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Zprávy ObecníhO úřadu
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Chodník – křižovatka
Řeznictví Nosek
      Někdy na přelomu měsíce dubna
a května budeme vědět, zda jsme uspěli
v podané žádosti o dotaci v rámci Státního
fondu dopravní infrastruktury na tuto
stavbu. Již dnes Vám však můžu říci, že le-
tošní první jednání zastupitelstva dalo „ze-
lenou“ této investici. Ve skutečnosti to
znamená, že se v letošním roce dočkáme
nového chodníku, který bude financován
buď s přispěním dotace(í), nebo pouze
z obecního rozpočtu. Oficiálně tato stavba
nese název: „Studenec – chodník podél sil.
II/293, u křižovatky III/2934“. 

Mgr. Jiří Ulvr, starosta

Připravujeme
      Schválený rozpočet pro letošní rok po-
čítá i s opravou dalších místních komuni-
kací. Tím nejviditelnějším a nejrozsáhlejším
místem bude prostranství před obchodem
Řeznictví Nosek. 
      Dalším místem je komunikace v loka-
litě „Bendovka“. Zde bude probíhat pří-
prava projektové dokumentace kompletní
rekonstrukce, včetně sítí vodovodu a veřej-
ného osvětlení. Mgr. Jiří Ulvr, starosta

Další podané žádosti
o dotace
      Ohledně letošní výstavby výše zmíně-
ného chodníku připravujeme podání žá-
dosti o dotaci z rozpočtu Libereckého
kraje, Programu obnovy venkova, která by

nám částečně pokryla „neuznatelné“ ná-
klady této investice. Neuznatelnými ná-
klady se rozumí takové položky, které
(v tomto případě dle Státního fondu do-
pravní infrastruktury) nejsou brány za stě-
žejní a odsouhlasené v daném dotačním
programu. 

      V únoru jsme podali další žádost o do-
taci, rovněž z rozpočtu Libereckého kraje,
Programu podpora ochrany přírody a kra-
jiny na opravu pomníku Hynka Tauchmana
ve Studenci, který se nachází v poli v loka-
litě Kubikovska. 
      Zda jsme uspěli, dozvíme se někdy na
konci pololetí letošního roku. 

Mgr. Jiří Ulvr, starosta

Letos opravíme
      V letošním roce bude dostane nový
vzhled kříž v Zálesní Lhotě, který se na-
chází po pravé straně směrem na Horní
Kalnou (pod autobusovou zastávkou dolní
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část). Ze stejného programu, jako poslední
výše jmenovaná žádost, jsme obdrželi do-
taci ve výši 39 738 Kč. Celkové nálady této
opravy jsou v částce 79 476 Kč. 

Mgr. Jiří Ulvr, starosta

ProbíhajíCí iNvestiCe
      V loňském roce jsem Vás informoval
o vyřešení majetkových poměrů za účelem
dosažení potřebného pozemku k budově
hasičské zbrojnice v Zálesní Lhotě, na kte-
rém byla zrealizována vodovodní přípojka
a kanalizační jímka. Následně byla poří-
zena nová okna, vstupní dveře a realizo-
váno sociální zařízení za suché WC. 
      V letošním roce již započaly další inves-
tice do této budovy. Konkrétně se jedná
o novou elektroinstalaci, snížení stropu
v prostoru garáže a nových garážových
vrat. 

Mgr. Jiří Ulvr, starosta

Kompostování – bioodpad
      Schválený rozpočet počítá i s poříze-
ním jednoho nového kontejneru na biood-
pad. Konkrétně se bude jednat o lokalitu
„Rovnáčov“. O tom, kde bude přesně umís-
těn, stejně tak o čase prvního možného ná-
vozu, budete včas informováni buď na
tomto místě, nebo ve vývěsních skříních. 
      Nadále Vás prosím o dodržování pravi-
del, která jsou nastavena a v převážné části
sezóny fungují bez větších problémů.
Znovu podotýkám, pokud větve nepálíte
doma, do kontejnerů je dávejte o maxi-
mální délce 1,5 metru a průměru maxi-
málně 6 centimetrů (koruny stromů sem
nepatří, omezují jiné zájemce, včetně tech-
niky a její manipulace s vykládkou). 
      Studenecké občany chci znovu popro-
sit, aby nejdříve naplnili po vrch jeden kon-
tejner a teprve potom ten druhý.
Rozumím, že je to snadnější, ale je přeci
lepší platit za svoz jednoho plného, než
dvou do polovic naplněných. I z tohoto dů-
vodu se na místa, kde jsou dva kontejnery,
pořídily manipulační schody, které
usnadní využít nakládku nejdříve jednoho
plného a potom toho druhého kontejneru. 
      Systém pravidelných svozů je nastaven
centrálně pro 21 obcí Jilemnicka – svazku
obcí (každé úterý se nahlašují kontejnery
požadované pro vývoz a do pátku jsou vy-
vezeny tak, aby na víkend byly pro Vás
opět připraveny prázdné). 
      Zároveň Vás prosím, pokud budete mít
větší množství bioodpadu, obraťte se přímo
na mne, zajistím otevření skládky, kam si
odpad sami odvezete. Nedojde tím k za-
hlcení kontejneru(ů) ze strany jednoho do-
davatele, a tím omezení pro jiné. Děkuji za
Vaše pochopení, ohleduplnost a vstřícnost!

Mgr. Jiří Ulvr, starosta
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      Obec Studenec ve spolupráci s Jilem-
nickem – svazkem obcí připravuje změnu 
ve sběru tříděného odpadu. Jedná se o ko-
modity plast a papír, které by se nově sbí-
raly dům od domu. Domácnosti, které se
zapojí do tohoto způsobu sběru, budou
mít u svého domu žlutou a modrou popel-
nici (objem 240 l) na příslušný druh od-
padu. Svoz by probíhal 1× měsíčně,
namísto svozu kontejnerů 1× 14 dní. Po-
dobný sběr probíhá například již v obci
Libštát, kde se takto podařilo zvýšit efekti-
vitu třídění na úkor směsného komunál-
ního odpadu. Systém sběru bude
dobrovolný, sběrná místa budou prozatím
zachována. Těm, kteří budou mít nádoby
na plast a papír, odpadne ukládání odpadu
do pytlů a nošení na sběrná místa a nebu-
dou muset řešit, že někdo před nimi napří-
klad nesešlapal lepenkové krabice a nemá
kam svůj odpad vyhodit. V jednání je

i možnost sběru nápojových kartonů spo-
lečně s plasty do stejných nádob (v sou-
časné době se zvažují klady a zápory této
možnosti). Obec má možnost přes svazek
obcí zakoupit s pomocí dotace tyto popel-
nice s doplatkem 136 Kč s DPH. Celkový
doplatek obce za popelnice na obě komo-
dity by činil 98 200,00 s DPH (z dotace by
bylo hrazeno 556 500,00 Kč). 
      K této změně obec přistupuje z důvodu
očekávaného vývoje navyšování poplatků
za ukládání směsného komunálního od-
padu na skládkách z 500 Kč/tuna až na
2000 Kč/tuna. Způsob, jak zajistit, aby zdra-
žení skládkování nevedlo ke zvýšení ná-
kladů na odpadové hospodářství, je
minimalizovat produkci směsného komu-
nálního odpadu, co nejvíce využitelných
složek komunálních odpadů je třeba vytří-
dit, včetně zajištění jejich využití. 

Ing. Martin Mühlbach, místostarosta
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iNformaCe Pro občaNy K PŘiPravovaNé
změNě ve sběru tŘíDěNého oDPaDu

vyvážeNí PoPeLNiC v obDobí KvěteN–záŘí 2019
bude každý sudý týden v pátek. První vývoz: PÁTEK 3. 5. 2019 3. 5., 17. 5., 31. 5.,
14. 6., 28. 6.,12. 7., 26. 7., 9. 8., 23. 8., 6. 9., 20. 9.)
Sběrný dvůr v Kruhovce bude otevřen 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. V těchto termínech a časech
bude možné na tomto místě odevzdat i nebezpečný odpad a elektrozařízení. 
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. 
Naplněné pytle s tříděným odpadem (žlutý, oranžový, šedý) se odkládají vždy první pon-
dělí 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. 

Ing. Martin Mühlbach, místostarosta
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voDNé a stočNé Pro roK 2019
      Na posledním zasedání obecního zastupitelstva dne 18. 3. 2019 byla schválena nová
cena vodného a stočného pro rok 2019 takto: vodné – 25 Kč/m3, stočné navázané na
ČOV 25 Kč/m3, stočné navázané na směsnou kanalizaci 10 Kč/m3. Skutečná kalkulovaná
cena pro rok 2019 je na úrovni 28 Kč/m3. Zastupitelstvo obce při svém rozhodování ne-
chtělo zvýšit cenu skokově o celých 8 Kč z původních 20 Kč a zvolilo nárůst pouze o 5 Kč
za kubík. 
      Důvodem pro zvýšení cen vodného a stočného jsou zvýšené náklady na opravy
a provoz vodovodní sítě a také zvýšení cen energií potřebných k jejímu provozování.
Dále to jsou požadavky ministerstva zemědělství, kdy obce mají povinnost investovat
do oprav a rozvoje vodovodní sítě. 
      Ke zvýšení ceny vedl zastupitelstvo také stav vodovodní sítě v našich obcích, kdy
v některých lokalitách je vodovod již letitý a objevují se závady, které vedou k přerušení
dodávky právě z důvodu opravy. Dále se chystá prodloužení vodovodu pro obyvatele
v Zálesní Lhotě v lokalitě Nový Svět. 
      Celkové náklady na provoz vodovodu by měly být v roce 2019 ve výši 2 815 000 Kč
a předpokládané výnosy z vyfakturované vody ve výši 2 540 000 Kč. Rozdíl mezi náklady
a výnosy je hrazen z rozpočtu obce. Obec dokázala udržet cenu vody v původní výši od
roku 2009. Bohužel nárůst cen energií a nutnost oprav a investic vyvolal nutnost nepo-
pulárního kroku. Ing. Martin Mühlbach, místostarosta

zŘíCeNá hŘbitovNí zeď
      V noci z 10. na 11. března došlo na hřbi -
tově ve Studenci vlivem silného větru ke
zřícení části hřbitovní zdi a několika ná-
hrobků. Obec Studenec, která spravuje plo-
chu hřbitova podle smlouvy o výpůjčce ze
dne 1. 7. 2016 na dobu 30 let, řeší tuto zá-
ležitost s pojišťovnou jako škodní událost.
Důvodem pro ponechání zřícené zdi a ná-
hrobků byl příjezd likvidátora pojišťovny,
aby posoudil škodu. Likvidátor se dostavil
29. 3. 2019. V součinnosti s vlastníky poško-
zených hrobových míst uklidíme trosky zdí
a náhrobků a postavíme nové oplocení. 

Ing. Martin Mühlbach, místostarosta
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stuDeNeCKé míLe
      Tímto bychom Vás chtěli pozvat na 12. ročník soutěže historických vozidel Stude-
necké míle O pohár starosty Obce Studenec. Letošní ročník se uskuteční opět poslední
sobotu v květnu, a to 25. května 2019. Zázemí celé soutěže bude opět v přírodním areálu
v okolí amfiteátru. Po celý den Vám bude dění v areálu zpříjemňovat živá hudba a tra-
diční hasičské občerstvení. Dopolední část pak zpestří vojenská ukázka z druhé světové
války pod taktovkou Oldy Šimka. V případě příznivého počasí se na Vás těší i pilot bojo-
vého letounu JAK. Hlavní částí soutěže bude opět vyjížďka vozidel do Krkonoš. Na zá-
vodníky bude čekat téměř osmdesáti kilometrový okruh, při kterém navštíví Jilemnici,
Vysoké nad Jizerou a Poniklou. Trasa se však postupem času bude ještě upravovat dle
momentálních oprav našich silnic. Vzhledem k náročnosti organizace oceníme každou
pomoc kohokoli z Vás. 
Program:
    8:00–10:00       Příjezd a registrace vozidel
    9:00–11:00       hudební skupina 30. let, The Grooves Jazz band
               10:30       ukázka vojenské bitvy 
               11:30       start soutěže 
 15:00–17:00       hudební skupina Člověče nezlob se (návrat závodníků)
               17:30       slavnostní zakončení a vyhlášení vítězů
               20:00       Pomílová zábava – Tampelband, Vaťák, Freeride
Neváhejte a přijďte si zpříjemnit květnovou sobotu mezi přátele historie a veteránů. 

Mgr. Tomáš Chrtek

film studenecké míle
      V souvislosti s touto již tradiční akcí byl
ve spolupráci Obce Studenec a Televize Kr-
konoše vytvořen dokumentární film Stu-
denecké míle, který mapuje vznik a historii
tohoto závodu již od samotného počátku.
Vznikl tak téměř hodinu a půl dlouhý film,
který byl již v listopadu loňského roku pro-
mítán v jilemnickém kině. Hlavní dík za
toto patří Martinu Královi, který si dal ob-
rovskou práci a za dobu trvání Studenec-
kých mílí shromáždil velké množství
kvalitního materiálu, který dokázal nád-

herně zužitkovat. Pokud bude kdokoli
z Vás mít zájem, tak DVD s tímto filmem je
možné zakoupit na Obecním úřadě ve Stu-
denci. Věřím, že tento film potěší nejen
motoristy, ale všechny občany Studence.
Jsou zde nádherné záběry celých Krkonoš
i okolí samotného Studence. Jsou zde za-
chyceny jednotlivé ročníky včetně přede-
šlých závodů ve Žďáru u Staré Paky. Jsem
si jist, že se mnozí z Vás ve filmu uvidíte
a někteří i uslyšíte. 

