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Zprávy ObecníhO úřadu
Socha T. G. MaSaryka
Tento společný záměr se dostává do své druhé části. S potěšením Vám můžeme sdělit,
že s předstihem již máme odlitý sádrový model, který byl následně i úspěšně dopraven
na místo svého dokončení, firmy HVH spol. s r. o., Umělecká slévárna Horní Kalná.
Každým dnem se také můžete podívat a ověřit, jak se finanční prostředky postupně
navyšují na speciálním – transparentním účtu:

www.moneta.cz/transparentni-ucty, č. ú.: 225035060/0600
Odkaz:
https://www.moneta.cz/firmy/instituce-a-verejna-sprava/transparentni-ucty/001?accountNumber=225035060

Děkujeme všem, kteří jste již přispěli, ale i všem, kteří ještě přispějete, ať už se jedná
o fyzické osoby, rodiny, či místní spolky. Děkujeme i Vám všem, kteří společně s námi tuto
nevídanou událost sdílíte a podporujete nás.
Na tento účet je možné vkládat finanční prostředky do konce října 2018 a jeho odkaz
je také umístěn na stránkách naší obce www. studenec. cz.
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

Pečovatelský dům
Podle vašich ohlasů je vidět, že názory
velkého počtu z Vás se postupně mění. Tím
chci říci, že kdo nevěřil v dokončení stavby
v letošním roce, přichází s údivem, jak se
tato stavba doslova každým dnem mění.
Musím uznat, že i já sám jsem po počátečních problémech a zpoždění z důvodu přeložky sítí elektrické energie nebyl moc
optimistický. Na druhou stranu jsem věděl,
že určitý časový prostor tam máme a stále
jsem věřil, že se nám podaří tuto stavbu
slavnostně otevřít 31. 8. 2018.
K tomuto termínu by měla být dokončena nejenom samotná stavba, ale i vrchní
zahrada, včetně zpevněné a parkovací plochy pod tímto objektem. Spodní zahrada by
prošla svojí úpravou v měsíci září a říjen.
Velká část z Vás ví, že to je v pořadí již čtvrtá 15. 5. 2018
3
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stavba, která se nám snad podaří ve stejném termínu otevřít.
Pokud tedy vše dopadne dobře, společně se sejdeme poslední srpnový den. Sledujte
prosím vývěsní skříňky a stránky obce, kde tato informace bude umístěna, jelikož další
číslo Zpravodaje vyjde až začátkem měsíce září. I nadále Vám všem děkuji za Vaše dotazy
i podporu ohledně této stavby.
Také vím, že v této věci čekáte na další podstatnou věc, a to od kdy si zájemci budou
moci požádat o umístění v tomto objektu. Má představa je taková, že na červnovém zastupitelstvu budou představeny základní dva dokumenty ohledně této záležitosti: statut
a postup při vyřizování žádosti o přidělení bytu. Pokud budou zastupitelstvem tyto body
podpořeny, bude pověřena rada obce, která zasedá daleko častěji a může tak v této věci
reagovat daleko pružněji. Tak jako u jiné
stavby, tak i u této se dá předpokládat
velká zátěž na vyřešení všech papírových
podkladů, ale i na to, jak vše uspořádat
a dovybavit tak, aby si každá záležitost
i drobná úprava postupně sedla.
Věřím však, že si s tím dokážeme poradit a zároveň věřím, že první zájemci se
budou moci nastěhovat do tohoto nového
objektu začátkem října, či listopadu.
Mgr. Jiří Ulvr, starosta
15. 5. 2018

6. 6. 2018
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Připravujeme
Především pro občany Zálesní Lhoty a ještě více pro místní členy SDH je zajímavá
tato informace. Od jarních měsíců probíhá vytyčení, zaměření a příprava smlouvy ke
směně pozemků, jejíž účelem je dosažení potřebného pozemku (dosud žádný nebyl)
k budově hasičské zbrojnice a následně přes tento pozemek zrealizovat vodovodní přípojku a kanalizační jímku. Do současné doby měla tato obecní budova pouze suché WC.
V letošním roce ještě obecní rozpočet počítá s novými okny a vstupními dveřmi.
Mgr. Jiří Ulvr, starosta

Příznivá zpráva
Krajské zastupitelstvo dne 29. 5. 2018 schvalovalo žádosti o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje, Programu obnovy venkova. Jak jsem Vás informoval v letošním druhém
čísle našeho Zpravodaje i naše obec podala žádost, konkrétně na opravu komunikací
a veřejného osvětlení.
Dnes Vám mohu sdělit, že jsme byli úspěšní. Získali jsme dotaci, a to ve výši
210 000 Kč! Z těchto financí bude opraveno nejenom prostranství před autobusovou
zastávkou u Kynčlů v Zálesní Lhotě, ale i stožáry veřejného osvětlení.
Mgr. Jiří Ulvr, starosta

pOděkOvání a přání
děkuji všem žákům základní školy, kteří ve dnech 17. a 18. dubna posbírali odpadky podél silnic. Všem školou a školkou povinným žákům a žáčkům přeji
krásné sluneční prázdniny. Rodičům a Vám všem ostatním přeji klidně strávenou
dovolenou a především šťastný návrat domů.
Mgr. Jiří Ulvr, starosta

svatba
Sobota 9. června 2018 byla
šťastným dnem pro manžele
Lenku a davida Šulcovy. Svatební obřad umocňovalo příjemné prostředí a zázemí
pensionu Trautenberk, ale
i spokojenost všech svatebčanů. Přejeme hodně štěstí
ve společném životě.
6
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připomínáme placení poplatků za odpady r. 2018
Poplatek je splatný do 30. 6. 2018 do pokladny na OÚ Studenec nebo převodem na účet 261128774/600. Poplatek za odpady činí 500 kč na osobu.

Připomínáme občanům, že naplněné pytle (označené č.p.) s tříděným odpadem se odkládají vždy první pondělí v měsíci na sběrná místa!
Stává se, že už ani ne týden po vývozu se na sběrných místech opět hromadí pytle. Prosíme občany, aby označené pytle s tříděným odpadem dávali na sběrná místa skutečně první pondělí v měsíci.
Příklad pro občany, kteří 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 a pomáháte tím k udržování pořádku na sběrných místech.
Ing. Josef Boura, místostarosta

Lesy – nebeZpečí pOžárů
Vážení spoluobčané a přátelé lesa, obracím se na Vás s výzvou chraňme lesy a važme
si jich. Žijeme v době, kdy naše příroda bojuje v současnosti se změnou klimatu. Lesy
jsou poškozovány přírodními kalamitami, zejména větrnými a kůrovcovými. Bohužel příroda není jediným nepřítelem, sám člověk občas poškozuje a ohrožuje lesy. Proto prosím
dbejme na dodržování pravidel a čistoty v lese, neznečišťujme lesy různými druhy odpadů, a neohrožujme lesy rozděláváním ohňů či kouřením. Nadměrné sucho může
v kombinaci s otevřeným ohněm způsobit v lese škodu, která je nenahraditelná.
Lesu zdar Mgr. Lukáš Strapina
7
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studenecké výrOčí

1868–2018
Vážení spoluobčané,
v září naše obec i farnost oslaví významné
výročí 150 let od dokončení výstavby a posvěcení studeneckého kostela sv. Jana Křtitele.
Vlastní oslavy se uskuteční v září „o posvícení“ při slavnostní mši svaté, na kterou
Vás srdečně zveme. Datum oslav bude
včas oznámen, jedná se o účasti pana biskupa.
Na toto významné výročí se farnost již
několik let připravuje. V roce 2014 proběhla oprava a vymalování kněžiště, v roce
2017 rekonstrukce elektroinstalace
a oprava varhan. Doposud bylo na tyto
akce vynaloženo zhruba 728 tisíc korun,
a to především z darů farníků a přátel studeneckého kostela. V letošním roce bude
vše završeno vymalováním lodi kostela. To
bylo zahájeno poslední květnový týden
a bude trvat 3 měsíce.
Na výmalbu kostela obdržela farnost
Studenec celkem čtyři cenové nabídky,
z nichž byla, po pečlivém posouzení, vybrána firma pana Jaroslava Bezoušky
z Mostku s cenou 990 000 Kč. Na restaurátorský průzkum, přípravné a další technické práce je počítáno s částkou ve výši
110 000 Kč. Celkově se tedy počítá s investicí ve výši 1 100 000 Kč. Pokud by se
v rámci malování mělo provádět i restaurování obrazů andělů v čele lodi, byla by
potřebná částka podstatně vyšší.
8

Za účelem financování malování kostela byl také založen speciální běžný účet
č. 328 682 0349/0800, na který je možné
přispět a ze kterého budou všechny výdaje
spojené s malováním kostela propláceny.
K 14. 5. 2018 byla na účtu částka
750 000 Kč.
Velký dík patří společnosti Tessitura
Monti Cekia s. r. o., která přispěla částkou
100 000 Kč a Obci Studenec za příslib daru
ve výši do 300 000 Kč. Podstatnou část potřebných prostředků však tvoří dary farníků a přátel studeneckého kostela,
kterým tímto také děkujeme. Poděkovat je
potřeba i těm, kteří se svou prací podíleli
na přípravě kostela k malování.
K dofinancování celé investice v současné době schází asi 50 000 Kč. Prosíme
proto občany Studence i studenecké podnikatele, aby zvážili možnost na malování
kostela také přispět. Na poskytnutý dar je
možno vystavit potvrzení o daru, případně
uzavřít smlouvu o poskytnutí daru a o darovanou částku snížit základ pro výpočet
daně z příjmu.
Věříme, že opravou a vymalováním se
nám podaří vzhled studeneckého kostela
vylepšit, a tím zachovat historickou památku i pro další generace.
Za farnost a ekonomickou a technickou
radu farnosti
P. Miloslav Paclík
Jan Medlík, Dis.
Ing. Pavel Jiran
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noc kostelů

kOncert v kOsteLe sv. Jana nepOmuckéhO

Noc kostelů byla letos vyhlášena na pátek 25. května. V kostele sv. Jana Nepomuckého v Zálesní Lhotě jsme se připojili k oslavě koncertem smíšeného pěveckého sboru
Camponotus z Jilemnice, vzpomněli jsme také lhoteckou pouť o minulé neděli.
V úvodu pan farář Paclík seznámil přítomné s pracemi, které na kostele proběhly a také
s nemalými plány na další opravy, které kostel v Zálesní Lhotě čekají. Informoval o financování stavebních prací a zároveň o vyhlášení veřejné sbírky na dofinancování již opravené střechy kostela. Poté předal slovo sbormistryni paní Lence Krausové, pod jejímž
vedením zpěváci sboru Camponotus předvedli nádherné vystoupení obsahující tradiční
chóry, upravené lidové písně a na závěr blok spirituálů a tradicionálů. Nadšení z jejich
výkonu vyjadřovaly všechny tváře návštěvníků a dlouhý potlesk, který si vyžádal přídavek.
Děkujeme za krásné vystoupení sboru Camponotus pod vedením Lenky Krausové
a už teď víme, že nebylo poslední v Zálesní Lhotě.
H. Švecová, Stará škola v Zálesní Lhotě z. s., foto V. Dejmková
9
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Studenecké míle
Letošní „osudová“ osmička v letopočtu se promítla také do pořádání již 11. ročníku Studeneckých mílí. Pro pořadatele se stala výzvou, jak s úctou připomenout konec 1. světové
války a vznik ČSR, protože tato soutěž není jen o naleštěných veteránech a dobrém jídle.
Jejím prostřednictvím se snažíme lidem, a hlavně těm mladým, připomenout důležité události v historii našeho národa, ke kterým neomylně patří také průmysl, architektura, oděvnictví a kultura. Každý z nás má v sobě kus historie, který ho neustále oslovuje, Studenecké
míle by se tak neobešly bez party nadšenců do 1. republiky, ale řekněme si to pěkně od
začátku. Kolem osmé hodiny se do amfiteátru za ZŠ a MŠ Studenec začaly sjíždět historické
vozy z celé republiky. Dopolední program obohatil skvělý repertoár kapely The Grooves
jazzband, která nás naladila na prvorepublikovou notu. Na pódiu bylo k vidění také vystoupení a prezentace členů Československé obce legionářské – Jednota Poděbrady připomněla působení některých studeneckých občanů v ruských, francouzských a italských legiích.
Také jsme vzpomněli na všechny padlé, zemřelé a nezvěstné studenecké muže, kteří se
účastnili bojů „Velké války“ v letech 1914–1918. Pro velký divácký ohlas z minulého ročníku
10
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Studeneckých mílí jsme pro návštěvníky připravili opět leteckou ukázku zasazenou do
bojů 1. světové války na italské frontě. Netrpělivě jsme čekali na přílet repliky britského
stíhacího stroje SE5a z Jihlavy a německého
stroje Fokker Dr. 1, který měl přiletět až ze
Strakonic. Ve Studenci jsme se konečně dočkali slunečného počasí a bezvětří, ale v jižních Čechách se tím pádem po předešlých
přeháňkách utvořila hustá ranní mlha, takže
pilot německého letadla se musel po krátkém letu z bezpečnostních důvodů vrátit
zpět na domácí letiště. Původní scénář byl narychlo upraven a díky hereckému nasazení
členů klubu vojenské historie (KVH Druhý pluk Nymbursko) jsme se dočkali pěkné ukázky
s pyrotechnickými efekty, které používají filmové štáby ve válečných filmech. Následně
proběhla na pódiu rozprava s účastníky závodu, která je informovala o průběhu a trase letošní vyjížďky. V 11.30 pak první vozidla odstartovala. Podobně dlouhou tradicí, jakou jsou
míle, se počíná stávat také jarní rozkopání silnic, které nám leckdy zamotá hlavu. I letos
jsme se museli vyrovnat s několika objížďkami, a tak doufáme, že trochu delší trasa nijak
nenarušila příjemný zážitek z cesty. První zastávkou byl oběd, který již poněkolikáté připravil Scolarest Jilemnice. Odtud se závodníci vydali přes Vrchlabí na kolonádu do Janských
Lázní. Toto město své jméno získalo díky léčivému termálnímu pramenu, objevenému
podle kroniky panským zbrojnošem Janem z Chockova již roku 1006. Zakladatelem lázní,

