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Zprávy ObecníhO úřadu
Pečovatelský dům
      V době uzávěrky tohoto čísla Zpravodaje Vám přináším poslední snímky ze stavby
tohoto nového objektu. V příštím čísle to již budou pohledy nového domu a pevně věřím
i záběry ze slavnostního otevření. 
      V současné době všechny stavební práce přechází do své finální podoby. Tím je spo-
jeno ještě větší množství pracovníků, kteří si navzájem musí vyhovět. Zároveň svůj čas
také dostávají venkovní a výkopové práce, které mají za úkol propojit, nebo napojit ve-
škeré potřebné sítě infrastruktury. 
      Současný stav na trhu práce, velké množství zakázek a nedostatek pracovních firem
i stavebního materiálu nám začíná komplikovat termín zpevněné komunikace pod tímto
objektem. Za úspěch se v dnešní době dá považovat už jen to, když potřebnou firmu
seženete. Budoucí zhotovitel sice práce přislíbí, ale smluvně se nezaváže, aby nebyl vy-
staven následnému penále. 

      Vše se ale má brát optimisticky, musíme
být rádi, že vůbec nějakého zhotovitele
máme a věřit, že se v pátek 31. 8. 2018 bu-
dete moci projít i po nové cestě. 
      Další podstatnou věcí je, že již rada
obce schválila potřebné dokumenty za
účelem umístění nových nájemníků: statut
a postup při vyřizování žádosti o přidělení
bytu. Tyto dokumenty Vám přináším níže
a jsou také umístěny ve vývěsních skříních
a na stránkách obce. 
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      Zájemci můžou požádat o umístění do tohoto objektu od 3. 9. 2018 podle daného
vzoru žádosti o přidělení bytu, který je ke stažení na stránkách obce a rovněž na poda-
telně Obecního úřadu ve Studenci (společně s ostatními dokumenty). 
      Nadále platí, že první zájemci se budou moci nastěhovat do tohoto nového objektu
začátkem října, či listopadu. Mgr. Jiří Ulvr, starosta
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I. Úvodní ustanovení
Na základě ustanovení § 2300 a násl. zákona
č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, mají byty domova pro seniory charakter bytů
zvláštního určení.
Domov pro seniory ve Studenci č. p. 5, 512 33 Stude-
nec, je ve vlastnictví obce Studenec.
O přidělení bytu v DPS rozhoduje Rada obce Studenec. 

II. Charakter 
a) Byty v DPS jsou majetkem obce Studenec.
b) Byty v DPS jsou určeny občanům se sníženou sobě-

stačností, kteří si mohou alespoň částečně zajišťovat
péči o sebe a svoji domácnost.

c) Poskytovaná služba je službou terénní, nemá cha-
rakter ústavní péče, protože je poskytována v do-
mácnostech občanů. 

III. Cílová skupina – podmínky pro přijetí do DPS
a) žadatel je důchodového věku nebo je příjemcem in-

validního důchodu
b) žadatel je občanem obce Studenec
c) žadatel předloží doporučení ošetřujícího lékaře
d) žadatel žijící osaměle v bytě v majetku obce Stude-

nec je povinen na základě vzniku nájemního vztahu
k bytu v DPS ukončit nájemní vztah k původnímu
bytu do 10 dnů od podpisu smlouvy k bytu v DPS.

IV. Posuzování kritérií pro uzavření nájemní
smlouvy k bytu

a) naléhavost vyplývající ze sociální situace žadatele
Naléhavost bude posuzována dle následujících bodů:
     – osamělost žadatele,
     – dostupnost bytu,
     – povaha vlastnictví bytu,
     – rodinné zázemí žadatele,
     – držitel průkazu ZTP, ZTP/P
b) naléhavost vyplývající z doporučení ošetřujícího lékaře
K těmto bodům je požadováno vyjádření praktického
lékaře. V doporučení lékaře musí být zdůvodnění na-
léhavosti pro přijetí žadatele do DPS.

Kontraindikace pro přijetí:
     – infekční onemocnění, hrozící nebezpečí přenosu

infekce
     – trvalé upoutání na lůžko
     – psychiatrické onemocnění
     – alkoholismus
     – toxikomanie
     – asociální jednání

V. Nájem v bytech DPS
a) Nájem bytu v DPS je výhradně určen pro uživatele

tohoto bytu a nevztahují se na něj ustanovení §§
2279 – 2284 zákona č. 89/2012Sb., občanského zá-
koníku, ve znění pozdějších předpisů. 

b) Nájemní smlouvy k bytům v DPS jsou uzavírány na
dobu neurčitou. 

c) V případě, že nájemce poruší ustanovení nájemní
smlouvy, občanského zákoníku, domovní řád nebo
platné předpisy s tím související a případně jeho
zdravotní stav nebude v souladu s tímto statutem
(zdravotní stav bude posouzen lékařem), bude ná-
jemní smlouva s ohledem na příslušná ustanovení
občanského zákoníku vypovězena.

VI. Závěrečná ustanovení
a) V bytech DPS nelze chovat žádná domácí zvířata. Vý-

jimku může udělit pouze rada obce na základě žá-
dosti nájemce.

b) Nájemci bytu v DPS jsou povinni v souvislosti s ná-
jemním vztahem dodržovat obecně platné právní
předpisy, provozní a domovní řád DPS. Nájemník je
povinen přihlásit se k trvalému pobytu v bytě DPS
nejpozději do 5ti pracovních dnů od data podpisu
nájemní smlouvy k bytu.

c) Ve výjimečných a odůvodněných případech může
rada obce činit výjimky z tohoto statutu.

Tento statut byl schválen Radou obce Studenec dne
16. 7. 2018 a nabývá účinnosti dne 17. 7. 2018. 

Ve Studenci dne 16. 7. 2018.

Mgr. Jiří Ulvr, starosta obce Studenec

statut dOmOva prO senIOry Obce studenec
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Socha T. G. MaSaryka
      V letních měsících došlo k opravě ná-
hrobních kamenů, vyrovnání a také oživení
celé plochy včetně piedestalu. Dále nás
čeká výroba nové desky a úprava okolního
prostranství tak, aby 28. 10. 2018 bylo vše
důstojně připraveno. 
      Již teď Vám můžeme sdělit, že na toto
nedělní odpoledne se připravuje slav-
nostní program, který bude završen kul-
turní akcí na parkovišti mezi kostelem
a farou. Sledujte proto vývěsní skříňky
a stránky obce, kde tato informace bude
umístěna, jelikož další číslo Zpravodaje
vyjde až začátkem měsíce listopad. 

6

pOstup přI vyřIZOvání žádOstí
O přIdělení bytu v dps studenec

– Každé přijaté žádosti bude přiděleno č. j. a do 14 dnů žadatele písemně vyrozumíme o dalším postupu vyřizování
jeho žádosti, dle přiloženého vzoru.

– V případě volného bytu předloží pracovník OÚ na jednání RO zpracovaný přehled všech zájemců podle kritérií
odpovídajících jeho parametrům.

– Dle rozhodnutí RO, vyrozumí pracovník OÚ písemně nebo jinak vybraného žadatele a dohodne s ním způsob
nastěhování.

– Pokud některá žádost nebude v průběhu jednoho roku, počínaje dnem podání, vyřízena a žadatel písemně
nebo jinak nepožádá o její prodloužení, bude ze seznamu automaticky vyřazena.

Hodnotící kritéria
    1)             Absolutní přednost pro žadatele z řad obyvatel obce Studenec.
    2)             Následně budou vyřizováni žadatelé z okolních obcí.
    3)             Přihlédnutí k případným příbuzenským vztahům k občanům obce Studenec a blízkého okolí.
    4)             Zohlednění potřebnosti bydlení, s přihlédnutím na využití služeb sociální péče.
    5)             Upřednostnění párů při přidělování větších bytů.
    6)             Upřednostnění tělesně postižených při přidělování bytů se sprchovým koutem.
    7)             Pořadí došlé žádosti.

Schváleno Radou obce Studenec dne 16. 7. 2018.
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      I nadále se můžete dívat a ověřit si tak, 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. 
      Naše představa je taková, že kdo přispěje třeba i symbolickou, drobnou částkou do
konce září, získá od Obce Studenec pamětní poděkování. 

Mgr. Jiří Ulvr, Mgr. Tomáš Chrtek, PaedDr. Petr Junek

Příznivá zpráva
      Krajské zastupitelstvo dne 29. 5. 2018 schvalovalo žádosti o dotaci z rozpočtu Libe-
reckého kraje, Programu podpora ochrany přírody a krajiny. Jak jsem Vás informoval v le-
tošním druhém čísle našeho Zpravodaje, i naše obec podala žádost, konkrétně na
projekt: „Oprava kříže v Zálesní Lhotě“, který se nachází po pravé straně směrem na Horní
Kalnou (pod autobusovou zastávkou dolní část). 
      Dnes Vám mohu sdělit, že jsme byli úspěšní. Získali jsme dotaci, a to ve výši 39 738 Kč!
      Tato oprava proběhne v první polovině roku 2019 (letos budou opravena boží
muka – rovněž v Zálesní Lhotě v polích za kostelem, poblíž skladovací haly). Celkové ná-
klady této opravy jsou v částce 79 476 Kč. 

Mgr. Jiří Ulvr, starosta

Připravujeme „chodník – křižovatka Řeznictví Nosek“
      V prvním vydání letošního Zpravodaje jsem Vás informoval o této, pro nás všechny
zásadní investici, která by ve své délce 200 metrů kompletně propojila Studenec podél
obou silnic II. třídy, které se u nás nacházejí. 
      V průběhu prvního pololetí letošního roku jsem absolvoval několik jednání jak na
Královéhradeckém kraji, Libereckém kraji, Ministerstvu průmyslu a obchodu, ale i Mi-
nisterstvu dopravy, jelikož jak všichni víte, tento úsek byl v předešlých letech součástí
projektu „Rekonstrukce silnice Studenec (Kostelecko) – směr Dolní Branná“, který byl ofi-
ciálně otevřen v prosinci 2015. 
      Ve stejném období se pracovalo na všech potřebných dokumentech, oslovovaly se
dotčené orgány, jednalo se o možných ústupcích ze stran těchto institucí, aby se v ko-
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nečné fázi dosáhlo potřebného a my měli projekt připravený pro budoucí investici. 
      V současné době se projekt nachází ve fázi žádosti o společné územní a stavební po-
volení na Odboru dopravy v Jilemnici. Přejme si proto, aby vše dobře dopadlo. 
      Nečekaným překvapením však byla zpráva, která přišla na přelomu měsíce červenec
a srpen. 
      Ministerstvo dopravy vypsalo prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruk-
tury výzvu pro předkládání žádostí o dotaci, která se také vztahuje na tuto akci a kterou
jsme předpokládali využít (stejně jako v roce 2017), s termínem o dva měsíce dřívějším. 
      Předešlé žádosti se vždy předkládaly začátkem nového kalendářního roku (15. ledna),
letos poprvé je termín posunutý k datu 15. listopadu. Mohu Vás ujistit, že děláme vše
pro to, abychom stihli veškeré dokumenty a mohli danou žádost podat. Děláme také
vše pro to, abychom byli úspěšní jako v předešlém roce. Pro nezainteresované v této
věci uvádím jeden z potřebných kroků, který nijak neovlivníte a musíte si nějak poradit:
Statní fond dopravní infrastruktury vypíše termíny konzultací, které se konají v jejich
sídle a kam musíte jet společně s projektantem. Nikdo Vám dopředu neřekne, kdy to
bude vypsáno, musíte to stále hlídat, ať jste, kde jste… Následně, když jsou termíny vy-
psány, je to otázka zhruba čtyř hodin, kdy se Vám musí podařit na tento fond dovolat
a zaregistrovat se. Pokud se nedovoláte, konzultaci neabsolvujete, ztrácíte body v ko-
nečném posuzování projektu a dotaci nedostanete. 
      Závěrem dodávám, že naší obci se konzultaci podařilo zajistit. Držte nám tedy palce
v pondělí 8. října. Pokud vše dobře dopadne, tak tato stavba by mohla být realizována
v roce 2019. 

Mgr. Jiří Ulvr, starosta

Další investice roku 2018
      Nový chodník také plánujeme v prostranství hřbitova v Zálesní Lhotě směrem od
vstupní brány. Dalším prvkem by mělo být umístění světla veřejného osvětlení u tohoto
vstupu. Zpevní se tak nejvíce používaný prostor hřbitova, který především v jarních
a podzimních měsících bývá pod nánosem bláta a omezuje tak průchodnost a dostup-
nost k daným hřbitovním místům. Věřím, že tuto investici přivítají občané, ale i ostatní
návštěvníci již na přelomu tohoto léta a podzimu. 

Mgr. Jiří Ulvr, starosta

kompostování – bioodpad
      Opět se nám začínají vyskytovat situace, že v kontejnerech nacházíme to, co tam ne-
patří. V Kruhovce ve Studenci např. části rozštípaných kmenů stromů, prkna s hřebíky
(každý rozumný by toto spálil, nebo nabídl sousedovi). V Zálesní Lhotě za kostelem pak
opakovaně naplněné igelitové pytle. 
      Všechny tyto a další věci, které do kontejnerů nepatří, však můžou způsobit to, že
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zastaví tak mimořádný systém, který funguje pro 21 obcí a 22 500 obyvatel. Tito jedinci
si neuvědomují, že můžou vyřadit z činnosti techniku, která slouží k dalšímu zpracování
odpadu a tím vše zastavit. Važme si prosím toho, co máme, jak to funguje a také toho,
že vše do této doby platí někdo jiný, tedy obec. 
      Prosím Vás o dodržování pravidel, která jsou nastavena a v převážné části sezóny
fungují bez větších problémů. Znovu podotýkám, pokud větve nepálíte doma, do kon-
tejnerů je dávejte o maximální délce 1, 5 metru a průměru maximálně 6 centimetrů (ko-
runy stromů sem nepatří, omezují jiné zájemce, včetně techniky a její manipulace
s vykládkou). 
      Studenecké občany chci znovu poprosit, aby nejdříve naplnili po vrch jeden kontej-
ner a teprve potom ten druhý. Rozumím, že je to snadnější, ale je přeci lepší platit za
svoz jednoho plného, než dvou do polovic naplněných. I z tohoto důvodu se na místa,
kde jsou dva kontejnery pořídily manipulační schody, které usnadní využít nakládku
nejdříve jednoho plného a potom toho druhého kontejneru. 
      Systém pravidelných svozů je nastaven centrálně pro 21 obcí Jilemnicka – svazku
obcí (každé úterý se nahlašují kontejnery požadované pro vývoz a do pátku jsou vyve-
zeny tak, aby na víkend byly pro Vás opět připraveny prázdné). 
      Zároveň Vás prosím, pokud budete mít větší množství bioodpadu, obraťte se přímo
na mě, zajistím otevření skládky, kam si odpad sami odvezete. Nedojde tím k zahlcení
kontejneru(ů) ze strany jednoho dodavatele a tím omezení pro jiné. 
      Ještě jednou děkuji za Vaše pochopení, ohleduplnost a vstřícnost!

Mgr. Jiří Ulvr, starosta

Ve STuDeNecké SToMaToloGické
orDiNaci o VáS Pečují aNDělé

Tento dojem jsem získala na základě vlastní zkušenosti, zkušenosti své se-
stry a jsem přesvědčena, že tento dojem mají i ostatní klienti tohoto zaří-
zení. Nemyslím tím pochopitelně jen bílé oblečení, ale především přístup
ke svým pacientům. Těmito pár řádky vřele děkuji MUdr. Marii Mühlové,
MUdr. Mirce doubkové a sestřičce Šárce za ochotnou, nezištnou odbornou
a bezbolestnou pomoc a vlídné jednání, a to i na úkor svého času.

Eva Jandová
zálesní Lhota 84

STUDENECKÝ-ZPRAVODAJ-4-050918-56+4.qxp_Sestava 1  05.09.18  8:59  Stránka 9



Studenecký zpravodaj                                                                                                                                                           4 I 2018

      Zastupitelé vzali na vědomí dva doku-
menty vztahující se k nového Domovu pro
seniory obce Studenec: jeho statut a po-
stup při vyřizování žádosti o přidělení bytu.
Ke schválení těchto i dalších dokumentů
v této věci pověřili radu obce. 
Pro následující volební období 2018–2022
stanovili stejný počet zastupitelů obce jako
doposud, tj. 15 členů. 
      Odsouhlasen byl závěrečný účet obce
a zprávy z kontroly hospodaření (se závě-
rem „bez výhrad“) za rok 2017 a účetní zá-
věrka obce ke konci roku 2017. 