Mgr. Tomáš Chrtek

Studenecký zpravodaj                                                                                                                                                           1 I 2019
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Z jednání ZastupI
      Pokračovalo projednávání přístavby ZŠ
a MŠ Studenec. Tato stavba byla schválena
za podmínky, že na ni bude získána dotace
alespoň 8 mil. Kč a že náklady na stavbu
dosáhnou maximálně ceny výkazu výměr. 
      Podle návrhu finančního výboru byly při-
děleny dotace místním sportovním organi-
zacím. Z celkového příspěvku 500  tis. Kč
obdrží Sportovní klub Studenec 204,5 tis. Kč,
Sokol Studenec 74 tis. Kč, Školní sportovní
klub Studenec 67,5  tis. Kč, SDH Studenec
49,5 tis. Kč, Orel Studenec 44 tis. Kč, Tenisový
klub Studenec 28,5  tis. Kč, Sokol Zálesní
Lhota 27 tis. Kč a SDH Zálesní Lhota 5 tis. Kč. 
      Jilemnicko – svazek obcí plánuje zajiš-
ťovat pro všechny své členské obce sběr,
přepravu, využívání a odstraňování od-
padu. To by se dělo prostřednictvím spo-
lečnosti EKO Jilemnicko s. r. o., kterou by
svazek stoprocentně vlastnil. Systém by
začal fungovat nejdříve v roce 2021. Zastu-
pitelé tento záměr schválili včetně uza-
vření smlouvy o smlouvě budoucí s firmou
EKO Jilemnicko. 
      Na rok 2019 byla stanovena cena vod-
ného 25 Kč/m3 a stočného také 25 Kč/m3.
Stočné 25 Kč/m3 budou platit i nájemníci
obecních bytů, pro občany napojené na
zkolaudované obecní směsné kanalizace
bude stočné činit 10 Kč/m3. 
      Odsouhlasen byl rozpočet na rok 2019
a také rozpočtový výhled na roky 2020
a 2021. 
      V dalších bodech programu zastupitelé
schválili:

– tři obecně závazné vyhlášky (1/2019,
2/2019 a 3/2019),

– žádost o dotaci na výstavbu chodníku
podél silnice u křižovatky u Řeznictví
Nosek, a to do Dotačního fondu Liberec-
kého kraje, Programu obnovy venkova,

– bezúročnou půjčku Římskokatolické far-
nosti Zálesní Lhota ve výši 246 tisíc Kč,

– prodej vodovodní tlakové stanice na po-
zemku u hlavní křižovatky v Zálesní
Lhotě do vlastnictví obce,

– strategický plán na roky 2019–2022. 

      Kromě toho projednali prodeje po-
zemků v Zálesní Lhotě a ve Studenci a vzali
na vědomí zprávu finančního výboru a vy-
hodnocení hospodaření Fondu rozvoje
bydlení za rok 2018. 

      V diskusi pan starosta podal zprávy
o následujících záležitostech:
– Během června bude podána nová žádost

do Mezinárodního visegrádského fondu
v rámci vzájemné spolupráce obcí Stude-
nec, Zuberec, Vrchlabí a polského a ukra-
jinského partnera. 

– Na obecním úřadu proběhne 10. dubna
audit. 

– Obecní pouťová akce s vystoupením sku-
pin S nadváhou a Japato se uskuteční
v sobotu 29. června. 

– Na hřbitově ve Studenci způsobil silný
vítr v noci na 11. března zřícení části zdi
a několika náhrobků, událost se řeší s po-
jišťovnou. 

 
       V roce 2019 jednali studenečtí zastupitelé poprvé 18. března, kromě 14 zastupitelů
se zasedání zúčastnilo 24 občanů. 
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      Paní Lenka Spurná vznesla připomínku
ohledně zpevnění obecní cesty na soukro-
mém pozemku a navrhuje obci její odkou-
pení. Pan Josef Boura slíbil záležitost
projednat s majitelkou pozemku. 
      PaedDr. Petr Junek k diskusi o přístavbě
školy doplnil, že škola poskytuje bezplatně

prostory pro různé akce a že její budovu
využívají sportovní kluby i dospělí z jiných
obcí. 
      Na dotaz pana Tomáše Chrtka ohledně
studeneckého zámku pan starosta odpo-
věděl, že usiluje o setkání s jeho budoucím
majitelem. 

   telstva Obce

rOZpOčet Obce studenec na rOk 2019
příjmy rOZpOčtu

                                        Položky rozPočtu                                         rozPočet 2018       SkutečnoSt 2018       rozPočet 2019
      1                             Daňové příjmy                                                              26 650 000                       29 539 868                   29 960 000
      2                             Poplatky                                                                            2 551 382                         2 523 347                     2 033 000
      3                             Prodej - voda, lesy, knihy                                            3 314 300                         2 958 133                     2 399 700
      4                             Ostatní činnost místní správy                                    2 344 000                         1 615 045                     2 716 000
      5                             Dotace, mimorozpočtové prostředky                       3 181 887                         3 625 279                         513 438

                                     Příjmy celkem                                                      38 041 569                   40 261 672               37 622 138

výdaje rOZpOčtu
                                         Položky rozPočtu                                         rozPočet 2018       SkutečnoSt 2018        rozPočet 2019

      6              1031     Lesy                                                                                        253 000                             243 855                         350 000
      7              2212     Komunikace (silnice)                                                        765 000                             565 063                         620 000
      8              2219     Ostatní záležitosti pozemních komunikací                360 000                             263 201                     3 020 000
      9              2292     Doprava                                                                                170 730                             170 730                         170 730
    10              2310     Pitná voda                                                                        1 922 400                         2 720 730                     2 004 400
    11              2321     Odvádění a čištění odpadních vod                               142 000                               45 866                         190 000
    12              3111     MŠ Studenec                                                                       650 000                             650 000                         650 000
    13              3111     MŠ Zálesní Lhota                                                                350 000                             350 000                         350 000
    14              3113     Základní škola Studenec                                              3 884 000                         3 765 394                   14 808 945
    15              3314     Knihovny                                                                                 33 000                               32 114                           42 000
    16              3319     Ostaní záležitosti kultury                                                   16 000                               19 062                           19 000
    17              3326     Pořízení a obnova místního kulturního povědomí  500 000                             528 350                                      0
    18              3399     Kultura                                                                                  367 000                             362 382                         372 000
    19              3326     Obnova místních kulturních památek                         103 000                               92 081                           80 000
    20              3419     Tělovýchovná činnost                                                       500 000                             500 000                         500 000
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připomínáme placení poplatků 
za odpady v roce 2019

Poplatek je splatný do 30. 6. 2019 do pokladny na OÚ
Studenec nebo převodem na účet 261128774/0600.

Poplatek za odpady činí 550 Kč na osobu.

                                         Položky rozPočtu                                         rozPočet 2018       SkutečnoSt 2018        rozPočet 2019
    21              3421     Využití volného času mládeže                                         30 000                               36 727                           30 000
    22              3429     Zájmová činnost – Klub důchodců                                 28 000                               27 310                           28 000
    23              3519     Ambulantní péče                                                               143 000                             318 218                         195 000
    24              3612     Bytové hospodářství                                                              8 000                               18 143                           16 000
    25              3613     Nebytové hospodářství                                                         2 000                                          0                              2 000
    26              3631     Veřejné osvětlení                                                               750 000                             413 623                         660 000
    27              3632     Pohřebnictví                                                                          68 500                                  3 181                              4 000
    28              3635     Územní plánování                                                             100 000                                          0                         100 000
    29              3639     Územní rozvoj a komunální služby                              274 000                             238 963                         158 300
    30              3699     Záležitosti bydlení a územní rozvoj                              300 000                         1 160 000                         300 000
    31              3721     Sběr a svoz nebezpečných odpadů                                 45 000                               24 558                           30 000
    32              3722     Sběr a svoz komunálních odpadů                             1 733 000                         1 764 697                     1 765 000
    33              3726     Kompostování                                                                     184 000                             171 346                         293 000
    34              3745     Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                             554 000                             398 760                         405 000
    35              3900     Ostatní činnosti související se službami pro obyv.     30 000                               23 000                           30 000
    36              4341     Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi                      20 000                                          0                           20 000
    37              4351     Pečovatelská služba                                                    12 157 709                       19 212 403                     2 921 500
    38              5212     Ochrana obyvatelstva                                                           1 000                                          0                              1 000
    39              5512     Požární ochrana Zálesní Lhota                                       123 000                             109 979                         263 000
    40              5512     Požární ochrana Studenec                                              190 480                             266 028                         281 000
    41              6112     Zastupitelstva obcí                                                         1 902 800                         1 857 458                     2 291 400
    42              6118     Volba prezidenta                                                                  37 843                               37 843                                      0
    43              6171     Činnost místní správy                                                   3 892 300                         3 399 491                     4 081 300
    44              6310     Obecné příjmy a výdaje s finančních operací              10 000                                  7 568                           10 000
    45              6320     Pojištění funkčně nespecifikované                               100 000                               76 469                         100 000
    46              6330     Finanční operace                                                                  35 000                               35 000                           35 000
    47              6399     Ostatní finanční operace                                                 590 000                             382 187                         390 000
    48              6402     Finanční vypořádání minulých let                                  15 807                               15 807                           34 563

                                     Výdaje celkem                                                     33 341 569                   40 307 587               37 622 138
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Výlety do studenecké
miulosti 23 I rok 1924

bez jazykové úpravy

fejfar – mládek. V letošním roce koupila
firma Fejfar a Mládek od studeneckého
velkostatku pozemky v Rovnáčově a po-
stavila tam prostorný obytný dům čp. 14
pro své zaměstnance. V místech těchto
prostíral se ještě před nedávnem rozlehlý
„rovnáčovský les“, který však zničen byl,
jako všecky lesy okolní, mniškou. 
Postupný rozvoj firmy způsobil, že v krátké
době ukázaly se býti obě pisárny k pojmutí
vzrůstající agendy nedostatečnými. Po ne-
zdařeném pokusu získati pro stavbu mo-
derních kanceláří pozemek ve Studenci,
zakoupena byla v roce 1923 firmou parcela
v katastru martinickém, a sice na druhé
straně silnice přímo nad továrnou. Hned se
počalo se stavbou jednopatrové admini-
strační budovy čp. 13, která byla roku le-
tošního odevzdána svému účelu. V létě
t. r. odstěhovala se obchodní kancelář do
nových místností, kdežto oddělení tech-
nické zůstalo i nadále ve starých kancelá-
řích v továrně. 

Nová učitelka. 1. března ustanovena byla
Marie Votočková, učitelka, na českou men-
šinovou školu do Jablonce n. N. Její místo
ve Studenci bylo obsazeno zatímně učitel-
kou Annou Trojanovou z Roztok. 

silnice. 19. května započato bylo se stav-
bou okresní silnice jdoucí obcí, a sice od
Karáska pekaře až k domu obchodníka
Boury, čp. 315. 

biřmování. 21. června konáno bylo ve Stu-
denci biřmování, které udílel biskup králo-
véhradecký Dr. Karel Kašpar. Vítání biskupa
zúčastnilo se místní Orelstvo v krojích. 

oslava. 6. července konala církev česko-
slovenská ve Studenci přednášku o M.
Janu Husovi. Po této přednášce slouženy
byly čsl. bohoslužby. 

Škola. 1. září začal nový školní rok. Na
škole zapsáno bylo 187 dětí a vyučovali
zde: říd. uč. Ant. Řehoř, uč. Jan Hák, Alois
Frýba, Jos. Kovanda, Jan Šorfa (studenecký
rodák) a M. Jelínek. 

uč. Anna Trojanová ustanovena byla dnem
1. září do Kruhu. 

Požár. 21. listopadu vypukl požár v domě
továrníka Jana Mládka č. 206 a současně
u Josefa Čecha č. 89. Obě stavení shořela
úplně. Dům č. 206 již na tomto místě sta-
věn nebyl a dům č. 89 byl postaven blíže
k silnici. 

Požár. 31. prosince vypukl požár u Josefa
Sedláčka č. 107 a současně vyhořel dům
č. 315. Dům č. 107 postaven již nebyl. Vy-
hořelý dům č. 315 patřil obchodníku Jo-
sefu Bourovi. Na tomto místě postaven byl
dvojdomek č. 315 a č. 338, majitelé Josef
Boura a stavitel Raim z Kruhu. Později stal
se tento dvojdomek majetkem Jos. Boury
a má číslo 315. 
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orel. besídka. 6. ledna konala těl. jednota
Orel v hostinci u Johnů tělocvičnou akade-
mii. Proslov při této akademii učinil sta-
rosta jednoty Jan Kuřík. Ačkoliv počasí bylo
tohoto dne krajně nepříznivé, byla náv-
štěva na tomto podniku dobrá. 
místní šk. rada. 16. června zvolena byla
nová místní školní rada. Její složení bylo ná-
sledující: Antonín Řehoř, řídící učitel, před-
seda, Jan Hák, učitel, Josef Kovanda, učitel.
Z občanstva Antonín Šulc č. 139, Štefan
Josef, tesař, Jan Jeník, obchodník lnem, Jan
Kudr č. 4, Josef Karásek č. 19, Josef Tomáš. 
oslava. 5. července navečer provedena
byla oslava Husova, které zúčastnilo se
mnoho občanstva. Oslavu provedla církev
československá. 
Škola. 1. září – na počátku nového škol-
ního roku – zapsáno bylo na škole 175 dětí.
Výnosem zemské školní rady v Praze ze
dne 19. srpna t. r. č. 6175 zrušena byla při
škole jedna třída pro nedostatek dětí. Spo-
jena byla třída II. a III. Učitel Jan Šorfa ode-
šel tímto dnem do Jilemnice. 
oslava. 27. září konala těl. jednota Orel
svatováclavskou oslavu. Ve 2 hod. odpo-
ledne odebral se průvod účastníků do mí-
stního kostela, kde měl kázání farář
František Plichta z Levínské Olešnice.
Potom konána byla v hostinci u Johnů
slavnostní schůze, kterou řídil místosta-
rosta zdejšího Orla Petr Janda. Této slav-
nosti zúčastnili se Orlové i z okolí. 

oslava. Státní svátek 28. října oslaven byl
důstojným způsobem jako v roce 1923. 
silnice. Letošního roku započato bylo se
stavbou okresní silnice po vsi, a to od Bou-
rových č. 315 až k domku Ant. Šulce č. 139. 
obecní práce. Na podzim roku letošního
opravila obec svůj domek č. 298 a obecní
váhu. 
fejfar a mládek. V roce 1923 vybudováno
bylo obchodní spojení zdejší tkalcovny
s přádelnou na len firmy Anton Hönig
v Kalné Vodě u Trutnova ku vzájemnému
prospěchu obou firem. Firma studenecká
(Fejfar a Mládek) zavázala se starati se
o dostatečný odbyt přádla ve 2 směnách
pracovních vyrobeného, kdežto firma Hö-
nigova byla povinna v prvé řadě obsluho-
vati tkalcovnu ve Studenci. 
Když pak začátkem letošního roku rozhodl
se dosavadní majitel přádelny kalnovod-
ské podnik prodati, zakoupila jej stude-
necká firma Fejfar a Mládek. Přádelna ta
čítá 5000 vřeten na len a založena byla
r. 1867. Noví majitelé tuto přádelnu zmo-
dernisovali, zejména pokud se týče stroj-
ního zařízení výrobního. Tím stala se
tkalcovna ve Studenci, pokud se týče opa-
třování lněných přízí soběstačnou, od ji-
ných nákupních pramenů neodvislou
a zvýšila nabytím tohoto podniku dosta-
tečně svoji konkurenční schopnost, což
mělo zejména pro vývozní styky daleko-
sáhlý význam. 

