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Zprávy ObecníhO úřadu

3

Chodník – křižovatka
Řeznictví Nosek
      Do Studence přichází finanční dotace
ve výši 1 420 187 Kč! Výbor Státního fondu
dopravní infrastruktury na svém jednání
dne 30. 4. 2019 schválil poskytnutí pří-
spěvků z rozpočtu SFDI pro rok 2019 na
127 akcí zaměřených na zvýšení bezpeč-
nosti dopravy. Celková výše schválených
příspěvků činí 514 mil. Kč. Původní rozpo-
čet na zvyšování bezpečnosti ve výši 460
mil. Kč tak byl navýšen o dalších 54 mil. Kč.
Celkově bylo předloženo 281 žádostí,
v rámci Libereckého kraje bylo podpořeno
8 projektů. 
      Až budete číst tyto řádky, je možné, že
stavební práce již budou na svém začátku.
Pro nás jako investora a příjemce dotace je
tento krok vítaný, jelikož je důležité vše ne-

jenom stavebně, ale i papírově zvládnout
podle nastavených dotačních podmínek
ještě v tomto roce. 

Mgr. Jiří Ulvr, starosta

Příznivá zpráva
      Krajské zastupitelstvo dne 28. 5. 2019
schvalovalo žádosti o dotaci z rozpočtu Li-
bereckého kraje, Programu podpora
ochrany přírody a krajiny. Jak jsem Vás in-
formoval v letošním druhém čísle našeho
Zpravodaje, i naše obec podala žádost,
konkrétně na opravu pomníku Hynka
Tauchmana ve Studenci, který se nachází
v poli v lokalitě Kubikovska. 
      Dnes Vám mohu sdělit, že jsme byli
úspěšní. Získali jsme dotaci ve výši
34 558 Kč. Celkové nálady této opravy jsou
v částce 49 368 Kč. 

Mgr. Jiří Ulvr, starosta
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Kompostování – bioodpad
      V minulém vydání našeho Zpravodaje jsem Vás informoval v rámci rozpočtu o schvá-
leném novém kontejneru na bioodpad pro letošní rok. Dnes již máme tento kontejner
pro lokalitu Rovnáčov pořízen a od 16. 5. i umístěn na p. p. č. 1045/1 v k. ú. Rovnáčov,
poblíž čp. 30, 32, 36 a garážových stání. Tímto dalším rozšířením nabídky dochází k lepší
dostupnosti pro obyvatele této lokality. Zároveň věříme, že ubude stížností na zavážení
soukromých pozemků ze strany občanů a dojde tak k uklidnění nastalé situace. 

Mgr. Jiří Ulvr, starosta
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pOděKOvání a přání 
Děkuji všem žákům základní školy, kteří posbírali odpadky podél hlavní silnice.
Všem školou a školkou povinným žákům a žáčkům přeji krásné sluneční prázd-
niny. Rodičům a Vám všem ostatním přeji klidně strávenou dovolenou a přede-
vším šťastný návrat domů.

Mgr. Jiří Ulvr, starosta

připomínáme placení poplatků za odpady r. 2019
Poplatek je splatný do 30. 6. 2019 do pokladny na OÚ Studenec

nebo převodem na účet 261128774/600.
Poplatek za odpady činí 550 Kč na osobu.

Třídění Odpadu
Upozorňujeme všechny občany, že pytle s tříděným odpadem se dávají na sběrná
místa vždy první pondělí v měsíci a svoz probíhá v následující den, tedy v úterý,
případně následující den, dle možností svozové firmy. Pytle, které jsou dány na
sběrné místo v jiném termínu, pak způsobují nepořádek na sběrných místech a
zaměstnanec obce musí tato sběrná místa uklízet. Pravidelně se nám objevují
pytle mimo termíny svozu na sběrných místech U Hasičárny v Zálesní Lhotě, ale
také U Lípy a Pod Táborem ve Studenci. 

Pokud zaměstnanec obce odpad odložený mimo svozový termín identifikuje
podle čp. uvedeného na pytli, bude takový odpad navrácen majiteli k jeho ne-
movitosti. Při opakovaném nálezu bude práce s odvozem odpadu účtována na
vrub původce odpadu.

