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Zhodnocení roku 2018
I letos Vám s prvním číslem našeho Zpravodaje přináším poohlédnutí se za loňským rokem
s uvedením těch nejzajímavějších témat ze strany obce mým pohledem:
Nový chodník – hřbitov v Zálesní Lhotě
Na konci léta byl zhotoven nový chodník
v prostranství hřbitova v Zálesní Lhotě
směrem od vstupní brány. Zpevnil se tak
nejvíce používaný prostor, který především v jarních a podzimních měsících
býval pod nánosem bláta a omezoval tak
průchodnost a dostupnost k daným hrobovým místům.
Domov pro seniory
Tato největší investice pro naši obec započala v roce 2017 nejprve demolicí původního objektu a následně výstavbou
nového. Slavnostní otevření nového Domova pro seniory proběhlo 31. 8. 2018.
Jednalo se v pořadí již o čtvrtou stavbu,
kterou jsme otevírali 31. 8. (2010 nová MŠ
ve Studenci, 2012 nové víceúčelové hřiště,
2013 nová MŠ v Zálesní Lhotě). V letošním
roce dojde k dokončení úprav spodní zahrady u tohoto objektu.
Rekonstrukce CAS 32 – T815
I tato investice do modernizace hasičského
vozu byla zahájena již v roce 2017. U tohoto
vozidla došlo ke kompletní opravě podvozku včetně mechanických částí, výměně
kabiny za dlouhou pro šest osob a osazení
novou nástavbou. Klíčky od nového vozidla
byly slavnostně předány 22. 9. 2018.
Sochy a pamětihodnosti
V loňském roce bylo dosaženo nového
vzhledu božích muk v Zálesní Lhotě v polích
za kostelem, poblíž skladovací haly. Z rozpočtu Libereckého kraje, Programu podpora ochrany přírody a krajiny jsme na tuto
opravu obdržely dotaci ve výši 71 487 Kč.

Přístavba základní školy
Od roku 2016 se začala intenzivněji psát
historie této připravované investice. Chystaná přístavba nás s obdrženými stanovisky a s přibývajícím časem donutila jít do
řešení, které v loňském roce dospělo do
fáze podání projektové dokumentace pro
územní rozhodnutí a stavební povolení. Na
konci roku 2018 se začalo s přípravami
ohledně podání žádosti o dotaci prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj, programu Podpora obnovy a rozvoje venkova
a také práce na podkladech pro výběrové
řízení na dodavatele stavby.
Budova hasičské zbrojnice v Zálesní Lhotě
Postupnou rekonstrukcí prochází budova
hasičské zbrojnice. Od jarních měsíců probíhalo vytyčení, zaměření a příprava
smlouvy ke směně pozemků, jejíž účelem
bylo dosažení potřebného pozemku
(dosud žádný nebyl) k této budově a následně byla přes tento nový pozemek zrealizována vodovodní přípojka a kanalizační
jímka. Dále došlo k výměně oken a vstupních dveří. Během zimy se instalovalo nové
sociální zařízení (dosud suché WC).
Opravy obecních cest a veřejného osvětlení
I v tomto roce se podařilo opravit některé
komunikace. Převážně štěrkový povrch
u dvou cest ve Studenci, asfaltobetonový
povrch pak u prostranství před autobusovou zastávkou u Kynčlů v Zálesní Lhotě. Na
tyto opravy jsme získali dotaci z rozpočtu
Libereckého kraje, Programu obnovy venkova, a to ve výši 210 000 Kč.
3
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Opravy vodojemů
V rámci rozpočtové částky určené na
opravy a údržbu zařízení, které se týkají
hlavního vodovodního řádu a navazujícího
příslušenství, došlo k opravě starého a nového vodojemu ve Studenci nad hasičárnou a opravě vrtu na Smejtech.
Čtvrté vztyčení sochy T. G. Masaryka
Od začátku roku se rozběhly přípravy i samotná realizace třetího obnovení sochy T. G.
Masaryka v původní zničené variantě, ale nově
v bronzovém provedení. Zároveň byl otevřen
transparentní účet, na který v průběhu roku
mohl přispět každý. Celková vybraná částka se
zastavila na hodnotě 189 708 Kč, celkové náklady díla 528 350 Kč. V den 100. výročí založení Československa, 28. 10. 2018 jsme tak
mohli počtvrté vztyčit sochu našeho prvního
prezidenta ve Studenci.
„Chodník – křižovatka Řeznictví Nosek“
Pro toto dokončení poslední části chodníku,
který by ve své délce 253 metrů kompletně
propojil Studenec podél obou silnic II. třídy,
jsme v loňském roce udělali maximum. Po
zpracování a zajištění všech potřebných dokumentů jsme ve stanoveném termínu podali žádost o dotaci na Státní fond dopravní
infrastruktury. Výsledek, zda jsme uspěli, či
nikoli se dozvíme v jarních měsících.

1 I 2019

Kompostování
Z našich obcí se v roce 2018 vyvezlo celkem
75 kontejnerů. Další hmota byla na kompostárnu dovezena ze strany samotných žadatelů, kteří měli větší množství a nezahltili
tak samotné kontejnery. Nadále zůstává, že
tuto službu obec pro své občany hradí ze
svého rozpočtu. V loňském roce byla tato
částka ve výši 194 000 Kč.
Poplatek za odpady
Celých deset let naše obec dokázala udržet
výši poplatku za odpady na hodnotě
500 Kč za osobu a dorovnávat tak ztrátu ze
svého rozpočtu. Jelikož se neustále zvyšují
náklady subjektů, na kterých je tento
odpad závislý a doplatek obce narůstá, poslední jednání zastupitelstva obce rozhodlo pro letošní rok zvýšit poplatek na
550 Kč za osobu. Touto změnou se nemění
nic na tom, že i nadále bude naše obec platit ztrátu ze svého rozpočtu. Pro zajímavost: skutečná cena na jednu osobu nyní
odpovídá částce 765 Kč!
Takové je alespoň stručné zhodnocení roku
2018. Souhrn toho letošního se objeví na
tomto místě opět za rok.
Mgr. Jiří Ulvr, starosta

P O d ě kOvá n í z a T ř í k r á lOvO u s b í r k u 2019
Farní charita Studenec děkuje tímto koledníkům i dárcům, kteří se zúčastnili Tříkrálové sbírky 2019. Výtěžek sbírky v naší obci Studenec činil 76 673 Kč. V Zálesní
Lhotě se vybralo 10 321 Kč. Letošní výtěžek tříkrálové sbírky bude z největší části
použit na nákup pomůcek pro špatně pohyblivé pacienty. V případě potřeby pomůže zajistit i nákup zdravotnického materiálu pro Domácí zdravotní péči ve Studenci. Každoročně sbírka podpoří i humanitární pomoc u nás a v zahraničí,
například projekty v Indii – kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané
mladé lidi a dětské večerní vzdělávaní v oblasti Bangalore a Belgaum.
V letošním roce přeji všem požehnané dny.
4
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zPrávy ObecníhO úřadu
Pohoštění obecní polévkou
V sobotu 8. prosince se uskutečnil již
11. ročník adventní akce „Pohoštění obecní
polévkou“. Přiložené fotografie vypovídají
o dobré náladě všech zúčastněných, kteří
se přišli o tuto předvánoční dobu podělit
s ostatními.
A jelikož poděkování není nikdy dost,
i letos děkuji hasičům za zajištění občerstvení, ale i za pomoc při stavění a úklidu
stánků. Poděkování také patří i vedení
školy a všem ostatním, kteří pomohli bez
předešlého oslovení. Zvláštní poděkování

patří i lidem, kteří to s námi táhnou již
těchto jedenáct ročníků: nejdříve manželé
Černí st. byli s námi u začátků při obnoveném pohoštění a vydávání polévky. Jejich
práce zůstala „doma“ v rodině a dnes ji vydávají manželé Černí ml. Dana a Mirek. Dalším člověkem, jehož práce je vidět
především při přípravách a úklidu je pan
Jiří Jebavý, který se stará o elektrické zajištění po celou dobu trvání této akce. Všem
moc děkujeme.
Mgr. Jiří Ulvr, starosta
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Dobročinný stánek
Studeneckých maminek
na Obecní polévce
Adventní doba je časem, kdy se mnozí
z nás snaží bilancovat uplynulý rok, v předvánočním shonu si ukrajují čas, který chtějí
strávit výjimečným způsobem. Nás napadlo naladit se na nadcházející svátky
u zapáleného krbu se skleničkou vaječného koňaku v dobré společnosti přátel
a především tvořit něco smysluplného, co
potěší nejen nás navzájem. Všechny naše
výtvory prodat ve stánku a výtěžek poslat
nějakému dítěti, které to opravdu potřebuje. Nápad by to byl dobrý, ale nezdařil
by se, nebýt Vás všech, kteří jste k našemu
stánku přišli a něco si zakoupili. S vaší pomocí se nám podařilo vybrat krásných
11 862 Kč pro Tomáška Voborníka do Lomnice nad Popelkou. Potěšilo nás, že některé
další maminky ze Studence přinesly své
domácí výtvory do prodeje. Poděkování
patří také obci Studenec za zapůjčení
stánků a především pořádání této akce,
která nám byla příležitostí pro uskutečnění
našeho záměru. Přejeme všem krásný rok
2019, plný takových výjimečných dnů, kdy
si budeme navzájem pomáhat.
s poděkováním Studenecké maminky

PŘiPRAvujeMe „Přístavba základní školy“
Od počátku letošního roku pracujeme
na dokumentech, které potřebujeme k podání žádosti o dotaci prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj, programu
Podpora obnovy a rozvoje venkova. Termín podání žádosti je do 28. 2. 2019.
Zároveň se zpracovává podrobná do-

kumentace k provedení stavby, která nám
ukáže konkrétní rozpis položek, ze kterých
může vycházet budoucí zhotovitel stavby
a která je zásadní pro výběrové řízení na
dodavatele stavby. Jakmile budeme mít
tento podrobný rozpis, spustíme samotnou soutěž.
Mgr. Jiří Ulvr, starosta
7
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PŘiPRAvujeMe „Chodník – křižovatka Řeznictví Nosek“
V této věci se na přelomu roku uskutečnilo výběrové řízení na dodavatele stavby,
abychom v případě úspěchu podané žádosti o dotaci měli v rámci Státního fondu
dopravní infrastruktury vše připravené

a zároveň byli schopni tuto stavbu zrealizovat ještě v letošním roce. Oficiálně tato
stavba nese název: „Studenec – chodník
podél sil. II/293, u křižovatky III/2934“.
Mgr. Jiří Ulvr, starosta

Studenec – chodník podél Sil. ll/293, u křižovatky lll/2934

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek
Předmět zakázky:
Výstavba nového chodníku pro pěší podél sil. II/293 a propojení a doplnění veřejného osvětlení.
Složení hodnotící komise:
Předseda komise:
Místopředseda komise:
Člen komise:

Ing. Martin Mühlbach
PaedDr. Petr Junek
Osvald Süss

Seznam oslovených dodavatelů:
Daniel Flamberg, Soběraz 36, 507 13 Železnice, IČ: 02927942
IMDV Horka s. r. o., Horka u Staré Paky - Nedaříž 25, 514 01 Jilemnice, IČ: 27535151
OBIS spol. s. r. o., Přibyslavská 200, 509 01 Nová Paka, IČ: 60933682
Odůvodnění výběru oslovených dodavatelů:
Zadavatel k přímému oslovení vybral dodavatele, na které má kladné reference a o kterých je mu známo, že jsou
pro daný druh a rozsah prací vhodnými dodavateli.
Výzvu k podání nabídky zadavatel též uveřejnil po celou dobu zadávacího řízení na svém profilu zadavatele, čímž
vyzval k podání nabídky neomezený počet dodavatelů.
Konec lhůty pro podání nabídek byl stanovený v zadávací dokumentaci na 8. 1. 2019 ve 14:00 hodin. Ve stanovené
lhůtě pro podání nabídek podali nabídku 2 dodavatelé.
Otevírání nabídek bylo v souladu se zadávací dokumentací zahájeno dne 8. 1. 2019 ve 14:30 hodin. Hodnotící komise
provedla kontrolu, zda byly nabídky předloženy v řádně uzavřených a neporušených obálkách a následně nabídky
postupně otevřela. Po provedení kontroly každé nabídky zaznamenala komise identifikační údaje dodavatele a informaci o nabídkové ceně. O otevírání nabídek byl vypracován samostatný protokol a podepsán všemi členy komise.
dodavatel č. 1
Jméno (název) dodavatele:
Sídlo dodavatele:
IČ dodavatele:
Nabídka v řádně uzavřené obálce:
Nabídková cena:
8

OBIS spol. s. r. o.
Přibyslavská 200, 509 01 Nová Paka
60933682
ANO
2 123 922,63 Kč bez DPH
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dodavatel č. 2
Jméno (název) dodavatele:
Sídlo dodavatele:
IČ dodavatele:
Nabídka v řádně uzavřené obálce: ANO
Nabídková cena:

1 I 2019

IMDV Horka s. r. o.
Horka u Staré Paky – Nedaříž 25, 514 01 Jilemnice
27535151
2 077 930,80 Kč bez DPH

Hodnotící komise posoudila nabídky z hlediska splnění požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci.
Obě posuzované nabídky shledala komise nezávadnými a postoupila je k posouzení způsobilosti a kvalifikace dodavatelů. Kvalifikaci splnili oba dodavatelé v požadovaném rozsahu. O posouzení kvalifikace byl vypracován samostatný protokol a podepsán všemi členy komise. Následně hodnotící komise posoudila nabídky v podrobnostech
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb – výkazu výměr. Komise posoudila nabídky dodavatelů z pohledu mimořádně nízké nabídkové ceny a dospěla k závěru, že nabídky neobsahují mimořádně nízkou nabídkovou cenu.
Komise hodnotila ekonomickou výhodnost nabídek podle jediného kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena bez
DPH.
v prvním pořadí se umístil a nejvhodnější nabídku podal dodavatel:
Jméno (název) dodavatele: IMDV Horka s. r. o.
IČ dodavatele:
Sídlo dodavatele:
Horka u Staré Paky - Nedaříž 25,
Nabídková cena:
514 01 Jilemnice

27535151
2 077 930,80 Kč bez DPH

hodnotící komise doporučuje zadavateli uzavřít smlouvu o dílo s tímto dodavatelem, jelikož jeho nabídka je pro zadavatele nejvhodnější.
ve druhém pořadí se umístil dodavatel:
Jméno (název) dodavatele: OBIS spol. s. r. o.
Sídlo dodavatele:
Přibyslavská 200, 509 01 Nová Paka

IČ dodavatele:
Nabídková cena:

60933682
2 123 922,63 Kč bez DPH

Ve Studenci dne 16. 1. 2019
Ing. Martin Mühlbach

PaedDr. Petr Junek

Osvald Süss

Již několik let v prvním čísle Zpravodaje zveřejňujeme seznam starších občanů,
kteří se v daném roce dožívají životního jubilea. Jelikož musíme dodržovat nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů, nemůžeme zveřejnit osobní údaje našich občanů
ve Zpravodaji bez jejich souhlasu. Jubilanty, kterým půjdeme gratulovat
a budou souhlasit se zveřejněním svých osobních údajů představíme v dalších
vydáních Zpravodaje.
Za OÚ Studenec, Marcela Šírová
9
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z jednání zasTuPI
Poslední zasedání studeneckých zastupitelů se v roce 2018 uskutečnilo 17. prosince,
zúčastnilo se ho 14 zastupitelů a stejný počet občanů.
Ing. Mühlbach seznámil členy zastupitelstva s příjmy z poplatků i s výdaji na
odvoz a uložení komunálního, tříděného,
nebezpečného odpadu a kontejnerů. Poté
zastupitelé schválili zvýšení poplatku za
odpady na rok 2019 na 550 Kč za osobu
a pověřili místostarostu vypracováním příslušné nové vyhlášky.
Dále zastupitelstvo projednalo šest
obecně závazných vyhlášek (o místním poplatku ze psů, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, o místním
poplatku z ubytovací kapacity, o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství, o nočním klidu a ohledně požárního
řádu), ve dvou případech (o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt
a o místním poplatku z ubytovací kapacity)
byl místostarosta do příštího jednání pověřen vypracováním nové.
PaedDr. Petr Junek představil výroční
zprávu základní školy, která je k nahlédnutí
na OÚ. Tato zpráva obsahuje informace
o hospodaření, práci zájmových kroužků
a slušných výsledcích ve výuce (v celorepublikovém měřítku) a sportovní činnosti.
Spolupráce s obcí je na dobré úrovni.
Předsedové představili koncepce činnosti
svých výborů: Ing. M. Tauchmanová za finanční výbor a JUDr. Lukáš Kalenský za
kontrolní výbor.
Schváleny také byly odměny a příplatky
neuvolněným členům zastupitelstva.
10