12

Výlety do studenecké
miulosti 24 I rok 1925

bez jazykové úpravy
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Zprávy
Zš a mš studenec
      V době uzávěrky tohoto čísla Studeneckého zpravodaje byl také uzavřen hospodář-
ský rok studenecké školy, který skončil kladným hospodářským výsledkem. I z tohoto
důvodu zůstává příspěvek Obce Studenec již třetím rokem ve stejné výši. V celkovém
rozpočtu školy činí příspěvek Obce Studenec 11 % celkových nákladů, příspěvek MŠMT
prostřednictvím Libereckého kraje pokrývá především mzdové náklady zaměstnanců
a činí 75 % celkového rozpočtu, 9 % doplňuje vlastní hospodářská činnost, 4 % projekty
ESF a 1 % ostatní zdroje (granty Libereckého kraje). 
      Účetní závěrku školy schvaluje Obec Studenec a jednotlivé výkazy jsou předávány
na příslušné instituce (Liberecký kraj, Ústav pro informace ve vzdělávání, Český statistický
úřad, Ministerstvo financi ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR) včetně jednotlivých
daňových přiznání Územnímu pracovišti v Jilemnici. Vůči MŽP eviduje škola nakládání
s odpady a tříděním odpadů se podílí i na výši příspěvku za tříděný odpad, který obdrží
Obec Studenec. Za rok 2018 škola odevzdala 24,3 t starého papíru a lepenky, 217 kg ba-
terií a 1711 kg elektroodpadu (v rámci projektu Recyklohraní). Jako „producent“ odpadu
škola předala odborným firmám 2,7 t směsného komunálního odpadu (vývoz popelnic),
4,5 t směsných odpadů (odpadkové koše a další odpad včetně odpadu z akcí v okolí
školy – odvoz do spalovny do Liberce), 4 t směsi tuků a olejů z odlučovače tuku a 33 kalů
ze septiků a žump. Na odpadové hospodářství bylo za rok 2018 vynaloženo více než 135
tisíc korun, více než 50 % nákladů však tvořily výměny dmychadel v čističkách ve Stu-
denci a v Zálesní Lhotě. 
      V současné době se zároveň připravuje vyhodnocení projektu ZŠ a MŠ Studenec Kva-
litním vzděláváním k rovným příležitostem v rámci Operačního programu Výzkum, věda
a vzdělávání pod vžitým názvem Šablony I. Zároveň se připravuje podání projektu do
navazující výzvy Šablony II na období od 1. září 2019 do 31. srpna 2021. Tato výzva pod-
poruje nejen mateřskou a základní školu jako předchozí výzva, ale rozšiřuje okruh pod-
pory i na školní družinu a na školní klub. Získané prostředky z této druhé výzvy budou
opět použity pro školní asistenty, další vzdělávání pedagogických pracovníků a přede-
vším na další modernizace ICT vybavení školy. 
      V době uzávěrky tohoto čísla Studeneckého zpravodaje probíhal zápis do 1. ročníku
ZŠ a MŠ Studenec pro školní rok 2019/2020 (rodiče mohou zapsat své děti až do 30.
dubna 2019) a zatím bylo zapsáno 32 dětí ze spádové oblasti ZŠ a MŠ Studenec. 

PaedDr. Petr Junek

13
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ZprávIčky
Z mateřské škOly
studenec

14

      Jaro už nám zaťukalo do oken, sluníčko
prohřálo školku a přivezlo veselejší náladu.
Naše školka se oblékla do jarních barev
a sněhuláky na oknech vystřídaly kytičky
a zelená tráva. 
      Než ale přišlo opravdové jaro, přijela
k nám pohádka „Jak pejsek s kočičkou myli
podlahu“. A brzy po pohádce se naše
školka změnila v maškarní rej a každý, kdo
v tento den přišel do školky, se převlékl
v pohádkovou bytost. Princezny, muške-
týři, berušky a další krásné masky tanco-
valy, zpívaly i soutěžily. Bylo opravdu
veselo a nikomu se ten den nechtělo
domů. 

      Čas utekl jako voda a přišel březen,
s ním do školky zavítala divadelní společ-
nost Pernštejni, kteří dětem sehráli krás-
nou loutkovou pohádku „Strach má velké
oči“. Honza nám všem ukázal, že ne vše,
čeho se bojíme, je tak strašidelné, jak se
zdá. Že je důležité strach překonat a ne-
vzdávat se. A to, že máme ve školce sta-
tečné děti, to my víme. 
      Tento měsíc se také předškoláci dozvě-
děli datum, kdy se bude konat Zápis do
1. tříd. A tak jejich paní učitelky svědomitě
své včeličky vedou k plnění nejrůznějších
úkolů, kde se stále více zdokonalují k pří-
pravě na školu. Tužka a pastelka se staly je-
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jich kamarádkami a děti s netrpělivostí če-
kají na ten slavný den, kdy 12. dubna po-
prvé zavítají do školy se svými rodiči. Nejen
pro děti, ale i pro rodiče je to opravdu ve-
liká změna, když se jejich dítě stane školá-
kem a 1. září usedne do školní lavice. 
      A co nás ještě ve školce čeká do konce
roku? Společný výlet, příprava a soutěžení

na Olympiádě dětí MŠ v Nové Pace, náv-
štěva předškoláků ve škole, cesta za pokla-
dem… Držme proto dětem palce, ať vše
zvládnou na jedničku. 
      2. květen je den zápisu nových dětí do
Mateřské školy ve Studenci. Těšíme se na
nové děti a kamarády!

Kolektiv učitelek MŠ Studenec

15

marOkO
Manželé Špilarovi opět nezklamali. Již po čtvrté k nám zavítali manželé Špila-
rovi s vyprávěním o svých cestovatelských zážitcích. Tentokrát se zaměřili na
Maroko, zemi Arabů a Berberů. Dověděli jsme se mnohé o kulturních a přírod-
ních krásách této země. Na fotografiích jsme si prohlédli starobylá opevněná
města s křivolakými uličkami, pestrobarevnými trhy, honosnými mešitami, ale
také divokou přírodu ve vysokých horách, rozlehlých pouštích s písečnými du-
nami a pobřežních plážích. Celé vyprávění se neslo v přátelském duchu oko-
řeněné osobními zážitky.

Klára Štefanová
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Okresní kolo
v recitaci
semIly – břeZen 2019
      Letošního okresního kola se zúčastnilo celkem jedenáct recitátorů od druhé do osmé
třídy. 
      Kategorii nejmenších reprezentovali Jakub Tauchman, Kristýnka Kuříková a Jan Mejs-
nar. Všichni zaslouží pochvalu a všeobecnou radu do příští soutěže, a to více, mluvit na-
hlas a usmívat se. 
      Kategorie 4., 5. třída měla tu „ nevýhodu“, že v porotě kromě dvou semilských učitelek
usedla i pí. uč. Macháčová. Velké naděje byly vkládány do šikovných děvčat, Lucky Šim-
kové a Barunky Chrástové. Z osmnácti soutěžících se octly mezi pěti, které porotu roz-
hodně zaujaly. Pořádající škola, místní porota a místní soutěžící však měli silnější pozici,
kterou se pro tentokrát nepodařilo pokořit. Čestná uznání tak musela našim děvčatům
pro letošek stačit. V této kategorii soutěžil ještě Šimon Mejsnar, jako jeden ze tří zúčast-
něných chlapců, a ostudu si určitě neudělal. 
      Kategorie 6., 7. třída je už pro soutěžící náročnější, protože vystupují se dvěma texty.
Dětem se v tomto věku také mění hlas, začínají se více stydět a do soutěže se jim opravdu
vůbec nechce. O to více oceňuji účast Sama Mečíře, Tinky Suchánkové a Báry Horákové.
V porotě jejich kategorie navíc usedl „obávaný“ porotce, pan Vávra, jehož přítomnost je
také nerozhodila. 
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      Kategorii 8., 9. třída reprezentovala naše zkušená děvčata, Magda Chrástová a Lucka
Pekárková, která si odvezla bronzovou medaili a postoupila, již po několikáté, do kraj-
ského kola. Oběma dívkám děkuji za vzornou reprezentaci školy a Lucce gratulujeme
k úspěchu. 
      Poděkování patří i Aničce Hylmarové za doprovod druhým vozem a za morální pod-
poru u nejmenších soutěžících. 
      Tato soutěž má pro naše žáky jedno velké plus do života, a tím je, setkání s realitou
„všedního dne“. Mladí potřebují poznávat nové lidi, situace, nová prostředí a zažít si vše
tzv. na vlastní kůži. Vědět, že ne všechno je vždy spravedlivé, přináší člověku jistou úlevu.
Je dobré se naučit, být v jistém ohledu spokojený sám se sebou a jako bonus, si občas užít
situaci, kdy naší snahu někdo ocení. Děkuji všem za jejich odhodlání poznávat a těším se
za rok na hojnou účast ve školním kole, které bude slavit své patnácté pokračování. 

Mgr. Romana Macháčová, vyučující ČJ

17

Masopust v základní škole
      V pondělí 25. 2. procházel naší školou masopustní průvod. Prostřednictvím Laufera
(masopustní maska, která průvod vede) bylo požádáno „o povolení“ procházet školou
tak, jak se to má. Za veselého pískání fléten koncovek se masky představily spolužákům
prvního stupně a vespolek si trochu zaskotačili. 
      Masopustní nápěvek „šitý na míru“ doladil atmosféru a všem bylo dobře. Tedy, aspoň
v to doufají žáci speciální třídy s paní učitelkou Hůlkovou. Mgr. Alice Hůlková
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exkurZe 6. rOčníků dO krnap
      Myslivost v KRNAP byla náplní odborné exkurze, která se uskutečnila 25. února 2019.
Její součástí bylo velmi atraktivní pozorování a krmení jelení zvěře v těsném sousedství
Vrchlabí. Z obory se naše skupina přesunula do Krkonošského centra environmentálního
vzdělávání (KCEV) Krtek. 
      Zde nám odborní lektoři KRNAP prostřednictvím prezentace zpřístupnili informace
o specificích myslivosti v KRNAP včetně její historie, lovu a biologie lesní zvěře. 
      Velmi zajímavá byla část s ukázkami kůží, trofejí a lebek zvířat. Zároveň jsme se i se-
známili s možnostmi KCEV (učebna s laboratoří, knihovna centra, záchranný program
pro ježky). 
      Na závěr jsme teoretické znalosti ověřili na naučné stezce u školy ve Studenci. 

Mgr. Veronika Pluchová a Mgr. Jiří Zahradník, vyučující přírodopisu

18
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Hrabeme
krkonošské louky
      Lokalita Lipka u Víchové nad Jizerou
přivítala ve středu 3. dubna žáky třídy 6. B
sluncem. O to více se pak dařila práce spo-
čívající v hrabání relativně rozhlehlé louky.
Ovšem ne louky obyčejné, ale zvláštní tím,
že na ní rostou orchideje Prstnatec májový
a Vstavač osmahlý. Z nich bylo zatím
možné zahlédnout jen sem tam lístek,
který se krčil v trávě. V celé kráse nám však
byly prezentovány v rámci přednášky pra-
covníky KRNAP, kteří tuto akci organizují.
Odstraňování stařiny je velmi důležité pro
rozmnožování a růst těchto rostlin. Práce
se dařila a za žáky zůstal velký kus odve-
dené práce. Akce byla zakončena opéká-
ním uzeniny a hodnocením významu
těchto aktivit pro přírodu. 

Bc. V. Viková a Mgr. J. Zahradník

19

Studenecký zpravodaj                                                                                                                                                           2 I 2019

STUDENECKÝ-ZPRAVODAJ-2-0419-48+4.qxp_Sestava 1  02.05.19  11:13  Stránka 19



Studenecký zpravodaj                                                                                                                                                           2 I 2019

Noc
s ANderseNeM

2019
      Ve čtvrtek 4. 4. proběhla ve škole tra-
diční Noc s Andersenem. Pro děti byl na-
chystaný program, spojený s oslavou
výročí 70 let nakladatelství Albatros. 
      Po báječné večeři, za kterou děkujeme
všem skvělým rodičům, jsme kreslili, poví-
dali si, luštili křížovky, četli si z donesených
knih, poslouchali pohádky. Zpívali a vymý-
šleli písničku. A trochu se báli na stezce od-
vahy, která měla několik stanovišť po škole. 
      Potom už hurá do spacáků a snad se
všem ve škole zdály krásné sny. Díky všem
účastníkům a spolupracovnicím za celou
akci. 
      Letos pomáhalo 5 dospělých a 12 star-
ších slečen ze 2. stupně, které zajišťovaly
hlavně stezku odvahy. A maminkám ještě
jednou velký dík za cely raut, jedli jsme
večer, ráno… a celé dopoledne o přestáv-
kách.