11
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které patří k nejstarším v Čechách, byl pak
v 17. století Jan Adolf Schwarzenberg. V roce
1675 začala výstavba prvních lázeňských
budov, které nesly také své české jméno –
Svatojánské Teplice. Světovou proslulost získaly lázně v 1. polovině 20. stol. především
díky úspěšné léčbě následků obrn. Závodníci měli jedinečnou příležitost parkovat
v samotném centru města, které je zdobeno
překrásnou secesní kolonádou navrženou
vídeňským architektem Brangem. Stavba
této stylové dominanty náměstí, kterou
tvoří ocelová konstrukce na hlubokých pilotech, se odehrála v roce 1904 pod taktovkou Johanna Blascheka z Trutnova.
Atmosféru lázeňské pohody z 1. republiky
dokreslila hudba a také stylově zapečená lázeňská oplatka, kterou účastníci obdrželi od
pořadatelů. Spolu s kávou a krásným počasím, které nás doprovázelo celý den, bylo
opravdu nepříjemné, ale nezbytné opustit
Janské Lázně a vrátit se zpět do Studence.
Zde již od tří hodin hrála pro návštěvníky
studenecká kapela Člověče, nezlob se. Na
závěr programu bylo připraveno předání
patnácti cen v různých kategoriích. K vidění
však bylo mnoho krásných veteránů, neboť
jich do Studence letos zamířilo 250.
Cenu starosty Obce Studenec si v kategorii
motocykl odvezla Jawa 500 OHC, v kategorii
automobil to byl Ford B. Jako každý rok,
i letos bylo obtížné udělit ocenění, protože
každý vůz či motocykl má svou jedinečnou
hodnotu. Byly k vidění opravdu kvalitní renovace, ale také krásné původní stavy, které
mají svou neopakovatelnou historickou cenu! Vážíme si přízně všech motoristů, kteří se tomuto „sportu“ věnují s úctou k historii a rádi se k nám vrací.
Během těchto jedenácti let si Studenecké míle vytvořily takové uznání mezi veteránisty,
že je mnozí z nich řadí k celorepublikové špičce v pořádání historických soutěží. Samozřejmě, že jsou kvalitnější výstavy, co se unikátů týče. Dovolujeme si ale tvrdit, že v komplexu, jsme opravdu jedineční. Je to dáno zejména velikou návštěvností diváků,
12
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programem a celkovou pohodou, kterou všichni svojí přítomností vytváříte. Tato soutěž již
dávno není pouze o pár lidech, ale o vás všech, kteří nám jakýmkoliv způsobem pomáháte,
navštěvujete, či nám jenom držíte palce. Děkujeme Obci Studenec, Janské Lázně, ZŠ a MŠ
Studenec, sponzorům, místním zemědělcům, partnerům, hasičům a Vám všem, kteří jste
ochotni udělat něco pro Studenec. Letošní ročník jsme poprvé vyzkoušeli i dobrovolné
vstupné, kterým jste přispěli částkou 14 000 Kč na téměř polovinu letecké ukázky, za což
Vám patří velký dík.
Všem ještě jednou velké díky a za rok opět poslední sobotu v květnu na shledanou!
Oldřich Šimek, Tomáš Chrtek a parta nadšenců

vítání Občánků
Při jarním vítání občánků dne 25. 4. 2018 se sešlo 12 dětí.
Dan Brož, Studenec 407
Lucie Urbanová, Studenec 417
Magdaléna Vanclová, Studenec 243
Michal Tauchman, Studenec 370
Aneta Janků, Studenec 420
Ema Gottvaldová, Studenec 425

Ela Svatá, Zálesní Lhota 217
Lukáš Hornig, Zálesní Lhota 205
Leona Ulrychová, Studenec 444
Jakub Maryško, Studenec 287
Tomáš Horáček, Zálesní Lhota 122
Mariana Nyklová, Zálesní Lhota 151

Na vítání vystupovaly děti z Mateřské školy ze Studence. Děkujeme jim za účinkování
a paním učitelkám za to, že s nimi písničky a říkanky nacvičily. Dětem i rodičům přejeme
mnoho radosti a spokojenosti v dalším životě.
13
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Výlety do studenecké
Poměry. Již během posledních 2 měsíců
roku 1918 vraceli se z vojny všichni muži,
kromě těch, kteří byli v zajetí. Válka byla
ukončena a poměry počaly se pozvolna
lepšiti. Muži-vojáci do 36 let museli se však
vrátiti k vojsku, neboť bylo nutno vojensky
obsaditi německá a maďarská území tam,
kde nechtěli uznati náš stát.
Tohoto roku v masopustě započaly místní
spolky opět s pořádáním plesů, které byly
vesměs velmi veselé, četně navštívené a trvaly až do hodin ranních. Tak na př. na plese
sokolském vybráno bylo na vstupném
2199 K, na plese hasičském 1583 K.
Noví učitelé. Dnem 1. ledna započato bylo
opět na zdejší škole s vyučováním ve všech
třídách. Nově ustanovení učitelé na školu
byli: Jan Hák, Frant. Papík a Jan Petz.
Zboží do obchodů. 10. ledna vydávány
byly na obecním úřadě lístky na chleba,
mouku a cukr, kteréžto věci začaly se od tohoto dne prodávati zase v obchodech. Po
dobu 3 a půl roku rozdíleny byly totiž ve
škole.
Podpora. 25. ledna byla prvně ve Studenci
vyplácena podpora v nezaměstnanosti.
Podporu tuto obdrželi všichni vojíni, kteří
přišli domů a neměli zaměstnání. Mimo ně
obdrželi tuto podporu všichni ostatní nezaměstnaní, pokud se o ni hlásili. Otecvojín obdržel 4 K denně, ostatní členové
rodiny po 1 K, otec-nevojín 2 K, ostatní z rodiny po 1 K. Celkem vyplaceno bylo toho
dne 12 000 K.
Lístky na kuřivo. 26. ledna obdrželi kuřáci
nové lístky na kuřivo, které bylo zase zdraženo. Sportka stála 8 h, egyptka 24 h, dým14

kový tabák 24 h, krátký doutník 14 h a t. d.
Úmrtí. 24. února konal se pohřeb nejstaršího člena sboru dobr. hasičů Jana Fejfara.
Zemřel dne 21. února ve stáří 84 let. Pohřbu
zúčastnilo se 32 hasičů v kroji s praporem
a mnoho občanstva.
americká mouka. 1. března došlo pro
obec 8 pytlů americké mouky ve váze 515
kg, která byla později rozprodána na lístky.
1 kg této mouky stál 5, 50 K.
kolkování peněz. 3. března byly obecním
úřadem sbírány papírové peníze od 10
K výše za účelem kolkování těchto peněz.
V užívání byly totiž dosud staré rakouské
peníze. Nekolkované peníze byly po 10.
březnu bezcenné. Z obce bylo odvezeno ke
kolkování
20 kusů tisícikorun v hodnotě 20 000 K,
1291 kusů stokorun v hodnotě 129 100 K,
1 054 kusy 50K v hodnotě 52 700 K,
5 021 kusy 20 K v hodnotě 100 420 K,
2 928 kusy 10 K v hodnotě 29 280 K,
1 kus 200 K v hodnotě 200 K,
2 kusy 25 K v hodnotě 50 K.
Celkem odvedeno ke kolkování 331 750 K.
Dne 8. března odvezl všecky tyto papírové
peníze starosta obce do Občanské záložny
v Jilemnici k okolkování.
Okolkované peníze vraceny byly majitelům
dne 14. března. Každý však obdržel jen polovinu ze sumy, kterou odvedl ke kolkování.
Na nevrácené peníze dostal každý vkladní
list Občanské záložny v Jilemnici. Obnosy
do 250 K byly po 15. březnu vypláceny zpět
a od tohoto dne byly uznávaným platidlem
jen peníze kolkované.
Sbírka. Ve dnech 26.–31. března konána
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minulosti
byla v místní Kampeličce sbírka na státní
poklad. Ve Studenci sebráno bylo celkem
za 13 000 K rakouských stříbrných mincí
a za 3 000 K rakouských zlatých mincí.
Narozeniny T. G. M. 8. března oslavovala
těl. jednota Sokol narozeniny presidenta
republiky T. G. Masaryka konáním členské
schůze s přednáškou o Masarykovi, kterou
pronesl učitel Jos. Jezdinský. Obchodník
Jos. J. Hák daroval při této příležitosti Sokolu obraz presidenta Masaryka, který
umístěn byl v hostinci u Višňáků.
Lípa Svobody. 13. dubna konána byla
v obci slavnost zasazení „ípy svobody“ na
rozcestí u Jezdinských, čp. 16. Podnět k této
akci vyšel ze Sokola. O 1. hod. odpoledne
vyšel průvod od Višňákových, složený ze
školní mládeže, hudebníků, Sokolů, hasičů,
děvčat v krojích a členů obecního zastupitelstva, na místo pro lípu určené. Ověnčenou lípu nesla děvčata v národních krojích
a zasadilo ji několik místních mládenců.
Proslov k této slavnosti učinil studující Josef
Jebavý a student Jan Šorfa přednesl vhodnou báseň. Hymnami "Kde domov můj"
a "Nad Tatrou se blýská" a písní "Hej Slované!" byla tato velmi zdařilá slavnost
ukončena. Doprovázeni hudbou odešli
všichni shromáždění zpět k Višňákovým,
kde se rozešli.
chřipka. Na jaře letošního roku zle řádila
téměř po celé republice epidemie španělské chřipky, která si vyžádala i v místní obci
několik obětí.
rovnáčov. V této době projevili občané
osady Rovnáčov přání, aby byli připojeni ke
Studenci, což by jim, vzhledem k jejich po-
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loze, lépe vyhovovalo. Obecní zastupitelstvo studenecké usneslo se ve své schůzi
dne 6. dubna t. r. tuto věc podporovati.
K uskutečnění však nedošlo.
Zdražení pošt. Od 15. května nastalo zdražení poštovného. Na obyčejný dopis lepila
se známka za 25 h, korespondenční lístek
stál 15 h, za balík do 5 kg platilo se 1, 20 Kč.
Dělení velkostatku. Na základě zákona
z března t. r. měli právo ti, kteří měli od velkostatku pronajaté pole neb louky po více
než 18 let nepřetržitě, na vykoupení těchto
pozemků za předválečnou cenu. Již v jarních měsících konány byly schůze zájemců,
kteří podávali žádosti o vyvlastnění pozemků a jejich důvěrníci vyjednávali s majitelkou velkostatku, která se tomuto dělení
bránila. Ještě na jaře t. r. započato bylo s vyměřováním půdy, které bylo vyvlastněno
celkem 167 ha 8 a 57 m2, rozdělena byla
mezi 124 pachtýře a strženo celkem 253
504, 39 Kč.
obecní volby. 15. června konány byly prvé
volby obecního zastupitelstva v republice
čsl. dle nového volebního zákona. Volby
konány byly v 8 hod. ráno v hostinci u Višňáků. Ve volební komisi byli Karel Karásek,
Engl. Karásek, Josef Jezdinský, Josef Mádle,
Emil Flégl a Jan Tauchman. Za okresní úřad
jmenován do komise starosta Jan Šorfa,
předsedou jejím byl E. Karásek. Volby skončeny byly ve 3 hod. odpoledne. Z 1012 voličů dostavilo se k volbě 918, platných hlasů
odevzdáno 902, ze kterých připadlo
str. nár. socialistic. 419 hlasů 11 mandátů,
str. lidové
304 hlasů 8 mandátů,
str. republikánské 179 hlasů 5 mandátů.
15
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Jiné strany politické nekandidovaly.
Zvoleni byli členy obecního zastupitelstva
za stranu nár. soc.: Vancl Frant. č. 45, Štefan
Frant. č. 280, Hendrych Fr. č. 276, Karásek
Fr. č. 306, Flégl Emil č. 178, Buchar Jos.
č. 169, Ulvr Josef č. 251, Jeník Josef č. 165,
Čeřovský Václav č. 2, Slavík Josef č. 283
a Štefan Josef č. 223. Náhradníci: Plecháč
Josef č. 100, Ulvr Rud. č. 63, Tauchman Jan
č. 210, Kužel Jos. č. 219, Vízner Jos. č. 147
a Vodnárek Jos. č. 223.
Za stranu lidovou zvoleni: Karásek Engl.
č. 119, Exner Karel č. 256, Vízner Rud. č. 274,
Albrecht Frant. č. 224, Karásek Karel č. 303,
Kuřík Frant. č. 284, Horáček Josef č. 247 a Jiranová Ludmila č. 177. Náhradníci: Hák
Josef č. 240, Kudr Josef č. 207, Štefan Frant.
č. 9 a Jebavý Jan č. 145.
Za republikánskou stranu zvoleni: Grosman Josef č. 149, Albrecht Josef č. 1, Višňák
Josef č. 6, Jezdinský Josef č. 16, Pošepný
Frant. č. 29. Náhradníci: Fejfar Frant. č. 312,
Jech Karel č. 291, Štefan Josef č. 289.
Volba starosty. 29. června konány byly
volby starosty obce za přítomnosti okresního hejtmana Kadlece v sále u Višňáků.
Starostou obce zvolen Emil Flégl, 1. náměstkem Karel Karásek a 2. náměstkem
Josef Višňák.
Stěhování obec. úřadu. 9. července předával starosta Jan Šorfa úřad svému nástupci. Obecní úřad byl přemístěn do
domu Josefa Háka č. 80.
Telefon. 23. července uveden byl v činnost
ve Studenci druhý telefon, vedený z Horek
k Josefu Hákovi č. 80.
cvičení orla. 31. srpna odpoledne konán
byl do Studence výlet katol. jednoty a jejího odboru Orla z Nové Paky, spojený s cvičením Orla. Cvičení konáno bylo na
zahradě za farní stodolou. Počasí toho dne
16
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bylo pěkné a účast na slavnosti značná.
Účelem této návštěvy novopackých do
Studence bylo vzkřísiti zde orelskou myšlenku k novému životu.
Noví učitelé. 15. září odešel ze Studence
učitel Petz do Valteřic, zaň ustanoven na
zdejší školu uč. Jelínek. Dne 21. září odešel
učitel Papík a za tohoto přišla do Studence
uč. Blažena Stránská. Když pak ještě tohoto
měsíce vrátil se z vojny uč. Arnošt Zelinka,
nastoupil místo ve Studenci a uč. B. Stránská byla propuštěna.
Čsl. peníze. 15. října pozbyly platnosti rakouské papírové koruny a dvoukoruny, za
státovky československé vyměňovaly je
v době od 1. do 15. října poštovní a obecní
úřady, spořitelny a záložny.
Soupis. V době od 26. října do 1. listopadu
prováděn byl na obecním úřadě soupis nemovitostí a jejich cen. Z této ceny musel
každý majitel zaplatit 1/4 % evidenčního
poplatku. Soupis tento prováděli: starosta
E. Flégl, Jos. Albrecht a Karel Karásek. Celkem bylo vybráno 4 000 Kč evidenčního
poplatku.
Počasí. Koncem měsíce října napadl sníh
a nastaly mrazy. Zvláště pak počátkem listopadu mrazy zesílily a napadlo množství
nového sněhu. Mnohde stihl sníh ještě
ovoce na stromech a výše v horách zapadly
sněhem brambory. Mnoho práce na polích
zůstalo tohoto roku nedoděláno.
Píšťaly do varhan. Ku konci měsíce listopadu zasazeny byly do varhan v kostele
nové píšťaly za ty, které byly rakouskou vládou v roce 1918 (5. VI. ) odebrány k válečným účelům. Práci tuto provedla firma J.
Kobrle z Lomnice n. Pop. za 1400 Kč. Peníze
ty opatřeny byly sbírkami mezi místním
obyvatelstvem.
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Zprávy
ZŠ a mŠ studenec
Další školní rok píše v těchto dnech své poslední řádky, ale prostor na jeho zhodnocení již tradičně bude patřit až čtvrtému číslu Studeneckého zpravodaje. Přesto si dovolím už v tomto čísle podělit se s čtenáři o některé postřehy z tohoto školního roku. Za
zmínku určitě stojí jedna z akcí, která se v areálu studenecké školy uskutečnila. Byl to 11.
ročník Studeneckých mílí, který přinesl za příznivého počasí rekordní návštěvu. Jednalo
se skutečně o významnou společenskou událost, která zároveň i důstojně přispěla k oslavám 100. výročí vzniku Československa. Poděkování proto patří všem organizátorům
této akce. A proč se zmiňuji právě o této akce. Spousta návštěvníků této akce pochválila
areál v okolí školy včetně zázemí, které škola pro pořadatele těchto akcí poskytuje. Na
druhé straně se objeví kritika, že údržba takového areálu vyžaduje vysoké finanční náklady a obec by tyto finanční prostředky mohla věnovat „prospěšnějším účelům“. Proti
této kritice stavím dva, dle mého názoru, pádné argumenty. Obec obdrží ze státního
rozpočtu na školu více finančních prostředků než činí příspěvek škole, ze kterého je hrazena veškerá údržba areálu v okolí školy. Tím druhým argumentem je Komenského představa o tom, že žák má být vzděláván v podnětném prostředí a nikoliv v„maštali“.
Právě naopak bych chtěl apelovat i na rodiče, aby dětem připomínali nejen možnosti,
které děti v areálu v okolí školy mají, ale také na to, že i samy by se měly ke všem součástem ohleduplně chovat. Bohužel v posledním období se stále častěji objevují projevy
drobného vandalství, které údržbu areálu zbytečně „prodražují“ (ulámané tabulky
u stromů, zničené nově založené mraveniště, spousta odpadků.)
Zcela jistě si uvědomuji i to, že škola není pouze o materiálním zázemí, ale i o lidech.
I ve studenecké škole se projevuje současný problém, že „lidé“ chybí. Vzhledem ke zdravotním komplikacím některých zaměstnanců ve školní jídelně bych chtěl touto cestou
poděkovat všem ochotným důchodkyním a ženám na mateřské dovolené, které nám
skutečně vytrhly pověstný trn z paty a pomohly nám zajistit náročný provoz školní jídelny. Na druhé straně se domnívám, že se pro mnohé po loňském trochu zveličeném
a bohužel stále zveličovaném „personálním zemětřesení“ situace v rámci pedagogického
sboru stabilizovala a vzájemná komunikace nevázne.
S nedostatkem pracovních sil souvisí prodlužovaní některých dodacích lhůt, v průběhu března byly objednány nové herní prvky pro studeneckou mateřskou školu a nové
doskočiště pro skok vysoký. Dodací lhůty se neustále prodlužují a dle posledních informací budeme vděčni za dodání do konce školního roku. Zajištění různých oprav a drobných oprav dodávek začíná být někdy neřešitelným problémem. Mimořádné úsilí
muselo být například věnováno opravě čističky, aby před Studeneckými mílemi byl odstraněn častý zápach (výměna turbodmychadel, vyvezení septiku a jeho kompletní vyčištění, návoz kalů s bakteriemi).
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Obdobně jako celé podnikatelské i neziskové prostředí, tak i studenecká škola se potýká s obrovským nárůstem administrativy a především s problémem, že řada různých
nařízení, směrnic a vyhlášek si navzájem odporují. Evropská společnost na sebe chystá
dokonalou past, na kterou zemřela slavná Říše římská, více zákonů, více úřadů, odmítání
fyzické práce a její nahrazováni cizinci, neochota bránit vlastní zemi a nižší kulturní úroveň a chudoba v ostatním světě (z toho vyplývající v případě Říma nájezdy barbarských
kmenů). Není to nějak náhodně podobně ?

