka. Při
jejím použití aplikace sama odešle vaši
přesnou polohu.
2. Zajistěte záchranářům přístup k postiženému (odemkněte dveře, pokud je to
možné, vyšlete někoho na ulici).
3. V noci rozsviťte co nejvíc světel směrem
do ulice.
4. Připravte doklady postiženého a seznam
léků, které užívá.
5. Zajistěte domácí zvířata, která by mohla
záchranáře napadnout.
6. Pokud byl hovor s operátorem ukončen,
zajistěte, že na vámi uvedené číslo bude
možné kdykoliv volat. Při jakémkoliv
zhoršení stavu postiženého opět volejte
operátora.
Naše motto je: „Milujeme život. Bojujeme o něj každý den. Na zemi, ve vzduchu, bezdrátově.“ Přejeme vám, abyste nás
v životě nepotřebovali. Pokud nás potřebovat budete, buďte připraveni.
Vaše Zdravotnická záchranná služba
Libereckého kraje
www.zzslk.cz
A najdete nás i na facebooku jako
Zdravotnická záchranná služba
Libereckého kraje, p. o.
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žIvOTní JubIlea spOluObČanů v rOce 2018
70 let oslaví:
Kuříková Růžena Studenec 243
Stuchlík Josef
Zálesní Lhota 110
Hák Petr
Studenec 362
Tichá Marie
Zálesní Lhota 64
Gulíková Marie
Zálesní Lhota 181
Horáček Ladislav Studenec 132
Stránský Václav Zálesní Lhota 42
Nosek Josef
Studenec 249
Krejčová Marie
Zálesní Lhota 91
Hák Karel
Studenec 30
Holubec Miloslav Zálesní Lhota 174
Rumlová Ludmila Zálesní Lhota 121
Sochor Václav
Studenec 40
Beranová Jana
Zálesní Lhota 30
Nedomlelová Vlasta Studenec 328
Štefanová Hana Studenec 338
Horáčková Miluška Studenec 348
Janhubová Jarmila Zálesní Lhota 82
Bořková Jana
Studenec 148

80 let oslaví:
Kuříková Alenka Studenec 354
Jirounková Oluša Studenec 184
Zajíc Rudolf
Studenec 68
Kuříková Ludmila Studenec 212
Čechová Eva
Studenec 344
Nosek Josef
Rovnáčov 54
Nejedlá Anežka Studenec 227
Jandová Anna
Studenec 292
Valenta Zdeněk Rovnáčov 33
Czibulková Květoslava Rovnáčov 30
Gabajová Marie Zálesní Lhota 8
Čechová Dana
Studenec 132

85 let oslaví:
Jezdinská Blanka Studenec 200
Tauchmanová LudmilaStudenec 175
Martinová Anna Rovnáčov 11
Junková Marta
Studenec 291
Jebavý Josef
Studenec 353
Šimek Jiří
Studenec 273
75 let oslaví:
Šulcová
Olga
Studenec 301
Janoušková JaroslavaStudenec 262
Tauchmanová
OlušeZálesní
Lhota 146
Štilec Václav
Studenec 331
Nosek
Bohuš
Zálesní
Lhota 175
Synková Marie
Studenec 359
Šulc Miloslav
Studenec 301
Erben Jan
Studenec 163
Ottová Hana
Zálesní Lhota 207 Kudrnáčová LudmilaStudenec 69
Exnerová Marie Rovnáčov 38
Nosková Irmgard Zálesní Lhota 182
Martinec Karel
Rovnáčov 25
Hák Jan
Studenec 203
Tichý Jan
Zálesní Lhota 64
Zlatou svatbu oslaví:
Ludmila a Karel Hákovi
Studenec 30
Vlasta a Jaroslav Nedomlelovi Studenec 328

90 let oslaví:
Háková Jarmila
Škrobánek Milan
Klouček Jaromír
Strnadová Božena
Svatá Marie