Dále upozorňujeme na odkládání kartonových krabic do kontejnerů. Tyto krabice
je třeba důsledně sešlapat nebo rozřezat, aby mohli i ostatní vyhodit svůj papí-
rový odpad. Svoz probíhá 2× za měsíc, obvykle k 15. a 30. dni v měsíci. 
Pokud je kontejner naplněn, vyčkejte prosím na jeho vyprázdnění a neodkládejte
svůj odpad vedle kontejneru. Přispějete tím k pořádku v obci.

Děkujeme za spolupráci. Ing. Martin Mühlbach, místostarosta
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vOlby dO evrOpsKéhO parlamenTu
VýsledKy Ve VolebNíCh oKrsCíCh studeNeC a ZálesNí lhota

                                                                                                                             Studenec                                     Zálesní Lhota
číslo       název strany                                                                                 Platné hlasy         Platné hlasy
                                                                                                             celkem                   v %                    celkem                   v %

      5        Občanská demokratická strana                                    39                9, 72                                 7                6, 66
      6        ANO, vytrollíme europarlament                                              5                  1, 24                                  0                         0
      7        Česká str. sociálně demokrat.                                                   8                  1, 99                                  6                  5, 71
      9        Komunistická str. Čech a Moravy                                 14                3, 49                                 4                   3, 8
    10        Koalice DSSS a NF                                                                         3                  0, 74                                  0                         0
    12        Koalice Rozumní, ND                                                                   2                  0, 49                                  2                    1, 9
    16        Vědci pro Českou republiku                                                       0                         0                                  1                  0, 95
    17        Koalice ČSNS, Patrioti ČR                                                            0                         0                                  1                  0, 95
    22        Česká Suverenita                                                                          2                  0, 49                                  0                         0
    24        HLAS                                                                                              13                  3, 24                                  4                    3, 8
    25        Koalice Svobodní, RČ                                                                   0                         0                                  0                         0
   26       Koalice STAN, TOP 09                                                          51              12, 71                                 6                5, 71
   27       Česká pirátská strana                                                        47              11, 72                               12              11, 42
   28       Svob. a př. dem. – T. Okamura (SPD)                          21                5, 23                               15              14, 28
    29        ALIANCE NÁRODNÍCH SIL                                                           1                  0, 24                                  0                         0
   30       ANO 2011                                                                                  45              11, 22                               38              36, 19
    31        Agrární demokratická strana                                                    1                  0, 24                                  0                         0
    34        Demokratická strana zelených                                                 3                  0, 74                                  0                         0
    37        Evropa společně                                                                            0                         0                                  2                    1, 9
   39       Křesť. demokr. unie – Čs. str. lid.                              144              35, 91                                 7                6, 66
    40        Alternativa pro Česk. rep. 2017                                                2                  0, 49                                  0                         0
                Ostatní strany nezískaly v okrscích ani jeden hlas. 

PŘehled ZisKů maNdátů

                                                                                                                                                                              Počet mandátů
číslo      název strany                                                                                                                             abs.                           v %

    30       ANO 2011                                                                                                                                         6                           28, 57
      5       Občanská demokratická strana                                                                                                 4                           19, 05
    27       Česká pirátská strana                                                                                                                    3                           14, 29
    26       STAROSTOVÉ (STAN) s regionálními partnery a TOP 09                                                      3                           14, 29
    28       Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD)                                                      2                             9, 52
    39       Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová                                   2                             9, 52
      9       Komunistická strana Čech a Moravy                                                                                        1                             4, 76
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sPoleČeNsKá KroNiKa
ŽiVotNí jubilea NašiCh obČaNů (ledeN–KVěteN 2019)
Jelikož musíme dodržovat nařízení EP a Rady (EU) 2016/6790 GDPR o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, představujeme v tomto Zpravodaji
pouze jubilanty, kteří souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů. 

leden 2019
92 let   Jan Kuřík, Studenec 263
90 let   Josef Havel, Studenec 294
85 let   Zdenka Nejmanová, Studenec R-14
70 let   Josef Kuba, Zálesní Lhota 95
             Lenka Pilařová, Studenec 6