Mgr. Dana Chrástová

20
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PerNštejNi oPět V Zš
jak válčili husité
      V pátek 22. 2. 2019 navštívili naši školu členové SHŠ Renegáti, vystupující pod umě-
leckou agenturou Pernštejni. Představení pro 1. stupeň ZŠ neslo název Jak válčili husité. 
      Děti se během představení dozvěděly, jak vypadala výstroj a výzbroj husitského bo-
jovníka. Samy si pak mohly vyzkoušet tak-
tiku husitského boje s využitím repliky
husitského vozu. 
      Humornou formou pak Renegáti
dětem detailně popsali strategii husitského
boje, zahrnující i krátkou ukázku husit-
ského chorálu Ktož jsú boží bojovníci. Vy-
stoupení bylo tradičně zakončeno histo-
rickým soubojem obou účinkujících. 
      Žáci byli z představení stejně jako loni
nadšení a již se těší, s jakým programem nás
členové skupiny překvapí v příštím roce. 

Mgr. Stanislava Farská

Řím
      Žáci ZŠ Studenec 6., 8. a 9. třídy se v pátek
22. února 2019 na jednu hodinu vrátili do
období konce republiky a počátku císařství
v Římě, díky návštěvě skupiny historického
šermu od agentury Pernštějni z Pardubic. Se-
známili se s osobnostmi, jako byli Julius
César, Nero, Caligula nebo Spartakus. 
      Někteří žáci si mohli vyzkoušet prvky
výcviku legionáře, např. seskupení „želvy“,
kdy štíty byly postaveny do útvarů, které
zabraňovaly proniknutí tehdejším nepřáte-
lům, přičemž legionáři zůstali v bezpečí.
Další si vyzkoušeli, jak se žilo tehdejším le-
gionářům, jak probíhal jejich výcvik. Jiní
zjišťovali, jak bojovali gladiátoři. 
      Žáci zjistili, že život za tohoto období opravdu nebyl tak jednoduchý. Poznali tak zá-
bavnou a zajímavou formou část římských dějin. 

Mgr. Petr Baudyš

21

Studenecký zpravodaj                                                                                                                                                           2 I 2019

STUDENECKÝ-ZPRAVODAJ-2-0419-48+4.qxp_Sestava 1  02.05.19  11:14  Stránka 21



Studenecký zpravodaj                                                                                                                                                           2 I 2019

      Dne 21. března se konala v Liberci sou-
těž Zooriskuj a škola Studenec se jí také
účastnila. Ve velkém sále v budově Lido-
vých sadů (kulturního a společenského
centra) v Liberci se toho dne sešlo 87 týmů,
které toužily vyhrát. 
      Soutěž Zooriskuj, konající se každý rok
v liberecké zoologické zahradě, v sobě za-
hrnuje jednak vědomosti o liberecké ZOO,
a kromě toho také zoologii. V této soutěži
se řeší úlohy v týmu a ze školy Studenec
byly týmy dva – jeden za devátou
A a druhý za devátou B. Některé otázky se
týkaly historie liberecké zoo, jiné se týkaly
určitých zvířat, chovaných v ZOO Liberec
(například: od kterého druhu zvířete se na-
rodilo první letošní mládě nebo kolik je-
dinců určitého druhu ZOO Liberec chová),
jiné se zabývaly záchrannými a ekologic-
kými programy, které ZOO Liberec pořádá
(třeba: „reintrodukce“ ohrožených živoči-
chů, tedy jejich navrácení do přírody) a sa-
mozřejmě nechyběly ani klasické vědecké
otázky, kterých tam bylo hodně. 
      Vyhodnocení neproběhlo hned po
soutěži, ale v průběhu následujících něko-
lika dní. Družstvo deváté A (Majda Bušá-
ková, Nikča Hamáčková a Kryštof
Macháček) pak čekalo o několik dní poz-
ději veliké překvapení – bylo totiž čtvrté!
      To znamená, že družstvo deváté A po-
jede do finále. Z 87 týmů pojede do finále
osm prvních. 

      Velkým „plusem“ této soutěže je to, že
účastníci mají ten den zdarma prohlídku
ZOO Liberec, které je sice co do velikosti po-
měrně malé, ale zato velice pěkné a zajímavé,
však je také nejstarší ZOO v České republice. 
      ZOO Liberec se také podílí na několika
záchranných projektech pro zvířata, napří-
klad „Ztichlý les“ čili ochrana zpěvných
ptáků v indonéských lesích, nebo „Talarak“
tedy vypouštění filipínských zoborožců
z chovných stanic do volné přírody. Cho-
vají zde například slona indického, tapíra
jihoamerického, několik velmi vzácných
druhů filipínských zoborožců a podobně. 
      Můžeme zde také nalézt Takina čín-
ského, velký unikát, který je jinak chován
pouze ve dvou japonských zoologických

22

lIberecká sOutěž
ZOOrIskuj
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zahradách a kromě toho v několika evrop-
ských, kde jsou ovšem všechny exempláře
majetkem ZOO Liberec, levharta čínského,
velmi vzácný poddruh levharta skvrnitého,
a také bílé tygry. 
      Soutěž byla zajímavá a zábavná, i druhý
tým ze školy Studenec devátá B (Klaudie
Urbancová, Ivo Mühlbach a Tom Podzi-
mek) se umístil slušně – dostal se na 33.
místo z 87 možných. Prohlídka ZOO Libe-
rec je velice příjemná a soutěž se zdařila,
máme být na co hrdi, a to je dobře. 
      Ve středu 3. 4. se tým 9. A zúčastnil Vel-
kého finále ZOO Riskuj se sedmi dalšími
týmy, a umístil se na krásném 4. místě.
Všechny týmy měly ve Velkém finále svoji

třídu jako podporu. 6 týmů bylo liberec-
kých, jeden z Turnova a jeden ze Studence.
Po slavnostním vyhlášení výsledků a roz-
hovoru do místní televize jsme se přesu-
nuli na prohlídku ZOO, kterou nás provázel
pracovník ZOO. Celá prohlídka trvala 2 ho-
diny, náš průvodce byl velmi milý, vtipný
a obohatil naši skupinu o mnoho nových
poznatků z historie ZOO a její fauně. Po
prohlídce jsme se přesunuli do města, kde
se žáci občerstvili v místních fastfoodech
a spokojeni jsme mohli dojít na nádraží
a ujíždět směrem k domovu. 

Kryštof Macháček, žák 9. A
a Mgr. Veronika Plůchová, vyučující ZŠ 

23

Přírodovědný kroužek
      Ještě před nástupem teplejšího počasí jsme využili nabídky Severočeských vodo-
vodů a kanalizací. Ta spočívala v zaslání stavebnic ptačích budek „výměnou“ za soutěžní
práce s obrázky pěvců, kteří budou v budkách hnízdit. Budky jsme stavěli za spolupráce
se žáky 7. ročníků, kteří členy kroužku pro-
vedli návodem a přiložili ruku k dílu ve
chvílích, kdy mladším dětem již docházely
při šroubování síly. 
      Slunné počasí v posledním březnovém
týdnu pak bylo impulsem pro vyvěšení
budek do prostoru naučné stezky a záro-
veň i k vyčištění školního jezírka zanese-
ného nejenom listím, kterého ve finále bylo
téměř 6 koleček, ale i dalšími předměty
typu tužek a propisek, plastových obalů
různého druhu, a dokonce i jedné boty!
      Jezírko viditelně prokouklo a ozdravělo,
a tak se těšíme na jeho budoucí obyvatele
z říše rostlin i živočichů, kteří využijí této
vodní plochy pro své životní aktivity. 

Mgr. Jiří Zahradník,vedoucí PK
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sportovní den benecko
      Lyžařský vlek Kejnos na Benecku nabízí, již několikátou sezónu, školám z okolí lyžo-
vání zdarma. 
      Jarní sjezdovka byla již tradičně perfektně upravená a skýtala pro nás samé výhody.
Jednou z nich bylo především to, že kopec patřil téměř výhradně nám. Bylo nádherné
počasí, které není snadné si objednat, ale povedlo se. Celkem 42 nadšenci, kteří se dob-
rovolně přihlásili, rozhodně nelitovali. Velkou výhodou je zde pohodlná čtyřsedačková
lanovka, s výhledem na sjezdovku, a tím pádem i na lyžařské dovednosti sportujících.
Někteří jen za pouhé 3 hodiny udělali velké pokroky na lyžích i snowboardu a někteří si
naštěstí, při testování svých „letových“ schopností, nestihli nic polámat. Bufet u sjezdovky
nabídl rychlé občerstvení, kterého mnozí
využili. Nikdo ani nestihl ztratit perma-
nentku, pořídili jsme trochu zmatené foto
a s nadšením posledního dne v týdnu jsme
zamířili na oběd do školy. Ptáte se, proč ta-
kových pátků není víc? Protože by nám
zevšedněly…. a to, si opravdu nemůžeme
dovolit…
      Dětem patří pochvala za pohodové
chování a za pozitivní přístup ke sportu,
který začíná být vzácností. Za „lehce inva-
lidní“pedagogický doprovod P. Baudyš,
A. Brožová, R. Macháčová

Mgr. Romana Macháčová
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školNí sPortoVNí klub
      Po úspěšné lyžařské sezóně pokračovaly školní soutěže halovými kolektivními sporty.
Po florbalových turnajích přišly na řadu turnaje v přehazované a ve vybíjené, sítem ji-
lemnického okrsku prošlo smíšené družstvo, které na okresním turnaji v Turnově obsa-
dilo páté místo. 
      Cestu za obhajobou v malé kopané (okrsek a okres se hraje v hale) zahájil tým žáků
na okrskovém turnaji v Jilemnici, kde v konkurenci 4 týmů suverénně zvítězil bez ztráty
bodu s celkovým skóre 17:0. Okresní finále se konalo tradičně v Lomnici a tým pokračo-
val v kombinačně pestrých výkonech a opět bez ztráty bodu prošel základní skupinou.
V semifinále je čekal překvapivě celek Jablonce nad Jizerou, který v základní skupině
přehrál ZŠ Turnov Žižkova i ZŠ Jilemnice Komenského. Po dobrém výkonu však svého
soupeře přehráli v poměru 3:1 a ve finále je čekal domácí tým. V průběhu finále měli
Studenečtí více ze hry, ujali se vedení a další dobré příležitosti neproměnili. Pět vteřin
před koncem však po zbytečné chybě soupeř vyrovnal a přišly na řadu penalty. Dan Na-
vrátil sice první málem zlomil břevno, ale bratři Jandurovi obě proměnili, a když Adam
Vancl v brance výbornými zákroky napravil svou chybu ze závěru finále, proběhla velká
studenecká radost. Obhajoba byla dokonána. V krajském finále v Turnově budou soupeři
Studeneckých vítězové okresních kol z okresů Česká Lípa, Jablonec nad Nisou a Liberec. 

PaedDr. Petr Junek

25
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knIhOvna
Přírůstky za první čtvrtletí 2019: 

26

Pro DosPěLé
Ann Mooreová: Sbohem, Irsko
Kathleen Woodiwiss: Květy na vodě
Kathleen Woodiwiss: Popel ve větru
Hannah Howell: Divoká hraběnka
Lone Theilsová: Dívky z trajektu
Pavel Renčín: Klub vrahů
Kateřina Dubská: Člověk Gabriel
Jiří Hájíček: Dešťová hůl
Jiří Hájíček: Selský baroko
Anna Cima: Probudím se na Šibuji
Patrik Hartl: Malý pražský erotikon
Radka Třeštíková: Bábovky
Charles Martin: Hora mezi námi
Julie James: Nejvíc sexy chlap
Jitka Ludvíková: Zkrocení mlsného muže
Phillip Margolin: Krvavé právo

Kristy Brombergová: Rychle a smyslně
Kristy Brombergová: Rychle a vášnivě
Kristy Brombergová: Rychle a nespou-

taně
Barbara Woodová: Země odpoledního

slunce
Vítězslav Jareš: Hlavní role
Lucy Diamond: Tři dámy na zhubnutí
Sandra Brown: Pomsta
Emma Temple: Tanec Maora
Jan Vavřík: Návrat z pekla
Edith Felber: Královna stínů
Nancy Rotstein: Roztříštěné zrcadlo
Joy Fieldingová: Zmizení Samanthy Shi-

pleyové
Roman Cílek: Smrtící okamžik pravdy
William Landay: Jacobova obhajoba

Pro Děti
Pavel Čech: Velké dobrodružství Pepíka

Střechy
Francis Arrendo: Dinosauři a prehisto-

rický svět
Alena Mornštajnová: Strašidýlko Stráša
Zuzana Pospíšilová: Knihovnické po-

hádky

Jules Verne: Dva roky prázdnin
Disney: Zvonilka a piráti
Sophie Piper: Každý potřebuje objetí
Sophie Piper: Každý potřebuje pusinku
Iva Procházková: Pět minut před večeří
Disney: Zlatá kniha. Hledá se Dory
Zuzana Pospíšilová: Johanka a malé pra-

sátko

Helena Soukupová
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Pozvánka do knihovny
      Dny se prodlužují, mnozí z nás zůstávají venku u práce mnohem déle. Zahrádky
i okolí domů vyžadují hodně energie. Co k tomu poznamenat? Nikdo by neměl zapo-
menout odpočívat. Občerstvit tělo i duši je velmi důležité. Pro ty z nás, kteří nejraději
odpočíváme s knihou, i pro všechny, kteří knihu vezmou do ruky vzácněji, jsem opět při-
pravila několik upoutávek. Pokud se netrefím do vašeho žánru, určitě si v knihovně vy-
berete z rozmanité nabídky sami. Budeme se těšit na setkání. 