Studenec 30
Studenec 254
Studenec 12
Studenec 346
Zálesní Lhota 129

91 let oslaví:
Kuřík Jan

Studenec 263

92 let oslaví:
Karásek Jaroslav Studenec 197
Erlebachová Milada Rovnáčov 52
Krátká Milada
Zálesní Lhota 23
Tauchmanová Marie Zálesní Lhota 40
Fišerová Marta
Studenec 209
93 let oslaví:
Kudrová Vlasta
Studenec 350
Prochásková IngeburgZálesní Lhota 170
Horáčková Marie Studenec 64
Kalenský Jaroslav Rovnáčov 51
Tauchman Ladislav Studenec 210
Skrbková Jaroslava Studenec 51
94 let oslaví:
Havlíčková Matylda Zálesní Lhota 17
95 let oslaví:
Albrechtová Růžena Studenec 224
103 let oslaví:
Pauerová Anna

Kamennou svatbu oslaví:
Jaruška a Jaromír Kloučkovi
Olga a Miloslav Šulcovi
Miluše a Jaroslav Kalenští
Jarmila a Milan Škrobánkovi

Studenec 340

Studenec 12
Studenec 301
Rovnáčov 51
Studenec 254

Omlouváme se všem, kteří slaví výročí svatby a nejsou zde uvedeni a ani jim nepřijdeme gratulovat. Důvodem je to, že neznáme datum jejich sňatku. Prosíme proto jubilanty nebo jejich příbuzné, aby nahlásili potřebné údaje na OÚ ve Studenci
s dostatečným předstihem a mohli být zařazeni do evidence. Předem děkujeme.
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vakcína proti cukrovce
Finský tým zkoumající genetické souvislosti diabetu 1. typu připravuje preklinické testy slibné vakcíny. Nejde
o univerzální řešení, „jen“ o šanci zabránit
spuštění jedné z cest vzniku nemoci. Vědci
z univerzity v Tampere dvě desetiletí pracovali na odhalení spouštěče autoimunitní
reakce, ničící produktory inzulínu. Podařilo
se jim identifikovat jednu z možných příčin: enterovirus CVB1. Podezření na některé ze skupiny těchto virů RNA, stojící za
řadou lidských i zvířecích nemocí, existuje
už delší dobu, virolog Heikki Hyöty však
jako první už v roce 2014 prokázal, že nejméně jeden ze skupiny B těchto virů – coxsackie B1 – má na svědomí přinejmenším
dvacetinu z onemocnění cukrovkou 1.
typu. I když se pět procent nezdá vysoké
číslo, představuje to v celosvětovém měřítku stovky až tisíce nemocných, především dětí.
A vzhledem k vysoké pravděpodobnosti, že i další enteroviry skupiny B by
mohly mít vliv na stav beta buněk, může

tato cesta znamenat zásadní obrat v diabetologii. Enterovirus je totiž u novorozenců
a malých dětí až překvapivě běžný. Po
identifikaci viru Hyöty vyvinul odpovídající
vakcínu. Na laboratorních myších dokázala
s vysokou účinností zabránit rozvoji infekce.
„Teď už spolehlivě víme, že vakcína je
účinná a bezpečná u myší,“ řekl Hyöty. „Pokročili jsme natolik, že můžeme začít
s testy na lidech.“ Vakcína může být účinná
i proti infekci jinými enteroviry, působícími
například běžné nachlazení, ale i zánět srdečního svalu, meningitidu či onemocnění
sluchového aparátu.
V příštím roce bude vakcína podána
zdravým dobrovolníkům, aby se ukázalo,
zda nemá nežádoucí vedlejší účinky. Teprve potom může být zahájeno klinické
testování, tedy aplikace vakcíny rizikové
skupině a již nemocným. Ověřování použitelnosti vakcíny bude trvat několik let.
Zdroj: http://www.novinky.cz/

Recept nejen pro diabetiky

kuskus s kukuřIcí a TuŇákeM
Kukuřice, sůl, jarní cibulka, kuskus, tuňák ve vlastní šťávě, provensálské koření,
máslo
Postup přípravy
Sůl, bylinky a kuskus smícháme v menším hrnci, zalijeme horkou vodou a necháme
odstát 10 minut pod pokličkou. Mezitím si v pánvi na másle orestujeme jarní cibulku, přidáme kukuřici a necháme podusit asi 8 minut. Tuňáka zbavíme přebytečné šťávy, nasypeme do pánve ke kukuřici a ještě pár minut necháme vařit. Na
závěr smícháme s kuskusem a můžeme podávat.
Zdroj: http://diabetica. cz/
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k a l e n d á ř
DATUM