Diskutovalo se i o budoucnosti studeneckého zámku, možný investor představil
návrh studie na jeho rekonstrukci a nové
využití.
Zastupitelé odsouhlasili upravený návrh
na přístavbu ZŠ a MŠ Studenec a pověřili starostu dalším jednáním v této věci včetně
podpisu souvisejících objednávek a smluv,
radu obce pak pověřili volbou nejvhodnější
nabídky z výběrového řízení. Zároveň obec
podá na tuto akci žádost o dotaci do programu Podpora obnovy a rozvoje venkova.
V dalších bodech programu zastupitelé
projednali a schválili:
– podání žádosti o dotaci do Dotačního
fondu Libereckého kraje, Programu obnovy venkova,
– finanční spolupráci při výstavbě sportovních kabin SK Studenec,
– převod pozemků pod chodníky u pošty
a u Špice z majetku Libereckého kraje na
Obec Studenec,
– prodej a koupi pozemků ve Studenci,
– smlouvu týkající se věcného břemene,
– rozpočtové změny za rok 2018 č. 3 a rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí roku
2019,
– pověření rady obce vztahující se k obdržení dotací a dokončování rozpracovaných akcí,
– převod financí z účtu ČNB na účet u MONETA Money Bank,
– vzali na vědomí zápis z kontrol ze strany
finančního a kontrolního výboru.
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TelsTva Obce
V diskusi pan starosta poděkoval za organizaci obecní polévky a informoval o následujících záležitostech:
– Jednal s novým vedením města Jilemnice
o možném využití městské policie formou veřejnoprávní smlouvy, především
v oblasti měření rychlosti a odchytu psů.
– Podařilo se zaměřit a odsouhlasit kompletní pravou stranu komunikace na
Bendovce v úseku od Olešky po konečnou hranici zahradnictví pana Kuříka.
Pan Z. Tauchman měl tři připomínky:
– Na křižovatce pod Táborem je ve špatném stavu a pod úrovní asfaltu utopená
kanálová vpusť. Pan místostarosta osloví
vlastníka, krajskou správu silnic.
– Možné rozšíření komunikace od Trojice
směrem k Lánským, jde o nejfrekventovanější obecní komunikaci. Pan místostarosta nejprve zjistí vlastnictví pozemků
podél této silnice a případně tuto situaci
začne řešit.
– Lípa na křižovatce, vysazená k založení

republiky, umírá, nemělo by se vedle ní
najíždět a parkovat. Pan starosta odpověděl, že je na pozemku krajské správy
silnic a že situaci kolem údržby či vysazení nového stromu s nimi několikrát diskutoval s výsledkem, že se jedná
o frekventovaný a nebezpečný prostor.
Pan místostarosta vlastníka opět osloví.
Pan J. Medlík informoval o kostele v Zálesní Lhotě. Na třech místech se nacházejí
praskliny, v havarijním stavu jsou uhnilé
trámy. Nyní se zjišťuje částka na opravy.
Pan P. Mečíř dodal, že jde o dominantu
obce a farníci zřejmě nezvládnou opravu
z vlastního rozpočtu, proto možná požádají obec o půjčku či dar.
Pan T. Chrtek společně s panem místostarostou budou pracovat na zavedení systému informování obyvatel formou SMS
a představí ho na některém z dalších jednání zastupitelstva. Paní M. Tauchmanová
navrhla komunikovat mezi zastupiteli přes
určitý druh sociálních sítí.

Placení poplatku ze psů na rok 2019
Připomínáme majitelům psů, že poplatek je splatný do konce
března 2019. Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.
Sazba poplatku činí ročně:

• za prvního psa 200 Kč
• za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300 Kč
Poplatek můžete zaplatit do pokladny na OÚ nebo převodem
na účet 261128774/0600.
11
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víTání Občánků
Při podzimním vítání občánků dne 28. 11. 2018 se sešlo 11 dětí.
Hynek Štefan, Studenec 437
Markéta Havlová, Studenec 330
Edita Havlová, Studenec 294
Matěj Brož, Studenec 431
Josefína Kuříková, Studenec 441
Magdalena Staňková, Studenec 144

Antonín Karásek, Studenec 271
Sofie Chrtková, Studenec 457
Stella Kunce, Zálesní Lhota 83
Filip Kvirenc, Studenec 468
Natálie Heková, Studenec 97

Na vítání občánků vystupovaly děti ze Základní školy ve Studenci. Děkujeme jim za
účinkování a paní učitelce za to, že s nimi písničky a říkanky nacvičila.
Dětem i rodičům přejeme mnoho radosti a spokojenosti v dalším životě.

12
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Obecní úřad Studenec vyhlašuje podmínky výběrového řízení
na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení.
přihlášku je možné podat do 12 hodin 30. dubna 2019 na oÚ Studenec.
Žádost musí obsahovat:
a)
jméno a příjmení žadatele (v případě SJM – i jméno a příjmení druhého z manželů), název právnické osoby
a statutárního zástupce
b)
adresa trvalého pobytu fyzické osoby, sídlo právnické osoby nebo fyzické podnikající osoby
c)
přesné označení předmětné obytné budovy (adresa, číslo popisné, číslo parcely, doklad o vlastnictví domu
nebo stavby, příslušnou projektovou dokumentaci včetně předpokládané ceny, stavební povolení či jiný doklad o přípustnosti akce – požaduje-li to stavební zákon)
d)
účel, na který má být půjčka poskytnuta
e)
předpokládaná lhůta dokončení stavby
f)
požadovaná výše půjčky
g)
doklad o výši příjmů žadatele a ručitelů (půjčka do 50 tis. jeden ručitel nad 50 tis. dva ručitelé). U ženatého
(vdané) ručitele v případě SJM souhlas manžela (manželky) s ručením. Pokud jsou vyžadováni 2 ručitelé,
nemohou to být manželé žijící v SJM. Zároveň nemůže manžel/ka v SJM dělat ručitele druhému z manželů.
Z fondu se poskytují tyto druhy půjček:
Poř. č.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Název (účel)

Úrok

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

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

Horní hranice půjčky na jednu domácnost je 500 000 Kč. Domácností se rozumí ekonomicky spjatá skupina dlužníků.
Jednotlivé druhy půjček lze sčítat. Půjčku lze čerpat nejdéle 12 měsíců po podpisu smlouvy oběma stranami. Půjčka se
splácí v pravidelných měsíčních splátkách. Začátek splácení jistiny i úroku včetně termínů splátek se stanoví ve smlouvě
mezi obcí a dlužníkem. Ve smlouvě lze dohodnout dobu splatnosti půjčky.
Mgr. Jiří Ulvr
starosta obce Studenec
13
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sběr nebezPečnÉhO OdPadu a elekTrOzařízení
studenec

zálesní lhota 13. dubna 2019

NO bude sbírán
od 6. 4. 2019 do 29. 6. 2019
každou druhou sobotu ve
sběrném dvoře v Kruhovce

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

8.30
8.40
8.50
9.00
9.15
9.30

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

Pozor! Pneumatiky jsou sbírány pouze bez ráfků.
Pneumatiky z nákladních vozidel a traktorů nebereme!
eLeKTROZAŘÍZeNÍ = všechno co je na elektrický proud nebo na baterie
Kontejnery na komunální odpad budou umístěny v Zálesní Lhotě od 26. 4. do 28. 4. 2019 u skladovací
haly ZETKY Strážník a. s. za kostelem! Ve Studenci budou kontejnery umístěny ve sběrném dvoře v Kruhovce u haly každou druhou sobotu od 6. 4. 2019 (20. 4., 4. 5., 18. 5., 1. 6., 15. 6.) do 29. 6. 2019 od 9 do
12 hod. Uložení odpadu do kontejneru bude možné pouze pro občany Studence a Zálesní Lhoty, pro majitele nemovitostí na území našich vesnic a po předložení občanského průkazu!
Děkujeme. OÚ Studenec

PyTle s Tříděným OdPadem
Naplněné pytle se odkládají vždy první pondělí v měsíci na sběrná místa!
příklad: pondělí 31. srpna není první pondělí v měsíci, ale pondělí 1. září opravdu je první pondělí v novém
měsíci (první pondělí může být pouze od 1. do 7. dne v měsíci).
poZoR! Ostatní odpady nepatří na sběrná místa, ale jsou sbírány odděleně – popelnice, velkoobjemové kontejnery, mobilní sběr nebezpečného odpadu a elektrozařízení. Pokud budeme tato pravidla dodržovat, tak se nemůže
stát, že se na sběrném místě najdou pytle naplněné plenami, různým domácím odpadem nebo popelem. Zároveň
tím pomáháte k udržování pořádku na sběrných místech.
Tříděním odpadu přispíváte nejen ke zlepšení životního prostředí, ale také pomáháte snižovat náklady na likvidaci
odpadů. Čím více vytřídíme odpad a vyvezeme méně směsného odpadu (černé popelnice), tím nižší jsou celkové
náklady na likvidaci odpadů v obci. Přímým důsledkem je pak nižší poplatek za odpady na občana. Jako další příspěvek uvádíme návod, jak třídit odpad do pytlů a kontejnerů ve Studenci a Zálesní Lhotě. Další informace, jak
třídit odpad najdete na těchto internetových stránkách: www.jaktridit.cz; www.ekokom.cz nebo
www.samosebou.cz
Ing. Martin Mühlbach, místostarosta obce
14
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jak Třídíme
PAPÍR
• časopisy, noviny, reklamní letáky, sešity
• knihy bez pevné vazby
• papírové obaly, krabice, vše z lepenky
• obálky s fóliovými okénky
• papír s kancelářskými sponkami
• bublinkové obálky (bez plastového vnitřku, který patří do žlutého kontejneru)
Nepatří do papíru
(patří do směsného odpadu)
• celé svazky knih s pevnou vazbou
• pleny, hygienické potřeby
• mokrý, mastný nebo znečištěný papír
• použité pap. kapesníky a pap. utěrky
• povoskovaný papír, papír s laminací
• fotky, fotografický papír, pečící papír,
uhlový papír
• ruličky od toaletního papíru, papírová
plata od vajíček
PeT Láhve
• pouze sešlápnuté a čisté PET lahve
• PET lahve od jedlých olejů (pouze důkladně vymyté, bez známek mastnoty)
Nepatří do PeT lahví
• PET lahve se zbytky mastnoty

ZeLeNý KONTejNeR (BARevNé SKLO)
• barevné skleněné lahve od nápojů (pivo,
víno, alkoholické i nealkoholické nápoje)
• barevné lahve od jedlých olejů a dochucovadel
• tabulové sklo z oken a dveří
BÍLý KONTejNeR ČiRé SKLO
• sklenice od kečupů, marmelád, zavařenin, dětských přesnídávek a příkrmů –
rozbité skleničky (netřeba vymývat, stačí
vyškrábnout, drobné znečištění u skla nevadí) – klidně vhoďte i s kovovým víčkem
• čiré lahve od alko. i nealko. nápojů
• skleněné láhve od oleje – pozor, plastové
víčko vyhodit do plastu
• skleněné obaly od vonných svíček (zbytek vosku nevadí, shoří při zpracování)
• skleněné flakonky od parfémů
Nepatří do skla
(patří do směsného odpadu)
• varné a laboratorní sklo (zavařovací sklenice recyklovat LZE)
• pozlacené nebo barvené sklo, zrcadla
• drátěné sklo, autosklo
• plexisklo
• keramika (nelze recyklovat), sklokeramika
• porcelán

15
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PLAST (žLuTé PyTLe)
• fólie (též potravinářské, strečová folie –
nesmí být ale mastné nebo silně znečištěné zbytky jídla)
• igelitové sáčky (papírovou etiketu je
vhodné oddělit, nejde-li oddělit, zpracovatelé si s ní dnes již poradí)
• plastové tašky
• obaly od drobných balených potravin –
řiďte se recyklační značkou na obalu,
někdy jde totiž o kombinaci plastu a aluminiové fólie, což se nedá recyklovat
a patří do směsného odpadu
• plastové kelímky od jogurtů a mléčných
výrobků (stačí důkladně vyškrábat od
zbytků jídla)
• plastové vaničky od ovoce a zeleniny
• nádoby od kosmetiky a čisticích prostředků, kapsle od pracího gelu; pozor –
čtěte na etiketě, zda není nutné odnést
do nebezpečného odpadu (sběrný dvůr)
• plastové jídelní termoboxy (po odstranění zbytků jídla a mastnoty)
• polystyren (ne stavební či znečištěný
zbytky jídel)
• plastové nápojové kelímky, plastové
obaly od CD a DVD
• plastové síťky od ovoce
• kartáče na nádobí a kartáčky na zuby –
jen rukojeť
Nepatří do plastu
(patří do směsného odpadu)
• obaly se zbytky jídla nebo čisticích prostředků
• plastové tuby od pleťových masek, tuby
od zubní pasty
• PET lahve se zbytky mastnoty
• molitan (houbičky na nádobí)
• stavební polystyren
• objemné plastové předměty (např. zahradní židle)
• podlahové krytiny, PVC, novodurové trubky
• silonové punčochy, gumové rukavice
16
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• silonové štětinky od zubních kartáčků
a kartáčů na nádobí – je potřeba odlomit
a hodit do směsného odpadu
NáPOjOvé KARTONy (ORANžOvé PyTLe)
• nápojové krabice o džusů, mléka a mléčných výrobků, vína, rajského protlaku,
hotových omáček apod.
Nepatří do plastu
(patří do směsného odpadu)
• měkké sáčky od kávy, měkké sáčky od
potravin v prášku
• obaly od bramborových lupínků
• krabice (nápojové kartony) se zbytky nápojů či potravin
KOvOvé OBALy (šeDé PyTLe)
• plechovky od konzerv
• plechovky od nápojů
• kovové nádobky od kosmetiky
• aluminiová fólie na potraviny – nutno
zmuchlat do větší koule, která při tavení
neshoří
• hliníková víčka od jogurtů (zmuchlejte
do koule); pozor, některá víčka od jogurtů jsou kombinací plastu a papíru,
takže nejdou recyklovat a patří proto do
směsného odpadu
• alobal a ostatní kovové předměty (menšího objemu) z domácností
• hliníkové kalíšky od čajových svíček – zbytek vosku nevadí, vyhoří při tavení hliníku
Nepatří do kovu
(patří do směsného odpadu)
• obaly od bramborových lupínků
• kovové nádobky od sprejů (jsou pod tlakem)
• plechovky od barev, ředidel, laků a ostatních chemikálií
• elektrozařízení
Pytle jsou vydávány zdarma na Obecním
úřadě a v prodejnách Konzum u Sedláčků,
Smíšenka Deny, Smíšené zboží Jiřina Jará.
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údržba zeleně

na POzemcích sOusedících s POzemnímI kOmunIkacemI
Dovolujeme si upozornit vlastníky pozemků přilehlých k obecním komunikacím na
problematiku přerostlé zeleně, která zasahuje do průjezdného profilu komunikací, znemožňuje rozhled v křižovatkách komunikací, snižuje bezpečnost provozu na komunikacích a ztěžuje dopravní obslužnost při zimní údržbě a svozu odpadu.
Podle zákona č. 114/1992 Sb., O ochraně přírody a krajiny dle § 7 odst. 2) je péče
o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování, povinností vlastníků, přičemž dle §507
zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, je součástí pozemku rostlinstvo na něm
vzešlé. Bez ohledu na to, zdali je pozemek podél komunikace součástí pozemní komunikace nebo není, povinnost pečovat o zeleň na tomto pozemku se nacházející je povinností vlastníka.
Z uvedeného vyplývá, že vlastníci pozemků, ze kterých zasahuje zeleň do průjezdných profilů komunikací, by měli pravidelně udržovat tuto zeleň tak, aby nedocházelo
k omezování nebo znemožnění užívání těchto komunikací.
Žádáme všechny vlastníky pozemků u komunikací, aby věnovali dostatečnou pozornost pravidelné údržbě zeleně tak, aby nedocházelo k ohrožení uživatelů komunikací.
Období vegetačního klidu je vhodné k provádění účinných zásahů, které je vhodné provést na delší období než následující rok. Děkujeme za pochopení a spolupráci.
Ing. Martin Mühlbach, místostarosta

důležITá InfOrmace
Rada obce na svém letošním druhém zasedání schválila úpravu č. 1 dokumentu
Statut Domova pro seniory obce Studenec. Touto úpravou, konkrétně v bodě
III/b, došlo k rozšíření možností přijetí uchazečů do tohoto objektu:

III. Cílová skupina-podmínky pro přijetí do DPS
a) Žadatel je důchodového věku nebo je příjemcem invalidního důchodu.
b) Žadatel je občanem obce Studenec, nebo v příbuzenském vztahu k občanům obce Studenec a blízkého okolí.
c) Žadatel předloží doporučení ošetřujícího lékaře.
d) Žadatel žijící osaměle v bytě v majetku obce Studenec 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.
17
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naše obce a města
jsou stále více slyšet.
I díky studenci
Velká politika, ať už v Praze nebo v Bruselu, bývá mnohdy vzdálena problémům,
se kterými se potýkají naše menší obce
a města. Žijí v nich přitom miliony obyvatel, kteří si zaslouží kvalitní život a na které
se bohužel často zapomíná. Je proto důležité, aby i oni měli zastání, někoho, kdo
bude prosazovat jejich zájmy na celostátní
i evropské úrovni. Velmi mě těší, že i díky
Studenci takovou oporu naše obce mají.
Sdružení místních samospráv ČR, kterého
je Studenec platným členem, je stále více
slyšet a, což je podstatné, máme i konkrétní výsledky.
V SMS ČR máme jeden společný cíl, aby
se lidem dobře žilo v celé České republice,
od velkoměst po nejmenší vesnici. Jen za
poslední tři roky se počet našich členů
zdvojnásobil, SMS ČR nyní sdružuje na
1800 měst a obcí ze všech koutů naší
země. Jsme respektovaným partnerem
vlády, ministerstev, krajů i dalších úřadů
a organizací při jednáních o zákonech
a opatřeních, která mají vliv na miliony
obyvatel České republiky.
Společně a úspěšně prosazujeme spravedlivé rozdělování daní pro menší obce
nebo čerpání peněz z evropských fondů
18

pro smysluplné projekty. Usilujeme také
o zachování dostupných a fungujících
úřadů i kvalitních veřejných služeb na venkově nebo trvale udržitelný přístup ke krajině, abychom našim dětem jednou předali
zdravou zemi. Navíc si společně vyměňujeme zkušenosti a prohlubujeme vzájemnou spolupráci. To vše se nám krok za
krokem daří, ale máme před sebou ještě
hodně práce.
Děkuji proto Studenci a všem jeho obyvatelům, že i díky nim prosazujeme naše
společné zájmy – evropskou kvalitu života
pro všechny občany České republiky. Chci
Vás také ubezpečit, že i nadále bude SMS
ČR urputným zastáncem obcí a ochotně
Vám bude nabízet pomocnou ruku v boji
se všemi výzvami, se kterými se potýkáte.
Stanislav Polčák
předseda Sdružení místních samospráv ČR
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sOuhrnný Přehled PrOvOzu sysTÉmu

kOmunITníhO
kOmPOsTOvání

jIlemnIckO – svazek Obcí

vývoj množství hmoty a nákladů po dobu
provozu regionálního systému 2014–2018
Jilemnicko – svazek obcí zahájilo v srpnu 2013 vlastní provoz uceleného systému komunitního kompostování na území celého mikroregionu. První rok byl ve znamení dostavby objektů kompostáren, pořízení vybavení a částečného provozu po období
4 měsíců. Od roku 2014 je provozován systém komunitního kompostování po celou sezónu ohraničenou dubnem a listopadem.
Za pět let celosezónního provozu lze již sestavit přehlednou statistiku týkající se komunitního kompostování, která nám přiblíží množství zpracovaného materiálu, náklady
vynaložené obcemi na zpracování bioodpadu a také intenzitu využití svazkové svozové
techniky. Součástí této analýzy je pohled na systém z jeho dvou dílčích částí – svozu
a zpracování, pohled na systém komunitního kompostování jako celek a dále je zde reflektován vývoj množství svezeného materiálu v přepočtu na obyvatele a určení nákladovosti na obyvatele. Tabulky a grafy se dále podrobněji věnují jednotlivým obcím, jako
účastníkům systému.
Grafické znázornění systému komunitního kompostování na Jilemnicku odráží míru
zapojení jednotlivých obcí do systému a především trendy v oblasti likvidace bioodpadu
systémem komunitního kompostování.
Výsledky z této studie mohou posloužit jednotlivým obcím pro analýzu využití systému, efektivnějšího nastavení využití systému, ale také k formulování budoucích cílů
v odpadovém hospodářství.
Ing. Štěpánka Machová, Ing. Radka Paulů
grafy a tabulky na stranách 20–23
19
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Analýza nákladů na zpracování kompostu v letech 2014–2018

Náklady na zpracování kompostu v letech 2014–2018 dle obcí
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Analýza nákladů na svoz svazkovou technikou v letech 2014–2018

Přehled nákladů na svoz svazkovou technikou v letech 2014–2018 dle obcí
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Přehled odpadu
a nákladů
obec Studenec
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Přepočet nákladů na celý proces kompostování dle obyvatel

Studenecký zpravodaj
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Výlety do studenecké
Sokol. Tímto rokem stává se Studenec sídlem IX. okrsku sokolské župy Krkonošské.
Až do této doby náležela zdejší jednota
Sokol k okrsku novopackému.
Orel. besídka. 6. ledna pořádala těl. jednota Orel tělocvičnou besídku, na které
vzdělavatel Jan Kuřík přednášel „o blankytné armádě“. Besídka konána byla v hostinci u Johnů a byla četně navštívená.
Jednota Svatojosefská zanikla během světové války.
Pomník padlým. 29. července odhalen
byl ve zdejší obci pomník padlým a zemřelým vojínům ve světové válce. Pomník ten
stavělo obecní zastupitelstvo a zhotovil
jej sochař Vít z Konecchlumí, jemuž za
práci a materiál zaplaceno bylo celkem
10 365,35 Kč. Úprava místa na obecním
pozemku u zahrady Frant. Makovičky stála
6 380,65 Kč , takže celkový náklad na tento
pomník činil 16 746 Kč.
Potřebný obnos byl uhrazen:
1. sbírkami, které vynesly 14 341,20 Kč
2. výtěžkem slavnosti 2 870,65 Kč

Pomník nese jména těchto obětí světové
války:
Padlí:
Dědeček František

Kotek Václav

Doubek Josef

Lánský Josef

Doubek František

Lukeš František

Exner Josef

Pour Karel

Flégl Josef

Pršala Karel

Flégl Josef

Pršala Josef

Flégl Karel

Šorm Josef

Fejfar Alois

Šorm Karel

Fejfar František

Šorm Eduard

John Boh.

Šorm František

Jeník Josef

Šimek Jaroslav

Hendrych Karel

Tauchman Josef

Hák Hynek

Tauchman Josef

Hák Petr

Tomáš Antonín

Havel Karel

Tylš Josef

Holoubek Josef

Vancl Petr

Kuřík Oldřich

Vodnárek Rudolf

Kuřík Václav
Přebytku Kč 465, 85 užito bylo k úpravě
místa kolem pomníku. Slavnosti zúčastnily
se všecky spolky místní a mnoho občanstva zdejšího i z okolí.

24

Zemřelí:
Erban Jan

Hák Karel

Flégl Josef

Hák Josef

Jeník Rudolf

Havel František

Grosman Englb.

Tauchman H.
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minulosti
Karásek Josef

Tauchman Josef

Makovička Jan

Tauchman H.

Mach Bedřich

Tauchman Josef

Paulů František

Tomáš Josef

Šorm František

Tom František

Štefan František

Veir František

Štilec Václav
Nezvěstní:
Erban Karel

Lánský Rudolf

Jiran Hynek

Martinec František

Jebavý Jan

Paulů Karel

Hrnčíř Antonín

Pour František

Kudr Ferdinand

Tomáš Josef

Karásek Jan

Vancl Josef

Celkem 35 padlých, 12 nezvěstných a 21
zemřelých, dohromady 68.
Legionáři. V boji za osvobození vlasti ve
stejnokroji legionářském se zasloužili
a stali se pýchou obce tito zdejší muži:
Erban Jan č. 199 (ruský), Klázar Karel
(ruský), Nýdrle Arnošt č. 314 (italský), Šorm
Rud. č. 178 (ruský), Šorm Andělín (ruský),
Šorm Josef (francouzský) , Tauchman František č. 247 (italský) , Hamáček Bedřich
č. 245 (franc. ) a Havel Rudolf č. 186 (italský).
Motor. stříkačka. V srpnu t. r. zaslal Sbor
dobrovolných hasičů stříkačku firmě

22 I rok 1923
bez jazykové úpravy

R. A. Smekal ve Slatiňanech k zmotorisování, což stálo 22 000 Kč. Na úhradu přispěla firma Fejfar a Mládek částkou 2 500
Kč, Jana Hiltlová, majitelka velkostatku
částkou 2 000 Kč. Ostatní zapůjčila obec.
Sbor hasičský odváděl pak obci peníze,
které po částech dostával na zmodernisování stříkačky od zemského fondu hasičského.
škola. 1. září, na počátku nového školního
roku, zapsáno bylo na zdejší škole 231 dětí
a učili zde říd. uč. Ant. Řehoř. uč. Jan Hák,
Alois Frýba, Marie Votočková, Josef Kovanda a M. Jelínek.
Deska padlým. 9. září konalo se svěcení
desky, na které byla vyryta jména padlých
vojínů ve světové válce. Deska umístěna
byla v kostele. Čestnou stráž při svědcení
tvořili 3 členové místního Orla a 2 žáci. Tato
deska pořízena a zasazena byla péčí místních katolíků, peníze opatřeny byly sbírkou. Deska nenese však jména všech obětí
světové války z obce, nýbrž jen těch, jichž
příbuzní na toto dílo finančně přispěli.
Jsou tam uvedeni (v závorce den úmrtí
neb den, od kterého jest dotyčný nezvěstný):
Bedrník Jan (10. 11. 1918)
Hák Petr (16. 8. 1916)
Borůvka Frant. (15. 11. 1916)
Havel Fr. (8. 4. 1915)
Dědeček Frant. (10. 8. 1916)
Havel Karel (16. 9. 1916)
25
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Fejfar Alois (15. 11. 1918)
Hendrych Karel (21. 10. 1916)
Fejfar Frant. (17. 11. 1916)
Karásek Josef (10. 4. 1918)
Flégl Karel (22. 5. 1915)
Kuřík Oldřich (4. 7. 1917)
Grosman Englb. (2. 11. 1917)
Kuřík Václav (17. 6. 1916)
Hák Ign. (20. 12. 1914)
Masopust V. (3. 3. 1917)
Hák Josef (28. 9. 1917)
Paulů Frant. (11. 3. 1916)
Hák Karel (29. 5. 1919)
Povr Karel (17. 6. 1918)
Exner Josef (3. 11. 1914)
Pršala ( 22. 10. 1917)
Šorm František (28. 11. 1914)
Tomáš Ant. (30. 5. 1915)
Šorm Karel (23. 11. 1915)
Tylš Josef (16. 10. 1914)
Tauchman Josef (22. 7. 1915)
Vodnárek Rud. (3. 4. 1918)
Tauchman Ign. (1. 2. 1918)
Tauchman Josef (24. 10. 1915)
Tomáš Josef ( 12. 3. 1918)
Nezvěstní: Kudr Ferd., Paulů Karel, Erban
Karel, Jiran Ignác, Povr František, Tomáš
Josef.

26

1 I 2019

Úmrtí. 21. října zemřel v Mnichově Hradišti
říd. učit. v. v. Jan Holubec, býv. říd. učitel
ve Studenci. Na odpočinku, který trávil
u svého syna, byl 15 let. Jeho pohřbu
zúčastnilo se několik místních občanů.
Oslava. 28. říjen oslaven byl v obci jako
obvykle. Odpoledne toho dne v 1 hod.
vyšel od Špice průvod, složený ze školních
dětí, obecního zastupitelstva a všech místních spolků k lípě Svobody, kde byl proslov. Po proslovu odebrali se účastníci za
doprovodu hudby k pomníku padlých, kde
učiněna byla vzpomínka na oběti světové
války, čímž byla oslava skončena.
Zvony. Letošního roku opatřen byl místní
kostel i novým sanktusovým zvonkem,
který darovala paní Anna Tauchmanová,
čp. 156. Tento nový zvonek váží 25 kg a stál
979,20 Kč. Má tedy místní kostel zásluhou
zdejších osadníků již zase všecky zvony.
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zPrávy
zš a mš sTudenec
Kalendář již několik týdnů píše rok 2019, v němž uplyne 30 let od „sametové revoluce“. Jistě to bude v řadě případů pádný důvod k zamyšlení a porovnání s dobou předchozí. Školám přinesl obdobně jako jiným oblastem společenského života především
možnosti vlastního samostatného rozvoje. Jak se podařilo těchto možností využít ve
studenecké škole je především na posouzení absolventů této školy.
V současné době je nejvíce diskutovaným tématem otázka případné přístavby školy.
Ve studenecké škole je zapsáno 360 žáků a všechny učebny slouží jako kmenové učebny
a pro účely výuky byl upraven i školní byt. V nové budově by vznikly kmenové učebny
pro první tři ročníky a víceúčelová třída s využitím pro dramatickou výchovu a koncerty.
Stávající uvolněné učebny by byly upraveny na odborné učebny pro výuku jazyků a přírodovědných oborů.
Jedním z předmětů diskuse se stala otázka přijímání žáků ze sousedních obcí. Do
studenecké školy je zapsáno 214 žáků ze Studence a Zálesní Lhoty a k nim třeba připočítat 17 žáků z Bukoviny u Čisté, která je ke studenecké škole „přiškolena“ již od konce
19. století. Určitě tento názor respektuji, ale z několika důvodů s ním nemohu souhlasit.
Při počtu 231 žáků a jejich rozložení v jednotlivých třídách by stejně 4 ročníky musely
být rozděleny v souladu s vyhláškou na paralelní třídy s nízkým počtem žáků a naopak
ve zbývajících ročnících by se počet žáků blížil třiceti, což by určitě kvalitě výuky nepřidalo.
Druhým důvodem jsou především ekonomické souvislosti. Obce dostávají finanční
příspěvek na školu podle zapsaných žáků a v současné době je tento příspěvek výrazně
vyšší než je provozní dotace školy z rozpočtu obce na kalendářní rok (příspěvek bez dojíždějících žáků by byl v případě školy nižší o 1,2 milionu Kč). Počet žáků je i základním
kritériem v řadě dalších oblastí (rozpočtové prostředky MŠMT na mzdy a neinvestiční
výdaje, čerpaní finančních prostředků z ESF a grantů).
Dalším důvodem jsou případná kritéria přijímání žáků, v němž by v souladu s uvedeným názorem bylo jako závazné kritérium trvalé bydliště žáka. Ve škole je zapsána
však řada žáků, kteří sice ve Studenci či v Zálesní Lhotě bydlí, ale trvalé bydliště mají
z různých důvodů mimo obec. Jak by bylo posuzováno přijímaní těchto žáků v duchu
pregnantního kritéria trvalého bydliště? S tímto důvodem souvisí i další skutečnost. I někteří studenečtí žáci navštěvují z různých důvodů (třeba pro spory se svými studeneckými spolužáky) školy v okolí a v případě uplatněné tohoto kritéria i v těchto školách by
rovněž k plnění základního vzdělání nebyli do této školy přijati.
V neposlední řadě jsou dojíždějící žáci i určitým prostředkem zvyšování vnitřní
a vnější konkurenceschopnosti školy. Řada těchto žáků úspěšně reprezentuje školu ve
27
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vědomostních a sportovních soutěžích a přispívá tím i prezentaci obce jako zřizovatele
školy
Důležitou souvislostí je i počet žáků v mateřských školách. V Zálesní Lhotě již teď nesplňuje počet žáků stávající personální obsazení a MŠ Zálesní Lhota musí být dotována
z vlastních zdrojů školy. To samé by postihlo i studeneckou MŠ, pokud by byly přijímány
pouze děti ze Studence. A určitě by bylo nekorektní říci rodičům dětí přijatých do studenecké mateřské školy z okolních obcí, že do školy je vzhledem k jejich trvalému bydlišti přijmout nemůžeme.
Druhou diskutovanou otázkou je kvalita vzdělávání a její souvislost s právě zmiňovanou přístavbou školu. Je pochopitelné, že kvalita výuku do značné míry závisí na kvalitě pedagoga, ale nelze pominout, že i moderní a prostorově příjemné prostředí kvalitu
vzdělávání ovlivňuje. Zde je nutno si uvědomit i druhou stránku věci, a to je pojetí odpovědnosti za vzdělávání. Pedagogičtí odborníci stanovují pořadí odpovědnosti žák –
rodič – učitel. Žák se vzdělává pro sebe a pro svůj další profesionální i soukromý život
a nese největší díl odpovědnosti za svoje vzdělávání. Většina rodičů stanovuje pořadí
přesně opačně, za kvalitu vzdělávání nese odpovědnost především učitel. Kvalitě vzdělávání pochopitelně ani nepřispívá absence oné zodpovědnosti u řady žáků, která se
projevuje v narušování výuky a tím i kvality vzdělávání a o respektu učitelů u některých
rodičů a určité části společnosti ani nemluvě. Než se odhodlalo MŠMT ke slibovanému
navýšení platů od 1. ledna 2019 o 10 % u pedagogických a o 5 % u nepedagogických
pracovníků, navýšily se mzdy a platy v ostatních sférách o více procent než ve školství.
A jak vlastně posoudit kvalitu vzdělávání? Jedním z ukazatelů jsou především srovnávací testy, kterými ve studenecké škole procházejí žáci šestého a devátého ročníku.
Vždy určitě závisí na konkrétním složení třídy. V případě 9. ročníku závěrečná zpráva
konstatuje, že „výsledky žáků jsou na vyšší úrovni než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů, učitelé s nimi zřejmě velmi dobře zacházejí a žáci pracují nad své
možnosti.“ Řada žáků (celkem 12) byla úspěšnější než 90 % testovaných žáků v rámci ČR
(bylo testováno 17 717 žáků) a Tomáš Podzimek dosáhl v matematice absolutního počtu
bodů, tedy 100 %. Ve srovnání s testováním této třídy v 6. ročníku ve školním roce
2015/2016 došlo k výraznému kvalitativnímu posunu výsledků, a to především v matematice.
Slabších výsledků dosáhli žáci 6. ročníku, ale i tak zpráva konstatovala, ze „studijní
potenciál žáků je využíván optimálně a výsledků žáků v testech odpovídají úrovni jejich
studijních předpokladů.“ Hranice 90 % nedosáhl nikdo z žáků a především v matematice
se bude muset řada žáků tomuto předmětu věnovat intenzivněji, neboť stále hrozí povinná maturitní zkouška z matematiky na středních školách. Žáci 6. ročníku budou testováni opět až v 9. ročníku a jejich výsledky budou jedním z důležitých ukazatelů kvality
vzdělávání.
O případné přístavbě studenecké školy rozhodne zastupitelstvo i na základě výsledků dotačního řízení, rozhodně však není důvodem přístavby počet dojíždějících
žáků, ale vytvoření prostoru pro optimalizaci výuky a dalších aktivit školy (odborné
28
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učebny, oddělená část pro první tři ročníky, nahrazení nevyhovujících prostorů pro školní
družinu, zázemí pro zájmové kroužky).
I když v rámci svého hlavního poslání je nejdůležitějším obdobím školy školní rok,
v rámci ostatních povinností je hospodářským obdobím kalendářní rok. V době uzávěrky
tohoto čísla Studeneckého zpravodaje se chýlí ke konci i účetní uzávěrka školy. Oproti
většině škol si škola zpracovává mzdovou a účetní agendu vlastními silami, což rovněž
přináší nezanedbatelné úspory. Obdobně jako ve všech předchozích letech od přechodu
do právní subjektivity (k 1. 1. 1994) skončilo hospodaření kladným hospodářským výsledkem (účetní výkazy za příslušné výkazy jsou k nahlédnutí ve výroční zprávě školy či
na portále www.justice.cz). Z tohoto důvodu zůstane provozní příspěvek Obce Studence
ve stejné výši jako v předchozích dvou letech.
Vedení školy by touto cestou chtělo poděkovat i všem subjektům za neúčelové finanční dary, které byly použity na nákup nových učebních pomůcek a ocenění nejlepších žáků školy. K těmto dárcům především patří ZETKA Strážník a. s., Future Skills
s. r. o (Eva Benediktová – Háková s manželem), DS Transport Beton Gabriel s. r. o., AUTO
JUNEK s. r. o., Vladimír Junek Auto Junek, Lišno družstvo služeb, MAKLER Petr Junek,
PLASTECO s. r. o., Otakar Materna, Kovoobráběčství Antonín Pacholík, Miroslava Suchánková a Petr Podzimek.
PaedDr. Petr Junek