Ludmila Tauchmanová 
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hOra meZI námI
C. martin
      Na knihu jsem se
těšila a přečetla jsem
ji během dvou dnů.
Dobrodružný příběh,
místy strhující, místy
se vlekoucí nekoneč-
ností promrzlých
plání. U nás by se nic
podobného nestalo.
Když spadne letadlo doprostřed civilizace,
je pomoc na dosah. Pokud spadnete upro-
střed mrazu, hor, divočiny a ledu, potkáte
tak leda pumu. Myšlenky a propracované
vztahy byly bonusem. Asi od třetiny knihy
mi začalo být jasné, jak to všechno asi je,
ale o to více jsem si některé rozhovory vy-
chutnávala. Autor mě překvapil, s jakou
lehkostí do svého díla začlenil morální
hodnoty a velmi vlídný a vtipný pohled na
Boha. Můžu malinko polemizovat o sku-
tečnosti takové lásky, která je předkládána
na hranici uvěřitelnosti a pravdivosti.
Ovšem spolu s jednou postavou chci říci:
Pokud taková láska existuje, tak ji chci! Co
nás to bude stát? Všechno! A o tom je život
i tato kniha. 

dOčIsta jsem
tI prOpadla
j. mansellová
      Od autorky jsem již
jednu knihu četla a lí-
bila se mi. I tento pří-
běh jsem si užila. Jsme
z vesnice, a tak doká-
žeme „ocenit“, jak
žádné tajemství nezů-
stane utajeno, jak
každý o každém „všechno“ ví. Ale také to, že
vrátit se zraněná ze světa, může mezi zná-
mými lidmi, kteří spoluvytvářejí domov, při-
nést uzdravení. V knize se seznámíme
s velkým počtem lidí. Naštěstí jsem měla na
knihu čas, a tak nehrozilo, že při odložení za-
pomenu, kdo je kdo. Samotné osudy mi přišly
velmi zajímavé, hrdinové nebyli černobílí,
každý se dopustil omylů, čímž se stávali uvě-
řitelnými. Chvílemi to předivo vztahů vyznělo
jako nadsázka, ale celkově jsem se opět dobře
bavila. Knihu mohu doporučit a od autorky si
ráda přečtu i další knihy, pokud budou v kni-
hovně. 

artemIs
a. Weir
      Zvažovala jsem poměrně dlouho, zda
se mám do knihy pustit, když má na inter-
netu poměrně nízké hodnocení. Marťan
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byl tak geniální.
Mám si kazit dojem?
Pak jsem si řekla, že
autor přece nemohl
„zapomenout psát“
a otevřela jsem první
stránky s vědomím,
že si chci užít auto-
rův styl vyprávění
a neporovnávat s kni-
hou předešlou. Srov-
návání není nutné, vždyť jde o úplně jiný
příběh. Dobrodružství dobrodružky, která
vyrůstá na Měsíci v jiné gravitaci, jiných
podmínkách, a tak trochu jako samorost.
V pubertě by bylo dobré "vyběhnout ven
a rozšířit si obzory". Ovšem ve vesmírném
vakuu se běhá těžko a kolem je až příliš
pravidel, které jsou nezbytné pro přežití!
Jazz mi byla blízká, od dobrodružství jsem
se nemohla odtrhnout, odbornosti, kterým
vůbec nerozumím, mě ani trochu nenudily
a víte co? Spisovatel prostě psát umí. Dou -
fám, že napíše podobných, a přesto jiných
příběhů, ještě mnoho. Marťan je vzorem
amerického hrdiny, Jezz je Jezz a ty hod-
noty má prostě zakutané trochu hlouběji.
Přesto kodex slušného pašeráka, jak ho
hlavní hrdinka sama v závěru vysvětluje,
nepostrádá morální hodnoty. 

velké
dObrOdružství
pepíka střechy
P. čech
      Ilustracemi autor
doslova vytváří pří-
běh. Kouzelné oka-
mžiky, fantastické
světy, zapadlé uličky,
zapomenuté zahra -

dy. Vše ožívá. Vše žije. V textu autor používá
i nalezený starý dobrodružný příběh. Chla-
pec s vadou řeči, který trpí posměšky spo-
lužáků a noří se raději do světa fantazie
knih, by mohl oslovit řadu dětí. Vyznění
příběhu mi přijde z žánru fantasy. Nejvíce
se mi líbily rozhovory se starými lidmi
a návštěvy v knihovně, konkrétně ta, ve
které Pepíka povzbuzují jeho oblíbení hr-
dinové z dobrodružných knih. Nenechte si
uniknout tuto kouzelnou a nádhernou
knihu, třeba nám na dlani zůstane ležet
malý modrý kamínek a svět se změní. 

rOdIna
Ze dne na den
r. Colemanová
      Trochu nechápu
nízké hodnocení této
knihy na internetu.
Podle mě je kvalitně
sepsaná, řádky ubí-
hají dobře, a to, že jde
o knihu romantickou,
nikdo netají. Líbilo se
mi, jak autorka zpracovává různé myšlenky
a chování lidí, kteří se dostávají do zvlášt-
ních situací. V úvodu formou pohádky na-
prosto nenásilně a zajímavě shrne děj
z předešlého dílu. Ten jsem četla již před
časem. a tak mi ani nevadilo, že se občas
něco vysvětluje. Psychologicky laděný pří-
běh ukazuje, že touha po vlastním štěstí je
sice důležitá, ale když už se člověk neroz-
hoduje jen sám za sebe, ale i za rodinu,
může být vše mnohem složitější. Ale často
také bohatší a krásnější. Já knihu klidně
doporučím, v tomto žánru jsem četla ur-
čitě horší knihy. Autorčin styl psaní mám
ráda. 
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sbOr dObrOvOlných hasIčů studenec

mladší dětI sOptícI
      Nedílnou součástí celoroční činnosti mladých hasičů je plnit 4 základní okruhy a uči-
nit o tom zápis do kroniky. I my se snažíme vše pilně plnit. Jedním z okruhů je získání
odznaků odborností mladých hasičů nebo specializací. Tento úkol jsme splnili v pondělí
25. února 2019, kdy proběhly v hasičské zbrojnici zkoušky k získání odznaků odborností
mladých hasičů. Zkoušky začaly v 16:00. Ve zkušební komisi jsem seděla já, Vlaďka Bu-
lušková a starosta SDH Studenec Jiří Vancl. O Soptíky se v klubovně starala Šárka Trej-
balová a Bóďa Hašková. Mladí hasiči, kteří se zkoušek zúčastnili, získali potřebné
informace pro zvládnutí zkoušek na pravidelných pondělních schůzkách a samostudiem.
Plnily se zkoušky odznaků odborností: preventista-junior, preventista a strojník-junior.
Tento rok si odznáček odneslo 8 mladých hasičů. A tady jsou:
      Strojník-junior:                  Terezka Vanclová a Honzik Šulc
      Preventista-junior:           Vanesska Mencová, Lenka Vanclová, Barča Trejbalová,

Danielka Ottová, Kuba Trejbal
      Preventista:                        Kuba Šulc
      Děti za své znalosti získaly doklad o splnění zkoušky odznaků odbornosti, malý od-
znáček, zápis do průkazky mladého hasiče a samolepku splnění zkoušky do členské prů-
kazky. Ještě jednou dětem za snahu moc děkuji a srdečně jim gratuluji. 
Zima utekla jako voda a už tu máme dlouho očekávané jaro a s ním cvičení venku. Moc
se těšíme na nové hasičské soutěže, kde budeme moci ukázat vše, co umíme. Přeji proto
dětem, aby se jim letošní jarní sezóna vydařila a měly ze sebe opravdu radost. 

Miroslava Vanclová
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čInnOst starších dětí
na podzim a v zimě
      Na podzim se starší děti účastnily těchto soutěží:
   25. 8.    V Horní Kalné, kde děti vybojovaly požárním útokem bronzovou medaili a do-

rostenci v kategorii za muže bramborové 4. místo. 
     8. 9.    V Dolní Olešnici byly děti 9. a 10., ale dorostencům se podařilo shodit terče za

stříbrný pohár. Odměnou jim byla zmrzka na Horkách. 
   20. 9.    Starší děti připravovaly disciplíny pro malé děti na hasičském odpoledni. 
   29. 9.    Ve Víchové byly štafety i požární útok. Dětem se podařilo umístit na 4. místě.

Dorostenci si museli vylosovat, co kdo z nich bude při požárním útoku dělat,
což bylo náročné a moc se jim to nepovedlo. 

   6. 10.    V Jablonci nad Jizerou byl ZHV. Děti se umístily na 6. a 14. místě z 29 družstev. 
13. 10.    V Bukovině byl Plamen. Na podzim je to vždy závod hasičské všestrannosti. Me-

daile dostala dvě družstva starších za 24. a 30. místo a Barča Vanclová za 6. místo
v dorostu. 

20. 10.    Běželi dorostenci opět za muže v Bukovině závod zvaný Sky Run Fighter. Běželi
požární útok se starou stříkačkou z areálu „Pod Kaňkem“ nahoru na kopec. Bylo
to náročné a jsme spokojení se 14. místem. 

 25. 10    Odměnou za soutěžní sezónu byl dětem bowling a pizza v Jilemnici. Moc se
nám to líbilo. 

27. 10.    Opět jsme využili pozvání našeho sousedního sboru na „Žďárské dýňování“.
Děti si vydlabaly každý svoji dýni, společně si je ohodnotily a potom jsme
s osvětlenými dýněmi pochodovali po vesnici. Byla to bezva zábava. 

      Když začala zima, nescházeli jsme se už pravidelně každé pondělí, ale začali jsme na-
cvičovat předtančení na hasičský bál. Až jsem se divila, jak to děti bavilo. Trvalo nám to
asi měsíc a 26. 1. bylo naše veliké finále v sokolovně. Generálku jsme měli ve 13:30 a večer
na bále už děti tančily pro veřejnost. Za odměnu chtěly jet do bazénu do Jičína. To se
jim splnilo ve čtvrtek 7. 2. Po tomto výletě jsme přespávali v hasičárně a hráli hry. 
   18. 2.    Byla zimní pokladovka. Šli jsme hledat poklad ve sněhu. Nejstarší děti ho scho-

vávaly a mladší hledaly. Bylo to dobrodružné, protože jsme ho našli až po tmě,
s čímž jsme, jako vedoucí, trochu nepočítali. 

   11. 3.    Děti plnily odznaky odborností. Máme 4 nové strojníky – Janičku Vanclovou,
Zuzku Tomášovou, Barču Buluškovou a Dana Lukeše, 3 preventisty – Jolanku Ko-
lářovou, Táňu Hamáčkovou, Zuzku Vanclovou a jednoho velitele Toma Podzimka. 

   25. 3.    Jeli jsme si vyzkoušet svoje síly na lezeckou stěnu do Vrchlabí. Bylo to náročné,
ale moc hezké zpestření hasičských kroužků. 

      Tím jsme skončili zimní období a při pěkném počasí už začneme běhat venku. Těšíme
se na jarní soutěže a spoustu dalších společných zážitků. 

Verča Vanclová

30

STUDENECKÝ-ZPRAVODAJ-2-0419-48+4.qxp_Sestava 1  02.05.19  11:14  Stránka 30



sOkOl studenec
lyžařská sezóna 2018–2019
      S letošní zimou mohou být studenečtí lyžaři spokojeni. Sněhová pokrývka postačo-
valo na kvalitní tréninkové lyžování na domácích tratích – první trénink u sokolovny byl
12. prosince a s malými přestávkami se lyžovalo téměř do konce února. A ještě větší spo-
kojenost může být s výsledky jednotlivců i družstev v pohárových závodech. 
      Děti se připravovaly ve dvou skupinách – přípravka a závodní skupina. 

1. přípravka – trenéři Jar. Hák, Vl. Junek a Michal Hák učili lyžovat 14 dětí:
      roč. 2012 – Háková Johana, Háková Zuzana, Kosáčková Alice
      roč. 2011 – Kubátová Pavla, Háková Emma, Tauchmanová Stela, Brožová Tereza, Pa-

cholík Max, Šulc Marek
      Starší přípravka již závodila i na velkých krajských závodech o body do KrajsKého

Poháru a umístila se takto:
      Nejmladší žákyně 2010: 8. Buďárková Laura, 9. Háková Barbora, 16. Klouzová Kamila,

24. Jodasová Eliška, 35. Trejbalová Barbora
      Nejmladší žáci 2009: 16. Trejbal Jakub, 20. Kodym Vojta

2. ZávOdní skupIna – trenéři Petr Plecháč st., Boura Josef, Plecháčová Eliška, Ple-
cháč Petr ml. pečovali o 20 závodníků. 

31
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      Mladší žactvo – pořadí v Poháru KsL LibereCKého Kraje:
      Žáci ml. 2008: 7. Chrástová Barbora, 11. Brožová Petra, 25. Kubátová Klára, 28. Ha-

máčková Šárka, 5. Tauchman Matěj, 9. Trejbal Vojta, 13. Horáček Šimon,
30. Šedivý Josef

      Žáci ml. 2007: 6. Pavlová Karolina, 20. Kolářová Jolana, 30. Dědeček Jakub

       starší žactvo závodilo v závodech krajského i celostátního českého poháru:
                                                                              krajský pohár                            Český pohár
      U 14:          Štefanová Markéta                           1.                                                  2. 
                          Bourová Zuzana                                2.                                               15. 
                          Chrástová Magdalena                  18.                                               60. 
                          Štefan Jan                                           2.                                                  7. 
      U 15:          Berger Ondřej                                  16.                                               32. 
      U 16:          Bergerová Veronika                                                                            16. 
      U 18:          Štefan Vít                                                                                                47. 

      Pozornost a pochvalu si zaslouží výsledky mistrovství čr staršího žactva: Markéta
Štefanová získala stříbrnou ve sprintu a bronzovou medaili na 3 km. Zuzana Bourová ve
sprintu skončila 20. a v závodě na 3 km volně byla 12. Magdalena Chrástová ve sprintu
získala 51. místo a na 3 km byla 51. 
      Děvčata startovala i v závodě štafet na 3 × 2 km a obsadila 14. pořadí. 
      Jan Štefan získal výborné 4. místo na 4 km volně, ve sprintu byl 20. 
      Ondra Berger – roč. 2004 byl na 30. místě v závodě na 4 km klasicky s hromadným
startem. 

      Kvalitu studeneckého žákovského lyžování dokazují tabulky soutěže družstev:
      KrajsKý Pohár: 1. Dukla Liberec, 2. Ski Jablonec n. N., 3. SKI Jilemnice, 4. Lomnice

n. P., 5. sokol studenec. Hodnoceno 20 družstev. 
      hLeDáme Nové taLeNty – celostátní soutěž mladšího žactva: 1. Jablonec n. N.,

2. Vrchlabí, 3. Dukla Liberec, 4. SKI Jilemnice, 5. Letohrad, 6. Kar-
lovy Vary, 7. sokol studenec. Hodnoceno 33 družstev 

      česKý Pohár starŠího žaCtva: 1. Jablonec, 13. sokol studenec. Hodnoceno
45 družstev. 