      Nebyla schválena výjimka z doby noč-
ního klidu pro letošní ročník Studenec-
kého nohejbalu. 
      Dále zastupitelstvo projednalo a schvá-
lilo: 
–    smlouvu týkající se osvětlení přechodu

pro chodce u zdravotního střediska, 
–    výpověď smlouvy o stavebním spoření

a převedení finančních prostředků na
bankovní účet, 

–    půjčky z Fondu rozvoje bydlení, 
–    rozpočtové změny za rok 2018 č. 1, 
–    prodej pozemku v Zálesní Lhotě. 

10

Z jednání ZastupI  
       Druhé zasedání Zastupitelstva obce Studenec v roce 2018 se uskutečnilo 18. června
za účasti 12 zastupitelů a 7 občanů.

sběr nebeZpeČnÉhO Odpadu a eleKtrOZaříZení
      studenec                                                       Zálesní lhota 22. září 2018
      NO bude sbírán                                               u Svatých                                           8.30
      od 1. 9. 2018 do 27. 10. 2018                     u kynčlů                                             8.40
      každou druhou sobotu ve                          u samoobsluhy                               8.50
      sběrném dvoře v kruhovce                        u hospody                                         9.00 
                                                                                      u továrny                                           9.15
                                                                                      na křižovatce                                   9.30

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

pozor!
pneumatiky jsou sbírány pouze bez ráfků. 

pneumatiky z nákladních vozidel a traktorů nebereme!

elekTroZaŘíZeNí = všechno co je na elektrický proud nebo na baterie
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V diskusi pan starosta informoval o násle-
dujících záležitostech: 
–    Práce na pečovatelském domě jsou po-

sunuty kvůli zpoždění přeložky elek-
trického napětí. Slavnostní otevření se
předpokládá 31. srpna. 

–    V současnosti se čeká na poslední do-
kument nutný k žádosti o společné
územní a stavební povolení na vý-
stavbu chodníku podél silnice u křižo-
vatky u Řeznictví Nosek. 

–    Po úspěšném projektu z podzimu 2017
se připravuje podání nové žádosti do
Mezinárodního visegrádského fondu,
která by se týkala spolupráce obcí Stu-
denec, Zuberec, Vrchlabí, polské obce,

s možností zapojení partnera z Ukra-
jiny. 

–    V rámci 100. výročí vzniku samostat-
ného Československa bude dne 28.
října ve Studenci slavnostně odhalena
nová socha T. G. Masaryka. Během dis -
kuse mezi zastupiteli zvítěil názor usku-
tečnit oslavu na parkovišti mezi
kostelem a farou. 

–    Poděkoval Tomáši Chrtkovi a dalším
pořadatelům za organizaci 11. ročníku
Studeneckých mílí. 

      
Pan Boura uvedl, že se hasičské auto Tatra
nachází ve Slatiňanech ve firmě KOBIT a její
poslední úpravy mají být hotovy do konce
června. 

   telstva Obce

pytle s tříděným Odpadem
Naplněné pytle se odkládají vždy první
pondělí v měsíci na sběrná místa!
Příklad pro občany, kteří asi nevědí, co je to
první pondělí v měsíci: pondělí 31. srpna
není první pondělí v měsíci, ale pondělí
1. září opravdu je první pondělí v novém
měsíci (první pondělí může být pouze od
1. do 7. dne v měsíci). 
pOZOr! Ostatní odpady nepatří na sběrná
místa, ale jsou sbírány odděleně – popel-
nice, velkoobjemové kontejnery, mobilní
sběr nebezpečného odpadu a elektrozaří-
zení. Pokud budeme tato pravidla dodržo-
vat, tak se nemůže stát, že se na sběrném
místě najdou pytle naplněné plenami, růz-
ným domácím odpadem, popelem.

Ing. Josef Boura, místostarosta obce

kontejnery na komunální
odpad budou umístěny v zá-
lesní Lhotě od 28. 9. do
30. 9. 2018 u skladovací haly
zETkY Strážník a. s. za koste-
lem! Ve Studenci budou kon-
tejnery umístěny ve sběrném
dvoře v kruhovce u haly kaž-
dou druhou sobotu od 1. 9.
2018 (15. 9., 29. 9., 13. 10.) do
27. 10. 2018 od 9 do 12 hod. 
Uložení odpadu do kontej-
neru bude možné pouze pro
občany Studence a zálesní
Lhoty, pro majitele nemovi-
tostí na území našich vesnic
a po předložení občanského
průkazu!

Děkujeme. OÚ Studenec
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Výlety do studenecké
čsl. 50koruny. 29. února pozbyly platnosti
kolkované rakouské padesátikoruny. Mezi
těmito penězi bylo mnoho kusů s faleš-
nými kolky. Z papírových peněz rakou-
ských byly tedy dnem 1. března v oběhu již
jen desetikoruny a dvacetikoruny. 

Zdražení pošt. Dnem 15. března zvýšeny
byly opět poštovní poplatky. Na dopisy le-
pily se od tohoto dne známky za 30 h, na
pohlednici za 20 h. Za balík do 5 kg platily
se 2 Kč a t. d. 

obecní kroniky. Dne 30. ledna vyšel
zákon o pamětních knihách obecních,
č. 80 Sb. z. a n., který zní: 

§ 1.  Každá politická obec jest povinna za-
ložiti a vésti pamětní knihu obecní. 

§ 2.  K založení a vedení pamětní knihy
obecní zřízena budiž v každé obci ko-
mise. Zápisy provádí kronikář, ustano-
vený obecním zastupitelstvem, za
přiměřenou odměnu. 

§ 3.  Provésti zákon ukládá se ministru
školství a národní osvěty a ministru
vnitra. 

§ 4.  Zákon nabývá platnosti dnem vyhlá-
šení. 

T. G. Masaryk, v. r.
Tusar, v. r., Habrman, v. r., Švehla, v. r.

Prováděcí nařízení k tomuto zákonu vy-
dala vláda republiky československé dne
9. června 1921, č. 211 Sb. z. a n.

cihelna. T. r. prodal Karel Tauchman kru-
hovou cihelnu fmě Fejfar a Mládek. V té

době byla cihelna ve stavu velmi ubohém,
jelikož se v ní za války pracovalo velmi
omezeně. I zařízení strojní nevyhovovalo.
Proto noví majitelé podnik zmodernisovali,
zejména postavili nové zásobníky, zakou-
pili nový cihlářský lis a parní pohon nahra-
dili elektrickým. 

Úprava obce. Od 22. března do 2. dubna
poráženy byly jasany podél státní silnice,
a to od cesty k Bukovině až po sochu sv.
Trojice, na základě usnesení obecního za-
stupitelstva, možno říci nešťastného usne-
sení, ze dne 3. března t. r. Poraženo bylo
celkem 190 mladých stromů, které byly za-
sazeny za starostování Karla Tauchmana
v letech 1893 a 1894. Kmeny těchto
stromů koupil od obce majitel soustružnic-
tví Seidler z Nové Paky a platil 480 Kč za 1
m3, kterých bylo 42. Roští a pařezy byly
prodány domácímu obyvatelstvu za 2600
Kč, takže obec utržila celkem 22 760 Kč. Ja-
kmile byly tyto stromy odvezeny a pařezy
vykopány, započato bylo ihned s vysazo-
váním nových jasanů, kterých zasazeno
bylo 200. 

Podpora v nezaměstnanosti. 31. března
zastaveno bylo vyplácení podpory v neza-
městnanosti, která byla vyplácena od 25.
ledna 1919. Za tuto dobu vyplaceno bylo
v obci úhrnem více než 150 000 Kč. 

elektr. osvětlení. 8. dubna konána byla
v hostinci u Višňáků veřejná schůze, na
které mluvil o elektrickém osvětlení a po-
honu rolník Jan Černý z Věkoš, předseda

Studenecký zpravodaj                                                                                                                                                           4 I 2018
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  minulosti
Svazu elektráren v Hradci Králové. Ježto byl
v této době ještě velký nedostatek petro-
leje a 1 l stál 15 Kč, byl zájem občanstva
o elektrické osvětlení značný. 

Volby. 18. dubna konány byly volby do
poslanecké sněmovny. V župě zdejší kan-
didovalo 14 politických stran: 8 českých, 5
německých a 1 česko-německo-židovská. 
Volby tyto ve zdejší obci provedeny byly
v hostinci u Višňáků. Ve volební komisi za-
sedali: Emil Flégl, starosta, Karel Karásek
č. 303, Josef Grosman č. 149, Petr Šimek
č. 140 a továrník Jan Fejfar. Předsedou této
komise zvolen starosta obce. V seznamu
voličském zapsáno bylo celkem 944 voličů,
z toho 411 mužů a 533 žen. Volby trvaly od
8 hod. ráno do 4 hod. odpoledne a výsle-
dek jejich byl následující: odvedených hlas.
lístků 863, platných 850. Z nich obdržela 
      strana národně sociální           321 hlas
      strana lidová                            268 hlasů
      strana republikánská             122 hlasů
      strana živnostenská                 59 hlasů
      strana národ. demokratická  45 hlasů
      strana sociální (Modráček                      

a Hudec)                                       19 hlasů
      strana soc. demokratická          9 hlasů
      sdružení živnostníků,                              

domkářů a maloroln.                 3 hlasy
      němečtí soc. demokraté            2 hlasy
      sdružení strany židovské           2 hlasy

Volby. 25. dubna konány byly volby do se-
nátu. Oprávněných voličů bylo 861, z toho
386 mužů a 475 žen. K volbám, které byly
konány opět u Višňáků, dostavilo se 357

mužů a 428 žen. Platných hlasů odevzdáno
773, z nichž připadlo
      straně národně socialistické     325 hl. 
      straně lidové                                  254 hl. 
      straně republikánské                  105 hl. 
      straně živnostenské                       37 hl. 
      straně národně demokratické    35 hl. 
      straně sociálně demokratické     17 hl. 
Průběh obojích voleb byl klidný. 

elektr. osvětlení. 9. května konána byla
v hostinci u Višňáků ustavující valná hro-
mada „Družstva pro rozvod elektrické
energie ve Studenci“. V 8 hod. večer zahájil
tuto schůzi starosta obce Emil Flégl. Po
schválení stanov došlo k volbě předsednic-
tva a výboru. Předsedou zvolen Josef Se-
dláček, obchodník, místopředsedou Josef
Erban č. 60, pokladníkem Josef Jezdinský,
učitel, dozorcem Karel karásek č. 303. Do
výboru zvoleni: Emil Flégl, Karel Jech,
Frant. Fejfar a Frant. Vancl. V této valné hro-
madě se přihlásilo za členy Družstva více
než 100 osob. Na každé zamýšlené světlo
(lampu) určen podíl ve výši 227 Kč, které
měly býti splaceny do konce května t.
r. Tyto podíly měly hraditi vydání spojená
s rozvodem elektr. proudu po vsi, které se
odhadovalo na 1, 000. 000 Kč. Elektrické
zařízení v domě platil si každý zvlášť. Zaří-
zení toto bylo sice nákladné, ale nutno po-
znamenati, že v této době nebyla vůbec
nouze o peníze. Se stavbou započato bylo
počátkem léta. 

19 I rok 1920
bez jazykové úpravy
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Vii. slet všesokolský. Ve dnech 28.
června–1. července zúčastnilo se členstvo
zdejšího Sokola VII. sletu všesokolského
v Praze. Z 91 členů jednoty zúčastnilo se
sletu 55 členů a z těch cvičilo 30 členů. Do-
rostenců cvičilo 18. 

Vyživovací akce. 6. července skončeno
bylo vaření polévek a kakaa pro chudé děti
obce, které trvalo od 26. VI. 1919 do 6. VI.
1920. Americká misse a Čsl. péče o dítě da-
rovala škole k tomuto účelu 271 kg sádla,
56 kg slaniny, 300 kg rýže, 600 kg mouky,
388 kg fazolí, 146 dkg kakaa, 103 kg cukru
a 2975 krabic mléka. Průměrně bylo vy-
dáno denně 200 porcí. 

Sokol. besídka. 28. srpna pořádala těl.
jednota Sokol ve své místnosti u Višňáků
„zpěvní večer“ za spoluúčinkování sl. Ja-
nečkové z Kroměříže, Karla Čermáka, jeho
choti a J. Metyše z Jilemnice. Zpěvná i hu-
dební čísla byla velmi pěkná a účast obe-
censtva dobrá. 

Škola. Během školních prázdnin bylo in-
stalováno elektrické osvětlení do školní
budovy, kde bylo umístěno celkem osm
světel. 
Dne 1. září t. r. učili na škole: říd. uč. Marek,
uč. Jezdinský, Hák, Votočková a Jelínek.
Učitel Zelinka ustanoven do Pardubic,
proto V. a VI. třída měly učení ob den. Do
školy chodilo 281 dětí. 

kostel. 9. září upevněny byly na kostelní
věži nové hodinové číselníky. Zhotovil je
František Exner, truhlář č. 200, a číslice vy-
zlatil Jan Fejfar z Podlevína. Tato oprava vy-
žádala si nákladu 1800 Kč, které byly
uhrazeny dobrovolnými dary na faře slože-

nými. 
elektr. osvětlení. 16. října provedena byla
první zkouška s elektrickým osvětlením
v obci. Pro Studenec postaven byl jeden
transformátor u továrny fmy Fejfar a Mlá-
dek. Poněvadž se ukázalo, že nestačí, po-
staven ještě jeden transformátor, a sice
u Tomášových čp. 104. Počalo se tedy ve
Studenci od tohoto dne svítiti elektřinou. 

oslava. 28. říjen oslaven přednáškou uči-
tele Jezdinského, po níž sehrál spolek Li-
dumil div. hru „Josef kajetán Tyl“. 

kostel. 29. listopadu bylo prvně rozžato
elektrické světlo v místním kostele, poří-
zeno bylo nákladem majitelky velkostatku
Jany Hiltlové a stálo 15. 000 Kč. 