ÚSPěchy Našich žáků V MaTeMaTických SouTěžích
Uzavřeli jsme poslední logické soutěže tohoto školního roku a i letos se žáci zasloužili
o krásná umístění v okresních kolech. Do okresního kola Matematické olympiády postoupili letos pouze tři žáci. Erik Pfeifer z 6. ročníku obsadil 8. místo. V kategorii 7. třídy
získal Radim Link 7. místo a nejlépe si vedl Tomáš Podzimek, který v kategorii 8. třídy získal úžasné 1. místo. Do finálového kola soutěže Pangea se probojoval Tomáš Podzimek
a umístil se na 17. místě z 57 žáků 8. ročníků celé republiky. Mezinárodní soutěž Matematický klokan řeší žáci jednotlivých zemí ve stejný den. V porovnání bodového umístění
je vidět opět velký úspěch Tomáše Podzimka, který získal 1. místo v okrese a 9. místo
v Libereckém kraji. Další oblíbenou postupovou soutěží je Pythagoriáda. V okresním
kole naši školu reprezentovalo šest žáků. Krásné 3. místo obsadil Šimon Buďárek z 5.
třídy. V jeho kategorii soutěžilo celkem 34 žáků. Za 6. ročník soutěžilo celkem 28 žáků,
z nichž Erik Pfeifer skončil na 6. místě. Radim Link obsadil úžasné 2. místo ze 43 žáků 7.
ročníku a za 8. ročník z 11 zúčastněných vybojoval 4. místo Tomáš Podzimek a o 5. místo
se dělí Jakub Šimáček a Klaudie Urbancová, kteří měli stejný počet bodů. Všem gratulujeme za krásné výsledky a děkujeme za reprezentaci.

MeZiNároDNí VýTVarNá
SouTěž karPacZ
I letos se někteří žáci zúčastnili mezinárodní výtvarné soutěže – téma: ilustrace
k oblíbené knize. Odeslali jsme asi 25 různých ilustrací do Karpacze (Polsko), kde
byla hotová díla vystavena a odbornou porotou vybrána a oceněna ta nejlepší výtvarná díla.
Čtyři naši žáci byli oceněni a odměněni
ve svých kategoriích. Moc gratulujeme
k obrovskému úspěchu v mezinárodní výtvarné soutěži a přejeme spoustu radosti Zprava: Kryštof Macháček (2. místo), Adéla
a fantazie při další tvorbě!
Nosková (1. místo), Vanessa Hofmanová
PaedDr. Petr Junek (3. místo) a Eliška Olosová (1. místo)
18
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ZprávIčky
Z naŠí studenecké
ŠkOLIčky
Je čtvrtek 11. dubna, celá školka se vydala autobusem směr Jilemnice. V 9:30 nás již
netrpělivě vyhlíželi profesionální hasiči. Prohlídka hasičárny, kde děti mohly vidět místnost určenou pro přijímání hlášení o zásahu, společenskou místnost, posilovnu, dílnu
a v neposlední řadě vozový park. Děti , , nebojsové“ si sjely po hasičské tyči, viděly práci
s hydraulickými nůžkami i kleštěmi, vybavení aut. Největší zážitek však byl sednout si
do opravdového hasičského auta.
Další z mnoha akcí školky bylo vystoupení na vítání občánků a zpříjemnění odpoledne pro důchodce. Děti si připravily písničku na flétnu a dále už byly na řadě písničky
a básničky.
3. května se budoucí prvňáčci vydali na putování školou. Pohádkové postavy z šestých tříd je provedly šatnou, jídelnou, třídami, kioskem, knihovnou. Děti zde plnily úkoly
jako odnesení tácu s jídlem, zavázání tkaničky, srovnání knížek podle velikosti, mazání
tabule a mnoho dalších úkolů. Další návštěva školy byla 10. května. Děti zasedly do školních lavic a spolu s učitelkami ze školy tvořily a tvořily až vytvořily berušky z papírových
tácků. Děti si výtvory za odměnu odnesly domů.
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Putování školou
Poslední návštěva školy se konala 17. května v místní sokolovně. Děti ze ZŠ s paní
učitelkou si připravily 15 stanovišť. Děti zde plnily úkoly jako skákání v pytli, hod na cíl,
přeskakování překážek a mnoho dalších zajímavých úkolů. Musíme děti pochválit, protože vše zvládly a jako odměnu si odnesly diplom a sladkost.
„Hurá jedeme na výlet“ volaly děti! Ve čtvrtek 24. května jsme se spolu se lhoteckou
školkou vydali dvěma autobusy do Radvánovic. Na děti zde čekaly obří trampolíny zapuštěné v zemi, spousta prolézaček, obří hrad se dvěma velkými skluzavkami, mini zoo.
Celý areál je postaven v hezkém prostředí s výhledem na hrad Hrubá skála a Trosky. Děti

Motýlci na hradě
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byly z domu vybaveny batůžky se svačinkou a dobrůtkami. Vyslechli jsme tři pověsti: o Troskách, Černém rytíři a Bílé paní.
Počasí se vydařilo, hezky jsme si užili celý
den.
Na pátek 25. 5. připadl Mezinárodní
den orientačního běhu. V okolí školy
i školky byly rozmístěny kontroly. Děti dostaly na prstík čip, odstartovaly a samostatně hledaly kontroly. Povedlo se, všichni
dorazili do cíle. Někteří jedinci si trasu prodloužili a u některých kontrol byly i vícekrát. Moc děkujeme starším kamarádům
orienťákům ze ZŠ za bezvadnou přípravu Včeličky poslouchají pověsti
a netradiční zážitek.
V pondělí 28. a úterý 29. května nás devátá třída pozvala na pohádku „Čertova nevěsta“. Děti bedlivě sledovaly napínavý děj,
krásné kostýmy a kulisy. Představení se deváťákům moc povedlo.
29. května se do třídy včeliček (nejstarší
oddělení) přijela představit se svým sklářským řemeslem paní Štrohalmová. Děti se
dozvěděly z čeho se sklo vyrábí, jaké má
vlastnosti. Viděli jsme, jak se vyrábí skleněné figurky na kahanu. Na památku děti
dostaly jako talisman skleněné zvířátko.
A už je tu 1. června, jak všichni jistě Den orientačního běhu
víme, všechny děti mají svátek. Celá školka
se vydala na sladké chladivé překvapení.
8. června se předškoláci zúčastnili Olympiády mateřských škol v Nové Pace. V průběhu května všichni poctivě trénovali skok
daleký, běh na 40 metrů, hod kriketovým
míčkem i dlouhý běh na 300 metrů. Jaké
byly výsledky se dočtete v příštím čísle
Zpravodaje.
Krásné prázdniny přeje
kolektiv MŠ Studenec

Výroba skleněných figurek
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ZprávIčky
Z mateřské ŠkOLy
ZáLesní LhOta
Léto a prázdniny, na které se všichni
moc těšíme, se nám blíží. Užíváme si krásného počasí na zahrádce, připravujeme se
na různé akce, ale také jsme plno věcí zažili
a chceme se o ně podělit i s vámi. Do školky
za námi přišla na návštěvu paní Pacholíková se svou fenkou Bony. Těšili jsme se
z návštěvy během dopoledne na zahrádce,
kde si děti mohly vyzkoušet vodění, aportování a dozvěděly se plno zajímavých věcí
ohledně pejsků a čím vším mohou být pejsi
pro lidi prospěšní. Také se děti dověděly,
jak se k pejskům mají chovat, co mají rádi
a co ne. Za návštěvu mnohokrát děkujeme
a budeme se těšit na další.
Koncem dubna jsme opět čarovali, tvořili
a do školky přiletělo plno čarodejnic, jen
jednu námi vyrobenou čarodejnici jsme
dopoledne na zahradě upálili. Dětem se čarodějnické dovádění moc líbilo, pomáhaly
s nošením dříví a hlavně se závěrečným
uhašením ohýnku.
Věnovali jsme se sběru pampelišek
a výrobě pampeliškového "medu". Děti sbírání i vaření moc bavilo, aktivně se někteří
podíleli na donesení potřebných ingrediencí pro výrobu medu a nakonec si každý
odnesl na ochutnání pampeliškový med
i domů.
Další zajímavou akcí, na kterou se děti
moc těšily, byla návštěva Policie ČR z nedaleké Jilemnice u nás ve školce. První část
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návštěvy proběhla ve třídě, kde byla policistkou Adélkou vysvětlena nejen bezpečnost při pohybu v silničním provozu, ale
jak se máme chovat, když najdeme nebezpečný předmět, telefonní čísla, seznámení
se všemi záchrannými složkami, dopravními značkami a mnoho dalšího. Děti se
velmi aktivně zapojovaly svými znalostmi
v teoretické části a zaslouží si velkou pochvalu. Dále následovala praktická ukázka,
snímání otisků. Tuto aktivitu si opět nenechal nikdo utéct a děti si dávaly záležet,
aby byl jejich otisk ručičky co nejlepší. Dále
byly děti seznámeny s policejní výstrojí, vyzkoušely si pouta, helmu, neprůstřelnou
vestu, obušek a mnoho dalšího. Po této
úžasné teoretické i praktické ukázce následovala prohlídka policejního vozu a to byla
ta nejlepší tečka za příjemně stráveným
dopolednem. Mnohokrát děkujeme policistům Adélce a Karlovi za milou návštěvu
a budeme se těšit, až je zase za rok uvidíme.
Další krásný slunečný den jsme prožili
na celodenním výletě ve "Šťastné Zemi"
v Radvánovicích Turnova. Děti jako první
obsadily hrad, kde se krásně vydováděly,
dále jsme vyzkoušeli bohatou nabídku
prolézaček, děti se nezalekly ničeho,
šplhaly a prolézaly vše, co se dalo. Během
dne jsme dodržovali pitný režim a také se
děti musely posilnit výborným obědem,
který nám přichystala naše paní kuchařka
Hanička, aby měly dost sil na další aktivity.
Po posilnění si děti chvíli odpočinuly a šly
opět do akce. Zaskákaly si na velkých trampolínách. Nejstatečnější vyzkoušely lanovku, kde se moc pobavily. Dále jsme
měli domluvený program "Poznej český
ráj". Po programu jsme si prošli geopark,
který se dětem velmi líbil a kde si také vy23