      Za úspěchy studeneckých lyžařů je třeba poděkovat všem trenérům za jejich dlou-
hodobou a obětavou práci a popřát jim elán i do dalších sezón. 

Jaroslav Hák
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Jan Štefan na M ČR ve Vrchlabí

«« Markéta Štefanová v závodě štafet

Štafeta starších žákyň – zleva: M. Štefanová,
M. Chrástová, Z. Bourová
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spOrtOvní klub
studenec
      Vedle sportovní činnosti věnuje již druhým rokem Sportovní klub Studenec velké
úsilí včetně vynaložených finančních prostředků na další rozvoj sportovního areálu. Sou-
časné kabiny jsou již v havarijním stavu a jejich rekonstrukce je vzhledem k jejich sta-
vebním vlastnostem nereálná. Z tohoto důvodu byla zpracována nová stavební
dokumentace a podána žádost o stavební povolení. Zároveň byla zpracována žádost
o investiční dotaci MŠMT z Programu na podporu materiálně technické základny sportu.
V prvním kole nebyl Sportovní klub Studenec úspěšný, i když jeho žádost dosáhla po-
třebného počtu bodů, ale přednost byla dána žádostem se stavebním povolením s na-
bytou právní moci. SK Studenec opět podá žádost v tomto programu v dalším kole
výzvy, které bude vyhlášeno v červnu. 

Fotbal

34

      Halovou sezónu zakončili úspěšným
turnajem v Hořicích starší žáci a v kvalitní
konkurenci obsadili druhé místo, když ve
finálovém zápase podlehli až na penalty.
Celkem se jednotlivé týmy zúčastnily
v průběhu zimy celkem deseti různých tur-
najů. 
      Fotbalový rok 2020 je v plném proudu

a do jednotlivých soutěží se již zapojily
všechny týmy. Před jarní sezónou proběhly
ještě některé změny v hráčských kádrech,
novým hráčem SK Studenec se stal Jaromír
Šimčák z SK Aritma Praha a vzhledem k vy-
nucené zdravotní přestávce se do SK Stu-
denec vrátil z  FK Jablonec nad Nisou
Honza Štefan. Naopak ze Studence pře-
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stoupili do TJ Poniklá Vašek Korotvička (byl
na „hostování“ v Zálesní Lhotě), do SK Ji-
lemnice Marek Háša a do SK Dolany Filip
Jezdinský. 
      Zatím si nejlépe vedou mladší doros-
tenci, kteří se po úvodních jarních zápa-
sech dokonce „vyšvihli“ na druhou příčku

krajského přeboru Libereckého kraje. Muži
sehráli v Lomnici nad Popelkou semifinále
Okresního poháru s Víchovou, v normální
hrací době skončilo utkání nerozhodně,
ale ve střelbě pokutových kopů bylo áčko
úspěšnější a čeká je tak opět okresní finále,
tentokráte proti SK Jilemnice. 
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orientační běh
      Sezóna 2019 lyžařského orientačního
běhu skončila o víkendu 2. a 3. března
2019 v Nové Vsi u Rýmařova. Na programu
bylo sobotní Mistrovství ČR na klasické
trati, nedělní Mistrovství štafet a Český
pohár ve sprintu. Studenecká minivýprava
přivezla celkem 6 medailových umístění. 
      Sněhově bohatá zima skončila akorát
včas, aby v prostoru závodu zůstal dosta-
tek sněhu na kvalitní závody. Po dlouhé
době bez sněžení byla v lese na vrstvě sta-
rého firnu spousta jehličí a větviček, ale
standartně udržované tratě, louky a stopy,
kde se podařilo tuhle vrstvu strhnout, na-
bídly dobré lyžování. . 
      V sobotu se jela náročná klasika s dlou-
hými lyžařskými přejezdy. Medaile byly
dvě, Verča Gallová v juniorkách a Petr
Junek v nejmladších veteránech. V nedělní
krátké trati cinkly čtyři medaile, tři stříbrné
(Terka Chrástová, Verča Gallová, Petr
Junek) a jedna bronzová (Vítek Štefan). 
      V půlce března se v severošvédském

městě Piteå konal lobařský vrchol sezóny.
Mistrovství Evropy dorostu, Mistrovství
světa juniorů, Mistrovství světa dospělých
a veteránů. Z našeho oddílu se Vítek
a Terka nominovali na Mistrovství Evropy
dorostu. Krátký report z toho, jak vše pro-
bíhalo, sepsala Terka Chrástová:
      Odlétali jsme už v pátek z Prahy abychom
stihli potrénovat v zdejších terénech. Švédské
terény jsou typické hustou síti úzkých tratí tzv.
“čárek“, kde se nedá bruslit a musí se jet
jenom soupaž. Volnější tréninky jsme měli od
soboty do úterý. Ve středu byl první závod,
nejdelší ze všech, long. Na dorostenky čekalo
9,5 km a na dorostence 12,6 km, na dospělé
třeba 22,5km. Byl to dlouhý, náročný, ale
krásný závod. Terka si na trati pobyla 76
minut a skončila 20. Vítek byl 19. Časy všech
závodníků byly velmi dlouhé, ženy tam byly
od 110–130 minut a muži podobně. Další
den byl ten nejkratší závod sprint. Našim se
závod vydařil a Terka byla 15. a Vítek 24.
V pátek jsme měli volno, takže jsme odpočí-
vali. V sobotu byl middle s hromadným star-
tem. Každá kategorie startovala zvlášť. I když
byl start na začátku sjezdovky, tak všechny
čekal ještě menší kopec k mapovému startu.
Jely se dva odlišné okruhy a pak třetí stejný,
takže závodníci 2× měnili mapu. Terka bylaVítek Štefan

Juniorská štafeta ČR s Terkou Chrástovou
(první zleva)
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17. a Vítek 13. V neděli byly štafety. Vítek
i Terka jeli druhý úsek. Vítkova dorostenecká
štafeta dojela v redukovaném pořadí na 4.
místě. Terka jela juniorskou štafetu a skončila
na 6. místě v redukovaném pořadí. V neděli
večer vše zakončil banket. V pondělí se už le-
tělo domů do tepla. 
      Těsně před začátkem nové sezóny jsme
vyrazili společně s celým podkrkonošským
SCM/SCD na soustředění do Doks. Bydleli
jsme v kempu Poslův Mlýn. Soustředění se
zúčastnilo 137 orienťáků, z toho 44 Stude-
nečáků. 
      Tréninky byly rozděleny na výkon-
nostní skupiny. Dětské tratě byly určeny
pro seznámení se s mapou po zimě, anebo
pro úplné nováčky. Starší žáci a dorost se
soustředili hlavně na práci s buzolou. Cel-
kem jsme měli 7 mapových tréninků
včetně nočního orienťáku. Vyzkoušeli jsme
si krokování a odhad vzdálenosti. 
      Pro zpestření si starší z nás v sobotu
v podvečer vyzkoušeli Kofolové štafety po

areálu kempu. Závodu ve tmě s povinnou
občerstvovačkou se zúčastnilo 12 tříčlen-
ných štafet ze všech oddílů. 
      Soustředění jsme zakončili hromad-
ným startem na farstované trati ve skalách.
Vyrážíme tak vstříc nové sezóně oboha-
ceni o další tréninky a zkušenosti. 
      Již tradičně byla oficiální nová o-sezóna
zahájena Jarním pohárem. Pořadatelé z PHK
si opět připravili 3 závody, tentokrát na okraji
Hradce Králové u Stříbrného rybníka. 
      Pátečního závodu v NOB se z našich
řad zúčastnili pouze dva odvážlivci. Majda
Chrástová skončila na 14. místě a Tomáš
Chrást byl v H45 12. 
      Na sobotní závod štafet jsme postavili
3 štafety. Nejlépe se vedlo dorostencům ve
složení Luky Link, Aleš Mühlbach a Honza
Rücker. Již na prvním rádiu byl Luky na
prvním místě. Po skvělém výkonu předával
Alešovi na druhém místě. Aleš zaběhl
super výkon a po druhém úseku kluci byli
čtvrtí. Na třetím úseku byla velká konku-

37

Orientační běžci SK Studenec na jarním soustředění
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rence, a tak to náš Honza, který má mo-
mentálně zdravotní problémy s koleny,
neměl vůbec jednoduché. Běžel ale su-
prově a dovedl štafetu do cíle na krásném
5. místě (před velkými oddíly jako je LPU,
PHK, SHK i ZBM). Dorostenky skončily na
26. místě a tým M (Majda, mamka, mamka)
v MIXech byl 27. 
      V neděli už nás bylo podstatně více. Do
lesa plného potoků a klacků vyrazilo přes
třicet studeneckých závodníků. Nejlépe se
vedlo Lukymu Linkovi v kategorii H21C,
který se umístil na 11. místě ze 175 závod-
níků a zajistil si tím tak postup na CEYOC
2019. V kategorii D12C se Barča Chrástová
umístila na 4. místě jen 9 vteřin za medailí
a další bramboru si vyběhla Marky Štefa-
nová v D14C. Dominik Horáček byl v H14D
3. a Šimon Buďárek 8. v H12C. Skvělé bylo
především umístění žákovského družstva,
které v konkurenci 25 týmů vybojovalo
třetí místo. 
      Druhé. kolo Východočeského poháru
pořádal oddíl Spartak Rychnov nad Kně-
žnou v Byzhradci. Na programu byla kla-
sická trať ve velmi rychlém rovinatém
terénu s hustou sítí cest a potoků. Do velmi
zarostlého lesa se spoustou klacků za slu-
nečného počasí vyrazilo na závod přes 900
závodníků. 
      Z našich řad se nejlépe dařilo Barče
Chrástové (2. v D12C), Majdě Chrástové (5.
v D14C), Alešovi Mühlbachovi (2. v H18C)
a Dominiku Horáčkovi (2. v H14D). 
      O víkendu rovněž proběhlo testování
talentovaného žactva, na které se díky vý-

sledkům z loňské sezóny nominovali hned
4 naši závodníci (Majda a Barča Chrástovy,
Marky Štefanová a Šimon Buďárek). 
      Výborným výkonem na Jarním poháru
si vybojoval nominaci na Středoevropský
pohár mládeže, který se letos konal
v Česku, i Lukáš Link. CEYOCu se účastnilo
6 zemí ze střední Evropy a na závodníky
čekaly tři závody – sprint, long a závěrečné
štafety. Jak to celé probíhalo a jak se dařilo
Českému týmu pro Vás sepsal Luky Link:
      Program CEYOCu pro český tým začínal
ve čtvrtek 4. 4. v Olomouci na nádraží, kde
jsme se všichni sešli. Ještě ve čtvrtek odpo-
ledne jsme se přesunuli na přípravný kemp
do  Štramberka,  kde jsme absolvovali
první trénink, kterým byly sprintové úseky.
V pátek dopoledne na nás čekal ještě
jeden trénink, než se začalo závodit, a tím
byl  kombotech.  Kombotech  měl dvě části,
vrstevnice a švýcárnu. V pátek odpoledne se
konal sprint v ostravských železárnách v ob-
lasti dolních Vítkovic. Byl to můj první závod
v reprezentačním dresu, takže jsem byl tro-
chu nervózní. Nakonec jsem skončil na desá-
tém místě, což je pro mě úžasný výsledek.
Bohužel mě trochu zklamalo, že stavitel ne-
dokázal využít náročnosti terénu a ze zá-
vodu se tak stal nudný  běžák. Co mě
naopak potěšilo, byla návštěva mého „Fan-
klubu“ (Ondra Paleček a Majda Hrnčířová),
kteří se nečekaně zjevili v cíli a přišli se na mě
podívat. V sobotu byla na programu kla-
sická trať, která byla pro mě asi nejočekáva-
nějším závodem. Závod byl těžký, hlavně po
fyzické stránce, kvůli vekému převýšení, ale

38

světový den orientačního běhu
21. května 2019

Studenec I Fotbalové kabiny I 16.30
Vyzkoušej orientační běh!
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běželo se mi dobře a nedělal jsem
moc chyb, a to mělo velký vliv na můj výsle-
dek.  Za konečné sedmé místo jsem byl
opravdu rád a tímto výsledkem jsem se no-
minoval do štafety ve složení Gajda, Švad-
lena, Link, kterou jsme běželi v neděli. Štafety
byly poslední závod CEYOCu, a tak i poslední
šance rozhodnout hodnocení národů, které
se zatím přiklánělo k Maďarům. První úsek
naší štafety běžel Gajdič, který předával na
1. místě, což pro nás byl dobrý začátek.
Druhý úsek šel Míša, který dobíhal kousek za
maďarskou štafetou. No a poslední úsek zbyl
na mě, nejméně zkušeného závodníka ze
štafety. Ze začátku se mi nebě -
želo dobře, a proto mě doběhl německý zá-
vodník. Celý zbytek závodu jsme běželi spolu
a rozhodlo se až na poslední kontrole, kterou
jsme oba pokazili, ale naštěstí jsem si toho
všiml dřív a doběhl na druhém místě. Bylo to
pro mě velké překvapení, že se nám povedlo
vybojovat medaili. Ale ještě větší překvapení
pro mě bylo, že si mě Mára vybral, abych
s ním šel jako zástupce za tým na vyhlášení
týmové  soutěže, kterou jsme nakonec vy-
hráli. A teď už jen můžu doufat, že to nebyl
můj poslední závod za reprezentaci. 
      Na přelomu března a dubna odjela
Terka Chrástová s juniorskou reprezentací
na soustředění do Dánska a takto sepsala
svoje postřehy:
      V pátek brzo ráno jsme vyjížděli z Prahy
směr Rostock, odkud jsme jeli trajektem do
Gedseru a pak už do Tisvilde. O víkendu se
v Tisvilde konaly závody Danish spring. V so-
botu se běžela krátká trať, a jelikož to byl můj
letošní první závod a druhý mapový „tré-
nink“, tak jsem skončila na 38. místě, ale byla
jsem s tím hodně spokojená. V neděli byla
klasika. Běžela jsem svůj nejdelší závod v ži-
votě a skončila jsem na 22. místě, což bylo

pro mě překvapení, že se mi to tak povedlo.
V neděli odpoledne jsme se přesunuli na pev-
ninskou část Dánska do Silkeborgu, kde jsme
měli 4 tréninky v lese. Kombotech, kopcovité
okruhy, middle a 1. úsek štafet. Každý trénink
byl něčím specifický, ať už azimuty, hustníky
nebo pořadnými kopci, které bych nevěřila,
že v Dánsku jsou. Ve středu jsme se přesunuli
do Aarhusu, kde jsme měli dva sprintové tré-
ninky v parku u botanické zahrady a pak ve
zdejším univerzitním kampusu a v okolním
parku. Pak jsme se stavili na obědě v Ikee
a hurá domů. 
      Letošní mistrovství republiky v nočním
orientačním běhu se konalo kousek od
Hořic na Boháňce. Pořadatelé z hradecké
Slavie si připravili poměrně náročný závod
v podhorském terénu s hustou sítí cest,
hustníky a spoustou pozůstatků po těžbě.
V hlavní mužské a dorosteneckých katego-
riích byla zvolena forma závodu „Motýlek“,
kvůli velkému počtu startující závodníků.