Poměry. Rok 1920 nebyl právě příznivý.
Následkem neúrody byla nouze o chléb
i mouku, které se prodávaly ještě na lístky.
Drahota nepolevila, ba cukr ještě více po-
dražil, kg stál 8 Kč. I o uhlí jest ještě nouze
a platí se za 1 q hnědého 36 Kč, za 1 q hor-
noslezského 60 Kč. Ostatní potřeby životní
byly již k dostání. Štěstím bylo, že tohoto
roku zlepšily se poměry v tkalcovství (i ruč-
ním), takže lid měl dobré výdělky. 
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Zprávy
ZŠ a mŠ studenec
      Úvod školních zpráv každoročního čtvrtého čísla Studeneckého zpravodaje patří tra-
dičně žákům 9. ročníku, se kterými se představitelé obce a pedagogičtí pracovníci roz-
loučili v poslední den školního roku 2017/2018. Samotní mluvčí třídy se při závěrečném
programu rozloučili jako „nejhorší třída“ v historii studenecké školy, ale naštěstí bylo
k této pravdě poměrně daleko. Nelze ale rozhodně popřít některé prohřešky různého
typu. K nim patří rozhodně trochu macešský vztah k zařízení třídy, po kterém muselo
následovat vymalování učebny a výměna všech žaluzií (pokusy o náhrady škody ztro-
skotaly na odmítnutí kolektivní viny, přestože se k tomuto principu český národ občas
s oblibou uchyluje) a především schopnost této třídy produkovat velké množství „směs-
ného komunálního odpadu“. Na omluvu této třídy je nutno říci, že byla nejpočetnější
třídou v rámci školy a mohly se na ní projevit určité organizační změny v průběhu školní
docházky. To vše však v žádném případě nebrání ve výsledném pozitivním hodnocení
této třídy a jejímu výraznému zápisu do historie studenecké školy. 
      V rámci hodnocení uplynulého školního roku obdržela ocenění za reprezentaci školy
ve vědomostních soutěžích Adéla Nosková a Filip Ulman a za reprezentaci školy ve spor-
tovních soutěžích Lukáš Link a Vítek Štefan. Pamětní list za reprezentaci školy ve vědo-
mostních soutěžích byl udělen Kláře Kuříkové a ve sportovních soutěžích Veronice
Bergerové, Josefu Efenberkovi, Matyáši Hrubému, Ivaně Hrnčířové, Vojtěchu Reinerovi,
Vladislavu Synkovi a Lindě Zahradníkové. Během školní docházky získali tito žáci za při-
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spění pedagogů, svých trenérů i ostatních žáků řadu významných úspěchů v různých
soutěžích na všech úrovních včetně mezinárodních. 
      A tak i s touto „devítkou“ si učitelé i další zaměstnanci školy užili trochu trápení, ale
i spoustu veselých či příjemných zážitků a ty je lepší si uchovat v mysli a paměti. A bu-
deme si přát, aby většina z nich v tomto duchu vzpomínala i na studeneckou školu
a v případě potřeby nebo prostě jen tak zase našla cestu zpátky a přišla se podívat, co
se změnilo v jejich školních lavicích. 
      O tom, zda se něco výrazně změní, se jednalo vlastně v průběhu celého uplynulého
školního roku. Nejvíce diskusí bylo vedeno o reformě financování regionálního školství,
která má být založena na počtu odučených hodin. Celá reforma byla nakonec opět od-
ložena a měla by být spuštěna od 1. ledna 2020. Zrušena byla i povinnost přijímat do
mateřských škol dětí mladší tří let, naopak plná podpora byla vyjádřena podpůrným
opatřením pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Změny směrem k zmírnění
některých limitů se dočká s účinnosti od 1. září 2018 i tzv. pamlsková vyhláška. Velké di-
skuse byly vedeny i o platech v regionálním školství, které v souvislosti se současným
růstem mezd přestávají držet krok. Především v odměňování nepedagogických pracov-
níků jsou platy dané Nařízením vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě naprosto nekonkurenceschopné. 
      V rámci studenecké školy probíhala v průběhu roku celá řada jednání souvisejících
s přístavbou kmenových učeben pro první stupeň. V současné době dospělo toto řízení
k podání žádosti o stavební povolení a další osud přístavby závisí na případných dotač-
ních možnostech či finančních rozpočtových limitech Obce Studenec. 
      Samotný školní rok 2017/2018 výrazně nevybočil z ostatních školních let. Vedení
školy a jednotliví pedagogičtí pracovníci se snažili být otevření k rodičům a i proto pro-
běhla v průběhu školního roku řada diskusí o řadě problémů. Ne vždy se určitě podařilo
vyřešit vše ke spokojenosti obou stran, ale někdy je podstatné i to, že se daný problém
řeší. Obdobně jako v celé České republice (ale i v ostatních evropských zemích) byla ve-
dena velká diskuse o využívání mobilních telefonů a na základě dotazníkové ankety bylo
přikročena na základě většinového názoru k omezení mobilních telefonů v průběhu vy-
učování. 
      Hlavní vzdělávací cíle školy byly naplněny, neboť všichni žáci prospěli a více než po-
lovina žáků školy prospěla s vyznamenáním. Obdobně všichni žáci byli přijati k dalšímu
studiu na středních školách a odborných učilištích, i když stále platí skutečnost, že by
někteří rodiče měli zvážit předpoklady svého dítěte k dalšímu studiu a někdy raději volit
učební obor, který v řadě případů je mnohem perspektivnější (z hlediska pozdějšího
uplatnění na trhu práce) než některé střední školy. Až na některé výjimky také nebyly
řešeny vážné kázeňské problémy, které jsou v takovém případě předávány k projednání
orgánům sociálně-právní ochrany dětí. Úspěšnou nadstavbou hlavního poslání školy
jsou úspěchy žáků studenecké školy ve vědomostních a sportovních soutěžích na všech
regionálních úrovních včetně celostátního. O těchto výsledcích jsou čtenáři Studenec-
kého zpravodaje průběžně informováni. 
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      Studenecká škola bude i v dalším školním roce pokračovat ve dvouletém projektu
(termín ukončení do 31. srpna 2019) Kvalitním vzděláváním k rovným příležitostem
v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. V rámci tohoto projektu pro-
bíhá školní asistence pro žáky s výchovnými a vzdělávacími problémy, další vzdělávání
pedagogů, podpora čtenářské a matematické gramotnosti, rozvoj logického myšlení
a podpora žáků s poruchami učení. Vedle nezbytných nákladů na zajištění těchto čin-
ností jsou pořizovány z těchto zdrojů i učební pomůcky. 
      Na rozdíl od většiny škol neutichá ruch ve studenecké škole ani o prázdninách. Až
na čtrnáctidenní odstávku je v provozu školní jídelna, prázdninový provoz zajišťují i obě
mateřské školy, čehož využívají i rodiče z okolních obcí (pro příští prázdniny dojde
k úpravě úhrady neinvestičních nákladů u dětí z jiných mateřských škol). Probíhá i řada
oprav a dalších zlepšení a rozšíření nabídky především volnočasových aktivit. Postupně
budou instalovány nové herní prvky do zahrady studenecké mateřské školy a po dohodě
se studeneckým Orlem bude upraven prostor u vzduchové trampolíny o nové dopadové
zóny a síťovou pyramidu. 
      V neposlední řadě vedení školy zajišťuje další školní rok i po personální stránce a po
jednání s celou řadou zájemců je školní rok 2018/2019 plnohodnotně obsazen na všech
pozicích, což v současné době není rovněž jednoduchou záležitostí. 

PaedDr. Petr Junek
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akTiViTa i. STuPeň 2017/2018

 Poř.  Třída    Jméno                              Body

    1.      4.B    Chrástová Barbora          287
    2.     5.A    Buďárek Šimon                260
    3.      4.B    Pavlová Karolína              168
    4.      4.B    Šedivý Josef                      167
    5.      4.B    Hamáčková Šárka            152
    6.     3.A    Šimková Lucie                  150
    7.      5.B    Mečíř Samuel                    146
    8.      4.B    Ottová Petra                      143
    9.     4.A    Dědeček Jakub                113
  10.      2.B    Galbavá Anita                   110

akTiViTa ii. STuPeň 2017/2018

 Poř.  Třída    Jméno                              Body

    1.      8.B    Podzimek Tomáš           1322
    2.      7.B    Link Radim                        629
    3.        9.    Nosková Adéla                 594
    4.        9.    Ulman Filip                        504
    5.      7.B    Chrástová Magdaléna    502
    6.        9.    Kuříková Klára                  479
    7.      7.B    Kuřík Matouš                     397
    8.      8.B    Urbancová Klaudie         327
    9.      6.B    Pfeifer Erik                          325
  10.      7.B    Pekárková Lucie               317

Nejlepší sportovec
a nejaktivnější žák školy
      Již tradičně se vyhlášení celoročních soutěží o nejlepšího sportovce a nejaktivnějšího
žáka školního roku zúčastnil zajímavý sportovec. Tentokrát pozvání přijal český basket-
balista s kořeny ve Studenci Tomáš Pomikálek. Tomáš začínal v týmu Kondoři Liberec,
s týmem ČEZ Basketball Nymburk získal dva tituly Mistra ČR, byl členem reprezentačního
A týmu, je vítězem individuální smečové soutěže Slam Dunk Contest ČR, v současné
době hraje za BK Děčín. Nejprve Tomáš předával ocenění žákům I. stupně, kde se nej-
úspěšnějším žákem stala Barbora Chrástová. V těsném závěsu se na druhém místě se
umístil Šimon Buďárek a na třetím místě Karolína Pavlová. Titul nejlepšího sportovce na
I. stupni získal z chlapců Matěj Tauchman. Titulem nejlepší sportovkyně na I. stupni byla
oceněna Barbora Chrástová. Poté se přistoupilo k vyhlašování výsledků na druhém
stupni. Zde soutěž o nejaktivnějšího žáka II. stupně vyhrál Tomáš Podzimek, který vynikl
především v matematické, fyzikální a přírodopisné olympiádě. Na druhém místě v sou-
těži o nejaktivnějšího žáka se umístil Radim Link, který má nejvíce úspěchů v matema-
tických soutěžích a na třetím Adéla Nosková. Titul nejúspěšnější sportovkyně a sportovec
II. stupně získali sourozenci Jan a Markéta Štefanovi a to díky svým výrazným úspěchům
na mnohých sportovních akcích. Deset nejúspěšnějších žáků I. a II. stupně a deset nej-
lepších sportovců I. a II. stupně získalo hodnotné ceny v podobě sportovních potřeb
a poukázek do knihkupectví a papírnictví v Jilemnici. Tomáš Podzimek jako nejúspěš-
nější žák školy získal cenu z fondu Medy Mládkové. 
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SPorT i. STuPeň 2017/2018

 Poř.  Třída    Jméno                              Body

    1.      4.B    Tauchman Matěj              277
    2.     5.A    Planík Martin                    251
    3.      4.B    Chrástová Barbora          248
    4.      4.B    Pavlová Karolína              202
    5.      5.B    Mečíř Samuel                    197
    6.      4.B    Šedivý Josef                      196
    7.      4.B    Pochop Petr                      195
    8.     3.A    Pochop Václav                  190
    9.     2.A    Buďárková Laura             182
  10.      4.B    Brožová Petra                   177

SPorT ii. STuPeň 2017/2018

 Poř.  Třída    Jméno                              Body

    1.      7.B    Štefanová Markéta          811
    2.      7.B    Štefan Jan                          746
    3.     7.A    Huřťáková Karolína         420
    4.        9.    Zahradníková Linda       389
    5.     7.A    Votočková Pavlína           335
    6.        9.    Reiner Vojtěch                  330
    7.        9.    Synek Vladislav                320
    8.      7.B    Berger Ondřej                   317
    9.        9.    Štefan Vít                            312
  10.     8.A    Pauček Jan                         310

Tomáš Pomikálek, druhá
řada: Bára Chrástová, Petra
Ottová, Venda Pochop,
Péťa Pochop, Lucka Šim-
ková, Šimon Buďárek, Mar-
tin Planík, Pepča Šedivý,
Matěj Tauchman, první
řada: Petra Brožová, Kája
Pavlová, Anitka Galbavá,
Laura Buďárková, Šárka
Hamáčková

třetí řada: Vítek Štefan,
Tomáš Pomikálek, Filip
Ulman, Vojta Reiner, druhá
řada: Pája Votočková,
Klaudie Urbancová, Erik
Pfeifer, Matouš Kuřík,
Radim Link, Honza Štefan,
Tomáš Podzimek, Majda
Chrástová, Lucka Pekár-
ková, Ondra Berger, první
řada: Kája Huřťáková,
Adéla Nosková, Klára Kuří-
ková, Makéta Štefanová,
Linda Zahradníková, Vláďa
Synek, Honza Pauček

                                                                                                                                                                                                             4 I 2018
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SběroVé Soutěže V ZŠ StudeNec
      Ve studenecké základní škole sbírají žáci sušené byliny, pomerančovou kůru, starý
papír, použité baterie a nepotřebná elektrozařízení. Sušené byliny jsou žákům proplá-
ceny v plné výši, ostatní sběr probíhá formou soutěží a žáci získávají odměnu formou
poukázky do jilemnických obchodů, či nějakou jinou věcnou cenu. Nejlepšími sběrači
starého papíru a pomerančové kůry jsou: 

20

starý papír

   1.    Sladovník Vlastimil       5.A     2899 kg
   2.    Podzimek Tomáš           7.B     1515 kg
   3.    Štefan Vít                         8.B     1509 kg
   4.    Kalenský Adam                9.      886 kg
   5.    Paučková Lucie              5.B       885 kg
   6.    Kejmarovy J+L                 9.      762 kg
   7.    Ottová Petra                   3.B       735 kg
   8.    Drbohlavová Eliška         9.      719 kg
   9.    Vanclová Lenka             1.B       659 kg
10.    Brožová Petra                 3.B       609 kg

pOmeranČOvá Kůra

   1.    Horáček Dominik         5.A       9710 g
   2.    Kubátová Klára              3.B       8040 g
   3.    Link Radim                      7.B       8000 g
   4.    Hamáčková Šárka         4.B       7900 g
   5.    MŠ                                     MŠ       6800 g
   6.    Šedivý Josef                    4.B       6500 g
   7.    Mencová Vanessa         2.B       6130 g
   8.    Pavlová Karolína           4.B       5900 g
   9.    Vondra Lukáš                    9.      5600 g
10.    Hamáčková Nikola      8. A       3950 g

Klára Štefanová

recyKlOhraní
      Projekt Recyklohraní pod záštitou Ministerstva školství již nemusím představovat,
protože naše škola již několik let zodpovědně odevzdává elektrozařízení a baterie ke
zpětnému odběru. Za loňský rok odevzdala naše škola 1 485 kilogramů vysloužilého
elektrozařízení a 340 kilogramů baterií. Díky společnosti Asekol, která zajišťuje pro naši
školu svoz a recyklaci vytříděných elektrozařízení, víme, že jsme jako škola uspořili 32,49
MWh elektřiny, 2 220,04 litrů ropy, 126,75 m3 vody a 0,69 tun primárních surovin. Navíc
jsme snížili emise skleníkových plynů o 6, 12 tun CO2, a produkci nebezpečných odpadů
o 26,17 tun. Pro představu: recyklací jednoho notebooku ušetříme množství ropy, na
které osobní automobil ujede téměř 100 kilometrů, nebo dojde k úspoře 392 litrů pitné
vody, které je například spotřebováno při 30 cyklech myčky nádobí. Osobní automobil
vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost
průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie. To znamená, že naše škola ušet-
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řila elektrickou energii pro jednu čtyřčlennou rodinu na téměř 15 let a snížila produkci
skleníkových plynů o množství, které běžně vyprodukují za rok 3 osobní automobily. 
      Nejlepšími sběrači elektra za letošní školní rok jsou: Mencová Vanessa (2.B), Urban-
cová Klaudie (8.B), Sladovník Vlastimil (6.B). Nejvíce baterií do školy přinesli: Vaníček On-
dřej (7.B) – 42,3 kg, Nosková Natálie (2.A) – 20,5 kg a Novotný Vlastimil (3.B) – 10 kg.
Nejlepšími sběrači elektroodpadu za MŠ jsou: Kázmer Dominik, Plůchová Natálie, Jana-
tová Jolana, Brož Martin a Klikarovi Eliška a David. Nejvíce baterií do MŠ donesli: Plůcha
Petr – 38,7 kg, Brož Martin – 33,5 kg a Jemelka Matěj – 3,9 kg. Všichni sběrači elektra i ba-
terií byli odměněni. 
      Nejpilnější v plnění doprovodných úkolů, za které jsou škole připisovány body na
nákup odměn, jsou děti ze 4.B s paní učitelkou Ivanou Kučerovou a děti z MŠ Zálesní
Lhota s paními učitelkami. Děti ze 4.B budou odměněny školními pomůckami a do MŠ
si paní učitelky vybraly učební pomůcky do školky. 
      Děkujeme všem, kteří plnili Recykloúkoly a všem sběračům elektroodpadu a baterií.
Recyklohraní bude pokračovat zase v dalším školním roce. Na spolupráci se těší recy-
klační tým Alexandra Brožová st. a Veronika Plůchová. 

Mgr. Bc. Veronika Plůchová

21
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beseda
s Michalem Malátným
kytaristou a zpěvákem skupiny chinaski

22

      Na konci školního roku se vždy snažíme
žákům naší školy představit nějakou osob-
nost ze sportu nebo kultury. Letos jsme
měli obzvlášť štěstí, protože Jonáš No-
votný nám domluvil setkání se svým strýč-
kem (bratrem jeho otce). 
      Pracovní diář Michala Malátného do-
slova praská ve švech… jak sám říkal,
kromě koncertování se skupinou Chinaski
nezanedbává ani divadlo a pochopitelně
se snaží také být nablízku své rodině. Jako
strýček rozhodně nezklamal a jako zpěvák
nás potěšil svými písničkami, které na ky-
taru doprovodil. Určitě ho překvapila hned
v úvodu besedy naše početná skupina hu-
debníků a zpěváků (i z řad pedagogů), uví-
tací známou písní „Tabáček“. 
      Naše dvě šikovné moderátorky Terka
a Pája Votočkovy posbíraly od spolužáků

otázky a společně jsme je rozdělili do tří
bloků tak, aby si všichni mohli o Michalovi
udělat ucelený „obrázek“. Michal nám
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ochotně, stručně a vtipně odpovídal a čas
s ním až moc rychle utíkal. S úsměvem ve
tváři zvládnul i focení po třídách, podepsal,
co se dalo a myšlenkami už jistě byl
v Praze, kde ho čekaly další pracovní po-
vinnosti. Naši šesťáci se s Michalem rozlou-
čili tanečním a částečně parkurovým
vystoupením za doprovodu songu waka

waka, ve kterém se naštěstí nikdo nezranil. 
      Tato akce byla rychlá, ale povedená,
a Michal Malátný už ví, že ve Studenci měl
fanoušků hodně a teď jich má ještě mno-
hem víc. 
      Poděkování patří všem za příjemný
průběh celé akce. 