zkoušely obratnost, šikovnost, nápaditost,
ale také si užily zábavu na hřišti. Čas velmi
rychle utíkal a my jsme už museli pomalu
k autobusu, cesta vedla kolem zvířátek a to
byla poslední zastávka ve Šťasné Zemi.
Další zajímavou zkušeností bylo předvádění sklářského řemesla. Do školky za
námi přijela milá paní, která se věnuje
sklářskému řemeslu v Železném Brodě. Seznámila nás s prácí se sklem,
s různými materiály, z čeho se sklo vyrábí
a poskytla nám mnoho dalších zajímavých
informací. Dále nám předvedla výrobu zvířátek ze skla. Děti viděly přesný průběh
a během výroby zvířátka byly stále informovány o tom, co právě paní dělá a proč.
Všem se nám teoretická i praktická ukázka
sklářského řemesla líbila a děti dostaly za
odměnu malé skleněné zvířátko na památku. Moc děkujeme za příjemnou návštěvu a budeme se těšit na další.
Koncem května jsme byli pozváni na
divadlení představení žáků 9. třídy ZŠ Studenec na pohádku "Čertova nevěsta", pohádka se nám moc líbila a mnohokrát
děkujeme za pozvání.
Dále jsme úspěšně zakončili projekt
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"Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky", jehož cílem bylo plnění jednotlivých
úkolů, které přinášelo dětem potěšení a radost z pohybu. Děti se učily překonávat
překážky a rozvíjely samostatnost při dalším zdokonalování pohybových dovedností. Děti, které úkoly aktivně plnily, si
mohly do svého sešitu za odměnu nalepit
samolepku, za každý splněný úkol. Projekt
hodotíme všichni velmi kladně, a proto neváháme a zapojíme se do projektu v dalším školním roce.
V následujícím posledním měsíci školního roku nás čeká opět plno zajímavých
věcí, třeba návšteva Krnapu ve Vrchlabí, ale
hlavně nás čeká rozlučení s našimi předškoláky. Rozloučení s předškoláky se uskuteční v pondělí dne 25. 6. 2018 na zahradě
MŠ Zálesní Lhota, přijede divadélko Romaneto, které zahraje dětem pohádku, zajistí
nezapomenutelný zážitek nejen dětem,
ale i rodičům, hlavně tím, že zde budou
děti z předškoláčků pasováni na školáky.
Zveme tímto všechny, nejen školkové děti
a rodiče, babičky, dědečky, tety, strejdy, ale
zkrátka všechny, kteří se chtějí přijít s našimi předškoláčky rozloučit a užít si hezké
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odpoledne. Vzhledem k tomu, že tato akce
také něco stojí, budeme moc rádi, když nás
podpoříte dobrovolným vstupným, nebo
když přijdete s dětmi, bude vybíráno za divadelní představení 60 Kč na dítě. Součástí
této akce bude i možnost občerstvení, na
kterém se budou podílet naše ochotné
maminky. Moc Vám všem předem děku-
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jeme za podporu a pomoc s realizací této
akce, kterou všichni děláme pro naše dětičky z MŠ Zálesní Lhota, aby měly ty nejlepší zážitky spojené s končící etapou
předškolního života.
Krásné jarní dny plné sluníčka Vám všem
přejí děti a paní učitelky z MŠ Zálesní Lhota
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ŠKOLNÍ VÝLETY
Z pohádky do pohádky
V květnu proběhl výlet 1. tříd za pohádkou do Starých Hradů. Zámek Staré Hrady byl
znovu otevřen pro veřejnost v r. 2008 a nabízí tři vyhlídkové okruhy: 1. Hrad a zámek
s Dračí čarodějnou královskou komnatou. 2. Zámecké pohádkové sklepení. 3. Hradní
pohádková půda. Děti navštívily bývalé sklepení a hradní pohádkovou půdu, kde obdivovaly na 350 pohádkových bytostí, skřítků
a strašidýlek z pohádek
nejvyššího pohádkového čaroděje Archibalda I. Slunečné počasí
přispělo k tomu, že
všichni účastníci výletu
přijeli domů spokojeni
a plní dojmů.
Mgr. Zdeňka Erbenová
tř. uč. 1. A

PARK MIRAKULUM
29. 5. 2018 se žáci pátých tříd zúčastnili školního výletu v zábavním Parku Mirakulum
ve středočeských Milovicích. Park se rozkládá na ploše 10 hektarů a nabízí dětem velké
množství volnočasových aktivit a herních prvků. Nachází se zde například lesní hřiště, kontaktní zoo, obří houpačky a trampolíny, lanová centra a mnoho dalších atrakcí.
Vodní svět byl bohužel toho dne z důvodu rekonstrukce uzavřen. Příjemné ochlazení
v tak horkém dni tak dětem poskytly zdejší podzemní chodby, které se splétají pod centrální částí Mirakula. Jedny z nejvytíženějších atrakcí byly bezpochyby obří houpačky zavěšené ve výšce 12 metrů a také tubingové dráhy. Školní výlet si děti naplno užily a domů
si z něj odvezly obrovské množství zážitků, které si jistě znovu rády zopakují.
Mgr. Stanislava Farská, třídní učitelka 5. B
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Výlet 6.B do ZOO – na přání
Otevření ZOO Praha Troja…aneb něco málo z historie… Zoologická zahrada byla
otevřena 28. září 1931, tehdy ještě jako staveniště zoologické zahrady na ploše 24 hektarů. Nyní je celková rozloha zoo 58 ha. Prvním zvířetem v pražské zoo byla vlčice Lotta
a po ní mladá lvice Šárka. Dalšími zvířaty byli mj. koně Převalského Minka a Ali (do té
doby byli ustájeni na statku v Netlukách u Uhříněvsi). Herec Vlasta Burian daroval
v roce 1934 do pražské zoo lachtany Hýtu a Batula. Není jistě bez zajímavosti, že ZOO
změnily především povodně v roce 2002 a také ve 2013. Díky tomu je nyní zahrada na
takovou situaci lépe připravená, rozhodně ale od Vltavy se dá čekat cokoliv.
Současná zahrada je nádherná nejen svými expozicemi, ale i jako vycházkový park s výhledem na Prahu a na řeku. Rozloha je opravdu veliká, takže jsme si pro zpestření zkrátili
cestu „vláčkem“. Po cestě jsme obdivovali asi nejvíce slony, obří želvy, viděli jsme krmení
hyeny s komentářem, ale největším zážitkem byla jistě lachtaní show. Tito „vodní psi“, jak se
jim právem přezdívá, jsou neskutečně aktivní, zvídaví, učenliví a moc rádi se obecenstvu
ukazují. Dokáží obdivuhodné kousky…naše děti ale také, třeba u takového jedinečného
představení, hrají hru na mobilu… Kromě pavilonů a výběhů je zde také hodně restaurací
a stánků, které návštěvníkům servírují střídavě vůně klobás a sladkostí, kterým nelze odolat.
Je tedy těžké vstřebávat všechny vjemy najednou. Peněženkám zde děti zdařile odlehčily
a lze jen doufat, že alespoň nabyly nových dojmů. Do ZOO si vyšla na procházku také známá
zpěvačka a moderátorka Monika Absolonová se synem a partnerem, což jsme nenápadně
objevili, a protože je to velice sympatická a příjemná osoba, byla ochotná se s dětmi vyfotit.
Měli jsme v plánu ještě vyhlídkovou jízdu parníkem do centra Prahy, ale vzhledem k tomu,
že město je v době výletů a turismu prakticky neprůjezdné, nechtěli jsme pana řidiče trápit
a vydali jsme se po prohlídce zahrady k domovu. Cesta to byla neobyčejná, protože z města
se nedalo vyjet, ale nakonec jsme se po starých silnicích okružní vyhlídkovou jízdou domů
dostali. Kupodivu se nikomu ani cestou nepřitížilo, což je po konzumaci několika příchutí ledové tříště a jiných pochutinách téměř zázrak.
Do Prahy ještě zavítáme za památkami, ale další
výlet bude směřován více do přírody, kde se děti
vyžijí zase jiným způsobem.
Děti si výlet užily, chovaly se slušně, nikoho
jsme nehledali, vedro bylo snesitelné. Takže
výletu palec nahoru.
Zajímavosti: ZOO má více než 150 expozic,
13 pavilonů, kolem 250 zaměstnanců, spotřeba hovězího masa cca 600 kg, ryby mražené
150 kg a živé 110 kg, 1900 kg sena atd.
Mgr. Romana Macháčová a Věra Bekrová
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maLá skáLa – výLet 7.b
V pondělí 28. 5. jsme se sešli na vlakovém nádraží ve Staré Pace, odkud jsme vyrazili do malebné vesničky Malá Skála.
Ubytovali jsme se v karavanech v kempu
Ostrov. Znaveni cestou a vybalováním
jsme zbytek dopoledne strávili koupáním
v řece Jizeře. Jelikož jsme se ocitli v jednom
z center Českého ráje, tak jsme celé odpoledne věnovali projektu Učíme se za pochodu. Nejprve jsme si vyšlápli na
Maloskalskou vyhlídku a prohlédli si údolí
řeky Jizery s celým okolím. Následně jsme
pokračovali prohlídkou skalního hradu
Vranov a Pantheonu. Po prohlídce jsme se
opět osvěžili na jezu a v podvečer vyrazili
na opačnou stranu do Besedických skal, ve
kterých jsme prošli skalní bludiště Kalich
a Chléviště, a navštívili několik atraktivních
vyhlídek na celé maloskalské údolí. Do
kempu jsme dorazili po 21. hodině, takže
vykoupat a spát, neb nás čekal náročný
program 2. dne.
Na úterý jsme si objednali do Líšného
kánoe. Poprvé jsme se seznámili s ovládáním lodě a s chováním na vodě. Každý si vy-

zkoušel, jak dokáže loď kormidlovat a pozvolna jsme spluli na Malou Skálu, kde si
děti opakovaně sjely jez, čímž jsme zakončili
dopolední program. Po vydatném obědě
jsme po 14. hodině vypluli do Dolánek
u Turnova. Cestu jsme si zpestřili řadou her
a koupáním a před 17. hodinou jsme se
mohli všichni v pořádku vylodit. V Dolánkách jsme kánoe vyměnili za koloběžky, na
kterých jsme si zpříjemnili návrat do kempu.
Přesto, že jsme byli celý den na vodě, i teď
se vydaly některé děti ještě vykoupat.
Ve středu již následovalo balení, úklid
karavanů, koupání. Část žáků se vydala na
Žlutou plovárnu, kde si vypůjčili paddleboardy a vyzkoušeli na řece svoji rovnováhu.
Po obědě jsme se odebrali na vlakové nádraží a přes Starou Paku dojeli až na Horka
u Staré Paky, kde už na nás čekali rodiče.
Výlet se nám velmi vydařil, počasí nám
přálo, ubytování bylo na jedničku. A tak se
už moc těšíme na příští školní rok, kdy bychom chtěli splout další řeku – pravděpodobně Sázavu.
Mgr. Petra Faistaverová, třídní učitelka 7.B

Školní výlet Malá Skála
Třída 8. A se zúčastnila výletu na Malou Skálu. Výlet byl zajímavý, sportovně založený,
dělali jsme mnoho zábavných věcí, od kanoistiky, koloběžky až po túru přes skály. Jak by
ne, když s námi jela paní učitelka Brožová, která má pro sport a pohyb pochopení a chce,
abychom se hýbali a nekoukali jenom do mobilů a jiných elektronických pomůcek.
Počasí nám přálo, Jizera byla nablízku a kachny k nám chodily tak, že od nás byly
vzdálené jen několik metrů. Ony byly totiž na lidi zvyklé a my jsme jim házeli kousky rohlíků, které jsme nesnědli, a zároveň nechtěli vyhodit.
První den byly na programu kanoe. Všichni jsme obdrželi barely na oblečení a na jiné
věci, které jsme si přáli udržet suché. Instruktor nám vysvětlil, jak se má pádlovat, jak se
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musíme snažit, abychom nezatáčeli a „nerozbili naši loď o zrádná skaliska“. Postupně
jsme nasedali, vždy po dvou do jedné kanoe. Odráželi jsme od břehu – některé loďky
jedou tam, kam je táhne proud, tedy nesprávným směrem – Já a spolužák se také odpoutáváme od břehu – přestávám koukat, co dělají další kanoe a soustředím se na vlastní
pádlování – blížíme se obloukem k jezu – spolužák, který sedí za mnou, něco křičí – loďka
vjíždí do místa na jezu, které je snížené a protéká tu nejmocnější proud – když prolétáme
vírem, vydáváme vítězný řev – kameny zaškrtají o dno kanoe – vyskakuji do vody, sluncem ohřáté a roztlačuji – a dál pokračujeme v klidu. Musíme hodně vychytat směr a styl.
Pokračujeme osm kilometrů po řece až do místa, kde vyndáme kanoe z vody a kde se
vydáváme na zpáteční cestu, tentokrát po souši.
Cesta je prašná, jsme už utahaní, občas se kolem nás mihne cyklista vířící prach. A v
tom se před námi objeví domek se zahrádkou a s třešní, prohýbající se pod tíhou lesklých
červených plodů, hned vedle. Jeden žák se ukáže jako dobrý diplomat a zavolá na majitelku dotaz, jestli si můžeme nějaké ty třešně vzít. A protože dostává kladnou odpověď,
trháme a jíme. Po nějaké době se dostáváme do autokempu a jdeme odpočívat. Ale
brzy nás to přestane bavit a lezeme do řeky Jizery.
A je druhý den. Dnes jdeme na pěší výlet do skal, prolézáme úzkými cestami a stoupáme po ošoupaných strmých schodech. Objevujeme místnůstky a výklenky, vytesané
v měkkém kameni, ze kterého jsou celé skály. Nakonec vylezeme na nejvyšší bod těchto
skal: na plošinu, vytesanou tak, aby skála tvořila ochranný val před pádem. Můžeme
vidět do všech stran. Ve vzduchu proletí pták ladné siluety, trochu připomínající stíhací
letoun – rorýs. Sestupujeme dolů a jdeme pak po nějaké cestě dál. A nakonec dorazíme
k silnici. Tam obdržíme koloběžky a sjíždíme kopec. Nakonec se dostaneme ke kempu
a dáme si svačinku a odpočinek. A samozřejmě si jdeme opět zaplavat.
Poslední den nikam nejdeme, a tak se věnujeme jiným zábavám, třeba karetní hře
BANG!, při které se snadno rozvášní i ti nejklidnější hráči. Všichni křičí slova a poznámky
typu „bang!“ a„vedle!“ nebo „chcípni!“ a podobně. Naši fotbalisté si smluvili zápas s jinými
hráči z jiné školy a drtivě zvítězili.
Nakonec se balíme na odjezd. Pochodujeme směr nádraží, chvíli čekáme a pak naskakujeme do vlaku, ze kterého ve Staré Pace přesedneme na jiný, který nás doveze na
nádraží Horka u Staré Paky. Rodiče si nás vyzvednou a jsme zase doma. Výlet se zdařil
a my máme nějaké nové zkušenosti – umíme pádlovat – a také máme na co vzpomínat.
Kryštof Macháček 8.A
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ŠKOLNÍ VÝLET 4.A A 4.B
Nastalo úterý, na které jsem se velmi těšil. Měli jsme totiž jet na školní výlet. Jeli jsme
busem Mercedes Benz. Byl to luxusní bus, takže cesta do Mladé Boleslavi byla pohodlná.
Když jsme vystoupili, šli jsme do muzea auto Škoda. Měli tam hezká auta, ale nejvíce se
mi líbila auta Vision D a C. Byla to výstavní auta, která nejezdila, protože se ukazovala
v televizi, aby lidé věděli, jaká auta se budou vyrábět. Pak jsme šli k autobusu, který byl
rozbitý. Tak jsme se najedli. Potom přišel pan řidič s mechanikem a společně ho zprovoznili. A tak jsme jeli na Hrubou skálu. Tam jsme šli na krásnou procházku přes Hlavatici
na hrad Valdštejn. Potom jsme si mohli něco koupit v kiosku. Já jsem si koupil nanuk
a párek v rohlíku. Potom jsme šli myšími dírami. Moc mě to bavilo a byl to krásný výlet.
Cestování bylo taky prima.
Školní výlet očima Jakuba Kuříka – žáka 4. B.