advent v zš a mš studenec
Jedno z prvních připomenutí, že se
blíží Vánoce s kupou dárku pod stromečkem, byla návštěva čertů s anděly a Mikulášem v obou MŠ i naší ZŠ.

Ve středu 5. prosince děti z obou mateřských škol i žáci 1.–6. třídy již od rána
netrpělivě i s troškou strachu a obav, jak
vše dopadne, očekávali návštěvu. Všichni
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měli připravené básničky, někdy si i s odvahou sáhli na čerta. Rozvážný Mikuláš
k dětem promluvil, hodní andělé děti obdarovaly sladkou odměnou v podobě mikulášského nebo čertovského perníčku,
ale čerti děti i čertovsky pokárali. Celý mikulášský program vzorně připravili naši deváťáci.
Stejně tak i oni přišli vánočním programem potěšit setkání důchodců 12. prosince 2018.
V rámci adventní tvorby se zapojili žáci
naší školy i školky do projektu Ježíškova
vnoučata. Žáci tvořili vánoční přáníčka, kte-

30

rými budou obdarování osamělí spoluobčané z celé republiky. Povedlo se nám vyrobit a odeslat přes 400 vánočních přáníček.
Záštitu nad tímto celorepublikovým
projektem měl Český rozhlas. Obdarovaní
kromě přáníček obdrželi také něco sladkého nebo jiné hmotné dárky dle svého
přání a možností dárců.
Pravidelnou adventní akcí jsou také vánoční koncerty žáků ZŠ pro spolužáky, rodiče a všechny známé. Na koncertu
vystoupilo více než 50 hudebníků.
PaedDr. Dana Synková
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zPrávIčky
z maTeřskÉ škOly
sTudenec
Předvánoční čas v naší školce se nesl jako každý rok v duchu příprav na ty nejkrásnější
svátky v roce. 29. 11. nám vánoční atmosféru přivezlo divadélko Ivana Urbánka, zhlédli
a vyslechli jsme si příběh Slyšte, slyšte aneb co se stalo v Betlémě. Den předtím navštívila
naši školku psycholožka paní Stanislava Emmerlingová a povídala rodičům a učitelům
spoustu informací na téma „Proč dítě zlobí“. Bylo opravdu zajímavé ji poslouchat a uvědomit si, co vše na dítě působí a co vše se v jejich hlavičkách může schovávat a z jakého
důvodu.
Před Vánoci nechybělo ani vyrábění, neboť jsme se všichni připravovali na akci „Pohoštění obecní polévkou“, kde jsme jako každý rok měli stánek s našimi výrobky. Nákupem dětských výrobků příchozí přispěli na dárky nebo výtvarný materiál pro děti,
kterého není nikdy dost. Předškoláci tuto akci zpestřili svým vystupováním, kde na pódiu
přednesli vánoční básničky a zazpívali vánoční písničky.
První týden v prosinci nás ve
školce navštívil Mikuláš s čerty
a anděly. Pak jsme se už jen párkrát vyspali a byla tu Vánoční besídka. Ta se tento rok konala 13.
12. od 15:00 ve třídě Sluníček.
Naši nejmenší děti nás potěšily
písničkou o ponožce, která je přivedla před své rodiče a děti jim
ukázali spoustu básniček a písniček, které se již ve školce naučily.
Práce to byla pro paní učitelky
opravdu náročná, neboť k nám
letos chodí do školky hodně
dvouletých dětí. Ale i ty ukázaly, jak jsou šikovné. Pak následovala malá ukázka z kroužku
fléten a písničkami nás potěšily děti z kroužku Zpíváme si pro radost. Poslední písnička
Rolničky rozveselila snad všechny rodiče. Druhé oddělení Motýlci si pro dnešní vánoční
besídku připravili veršovanou a zpívanou pohádku O Perníkové chaloupce. Tak jak už to
v pohádkách bývá, i tato dobře dopadla a Jeníček s Mařenkou se díky zvířátkům dostali
spokojeně domů. Třetí oddělení předškoláci (Včeličky) nacvičili operku Šípková Růženka
31
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autorů Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. A opravdu vše skvěle zazpívali i zahráli, nakonec ještě přidali další vánoční písničky a básničky. Tento rok na besídku přišly skoro
všechny děti, které navštěvují naši školku. Byl to odpoledne opravdu veliký mumraj, ale
nakonec jsme vše zvládli a děti od Ježíška za své vystupování dostaly balíček sladkostí.
Poslední týden před Vánocemi k nám do školy přišel Ježíšek a přinesl do každého
oddělení krásné dárečky. Musíme ale říci, že mezi dárečky bylo i několik brambor za zlobení. Každý přesně věděl, komu patří a kde se má polepšit. Ježíškovi jsme všichni slíbili,
že budeme paní učitelky více poslouchat, a tak snad příště brambory nechá doma.
Letošní zima si s námi opravdu pohrává a často nevíme, jaké počasí který den bude.
Všichni proto s nadšením vítáme každý den, kdy napadne sníh a my můžeme vyrazit na
pekáče, boby, vzít si lopaty a užít si venku zimních radovánek. V lednu ale zima řekla své
ano a mohli jsme se v rámci kroužku sportovních her vydat i na běžkové lyže.
Od 17. ledna jezdily přihlášené děti na Základní lyžařský kurz. Jeden týden v plné
zbroji vyrazily do SKI areálu Bubákov. Zde se dětí ujali instruktoři a učili je, jak správně
dělat obloučky, jak zastavovat a hlavně mít radost z lyžování. Koncem února se do stejného areálu vydají lyžaři na kurz zdokonalovací.
Přejeme všem krásný konec zimy a hodně zimních radovánek.
Kolektiv učitelek MŠ Studenec

zPrávIčky
z maTeřskÉ škOly
zálesní lhOTa
V lednu si děti nejvíce užívaly dovádění ve sněhu, sáňkování, bobování nebo jízdu
na lopatách. Když to bylo možné, věnovali jsme se sněhovým stavbám, miniatuře hradu,
nebo opevnění pro děti, se stavěním děti aktivně a s nadšením pomáhaly. Bohužel nám
opevnění vydrželo jen jeden den, druhý den jsme našli na zahradě pouze trosky hradu,
ale dětská fantazie je pestrá, tak se hrad změnil na auto a dětem nic nebránilo pokračovat v nové a zábavné hře.
Natálka, Tomášek, Domča a Šimonek se účastnili lyžařského výcviku v Herlíkovicích,
lyžařské školičce Bubákov. I když bylo lyžování náročné, dětem se moc líbilo a za týden
výcviku bylo vidět, že jejich snaha a výdrž nebyla zbytečná. Naopak po týdnu lyžování
se děti velmi zlepšily a měly velkou radost ze zážitků, které zde prožily.
Dále probíhá jednou týdně kurz plavání v jilemnickém bazénu. Plaváčci jsou moc šikovní a plavání si velmi užívají.
32
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Naše školka je zapojená do projektu Recyklohraní, ve kterém se nám velmi daří,
a hlavně nás recyklohraní velmi baví. Plníme zajímavé úkoly, mimo reklamu na recyklo u náš ve školce jsme se věnovali
výrobě „Baterkožrouta“, který bude rád pojídat vybité baterie. Děti si vyrobily i malé
„Baterkožroutíky“. Tvoření děti moc bavilo
a těší se, až si odnesou „Baterkožroutíky“
domů, kde ho budou vybitými bateriemi
samy krmit. Děti se opět dověděly, proč je
důležité třídit odpad, kam patří a co se
stane s vysloužilým elektrem a vybitými
bateriemi. Také velice děkujeme rodičům,
kteří se s námi do projektu Recyklohraní zapojili a aktivně nosí do školky vysloužilé
drobné elektro. Nosit vysloužilé drobné
elektro, baterie a tonery mohou nejen rodiče, ale i všichni kdo chtěji naší školku ve
sběru elektra podpořit a zároveň s námi
chránit životní prostředí.
V neposlední řadě nemůžeme opomenout velké, převeliké poděkování za to, že
můžeme opět přivítat divadélka u nás ve
školce a splnit dětem zážitky, které by nemohly být u nás ve školce realizované bez
skvělé pomoci třech úžasných maminek.
Tímto děkujeme paní Nikole Junkové, Evě
Pacholíkové, Martině Skrbkové a jejich drahým polovičkám za skvělou organizaci
a ochotu pomoci ve prospěch dětí z naší
školky. Děkujeme všem, kteří opět přišli
a zakoupili si výrobky dětí a výborné dobroty, co ochotné maminky a babičky napekly.

Děkujeme a krásné zimní dny Vám všem
přejí děti a paní učitelky z MŠ Zálesní Lhota
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Úspěchy studeneckých žáků
ve vědomostních soutěžích
iT SLOT

OLyMPiáDA Z DějePiSu

Tomáš Podzimek, žák 9. B získal v celostátním kole soutěže IT SLOT, která je zaměřená na znalosti v informace a logice, 1.
místo.

17. ledna 2019 se probojovali ze školního kola do okresního kola olympiády
z dějepisu Kryštof Macháček (14. místo),
Daniel Mečíř (25. místo) a Magdaléna
Chrástová (37. místo). Všichni včetně pedagogů konstatovali, že letošní zadání bylo
velmi obtížné.
PaedDr. Dana Synková

OLyMPiáDA Z MATeMATiKy

Tomáš Podzimek se podělil o své zážitky
Dne 12. prosince jsem se probojoval ze
4819 zúčastněných žáků do finálového
kola soutěže IT SLOT. Tam se sjelo 50 žáků
z celé české republiky. Finálové kolo bylo
v Praze na Soukromé střední škole výpočetní techniky. Přivítal nás tam ředitel
školy. Po uvítání jsme si udělali společnou
fotku, rozdělili nás do tříd, kde jsme psali
test. Ten měl 15 otázek z IT, 10 z logiky.
O pořadí rozhodovala nejen správnost odpovědí, ale i čas jejich vypracování. Časová
dotace byla 35 minut, mně se podařilo
odevzdat již za 11 minut. Pak následovalo
vyhlášení výsledků. Získal jsem první místo
a odměnu notebook.
Tomáš Podzimek, žák 9.B
34

30. ledna 2019 se uskutečnilo v Semilech okresní kolo olympiády z matematiky
pro žáky 5. a 9. tříd. Naši školu úspěšně reprezentovali z 5. třídy Josef Šedivý (5.
místo) a Barbora Chrástová (15. místo). Z 9.
ročníku Magdaléna Bušáková (5. místo)
a zvítězil opět Tomáš Podzimek, který postoupil do krajského kola v Liberci.
PaedDr. Dana Synková

OLyMPiáDA
Z ČeSKéhO jAZyKA
I v olympiádě z českého jazyka 29. ledna
2019 si žáci naší školy vedli úspěšně. Na
čtvrtém místě skončil Jakub Šimáček, který
měl nejvíce bodů z jazykové části. I zde se
do okresního kola probojoval Tomáš Podzimek (18. místo).
PaedDr. Dana Synková

OLyMPiáDA
Z ANGLiCKéhO jAZyKA
V letošním roce se okresní kolo anglické olympiády konalo v Semilech 5. 2.
2019. V kategorii I. A (6. a 7. ročník) postou-
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pili do okresního kola Jakub Hermann
a v kategorii II. A. Nikola Hamáčková. Oba
dva se umístili ve školním kole na prvních
místech. Velmi úspěšní ve školním kole byli
i Barbora Horáková (I.A) a Radim Link (II.A),
se kterými se počítalo jako s náhradníky.
Nikola Hamáčková se zhostila jak písemné,
tak i ústní části v okresním kole výborně.
V celkovém hodnocení měla 99 % úspěšnost, což jí zaslouženě vyneslo 1. místo.
V ústní části získala maximální počet bodů
a v písemné části, která se skládala z poslechu, z textu s porozuměním a gramatické
části, ztratila pouze jeden bod. Velkou odměnou jí byly nejen věcné ceny (kniha od
George Orwela v angličtině a jiné drobnosti), ale i postup do krajského kola, které
se koná 11. 3 . v Liberci. Proto držme Nikole
palce i v krajském kole, kde je velká konkurence soutěžících.
Jakub Hermann se umístil na pěkném
10. místě. Byla to pro něj úplně nová zkušenost. V následujících letech se budeme
snažit na angličtině hodně zapracovat, aby
byl stejně tak úspěšný jako Nikola.
Mgr. Lucie Jiříková, učitelka AJ