Mgr. Romana Macháčová

jaK jsme jelI
dO babIČČIna údOlí
 Účastníci:   žáci 2.A, 2.B a paní učitelky P. Fišarová, M. Šimková a A. Hylmarová
            Den:   12. 6. 2018
      Crrrrr! Zazvonil budík, očekávaný den nastal. Sešli jsme se u sokolovny a vyrazili na
výlet autobusem. Cesta chvíli trvala, ale všichni se dočkali. Babiččino údolí nás přivítalo
krásným parkem, který nás dovedl k mlýnu. Tam nás zastihl déšť, netrval však dlouho.
Po návštěvě vodního mlýna už bylo krásně. Pan mlynář a mlynářka s dětmi v krojích za-
hráli krásné představení s písničkami, někteří z nás si mohli i zatancovat. Cestou ke Sta-
rému bělidlu jsme se vyfotili u sousoší Babičky a dětí. Před krásnou roubenou chalupou
nás přivítala babička s vnoučaty chlebem a solí. Moc se nám také líbil Viktorčin splav.
Nasvačili jsme se a koupili si drobnosti na památku. Dalším krásným místem, které jsme
navštívili, byl zámek. Tím nás provázela služebná a Leopold. Ti nás naučili správnému
chování a uvedli nás k samotné paní kněžně. V posledních pokojích se nás ujala milá
slečna Hortenzie. Po prohlídce jsme se najedli v přírodě, navštívili náhon, altánek v parku
a potom zase hurá domů.

Za 2. třídy Anitka Galbavá a Jakub Tauchman
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výlet 7.a
      Dne 13. 6. se 7.A sešla na autobusovém nádraží v Jilemnici, odkud odjížděla směr
Horní Mísečky. Po příjezdu autobusu jsme si začali uvědomovat, že dobrodružství právě
začíná. Cesta utekla rychle, ale čekání na klíče od chalupy bylo delší. Nemohli jsme se do-
čkat, až si vybalíme věci a ubytujeme se. Všichni jsme museli chodit pomalu, protože
schody byly velice strmé a kluzké. Ale pokoje byly super. Nastal čas oběda a šli jsme si
udělat oběd – čínskou polívku. Protože počasí nepřálo, tak jsme po obědě měli ještě chvíli
čas, hráli jsme hry, tancovali, zpívali, a hlavně to nejlepší – povídali jsme si! Najednou se
vyčasilo, a tak jsme rychle sbalili věci a šli na túru – směr Zlaté návrší. Po několika zatáč-
kách a pár kapkách deště jsme v cíli. Udělali jsme pár fotek, rozhlédli se po okolí, které

planeta ČesKO Adam Vancl, 8.B

Dne 27.června 2018 se druhý stupeň Základní školy Studenec vydal do kina v Jilemnici.
Tam jsme viděli naučný film od studia Airo. Tento film vypráví o České zemi, jejích zvířa-
tech a jejích lesích. Moc zajímavé bylo, že takový několikatunový tank, o kterém si mys-
líme, že ničí přírodu, tak prospívá jednomu malému živočichovi. Ten živočich se jmenuje
listonoh. Jako dospělec naklade několik vajíček do kaluže a pak když jede tank, motorka
nebo automobil, je rozveze na kolech zase do nějakých dalších kaluží. A když ty kaluže
vyschnou, tak dospělci zahynou. Byl to zajímavý příběh tohoto živočicha. Další zajímavé
zvíře je sysel obecný, který sídlí v Boleslavi na sídlišti. Zajímavé na tom je, že se nestal pla-
chým a zvyknul si na lidi. Teď je to takový mazlíček pro občany Boleslavi. Bylo tam toho
mnohem a mnohem víc, ale to bychom tu byli do večera. Tento film se mi líbil, byl naučný
a všichni si z toho něco odnesli. Těm, kteří mají rádi přírodu, bych tento film doporučil.
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bylo velice mlhavé a deštivé. Jelikož jsme byli zmoklí a hodně foukalo, odebrali jsme se
na cestu zpět. V chatce jsme byli chvilku jako mrtvoly, ale poté jsme opět ožili. Večer jsme
hledali klacky na ohýnek, abychom si mohli udělat večeři – opéct buřty. Nejen že jsme
se najedli, ale také jsme se i ohřáli. Poté následovala skupinová vědomostní hra Riskuj,
kde jsme vyzkoušeli naše hlavy z různých odvětví – matematika, sport, zeměpis, slovní
přesmyčky, atd. Druhý den jsme vstávali již v půl sedmé, abychom se stihli nasnídat (čaj
jsme měli připravený), sbalit věci a uklidit chatu a mohli jsme se dát na cestu do Špind-
lerova Mlýna. Cesta byla strmá, kluzká – no po sjezdovce. Všichni jsme to zvládli bez prob-
lémů a těšili jsme se na odpočinek v bazénu. Tam jsme si zaplavali, zablbli, vyřádili na
tobogánu, odpočinuli ve vířivce. Uteklo to jako voda a šli jsme do centra města, kde jsme
měli rozchod. Někdo si došel koupit kebab, jiní zůstali věrní domácím řízkům. Poté jsme
odjížděli autobusem až domů… Výlet jsme si velice užili a klidně bych jela znova. 

Eliška Olosová

výlet 8.b
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      Krásné červnové počasí si třída 8.B
velmi užila na třídenním školním výletu na
Malé Skále. Vlakem ze Staré Paky jsme tu
byli co by dup. V autokempu Ostrov jsme
zdárně postavili stany. Odměnou nám bylo
osvěžující koupání v příjemné vodě Jizery.
Odpoledne jsme si zpestřili výšlapem na
zříceninu skalního hradu Vranov, jinak na-
zývaného Pantheon, odkud jsou krásné

výhledy do okolí. Kvečeru nás čekal ještě
vyšší kopec, a to do Besedických skal. Nád-
herná skalní oblast nad údolím Jizery, která
se skládá z trojice skalních měst – Besedic-
kého, Kalicha a Chléviště. Únavu z nás
spláchla opět koupel v řece. 
      Druhý den jsme si užívali na kánoích.
Začátky nebyly pro některé dvojice vůbec
snadné, ale na docela poklidné části řeky
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z Líšného jsme si vše vyzkoušeli, porozu-
měli základním principům a dokonce se
v praxi naučili tahat potopené lodě. Posil-
něni obědem jsme pak sjížděli druhou část
z Malé Skály do Dolánek u Turnova. Někteří
strávili více času ve vodě než na lodi, ale
v horkém počasí bylo osvěžení potřeba.
Pro zpáteční cestu jsme si vypůjčili kolo-

běžky, protože zde vede pěkná cyklos-
tezka Greenway Jizera, a tak jsme trasu
dlouhou asi 8 km pěkně zvládli. To se nám
to večer spalo… 
      Z výletu domů jsme si přivezli pár od-
řenin, ale hlavně spoustu krásných zážitků
a nových zkušeností. 

Mgr. Petra Pohořalá

Studenecký zpravodaj                                                                                                                                                           4 I 2018

26

STUDENECKÝ-ZPRAVODAJ-4-050918-56+4.qxp_Sestava 1  05.09.18  8:59  Stránka 26



Školní sportovní klub
      Závěr školního sportovního roku tradičně patří Dětským olympijským hrám v lehké
atletice, které jako vždy v polovině června proběhly na lehkoatletickém stadionu v Tur-
nově. 
      I když studenecká výprava neodjížděla z různých důvodů v nejsilnější sestavě, při-
vezla celou řadu medailí, hodnotných výkonů a dalších umístění v první desítce. Mezi
dívkami se studeneckým atletkám dařilo nejvíce mezi mladší žákyněmi ve skoku do
dálky, neboť obsadily dvě první místa, zvítězila Markéta Štefanová před Luckou Pauč-
kovou. Markéta Štefanová ovládla i běh na 800 m a přidala tak druhou studeneckou zla-
tou medaili. Jedinou zlatou medaili mezi chlapci zajistil pro studeneckou školu Jakub
Heman ve skoku do výšky. Medailovou
sbírku doplnili stříbrnou medailí Lukáš Link
mezi staršími žáky v běhu na 1500 m
a bronzovou medailí Honza Štefan v běhu
na 800 m mezi mladšími žáky. Za zmínku
stojí i čtvrtá a hodnotné výkony Petra Ma-
zánka ve skoku do výšky (starší žáci)
a Honzy Štefana v hodu kriketovým míč-
kem (mladší žáci). 
      Závěr června rovněž patří Běhu olym-
pijského dne v den založení Mezinárod-
ního olympijského výboru. Studenecká
škola vždy jezdila na tuto akci do Jilemnice

27
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a letos se rozhodla uspořádat vlastní Běh olympijského dne. Z mnoha nabízených variant
byl nakonec vybrán prostor areálu studenecké Zetky, který byl vzorně připraven záslu-
hou Vladimíra Junka a Jaroslava Háka, kteří se zároveň podíleli na celkové organizaci
běhu. 

výsledKy pOdle rOČníKů
1. ročník

         1.             Barbora Háková                                       1.             Max Pacholík
         2.             Ela Korotvičková                                      2.             Kryštof Novotný
         3.             Eva Chrtková                                            3.             Jan Mejsnar

2. ročník

         1.             Eliška Jodasová                                        1.             Jiří Hampl
         2.             Gabriela Hájková                                     2.             Viktor Konečný
         3.             Laura Buďárková                                     3.             Jakub Šulc
                          Kamila Klouzová
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3. ročník

         1.             Alena Brejšová                                         1.             Oldřich Tomáš
         2.             Lucie Šimková                                          2.             Jakub Lejdar
         3.             Klára Kubátová                                         3.             Václav Pochop

4. ročník

         1.             Bára Chrástová                                         1.             Matěj Tauchman
         2.             Karolína Pavlová                                      2.             Šimon Mejsnar
         3.             Jana Vanclová                                           3.             Vojtěch Trejbal

5. ročník

         1.             Gabriela Hubálovská                              1.             Matyáš Munzar
         2.             Zuzana Tomášová                                   2.             Samuel Mečíř
         3.             Monika Kuříková                                     3.             Martin Planík

6. ročník

         1.             Zuzana Bourová                                      1.             Jakub Hermann
         2.             Lucie Paučková                                        2.             Jonáš Novotný
         3.             Nelya Ryashko                                          3.             Tomáš Buryánek

7. ročník

         1.             Markéta Štefanová                                  1.             Jan Štefan
         2.             Magda Chrástová                                    2.             Ondřej Berger
         3.             Karolína Huřťáková                                 3.             Daniel Plecháč

8. ročník

         1.             Pavlína Holečková                                   1.             Jan Pauček
         2.             Denisa Gottvaldová                                2.             Filip Matuška
         3.             Klaudie Urbancová                                 3.             Daniel Navrátil

9. ročník

         1.             Linda Zahradníková                               1.             Lukáš Link
         2.             Veronika Bergerová                                2.             Vít Štefan
         3.             Adéla Nosková                                         3.             Matyáš Militký

Závěrečné vyhodnocení se konalo v amfiteátru a první tři závodníci obdrželi tričko s em-
blémem Olympijského dne. 

PaedDr. Petr Junek
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KnIhOvna
Za druhé čtvrtletí letošního roku přibyly do knihovny tyto nové knihy: 
Pro DoSPělé

30

Brockmole, Jessica: dopisy z ostrova Skye
Hanibal, Jiří: kat lidumil
Diamond, Lucy: Já a pan Jones
Quick, Amanda: Pokřivená zrcadla
Quick, Amanda: Nikomu nevěř
Quick, Amanda: dlouhá noc
Howell, Hannah: anděl z Vysočiny
Robertsová, Nora: Sluneční drahokamy
Moriarty, Liane: Tři přání
Vondruška, Vlastimil: Husitská epopej V, VI
Mooreová, Ann: Irská kráska
Bryndza, Robert: dívka v ledu
Bryndza, Robert: Noční lov
Bryndza, Robert: Temné hlubiny
Bryndza, Robert: do posledního dechu
May, Peter: Skála
May, Peter: Muž z ostrova Lewis
May, Peter: Šachové figurky
Picoultová, Jodi: Čas odejít
Picoultová, Jodi: Vlk samotář
Picoultová, Jodi: Vypravěčka
Picoultová, Jodi: Velké maličkosti
Vondruška, V.: Letopisy královské komory
Adler-Olsen, Jussi: Žena v kleci
Adler-Olsen, Jussi: zabijáci
Adler-Olsen, Jussi: Vzkaz v láhvi
Bourdin, Francoise: Clařino tajemství
Segal, Erich: Gentlemani z Harvardu
Patterson, James: Sedmé nebe

Pearsonová, Mary: Falešný polibek
Pearsonová, Mary: Temná krása
Pearsonová, Mary: zrádné srdce
Lindseyová, Johanna: Oddej se lásce
Lindseyová, Johanna: Triumf lásky
Lindseyová, Johanna: Láska si tě najde
Deaver, Jeffery: Pokoj smrti
Mornštajnová, Alena: Hana
Werich, Jan: Listování
Suchý, Jiří: Pan Voskovec z Manhattanu
Gordon, Noah: katalánec
Muenker, B.: Plané rostliny střední Evropy
Weir, Andy: artemis
Castillo, Linda: Střípky ticha
Quinnová, Julia: S láskou, Eloise
Jeffries, Sabrina: Odvážná dáma
Jeffries, Sabrina: Provdána za vikomta
Jeffries, Sabrina: Nesmlouvej s ďáblem
Harrisová, Ráchel: Mé sladké šestnácté století
Harrisová, Ráchel: Příběh dvou století
Sheldon, Sidney: Hvězdy svítí z výšky
Robb, J. D.: Neomylný instinkt
Kleypas, Lisa: …a protože jsi má
Harasimová, Markéta: Sametová kůže
Beaton, M. C.: agatha Raisinová (další díly)
Taylor, Patrick: doktore, fofrem, jde o život
Crombie, Deborah: Nutné jako krev
Lindseyová, Johanna: Markýzův dědic
Lindseyová, Johanna: Nádherná bouře

Pro DěTi
Rožnovská, Lenka: Případy detektiva kláska
znamenité příběhy Čtyřlístku
Podivuhodné příběhy Čtyřlístku
David, Erica: anna Elsa, 4 díly
Bernerová, Rotraut Susanne: Jaro. Léto.
Podzim. zima. Noc. Obrázkové příběhy
Durrell, Gerald: Mluvící balík

Kaucová, Anna: Peču, peču mazance
Zeman, Josef: dobrodružství veverky
Říha, Bohumil: Hra na kluka
Suchl, Jan: Modré jezírko
Maasová, Sarah: krvavé ostří
Maasová, Sarah: Říše bouří
křehká mláďátka
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Pozvánka do knihovny
      Máme za sebou žhavé dny letního času. Mnozí si doufám odpočinuli o dovolených
a prázdninách. Začnou se prodlužovat večery a rozšíří se tím prostor pro chvíle s knihou.
Studentům ve školách rozdají seznam povinné četby, a tak opět zjistíme, kdo nám v le-
tošním roce bude skládat zkoušku z dospělosti. Vždy si přeji, aby skrze návštěvy v kni-
hovně poznali krásu slova a zůstali u knih i po maturitě. 
      Ráda bych Vám tentokráte přiblížila naši českou autorku, jejíž knihy jsme nedávno
objevili. Těším se na shledání s Vámi. 

Ludmila Tauchmanová

alena Mornštajnová
*24. června 1963 Valašské Meziříčí, kde žije. Spisovatelka a pře-
kladatelka. Vystudovala angličtinu a češtinu na Filozofické fa-
kultě Ostravské univerzity. V současné době pracuje jako
lektorka anglického jazyka a překladatelka. Je vdaná a má dvě
dcery. 
Naše autorka mě nejen překvapila, a to mile, ale ještě je v je-

jich hluboce lidských příbězích, nějaké to tajemné plus, které
ani nejde popsat, ale díky němuž čtu její knihy a zároveň vstu-
puji do osudů lidí, které nám ta slova zprostředkovávají. 
Stáváme se součástí příběhů. Každý život je jedinečný a ne-

nahraditelný. Paní spisovatelce děkuji a přeji nám všem, aby
těch knih napsala co nejvíce. Potřebujeme připomenout
mnohé z naší minulosti, aby naše budoucnost neztratila na-
ději. 