39

Lukáš Link, 2. místo, žebříček A
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Ze Studence se na trať vydalo 9 závodníků. 
Nejlépe se dařilo Petru Junkovi, který do-
běhl na třetím místě v kategorii H40. Ve
starších dorostencích si osmým místem
Luky Link zajistil licenci A na příští rok.
Terka Chrástová v D18 uzavírala první de-
sítku. 
Na stejném místě se v neděli běžel první
závod Českého poháru, žebříčku A a 5.
kolo Východočeského poháru, konkrétně
krátká trať. Běželo se víceméně ve stejném
terénu jako v noci. Závodníci žebříčku
A měli jiný start a jejich závod tak vedl ji-

nudy, než závod VČP. Největší zajímavostí
byla výměna mapy a divácká kontrola, kte-
rou měly všechny kategorie ČP+ŽA. 
      Závod se skvěle vydařil Lukymu Linkovi,
který získal druhou příčku ve starších doros-
tencích. Nestačil pouze na Slováka v dresu
Luhačovic Fédera Medarda. Luky tak prv-
nímu stupni vítězů v ŽA ve své kariéře všem
ukázal, že má momentálně super formu.
Další pódiové umístění přidala Barča Chrás-
tová třetím místem v D12C a její sestra
Majda byla 6. v D14C. Ivča Hrnčířová si do-
běhla pro 5. místo v kategorii D16C. 

40

ostatní sporty
      Nečekaný mistrovský titul získal v pre-
miéře paralelního slalomu na Mistrovství
České republiky v alpském lyžování ve
Špindlerově Mlýně závodník SK Studenec
Adam Zika, který ve finále porazil nej-
úspěšnějšího závodníka letošního MČR
Ondřeje Berndta. 
      Závodníkem SK Studenec v alpském ly-
žování v kategorii Master je i Tomáš Rů-

žička, který se zúčastnil stále populárněj-
šího Ski&Golf Czech Chanpionship, tedy
kombinace alpského lyžování a golfu. Po-
chopitelně se zde objevily osobnosti
těchto sportů minulých let (lyžaři Marian
Bireš, Martin Vokatý, Tomáš Bank, golfisté
Jiří Janda, Jan Schovánek) a velkým úspě-
chem Tomáše Růžičky je druhé místo v ka-
tegorii Master I.

PaedDr. Petr Junek
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Orel
volejbalistky udržely i přes četná zranění
7. příčku v silné krajské konkurenci
      Ženy mají za sebou další sezónu v krajském přeboru, kde hrály opět po boku týmů
zvučných jmen. S mnoha týmy, které mají za sebou i ligové zkušenosti (Slavia HK, Staré
Město, Hronov) hrála děvčata často vyrovnanou partii a s Hronovem mají ženy dokonce
i vyrovnanou výsledkovou bilanci 2 vítězství a 2 porážky. V závěru sezóny se k dlouho-
dobým zraněním a mateřským přidala další zranění přímo z mistrovských utkání, a tak
postupně z týmu odpadly Lenka Spurná a Petra Pekárková (obě ze stejného
zápasu –foto) a v závěrečném utkání se Slavií se zranily ještě Jana Horáčková a Markéta
Urbanová. Děvčata dohrávala tak poslední utkání už v oslabené sestavě, přesto nebyla
daleko od senzačního vítězství a hradecké Slavii nakonec podlehla těsně 2:3. 

Konečná tabulka sezóny 2018/2019
   1.    Slavia Hradec Králové                             28          18             5             2            3           76:32          66
   2.    Sokol Staré Město - Náchod                 28          17             4             4            3           73:38          63
   3.    VK Hronov "B"                                            28          11             5             6            6           64:50          49
   4.    Sokol Bílá Třemešná                                28          12             4             4            8           60:50          48
   5.    Sokol Hradec Králové                              28          10             5             3          10           56:52          43
   6.    VK Hradec Králové                                    28             6             3             4          15            43:66          28
   7.    Orel studenec                                            28             4             3             5          16           35:71          23
   8.    Sokol Třebechovice p. O.                       28             3             2             3          20            28:76          16

      Kádr tvořily:
Petra Brožová, Saša
Brožová, Eva Ho-
ráčková, Jana Ho-
ráčková, Lenka
Chrtková, Michala
Konečná, Lenka
Křížková, Jana No-
váková, Petra Pe-
kárková, Lenka
Spurná, Mirka Ši-
kolová, Markéta
Šimková, Markéta
Urbanová, Kristýna
Václavíková. 
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Zraněné Lenka Spurná a Petra Pekárková
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      Děvčata zaslouží pochvalu za celou sezónu, kdy podávala skvělé výkony a dosáhla
nejlepšího výsledku v historii. Věřme, že se v letní pauze dá tým zdravotně do pořádku
a že se budeme v nové sezóně moci opět těšit na skvělý volejbal. 

stolní tenisté vybojovali
v okresním přeboru 4. místo
      Stolní tenisté ukončili další sezónu v okresním přeboru. Nakonec získali bramboro-
vou medaili, nicméně v silné konkurenci se jedná o další skvělý úspěch našich mužů.
Nejvíce bodů pro tým získal Tomáš Exner, který se na výsledku podílel 34 vítěznými dvou-
hrami a 9 vítěznými čtyřhrami. Skvěle ho doplnil celý zbytek týmu: Jan Kuřík st. (21 vítě-
zných dvouher a 6 vítězných čtyřher), Miloš Tesař (23 a 7), Jan Suja (16 a 4), Martin Kuřík
(14 a 5), František Kuřík (5 a 2) a Adriana Hačková (5 a 1). 

42
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Klečící zleva: Jana Nováková, Lenka Chrtková,
Stojící vzadu zleva: Lenka Křížková, Markéta Urbanová, Eva Horáčková, Jana Horáčková
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Konečná tabulka okresního přeboru 2018/2019 
   1.    Sokol Jablonec n. J. "B"                           18          17             1             0            0         179:56          53
   2.    Sokol Turnov "C"                                       18          15             1             2            0         172:66          49
   3.    Sokol Košťálov "A"                                    18          12             1             5            0      150:108          43
   4.    Orel studenec                                            18          10             2             6             0     138:120          40
   5.    Sokol Turnov "D"                                       18             8             2             8            0      135:129          36
   6.    Sokol Semily "B"                                        18             7             3             8            0      128:144          35
   7.    Sokol Horní Branná                                  18             6             2          10            0      118:150          32
   8.    Sokol Bradlecká Lhota                            18             6             0          12            0      114:154          30
   9.    Sokol Nová Ves n. P. "B"                          18             2             1          15            0         77:175          23
 10.    Sokol Víchová n. J. "A"                             18             0             1          17            0         70:179          19

O r e l s k é  p O Z vá n ky
Na sobotu 11. května pro vás připravujeme tradiční den zabíjačkových speci-
alit z dílny fandy horáčka a jeho zkušeného týmu. Celý den bude v areálu u or-
lovny 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 startov-
ného 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 so-
botu 31. srpna volejbalový turnaj studenceké 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 Pozor – na 2 až 3 víkendy před bálem
pro vás letos nově chystáme „taneční kurz“ pod vedením tanečních profesi-
onálů, abyste si osvěžili a připomněli základní kroky několika základních tanců, ale
i zajímavé figury a kreace, které budete moci na bále potom předvést. Přesné ter-
míny a místo konání vám přineseme v příštím zpravodaji. 

      svatomartinský folkový večer letos připadne na sobotu 16. listopadu. 

Za jednotu Orla Václav Urban
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      Vážení Studenečtí, po jednočíslové od-
mlce se Vám opět hlásíme a přinášíme Vám
střípky z toho, co se v našem oddíle děje. 
      Družina Pavouků, tedy družina nejstar-
ších pravidelně se scházejících členů, se od
začátku skautského roku soustředí na pilo-
vání týmové spolupráce. Správně fungující
tým je základním stavebním kamenem
každé fungující skupiny a pro Pavouky je
tedy tato dovednost jednou z těch, která
jim další putování životem velmi usnadní.
I přes občasné neshody se daří tuto doved-
nost u členů rozvíjet, což bylo patrné na-
příklad při výpravě na běžkách, při které
tým Pavouků postavil počátkem února
prostorné iglú. 
      I družina Pum (chlapecká družina) sou-
středí svou činnost hlavně na vzájemnou
spolupráci členů a celkovou týmovou se-
hranost. Dlouhodobým cílem družiny je
vzájemné porozumění si. Pro Pumy byla
přichystána víkendovka v Prachovských
skalách. V jejím rámci prožili členové noční
hru v Jičíně a přijel je navštívit „speciální“

host bratr Wanaču z Libereckého střediska. 
      Třetí fungující družinou našeho oddílu
je družina, která zatím nenese v názvu
žádné jméno. Říkáme jí proto družina
„Nová“. Členové Nové družiny se nedávno
zúčastnili sobotní výpravy na Žalý, přičemž
si záměrně zvolili nepříliš lehkou variantu
výstupu, tedy stoupali na vrchol přímo po
sjezdovce z Herlíkovic. Protože je tato dru-
žina družinou novou nejen názvem, ale
také z hlediska stáří, její činnost spočívá
hlavně v poznávání nejen celého oddílu,
ale také hlavně členů mezi sebou navzá-
jem. 
      Výčet družin uzavírá družina Tlapek,
tedy našich nejmenších. Tlapky se v lednu
vydaly na víkendovku do Semil. Za zmínku
z lednové víkendovky jistě stojí výzva,
o kterou se s vypětím všech sil a k velké ra-
dosti vedoucích alespoň pokusili všichni
členové – vydržet ve spacáku déle než do
6 hodin ráno. Z této víkendovky si také
každý zúčastněný odvezl bambuli vlastní
výroby a sestra Klíště, z Lomnice nad Po-
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pelkou, připravila Tlapkám za odměnu vý-
borné bonbony. V únoru si pak Tlapky vo-
lily svého šestníka a podšestníka
a u příležitosti družinového rituálu někteří
slavnostně spálili své nové přezdívky. 
      Horkou novinkou, o kterou bychom se
s Vámi dále rádi podělili, je vydání prvního
čísla našeho nového časopisu Tlustý Dub
(TD), který spatřil světlo světa v březnu to-
hoto roku. Obsahem časopisu rozhodně
není pouze oddílové dění, ale za zmínku
stojí fotopříběh, velký rozhovor a další za-
jímavosti. Po vzoru Foglarových Rychlých
šípů a jejich časopisu TAM-TAM jsme se
rozhodli, v dnešní době nastupujícího Prů-
myslu 4.0 trochu netradičně, jít cestou tiš-
těných výtisků, které se, po přečtení čísla,
předávají dalšímu zájemci. Za tuto mož-
nost patří velké díky hlavně ZŠ a MŠ Stu-
denec, která nám výtisk zajistila. Ačkoli je
časopis primárně určen skautským rodi-
čům, věříme, že jeho obsah by mohl potě-
šit nebo pobavit mnohé z Vás. 
      Ochutnávkou může být uveden úryvek
rozhovoru s naším emeritním hlavním ve-
doucím Kidem, jehož přezdívku jistě vět-
šina z Vás slyšela, ale jeho pravé jméno či
tvář už dobře zná jen málo z ní. Kromě pře-
zdívky se nám také svěřil s mnoha dalšími
věcmi. 

      z rozhovoru s Kidem aneb jak ke své
přezdívce přišel: „Je o tom hodně teorií, ale
jedna, a ta pravá je ta, že když jsem začal
skautovat v Jilemnici, přišel jsem do klu-
bovny a všichni řekli, že mi musí dát pře-
zdívku. Hlavně ti starší říkali:,,Ty budeš náš
novej Kid.‘‘ On totiž v Jilemnici dřív nějakej
Kid byl. Kdo to byl, netuším, ale že budu nový
Kid. Tak se jich tam hned někdo ptal, kdo to
ten Kid je, a oni řekli, že je to jméno nějakého
významného indiána. Rozhodně to nebylo,
že moc »kidám!«, ale ta přezdívka ti tak tro-
chu určí tvůj osud.“
       Co pro tebe skaut znamená?
„Musím říci, že pro mě znamená fakt strašně
moc. Hlavně to, že jsem tam poznal spoustu
lidí, kteří měli zájem o stejnou věc jako já, a tak
jsme se nebáli se zdravit a mluvit spolu. Je to
o tom, že se mám na koho spolehnout a mám
za kým jít. To pro mě znamená přátelství.“
      Pokud by někdo z Vás projevil zájem
o přečtení celého časopisu, několik výtisků
koluje mezi skautskými rodiči a jeden bude
připraven speciálně pro Vás. V případě Va-
šeho zájmu tedy prosím kontaktujte ně-
koho ze skautských rodičů nebo z vedení
oddílu, případně nám Váš zájem sdělte
mailem na redakční e-mailovou adresu:
redakce.td@gmail.com. 
      Děkujeme Vám za Vaši přízeň a přejeme
Vám krásné prožití svátků velikonočních!