3.A V KrKonošSKém
muZeu
Před Vánoci dne 20. 12. zajistila
třídní učitelka návštěvu pro žáky ze 3.A
v Krkonošském muzeu v Jilemnici. Zde
v sálech zámku hrabat Harrachů jsme
nasáli vánoční atmosféru zhlédnutím
vystavených betlémů. Žáci byli nadšeni
zejména z pohyblivých betlémů, mohli
také porovnat, jak lidé slavili Vánoce
v dřívějších dobách. V erbovním sále
jsme navštívili výstavu Náš krtek, kde
jsme mohli obdivovat mnoho obrázků
našeho významného ilustrátora známých příběhů o krtečkovi Zdeňka Milera. Zavítali jsme také do korálkové
dílny, kde žáci z jilemnické ZŠ právě vyráběli korálkový stromeček. Na závěr
jsme si chvíli před odjezdem autobusu
zkrátili návštěvou sportovní haly, kde
zrovna probíhala soutěž ve florbale.
Po návratu do školy nás čekalo vyrábění a kompletace vánočních dárků
v rámci vánočních dílen. Dětem se výrobky zdařily a doufají, že svými dárky
potěší o Vánocích své nejbližší.
Poslední den starého roku ve škole
se žáci těšili na vánoční třídní besídku,
kde jsme nejen poslouchali vánoční koledy a písně, zašli do blízkého lesíka obdarovat i krmením zvířátka, ale hlavně si
rozdávali dárky, které každého potěšily.
Mgr. Marcela Šebková, tř. učitelka 3.A
35

STUDENECKÝ-ZPRAVODAJ-1-0219-64+4.qxp_Sestava 1 22.02.19 14:41 Stránka 36

Studenecký zpravodaj

1 I 2019

zImní sPOrTy
v rámcI TělesnÉ výchOvy
Letošní zima nám přeje, umožňuje všem nadšencům provádět zimní sporty. U školy
a po celém Studenci jsou běžecké tratě, které pro širokou veřejnost připravuje a neustále
upravuje Sokol Studenec. Velký dík patří p. Bourovi za jeho čas a ochotu žákům poskytnout co nejlepší podmínky. Běžkování probíhá při hodinách tělesné výchovy a není to
jen zvládnutí tratí u školy, ale delších tratí v okolí Studence. Běžkování je velmi užitečné,
protože se do výkonu zapojí ideálně celé tělo běžkaře a zvýší si celkovou kondici.
Dalším zimním sportem je bruslení. Škola Studenec uspořádala zájezd do vedlejší
vesnice – na kluziště do Martinic. Kluziště je pod správou p. Vancla, kterému patří velký
dík za poskytnutí ledové plochy i pro nás „přespoláky“.
Bruslení se zúčastnili jen ti
žáci, kteří si to sami vybrali –
hráli jsme hokej nebo jen
volně bruslili. Bylo to bezva.
Závěrem chci říci, že sport
je pro žáky velmi zdravý,
neboť mnozí z nich jsou skoro
bez pohybu a ten je k učení
a vzdělávání nezbytný – právě
kvůli duševní svěžesti. Se
sportem roste klid a neuspěchanost, kterou v dnešní
době nemá kvůli svým starostem právě mnoho lidí.
Obrovskou pochvalu mají
všichni, kteří se rádi pohybují,
pobývají na čerstvém vzduchu, nebojí se pádů a chtějí se
neustále zdokonalovat a objevovat své skryté sportovní
vlohy.
Za žáky sportovce
rekreační sportovec
Kryštof Macháček, žák 9. tř.
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Kurz sjezdového lyžování SkiLenka
V týdnu od 14. do 18. 1. 2019 jezdilo již pátým rokem 55 lyžařů a snowboardistů z 1.
stupně každý den po obědě autobusem a mikrobusem do Vrchlabí na Kněžický vrch,
kde se pod vedením zkušených instruktorů z lyžařské školy SKILENKA paní Lenky Barešové učili nebo zdokonalovali ve sjezdovém lyžování nebo jízdě na snowboardu. O tuto
formu výuky je ze strany rodičů stále větší zájem, a proto zajistila ZŠ ještě další náhradní
dopravu, aby byla umožněna účast všem zájemcům o kurz.
I když počasí nebylo vždy jenom přívětivé, děti se vracely unavené, ale naprosto
spokojené a na každý další den na sněhu
se těšily. A jak nám napsala lyžařka ze 4.
A Lucka Šimková:
První den si nás instruktoři rozřadili do
skupin a potom už „hurá“ na sjezdovku. Celý
týden jsme si moc užili. V pátek jsme jeli závody se závěrečným slavnostním vyhlášením.
PaedDr. Dana Synková

ČtyřLíSteK – KomiKSoVí HrdinoVé

v podání davida drábka a herců divadla v Hradci

Co pro generace amerických dětí byl a je Walt Disney, to pro české znamenají dvě
jména: Štíplová a Němeček. Hlavní tvůrci nejoblíbenějšího komiksu, který poprvé vyšel
v roce 1969, dali světu nezaměnitelný kvartet z Třeskoprsk: Myšpulína, Bobíka, Pinďu
a Fifinku.
Umělecký šéf hradeckého Klicperova divadla, dramatik a režisér David Drábek se rozhodl, že je pošle na jeviště. Jde o odvahu, neboť Čtyřlístek v jiné formě než kreslené s bublinami málokdy obstál.
Důležitým prvkem je postava Míši, která je doma často sama a utíká do světa fantazie
svého milovaného kresleného seriálu. Představení mimo jiné nabádá děti ke čtení, které
se může stát malým dobrodružstvím.
Děti se v průběhu představení nechávaly natolik strhnout, že vstupovaly volně do
dialogů postav a nijak je tím nevyvedly z kontextu, naopak, moderní divadlo jde touto
cestou a s divákem cíleně navazuje kontakt. Někomu ovšem tento způsob představení
nemusí být příjemný. Dětské publikum je velice spontánní a vrátit ho zpět do klidu, není
někdy vůbec jednoduché. Ať už dnešní padesátníci, staří jako Čtyřlístek, všemu rozumí,
či ne, děti se dobře bavily a shodly se na tom, že se jim představení líbilo, což jsme rádi.
Všichni šesťáci se svátečně oblékli a snažili se i slušně chovat. Děkujeme i za kabinet českého jazyka.
–ma–
37
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ekOlOgIcký PrOgram
Dne 27. listopadu se žáci 9. A a 9. B
zúčastnili ekologického programu v Hejnicích. Program byl zamýšlen jako ekologický, nicméně se do toho dostala
i ekonomie. Šikovnost v tomto oboru si
žáci vyzkoušeli s pomocí jedné zajímavé
hry, která představovala ekonomii lovu
ryb. Základem hry bylo umísťování herních
lodí na herní plochu představující oceán.
Bylo možné si herní lodě přikupovat a bylo
možné rozhodnout se, jestli budou lodě
vyslány do hlubších vod dále od břehu,
nebo blíž břehu do mělčích vod. Rozdílná
vzdálenost vyslání lodě samozřejmě znamená jinou provozní cenu a rozdílná
hloubka jiné množství ryb. Procvičili jsme
si někteří také řečnění při vymýšlení a presentování předností své „firmy“ a fantasii
při vymýšlení loga své „firmy“, tedy skupinky, do kterých jsme byli rozděleni. V posledním kole hry klesl počet fiktivních

úlovků. Ekolog, který nás měl „na starost“,
nám vysvětlil, že se stalo to, co se děje
v reálu na celém světě – došly ryby.
Ekolog nám ukázal graf několika hodnot, například právě počtu ryb, ukazující,
jak se naše hra vyvíjela. Vyjmenoval druhy
sítí, jaké používají obří rybářské lodě, popsal jejich velikost (síť by byla schopná pojmout jedenáct největších dopravních
letadel) a vysvětlil, čím také tyto sítě škodí
mořím kromě lovu mořských živočichů –
že drhnou mořské dno a i když jsou neúmyslně chycení živočichové puštěni zpět
do moře, náraz sítě, který utržili, způsobí,
že často uhynou. Rovněž nám také ukázal
loga firem, které dodržují při lovu ryb zákony a loga těch firem, které nic takového
negarantují. Pak jsme si sehráli scénku na
tato témata.
Bylo toho dost a dost a hodnotím to
kladně, ovšem důležitější pro Čechy je hos-

Třída 9. B při třídění obalů od výrobků
podle nadnárodních korporací

Vladimír Korda při prezentaci své rybářské
firmy
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podářství lesa a zemědělství, Česká republika totiž není přímořský stát.
Druhá třída měla program s názvem
Supermarket Global a už podle názvu byl
zaměřen na naše nákupy. Zjistili jsme, že
mnoho českých firem patří nadnárodním
korporacím. Zkusili jsme si vyrobit vlastní
reklamu a naučili jsme se, že je důležité číst
štítky na výrobcích, které nakupujeme,
mimo složení zjistíme také, odkud výrobek
pochází a pak se můžeme rozhodnout, zda
není jednodušší nahradit ho výrobkem,
který se vyrábí i u nás v České republice
a my tudíž nemusíme zatěžovat životní
prostředí zbytečnou dopravou a navyšovat
svoji ekologickou stopu. Programem nás
provázela příjemná slečna Eliška se svým
peruánským čtyřnohým přítelem.
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Oba programy byly velmi hezky připravené a žáci, kteří se zúčastnili, se dozvěděli
nové informace a prakticky si vyzkoušeli,
že ekologie není jen nudná ochrana přírody, ale je také velmi úzce spjata s ekonomií. Bohužel pár žáků s námi odmítlo jet,
protože ekologie pro ně není důležitá a některým také vadilo, že domů přijedou později (v 17: 30), než by přišli ze školy. Celý
výlet nás vyšel na 100 korun. V hodnocení,
které všichni zúčastnění žáci odevzdali
v písemné podobě, byl program v Hejnicích hodnocen všemi kladně.
Za doprovod děkujeme paní učitelce
Alexandře Brožové starší.
Kryštof Macháček, žák 9.A
a Mgr. Bc. Veronika Plůchová, vyučující ZŠ

exkurze do hradecké hvězdárny
V pondělí 10. 12. 2018 se žáci pátých tříd vypravili na exkurzi do Hvězdárny a planetária v Hradci Králové. Krátkou zastávkou během cesty byla i návštěva areálu Památníku bitvy 1866 na Chlumu. Památkový areál je připomínkou bitvy, k níž došlo
3. července 1866 na Chlumu za prusko-rakouské války. K areálu náleží i rozhledna
a válečné muzeum, které však bylo toho dne zavřené.
V hradecké hvězdárně byli žáci nejprve uvedeni do nové budovy digitálního planetária. Díky tomuto unikátnímu projekčnímu systému si žáci pod vedením lektora
mohli prohlédnout noční i denní oblohu, vyzkoušet si virtuální průlet Sluneční soustavou a podrobněji se podívat na některé objekty, jako například na planety a jejich
měsíce, jádra komet a podobně. Součástí programu digitálního planetária byl
i krátký film, nazvaný Kosmické srážky. Tento dokument měl žákům objasnit, že za
svět, jak ho známe, vděčíme masivním a neobvyklým i neustále probíhajícím neviditelným srážkám.
V druhé části programu byla žákům vysvětlena příčina střídání dne a noci, ročních období a fází Měsíce s využitím teluria. V závěru si žáci prohlédli dalekohled
umístěný v hlavní kopuli hvězdárny.
I přes nepříznivé počasí se exkurze velmi vydařila a některé z dětí se již moc těší,
že si návštěvu planetária znovu zopakují se svými blízkými.
Mgr. Stanislava Farská, třídní učitelka V.B
39
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lyžařský výcvIk
vII.a & vII.b
Učitelé a instruktoři v jedné osobě:
Petr Baudyš, Vendula Viková (kurz Duncan 7. B)
Petr Baudyš, Jiří Zahradník (kurz Astoria 7. A)

Lyžařské podmínky:
díky čerstvě napadanému sněhu úžasné,
mohlo být více sluníčka a méně mlhy

Místo pobytu:
vila Duncan ve Svobodě nad Úpou 7.B
(7.–11. 1. 2019 ), počet žáků 14
a hotel Astoria Janské Lázně 7.A (14.–18. 1.
2019), počet žáků 12

Stravování:
ranní „švédské stoly“ to byla paráda,
ostatní chody taky skvělé, strávníci jsme
byli vzorní
Úrazy: naštěstí žádný

První den byl ve znamení prohlídky svahu, rozdělení na lyžaře a nelyžaře a věnován
základům, které jsme procvičovali na sjezdovce „U lesa“ – 7.A i 7.B. Druhý den jezdíme
stále na Duncanu a od „Lesa“ přecházíme na prudší svah Duncan, nadále procvičujeme
základy – 7.B, 7.A se už přesunula na svahy Černé hory. Třetí den se poprvé přesouváme
na Černou horu, pro mnohé nepřekonatelný zážitek, spousta sjezdovek, kabinková lanová dráha, mnoho dalších vleků… Čtvrtý den znovu užíváme pohostinnosti ski resortu
Černá hora–Pec, jedeme ski rolbou. Poslední den vše, co jsme se naučili, využíváme na
svazích Duncan ve Svobodě nad Úpou
Zážitků máme pochopitelně každý z nás mnoho, ale to by bylo na dlouhé vypravování,
takže jen některé. Začalo to náhlou nemocí paní učitelky Brožové a rychlým hledáním ná-
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hrady – oba zástupci se osvědčili a děti byly spokojené. Pokračovalo to poznáváním
spousty skvělých sjezdových tratí na Černé hoře. Jízda rolbou mezi Janskými Lázněmi
a Pecí pod Sněžkou. Dalším nezapomenutelným byl příjezd pana Brejši a jeho čokoládového bufetu v kabince na Černou horu a sjezdovce. A v neposlední řadě to, že všichni zdolali obávanou černou sjezdovku pod kabinkovou dráhou a nikomu se nic nestalo.
Nesmíme zapomenout na další třídy, protože jednoznačně kladné ohlasy, jsou pozvánkou na příští rok, kdy se uskuteční další lyžařský kurz ZŠ a MŠ Studenec.
Na podkladě žákovských výpovědí zpracoval Mgr. Petr Baudyš

A LyžAŘSKý výCviK OČiMA BáRy hORáKOvé
14. ledna jsme se všichni sešli v 8 hodin
ráno u sokolovny. Naložili jsme si věci a vyrazili do Jánských Lázní. Když už jsme byli
skoro na místě, spadl nám přes cestu strom.
Vzali jsme to objížďkou přes Mladé Buky.
Když jsme přijeli do hotelu Astoria, mile nás
tam přivítali. Odložili jsme si lyže do lyžárny
a rozdělili se do pokojů. Šli jsme na oběd
a tam nám všechno vysvětlili, ukázali, po případě pomohli nebo vysvětlili. Po obědě jsme
si obuli lyže a skibus nás odvezl na kopec
Ducan. Páni učitelé nám rozdali permice
a barevné dresy, abychom se neztratili. Vyjeli
jsme nahoru a seřadili jsme se. Pan učitel
Baudyš jezdil vepředu s rychlejšimi dětmi
a pan učitel Zahradník jezdil s pomalejšimi.
Vždy jsme sjeli kousek kopce a tam čekali na
ostatní. Na konci dne se počasí zkazilo. Za-