12. 1.
13. 1.
27. 1.
10. 2.
11. 2.
24. 2.
24. 2.
15. 3.
14. 4.
30. 4.
30. 4.
1. 5.
12. 5.
8. 5.
23. 5.
26. 5.
červen
1. 6.
23. 6.
26. 6.
30. 6.
5. 7.
červenec
25. 8.
srpen
1. 9.
2. 9.
8. 9.
15. 9.
září
září
6. 10.
17. 11.
listopad
1. 12.
8. 12.
prosinec
30. 12.

a k c í

v

r O c e

2 0 1 8

NáZEV

MíSTO KONáNí

POřADATEL

Výročka v orlovně
Přebor ČOS a Krajský pohárový závod
v běhu na lyžích
Hasičský bál
Masopustní šibřinky
Dětský maškarní bál
Dětský karneval
Taneční zábava
Přednáška Pavla Kalpakcise
„Hledání smyslu lidského života“
Mistrovství a Veteraniáda ČR v nočním OB
Pálení čarodejnic
Pálení čarodejnic
Celostátní turnaj starších přípravek dívky
Studenecké hry, turnaj Mölkky, zabíjačka
37. ročník Běhu vítězství, přespolní běh
Světový den orientačního běhu
11. Studenecké míle
Dětský den
Sousedské posezení
Koncert skupiny Wohnout
Podkrkonošská liga žáků v OB
Letní fotbalový ples
Setkání harmonikářů
Turnaj v nohejbale
Dětské odpoledne
Sokolský tábor
Studenecké Mixy – volejbalový turnaj
Dětské odpoledne u orlovny
Letní bál v sokolovně
51. ročník Posvícenský koláč, přespolní běh
Můj první gól
Hasičské odpoledne se stezkou odvahy
Východočeský pohár v OB
Svatomartinský večer v orlovně
Výroční členská schůze + Poslední výkop
Rozsvícení stromku
Obecní polévka
Turnaj v tenisu
Výstup na strážník

Orlovna
Sokolovna

Orel Studenec
Sokol Studenec

Sokolovna
Sokolovna
Sokolovna
Višňovka
Višňovka
Orlovna

SDH Studenec
SK Studenec
Sokol Studenec
T. J. Sokol Zálesní Lhota
T. J. Sokol Zálesní Lhota
Orel Studenec

Horní Brusnice
Fotbalové hřiště
Fotbalové hřiště
Fotbalové hřiště
Orlovna
Strážník – náměstí
Areál u školy
Amfiteátr Studenec
Fotbalové hřiště
areál firmy Plasteko
Amfiteátr Studenec
Černý háj
Fotbalové hřiště
Pod Kaňkem Bukovina
Fotbalové hřiště
Zálesní Lhota
Sokolovna
Orlovna
Orlovna
Sokolovna
Za hasičárnou
Fotbalové hřiště
Za hasičárnou
Horní Brusnice
Orlovna
Višňovka
MŠ Zálesní Lhota
Amfiteátr Studenec
Sokolovna
Odchod od sokolovny

SK Studenec
SK Studenec
T. J. Sokol Zálesní Lhota
SK Studenec
Orel Studenec
Sokol Studenec
ZŠ a SK Studenec
Obec Studenec
T. J. Sokol Zálesní Lhota
Plasteko
Obec Studenec, ZŠ Studenec
SK Studenec
T. J. Sokol Zálesní Lhota
T. J. Sokol Zálesní Lhota
SDH Zálesní Lhota
Sokol Studenec
Orel Studenec
Orel Studenec
Orel Studenec
Sokol Studenec
SK Studenec
SDH Studenec
SK Studenec
Orel Studenec
T. J. Sokol Zálesní Lhota
MŠ Zálesní Lhota
Obec Studenec
Sokol Studenec
Sokol Studenec

STUDENECKÝ-ZPRAVODAJ-1-0218-56+4.qxp_Sestava 1 27.02.18 10:45 Stránka 59

STUDENECKÝ-ZPRAVODAJ-1-0218-56+4.qxp_Sestava 1 27.02.18 10:45 Stránka 60