na kolech na pecce
Žáci 6. A vyrazili na dvoudenní výlet na
kolech. Cestu na Pecku jsme si prodloužili
toulkami po okolí Borovnice, Borovničky
a přilehlých hlubokých lesích. Vyděsila nás
bouřka a začínající déšť. I tak jsme příjezd do

kempu stihli relativně v suchu. Opravdový
liják spustil, až když jsme byli bezpečné
schovaní ve společenské budově v kempu.
Ubytovali jsme se, zahráli společenské hry.
Počasí se umoudřilo a odpoledne jsme vyrazili na výbornou domácí zmrzlinu. Poté následovalo dlouhé utkání v přehazované
a hledání dřeva na táborák. Večer jsme se
pokusili z mokrého dřeva založit oheň…
kluky musíme ještě trochu proškolit v udržování ohně a opékání párků (hlavně výroba
opékacích klacků je pro všechny velký problém). Ráno jsme vše sbalili, uklidili a vyrazili
na prohlídku hradu Pecka. Na zpáteční cestě
čekalo největší překvapení. Koupání v krytém bazénu v Borovničce. Nikomu se z vody
nechtělo. Poslední kilometry na kole a hurá
domů. Pochvala všem dětem za vzorné chování na silnici i v kempu. Nikdo se nezranil.
Děti i kola se vrátily v pořádku.
Výlet se moc povedl. Díky všem.
Mgr. Dana Chrástová, třídní učitelka 6.A
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čertOva nevěsta
divadlo 9. třídy
Náš divadelní týden začal 28. 5. a skončil 1. 6. 2018. První den jsme hráli pro školku
a musím říct, že jsme byli všichni natěšení, ale zároveň nervózní. Přece jen to bylo naše první
oficiální vystoupení. Myslím si, že jsme to zvládli skvěle. Předtím jsme hodně nacvičovali
a to nám dost pomohlo.
Obsazení rolí bylo podle mě zvoleno výborně. Každý se později do své role vžil a dal do
ní to nejlepší, co v něm je. Před vystoupením jsme se vždy sešli ve třídě, dostali jsme cenné
rady a mohli jsme jít na to. Takhle to šlo každý den. Nejhůře jsme snášeli hraní před veřejností, protože přišlo hodně lidí. Nakonec jsme to ale zvládli. Jako poděkování jsme naší
skvělé paní učitelce věnovali kytici a čokoládu za to, že to s námi dokázala nacvičit.
Celý týden jsme si moc užili a musím uznat, že to byla zajímavá zkušenost, kterou bych
si opět chtěla někdy zopakovat.
Natka Kadavá, žákyně 9. třídy
„Máme z toho super zážitek a zkušenost, co všechno se musí udělat, než z toho vznikne
finální výrobek. “
Vítek Štefan, žák 9. třídy
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prOJekt třetíhO rOčníku

„učíme se za pochodu – žalý“
23. 5. 2018 se obě třídy 3. ročníku zúčastnily projektového vyučování zaměřeného na
turistiku a poznávání okolí.
Ráno jsme vyrazili se skvělým panem řidičem autobusem na Benecko. Zde si nás paní
učitelky rozdělily do dvou skupin. Jedna si šla projít „Lufťákovu stezku“, kde se nacházejí
dřevěné herní prvky, jako jsou například velké piškvorky, lodě, nebo jiné zábavné úkoly.
S druhou skupinkou se vydala paní učitelka do tamní kreativní dílny „Šikovné ruce“, kde si
každý mohl vyrobit nějaký hezký dekorativní výrobek (dřevěnou magnetku, korálky). Po
hodině tvoření a procházení stezky jsme se vystřídali. Když jsme byli všichni dostatečně
kreativně „vybouřeni“ a vycházkově naladěni, posilnili jsme se svačinou a nanuky. Následovala masáž lýtkových svalů a protažení celého těla a pak …. výstup na vrchol Žalý. Cesta
nás vedla stále do kopce. Paní učitelka nám ale vysvětlila, chceme-li něco vidět, musíme
být až na vrcholu. Nahoře nás čekala odměna v podobě krásných výhledů do okolí. Po
krátké občerstvovací přestávce následovala cesta na Křížovky, kde na nás čekal opět náš
pan řidič a hlavně autobus. Unaveni, ale skvěle provětráni, jsme se vrátili domů. Netrpělivě
vyhlížíme další ročník projektu „Učíme se za pochodu“.
Mgr. Pavlína Ottová

Dopravní soutěž Košťálov
V pátek 11. 5. 2018 jsme se jako žáci 4. a 7. ročníku ZŠ Studenec zúčastnili dopravní
soutěže v Košťálově. Byli jsme zastoupeni ve 2 kategoriích – mladší: Petra Brožová, Kája
Pavlová, Petr Pochop a Ondra Dědeček, za
starší Lucka Pekárková, Helča Horáčková,
Honza Štefan, Dan Mečíř a jako náhradník
Matouš Kuřík. Soutěžilo se ve 4 disciplínách – jízda na dopravním hřišti, jízda zručnosti, zdravověda a dopravní testy. Největší
obavy jmse měli z jízdy zručnosti . Nakonec
to dopadlo docela dobře. Nějaké chyby
byly i v dopravních testech . Dopadli jsme
na výborném 4. místě za starší a na 11.
místě za mladší. Už se těšíme na příští rok,
ještě trochu potrénujeme s paní učitelkou
Brožovou, která se nám věnovala a předávala zkušenosti a určitě poskočíme o nějaký ten stupínek dopředu.
Mgr. Alexandra Brožová st.
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NáRODNÍ DIVADLO PRAhA

Podivuhodné cesty Julese Verna
Představení pro 7. ročník, 21. 5. 2018, režisér: David Drábek
V Podivuhodných cestách Julese Verna
se setkáváme se svérázným týmem filmařů, kteří se na počátku 20. století snaží
s úspěchy i mnoha karamboly, natočit film
na motivy Tajuplného ostrova.
Děj inscenace je situován do prvních
desetiletí 20. století, do éry pionýrů filmového průmyslu. V jednom z průkopnických
ateliérů tohoto, ve své době nového a pokrokového média, se odehrává natáčení
našeho příběhu, do kterého zasáhne i stárnoucí spisovatel a jeho manželka.
Prostředí je inspirované skutečným filmovým ateliérem, který jako první prototyp postavil na začátku století Thomas Alva
Edison. Jdeme cestou originální estetiky,
která nečerpá z dobových ilustrací, netradičního pojetí světa oblíbených románových postav. To se můžete o představení
dočíst a co vás čeká, je věc jiná. Scénografie byla opravdu okouzlující, a že občas
někdo něco nepochopil? To není ve světě,
natož v tom uměleckém, nic ojedinělého.

Překvapivé bylo především to, že jsme se
přes kolony aut vůbec do Prahy dostali.
Vděčíme za to jednomu vynálezu, pro velkoměsto dost zásadnímu a tím je metro.
Jen v příručkách nikdo nepíše, jak se v něm
pohybovat s padesátičlennou skupinou
tak, aby nebyli všichni roztroušeni po celé
Praze. My jsme to ale zvládli, hned dvakrát,
a to díky ukázněnému chování našich
sedmáků, za to jim patří velká pochvala.
Václavské náměstí, jak jinak než přeplněné,
jsme celé prošli až k Muzeu a Vyšehrad byl
vlastně zónou odpočinku s nádherným výhledem na Prahu a Vltavu. Proběhli jsme
ještě hřbitov slavných osobností a vydali
se ke Kongresovému centru na zpáteční
bus. Akce se povedla i díky krásnému počasí a opravdu klidnému průběhu našeho
krátkého pobytu ve velmi rušném městě.
Mgr. R. Macháčová
Mgr. D. Chrástová
V. Bekrová
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6. ROčNÍK – hARRAchOV – KVěTEN 2018
První písemnou zmínku o sklářské huti na Novém Světě můžeme najít z roku 1712,
ale vznik harrachovské sklárny lze přisuzovat ještě dřívějšímu letopočtu. Sklárna Novosad a syn je soukromá a jedná se o nejstarší činnou sklárnu v Čechách.
Během exkurze si mohly děti prohlédnout tradiční ruční způsob sklářské výroby, jejíž
součástí je také 100 let stará historická brusírna skla, ve které v době naší prohlídky pracovali pouze dva brusiči. Mezi sortiment patří užitkové sklo, luxusní nápojové sklo a křišťálové lustry.
Po exkurzi ve sklárně jsme se vydali do muzea skla, do místní cukrárny a příjemný
čas jsme zakončili nákupem v podnikové prodejně, kde bylo možné zakoupit druhotřídní
zlevněné výrobky. Následoval „Bobřík šikovnosti“. S batůžky plnými skla jsme prošli celým
Harrachovem, okolo můstků na autobusové nádraží, kde jsme si skleněné dárky odložili
a pokračovali k Mumlavským vodopádům. Harrachov je ale neprůjezdný a hlubokou
jámu do země jsme museli obejít řekou. Zde se ukázala nepříjemná pravda o pohybové
zdatnosti naší mládeže. Děti si ale vzájemně pomáhaly a legrace jsme si také užili dost.
K Mumlavě jsme došli lesem, u vodopádu jsme si pořídili foto a cestou zpět jsme si prohlédli naučné tabule. Ve sklárně se děti chovaly ukázněně, v přírodě byla morálka uvolněnější, ale i tak se dá říci, že to byl příjemně strávený školní den. Pracovní listy si děti
vyplní ve škole při hodině zeměpisu.
Za ped. doprovod Mgr. D. Chrástová a Mgr. R. Macháčová, třídní učitelky 6. A a 6. B
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ŠKOLNÍ DRUžINA

Do nového roku jsme s družinou vykročili svěže, i když nás zima docela dlouho
potrápila. Nás to ovšem nezastavilo
a směle jsme se pouštěli do venkovních aktivit a zimních radovánek. Stavěli jsme sněhuláky, pokoušeli zbudovat iglú, které se
většinou podobalo hradebnímu opevnění.
Vytáhli jsme kluzáky a pořádně provětrali
boby. Letos jsme si sněhu užili dosytosti.
Ale netrpělivě jsme očekávali první jarní
květinky a štěbetaní ptáčků, co se taky
hodně odrazilo v našem tvoření – skládali
jsme papírové sněženky, bledulky a později také tulipány. Děti se těšily z hraček
a her, které našly o Vánocích pod stromečkem. Společne jsme se je učili hrát, a když
už větší děti všechno uměly, zapojily do
hry také prvňáčky. Ti jsou velice vnímaví,
a tak vše rychle pochopili.
S prvňáčky jsme Velikonoce přivítali velikonoční oslavou, na kterou si děti donesly
z domu občerstvení. Společně jsme připravili slavnostní tabuli (naučili jsme se skládat
ubrousky) a řekli jsme si o křesťanském významu Velikonoc. Pro děti byly také přichystané zábavné velikonoční soutěže ve třídě.