čalo sněžit a dělala se čím dál hustější mlha.
V 16 hodin nás odvezl autobus zpátky do hotelu. Ze školy jsme vzali plátno na promítání
filmů. Kdo se nechtěl dívat, zůstal na pokoji.
Večerku jsme měli v 22 hodin.
Ráno nás vzbudili a šli jsme na snídani.
Po snídani jsme se oblékli a jeli na Černou
horu. Ze začátku tam nebylo moc lidí, takže
to bylo super. Vyjeli jsme lanovkou nahoru.
Páni učitelé nám ukázali, kde a na jakých
sjezdovkách budeme jezdit. Udělali jsme si
rozcvičku a jeli. Hofmanky si všichni oblíbili.
Měli to tam krásně upravené, takže se krásně
jezdilo. Černohorský Express, Protěž, Anděl,
Hofmanky, to jsou jména sjezdovek, které
jsme vždy s radostí sjeli. Po obědě jsme lyžovali až do čtyř. Jeli jsme do hotelu, osprchovali, zkoukli film a šli spát.
41
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Další den byl podobný program – výuka
lyžování, oběd, odpočinek, spánek.
Čtvrtek jsme začali výjezdem na Černou
horu, tam na nás čekalo překvapení. Nasedli
jsme do rolby a ta nás odvezla do Pece.
Potom jsme ale museli na lyže a projet
stezku. Byla sice úzká a bylo tam mnoho běžkařů, ale s tím jsme si všichni poradili výborně. Poté jsme znovu nasedli do rolby a ta
nás zase kousek odvezla. Nakonec jsme dorazili do Pece pod Sněžkou. No a co jsme tam
dělali? Byli jsme lyžovat ve funparku. Pár kopečků a nakonec tunel. Bylo to super, všichni
jsme si to projeli ještě 2krát a bez úrazů. Celé
dopoledne jsme strávili tam. Počasí bylo poprvé krásné, tím pádem jsme si to víc užívali.
Když nás skibus odvezl zpátky do hotelu,
všichni jsme se přezuli a převlékli. A čekalo
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na nás ještě jedno překvapení, na které se už
všichni těšili. Šli jsme do blízké pizzerie. Kdo
chtěl a měl peníze, koupil si pizzu a kdo nechtěl, koupil si pití. Bylo to tam skvělé. Moc
jsme si to užili.
Poslední den nás měl navštívit spolužák
Kuba, který s námi na celý výcvik jet nemohl.
Vyrazili jsme naposledy na Duncan. Překvapivě nám počasí přálo. Tento den jsme si velice užili, i když jsme lyžovali jen 2 hodiny.
Sbalili jsme věci v hotelu a odjeli domů.
I přesto, že nám přes půlku lyžařského výcviku moc počasí nepřálo, poprali jsme se
s tím. A nejen já, ale i moji spolužáci si troufáme řici, že jsme se tam více poznali a teď už
z nás je jedna velká parta.
Bára Horáková, žákyně 7.A

recyklohraní
Jedním z úkolů plněných v rámci Recyklohraní
bylo vyrobit „baterkožrouta“. Téma bylo jasné,
provedení zcela volné, ponechané fantazii žáků. Na
výrobě baterkožroutů se
podílely třídy 5. B a 8.
A. Výstavu baterkožroutů
máme ve vestibulu školy,
viz foto. Všichni baterkožrouti se povedli, co kus, to
originál. Autorům moc děkujeme.
Mgr. Bc Veronika Plůchová Výstava baterkožroutů ve vestibulu školy
42
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školní kolo v recitaci
„Možná, že veškerá poezie není ničím jiným než hledáním klíčů – k sobě i k blízkým
srdcím, ke kořenům lidskosti. Ke třináctým dveřím, za kterými najdeme sami sebe.“
Jiří Žáček
V letošním školním roce se účastnilo celkem 85 recitátorů od první do deváté třídy.
Jako každoročně prvňáčci tvořili svojí vlastní kategorii a přišli si tzv. okouknout terén na
příští rok. Odvážně a samostatně vystupovali, před spolužáky se nestyděli a svojí básničku zvládli na jedničku.
Kategorie 2., 3. třída měla texty také ještě kratší. Nejvíce se dařilo vítězi Kubovi Tauchmanovi, na 2. místě Kristýnce Kuříkové a na 3. místě Honzíku Mejsnarovi.
Kategorie 4., 5. třída, texty už byly delší a občas někdo zvolil i prózu. První tři v pořadí
mají velice pěkný přednes a úrovní by klidně mohli soutěžit i o kategorii výš. 1. místo
Lucinka Šimková, 2. místo Barunka Chrástová a 3. místo Šimon Mejsnar.
Kategorie 6., 7. třída nás mile překvapila svými výkony, pochvalu zaslouží třetí v pořadí Sam Mečíř, který se každým rokem zlepšuje a mezi děvčaty to nemá zrovna jednoduché, navíc v šesté třídě se stále ještě nestydí vystupovat a je ochotný i reprezentovat
školu v okresní soutěži, což už nebývá takovou samozřejmostí u jiných soutěžících.
Krásné druhé místo patří Báře Horákové, která se svědomitě chystala možná už od poslední soutěže a na pěkném umístění jí opravdu záleželo. Vítězkou se stala Tina Suchánková, která byla sama ze sebe dost překvapená. Tinka má velice milý projev, vybrala
pěkný text, a protože se soustředila hlavně na doprovodný program, kde se spolužačkami tančily, její vystoupení bylo uvolněné a pěkné.
Kategorie 8., 9. třída, naši nejzkušenější soutěžící. Výběr textu někteří zvládli velmi
dobře, což porota náležitě ocenila. Někteří osmáci mají ještě do příštího roku možnost
na sobě zapracovat. To ovšem neplatí pro vítězku, která je také v osmé třídě, ale zkušenosti sbírá už od útlého věku i v celostátních soutěžích. Lucka Pekárková byla opět perfektně připravená a zaslouženě tedy zvítězila. Druhé místo si právě volbou textu
a klidným přednesem zasloužila Natka Kodymová a třetí místo patří Magdě Chrástové,
která si text vybrala opravdu dobře a protože už nějaký ten rok také soutěží, troufám si
říct, že její přednes byl za všechny ročníky zatím nejlepší. Pochvalu zaslouží všichni
zúčastnění a vítězům pochopitelně moc gratulujeme.
Do okresního kola postupují z každé kategorie 2 případně 3 soutěžící, dle zájmu
a možností.
V porotě letos usedly paní učitelky: Zdena Erbenová, Pavla Ottová a Monika Mečířová, které si s vyhodnocováním hravě poradily. Soutěží provázela Romana Macháčová,
která měla občas poradní hlas. Děkujeme také za doprovodný program našim tanečnicím ze 7. ročníku, Lauře Machajové za hru na klavír, také Lucii Pekárkové a deváťákům
za upoutávku k pohádce Mrazík, kterou předvedou na konci února2019.
Mgr. Romana Macháčová, vyučující ČJ
43
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PřírOdOvědný krOužek
Bezprostřední okolí naší školy skýtá velké množství možností pro činnosti související
s poznáváním živé a neživé přírody, vlastností přírodních materiálů a vztahu člověka k životnímu prostředí.
Celkem 12 žáků z 2. až 4. ročníku od září 2018 systematicky
využívá jednotlivých částí naučné stezky v areálu školy.
Zatím prozkoumali výskyt
a život bezobratlých pod kameny, v pařezech a dalších úkrytech. Pro další budoucí aktivity
vyrobili a umístili do prostoru
naučné stezky hmyzí hotely
z přírodních materiálů. Ty
vznikly ve spolupráci s žáky 7.
ročníků v předmětu pracovní
činnosti.
Ti jim též pomohli při výrobě
krmítek pro ptáky z kmínků
břízy. Tento materiál jsme též
využili pro vznik svícnů v čase
před Vánocemi.
Zajímavou aktivitou též bylo
poznávání podmínek pro chov
zvířat. Jednak těch běžných domácích (křečci, morčata, pískomilové, rybičky, kočky, psi)
formou her a živých ukázek
přímo ve škole, ale i návštěvami
chovatelů ve Studenci. Poučná
byla ukázka chovu včel. Velmi
zajímavá byla i exkurze do
chovů hospodářských zvířat ve
firmě ZETKA zde ve Studenci.
Žáci si též průběžně osvojují používání preparačních souprav, lup a mikroskopů ve
spojení s výpočetní technikou pro zkoumání tajemství přírody.
Činnost kroužku je podpořena z prostředků Místního akčního plánu vzdělávání Jilemnicko II. /CZ. 02. 3. 68/0. 0/0. 0/17. 047/0008605.
Mgr. Jiří Zahradník, vyučující ZŠ a MŠ Studenec
44
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škOlní
sPOrTOvní klub
Přelom kalendářního roku patří ve školním
sportu především halovým sportům
a v případě studenecké školy a její spolupráce se studeneckým Sokolem především
běžeckému lyžování.
Do uzávěrky tohoto čísla se žáci studenecké školy zúčastnili tří různorodých závodů v běhu na lyžích. Tím prvním byl
tradiční závod O Pohár benecké školy,
který je určen pro žáky prvního stupně.
Studenecká výprava o 24 závodnících obsadila všechny kategorie a vítězství si při-

psali Barbora Háková a Vojtěch Trejbal,
druhá místa získali Max Pacholík, Petra
Brožová a Matěj Tauchman, třetí místo doplnila Karolína Pavlová.
Pod patronátem Květy Jeriové-Peckové
se konal v Jilemnici závod Lyžuj lesy, který
byl rozdělen na registrované a neregistrované závodníky a ze studenecké školy se
vydalo do připravených stop 53 závodníků
a přivezli bohatou úrodu umístění na stupních vítězů.

Neregistrovaní
První místa:
Jolana Kolářová, Šimon Mejsnar, Lucie Pekárková, David Bachtík,
Jakub Šimáček
Druhá místa:
Lucie Šimková, Václav Pochop, Karolína Huřťáková, Jonáš Novotný,
Jan Pauček
Třetí místa:
Daniel Mejsnar, Vendula Hrubá, Michal Dyntar, Šimon Urban
Registrovaní
První místa:
Druhá místa:
Třetí místa:

Ondřej Berger, Lukáš Trejbal
Max Pacholík
Pavla Kubátová

Dalším tradičním závodem, kterého se
studenecká škola zúčastňuje, je Mini Jizerská VZP, která probíhá vždy v pátek před
„velkou“ Jizerskou padesátkou. Pro malé
závodníky je vždy velkým zážitkem, jednak
k atmosféře, jednak k cenám, které získávají všichni zúčastnění závodníci. Do areálu
v Bedřichově v Jizerských horách dorazilo
31 studeneckých závodníků, které čekal
hromadný start v jednotlivých početně
obsazených kategoriích. Na stupně vítězů

dosáhli shodným druhým místem Pavla
Kubátová a Max Pacholík.
Dalším zimním halovým sportem je
fotbal a jeho zimní odnože (futsal, halová
a sálová kopaná). Ve futsale postoupili do
divizního semifinále žáci 8. a 9. ročníku
a vyrazili pod hrad Lichnice do Třemošnice.
Prvním výrazným zážitkem již byla samotná cesta s nádherným východem
slunce a ojíněnou krajinou včetně zříceniny hradu Lichnice. V samotném turnaji
45
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Zleva: Oliver Korotvička, Miroslav Ježek, Josef Budín, Radim Klouza, Vojtěch Kodym, Vojtěch
Trejbal, Matěj Budín, dole: Tim Hofman, Jakub Lejdar.
bojovali žáci do posledního zápasu o postup, ale nakonec postup slavily pardubická akademie ZŠ Pardubice Ohrazenice
a domácí ZŠ Třemošnice. Právě v zápase
s domácími ztratili studenečtí postupovou
šanci, protože místo vstřelení postupového gólu v přesilovce gól inkasovali a porážka jej místo postupu odsoudila na 4.
místo za ZŠ Trutnov.
Žáci prvního stupně se po určité odmlce zúčastnili turnaje ve Vrchlabí, kde

mezi vítězi také studenecká škola již jednou figuruje (v roce 2003 tým okolo Jiřího
Povra). V letošním ročníku se turnaje
zúčastnilo 6 škol z Vrchlabí a okolí a studeneckým patřilo po těsných prohrách
s vrchlabskými školami 3. místo. Pochvalu
za výborné výkony v brance zaslouží
především Radim Klouza.
Stále populárnějším zimním halovým
sportem se stává florbal. Do okrskových
soutěží se zapojila všechna čtyři družstva.
Nejlépe si vedly starší žákyně, které vyhrály okrskový turnaj v Jilemnici
a postoupily do okresního
kola v Turnově, kdy vybojovaly 3. místo. Ostatní týmy
skončily v okrskovém kole
na nepostupových místech, mladší žákyně na druhém místě a mladší a starší
žáci shodně na 4. místě.
Petr Junek
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knIhOvna

OhLéDNuTÍ ZA ROKeM 2018

Milí čtenáři a příznivci knihovny, jako
každoročně počátkem roku vyplňujeme
v knihovně statistické výkazy a ohlížíme se
za uplynulým rokem. Tak tedy několik čísel:
knihovní fond byl obohacen o 267 nových
knih, naopak 96 nečtených či nekvalitních
knih bylo vyřazeno. Celkově je nyní v knihovně možno vybírat z 5 772 knih + cca
100 knih z putovního souboru ze Semil.
Knihovnu navštěvuje 279 čtenářů, z toho
58 jsou děti a mládež do 15 let. 31 % čtenářů jsou muži, 69 % tvoří ženy. Tito čtenáři
navštívili během roku knihovnu celkem
1587 krát a vypůjčili si dohromady 5539
výpůjček, z toho beletrie pro dospělé činila
4161 výpůjček, beletrie pro děti 904, naučná pro dospělé 287 , naučná pro děti
156, časopisy 31.
Nejčtenější a nejžádanější knihy roku
2018 byly především knihy české autorky
Aleny Mornštajnové Hotýlek, Slepá mapa

a Hana. Následovala oblíbená britská
autorka Jojo Moyesová (Život po tobě,
Jeden plus jedna, Krasojezdkyně, Zakázané ovoce). Trvalé oblibě se těšily všechny
knihy Hany Körnerové. Hodně půjčované
byly také humorné detektivní příběhy
od M. C. Beatonové, Nové povídky Zdeňka
Svěráka, Poslední aristokratka Evžena
Bočka a samozřejmě nové thrilery od světových autorů jako Jussi Adler-Olsen, Jodi
Picoultová, Robert Bryndza, Peter May, Angela Marsonsová, Deon Meyer, Linda Castillo a další.
Nejpůjčovanější povinnou četbou byl
Krysař od Viktora Dyka.
Z dětských knih jsou stále oblíbená leporela, obrázkové knížky pro nejmenší,
knihy o pravěku a o dinosaurech, fantasy
žánr.
Těšíme se na vás v knihovně!
H. Soukupová

Pozvánka do knihovny
Máme za sebou první týdny nového roku. Stojíme zase jednou na prahu nových událostí, aniž bychom tušili, co přinesou do života našeho i našich nejbližších. Mnozí při pohledu zpět vidí již mnoho let, které uběhly. A někdo prožije úplně první rok svého života.
Ať je to jakkoli, vždy je dobré dívat se dopředu s pohledem naděje. Samozřejmě i rok
2019 v sobě ukrývá mnohé výzvy, na které budeme muset určitým způsobem odpovídat. Kéž nikdy neztratíme světlo a směr. Všem přeji vše dobré, nebo alespoň to, co se
v dobré obrátí.
A abych trošku rozsvítila tuto chvíli, připravila jsem pro Vás na ukázku také jednu výzvu.
Jde o seznam 20 bodů, podle nichž si čtenář může vybírat knihy. Já osobně jsem do této
47
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internetové Čtenářské výzvy zapojená již čtvrtým rokem a zažila jsem s výběrem knih
podle daných témat mnoho radosti. Tady jsou tedy body letošního roku:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Kniha, jejíž název je v rozkazovacím způsobu
Kniha, která má lichý počet stran
Kniha, ve které hraje důležitou roli hudební nástroj
Cestopis
Kniha od ženské autorky s mužskou hlavní postavou
Kniha, která má v názvu kalendářní měsíc
Kniha, která vás zaujala svou obálkou
Kniha od asijského autora
Kniha, která má na Databázi knih v době čtení méně než 10 komentářů
Kniha od současné české autorky
Kniha, jejíž děj se odehrává v Ostravě
Kniha, která má v názvu slovo kniha
Kniha autora, jehož jméno i příjmení začíná na stejné písmeno
Kniha o vašem oblíbeném místě, zemi
Kniha od autora, který napsal více než 20 knih
Kniha s oxymórem v názvu
Kniha, jejíž děj se odehrává ve vězení
Kniha, která obdržela Man-bookerovu cenu
Kniha poprvé vydaná v roce 2019 (nová kniha)
Kniha s černobílou obálkou

Těším se na setkání v knihovně a připojuji několik komentářů ke knihám přečteným
v poslední době.
Ludmila Tauchmanová
zakázanÉ OvOce
jojo Moyes
Jde o trochu jinou
knihu známé spisovatelky. Má velmi pomalý rozjezd. Jak ale
plynuly stránky, říkala
jsem si, zda to není
záměr.
Městečko
u moře má až ospalou atmosféru, kde jediným vzrušením zůstává dům, kde se
střídají umělci a kde se odehrává úplně jiný
život, než na jaký jsou dospívající dívky
zvyklé.
48