Únor 2019
90 let   Zdena Jebavá, Studenec R-35
85 let   Zdeňka Jebavá, Studenec 83
80 let   Anna Metelková, Zálesní Lhota 160
75 let   Josef Vancl, Studenec 336
             Božena Martincová, Studenec R-25
70 let   Zdeňka Horáčková, Studenec 132
             Rudolf Schober, Studenec R-30

březen 2019
95 let   Matylda Havlíčková, Zálesní Lhota 17
94 let   Ingeburg Prochásková, Z. Lhota 170
91 let   Milan Škrobánek, Studenec 254
85 let   Helena Faistavrová , Studenec R-65
75 let   Libuše Machálková, Studenec 147
             Květuše Wenigrová, Studenec 168
             Stanislav Paulů, Studenec R-7
70 let   Jaroslav Albrecht

duben 2019
93 let   Milada Erlebachová, Studenec R-52
80 let   Vlastimil Ježek, Studenec 124
70 let   Igor Sládek, Zálesní Lhota 124
             Hana Nosková, Studenec 249

Květen 2019
90 let   Olga Povrová, Studenec 214
85 let   Vlastimil Mizera, Studenec 236
75 let   Jana Tauchmanová, Studenec 116
             Stanislav Horáček, Studenec 348
70 let   Eva Albrechtová, Studenec 224
             Marie Benešová, Studenec 74
             Jana Dědečková, Studenec 118
             Marie Mládková, Studenec 206
             Maruše Stříbrná, Zálesní Lhota 54

Zlatá svatba 
Manželé Adela a Josef Grosmanovi
Studenec 149

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví
a hodně životní pohody do dalších let. 
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InFOKanál Obce sTudenec
Vážení spoluobčané, uprostřed tohoto čísla zpravodaje naleznete všitý
dvojlist s i nformacemi o provozu InfoKanálu obce. Součástí je i formulář
k písemnému přihlášení odběru SMS InfoKanálu obce Studenec, který
můžete vytrhnout a vyplněný odevzdat na obecním úřadě.
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VítáNí obČáNKů
      Při jarním vítání občánků dne 15. května 2019 se sešlo 10 dětí. 
Diana Kovářová, Studenec 412                          Wanesa Tauchmanová, Studenec 364
Anna Korytářová, Zálesní Lhota 65                  Veronika Brabcová, Studenec 135
David Šimek, Studenec 179                                 Kristýna Tauchmanová, Zálesní Lhota 1
Elena Grohová, Studenec R-32                           Jakub Hornig, Zálesní Lhota 184 
Mia Jezdinská, Studenec 24                                Šimon Šulc, Studenec 439
      Na vítání občánků vystupovaly děti z Mateřské školy ve Studenci. Děkujeme jim za
účinkování a paním učitelkám za to, že s nimi písničky a říkanky nacvičily. Dětem i rodi-
čům přejeme mnoho radosti a spokojenosti v dalším životě. Marcela Šírová
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sTudenecKé
míle 2019
O pohár starosty obce studenec
      Letošní ročník je opět za námi a my bychom touto cestou rádi poděkovali Vám všem,
kteří jste nám s tímto náročným podnikem jakýmkoliv způsobem pomohli. Máme tímto
na mysli pořadatele, hasiče, sponzory, majitele přilehlých pozemků, diváky, zkrátka Vás
všechny, kteří jste svojí pomocí a účastí vytvořili na této soutěži opět úžasnou atmosféru.
Dvanáctý ročník navštívilo opět veliké množství veteránů ze všech koutů naší vlasti. K vi-
dění jich bylo přes dvě stě a myslíme, že se bylo opět na co dívat. Mimo veteránů celý
den v areálu zpestřovala živá hudba, ukázka historické zemědělské techniky z muzea
Radka Lukše a děti se mohly vyřádit na skákacím hradu. Dalším velkým tahákem byla
zajisté vojenská ukázka připomínající květen 1945, kterou pro Vás připravil Olda Šimek.
V 11:30 vyjeli soutěžící na trasu dlouhou 83 km, při které navštívili Jilemnici, Vysoké nad
Jizerou a Poniklou. V 17:30 hodin se pak konalo slavnostní zakončení a vyhlášení vítězů
v jednotlivých kategoriích. O letošním ročníku se toho nechá napsat opravdu mnoho.
My jsme se ale letos s pořadateli shodli, že jednou necháme také někoho jiného, aby
Studenecké míle zhodnotil nezávislým pohledem. Přikládáme Vám zde tedy dva články.
Ten první je od Jindřicha Lasíka. Jindra je jeden z nejznámějších redaktorů motorismu
v ČR a jeho články o veteránech najdete v mnoha odborných časopisech. Druhý článek
je od Honzy Brauna, což je šéfredaktor Krkonošského deníku. 
      Závěrem tedy Vám všem veliké díky a těšíme se na Vás opět poslední sobotu v květnu
2020 na shledanou. Mgr. Tomáš Chrtek
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      Většina veteránských akcí má v kalen-
dáři své pevné místo. Jako třeba Stude-
necké míle pravidelně pořádané poslední
květnovou sobotu. Podkrkonošská obec
na Jilemnicku leží ve výšce zhruba 550
metrů nad mořem a odtud i název. 
      Jen málokdo ví, že se v nedaleké Zá-
lesní Lhotě, dnes součást Studence, narodil
Jiří Šlitr, ale veteránisté dobře vědí, že se
tady už dvanáct let pořádají Studenecké
míle. Z nenápadného malého podniku
během let vykrystalizovala krásná akce,
o kterou je takový zájem, že pořadatelé
museli už někdy měsíc před termínem uza-
vřít přihlašování. Na start se letos dostavilo
230 historických automobilů a motocyklů,
všech věkových kategorií od roku 1911,
kdy byl postaven Ford T až po rok 1984, re-
prezentovaný Alfou Romeo Spider. Ala ital-
ský sporťák byl výjimkou, neboť nejmladší
automobily jako Triumph Spitfire nebo
Panther Lima pocházely z druhé poloviny
sedmdesátých let. 
      Když už vzpomínáme na vozidla, tak za
zmínku stojí Dodge Brothers jednoho z or-
ganizátorů Jindry Synka. Stejně jako
„téčko“ zvládl vůz z roku 1918 celou trať,
která se vyšplhala nejen do Vysokého nad
Jizerou, ale i na Rezek. Není však umění
vyjet kopce, ale se stoletými automobily
také sjet. Jak jsme na vlastní oči viděli, ve-
terány se kopců bát nemusí. 
      O něco mladší byly devadesátiletý
Nash 440 nebo Durant De Luxe, či valníček
Chevrolet Truck (1930). Nesmíme zapome-
nout na Ford B s karosérií kabriolet Drauz
z Kolína nad Rýnem. Se čtyřválcem 3, 2