Venku se nám oteplilo, a tak jsme již většinu
času trávili venkovními aktivitami, hrami,
plně jsme využívali školní hřiště se všemi
nabízenými herními prvky. Ošetřili jsme několik úrazů, ale i to k družině patří. Děti se
letos také účastnily závodů s hezkým umístněním, z čeho jsme taky jako družina měli
radost. Připomnělo nám to nadšení ze
zimní olympiády, které jsme se taky hodně
výtvarně věnovali. Skokani, lyžaři a bobisti
nás vítali na výstavce ještě i v březnu.
Květnové dny se nesly v duchu čarodějnic, tak jako naše tvoření. Společnými silami jsme uchystali velikou čarodějnici na
koštěti, kterou se zdárně podařilo v noci
z 30. 4. na 1. 5. upálit. Dubnové a květnové
dny nám sluníčkem obzvlášť přály, a tak
jsme se mohli dosytosti venku vyběhat.
Pro děti jsme tak přichystali letní bublinové překvapení a zakoupili maxibublifuky, které udělaly všem radost.
V současnosti s radostným očekáváním vyhlížíme čím víc se blížící prázdniny a společně přemýšlíme o dobrodružstvích, která
nás ještě čekají.
Bc. Michaila Háková, ŠD
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Školní sportovní klub
oDZNak VšeSTraNNoSTi oLyMPijSkých VíTěZů
Ve druhé polovině dubna jsme se zúčastnili okresního kola OVOV – Odznaku všestrannosti olympijských vítězů. Soutěžilo se v pěti disciplínách: trojskok z místa, hod medicinbalem, kliky, skákání přes švihadlo a běh na 1000 m. Ve skoku přes švihadlo se
nejlépe dařilo Honzovi Štefanovi, který udělal 266 přeskoků. Skáče se 2 minuty v kuse.
První půlminutu se skáče vzad, druhou půlminutu vpřed snožmo, třetí vajíčko, čtvrtou
střídavě levá pravá noha. Velmi dobře se mu dařilo i v klicích, kterých „vyšvihl“ 92 za 2
minuty. Za studeneckou školu také závodili: Pavlína Votočková, Laura Machajová, Karolína Huřťáková, Markéta Štefanová, Lucie Paučková, Lucie Cermanová, Linda Zahradníková, Matěj Tauchman, Standa Konečný, Jonáš Novotný, Jakub Hermann, Jan Štefan,
Jakub Junek, Ondřej Berger, Jakub Šimáček a Vojtěch Reiner. Nejúspěšnější byli Markéta
a Jan Štefanovi, kteří ve svých kategoriích zvítězili, a Matěj Tauchman, který vybojoval
druhé místo. Tímto umístěním tito tři zajistili postup do krajského kola, které se konalo
o měsíc později.
Na krajské kolo OVOV jsme jeli tři závodníci: Brácha Honza, Matěj Tauchman a já s paní
učitelkou Brožovou. Vyráželi jsme brzy ráno, směr Stráž pod Ralskem. Tentokrát se závodilo v trochu jiných disciplínách. Já jsem jako první absolvovala hod míčkem, kde jsem si
hodila „osobák“ 39, 5 m. Další výkon, se kterým jsem velmi spokojená, byl skok do dálky,
kde jsem skočila 4, 46 m. Dále jsme závodili v běhu na 60 m, ve shybech na šikmé ploše,
v sed-lezích a v běhu na 1000 m. V konečném součtu jsem získala nejvíce bodů z holek
v ročníku 2005. Honzovi se ze začátku dařilo spíše průměrně, ale jak přišlo na silové disciplíny a běh na 1000 m, hned se pořadím vyhoupl na konečné první místo. Matěj si, jako
nováček v tomto závodě, také nevedl vůbec špatně a skončil na 5. místě. Všichni jsme si
užili atmosféru krajských závodů, kterou kromě samotných závodníků pomáhal vytvářet
nezapomenutelný moderátor DJ Aleš Matoušek. Doufám, že si den s námi užila i naše
paní učitelka Saša Brožová, která nám poskytla veškerý servis, zastoupila fanoušky, fotografa i počítadlo našich výkonů. Díky vítězství ve svých kategoriích postupujeme Honza
a já do celostátního finále, které se bude konat v září v Brně. Už se moc těšíme.
Markéta Štefanová

šTafeToVý Pohár
Koncem dubna si žáci prvního stupně
vybojovali 3. místo na okresním kole Štafetového poháru, které se konalo v Jilemnici. Družstvo se skládalo ze 16 závodníků
– 8 mladších žáků ze druhých a třetích tříd
a 8 starších žáků ze čtvrtých a pátých tříd.
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Družstvu se sčítaly časy ze štafet:
– mladší žáci 8 × 100 m
– starší žáci 8 × 100 m
– 8 × 200 m
(2 štafety – v každé rovným dílem mix
mladší/starší žáci, dívky/chlapci)
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Odpočinkový čas mezi štafetami na 8 ×
100 m a 8 × 200 m jsme mohli využít k závodům v hodu medicinbalem a skoku dalekém.
Každý žák si do Studence přivezl na
krku bronzovou medaili a do školy společný pohár a hlavně – účast v krajském
kole v Liberci, které se konalo v polovině
května.
Před odjezdem do Liberce jsme byli
nuceni trochu obměnit tým (velké množství akcí v jeden den). Ale to nevadilo,
neboť ve Studenci je mnoho šikovných
žáků, všichni žáci poctivě trénovali, a tak
bylo velmi těžké vybrat jich jen 16.
Z Liberce jsme se sice vrátili bez medailí
a bez umístění na prvních příčkách, ale
i tak jsme vynikli našimi pěknými výkony
mezi ostatními závodníky. Ale nejdůležitější je, že jsme si závody užili, zúčastnili
jsme se a hlavně – získali jsme nové zkušenosti, zážitky a kamarády. A tady se po-

3 I 2018

tvrdilo staré známé – není důležité vyhrát,
ale zúčastnit se.
Složení družstva v Jilemnici:
Gabriela Hájková, Lucie Šimková,
Laura Buďárková, Kamila Klouzová,
Vojtěch Kodym, Václav Pochop,
Jakub Lejdar, Jiří Hampl, Matyáš
Munzar, Nela Krebsová, Petra Brožová,
Zuzana Tomášová, Barbora Chrástová,
Matěj Tauchman, Josef Šedivý,
Šimon Mejsnar
Složení družstva v Liberci:
Gabriela Hájková, Lucie Šimková,
Laura Buďárková, Kamila Klouzová,
Vojtěch Kodym, Václav Pochop,
Jakub Lejdar, Jiří Hampl, Matyáš
Munzar, Nela Krebsová, Gabriela
Hubálovská, Zuzana Tomášová,
Šimon Buďárek, Lucie Hamplová,
Jakub Huřťák, Samuel Mečíř
37
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VybíjeNá
Z okrskového kola ve Studenci postoupilo družstvo děvčat ze 4. a 5. Třídy do

okresního kola v Turnově vybojovalo zde
5. místo z 8 účastníků.

Lehká aTLeTika
V jubilejním 50. ročníku Poháru Rozhlasu v lehké atletice si v rámci semilského
okresu nejlépe vedli starší žáci, kteří obsadili za ZŠ Turnov Skálova a ZŠ Lomnice nad
Popelkou hodnotné 3. místo. Mladší žákyně vybojovaly 6. místo, mladší žáci skončili na 7. místě a neúplný tým starších
žákyň obsadil 14. místo.

Mezi jednotlivci první místa vybojovali
Markéta Štefanová v běhu na 600 m, Vítek
Štefan v běhu na 1500 m, Linda Zahradníková a Markéta Štefanová ve skoku do
dálky, druhé místo Honza Štefan v běhu na
1000 m a třetí místa Lukáš Link v běhu na
1500 m, Petr Mazánek ve skoku do výšky
a Lucie Paučková ve skoku do dálky.

orieNTaČNí běh
V dalším ročníku Mistrovství škol v orientačním běhu čekal studenecké závodníky
nelehký úkol postoupit z krajského kola,
které se konalo v areálu Břízky v Jablonci
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nad Nisou. Největším soupeřem byli pochopitelně domácí běžci ze ZŠ Arbesova,
kteří využili znalost domácího prostředí
a zvítězili. Studenečtí závodníci především
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zásluhou dobrých výkonů Ivany Hrnčířové,
Veroniky Bergerové, Lukáše Linka a Ondry
Bergera uhájili druhé postupové místo
před Jilemnici.
V nepostupové soutěži 4. a 5. ročníků
studenecké družstvo zvítězilo s velkým náskokem a je tak příslibem pro další ročníky
této soutěže. V kategorii 1. až 3. ročníku
obsadili nejmenší studenečtí závodníci 5.
místo.
Mezi jednotlivci vystoupili na stupně
vítězů Bára Chrástová v kategorii D5
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a Lukáš Link v kategorii H9, oba obsadili
shodně 3. místo.
Celostátní finále proběhlo na dostihovém závodišti v Pardubicích a přineslo trochu jiný závod. Otevřený prostor
s překážkami nakonec studeneckým závodníkům problémy nečinil, o ty se postarala jáma v zarostlém hustníku, kde
skončily naděje na pátou obhajobu v řadě.
Studenecký tým nakonec vybojoval cenné
3. místo za vítězným jilemnickým gymnáziem (na celostátní finále postoupilo na divokou kartu) a hradeckým gymnáziem.
Mezi jednotlivci byli na velké bedně Honza
Štefan (3. místo) a Lukáš Link (4. místo). Za
zmínku stojí i výborný výkon Lindy Zahradníkové a její povedené loučení s kariérou orientačního běžce. K obhajobě
chyběl pověstný kousek, ale i tak je 3.
místo dalším velkým úspěchem a především výzvou pro pokračovatele této
úspěšné generace, která postupně studeneckou školu opouští a reprezentuje již
střední školy (vrchlabské gymnázium).
PaedDr. Petr Junek
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knIhOvna
Kolem nás v tomto čase příroda hýří barvami. Stále je nad čím žasnout. Pamatuji se,
že jsem se vědomě před několika lety rozhodla, že si nenechám ani jeden rok ujít vůni jasmínu. Ono se někdy stává, že některá pozdně jarní nebo letní květina odkvete v žáru
slunce tak rychle, že nestihneme vnímat, že se to již děje. Pak je najednou pozdě. Na celý
rok. Letos jsem již nos do jasmínu ponořit stihla. Připomíná mi rozmačkané jahody s cukrem. Také jedna vůně léta. A tak nám všem přeji, abychom ve dnech, kdy je potřeba udělat tolik práce na zahradách i zahrádkách, nezapomínali na křehké krásy a vůně života.
Pestrobarevnou kytičku slov jsem připravila i v nabídce knih. Takovou barevnou různorodou směs. Přeji hezké léto a připomínám, že knihovna má i v létě otevřeno v normálních časech bez přerušení.
Ludmila Tauchmanová
v náručI
nepříteLe
M. h. clark
Od první do
poslední stránky
kniha plná napětí, zvratů a různých dějových linek, které se protínají a udržují
čtenáře v nepřetržité pozornosti.
S velikou chutí
jsem
hledala
chvilky (v čekárně u lékaře a ano, i u jídla),
ve kterých si přečtu další kousek příběhu.
Myslím, že tato kniha patří k těm nejlepším, které paní spisovatelka vytvořila.
Z děje se mi nechce nic prozrazovat, abych
nepřipravila někoho o zážitek. Zaujalo nakouknutí do práce psychiatrů pracujících
s Mnohočetnou poruchou osobnosti. Samotný děj vystupňují i krátké kapitoly. Jen
se, prosím, nedívejte na konec, uvědomila
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jsem si u této knihy, jak je důležité, abych
tento svůj zlozvyk úplně odbourala. Snad
jen poslední věta byla nějak navíc, ale to
mé oblíbené autorce ráda odpustím.
ZemřI, bLáZne
k. Zuchardt
Kdysi jsem se
od této knihy doslova nemohla
odtrhnout. Nikdy
jsem nezapomněla strhující příběh
z
doby
Jindřicha VIII. Probudilo to tenkráte
moji zvědavost
a vyhledala jsem
si i naučné informace té doby. Intriky
dvora, král, který pro svou sobeckou potřebu zplodit syna (jakkoli je to pochopitelné vzhledem k vymření dynastie), uvrhl
svou zem do krvavého konfliktu. Krásně
vykreslené postavy. Mým oblíbeným byl
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kancléř Thomas More. Negativně vyzněla
v tomto románu postava Anny, druhé
manželky. V jiných zpracováních její osobnost vyznívá mnohem lépe. Bylo by krásné
poodhrnou závoj historie a podívat se na
královský dvůr, ovšem udělat to tak, abychom náhodou nepřišli o hlavu.
Přání člověka můžou zavést do slepé
uličky, ze které není návratu.
A král (nebo jakýkoli vládní představitel), by měl opatrovat lid, který mu byl svěřený. To jsou alespoň dvě myšlenky, které
jsem si z této knihy trvale odnesla.
žena v kLecI
jussi
adler-olsen
Velmi se mi
líbil příběh plný
napětí, tajemství,
nezdolné odvahy
a síly, ale zároveň
i lidské křehkosti.
Hlavní vyšetřovatel, který se vyrovnává s prožitým
traumatem velmi
nezvyklými metodami. Jeho podle lidských
měřítek zvláštní spolupracovník a samotné
okolnosti vzniku oddělení Q, vtáhnou čtenáře do děje a vyvolají mimo mrazení v zádech nezřídka i úsměv na tváři.
Jak je ta politika podobná v mnoha zemích, a to papírování na úřadech důvěrně
známé!
Ale nebýt zvláštních okolností a vzniku
oddělení Q, které nezůstalo jen naoko vytvořenou institucí, nikdy by nedošlo k vyřešení dávno odloženého případu. Příběh je
vyprávěn ze dvou pohledů. Vyšetřovatele
a oběti. Násilníka jsem podle motivu od-
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hadla hned, ale ani trochu to nevadilo.
Těším se na další díly série, první díl k tomu
určitě vybízí.
FantastIcká
Zvířata
a kde Je naJít
joanne kathleen
rowling
Bylo osvěžující
ponořit se do
světa, jež svými
slovy tvoří Joanne
Kathleen Rowling.
Všechny její knihy
vnímám
jako
slova navlečená
na nit, sbíhající se
a proplétající, až vytvoří cestu, po níž čtenář dokáže jít a žasnout nad obrazy, které
se zpoza těch slov vynořují. Proto mi tentokráte bylo trochu líto, že jsem film viděla
dříve, než jsem přečetla tuto knihu. Téměř
doslovný popis mi vyvolával obrazy z filmu,
včetně postav, které bych si ve fantazii vytvářela třeba trochu jinak. Přesto jsem si po
dočtení vychutnala opětné zhlédnutí filmu
a s překvapením zjišťovala, jak věrně se
tento scénář přenesl na filmové plátno.
Chvíle u knihy i filmu doporučuji. Nejen fanouškům Harry Pottera. Tento kouzelný
fantasy svět se bude doufám líbit i milovníkům pohádek a kouzelných příběhů. Hrabák ve výloze opravdu stojí za vidění.
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mh mLadŠí sOptícI na sOutěžích
JarO 2018
V úterý 1. května jsme byli na hasičské
soutěži v Čisté u Horek, kde se konal XVII.
ročník soutěže „O pohár velitele SDH Čistá“.
Soutěžilo se v požárním útoku. Studenec
A si na začátku závodu zvolil název svého
družstva „Chrliči“ neboli Draci chrlící oheň
a běželi jako o závod. S časem 23,13 na
prvním terči a 19,94 na druhém terči obsadili 2. místo. Předběhli je pouze hasiči
z Martinic s časem 22,21. Studenec B se
jmenoval „Soptíci“ a skončili na 4. místě ze
14 družstev s časem 25,63 a 25,68. Moc
dětem gratulujeme.
Další úspěšná soutěž se konala 19. 5.
v Nedaříži – „Podkrkonošský pohár“. Soutěžilo se ve dvou disciplínách: požární útok
a štafeta dvojic. V celkovém pořadí jsme
skončili v mladší kategorii takto: 1. Vrchovina A, 2. Vidochov, 3. Studenec A, 4.
Vrchovina B, 5. Martinice, 6. Studenec B, 7.
Nedaříž.
A pro nás nejdůležitější a nejnáročnější
soutěž se konala v sobotu 26. 5. v Semilech
a to okresní soutěž v požárním sportu –
jarní kolo hry PLAMEN. Za Studenec jela
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bojovat dvě družstva mladší kategorie pod
vedením Mirky Vanclové, Vlaďky Buluškové, Bódi Haškové a Šárky Trejbalové. Na
soutěž se přihlásilo 30 družstev mladší kategorie, takže konkurence byla veliká. Po
nástupu se začalo soutěžit. Bylo toho
opravdu hodně. Štafeta 4 × 60, štafeta
CTIF, štafeta dvojic a požární útok.
Nejprve jsme šli na štafetu dvojic, kde
jsme pozdravili naše rozhodčí Marušku Tomášovou a Péťu Pěničkovou. Chybičky se
nám vloudily, ale musíme naše Soptíky
pochválit. Bojovali až do konce. Pak jsme
šli na štafetu 4x60 a štafetu CTIF. Následoval oběd a po obědě nás čekala poslední
disciplína – požární útok. Neboť naše startovní čísla byla 28 a 30, šli jsme na útok
jako poslední. Strojníka dětem tentokrát
dělal Míra Greguš. A pak už jsem jen čekali
a čekali a čekali na výsledky. Během čekání
jsme si zahráli spoustu her, pohráli si na místním dětském hřišti a polejvali se vodou,
neboť bylo opravdu teplo. Asi kolem 16:30
nastalo dlouho očekávané vyhlašování výsledků. Všichni za statečnost dostali krásný
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pohárek a diplom. A jeli jsme šťastně
domů.
Naše družstva a umístění:
Studenec A – Janička Vanclová, Táňa Hamáčková, Péťa Brožová, Barunka Bulušková, Zuzanka Tomášová, Danda Lukeš,
Vanesska Mencová, Jára Bulušek, Kuba
Šulc a Klárka Kubátová – skončili na 12.
místě z 30 družstev.
Studenec B – Danielka Ottová, Kuba Trejbal, Barunka Trejbalová, Jirka Hampl, Mireček Greguš, Olda Tomáš, Lenička Vanclová,
Terezka Vanclová, Fanda Bartoň, Jolanka
Kolářová a Honzik Šulc – obsadili krásné
16. místo z 30 družstev. Celé dopoledne
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děti povzbuzoval Romča Sklenička a Tonik
Trejbal.
Během dopoledne jsem byla předložit ke
kontrole naši kroniku, kam zaznamenáváme
naši celoroční činnost. Vše jsme měli v pořádku a neobdrželi jsme žádný trestný bod.
Všem Soptíkům moc gratuluji a všem
vedoucím a rodičům moc děkuji za
pomoc. Příprava na tuto soutěž je opravdu
náročná jak pro nás vedoucí, tak pro děti.
Děti se ale každý rok zlepšují a zlepšují,
a tak už teď se těším, co předvedou příště.
Odměnou jim také byla zmrzlina a šampáňo na pondělním hasičském kroužku.
Miroslava Vanclová