Kniha vypovídající o tíze nevyřčených
slov, které poznamenají celý život. Život,
který plyne tak rychle a v takové době, že
není možné počkat, až se vyřeší to, co by vyřešeno být mělo. Oči, které v pohledu do
druhých očí nestárnou, a vůle, která pomáhá rozhodnout se správně, když se dostaneme na křižovatku. Láska je v mnoha
ohledech hlavně rozhodnutí. Rozhodnutí,
jež některé postavy učinily, některé neměly
možnost a některé zbytečně odkládaly.
Román nabývá na síle s přibývajícími
stranami, tak, jak jsem u spisovatelky zvyklá.
Potvrdila jsem si své přesvědčení, že pravdivé vztahy jsou životně důležité… V jed-
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nom konkrétním případě bych si přála pro
postavu plný dům dalších dětí, které by ukázaly na to, že přes to vše, co prožila, je život
darem právě s tím, s kým ten život sdílí. A na
malicherné pomluvy je život opravdu
vzácný, kéž bychom tím časem nemrhali.
12. 12.
vítězslav jareš
V poslední době
jsem se několikrát zarazila u hodnocení cizích knih, které byly
označeny jako thrillery.
No a vida, český autor,
známé
prostředí
v srdci Evropy toto kritérium hravě naplnilo.
Série brutálních vražd, případ sahající
do dávné minulosti. Hlavní vyšetřovatel je
postava na svém místě, i když doma bych
ho nechtěla ani za nic. Jak se začíná projasňovat dávné události, přibývá mrtvol.
Občas mi malinko drhlo popisování chování a myšlení postav, ovšem to bylo
opravdu nepatrné.
Velmi se těším, až si přečtu další knihu
autora s tímto vyšetřovatelem, ale budu
muset počkat, až se v knihovně nějaká objeví. Doporučuji, kniha je lepší, něž mnohé
zahraniční opěvované thrillery.
ready Player One
hra začíná
ernest Cline
Skvělá
kniha,
skvělý příběh.
A rozhodně skvělý
spisovatel, protože
jsem knihu četla s velikým nasazením, zá-
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jmem a radostí a to jsem na přečtené
stránce textu někdy nerozuměla jedinému
slovnímu spojení!
Nikdy jsem nehrála žádnou počítačovou hru, když nepočítám stařičkého Mária,
kde jsem se určitě nedokázala dostat přes
první dvě kola, piškvorky a solitér a to už je
tak strašně dávno!
Přesto mě příběh pohltil a prvně v životě závidím všem těm vášnivým (teď po
přečtení knihy mi to chvíli bude trvat, než
jim zase začnu říkat slovem "šílení") hráčům, kteří vědí při čtení této knihy do posledního písmenka, o čem je řeč.
Nám ostatním zůstávají filmy, seriály
a hudba, kde se chytat můžeme.
Co je ale nejdůležitější, kniha a ten strhující příběh podněcuje fantazii a já si uvědomila, že rozhodně není dobré
podceňovat fantazii babiček – máme ji
stejnou, nebo možná ještě rozvinutější,
než v našem dětství.
Film se mi líbil opravdu hodně, je to
trochu jiný příběh, jiný děj a jiné pátrání,
ale myslím, že tam dokázali velmi dobře
zpracovat přátelské vztahy, možná o kousek lépe než v knize. Jinak ve všech ostatních směrech kniha opět vítězí.
Krátká ukázka je jak slovo vytesané do
kamene, jak bych si přála, aby nikdy nezmizelo!
"…realita, i když může být děsivá a bolestná, je také jediným místem, kde najdeš
skutečné štěstí. Protože realita je reálná.
Rozumíš? "
Kniha se doporučuje sama… přesto
doporučuji i já – naprosto nepoužitelný
Geek.
Kdyby to šlo, přidala bych jednu zářivou
hvězdu za všechny zmínky o filmu Jestřábí
žena.
49

STUDENECKÝ-ZPRAVODAJ-1-0219-64+4.qxp_Sestava 1 22.02.19 14:42 Stránka 50

Studenecký zpravodaj

1 I 2019

sbOr dObrOvOlných hasIčů

sTudenec

mladší děti
sOPTícI

Děti byly hodné, a proto si zasloužily i malý výlet. 5. 11. 2018 jsme se vydali za velkými
hasiči do Jilemnice. Nejdříve nám hasiči ukázali hasičská auta a vše, co v nich najdeme.
Poté následovala prohlídka budovy a na závěr to nejzajímavější – skluz po té slavné hasičské tyči. Soptíkům se tyč moc líbila a neustále se tvořila fronta. Uteklo to jako voda
a už jsme se museli rozloučit. Děkujeme hasičům za ukázku a všem rodičům za pomoc
s dopravou.
Předvánoční čas jsme se Soptíky strávili v hasičské klubovně a vyráběli jsme spoustu
krásných věcí na Vánoce. Nejprve jsme se zaměřili na výrobu vánočních stromečků a andílků z polystyrenu, které udělaly radost jako dekorace na Výroční valné hromadě SDH
Studenec. Další týden nám klubovna provoněla medovými perníčky, které nám upekly
naše milé maminky. Soptíci měli za úkol perníčky ozdobit, a protože jich bylo hodně,
děti si domů odnesly spoustu krásných perníčků. Zdobení je moc bavilo a i ochutnávání.
Nechyběly ani výrobky na stromeček ze samotvrdnoucí hmoty a vánoční přáníčka.
Poslední hasičský kroužek byl v tónu Vánoční besídky. A protože dárečků bylo již dost,
rozhodli jsme se vzít děti do restaurace Trautenberk ve Studenci a strávit zde hodinku
a půl. Každý si mohl objednat pití dle vlastní chuti a sladkou odměnou pro všechny byl
zmrzlinový pohár.
Miroslava Vanclová, jednatelka SDH Studenec
50
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sOkOl sTudenec
výstup na horu strážník
Výstup na Strážník, který je ve znamení
rozloučení s končícím rokem, pořádá Sokol
Studenec pravidelně vždy 30. prosince.
Datum této akce mají více jak dvě stovky
studeneckých a lhoteckých občanů zapsaný ve svém kalendáři a pravidelně se
scházejí na vrcholu pod mohutným smrkem u malého ohně, osvěží se dobrým
čajem a za doprovodu kytary, harmoniky
a trubky si spolu s Pepou a Helenou Hákovými za více jak hodinu zazpívají mnoho
hezkých písní.
Výstup roku 2018 byl již jedenáctým
v pořadí. Nepříliš příznivé počasí neodradilo většinu tradičních účastníků, přišli i turisté z Jilemnice. Na vrcholu se ani
nepodařilo všechny spočítat – odhad byl

asi 250 lidí, kteří dokázali opustit teplo domova a svátky konce roku obohatit o trochu únavy a příjemné nálady.
Starosta Sokola Jaroslav Hák vždy připomíná některé zajímavosti z historie naší
obce a okolí. Tentokrát zaujala informace
o historii a budoucnosti studeneckého
zámku.
V tyto sváteční dny si všichni navzájem
přejeme zdraví a všechno nejlepší v nadcházejícím roce a nejinak tomu bylo i na
Strážníku. Mnohdy se tam pozdraví i sousedé, kteří se nesetkají po celý rok. Tam ale
při dobré náladě mají všichni k sobě blízko.
A proto zveme již nyní na Výstup na
horu Strážník 30. prosince2019.
Jaroslav Hák
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Přebor čOs v běhu na lyžích
Sokol Studenec pořádá Přebory ČOS
v běhu na lyžích nepřetržitě již více jak 25
let. Vždy jsme se snažili závody uspořádat
na tratích ve Studenci, ale občas jsme se
stěhovali za sněhem do vyšších poloh –
dvakrát jsme byli na Horních Mísečkách,
ale častěji na tratích na Benecku.
Letošní přebory byly připraveny na 12.
ledna, zkraje ledna se ve Studenci střídaly
zimní mrazivé a sněhové dny s výrazným
oteplením a deštěm, proto nezbývalo než
závody přeložit na Benecko.
Na Benecko přijelo 135 závodníků,
z toho 81 z devíti sokolských jednot. Závody se konaly za dobrých podmínek, bylo
pod nulou a sníh prachový. Studeneckých
závodníků startovalo třicet, většina z nich
byla v žákovských kategoriích. Místa na
stupních vybojovali:
1. místo: Max Pacholík, Markéta Štefanová, Plecháč Petr ml.
2. místo: Pavla Kubátová, Marek Šulc,
Jakub Trejbal, Zuzana Bourová, Michal Hák, Miloš Tauchman
3. místo: Laura Buďárková
Své prvé závody jely naše děti v nejmladších kategoriích – Alice Kosáčková
a Marek Jiřík, trať 500 m zvládly a umístily
se v polovině startovního pole.
V soutěži družstev nejvíce bodů získal
Sokol Studenec před závodníky ze Skuhrova a Velkých Hamrů.
Poděkování patří všem 25 pořadatelům, všichni mají zkušenosti z minulých závodů, a tak vše proběhlo hladce ke
spokojenosti závodníků i trenérů.
Jaroslav Hák
52

Nejmladší žákyně Laura Buďárková byla 3.

Markéta Štefanová po startu

Matěj Tauchman a Vojta Trejbal na
stupních vítězů
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zdeněk remsa 90
Člen Sokola Studenec bratr Zdeněk Remsa v závěru minulého roku oslavil významné jubileum – 90 let. Dlouhá řada gratulantů zcela zaplnila jeho chalupu a společně zavzpomínali na život se skokanskými lyžemi, které ho provázely od dětství
až do nedávna. Zdeněk Remsa startoval na Zimních olympijských hrách v roce 1948
ve Svatém Mořici, byl trenérem slavné skokanské party, včetně Jiřího Rašky, trénoval
ve Slovinsku, byl ústředním trenérem Svazu lyžování, vedl mládež v Lomnici nad
Popelkou.
Jeho práce byla oceněna nejvyšším světovým sportovním uznáním – obdržel
Zlatý olympijský řád a při loňském XVI. Všesokolském sletu v Praze byl jmenován
Sokolskou sportovní legendou.
Zajímavý rozhovor se Zdeňkem Remsou vyšel v časopise Krkonoše číslo 12.
Jaroslav Hák
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lyžařská sezóna v polovině
Čtenářům zpravodaje předkládáme
krátkou zprávu o průběhu lyžařské sezóny.
Sněhové podmínky jsou v letošní zimě
dobré – prvý trénink byl u sokolovny již 12.
prosince a s malými přestávkami lyžujeme
ve Studenci celý leden. Závodníci Sokola
Studenec se připravují a závodí ve dvou
skupinách – začínající mladší děti v tzv. přípravce, závodní skupina je složena z mladších a starších žáků. Trénují třikrát v týdnu
a o víkendu startují na závodech. Obě skupiny jsou patnáctičlenné.
Základem termínovky jsou závody krajského poháru, zatím proběhly tři a naše
družstvo je na 5. místě. Výbornou výkonnost prokazuje Markéta Štefanová, která
mimo vítězství ve všech krajských závodech vyhrála i celostátní závod Českého
poháru. S malým odstupem za ní končívá
Zuzka Bourová. Na předních místech se
umisťuje Jan Štefan, Vojta Trejbal – 2. na

krajském přeboru, Matěj Tauchman, Bára
Chrástová – vyhrála krajský přebor, Kája
Pavlová, Petra Brožová.
Skupina přípravky má za sebou prosincové soustředění na Horních Mísečkách,
množství tréninků a trenéři mají radost
z dětí, které se rychle učí a lyžují s chutí. Na
závodech se daří především těm „starším
a zkušenějším“.
V druhé části zimy nás čekají hlavní závody – M ČR žactva ve Vrchlabí, Hledáme
nové talenty v Novém Městě na Moravě
a přípravka se těší na Jizerskou minipadesátku.
Věříme, že se podaří uspořádat Studeneckou štafetu, která byla 3. února zrušena
z důvodu nepříznivého počasí.
Jaroslav Hák

Vyučování se startovními čísly – před startem na školních závodech na Benecku.
54
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sPOrTOvní klub
sTudenec
Tradičně úvod kalendářního roku patří Valné hromadě Sportovního klubu Studenec,
která proběhla 11. ledna 2019 ve školící místností Pensionu Trautenberk. V první odpolední části se nejprve sešli žáci do 15 let a vedoucích jednotlivých týmů zhodnotili výsledky celého kalendářního roku. Poté následovalo občerstvení a nezbytné večerní
sněhové radovánky v areálu pensionu.
Jako každoročně přebírali vyhodnocení sportovci v každé kategorii ocenění, fotbalisté Zlatou kopačku a orientační běžci Zlatou buzolu. Zlatou kopačku v mladší přípravce
získal Jára Bulušek, ve starší přípravce Vojta Trejbal, mezi mladšími žáky Terka Votočková,
mezi mladšími žákyněmi Iveta Bartoňová a v rámci starších žáků Tomáš Zikeš.
Zlatou buzolu si vyběhali mezi předžáky Bára Chrástová a Matouš Junek a mezi
žáky Majda Chrástová, Markéta Štefanová
a Šimon Buďárek (viz obr. str. 56 dole).
Samotná oficiální Valná hromada proběhla za bohaté účasti a projednala řadu
důležitých záležitostí. Vedle schválení výroční zprávy a zprávy o hospodaření valná
hromada přijala žádost dlouholetého předsedy Vítka Kuříka o uvolnění z funkce, kterou zastával od roku 1980. Vedle
klubového ocenění byl jistě tím největším
oceněním několikaminutový potlesk ve
stoje všech zúčastněných. Valná hromada
zároveň zvolila nového předsedu, kterým
Vítek Kuřík a Petr Hák
55
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se stal Vašek Vancl a na uvolněné místo ve výkonném výboru byl zvolen Zdenda Hanzlík.
Valná hromada poděkovala i jedinému sedmdesátníkovi v uplynulém roce Petru Hákovi
a byla seznámena s průběhem přípravy stavby kabin.
I v rámci této Valné hromady byla předána obdobná ocenění, Zlatou kopačku mezi
dorostenci získali Petr Jezdinský a Pája Šír, v béčku Matěj Kuřík a v áčku Jára Kočárek,
který mezi dospělými zahájil třetí desítku soutěžních sezón. Zlatou buzolu mezi orientačními běžci získali úspěšní dorostenci Terka Chrástová, Majda Hrnčířová, Vítek Štefan
a Lukáš Link (viz obr. str. 55) a mezi dospělými Petr Junek ml. Jako poděkování k této
ceně obdrželi i výpravnou ročenku českého OB 2018, kde se na řadě stránek mohli najít.

Fotbal
Jednotlivé fotbalové týmy SK Studenec
se pravidelně připravují ve studenecké sokolovně a na školním multifunkčním hřišti.
Využívají i nabídky halových turnajů a nejlépe si vedli starší žáci v Semilech, odkud
si přivezli druhé místo, svůj první halový
turnaj absolvovali i ti nejmenší z mladší přípravky. Vydařené zimní soustředění mají za
sebou i spojené kádry áčka a béčka, které
pod dohledem trenéra Martina Hrubého
nabírali kondici v Prkenném Dole.
Na novou sezónu se připravují i naši „legionáři“ a nejpestřejší zimní přípravu má
zatím asi Matyáš Hrubý, který s pražskou
Slavií absolvoval přípravu na turnaj v Číně.
A protože jeho trenér a bývalý reprezen-

orientační běh
Čtenářům Studeneckého zpravodaje
ještě dlužíme vyhodnocení oblastních
soutěží družstev žáků, dorostu, dospělých
a veteránů. V Mistrovství Východočeské
oblasti družstev žáků OK99 Hradec Králové
před OK Lokomotiva Pardubice a OK Jilemnice (9. místo SK Studenec), v dorostu OK
56

tant Karel Piták byl s jeho stoupající výkonností spokojen, došlo mezi SK Slavia Praha
a SK Studenec k dohodě o definitivním
přestupu Matyho do jeho vysněné Slavie.
Přejeme mu další fotbalový růst a úspěšnou fotbalovou kariéru.