31
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hOtýleK
      Vyprávění života, ve všech odstínech
barev. O každodennosti i výjimečnosti
dnů. O narození i smrti. O omylech, chy-
bách, vypočítavosti i obětavosti. 
      Před očima se mi odvíjel život mnoha
lidí, které autorka propojila s budovou „Ho-
týlku“…od soukromého vlastnictví, přes
druhou světovou válku, nástup komu-
nismu, znárodnění, ve kterém si ale čle-
nové rodiny uchovali možnost správcování
za cenu různých ústupků. Opět je velmi
živě popsán rok 1968 a následná normali-
zace, což mi vždy připomene, že máme

s autorkou zřejmě
velmi podobné
vzpomínky, díky
podobnému roč-
níku narození.
A nechybí ani
doba po Same-
tové revoluci. 
      Postav a po-
staviček je tento-
kráte opravdu
velké množství,
ale i střípky osudů
mají svou hloubku. 
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      Dramatický úvod, poté vyprávění
a znovu stejná událost, která uzavře kruh. 
A uprostřed toho kruhu to chvílemi vře, ale
povětšinou prostě plyne život…
      Zasáhlo mě, a znovu jsem si připom-
něla, jak svými chybnými rozhodnutími
ovlivňujeme životy druhých. 
      Kéž bychom měli dostatek času napra-
vit naše „přešlapy“ a kéž by po naší smrti
nevyplavalo něco, co zničí náš obraz v srd-
cích našich drahých, protože již není pro-
stor jim to vše vysvětlit. 

slepá mapa
      Postavy z ro-
mánu se stávají
blízkými, jejich
život by se totiž
mohl odehrávat
na dosah ruky –
v našich rodinách. 
      I my žijeme ži-
voty, ve kterých
učiníme dobrá
i chybná rozhod-
nutí a pak musíme
nějak posbírat střepy, poslepovat a jít dál. 
Kniha je o životě. O jedinečnosti každého
bytí. 
      Postavy románu žijí a kolem nich se
snáší mrak a temnota doby. Plíživě, nená-
padně a postupně zasáhne válka, totalita
a normalizace jejich bytí. 
      Nejvíce mě oslovilo, že v prožívané pří-
tomnosti netušíme, co nám přináší bu-
doucnost. 
      Máme chuť volat na jednotlivé po-
stavy: „NE! Nedělej to! To nedopadne
dobře!“
      Ale my známe historii, do které je pří-
běh zasazen. 

      Oni neznali… netušili…
      Chci věřit, že v případě Anežky bych se
zachovala jinak. Ale já žiji v jiném čase
a nevím, čím mě prověří čas budoucí.
Možná proto jsou knihy paní spisovatelky
tak hluboké – konfrontují nás. 

hana
      Hluboký pří-
běh. Vyprávěný
z několika směrů
a pohledů. Každý
ten pohled, každá
postava zasáhne
čtenáře nebýva-
lou silou sdíle-
ného života. 
      Zatím nej-
úspěšnější kniha
autorky. 
      Není třeba
psát slova tam,
kde se jich nedos-
tává po přečtení knihy, která svou osudo-
vou silou vyrazí čtenáři dech. Po dočtení si
uvědomíme, jakými malichernostmi si
někdy kazíme současný život, za který by-
chom měli děkovat Bohu. 
      Jsem moc ráda, že někdo dokázal takto
zpracovat období holokaustu a totality.
Velmi důležitá kniha v době, kdy na tato
období chtějí někteří zapomenout a ně-
kteří dokonce zpochybňují, že by se něco
takového událo. 

      Knihy paní spisovatelky se doporučují
samy, já jen tiše s úžasem přikyvuji

32
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hasIČI
starŠí dětI
      16. 6. jsme byli na soutěži
v Čermné. Soutěže se zúčastnila
dvě družstva starších dětí a doros-
tenci spolu s dospělými dali dohro-
mady družstvo chlapů. Jelikož bylo
nádherné počasí, hned po odběh-
nutí vydařených útoků jsme naská-
kali do požární nádrže a hezky se
osvěžili. Děti vybojovaly 2. a 4. mí -
sto a chlapi 7. místo. 
      23. 6. se konala soutěž v Dolní
Kalné. Jelo pouze jedno družstvo,
které však nezklamalo a odvezlo si
domů pohár a medaile za krásné
2. místo. 
      25. 6. jsme zakončili letošní ha-
sičáky hraním her, pitím šampáňa
a opékáním buřtů na hradě Kum-
burk a večer se přesunuli do hasi-
čárny, kde jsme přespali do rána.
Všichni jsme si to moc užili a už se
těšíme na příští rok. 

dOrOst
      6. 5. proběhla Hřibojedská stov -
ka, která se konala v Jaroměři. Za
nás soutěžila Barča Vanclová. 
      10. 6. se konalo krajské kolo
v soutěži dorostu v Jablonci nad
Nisou, kam jsme vyrazili opět spo-
lečně s Bukovinou. Nasbírali jsem tu
spoustu nových zkušeností a nako-
nec jsem se umístili takto – Barča na
6. a Pepa na 10. místě. 

Barbora Vanclová
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XvI. 
vŠesOKOlsKý

slet
      Největší tělovýchovná a společenská událost, která připomenula 100 leté výročí
vzniku naší republiky byl XVI. Všesokolský slet. Slet se konal v Praze 5.–6. července 2018. 
      Hromadným cvičením předcházel slav-
nostní Gala večer v pražské sportovní hale,
který ukázal různorodou a bohatou sokol-
skou činnost. V rámci programu získal člen
Sokola Studenec bratr Zdeněk Remsa další
významné ocenění – byl vyhlášen Sokol-
skou sportovní legendou. V přímém televi-
zním přenosu byla připomenuta jeho
sportovní i trenérská životní cesta, která
byla již dříve oceněna největším možným
sportovním uznáním – Zlatým olympij-
ským řádem. 
      Sokol Studenec měl zastoupení i při
hromadných vystoupeních. Škoda, že se
nepodařilo připravit a vyslat vlastní cvi-
čence, a tak naší jednotu zastupovala se-
stra Marie Nyklíčková, která si nenechala
slavnostní chvíle ujít a cvičila spolu se že-
nami Sokola Jilemnice. 
      Příští sokolské setkání bude při XVII.
Všesokolském sletu v roce 2024. Doufejme,
že nezapomenutelné zážitky při hromad-
ných vystoupeních prožijí i cvičenci Sokola
Studenec!

Jaroslav Hák

sOKOl studenec

Zdeněk Remsa na počátku trenérské
činnosti, Vrchlabí r. 1955
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spOrtOvní Klub
studenecFotbal

      Fotbalová sezóna 2017/2018 se už dávno usazuje v archivech a je k dispozici různým
bilancím, statistikám a úvahám. Nejinak tomu bývá pravidelně i ve čtvrtém čísle Stude-
neckého zpravodaje. 
      Fotbalisté Sportovního klubu Studenec mají za sebou náročnou sezónu, neboť poč-
tem jednotlivých týmů patří k největším fotbalovým klubům okresu Semily. To samo-
zřejmě vyžaduje velké úsilí všech trenérů, vedoucích mužstev a organizačních
pracovníků, za což jim patří jedno obrovské poděkování. Navíc na rozdíl od některých
ostatních klubů je velkou devízou i to, že o dění ve studeneckém klubu se stará poměrně
mladá generace členů SK Studenec. 
      Počtu týmů a členů rozhodně neodpovídá zázemí klubu. Jak již byli čtenáři Stude-
neckého zpravodaje informováni, SK Studenec připravuje rekonstrukci stávajících fot-
balových kabin tak, aby vyhovovaly současným požadavkům na fotbalové soutěže.
V současné době je podán projekt k žádosti o stavební povolení a druhou neméně ná-
ročnou částí této akce bude podání žádosti
v rámci investičních dotací MŠMT. 
      Právě problematika dotací je hojně di-
skutovaným tématem současného sportu.
Stále nebyl nalezen ideální model podpory
sportu, stále velká část finančních pro-
středku nedoputuje k samotným sportov-
cům. Na druhé straně SK Studenec byl
úspěšný v dotačním řízení na podporu
sportovní činnosti ze strany MŠMT i Libe-
reckého kraje, pravidelně získává výraznou
podporu i ze strany Obce Studenec a další
finanční prostředky plynou do SK Stude-
nec na základě sportovních výsledků ori-
entačních běžců (zisk medailí na
Mistrovstvích ČR). Naopak nejvíce prob-
lémů v současné době je v oblasti finanční
podpory ze strany Fotbalové asociace ČR,
která se pro rok 2018 nakonec zúžila na
proplácení náhrad rozhodčím a delegátům
při mistrovských zápasech. 
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Trenéři mládeže SK Studenec, zleva: Aleš
Jodas, Luboš Štefan, Petr Huřťák, Jakub
Stránský a Josef Šedivý
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mladŠí přípravKa
      Mladší přípravka hrála v sezóně 2017/2018 pod vedením Petra Bartoně a Martina
Hrubého skupinu A okresního přeboru a obhájila prvenství, i když v této kategorii nejsou
podstatné výsledky, ale získání prvních fotbalových dovedností a návyků. Takže z tohoto
pohledu se to studeneckým nejmenším fotbalistům rozhodně dařilo. Za zmínku stojí
i počet vstřelených branek v průběhu celé sezóny. 

Výsledky jaro 2018

      Košťálov-Libštát                     14:1                           Martinice                                    11:2
      Roztoky                                       6:2                           Jilemnice B                                 16:3
      Jilemnice A                                7:9                           Nová Ves                                     10:1
      Košťálov-Libštát                       3:0                           Martinice                                    14:3
      Roztoky                                    16:1                           Horní Branná B                         15:1
      Horní Branná A                         6:4                           Jilemnice B                                 15:5
      Jilemnice A                                3:4                           Horní Branná B                         17:2
      Horní Branná A                         7:1                           Košťálov-Libštát                       17:0
      Martinice                                 10:4                           Roztoky                                         8:1
      Jilemnice B                                8:3                           Jilemnice A                                   8:3

Střelci branek

        92       Jakub Šulc                     15       Oliver Korotvička
        53       Vojta Kodym                   7       Jirka Hampl
        53       Olda Tomáš                      5       Kuba Havel
        36       Jakub Lejdar                    4       Max Korotvička, Adam Haken, Vašek Pochop
        27       Zdeněk Mazánek           2       Michal Ott, Dominik Šedivý
        21       Jára Bulušek                    1       Fanda Bartoň

Tabulka

    1       Sk Studenec                              30              26               0                4           326:91            78
    2       SK Jilemnice A                           30             25              2               3           336:106          77
    3       TJ Sokol Horní Branná A         30             23              0               7           294:76            69
    4       TJ Sokol Roztoky                       31             17              3             11           219:154          54
    5       TJ Sokol Horní Branná B         30             10              2             18           112:260          32
    6       TJ Sokol Nová Ves                     30                9              3             18           148:280          30
    7       SK Jilemnice B                            30                9              2             19           210:239          29
    8       TJ Sokol Martinice                    29                6              1             22           126:279          19
    9       FK Košťálov-Libštát                  32                4              1             27             71:357          13

STarŠí PŘíPraVky
      V okresním přeboru starší přípravky jsme měli početné zastoupení, neboť zde hrálo
pod vedením Petra Huřťáka, Pepy Šedivého a Aleše Jodase studenecké áčko i béčko

36
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a k tomu ještě mladší žákyně pod trenérským dohledem Andrey Čapkové a Ivety Jeriové.
Dívky dokonce bojovaly dlouho o titul, ale v jarní části sezóny často chyběly hlavní opory
týmu, které nastupovaly již za mladší žáky, případně se věnovaly jiným sportovním ak-
tivitám (Petra Pokorná, Markéta Štefanová, Gábina Hubálovská, Nelya Ryashko). 

Výsledky jaro 2018: 

Dívky

      Studenec A                                 10:6                       Horní Branná                                   3:8
      Studenec B                                   9:2                       Jilemnice                                          9:4
      Vysoké                                         11:3                       Košťálov-Libštát                             3:6
      Roztoky                                          8:5                       Lomnice                                            2:10
      Přepeře                                           6:3                       Nová Ves                                           8:4
      Semily                                             0:8                       Martinice B                                    10:6
      Studenec A                                   6:7                       Martinice A                                      6:5

Studenec A

      Studenec dívky                            6:10                     Studenec B                                      8:7
      Vysoké                                            4:3                       Roztoky                                             2:9
      Přepeře                                           2:1                       Martinice                                       10:4
      Martinice B                                 21:3                       Horní Branná                                   8:10
      Jilemnice                                     14:4                       Košťálov-Libštát                             7:1
      Nová Ves                                        4:0                       Semily                                               5:0
      Studenec dívky                            7:6

Studenec B

      Semily                                             4:5                       Studenec A                                      7:8
      Studenec dívky                            2:9                       Vysoké                                            12:2
      Roztoky                                          7:16                     Přepeře                                             3:2
      Martinice A                                 10:5                       Martinice B                                    11:5
      Horní Branná                                0:8                       Jilemnice                                          1:15
      Košťálov-Libštát                          7:8                       Lomnice                                            3:13
      Nová Ves                                        9:4                       Semily                                               4:10

Střelci branek

Dívky

        58       Nikola Jeriová                      10       Kája Ježková, Gábina Hubálovská
        41       Pavlína Votočková                7       Nela Krebsová
        25       Iveta Bartoňová                    6       Tereza Votočková
        22       Markéta Štefanová               4       Kája Huřtáková, Markéta Hanušová
        14       Nelya Ryashko                       1       Natálie Hansková, Amálie Pilařová, 
        13       Petra Pokorná                                 Maja Constanze Klocek
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Studenec A

      48    Samuel Mečíř                  8   Kuba Huřťák
      45    Patrik Pacholík                6   Míra Ježek
      22    Vojta Trejbal                     5   Matyáš Munzar
      20    Matěj Budín                     4   Pepa Budín
      19    Tim Hofman                    3   Petra Pokorná, David Fantík, David Zahradník 
      16    Matyas Dias Flores         2   Gábina Hubálovská, Pepa Šedivý
                                                           1   Zuzka a Olda Tomášovi, Petr Pochop

Studenec B

      22    David Zahradník            7   Pepa Budín, Míra Ježek, Radim Klouza, 
      20    Matěj Budín                     5   Pepa Šedivý
      13    Tonda Bartoň                  4   Matyáš Munzar
        9    Matěj Tauchman            3   Šimon Horáček, Kuba Huřťák
        7    Patrik Pacholík                2   Matyas Flores, David Fantík, Petr Pochop, Vojta Kodym
        7    Vojta Trejbal                     1   Kuba Šulc, Kuba Lejdar, Adam Maček, Sam Mečíř

Tabulka

    1       TJ Sokol Horní Branná             26             22              1               3           270:92            67
    2       FC Lomnice nad Popelkou    26             21              1               4           238:107          64
    3       Sk Studenec dívky                 26              20               0                6           217:114         60
    4       TJ Sokol Roztoky                       26             18              1               7           278:106          55
    5       Sk Studenec a                          26              18               0                8           212:141         54
    6       SK Semily                                    26             17              1               8           245:134          52
    7       FK Košťálov-Libštát                  26             17              0               9           165:112          51
    8       SK Jilemnice                               26             13              3             10           204:148          42
    9       TJ Sokol Martinice A                26             10              1             15           200:181          31
 10       Sk Studenec B                          26                9               0             17           130:260         27
 11       TJ Sokol Martinice B                26                6              0             20           113:261          18
 12       TJ Sokol Nová Ves                     26                4              0             22             69:279          12
 13       FK Přepeře                                  26                2              0             24             72:234            6
 14       TJ Vysoké                                     26                1              0             25             70:314            3

STarŠí PŘíPraVka DíVky
      Po loňské úspěšné sezóně se tým starší přípravky opět zapojil do celostátní fotbalové
soutěže starších přípravek a po podzimní části postoupil z druhého místa do finálové
skupiny, kde se potkal se skutečně zvučnými soupeři. Pod vedením osvědčené dvojice
Andrea Čapková a Iveta Jeriová dívky statečně vzdorovaly svým „slavným“ soupeřům
a nakonec vybojovaly konečné 4. místo. První turnaj uspořádal Sportovní klub Studenec
na studeneckém hřišti, druhý turnaj se uskutečnil v Plzni. 
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39

Výsledky

      Slavia Praha                                  0:4                       Viktoria Plzeň                                  1:2
      Viktoria Plzeň                               0:10                     Slavia Praha                                     4:7
      Sparta Praha                                 4:11                     Sparta Praha                                    4:9
      MFK Trutnov                                 1:6                       MFK Trutnov                                    4:2

Střelci branek

        13       Nikola Jeriová                 3       Amálie Pilařová              2       Gábina Hubálovská

Tabulka

    1       FC Viktoria Plzeň                         8                7              0               1             35:9               21
    2       SK Slavia Praha – fotbal             8                5              1               2             36:13            16
    3       AC SPARTA PRAHA                     8                5              1               2             38:21            16
    4       Sportovní klub Studenec      8                1               0                7             18:51               3
    5       MFK Trutnov                                 8                1              0               7             15:48               3

MlaDŠí žákyNě
      Stejný kádr dívek, který absolvoval okresní přebor starších přípravek, se zapojil do
oblastního přeboru, ze kterého však v průběhu sezóny odstoupil tým Minerva Praha. 