mLadí hasIčI – starŠí
Zima byla pro děti v klubovně dlouhá, proto jsme 17. ledna vyrazili sportovat do Jičína do bazénu, kde se nejen děti, ale i dospělí pořádně vyřádili.
Z pátka na sobotu 12. 1.–13. 1. proběhlo v hasičárně zimní soustředění s noční pokladovkou. Děti si samy udělaly k večeři pizzu, koukali jsme na film a před půlnocí jsme
vyrazili k vysílači hledat poklad. Indicie k pokladu jsme získali před tím z hasičských
úkolů. Pro zpestření byly Adamovy pohybové hry, které někdy trochu připomínají vojenský výcvik. Takže nás dost unavily. Před spaním nechyběly ani uklidňující hry na vraha
a Zombie.
Zúčastnili se: Táňa, Jolča, Natálka, Barča, Zuzka, Martin, Josef, Filip, Tom, Ondra, Kuba,
Tonda, Domča, Radim a Adam.
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V pondělí 18. 12. měly starší děti „cestovní besídku“. Šly hledat poklad ve sněhu.
Náš vánoční stromek v lese byl ozdoben
buřtíky a pod ním byla spousta dárků. Hasičské kšiltovky, rohlíky, hořčice, … a protože jsme občas zlobili …, byla tam
i polínka. Všechno jsme využili na bezva večeři v přírodě. A na zakončení nám Luboš
odpálil ohňostroj. Kopec od vodárny jsme
sjeli šupem. Někdo na pekáči, někdo po
zadku. No a u hasičárny jsme si zaprskali
pro radost prskavky. Byl to bezva sněhový
hasičák.
V pátek 23. 2. jsme jeli do Nové Paky
bruslit. Bylo to krásné odpoledne s bezva
partou.
19. 3. splnily starší děti zkoušky odborností a 1. 5. jsme zahájili sezónu soutěží
v Čisté u Horek. Jeli jsme na kolech a trochu
unavení jsme vybojovali 5. a 8. místo.
Hned na to 5. 5. byl Soptíkův pohár v Košťálově. Bylo horko, tak se děti vyřádily
s vodou. Soutěžní disciplíny byly požární
útok a štafeta CTIF. Byli jsme 10.
8. 5. byly děti na Soptíku v Kundraticích.
Soutěžní disciplíny byly požární útok a štafeta 4 × 60. Bylo krásně a slunečno.
12. 5. byla soutěž v Bozkově. Byli jsme
brzo hotovi, protože jsme pospíchali na
studeneckou zabíjačku u orlovny. Takže
jsme ani nečekali na vyhlášení. Soutěžilo se
v požárním útoku a útoku CTIF – celkem se
nám to povedlo, jen jsme na ostatní ještě
pomalí. Takže přidáme rychlost a bude to
super.
20. 5. – Soptíkova pohárová Soutěž
v Semilech. Byl to moc pěkný výlet. Krásné
počasí, vycházka po městě a kokosová
zmrzlina, bezva klobásy a posezení pod
stanem. Štafeta dvojic se celkem povedla,
ale útok byl výbuch. Skončili jsme 13.
44
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mLadí hasIčI – dOrOst
Protože nám některé děti dorostly do dorostu, začala jim letošní sezóna trochu jinak.
Všichni – i my vedoucí, se učíme pravidla nových disciplín. Děti musejí jezdit cvičit na
překážky, které nemáme. A cvičit spíš v osobním volnu, než společně. Za dobré rady
a velikou pomoc vděčíme Honzovi Prokešovi, který trénuje děti v Bukovině a v tomto
sportu se vyzná lépe, než my. Na soutěže proto jezdíme rádi s ním. První soutěží, které
se naši dorostenci účastnili, byla 8. 4. Jablonecká hala. Běhaly se „stovky“a naše děti se
umístily asi v polovině ze sedmdesáti závodníků. Další stovky byly 21. 5. v Pardubicích.
Za nás soutěžili Barča Šmídová, Barča Vanclová a Adam Kalenský.
Prvních úspěchů dosáhli 27. 5. na
okresním kole dorostu v Nedaříži. Krásný
a slunečný den byl šťastný hlavně pro Báru
Vanclovou, která získala pohár a medaili za
druhé místo a postupuje do krajského kola.
Pepa Vancl byl ve své kategorii 5. a Filip Matuška 9.
Přejeme všem hodně dalších úspěchů.
Vedoucí MH – Luboš Link, Lukáš Kalenský
a Verča Vanclová.
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spOrtOvní kLub
studenec
Fotbal
V době vydání tohoto čísla Studeneckého zpravodaje bude fotbalová sezóna
2017/2018 již minulostí a fotbaloví fanoušci se budou věnovat právě probíhajícímu Mistrovství světa v Rusku.
První dokončenou soutěží je Okresní
pohár, který se hrál pod patronátem společnosti AUTO JUNEK s. r. o. jako Mitsubishi
Auto Junek Cup. Zúčastnilo se ho 22 týmů
okresu Semily a hrálo se pohárovým vyřazovacím systémem. Na podzim bylo odehráno první kolo, v němž studenecké
béčko podlehlo SK Mírová 2:5 a áčko zvítězilo na hřišti Tatobit 3:1. V jarní části áčko
nejprve v osmifinále vyřadilo na UMT
v Nové Pace sousedy z Horek 3:0, ve čtvrtfinále po remíze 3:3 zásluhou úspěšné rozstřelu pokutových kopů přešlo přes
rovenské béčko a stejným způsobem si po

remíze 0:0 poradilo v semifinále s Novou
Vsí. Finálovým soupeřem bylo posílené
béčko Přepeř, v jehož kádru nastupují
i hráči s ligovými zkušenostmi. Finále bylo
sehráno na hřišti v Lomnici nad Popelkou
a oslabená sestava áčka na svého soupeře
nestačila a podlehla v poměru 1:6. I tak zisk
druhého místa je rozhodně úspěchem studeneckého fotbalu.
V polovině května byli také oceněni zasloužilí fotbaloví funkcionáři jednotlivých
krajů (tři z každého kraje) Cenou Dr. Václava Jíry v Břevnovském klášteře v Praze.
Po Vojtěchu Korotvičkovi st. obdržel toto
ocenění druhý člen SK Studenec PaedDr.
Petr Junek, jehož na toto ocenění nominoval Liberecký krajský fotbalový svaz
a Okresní fotbalový svaz Semily.
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Orientační běh
V pořadí již třetím Mistrovstvím České
republiky v orientačním běhu byl závod ve
sprintu, který proběhl v historickém centru
Tábora. Sportovní klub Studenec zde získal
historicky první mistrovský titul v klasickém orientačním běhu zásluhou Terky
Chrástové v kategorii H16 (mladší dorostenky). K vítězství si doběhla zásluhou
skvělého finiše, když na posledním postupu odsunula na druhé místo o pouhou
sekundu dosud vedoucí Kateřinu Bejvlovou z Jindřichova Hradce. Terka tak zkompletovala bilanci studeneckého klubu,
neboť ke stříbrné a bronzové medaili
Adama Chloupka z roku 2009 dodala kýženou zlatou medaili.
Již v pátek 29. května 2018 v 11:15 se
naše Studenecká banda vypravila do da-

leké Plzně. Cesta byla dlouhá, ale dorazili
jsme s předstihem na Plzeňský atletický
stadion, kde se běžel nominační závod
3000 m na dráze na MED a JWOC. Z naší
výpravy se rozhodli poměřit s ostatními
síly Terka Chrástová, Luky Link, Vítek Štefan
a Honza Rucker.
Nejlépe se dařilo Terce, která si v čase
11:32 doběhla pro 5 bodů. Výborně zaběhl
také Honza (čas 9:57) a tím si vyběhl 4
body do nominačního žebříčku. Noc jsme
strávili uprostřed Plzně na internátě a ráno
jsme vyrazili do nedaleké obce Třemošná,
kde se běžel štafetový závod. Běželo se na
mapě Býkovna ve zvlněném terénu s velkým množstvím jam a rýh. Největší naděje
jsme vkládali do štafety dorostenců. Kluci
běželi skvěle, vypadalo to na umístění na
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stupních vítězů, ale bohužel neměli
všechny kontroly v pořádku, a tak byli diskvalifikováni. Dorostenky skončily na 22.
místě.
Odpoledne nás čekal sprint, předtím
jsme si vyzkoušeli Plzeňskou MHD. Centrum sprintu bylo v Plzeňském pivovaru.
Před závodem nás zarazilo, že několik tratí
bylo zkráceno o závěrečné kontroly právě
v pivovaru. Nejtěžší místo na trati byl Rooseveltův most. Bylo těžké se orientovat ve
dvou výškových úrovních a navíc byl most
po celé délce nepřekonatelným plotem
rozdělen, a tak hodně závodníkú zde dělalo chyby a ztrácelo cenné vteřiny, v některých případech bohužel i minuty. V cíli
bylo spousty zmatků s výsledky z mnoha
důvodů, vyhlášení tedy bylo přesunuto na