STUDENECKÝ-ZPRAVODAJ-1-0219-64+4.qxp_Sestava 1 22.02.19 14:42 Stránka 57

Studenecký zpravodaj

Lokomotiva Pardubice před OK Jilemnice
a OK 99 Hradec Králové (10. místo SK Studenec). V Mistrovství Východočeské oblasti
družstev dospělých vyhrál OK Lokomotiva
Pardubice před OK 99 Hradec Králové a OK
Slávie Hradec Králové (16. místo SK Studenec). Ve Veteraniádě Východočeské oblasti
družstev vyhrál OK Lokomotiva Pardubice
před OK 99 Hradec Králové a OK Slávie
Hradec Králové (21. místo SK Studenec).
V jednotlivých kategoriích startovalo 26
týmů.
Letošní sněhové podmínky umožnily
zatím uspořádat všechny závody v lyžařském orientačním běhu, i když se pořadatelé z Olomouce před případným
nedostatkem pojistili a závody naplánovali
v Ramsau pod Dachsteinem.
Domácí sezóna v lyžařském orientačním běhu začala v ideálních podmínkách
ve Vysočina Areně u Nového Města na Moravě. Na programu bylo hned Mistrovství
ČR ve sprintu a pohárový závod na krátké
trati. Ze soboty si bronzovou mistrovskou
medaili přivezla Terka Chrástová. Z pohárových závodů pak stříbro Majda Chrás-
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tová. V neděli si pak obě sestry o jedno
místo polepšily.
Sezóna lyžařského orientačního běhu
2019 pokračovala třemi závody v rakouském Ramsau am Dachstein. Čeští pořadatelé připravili závody Mistrovství České
republiky na krátké trati a dva žebříčkové
závody ve sprintu. Studenecká výprava přivezla dvě stříbrné mistrovské medaile díky
Terce Chrástové a Vítkovi Štefanovi. Opět
se dařilo i Majdě Chrástové, která si přivezla dvě druhá místa v pohárových závodech starších žákyň.
Majdě se dařilo i o dalším víkendu na
Cínovci, kde ovládla závod na krátké trati
a na klasické trati skončila na třetím místě,
úplnou sbírku medailí doplnil Vítek Štefan
druhým místem. Úspěchy v letošní sezóně
byly korunovány nominací Terky Chrástové a Vítka Štefana na březnové
Mistrovství Evropy do Švédska.
Řada studeneckých závodníků také využila nabídky vánočních, silvestrovských
a zimních orientačních závodů pro zpestření zimní sezóny.

ostatní sporty
Své osobní rekordy v hale si postupně
vylepšuje Marek Uvizl, který skončil na 3.
místě v běhu na 1 km časem 2:34 v Pražských akademický závodech a časem 8:47
zvítězil v běhu na 3 km v otevřeném přeboru Karlovarského kraje. Dalšího úspěchu
v dresu SK Studenec dosáhla Valerie Soukupová, která zvítězila v Silvestrovském
běhu v rakouském Gmündu. Honza Kreisinger na stejném závodě obsadil 2. místo
a Josef Soukup skončil na 6. místě.

Po roční přestávce se ve výsledkových
listinách závodu v alpském lyžování opět
objevil závodník SK Studenec. První starty
má za sebou Nicol Urbanová, která startuje
v kategorii předžáků. Nejlepšího umístění
dosáhla v obřím slalomu v Jablonci nad Jizerou.

57
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Orel

volejbalistky drží krok se středem tabulky
Po vánoční pauze zahájila děvčata druhou část sezóny na půdě Sokola Staré Město
v Náchodě. Silný soupeř s ligovými zkušenostmi byl tentokrát nad síly našich hráček.
Děvčata zabodovala tedy až v domácím utkání s týmem Třebechovic, s nímž se podělila
o body po výsledcích 3:2 a 2:3. Velkým překvapením byl však výsledek našeho týmu
v Bílé Třemešné, kde dokázaly naše hráčky se třetím týmem tabulky v jednom utkání
zvítězit poměrem 3:2. Tým se v letošní sezóně potýká s velkou marodkou, mateřskými
dovolenými, atd. Úspěchem je tedy každé vítězství. Domácí zápasy se hrají v sobotu
a první utkání začíná vždy v 10:00.
Tabulka:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Slavia hradec Králové
Sokol Staré Město – Náchod
Sokol Bílá Třemešná
vK hronov "B"
Sokol hradec Králové
vK hradec Králové
Orel Studenec
Sokol Třebechovice p. O.

20
18
18
22
22
20
20
20

13
10
9
7
7
5
4
2

4
2
3
4
4
2
2
2

1
4
2
5
3
3
3
2

2
2
4
6
8
10
11
14

55:24
45:27
41:28
47:44
43:43
34:46
27:48
22:54

48
38
35
34
32
22
19
12

Poslední domácí utkání odehrají ženy s hradeckou Slavií v sobotu 9. března od 10:00.
Výsledky můžete pravidelně sledovat na webu:
http://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=HK-Z1&skupina=HK-Z-1

stolní tenisté si vedou dobře v OP 1
Stolní tenisté drží v okresním přeboru 1. třídy kontakt se špicí tabulky. Nejvíce bodů
(24 vítězství ) pro tým zatím získal Tomáš Exner, ale skvěle ho doplňuje celý zbytek týmu:
Jan Kuřík st., František Kuřík, Martin Kuřík, Miloš Tesař, Jan Suja a Adriana Hačková. Domácí utkání hrají muži v sokolovně vždy v sobotu od 9:00.
Tabulka:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
58

Sokol jablonec n. j. "B"
Sokol Turnov "C"
Sokol Košťálov "A"
Orel Studenec
Sokol Turnov "D"
Sokol Semily "B"
Sokol horní Branná
Sokol Bradlecká Lhota
Sokol Nová ves n. P. "B"
Sokol víchová nad jizerou "A"

13
12
12
13
13
12
13
13
12
13

13
10
8
6
5
5
5
5
1
0

0
0
1
2
2
3
2
0
0
0

0
2
3
5
6
4
6
8
11
13

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

130:38
113:45
100:75
95:93
100:97
89:89
92:103
84:109
50:118
44:130

39
32
29
27
25
25
25
23
14
13
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nový správce orlovny
Vám, kteří budete mít v budoucnu zájem využít orlovnu, přinášíme novinku platnou
od 1. února letošního roku. Ohledně pronájmu orlovny a všeho, co s tím souvisí se aktuálně obracejte na manžele Martinu (tel.: 604 407 552) a Pavla Vaníčkovy (tel.: 603 454
881), kteří ve funkci správce orlovny vystřídali Standu Tauchmana. Standovi bych chtěl
touto formou velice poděkovat za všechny roky, kdy se orlovně aktivně a velice svědomitě věnoval.

O r e l s k É

P O z v á n k y

Na sobotu 11. května pro vás připravujeme tradiční den zabíjačkových specialit z dílny Fandy horáčka a jeho zkušeného týmu. Celý den bude v areálu u
orlovny provázen sportovním, dětským a kulturním programem. Od 9:00 se uskuteční tradiční Mistrovství Studence ve hře Mölkky. Jedná se o soutěž dvoučlenných týmů, které se může zúčastnit opravdu kdokoliv. Hra není nikterak fyzicky
náročná a může ji hrát opravdu každý. Přijďte vyzkoušet. Pro odpolední program
jsme pro letošek spojili síly se studeneckými skauty, kteří pro vaše děti uspořádají
Pohádkový les, který vypukne ve 14:00. Děti se mohou hlásit na startu už od 13:30.
V ceně startovného 30 Kč je špekáček, který si budou moci děti opéct na ohýnku
u orlovny. Závěr programu se vám od 16:00 pokusí zpříjemnit Figury ve stylu folk
a country.
Tradiční letní akce proběhnou o posledním prázdninovém víkendu, tedy v sobotu
31.srpna volejbalový turnaj Studencké Mixy a v neděli 1. září Dětské soutěžní odpoledne.
Letní bál (opět s Levou rukou band), který se uskuteční v sokolovně, se bude
letos konat až v sobotu 21. září.
A Svatomartinský folkový večer letos připadne na sobotu 16. listopadu.
Za jednotu Orla Václav Urban
59
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lIberecká záchranka
má svůj PraPOr
a OceněnÉ PracOvníky
Slavnostní atmosféra provázela na
konci roku první ročník Slavnostního ocenění záchranářů. V jeho úvodu převzal ředitel ZZS LK Luděk Kramář z rukou
hejtmana Libereckého kraje Martina Půty
prapor. Ten symbolizuje soudržnost ZZS LK
s Libereckým krajem a svatá Zdislava, zobrazená na jeho rubu spolu s latinským nápisem „Milujeme život, bojujeme o něj“,
pak starost o zdraví a rodinu. Náměstek
hejtmana Libereckého kraje následně na
prapor připevnil také stuhu k 100. výročí
republiky.
Pod praporem následně ředitel Kramář
ocenil několik svých spolupracovníků. „Záchrana lidských životů a ochrana lidského
zdraví by se v naší každodenní činnosti neobešla bez velmi těsné spolupráce všech
pracovníků ZZS LK. Lidé, kteří volají na
linku 155, a většinou ve velmi zoufalé situaci, čekají, že jim někdo pomůže, si neuvědomují, jaký svým voláním spustí kolotoč.
Jejich volání díky technikům přijme operátor. Ten je první, kdo s nimi sdílí jejich pocity. Vyhodnotí získané informace a pošle
další – lékaře, záchranáře, sanitu nebo vrtulník. Všichni na místě udělají, co je v jejich silách. Je to práce plná emocí, někdy
zoufalství, někdy radosti. Bez ohledu na
čas, počasí, vlastní problémy – ta práce je
vždy vysoce profesionální. Právě na ní závisí naděje, kterou lidé do volání na linku
60

155 vkládají. Protože když jedeme my,
vždy vezeme naději. A po předání pacienta
v nemocnici se rozbíhá další administrativní kolotoč. Účtování, vykazování, statistiky… Ani bez těch, kdo u pacienta nejsou
přímo, se naše práce neobejde. Slavnostní
ocenění záchranářů je tedy poděkování za
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práci těm všem, kdo u Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje pracují,“
řekl.
Kramář ocenil i hejtmana kraje Půtu
a náměstka Sobotku, kterým poděkoval za
pomoc a spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou. Připomněl například
probíhající obnovu vozového parku či pravidelný zájem o činnost ZZS LK. Zvláštní
ocenění za významný čin obdržel i zástupce z řad veřejnosti: Petr Hausner jako
zdravotnický laik naprosto precizně oznámil na lince 155 kolaps mladého muže.

1 I 2019

Perfektně zvládl situaci na místě a ve spolupráci s operátorkou dispečinku bezchybně zorganizoval záchranné práce,
čímž pomohl zachránit lidský život.
A vyznamenání dostala za vzornou reprezentaci a záchranu lidských životů i záchranná služba. Z rukou hetmana Martina
Půty je převzal ředitel Kramář. Následně
hejtman předal pamětní listy s poděkováním za organizaci letního metodického
cvičení záchranných služeb P155 Liberecká čtyřem pracovnílkům ZZS LK, kteří je
měli na starosti.

zzs lk:
za rok 2018 přes 61 tisíc výjezdů,
přes 250 tisíc telefonátů
Zdravotničtí záchranáři Libereckého kraje měli v loňském roce napilno. Počet lidí,
kteří potřebovali pomoc zdravotníků, oproti předchozím letům opět narostl. Celkem záchranáři za rok 2018 evidují 61 419 výjezdů. A rušno bylo i v operačním středisku – dispečeři vyřídili přes 250 tisíc hovorů.
61
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Oproti roku 2017 se počet výjezdů zvýšil téměř o čtyři tisíce, počet telefonátů vzrostl
ještě více. A protože přibylo zejména nočních, zdravotnický dispečink byl nucen posílit
noční směnu. „Bohužel čím dál častěji suplujeme nefunkční systém zdravotní péče, kdy
lidé obcházejí svého praktického lékaře nebo se k němu nemohou dostat. K některým
samozřejmě vyjíždíme, některým se snažíme pomoct alespoň po telefonu – uklidnit je,
poradit, co dělat,“ vysvětluje ředitel ZZS LK Luděk Kramář. V této souvislosti upozorňuje
i na to, že zhruba 70 procent z celkového počtu výjezdů je v takzvané naléhavosti tři,
což znamená, že nespěchají, neboť pacient není v přímém ohrožení života. Záchranná
služba ale podle platné legislativy vyjet musí. „Když odhlédneme od faktu, že záchranáři
mohou v kritické době chybět jinde, je dobré zmínit, že v průměru nás každý výjezd stojí
necelé 4000 korun. Pokud je používáme na výjezdy, které z medicínského hlediska nejsou nezbytné, samozřejmě nám chybějí jinde,“ říká. A zbytečné výjezdy samozřejmě
demotivují i samotné záchranáře.
Přibylo ale i výjezdů, které opravdu zachraňují lidské životy. Jen k dopravním nehodám záchranáři vyjížděli 2 503 krát, k úrazům 11 729 krát. A výrazně se zvýšil i počet výjezdů k cévním mozkovým příhodám a k akutním infarktům myokardu. U cévních
mozkových příhod se oproti předchozímu roku zvýšil o více než 200 (v roce 2017 jich
záchranáři řešili 1215, v roce 2018 již 1439), u infarktů byl nárůst ještě větší – z předloňských 915 se jejich počet v roce 2018 vyšplhal na 1281. Vrtulník se záchranáři loni k pacientům vzlétl 555 krát.
Relativně stabilní je počet výjezdů k dětem, respektive k pacientům mladším než 18
let. Loni jich zdravotničtí záchranáři ošetřili 5 224, o rok dříve jich bylo 5 197. Celkový
skok ve statistice je tedy zejména u lidí starších – loni k jejich ošetření záchranáři vyjeli
56 195 krát (v roce 2017 ZZS LK v této kategorii zaznamenala „pouhých“ 53 553 výjezdů).
Lékaři a záchranáři k pacientům v Libereckém kraji nepřetržitě vyjíždějí ze čtrnácti
základen, každý den je ve službě celkem 32 výjezdových skupin.
Vaše Zdravotnická záchranná služba
Libereckého kraje
www. zzslk. cz
A najdete nás i na facebooku jako
Zdravotnická záchranná služba
Libereckého kraje, p. o.
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Pozor na nákupy
přes internet
Dnešní počítačová doba přináší nejen
možnost získávání velkého množství informaci, ale také pohodlné nakupování zboží
přes internet s dodáním až do domu. Nakupování přes internet uskutečňujeme pomocí
e-shopů od prodejců, které ani nikdy neuvidíme. Bohužel anonymita internetu nahrává
podvodníkům, nepoctivým obchodníkům
a prodejcům. Ti nabízí zboží, které je oproti
jiným obchodům příliš levné a prodejci zpravidla vyžadují platbu předem převodem na
účet. Stává se, že objednané zboží nepřijde
vůbec, či dorazí něco jiného, bezcenného
nebo se může jednat o napodobeninu, kterou laik nemusí poznat. Často se také stává,
že se zboží po krátké době opotřebuje
a v případě reklamace vám prodejce reklamaci neuzná. Zboží koupené po internetu
ale můžete do 14 dnů bez udání důvodu vrátit.
Je obtížné vypátrat pachatele těchto
podvodů, prokázat jim úmysl podvodného
jednání a získat tak peníze zpět. Mezi nejčastější podvody stále patří nedoručení
zboží.
Pár rad, jak prostřednictvím webových
portálů co možná nejbezpečněji nakupovat:
Velmi důležité je nakupovat u prodejců,
které dobře znáte. Pokud je neznáte, předem si o nich zjistěte potřebné informace.
Čtěte recenze a zkušenosti od jiných nakupujících.

Prohlédněte si údaje o e-shopu. Podvodné obchody většinou neuvádějí vůbec
žádné nebo smyšlené kontaktní údaje. Vyhledejte a uchovejte si veškeré kontakty na
prodejce.
Peníze na účet předem zasílejte pouze
prodejcům, které opravdu dobře znáte.
Raději neplaťte za zboží předem. Riziko,
že nezaplatíte, je při online nákupech na obchodníkovi a ten s tím musí počítat.
Doporučujeme zásilku hradit na dobírku.
V případě, že prostřednictvím internetu
uskutečníte nákup, uchovejte si záznam o internetových transakcích, a to včetně webových stránek prodejců.
Před nákupem zboží si řádně přečtěte
obchodní podmínky, seznamte se s reklamačním řádem. Jestli jej obchod nemá, nenakupujte u něj!
Při dodání zboží si řádně zkontrolujte
obsah zásilky.
Při nákupu zboží prostřednictvím internetu buďte obezřetní a vždy zvažte věrohodnost prodejce. Zjistěte si o něm co
nejvíce informací, prověřte si recenze a zboží
raději neplaťte převodem z účtu předem.
V případě, že se stanete obětí podvodného jednání či nekalé praktiky ze strany
prodejce, kontaktujte nejbližší policejní služebnu nebo linku 158.
por. Mgr. Lenka Dvořáková
Koordinátor prevence kriminality KŘP
Libereckého kraje
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