Druhá řada: trenérka Iveta Jeriová, Nikola Jeriová, Markéta Štefanová, Pája Votočková, Kája
Huřťáková, Terka Votočková, trenérka Andrea Čapková, první řada: Nela Krebsová, Barbora
Ptáková, Timea Kafanická, Amálka Pilařová, Mája Constanze Klocek, Iveta Bartoňová, leží:
Petra Pokorná
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Výsledky jaro

      Třebeš                                             7:4                       Třebeš                                                3:3
      Trutnov                                          2:1                       Trutnov                                             7:1

Střelci branek

        11       Nikola Jeriová                        6       Iveta Bartoňová, Nelya Ryashko
          9       Petra Pokorná                        5       Pavlína Votočková
          7       Markéta Štefanová               2       Nela Krebsová

Tabulka

    1       Sk Studenec                              10                8               1                1             50:14            25
    2       MFK Trutnov                               10                5              1               4             17:22            16
    3       TJ Sokol Třebeš                          10                2              3               5             21:32               9
    4       MINERVA FF                                  6                0              1               5                4:24               1

STarŠí PŘíPraVka TruTNoVSko
      V rámci spolupráce s FK Dolní Kalná bylo vytvořeno sdružené družstvo FK Dolní
Kalná/SK Studenec, které absolvovalo okresní přebor v rámci okresu Trutnov. Z 21 hráčů,
kteří se v průběhu sezóny zapojili do jednotlivých zápasu, jich 15 bylo ze Studence. 

Tabulka

    1       FK Baník Radvanice                  49             37              5               7           246:105       116
    2       TJ Jiskra Horní Maršov            48             34              6               8           244:74          108
    3       TJ Dvůr Králové nad Labem  48             33              5             10           242:129       104
    4       TJ Baník Rtyně                           47             32              5             10           311:137       101
    5       TJ Lánov                                      46             24              7             15           186:112          79
    6       TJ SOKOL Bílá Třemešná         49             21              9             19           218:185          72
    7       Fk Dol. kalná/Sk Studenec  48              11               3             34           129:261         36
    8       Staré Buky/Pilníkov                  47                7              7             33           115:259          28
    9       FK Poříčí u Trutnova                 46                8              3             35             85:307          27
 10       TJ Rudník                                     46                3              4             39           104:311          13

MlaDŠí žáci
      Mladší žáci pokračovali pod vedením Pavla Mečíře a Luboše Štefana v krajském pře-
boru a uplynulou sezónu takto zhodnotili: Sezóna 2017/2018 je nenávratně za námi,
a tak je ten správný čas bilancovat. Mladší žáci ukončili své působení v krajském přeboru
kategorie U13 na 6. místě z 12 týmů! (stejné umístění získali i starší žáci.) Po nevýrazných
výkonech v podzimní části (byli jsme až na 10. místě) se mladší žáci výrazným zlepšením
v jarní části posunuli tabulkou výše. Výrazné zlepšení herních činností bylo znát zejména
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u hráčů, kteří trénovali i mimo oficiální tréninky našeho týmu (tréninky v Jablonci, tré-
ninky v rámci jiných sportů – atletika, lyžování atd.). S přechodem na větší hřiště přibývají
i nároky na fyzickou připravenost hráčů. 
      Za zmínku stojí i to, že v průběhu celé sezóny mladším žákům vydatně pomáhaly
i dívky a řada z nich se zapsala i do střelecké listiny. Nejzdařilejším utkáním celé sezóny
bylo rozhodně domácí vítězství nad celkovým vítězem krajského přeboru Sokolem Ru-
prechtice a v historii by také nemělo zapadnout 6 branek Dana Mečíře proti SK Jilemnice. 

Výsledky jaro

      Podještědí Hodkovice            4:3                           Turnov                                           5:1
      Rapid Liberec                            2:3                           Semily                                            2:8
      FK Jablonec                               2:1                           Nový Bor                                       0:3
      Sedmihorky                               6:2                           Ruprechtice                                  5:2
      Jilemnice/Roztoky                   7:4                           Česká Lípa                                    1:8
      FK Jablonec                               5:4

Střelci branek

        29       Daniel Mečíř                           4       Petra Pokorná, Tomáš Tropp
        20       Roman Hubálovský             3       Jonáš Novotný, David Bachtík 
          8       Honza Štefan                         2       Milan Braun 
          6       Dominik Doubek                  1       Patrik Efenberk, Kuba Huřťák, Nikola Jeriová,

Dan Krebs, Sam Mečíř, Markéta Štefanová
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Tabulka

    1       TJ Sokol Ruprechtice               22             19              0               3           154:35            57
    2       FC Nový Bor                               22             18              1               3           131:36            55
    3       ARSENAL ČESKÁ LÍPA              22             15              3               4           146:54            48
    4       SK Semily                                    22             13              3               6           121:78            42
    5       SK VTJ RAPID Liberec              22             13              2               7           113:99            41
    6       Sportovní klub Studenec   22              11               0             11             84:108         33
    7       TJ Desná                                      22                9              1             12             77:101          28
    8       Podještědí / Hodkovice          22                8              2             12             56:100          26
    9       FK Turnov                                    22                6              1             15             85:100          19
 10       Fotbalový Klub Jablonec       22                6              1             15             71:138          19
 11       FK Sedmihorky                          22                5              2             15             75:123          17
 12       Jilemnice/Roztoky                    22                1              0             21             23:164            3

STarŠí žáci
      Svou druhou sezónu v krajském přeboru úspěšně zvládli pod vedením Martina Ku-
říka, Dušana Jandury a Vaška Vancla i starší žáci, kteří měli k dispozici širší kádr než mladší
žáci. Tým výborně zvládl jarní část sezóny a proháněl týmy z čela tabulky (kromě „posí-
leného“ Hrádku nad Nisou). Navíc řada hráčů týmu vypomáhala i dorostencům v okres-
ním přeboru na Jičínsku. 

Výsledky jaro

      Velké Hamry                              9:1                           Desná                                          13:0
      Hodkovice Podještědí            6:0                           Turnov                                           1:2
      Rapid Liberec                            1:1                           Semily                                            1:3
      Nový Bor                                    3:0                           Sedmihorky                                 2:0
      Hrádek nad Nisou                   2:8                           Jilemnice                                       8:0
      Česká Lípa                                  2:5                           Velké Hamry                                6:0

Střelci branek

        19       Honza Pauček                        6       Linda Zahradníková
        14       Tomáš Jandura                      4       Lukáš Trejbal
        10       Michal Dyntar                        3       Martin Čejchan, David Ducháček, Attila Szabo
          8       Petr Mazánek                         2       Matyáš Hrubý, Jiří Stojka, Kuba Junek, 
          7       Adam Vancl                                      Šimon Ulvr, Kuba Šimáček
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Tabulka

    1       FK Turnov/Ž. Brod                    22             19              2               1           169:24            59
    2       ARSENAL ČESKÁ LÍPA              22             17              2               3           150:30            53
    3       SK VTJ RAPID Liberec              22             15              4               3           106:29            49
    4       FK SLOVAN Hrádek n. Nisou 22             16              1               5           133:48            49
    5       SK Semily                                    22             13              1               8             96:40            40
    6       Sportovní klub Studenec   22              12               3                7             88:39            39
    7       FC Nový Bor                               22             10              0             12             64:75            30
    8       FK Sedmihorky                          22                7              1             14             54:69            22
    9       TJ Desná                                      22                4              1             17             26:156          13
 10       TJ Velké Hamry                          22                4              0             18             23:152          12
 11       SK Jilemnice                               22                4              0             18             23:154          12
 12       Hodkovice / Podještědí          22                3              1             18             17:133          10

DoroST
      Tým dorostu pod vedením Kuby Stránského a Luďka Zikeše se zapojil opět do okres-
ního přeboru v rámci OFS Jičín (v rámci OFS Semily nebyl přebor pro malý počet týmu
vyhlášen) znovu jako sdružený tým s Martinicemi, oproti loňskému roku byl hlavním
týmem SK Studenec, ke kterému bylo přidruženo 5 hráčů Sokola Martinice. Vzhledem
k tomu, že většina hráčů tohoto týmu se zároveň zapojovala do zápasů dospělých svých
mateřských klubů, se často měnila sestava, museli nastupovat i starší žáci a sestava k jed-
notlivým utkáním se dávalo horko dohromady. 
      Okresní přebor na Jičínsku měl se 3 týmy ze Semilska 7 účastníků, kteří se po základní
části rozdělili do skupin o umístění. 

Výsledky jaro

      Jilemnice/Roztoky                      0:8                       Košťálov-Libštát                             1:4
      Železnice/Jičín                             1:17                     Jičíněves                                           6:1
      Jičíněves                                        4:9                       Valdice/Robousy                            4:7
      Jičíněves                                        8:1                       Valdice/Robousy                            4:5

Střelci branek

        13       Vladimír Zuzánek                 4       Tomáš Jandura
        11       Pavel Šír                                   3       Marek Háša, David Polák
          7       Tomáš Exner                           2       Petr Jezdinský, Patrik Mejvald, Martin Mejvald, 
          5       Daniel Cejnar                                  Láďa Synek
                                                                       1       Vojta Kochlík, Petr Mazánek, Honza Pauček, 
                                                                                Ondra Tušiak
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Tabulka základní skupina

    1       Jilemnice / Roztoky                  12             12              0               0             71:8               35
    2       Železnice / Jičín                        12             10              0               2             70:15            30
    3       Chomutice                                  12                7              0               5             46:22            22
    4       Košťálov-Libštát                        12                5              0               7             34:27            15
    5       Valdice / Robousy                     12                4              0               8             27:48            12
    6       Studenec/Martinice              12                4               0                8             38:68            12
    7       Jičíněves                                      12                0              0             12                8:106            0
      
Tabulka nadstavba

    1       Valdice / Robousy                       4                4              0               0             51:56            24
    2       Studenec / Martinice               4                1               0                3             58:90            15
    3       Jičíněves                                        4                1              0               3             18:130            3

Béčko
      Umístění béčka pod vedením Kuby Stránského a Honzy Buchara bylo jedním z nej-
příjemnějších překvapení uplynulé sezóny. V průběhu celé sezóny atakovali pozice
v první trojici a v určitou dobu dokonce i příčku nejvyšší. Na druhou stranu je nutno říci,
že v řadě zápasů byl kádr béčka „zkvalitněn“ hráči A týmu. Do budoucna je však nutno
kádr dospělých posílit a rozšířit, i když v průběhu sezóny 2017/2018 alespoň v jednom
zápase béčka nastoupilo 36 hráčů. 
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Děkovačka A týmu studeneckým fanouškům
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Výsledky jaro

      Kruh                                                0:4                       Víchová                                             3:1
      Košťálov-Libštát C                       4:1                       Přepeře C                                          1:7
      SF Studenec                                  8:0                       Horka                                                 2:5
      Martinice                                       1:1                       Zálesní Lhota                                  3:3
      Benecko                                         1:0                       Rovensko B                                      3:7
      Tatobity                                          3:0

Střelci branek

        16       Pavel Šír                                   3       Honza Bartoň, Martin Havlíček, Jirka Šír, 
          7       Jirka Povr                                          Tomáš Štěpánek
          5       Tomáš Exner                          2       Aleš Jodas, Kuba Stránský
          4       Sváťa Čech                              1       David Bajer, Petr Bartoň, Honza Buchar, 

Zdeněk Hanzlík, Petr Horáček, Martin Kuřík,
Vojta Korotvička, Filip Kužel, Pepa Šedivý,
Vašek Tmej

Tabulka

    1       TJ Sokol Martinice                    22             14              5               3             82:35            47
    2       Sk Studenec B                          22              13               3                6             59:49            42
    3       FC Víchová                                  22             13              1               8             59:35            40
    4       TJ Sokol Zálesní Lhota            22             11              4               7             64:54            37
    5       TJ Sokol Rovensko B                22             12              1               9             71:55            37
    6       TJ Sokol Kruh                             22             10              4               8             48:41            34
    7       FK Košťálov-Libštát C              22             10              2             10             56:50            32
    8       FK Přepeře C                               22                7              6               9             61:62            27
    9       TJ Sokol Horka                           22                8              3             11             55:61            27
 10       1. FC TATOBITY                          22                8              2             12             42:56            26
 11       HSK Benecko                              22                5              3             14             47:66            18
 12       Sport future Studenec            22                2              4             16             33:113          10

áčko
      Áčko zahajovalo jarní část sezóny pod vedením Vlada Letkovského a Martiny Cer-
manové na třetím místě s cílem pokusit se získat titul okresního přeborníka. Na jaře se
po vítězství nad leadrem tabulky Novou Vsí dostalo do čela, ale nevydařený zápas ve
Stružinci sice neznamenal ztrátu prvního místa, ale přinesl nečekanou rezignaci trenéra
Vlada Letkovského. Zbývající část sezóny áčko dohrálo pod provizorním vedením Jirky
Povra, Michala Vancla, Martina Kuříka a Martina Hrubého a v rozhodujícím zápase pod-
lehlo týmu FK Přepeře B s řadou bývalých exligových fotbalistů a obdobně jako béčku
mu po sezóně patřila druhá příčka. 

45

STUDENECKÝ-ZPRAVODAJ-4-050918-56+4.qxp_Sestava 1  05.09.18  8:59  Stránka 45



      I přes nedokončenou sezónu patří Vladovi Letkovskému poděkování za více než de-
setileté působení ve studeneckém klubu. Vedle tříletého působení u A týmu byl také
úspěšným trenérům týmu žáků, který ve své době „válcoval“ všechny své soupeře. Po-
těšující je i to, že velká většina hráčů z tohoto kádru dodnes hraje v různých klubech
v okolí (ročník narození 1992 a 1993). 

Výsledky jaro

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

Střelci branek

        10       Jirka Povr                                 5       Michal Vancl
          9       Kuba Hylmar                          4       Pavel Šír, Martin Kuřík
          8       Sváťa Čech                              3       Jára Kočárek
          8       Jirka Šír                                    2       Kuba Stránský
          6       Petr Kupkár                             1       Tomáš Exner

Studenecký zpravodaj                                                                                                                                                           4 I 2018

Soustředění Malá Skála: Vojtěch Horáček, Jiří Povr, Jakub Hylmar, Svatopluk Čech, Petr Jez-
dinský, Martin Havlíček, Martin Kuřík, Jakub Stránský, Filip Jezdinský, Martin Hrubý
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Tabulka

    1       FK Přepeře B                               18             14              0               4             73:23            42
    2       Sk Studenec                              18              13               2                3             61:27            41
    3       TJ Sokol Stružinec                    18             12              1               5             51:33            37
    4       SK Mírová pod Kozákovem   18             12              0               6             69:30            36
    5       TJ Sokol Nová Ves                     18             11              3               4             52:28            36
    6       TJ Sokol Horní Branná B         18                7              5               6             26:39            26
    7       TJ Vysoké nad Jizerou             18                6              2             10             30:36            20
    8       TJ Poniklá                                    18                3              1             14             13:53            10
    9       TJ Sokol Bozkov B                     18                2              1             15             20:83               7
 10       TJ Sokol Mříčná                         18                2              1             15             26:69               7 