3 I 2018

neděli. Nakonec se v hlavních kategoriích
závod ukončil na předposlední kontrole.
Po zveřejnění konečných výsledků mohla
Terka Chrástová slavit již druhé první místo
ze sprintu v řadě, když druhou Markétu
Mulíčkovou (ABM) porazila pouze o vteřinu. Vyběhla si tak dalších 6 bodů do nominace. Honza si 6. místem vyběhl body
dva, protože vítěz (Maďar Zoltán Bujdosó)
se do žebříčku nepočítá.
V sobotu 2. 6. 2018 pořádala Dobruška
dvojzávod v Novém Hrádku. Dopoledne se
běžel sprint a odpoledne bylo oblastní
mistrovství štafet. V dopoledním závodě se
nejlépe vedlo Šimonu Buďárkovi (H12D),
Vítkovi Štefanovi (H16C), kteří zvítězili. Pro
druhé místo si doběhla Majda Hrnčířová
(D18C) a další pěkná umístění do TOP 5
přidali Marky Štefanová, Bára Chrástová
a Petr Junek.
Na odpolední štafety náš oddíl postavil
7 štafet. Běželo se v kopcovitém lese, místy
zde byly skalky, část závodu se běžela po
loukách a v okrajové části města. Všichni
studenečtí závodníci svoje úseky skvěle
zvládli. Nejlépe se však dařilo dorostencům a dorostenkám, obě štafety ve složení
(Štefan, Link, Rucker a Vávrová, Kejmarová,
Hrnčířová) vyhrály ve svých kategoriích
a staly se tak oblastními mistry. Zajistily si
tím také postup na MČR, kdyby to náhodou ze štafetového žebříčku nevyšlo. Dvě
čtvrtá místa přidaly veteránky a mladší žákyně.
Za zmínku stojí i to, že tři studenečtí závodníci Terka Chrástová, Lukáš Link a Vítek
Štefan reprezentovali Ještědskou oblast na
štafetách Tiomila (100 mil, které musí
uběhnout desetičlenná štafeta) ve Švédsku (běží zde téměř tisíc štafet).
PaedDr. Petr Junek
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OreL

helenka horáčková
& Bára Tomášová
Na sobotu 12. května jsme připravili
soutěžní den studeneckých spolků, organizací a různých pouličních či příbuzenských
uskupení. Akce, která se loni velice vydařila
a 6 týmů přitáhlo k orlovně i velké množství
diváků, se však nakonec neuskutečnila, protože se do letošního zápolení přihlásila
pouze 2 družstva.
Podstatně větší zájem byl o soutěž ve
hře Mölkky. Jednalo se již o 4. ročník a po
loňské poměrně nízké účasti se zdá, že
právě o tuto soutěž začíná být velký zájem.
Do turnaje se přihlásilo 12 soutěžních dvojic, které svedly souboj každý s každým. Ze
všech utkání získala nakonec nejvíce bodů
dvojice z Bendovky ve složení Helenka Horáčková a Bára Tomášová, která si tak odnesla zlaté poháry za 1. místo, těsně za nimi
se umístila dvojice Daniel Šulc a Matouš
Kuřík. Bronzové poháry si odnesli David Hylmar se strejdou Jakubem. Všem zúčastněným velice gratulujeme. Děkujeme pekárně
manželů Hamáčkových za ceny pro účastníky a také obci Studenec za podporu turnaje.
Celý den provázelo tradičně řeznické
umění Fandy Horáčka, jehož tým, bezmála
20 ochotných pomocníků, vyrobil neuvěřitelný jeden tisíc jitrnic a jelit. Zájem kolemjdoucích byl tak veliký ( ještě i v neděli ), že
nakonec nezbylo téměř nic.
49
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V průběhu odpoledne jsme pak společně poseděli a zazpívali spoustu hitů ve
stylu folk a country.
V závěru léta pro vás připravujeme tradiční akce, k nimž patří turnaj smíšených
dvojic ve volejbalu, který plánujeme na sobotu 1. 9.
Následující den v neděli 2. září proběhne dětské odpoledne.
A týden nato v sobotu se uskuteční tradiční letní bál s kapelou Levou rukou band.
K bálu přináším jednu podstatnou informaci – neproběhne tradiční zvaní po jednotlivých domech, jak bývá v naší obci
zvykem. Dovolujeme si vás všechny pozvat
již nyní právě touto pozvánkou.
Poslední akcí, kterou se chystáme letos
uspořádat, bude tradiční Svatomartinský
folkový večer, který se letos uskuteční v sobotu 17. listopadu.
Za jednotu Orla Václav Urban
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www.levourukou.cz

100 Kč
zajištěno

bohaté
občerstvení

skautský OddíL ŠtěŇat
Vážení Studenečtí, přinášíme Vám opět střípky z toho, co se v našem oddíle děje,
jaké byly akce jednotlivých družin a jejich činnost a další zajímavosti, které nás teprve
čekat budou.
Družina Pavouků se stále pravidelně schází jak na schůzky, tak občas společně vyrazí
na akci za hranice naší obce. V posledních měsících jsme se pokusili společně zdokonalit
v pozorování a poznání přírody, v pomoci ostatním tak, jak nám to ukládá skautský
zákon. Z mého pohledu je družina v současnosti nadšená do další činnosti, což se projevuje chutí zkusit si připravit schůzku nebo jiný program pro ostatní. V nejbližší době
nás také čeká již tradiční akce s příznačným názvem „Oleška.“ Družina se pokusí za pomoci rad zkušenějších mazáků z družiny Rysů zdolat za necelé tři dny Olešku od pramene
až k soutoku s Jizerou do Semil. K červnovým akcím neodmyslitelně patří v naší družině
i puťák. Snažíme se objevovat hlavně přírodní krásy naší země, často ale toto putování
rozšíříme o další netradiční zážitky a činnosti. Poslední a myslím, že největší událostí tohoto skautského roku bude tábor na téma Titanic. Celá družina pilně sbírá do celoročního bodování kontakty a peníze, za které se snad každému členovi družiny podaří získat
si svoje místečko na lodi. Doufejme, že se to s námi nepotopí!
V druhé polovině dubna jsme slavili svátek našeho skautského patrona sv. Jiří. A to
jednak slavnostním ohněm v kruhu bratrů a sester z celého střediska nebo skautskou
snídaní v rámci oddílu. Mile nás překvapilo slunečné počasí, které trvá snad už dva měsíce. Snažíme se ho využívat, jak jen to jde, a schůzky v přírodě jsou hned veselejší. Koncem dubna vyhrála družina Pum okresní skautské závody a postupuje do závodů
krajských, které proběhnou předposlední červnový víkend. Tímto jim také gratulujeme.
V družině nastala i další důležitá chvíle, a to volba rádce. Ta byla velmi důkladná, dokonce
proběhlo i tajné hlasování mezi členy. Rádcem se stává vždy pouze jeden člen družiny
a měl by družinu spojovat, pomáhat s přípravou her a programu a vykonávat další věci,
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které k rádci přísluší. Rádce se povedlo vybrat a brzy přijde čas jeho zapojení. Náplní
dalších schůzek mimo volbu rádce byly různé sportovní hry, plnění odborek nebo práce
se dřevem. A čeká nás mnoho dalších zajímavých věcí, jako schůzka se zdravovědou
nebo zmrzlinová schůzka. Rozhodně také v měsíci červnu podnikneme víkendové akce
do přírody se spaním pod širákem nebo ve stanu. Bude nás také čekat poslední společná
schůzka na konci června a poté se naše pohledy upnou k vyvrcholení celého skautského
roku, kterým je samozřejmě tábor.
V obou úryvcích z činnosti a akcí našich družinek zazněla akce, která nás v relativně
dohledné době čeká a na kterou se těší nejen děti. Společně s kapitánem Edwardem J.
Smithem vyplouvá naše kocábka 28. července a svoji plavbu by měla zakončit 11. srpna.
Naším dočasným kotvištěm bude tento rok tábořiště Nemojov, které se nachází v blízkosti přehrady Les Království, poblíž Dvora Králové nad Labem. Jakou si naši loď vybudujeme, v takové budeme oněch 14 dní plout a uděláme všechno pro to, aby se, obrazně
řečeno, její velikost a honosnost přenesla i směrem k našim činnostem a všemu, co budeme během plavby vytvářet. Doufáme, že jediné, co se nám nestane, bude ztroskotání.
Nenechte se však zmást. I když jsme v blízkosti přehrady, vodu v tom místě budeme hledat jen s největšími obtížemi. Proto zůstává otázkou, jak nakonec kapitán Smith zvolí,
dle hvězdné mapy, směr, kterým bude naší lodí pohybovat tak, aby došla svému cíli.
Závěrem bychom Vám všem rádi popřáli slunečné počasí na Vašich dovolených
a spoustu nových zážitků a dobrodružství, které každodenní situace a život přináší.
Vedení oddílu Štěňat
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LétO, práZdnIny, dOvOLené

buďte Opatrní!
Letní prázdniny. Dva měsíce bez školních povinností, kdy teplé dny lákají ke
hrám a sportovním aktivitám. Nedostatečný dohled dospělých, přecenění schopností, podcenění rizika, chybějící
bezpečnostní pomůcky – to jsou hlavní
příčiny následných dětských úrazů a zvýšeného počtu zásahů zdravotnické záchranné služby.
Obvyklým důvodem zranění dětí při
sportu a venkovních aktivitách je absence
bezpečnostních pomůcek. Ty v případě
pádu dokáží úrazu mnohdy zcela zabránit,
nebo alespoň rozsah zranění zmírnit. Základní, a pro děti povinnou ochrannou pomůckou, je přilba – a to nejen při jízdě na
kole. Měla by být samozřejmostí také při
jízdě na koloběžce, skateboardu nebo
bruslích.
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Se vzrůstající oblibou zahradního grilování stoupá i počet popálenin. Tato poranění jsou velmi bolestivá a traumatizující
a jejich hojení dlouhodobé. Dalším velkým
rizikem jsou zahradní bazény a jezírka. Při
jízdě autem by mělo být samozřejmostí
použití bezpečnostních pásů a dětských
zádržných systémů.
Letní zdravotní rizika se však nevyhýbají ani dospělým. Tento trend je obecně
ovlivněn zvýšenou aktivitou všech obyvatel – cestováním, sportováním, při kterém
lidé neodhadnou své síly, zahrádkařením,
kutilstvím.

spOrt
Nepřeceňujte své síly, zejména pokud
během roku pravidelně nesportujete. Pro
sport si vybírejte terén, který odpovídá
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vašim silám a schopnostem. Nepodceňujte bezpečnost a používejte ochranné
prostředky, například přilby a chrániče.

kOupání
Dbejte na dodržování známých pravidel:
neskákat do neznámé vody či nechodit do
vody rozehřátí. Opatrní by měli být především kardiaci, epileptici, lidé s vysokým
krevním tlakem a všichni, kdo trpí nějakým
chronickým onemocněním. Malé děti
u vody vždy hlídejte. Kruhy na koupání
a rukávky nejsou v žádném případě plnohodnotnou ochranou neplavců.

pObyt na sLuncI
Vystavení pokožky slunečním paprskům
by nemělo být naráz, ale postupné. Nezapomínejte na kvalitní opalovací krémy, čepici a sluneční brýle. Vyhnete se tak
spáleninám, úžehu, který vzniká při pobytu na slunci, či úpalu, který je způsoben

pobytem v horkém prostředí. Nepodceňujte svůj aktuální zdravotní stav a dodržujte pitný režim, úměrně se oblékejte,
noste pokrývku hlavy.

dOpravní nehOdy
O prázdninách vyjíždí na silnice mnoho řidičů, kteří nejsou zvyklí na běžný provoz
a často nedokážou odhadnout své schopnosti. V letním horku se navíc i nejzkušenější řidič mnohem rychleji unaví a ztratí
na ostražitosti. Jakmile za volantem pocítíte únavu nebo slabo z přehřátí, zastavte,
nadýchejte se čerstvého vzduchu, napijte
se, udělejte si přestávku nebo si i na chvíli
zdřímněte.
Vaše Zdravotnická záchranná služba
Libereckého kraje
www.zzslk.cz
Najdete nás i na facebooku jako
Zdravotnická záchranná služba
Libereckého kraje, p. o.

POděkOVání
dovolte mi, abych touto cestou ještě jednou poděkovala všem sousedům, kamarádům a známým mého manžela, kteří, podle svých možností, svou přítomností a psychickou i fyzickou pomocí manželovi i mně neuvěřitelně pomohli
zvládnout dlouhou dobu boje s jeho krutou nemocí. kteří nám tak byli do poslední chvíle nezištnou oporou. Úmyslně neuvádím tuto řadu lidí jmenovitě
z obavy, abych na někoho nezapomněla. Cítím však přímo povinnost takto ještě
jednou poděkovat panu Jardovi kloučkovi. a to proto, že Jarda jako skutečný
kamarád denně přicházel s jakousi samozřejmostí k Jirkovi na kratší či delší návštěvu. – Prohodit pár slov, povzbudit, zasmát se nebo zavzpomínat. – zřejmě
aniž by si sám uvědomoval, jakou podporu a úlevu už jeho pouhá přítomnost
v tak těžké situaci pro nás oba znamená.
Vím, že se všem těmto dobrým lidičkám nemohu nějakým způsobem revanšovat, ale také vím, že to jsou lidé, kteří ve své dobrotě na to ani nečekají. Ještě
jednou tedy všem vřelé díky.
Manželka Jana Jodasová, Studenec 228
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středa 11. července nádvoří
zámku

ček
Petr Tichá
Moderuje

pátek 13. července Masarykovo
náměstí

8.00–17.00 Krkonošské muzeum – rozšířené prohlídky
(muzeum, kostel Sv. Vavřince, Zvědavá ulička)

8.00–17.00 Krkonošské muzeum – rozšířené prohlídky
16.00–20.00
(muzeum, kostel Sv. Vavřince, Zvědavá ulička)
16.00
16.00–20.00 DĚTSKÝ ANIMAČNÍ KOUTEK
17.15
16.00 Mateřské centrum Rodinka – LD Loutkáček POJĎTE S NÁMI DO POHÁDKY 18.00
16.45 Cimbálová muzika JEŠTĚD
19.30

DĚTSKÝ ANIMAČNÍ KOUTEK
Dechová kapela JILEMNIČANKA
Divadelní soubor Rolnička Nová Paka – O NAFRNĚNÉ PRINCEZNĚ
Vokálně instrumentální soubor SATORI
Hudební skupina KONECKONCŮ

CESTA – ukázka skladby XVI. Všesokolského sletu – T. J. Sokol Jilemnice 21.30 Hudební skupina TĚLA Liberec
18.30 EKG BLUES Vrchlabí
20.30 Koncert klasické hudby Pocta Janu hraběti Harrachovi
18.00

DANA ŠŤASTNÁ A CIMBALOM DUALITÉ

sobota 14. července Masarykovo
náměstí

čtvrtek 12. července Masarykovo
náměstí
16.00–20.00

DĚTSKÝ ANIMAČNÍ KOUTEK

16.00 Dechová kapela TÁBORANKA Košťálov
17.30 KRKONOŠSKÉ POHÁDKY – Divadelní soubor Vichr z hor z Mříčné
18.00 PETR LÜFTNER
19.30 Hudební skupina JOKERS
21.00 Hudební skupina THE ATAVISTS

14.00–20.00 DĚTSKÝ ANIMAČNÍ KOUTEK
14.00 Country kapela MUSTR
15.30 Loutkové divadlo Maminy – O DRAKU BAZILIŠKOVI
16.00 Dětské cirkusové divadlo CYRKLAND Karpacz
17.00 SAXOFONOVÝ KVARTET ZUŠ JILEMNICE
18.00

MŘÍČENŠTÍ MUZIKANTI

Při nepřízni počasí bude středeční večerní
20.00 SMOKIE REVIVAL
program na zámku přemístěn do prostor
22.00 Hudební skupina LAKE MALAWI
Erbovního sálu budovy Jilemnického pivovaru.
Změna programu vyhrazena. Děkujeme za pochopení. Kulturní program finančně podpořili Liberecký kraj a Město Jilemnice

Krkonošská kulturní setkání
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