Za oddíl Štěňat Martin Šimáček
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senioři v Zálesní lhotě
      V únoru zima ještě vládla, ale my, členové Klubu seniorů ze Lhoty spolu se spolkem
Stará škola, jsme se sešli u rodného domu Jiřího Šlitra a položili žluté tulipány u pamětní
desky. Přiblížily se totiž 95. narozeniny našeho slavného rodáka. Pak jsme to „s Oldou“
pěkně oslavili. 
      Neuběhl ani měsíc a měli jsme další oslavy: Masopust (jen jsme rej masek posunuli
na středu) a k němu se připojil Mezinárodní den žen. Kytičku dostaly všechny ženy, ale
největší gratulace se soustředily na paní Ingeborg Prochaskovou, která, v dobrém zdraví
a plná elánu, mezi námi oslavila neuvěřitelné 94. narozeniny a jak vidno na fotografii,
nikdo by jí je nehádal! Gratulujeme ještě jednou a přejeme jí i sobě, aby byla nadále pra-
videlnou návštěvnicí našich schůzek. 
      N e z a p o m í n á m e
poslat pozdrav také
našim studeneckým
kolegyním a těšíme se
na společný výlet,
který je už v přípra-
vách. Tentokrát za sou-
sedy, na druhou stranu
Krkonoš, do Polska. 

Hana Švecová
Foto Vlasta Dejmková
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v jizerských horách může
ve spolupráci se ZZs lk
podávat analgetika i horská služba
      Horská služba Jizerské hory ve spolu-
práci se Zdravotnickou záchrannou služ-
bou Libereckého kraje začala letos v zimě
jako první v České republice podávat zra-
něným  léky na tlumení bolesti. Pacientům,
kteří jsou v pro záchranáře těžko dostup-
ném terénu, tak mohou horští záchranáři
účinně zmírnit bolest ještě před příjezdem
zdravotníků. Podávání léku a proškolení
členů Horské služby probíhá pod vedením
lékařky HS a ZZS LK Lucie Langové. 
      „Tento lék slouží k tlumení bolesti a pro
svůj způsob podání formou inhalace a pro
rychlý a efektivní nástup účinku je pro ko-
legy z Horské služby ideálním pomocní-
kem,“ říká Langová. Vysvětluje, že pro
pacienty se jedná o revoluční novinku,
která zkracuje mnohdy zbytečně dlouhou
dobu trávenou v bolestech. 
      „Pokud se postižený zraní v oblasti,
kam se záchranáři nemohou sanitními
vozy dostat, což se u běžkařů či cyklistů
stává poměrně často, musí členové Horské
služby volit jinou variantu přístupu k místu
nehody, nejčastěji na lyžích, skútrech nebo
pěšky. V případě, že měl zraněný takové
bolesti, které znemožnily jeho vyproštění
a manipulaci s ním, nezbývalo, než přivézt
na místo lékaře nebo záchranáře, který mu
mohl podat tišící léky, což ale zásah pro-
dloužilo až o několik desítek minut. „Potře-
bujeme-li vyprostit z nepřístupného
horského terénu například člověka se zlo-
menou končetinou, kdy se bolest při ma-
nipulaci zvyšuje i sebemenším pohybem
úlomků kostí, je to téměř nadlidský úkol.

Nikdo nechce jinému působit bolest,“ vy-
světluje náčelník Horské služby Jizerské
hory René Mašín. 
      Podat lék zraněnému ovšem nemůže
nikdo bez patřičného proškolení, které
vede právě Lucie Langová. „Je třeba, aby
členové Horské služby uměli rozlišit pří-
pady, kdy je podání léku vhodné a kdy je
naopak lépe vyčkat na zdravotnickou zá-
chrannou službu. Pacient musí vnímat
a komunikovat, musí být oběhově stabilní
a nesmí být pod vlivem alkoholu nebo jiné
návykové látky. Stejně tak nesmí mít vážné
onemocnění jater nebo ledvin,“ zdůraz-
ňuje Langová. Dodává, že se inspirovala
zkušenostmi zahraničních kolegů pracují-
cích ve vysokohorských oblastech, kde se
tento lék úspěšně používá již několik let. 
      A proč je jeho zavedení tak důležité
právě v Jizerských horách? Zejména proto,
že právě ony jsou českým rájem běžkařů
a cyklistů. Tito sportovci se velmi často do-
stávají daleko od cest přístupných sanit-
ním vozům, navíc bývají většinou oblečení
poměrně nalehko. Pokud zůstanou zra-
nění ležet někde v terénu či ve sněhu, do-
chází u nich velmi rychle k prochladnutí
a s tím spojeným závažným zdravotním
komplikacím, které mohou vést až k ohro-
žení života. Zde je cílem co nejrychlejší
předání pacienta zdravotníkům, a tedy
i včasné umožnění manipulace a trans-
portu pacienta, což bez tlumení bolesti
zraněného někdy není možné. Proto jsme
za možnost podání analgetik Horskou
službou velmi vděčni,“ dodává Langová. 
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ZdravOtnIcká Záchranná
služba Ocení pOstup vOlajících
      Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje bude od letošního 15. 5., tedy ode
Dne linky 155, oceňovat ty, kdo svým příkladným postupem výrazně přispějí k záchraně
lidského života. Záchranáři tak chtějí vyzdvihnout důležitost těch, kdo na operační stře-
disko volají a poskytují první pomoc do příjezdu sanity. O každém konkrétním ocenění
budou rozhodovat právě operátoři linky 155. 
      Ocenění bude symbolické, vybraným lidem, jejichž
postup při telefonátu nebo postup při záchraně pacienta,
bude příkladný, zašle ZZS LK poděkování a samolepku
s nápisem „Pomohl jsem zachránit lidský život.“ Počet
těch, kdo ji získají, odhaduje tiskový mluvčí ZZS LK Mi-
chael Georgiev na cca 20 ročně. „Lidé, kteří volají na linku
155, jsou většinou ve velkém stresu. Chceme tímto způ-
sobem poděkovat těm, kdo se mu nepoddají a v zájmu
záchrany lidského života zachovají chladnou hlavu. To
nám v naší práci velmi pomáhá,“ vysvětlil Georgiev. 
      Minuty od prvního zavolání na linku 155 do okamžiku, kdy přijede zdravotník, ubíhají
někdy velmi pomalu. Právě ony ale mohou být pro přežití postiženého a další kvalitu
jeho života, rozhodující. „Jsou to minuty, kdy záchrana života leží na volajícím a jeho spo-
lupráci s operátorem dispečinku. Musí přesně popsat situaci na místě a přesně dodržet
pokyny zdravotnických operátorů. I pro nás jsou ty minuty někdy velmi dlouhé,“ popisuje
Kramář. 
      „Dobrý den, Záchranná služba. Jak Vám mohu pomoci?“ Stejná nebo velmi podobná
věta zazní přitom po celé republice každých 15 vteřin. Každých 15 vteřin se najde někdo,
kdo nutně potřebuje pomoc zdravotníků pro sebe nebo pro své blízké. Každých 15 vteřin
operátoři na dispečinku rozhodují, kam poslat sanitu, kam lékaře, kam „jen“ zdravotníka.
Každých 15 vteřin rozhodují o lidských životech. Každých 15 vteřin aktivně pomáhají.
Provoz linky 155 je nepřetržitý. Nestane se, že by vyzvánějící telefon nikdo nezvedl. 
      Právě proto je pro operátory spolupráce s těmi, kdo jsou na místě u zraněných nebo
nemocných, tou nejdůležitější. Musí se spolehnout na jejich popis situace a musí jim po-
skytovat pokyny tak, aby je správně pochopili a aby i naprosto neinformovaný člověk
dokázal zabezpečit první pomoc postiženému, případně sám sobě. Pro tuto činnost jsou
operátoři speciálně vyškoleni. Právě proto mohou prostřednictvím telefonu pomoci vo-
lajícímu provádět postupy pro záchranu života do doby, než na místo dorazí záchranáři. 
      Den linky 155 si připomínáme 15. května. 

Vaše Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje
A najdete nás i na facebooku: Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, p. o.

www.zzslk.cz
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Zabezpečte se! 
cHrAňte MAjetek sobě i sVýM sousedůM!
Policisté v Libereckém kraji se zapojili do nového preventivního celorepublikového
projektu na ochranu majetku. 
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      Krajské ředitelství policie Libereckého
kraje se v loňském roce zapojilo do nového
celorepublikového preventivního pro-
jektu  „Zabezpečte se! Chraňte majetek
sobě i svým sousedům“, na kterém Policie
ČR spolupracuje s Ministerstvem vnitra ČR. 
      Tento projekt byl iniciován potřebou
informovat veřejnost v nových trendech
vloupání do obydlí, které se objevily
v okolních sousedních státech a nově již
překročily i hranice České republiky. 
      Projekt je koncipován jako souhrnné
opatření o nových účinných způsobech
ochrany majetku, o technickém a elektronic-
kém zabezpečení a jeho vhodné kombinaci.
Jeho cílem je snížit nápad trestné činnosti
v případech odcizení např. legálně držených,
zejména loveckých, střelných zbraní, krá-
deže zahradního vybavení, součástí a do-
plňků bytů a domů, cenností apod. 
      Technologický vývoj v oblasti zabezpe-
čení domácností jde kupředu, taktéž pa-
chatelé využívají nové techniky při
vloupání do obydlí. Projekt proto reaguje
na tento vývoj, a to osvětou k této proble-
matice směrem k široké veřejnosti, ale také
dovnitř Policie ČR vzděláváním policistů
specializujících se na majetkovou trestnou
činnost v nejnovějších technologiích za-
bezpečení majetku. 
      Projekt byl oficiálně spuštěn a předsta-
ven veřejnosti na tiskové konferenci konané
na Policejním prezidiu dne 29. 11. 2018. 

      Hlavními nástroji projektu jsou mobilní
aplikace pro občany „Zabezpečte se“ se zá-
kladními informacemi a návody pro zabez-
pečení majetku, dále rozhlasové spoty
určené do médií, ale i do rozhlasů obcí
a měst a také videospoty. 
      Projekt ukazuje, vysvětluje a doporu-
čuje občanům správná a relevantní řešení
k zabezpečení jejich majetku pomocí ne-
zbytného základu zabezpečení každého
bytu, domu či jiného objektu prostřednic-
tvím mechanických zábranných systémů.
Zdůrazňuje důležitost certifikace výrobků
a služeb. 
      Informace jsou občanům k dispozici
v mobilní aplikaci „Zabezpečte se“ do-
stupné v App Store či na Google Play. In-
formace, jak jí nainstalovat a používat jsou
dostupné na stránkách www.cmzs.cz.
      Více informací a videospoty k novému
projektu jsou k dispozici na webových
stránkách: https://www.policie.cz/clanek
/novy-preventivni-projekt-na-ochranu-
majetku. 
      Neměli bychom těmto "nezvaným hos-
tům"  dávat příliš mnoho šancí. Zároveň
buďme všímaví nejen ke svému majetku,
ale i ke svému okolí. 

por. Bc. Vladimíra Šrýtrová
koordinátorka prevence

KŘP Libereckého kraje 
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první kvartál byl v lIbereckém krajI
beZ Obětí dOpravních nehOd
      Za první tři měsíce letošního roku vyšetřovala Policie na území České republiky cel-
kově 23 669 dopravních nehod. Při těchto nehodách přišlo o život 87 osob. Ve srovnání
s loňskými prvními dvěma měsíci se jedná o meziroční snížení obětí pouze o 1 osobu.
V Libereckém kraji prozatím nikdo na silnicích nezemřel. Osm osob bylo těžce zraněno. 
      Za leden až březen letošního roku byla Policie ČR v Libereckém kraji volána k celkem
1 075 dopravním nehodám. To představuje sice meziroční nárůst o celých 122 nehod,
následky však byly nižší. O život na silnicích v Libereckém kraji nikdo nepřišel, 8 osob
bylo těžce zraněno. Došlo k 196 lehkým zraněním. „Oproti stejnému období loňského
roku sledujeme pozitivní trend. Došlo k poklesu usmrcených o 3 osoby. O stejný počet
klesly také těžce zranění. Počet lehce zraněných se pak zvýšil o 21 osob, sdělila Vlasta
Suchánková, vedoucí oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství PČR Libereckého
kraje
      Nejvíce nehod eviduje za první tři měsíce letošního roku Liberecko. Celkem v tomto
okrese došlo k 444 nehodám. Dále Českolipsko, kde došlo k 309 nehodám. Následuje
Jablonecko se 177 nehodami a Semilsko se 145 nehodami. 
      Meziročně více nehod o 80 případů v kraji zavinili řidiči motorových vozidel – celkem
822. Zvěř a domácí zvířata byly označeny za viníky u 206 nehod. Zde evidujeme nárůst
o 23 případů. Řidiči nemotorových vozidel zapříčinili 12 nehod a chodci 9 nehod. V 18
případech byla na vině závada pozemní komunikace. Alkohol či drogy asistovaly u 39
nehod, to je ve srovnání s prvním kvartálem loňského roku méně o 9 případů. 
      V Libereckém kraji proběhla již v v prvních třech měsících řada preventivních aktivit.
Tým silniční bezpečnosti, který se věnuje dopravní výchově, navštívil několik desítek
škol a školek v kraji. Liberecký kraj také hostil semináře pro středoškoláky. V dalším ob-
dobí jsou v plánu například kurzy pro motocyklisty, ale také dotované kurzy pro mladé
a začínající řidiče, které kraj připravuje ve spolupráci s autodromem v Sosnové. 
      „V letošním roce nás čeká ještě řada akcí. Mezi ty největší určitě patří naše kurzy pro
motocyklisty. Letos po 14 letech budeme také hostit celostátní finále dopravní soutěže
mladých cyklistů“, dodává Jan Sviták, náměstek hejtmana pro rezort dopravy, investic
a veřejných zakázek. 
      Liberecký kraj realizuje řadu aktivit, zejména směrem k dopravní výchově dětí. Mimo
aktivit přímo ve školách podporuje dopravní výchovu dětí na dopravních hřištích nebo
dotuje dopravu dětí ze škol na tuto výuku. Je jedním z hlavních partnerů projektu „Mar-
kétina dopravní výchova“, který dodává pomůcky pro výuku ve školách a školí pedagogy. 

Jan Polák
Koordinátor bezpečnosti silničního provozu

Liberecký kraj
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