PŘeD NoVou SeZóNou
      V době vydání tohoto čísla Studeneckého zpravodaje již bude nová sezóna v plném
proudu, a tak lze konstatovat, že i v letošním roce věnovali fotbalisté SK Studenec velké
úsilí přípravě nové a náročné sezóny. V mistrovských soutěžích bude zapojeno celkem
9 týmů, z toho 4 v krajských soutěžích Libereckého kraje. 
      Letošní sucho zvýšilo i nároky na údržbu trávníku na studeneckém hřišti, což umocnil
ještě čilý sportovní ruch, neboť zde absolvovaly letní přípravu nejen všechny studenecké
týmy, ale i fotbalisté, kteří zde pobývali na letních soustředěních. 
      A tým převzal jako hlavní trenér Martin Hrubý, který připravil pro hráče kvalitní sou-
středění na Malé Skále a v přípravných zápasech podlehlo áčko ligovým dorostencům
Neratovic a porazilo Podskalan Podhradí. Béčko bude pokračovat v okresní soutěži pod
vedením Kuby Stránského za spolupráce s Tomášem Štěpánkem. Mladší dorost sehrál
čtyři kvalitní přípravné zápasy a v krajském přeboru ho povedou Martin Kuřík a Dušan
Jandura, ve stejné soutěži budou pokračovat i starší žáci pod vedením Pavla Mečíře, Lu-
boše Štefana a Vaška Vancla. O dva týmy mladších žáků se budou starat Andrea Čapková,
Iveta Jeriová, Petr Huřťák a Aleš Jodas. Dva týmy starší přípravky v okresním přeboru
mají na starost Petr Bartoň, Aleš Jodas a Pepa Šedivý, první sezónu u mladší přípravky
zahájí Luboš Brož a Lukáš Korotvička. 
      Před novou sezónou došlo pochopitelně i k hráčským změnám. Vzhledem k tomu,
že současný přestupní řád neumožňuje hostování, všechny změny musí být realizovány
formou přestupu. Především u mládeže není tato praxe příliš vhodná, navíc většina ostat-
ních sportů hostování umožňuje (hokej, lehká atletika apod.)
      Na základě spolupráce s FK Jablonec nad Nisou působili někteří naši hráči v ligových
soutěžích České republiky. Dále zde budou působit Daniel Jandura, Honza Štefan a nově
Roman Hubálovský. 
      Letošní „deváťaci“, kteří působili v Jablonci nad Nisou se museli rozhodnout o svém
dalším působení. Matyáš Hrubý úspěšně absolvoval letní přípravu ve Slavii Praha, pro-
sadil se i střelecky a na základě smlouvy přestoupil do SK Slavie Praha a prožil svůj debut
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v mistrovském utkání pražské Slavie. Na základě obdobné smlouvy se stal hráčem FK
Dukla Praha Pepa Efenberk. V obou smlouvách je zakotven návrat hráčů do svého ma-
teřského oddílu. V Jablonci nad Nisou budou v ligovém dorostu na základě smlouvy
dále působit Evžen Malý a Vojta Reiner. Celé jaro v dresu pražské Sparty již odehrála
Linda Zahradníková a získala stříbrnou medaili po prohraném penaltovém souboji se
Slavii Praha. 
      Další změny již proběhly na regionální úrovní, A tým posílil Ondřej Lejdar z FK Bo-
rovnice, do Sokola Horka odešli David Bajer a Václav Tmej, do AFK Nehvizdy Vasyl Kam-
pov, do Dolní Kalné Vlado Letkovský, do Sokola Nová Ves (okres Tábor) Tomáš Švásta.
Tým mladšího dorostu posílili z Dolní Kalné Lukáš Kalenský, Vladimír Korda a Miroslav
Stránský, z Horní Branné Filip Veselý a z Martinic Daniel Cejnar. 
      Sportovní klub Studenec rovněž na dva roky uzavřel smlouvu se společnosti Šam-
pion a. s. na zajištění dodávek sportovního vybavení značek Adidas, Nike a Legea. Vý-
razné slevy platí i pro členy klubu, kteří se v případě zájmu o nákup jakéhokoliv zboží
výše uvedených značek mohou obrátit na Martina Hrubého, případně vedoucí jednot-
livých studeneckých týmů. Ve spolupráci s touto společnosti již byly pořízeny nové dresy
v klubových barvách pro mladší dorost (sponzor NIRE) a mladší žákyně (sponzor TRIGA
CS). 

PaedDr. Petr Junek

Orientační běh
      O víkendu v polovině června se náš oddíl rozdělil na dvě části. Jedna skupina zamířila
na Moravu, konkrétně do Hrabové u Šumperka, kde se konaly dva závody Žebříčku
A. Druhá skupina zamířila na opačnou stranu republiky, a to do obce Hluboká v Plzeň-
ském kraji na závody Žebříčku B-Čechy západ. 
      Na áčkách byla pro závodníky v sobotu připravena krátká trať na mapě Malá Polanka
v kopcovitém terénu v podhůří Hrubého Jeseníku. Nejlépe se v sobotu ze studeneckých
závodníků dařilo Terce Chrástové, která skončila 5. Pro super výsledek si doběhla také
Janča Kejmarová, která skončila 14. v kategorii D18A. Ve studeneckém souboji v H16A
porazil Luky Link (22.) o 5 vteřin Vítka Štefana, který skončil 24. Tomáš Chrást v kategorii
H40B skončil 21. 
      V neděli čekala áčkaře klasika. Závod byl velmi dlouhý a náročný. Například na kluky
v H16A čekala trať dlouhá 8,1 km s převýšením 250 m. Opět skvělý výsledek s umístěním
těsně za stupni vítězů brala v D16A Terka Chrástová. Janča byla 14., Vítek 23., Luky 29.
a Tomáš 17. 
      Zapomínat nesmíme také na Honzu Rückera (HOR), který stejně tak jako Terka, po-
třeboval o víkendu získat body do nominačního žebříčku na Mistrovstí Evropy dorostu.
To se mu skvěle povedlo! Sobotní krátkou trať vyhrál a v neděli skončil 6. 
      Rozhodně se nedá říci, že by béčkaři zůstali ve stínu super výsledků áčkařů. V sobotu
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měli na rozdíl od áčkařů klasiku. Zajímavostí byl u několika tratí přeběh, někdy spíše
„přebrod“ přes řeku Střelu. Nejlépe se dařilo v D18B Majdě Hrnčířové, která vyhrála s ná-
skokem 2, 5 min před ostatními soupeřkami. Marky Urbanová skončila 6. v D20B, Aleš
Mühlbach 10. v H18B, Ivča Hrnčířová 13. v D16B, holky v D14B skončily Marky Štefanová
16. a Majda Chrástová 28. 

      Noc jsme strávili v budově školy v přírodě (Sklárna), kde nás zaujala lanová dráha.
K večeři byly výborné špagety. Druhý den byla na programu krátká trať. Ta se nejlépe
povedla Alešovi v H18B, který doběhl na skvělém 2. místě a od vítězství ho dělilo jen 24
vteřin. A moc pěkné páté místo brala Marky v D20B. 
      Jarní část domácí sezóny skončila o víkendu 23. až 24. června 2018 u obce Chlébské,
kde Tesla Brno uspořádala Mistrovství České republiky na krátké trati. V kategoriích do-
rostu, které jsme obsadili, se na závod kvalifikuje zhruba 60 nejlepších z celé ČR. Ti musí
projít záludnou sobotní kvalifikací v podobě rozběhů, kde pouze prvních šest z každého
rozběhu dostane šanci bojovat v neděli o mistrovské tituly a medaile. 
      V sobotní kvalifikaci postoupila do nedělního A finále Terka. Jana, Lukáš ani Vítek ne-
milosrdným sítem těsně neprošli a museli se spokojit v neděli pouze s B finále. Lukáše
od kýženého šestého místa dělily 3 vteřiny, Vítka 14 vteřin a Janu necelé 2 minuty. V ne-
děli vybojovala Terka pěkné dvanácté místo v mladších dorostenkách. Závody se po oba
dny konaly v náročném kamenitém terénu a přinesly zajímavé orientační zážitky, které
přinesly další zkušenosti studeneckým závodníkům. Další celostátní závody pokračují
až v září a na začátku října s vrcholy v podobě Mistrovství ČR na klasické trati u Prostějova
a Mistrovství štafet a klubů v podhůří Šumavy. 

49

Magda Hrnčířová 1. místo Žebříček B Aleš Mühlbach 2. místo Žebříček B
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      Terka odjížděla přímo z Mistrovství ČR na krátké trati na Mistrovství Evropy dorostu,
kde výborně zaběhla ve sprintu a obsadila 8. místo, v dalším průběhu šampionátu ji však
limitovala zdravotní indispozice a do závěrečné štafety nenastoupila. Pro ilustraci při-
kládáme komentář hlavního trenéra reprezentace Marka Cahela: První den v našem
týmu vládla spokojenost. Celkem 5 umístění v TOP 10 a hlavně jsme se po roce půstu
hned na tomto závodě dočkali individuální medaile. Šimon Mareček zvládl svůj závod
téměř bez chyb a jeho vyrovnaný výkon stačil na stříbrnou pozici v mladších dorosten-
cích! Pozitivní určitě bylo, že umístění v nejlepší desítce jsme dosáhli ve všech kategoriích
– 7. Katka Grycová (W18), 8. Terka Chrástová (W16), 10. Kuba Chaloupský (M16) a 10.
Martin Roudný (M18, po redukci nejrychlejšího Astona Keye z Austrálie). 
      S Terkou rovněž vyšel rozhovor v internetovém časopise O-news a rádi ho také zpro-
středkuje čtenářům Studeneckého zpravodaje: 

Na kofole s Terkou Chrástovou
      Pravou letní kofolu si s redakcí O-news před pár dny otevřela studenecká rodačka Terka
Chrástová. Ta se krom orientačního běhu závodně věnuje i běžeckému lyžování. Má tři mladší
sestry, na MEDu byla nejlepší českou sprinterkou W16 (8. místo) a právě bojuje na švédském
pobřeží Höga Kusten o přední pozice v kategorii D16 na O-Ringenu. Příjemné letní počtení…

50

Reprezentace dorostu ČR na ME v Bulharsku (Terka Chrástová druhá zleva)

Ahoj, Terko, jak si užíváš léto?
      Ahoj, léto si užívám naplno. Ze začátku

jsem měla kratší odpočinek, ale teď už
jsem pořád někde pryč. 

Jedeš o prázdninách za OB někam do za-
hraničí?

      Jedu 2× do Švédska. Nejprve na Orin-
gen, který je super a pak jedu ještě na
prázdninový zájezd s juniory a doros-
tenci do okolí Stockholmu. 

Na počátku července ses zúčastnila
MEDu v Bulharsku, jak se Ti tam líbilo?
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      MED byl super. Bylo to hodně rozdílné
oproti loňskému roku na Slovensku.
Hodně se mi líbil prostor sprintu. 

Měla bys pro nás nějakou perličku z vý-
pravy?
      Perliček je spousta, ale radši je nebudu
rozebírat (smích). 
V závodě ve sprintu jsi byla nejlepší
Češka, klasika už Ti tolik nevyšla Co bude
do příště potřeba změnit?
      Dost těžká otázka. Nejlepší by bylo

změnit soupeře (smích). Ještě to budu
muset rozebrat s trenérem, ale když to
hodnotím sama, tak je pro mě nejdůle-
žitější udržet se 100% zdravá (což se mi
letos nepovedlo). Pokusit se pozitivně
naladit na závod. Při závodě se musím
celou dobu soustředit a uvědomit si, že
běžím ZÁVOD. Celkově mám letos
problém s větší vyrovnaností výsledků.
V naší kategorii je opravdu hodně vy-
rovnaných holek, které dokáží zaběh-
nout velmi dobře. Je těžké se prosadit,
ale je to dobrá motivace do budoucna. 

Pocházíš z podkrkonošské vesnice Stude-
nec, bylo od začátku jasné, že se budeš
věnovat orienťáku, nebo jsi koketovala
i s nějakým zimním sportem, pro který je
u Vás zázemí (sjezdové lyžování, běžky,
biatlon…)?
      Jasné to nebylo. Stále se přes zimu vě-

nuju běhu na lyžích. V zimě trénuji pře-
vážné se svým lyžařským oddílem TJ
Sokol Studenec, ale v létě už to tolik ne-
stíhám. 

Máš tři sestry, běháte celá rodina, nebo
jsi u Vás doma výjimkou?
      Běhá skoro celá moje rodina. Nejmladší

ségra Marky je ještě moc malá na bě-
hání. Barča a Majda se věnují orienťáku
i lyžování. 

Věnuješ se nyní o prázdninách nějaké zá-
libě, na kterou běžně během školního
roku nemáš čas?
      Snažím se víc věnovat studeneckým

skautům (příprava tábora a samotný
tábor). Jinak pak moc volného času
nemám, takže jediné co stíhám je čtení
knížek. 

Na podzim nás čeká druhá polovina dů-
ležitých závodů, jaké cíle si směrem k nim
kladeš?
      Mým hlavním cílem je zůstat i na pod-

zim zdravá, protože minulé sezóny se
mi to moc nedařilo. 

Děkuji za rozhovor a přeji správný směr
v lese i v životě!
      Díky. 
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      A k rozhovoru můžeme přidat i vý-
sledky Terky z O-Ringenu, pětidenního eta-
pového závodu v orientačním běhu,
kterého se zúčastnilo více než 15 000 zá-
vodníků. Terka v elitní kategorii W16
(166 závodníků) si nejlépe vedla v 5. etapě,
kde vybojovala 17. místo a celkově skončila
na 30. místě. Majda Chrástová obsadila ze
168 závodnic v D13 celkově 56. místo
a Tomáš Chrást obsadil VM40 celkově
80. místo ze 131 závodníků. Stále platí ne-
psaná pravda: Kdo chce v orientačním
běhu něco dokázat, musí trénovat ve Skan-
dinávii. Koneckonců zde také žije a trénuje
většina závodníků ze současné světové
špičky. 
     V průběhu června proběhl poslední jarní

závod Východočeského žebříčku v Kra-
molně u Náchoda a pro studeneckou vý-
pravu přinesl vítězství Báry Chrástové
v D10C a třetí místo pro Táňu Hamáčkovou
v D12D. Pokračovaly i závody Podkrkonoš-
ské ligy žáků a v náročném terénu pod roz-
hlednou Žalý vybojovala třetí místo Bára
Chrástová v kategorii D12. Pořadatelem posledního jarního závodu byl SK Studenec v okolí
chaty u Černého háje a pro tři druhá místa si doběhly Šárka Hamáčková v D10, Bára Chrás-
tová v D12 a Magda Chrástová v D14. 
      Léto patří vícedenním závodům v orientačním běhu a zástupci SK Studenec se ob-
jevili na Veteran Cupu ve Vamberku (6. místo Radka Uvizlová v D21), na Rumpálu v Lu-
hačovicích a na Rumcajsových mílích ve Valečově. Nejpočetnější výprava se zúčastnila
zdařilého HSH Vysočina Cupu v Lipnici nad Sázavou (téměř 1700 závodníků) a celkové
vítězství v tříetapovém závodě získali Šimon Junek v H10N a Katka Junková v D45C. Me-
daile přivezli studenečtí závodníci i ze sousedního Polska, na tříetapových závodech
Grand prix Polonia si doběhl Matouš Junek pro 2. místo v H10 a Petr Junek zvítězil v ka-
tegorii H40. 
      Léto je také obdobím příprav na vrchol podzimní sezóny, kterým je Mistrovství ČR na
klasické trati. SK Studenec společně připravil tréninkový a poznávací zájezd do Norska. 
      Na přelomu července a srpna se početná skupina orienťáků ze Studence, ale i z jiných
okolních oddílů vydala na 15 dní do Norska. Trajektem z Německého Sassnitzu jsme se
dostali na Skandinávský poloostrov, konkrétně do Švédska. Zde jsme se cestou stavili
potrénovat na mapě z Mistrovství světa 2016. Jedna zastávka nás čekala ještě v Norsku.

Petr Junek vítěz Grand Prix Polonia v kate-
gorii H40

Studenecký zpravodaj
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Zamířili jsme do Osla podívat se na skokanský můstek a biatlonový areál Holmenkollen.
První část pobytu byla tréninková část, kterou jsme strávili poblíž města Vikersund. Byd-
leli jsme na farmě u jednoho norského „známého“, který je nadšený orienťák, a tak nám
doporučoval, která místa stojí za to vidět. Tréninkový týden provázela vedra, a tak jsme
se každý den jezdili koupat do jezer. 
      Druhá část zájezdu byla výletová. Opustili jsme farmu a vyrazili na západ. Vzhledem
k tomu, jak je Norsko rozlehlé, jsme strávili každý den 5h v autě, abychom viděli ta nej-
zajímavější místa Norska. Počasí už nebylo tak příznivé jako první týden. První dva výlety
na horu Gausta a na Kjerag jsme tak absolvovali v doprovodu deště. Spali jsme ve sta-
nech ve volné přírodě, jednu noc v kempu a jednu noc, když pršelo, tak odvážlivci ve
stanech a ostatní v autech. Déšť ačkoliv byl otravný, tak nám zařídil spoustu adrenalinu
a dobrodružství. Další výlety už bylo hezčí počasí. Vyrazili jsme na Preikestolen, Trol-
ltungu neboli Trolí jazyk (túra 28 km) a Národní park Jottunheimen, kde se nachází 29
nejvyšších hor Norska a nádherné jezero Gjende. Příroda v Norsku je prostě nepopsa-
telná, ale čas už nezbýval, a tak jsme jeli vše pobalit zpět na farmu a další den ráno už
směr další trénink ve Švédsku a dále na trajekt a domů. 
Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří se zúčastnili, za to, že jsem si to s nimi mohla
skvěle užít a největší obdiv a velké díky patří Láďovi Hrubému za zorganizování zájezdu. 

     V průběhu srpna oslavil šedesátiny člen SK Studenec, oddílů orientačního běhu
a lehké atletiky Ivan Uvizl, který historicky patří k naším nejúspěšnějším vytrvalostním
běžcům a dodnes drží český rekord v hodinovce (20 144 m). Na snímku připomínáme
jedno z jeho vítězství na Mistrovství ČR v silničním běhu Běchovice–Praha v roce1984
a jeho účast na studeneckém Posvícenském koláči. 

Magda Hrnčířová
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Ivan Uvizl vítěz Běchovic 1984 (2. místo Luboš Tesáček, 3. místo Zdeněk Pešek), vpravo na
Posvícenském koláči
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      V posledních čtyřech letech došlo k vý-
znamným opravám na kostele sv. Jana Ne-
pomuckého v Zálesní Lhotě. Tímto
článkem uvádíme přehled všech prací
a oprav, které byly na kostele realizovany
a zároveň uvádíme výhled chystaných
prací a oprav do budoucna. 
      Dva nové zvony – větší Gabriel, obdržel
kostel v roce 2014 od soukromého dárce,
který si nepřál být jmenován. Zvon byl da-
rován již jako hotový. Jedná se o zvon prů-
měru 670 mm a váze 170 kg, s laděním Cis
2. Menší zvon daroval ing. Hubert Poul
z Prahy v témže roce jako hotový zvon,
který nese jméno sv. Pia X. Průměr zvonu
je 373 mm a váha 31 kg, ladění zvonu je
B2. Ve zvonici jsou ještě místa pro dva
zvony prostřední: zvon Michael, průměru
600 mm, váze 120 kg, a laděním tónu Dis
2. Poslední z jmenovaných a zamýšlených
zvonů je zvon se jménem Rafael, s průmě-
rem 470 mm, váze 60 kg, ladění tónu G2.
Oba zvony ještě chybí, nicméně doplnily
by souzvuk zvonů na kompletní a umož-
nily by také zavést odbíjení času, např. tak,
jak to je ve studenecké věži, neboť by na-
hradily funkci tzv. cimbálů. Objevila se
myšlenka pořízení větších zvonů, jenže
v současné době by se musela předělávat
celá koncepce souzvuku zvonů a v nepo-
slední řadě by se měl ke stavu zvonové
stolice a věže vyjádřit odborník – statik.
V souvislosti se statikou kostela se v ne-
dávné době objevil fakt, že odstřely stude-
neckého lomu mají vliv na rezonanci

kostela právě ve Lhotě, což by se mělo
v příštím období prověřit. 
      V roce 2016 provedla firma Horsuk
Nová Paka s. r. o. opravu severní části
střešní krytiny lodi kostela, tehdy za cca
868 tis. Kč. Na opravu poskytl dotaci státní
zemědělský intervenční fond SZIF se svým
grantem. Při výměně krytiny se dbalo rov-
něž na výměnu vadných částí krovů. 
      V roce 2017 byl umístěn nad průčelím
hlavního vchodu ručně kovaný kříž, který
sám zhotovil a farnosti věnoval Josef Ho-
ráček ze Studence. V tomto roce provedla
trutnovská firma REST. TU s. r. o. výměnu
střešní krytiny na jižní straně střechy ve
výši 975 278 Kč. Na profinancování opravy
nám byla poskytnuta finanční půjčka od
obce Studenec. Akce byla financována ze
SZIF ve výši 680 000 Kč, příspěvku z Fondu
solidarity ve výši 100 000 Kč, formou po-
skytnutého účelového daru ve výši 100
000 Kč a ještě chybí k dofinancování akce
částka ve výši 95 278 Kč. Z těchto důvodů
jsme vyhlásili veřejnou sbírku od 16. 5.
2018 do 31. 10. 2018, kterou pro farnost za-
řídila paní Ludmila Žalská. 
      V roce 2017 dostává kostel věcný dar,
rovněž již zafinancovaný, v podobě věž-
ních hodin. Ty v roce 2017 provedla firma
hodinářského mistra p. Schweigera z Li-
berce a stejně jako u většího zvonu daroval
hodiny kostelu dárce, který si nepřál být
jmenován. Ve stejném roce, zásluhou Če-
skoněmeckého fondu budoucnosti a rodin
věřících, obdržela věž lhoteckého kostela

STUDENECKÝ-ZPRAVODAJ-4-050918-56+4.qxp_Sestava 1  05.09.18  8:59  Stránka 54



nové okenice věžních oken se žaluziemi.
Tuto práci prováděla firma z Třebihoště. 
      Další chystanou akcí je výměna střešní
krytiny nad presbytářem a oprava krovů ve
věži ve výši 425 523 Kč. Letos jsme obdrželi
příspěvek z ČNFB ve výši 180 000 Kč. Nyní
čekáme na rozhodnutí o poskytnutí do-
tace ze SZIF ve výši 245 523 Kč. Předpoklá-
daná realizace je v roce 2019. 
      V průběhu jmenovaných prací se při-
pravují další: nutná oprava barevných
oken – vitráží, která byla odhadnuta asi na
1 mil. Kč. Dále výměna dožívajících oken
zbylých, a to za jednoduchá vitrážová
okna, odhadnuta asi na další dva mil. Kč. 
Kostel, tak jako ve Studenci, čeká rozpočet
na malování, kde bychom chtěli zachovat
stávající stropní a klenební malby. 
      Varhany tohoto kostela jsou cenné
a v roce 1884 je zhotovil varhanář Karel Ei-
senhut. Jsou v diecézi již jediné dochované
z dílny tohoto mistra. Kromě lokálního čer-
votoče je nástroj plně funkční, jen čeká na
výměnu vzduchového ventilátoru za tišší.
Ten starý zde slouží od roku 1957. S tím by

nástroji prospěl úklid a vyčištění vlastní
mechaniky stroje. 
      Na místo stávajících dvou soch na po-
stranních oltářích, sochy Božského Srdce
a Panny Marie by správně měly přijít dva
novogotické cenné prosklené tabernákly,
které byly v minulosti neodborně odstra-
něny, a jsou umístěny na kůru za varha-
nami. S tím se veřejnosti objeví i dosud
sochami zakryté obrazy Panny Marie a Nej-
světější Trojice, které patří ke kompletu no-
vogotického mobiliáře. 

zPŮSOB provádění VEŘEJNÉ SBÍRkY
1)   na bankovní účet 283495815/0300 
2)   hotově do pokladničky – v zadní části

kostela a od června 2018 bude jedna
pokladnička umístěna na OÚ ve Stu-
denci. Dále budou umístěny poklad-
ničky v obchodě U Sedláčků a v Ry-
bárně u P. Krejčího. 

      Pokud budete chtít potvrzení o poskyt-
nutém daru, je nutné dar zaslat bezhoto-
vostně z vlastního účtu (majitel = dárce)
a do variabilního symbolu vyplnit rodné
číslo dárce. To vše z důvodu identifikace
dárce a dohledatelnosti platby pro fi-
nanční úřad. Potvrzení o poskytnutém
daru připravíme po dohodě s dárcem. 
      Tímto chceme poděkovat všem zastu-
pitelům Obce Studenec, jednotlivým dár-
cům a místním rodinám za pomoc při
financování a práci na postupné obnově
kostela sv. Jana Nepomuckého v Zálesní
Lhotě. 
      Příloha 4× foto: 1. před realizací oprav,
2. oprava střechy na jižní straně, 3. kostel
po výměně hodin, okenic a střešní krytiny,
4. zhotovitel kříže pan Josef Horáček 

P. Mgr. ThLic Miloslav Paclík
Bc. Oldřich Šimek
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setKání harmOnIKářů 2018
5. 7. 2018 (10. ročník) bukovina u Čisté
      Letošní desátý, jubilejní, ročník setkání harmonikářů se uskutečnil v sousední Buko-
vině u Čisté v přírodním areálu Pod Kaňkem. Spoluorganizátorem akce byli hasiči z Bu-
koviny. Program byl od začátku připravován jako oslava 10. ročníku tak, aby se
i harmonikáři a všichni přítomní mohli pobavit, případně zatančit, v rámci doprovod-
ného programu z hudby Combi z Rychnova nad Kněžnou. 
      Již tradičně setkání zahájili harmonikáři z Nové Paky, letos doplněné o další muzi-
kanty z Pecky a okolí. Po oficiálním zahájení Jiřím Hanouskem a Mirkem Jezdinským ná-
sledovalo vystoupení prvního hosta, skupiny Combi. Tradiční fotografie účastníků před
pódiem byla dalším bodem programu. Potom již následovalo vystoupení první skupiny
harmonikářů, které zahájil Jiří Nevyjel, pokračovali manželé Brožovi, Ota Petrák, manželé
Iva a Jiří Halamovi s Michalem Jezdinským, Ladislav Vošvrda, Jiří Budina, Jan Junek
a první skupinu uzavřel Láďa Junek, tradičně i písní Krkonoše a košilatou anekdotou. 
      Druhým hostem byla country skupina Bandit z Nové Paky pod vedením Ivana Tůmy.
Jejich vystoupení a nejenom sóla na foukací harmoniku všem přinesla krásný hudební
zážitek. Patří jim srdečné poděkování, že přijali pozvání na naše setkání (http://band-
zone.cz/_88028). 
      Ihned následoval další bod programu „Síň slávy“. Letošní oceněným byl Štefan Válek
ze Staré Paky. Na památku převzal nádhernou dřevořezbu od Tomáše Brejši a originální
tričko s přáním, aby ještě dlouho rozdával
ostatním radost z hudby a aby měl nadále
dost energie pomáhat rozvíjet tvořící se
„novopacko-peckovskou kapelu“. 
      Druhou skupinu harmonikářů zahájilo
vystoupení Anny Schůtové, pokračoval
harmonikář z Izraele Pavel Koren s digitál-
ním akordeonem, zpěvem ho doprovodila
manželka Batia a na harmoniku kamarád.
Byli to první zahraniční účastnící našich se-
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tkání. Dále pokračoval Luboš Stuchlík, manželé Helena a Josef Hákovi, trio Pavel Ulrich,
Miloslav Zlatník a František Pavlíček doplnily zpěvačky Hana Seifertová a Věra Macháč-
ková, pokračoval Mirek Jezdinský a Miloš Šulc. To už se blížilo finále a megakoncert, který
byl v režii Štefana Válka, Anny Schůtové a nově se rodící „novopacko-peckovské kapely“.
Společně si ale zahráli všichni včetně Milady Havelkové, Jirky Fišera, Franty Fejfara, Vlasty
Reimonta, Jana Říhy, Josefa Zajíce a Jaroslava Křapky. 
      Program setkání harmonikářů ale megakoncertem nekončil, závěr večera patřil sku-
pině Combi. Manželé Anna a Ladislav Schůtovi ještě dlouho do noci hráli k tanci nebo
poslechu krásné písničky a melodie (https://combi-music.webnode.cz). 
      Jirka Hanousek pečlivě natáčel videodokument a o fotografování se postaralo několik
fotografů. Zpráva o akci a výběr fotografií byl následně zvěřejněn v internetových novi-
nách http://www.nasepojizeri.cz/semilsko-aktualne/obrazem-desate-setkani-harmoni-
karu-se-konalo-v-bukovine-u-ciste/?aktualitaId=54692. Odkazy na fotografie i video
najdete na stránkách www.lumiro.cz 
      Teplé slunečné počasí, přes 30 vystupujících, první zahraniční účastník, plné hlediště, 
program, který se podařilo beze zbytku naplnit, co víc si mohou organizátoři akce ještě
přát. Snad zbývá už jen poděkování hasičům z Bukoviny za perfektní přípravu areálu
a zajištění občerstvení, kapele Combi za bezvadné ozvučení akce a vystoupení, kapele
Bandit za krásné vystoupení, poděkování kamarádům ze Studence a ostatním za pomoc
se zajištěním akce. Mirek Jezdinský

PoLIcIe ČeSké rePubLIky
doPoruČuje houbařůM
      Nastane období, kdy do českých lesů
vyjede mnoho houbařů a vozidla zane-
chají zaparkovaná na opuštěných a odle-
hlých místech. Vozidla budou bez dohledu
i několik hodin a mohou se tak stát před-
mětem zájmu pachatelů. Uvnitř stále ma-
jitelé zanechávají různé věci – doklady,
mobilní telefony, fotoaparáty a tašky. 
      Bohužel i zdánlivě „bezcenná“ věc
může pachatele nalákat. 
      Vy sami ovlivňujete to, zda se vaše vo-
zidlo stane cílem zlodějů. Zajisté nechcete
nemilé překvapení v podobě rozbitého
okénka či zámku. Pokud se chcete vyvaro-

vat nepříjemnostem, zklamání a zbyteč-
ným ztrátám, věnujte pozornost následu-
jícím radám: 
Než opustíte zaparkovaný automobil: 
• proveďte kontrolu zajištění vozidla - uza-

vření oken, dveří i zavazadlového pro-
storu

• neukládejte ve vozidle hodnotné před-
měty, především na viditelných místech

• ani zavazadlový prostor vozidla není
vhodný pro úschovu cenných věcí

• uvnitř nezanechávejte rezervní klíče, do-
klady

• nezapomeňte na bezpečnostní systémy. 
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Parkování 
      Policisté v rámci své činnosti kontrolují
i zaparkovaná vozidla v lesních porostech
a řeší i případy, kdy majitelé vozidla zapar-
kují před vjezdem na lesní cestu a v mís-
tech, kde je parkování zakázáno. Řidiči,
kteří parkují vozidla na těchto místech, tak
porušují zákon č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích. 
      Řidiči se tak dopouštějí přestupkového
jednání a v blokovém řízení jim může být
uložena pokuta do 2 000 tisíc korun. 
      Zkontrolovat a pokutovat vás je opráv-
něn také pracovník lesní stráže. Ten se
musí prokázat odznakem a může vám za
porušení zákona uložit pokutu, nebo vás
předvést na služebnu policie. Dále vám za-
nechá za stěrači lístek s časem, místem
a oznámením o přestupku a s informací
o dalším postupu. Pokud řidič nezare-
aguje, předává záležitost policii. Zákaz
jízdy a stání motorovými vozidly na lesních
cestách vyplývající z lesního zákona jsou
orgány státní správy lesů povinny v pří-
padě jeho porušení sankcionovat, a to
v souladu 
s ustanovením § 53 zákona č. 289/1995
Sb., o lesích a o změně a doplnění někte-
rých zákonů (Lesní zákon). 
      Při porušení zákazu vjezdu do lesa
podle lesního zákona hrozí ve správním ří-
zení pokuta až do 5 000 tisíc korun. 
      K zákazu vjezdu do lesa není potřeba
umístit dopravní značky, ty zákaz zdůraz-
ňují. Platnost dopravních značek Zákaz
stání a Zákaz zastavení může být klidně
i v úseku několika kilometrů
kde máte tedy zaparkovat?
      Na místech k tomu určených. Dle zá-
kona smíte zaparkovat u krajnice, na hra-
nici lesa, ale jen tak, aby zůstal volný
průjezdný pruh o šířce alespoň tři metry. 

Pátrání po osobách
      V uplynulých letech policisté pátrali po
několika osobách ztracených při hledání
hub v lesních porostech. Realizovali pátrací
akce, do kterých byli zapojeni policejní
psovodi i vrtulník. Houbařům doporuču-
jeme, aby navštěvovali místa, která znají. 
Než se vydáte na procházku do lesa
• noste při sobě mobilní telefon s dosta-

tečně nabitou baterií
• především rada pro starší občany pro pří-

pad, že dojde k jejich zranění nebo nevol-
nosti a mohou se přivolat pomoc

• kompas i podrobnou mapu, když ne-
znáte dokonale okolí – můžete ztratit ori-
entaci v terénu

• oblečení – pokud dojde ke změně počasí
v průběhu pohybu v lesních porostech

• nemocní, kteří užívají pravidelně léky,
tyto s sebou vzít. 

      Při záchraně života jde o minuty. Pro
rychlý příjezd záchranné služby, nebo pří-
let vrtulníku je důležitá přesná znalost
místa zásahu. K tomu slouží aplikace „zá-
chranka“, kterou lze velmi jednoduše na-
instalovat do mobilního telefonu. 
      Aplikace je přímo napojena na systémy
záchranných služeb v ČR. Po stisknutí nou-
zového tlačítka vytáčí číslo 155 a zároveň
odesílá záchranářům nouzovou zprávu
s vaší polohou a dalšími informacemi. Až
telefonické spojení s linkou 155 zajistí
100% výjezd posádky ZZS. Pokud se na-
cházíte na horách, aplikace Záchranka to
podle GPS signálu sama rozezná a odešle
nouzovou zprávu i Horské službě v dané
oblasti. Bližší informace naleznete na inter-
netu www.zachrankaapp.cz.                          

por. Mgr. Lenka Dvořáková
Koordinátor prevence kriminality

KŘP Libereckého kraje
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