litru o výkonu 50 k bylo v roce 1932 vyro-
beno pouze osm kusů. 
      Lahůdkou byla pak Lagonda T7-16/80
z roku 1934 nebo o něco mladší britský
Wolseley. Z českých automobilů byla nej-
starší Praga Alfa z roku 1928, následovaný
vozy Aero 500 a Tatra 57 z počátku třicá-
tých let. Pravidelnými účastníky jsou dvě
krásná BMW 326 z konce třicátých let. 
      Na každé akci najdeme vždy nějaké za-
jímavé vozidlo. Tentokrát například Wars-
zavu Combi z roku 1969 nebo Opel
Kapitän ještě o deset let starší. 
      Škoda, že jsme pár automobilů na pod-
krkonošských silničkách neviděli v po-
hybu, protože se asi jejich majitelům
nechtělo do kopců. Je to i tím, že Stude-
necké míle nejsou žádnou soutěží, ale po-
hodovým výletem po krásné krajině.
A navíc za pěkného počasí. Malou kapkou
na kráse, nebo spíš pořádnými kapkami
byl „slejvák“, který zastihl účastníky při ob-
čerstvení v Poniklé. Ani Krakonoš, vládce
hor, který byl přítomen, dešti nezabránil.
Dobrá nálada tím ale neutrpěla. 
      Při Studeneckých mílích se sice o nic
nesoutěží, ale někteří si vždy odměny přeci
jen odvezou. Šťastným výhercům a abyste
také viděli, v jakých disciplínách můžete
vyhrát, věnujeme pozornost na konci
článku. 
      Už dnes se těšíme na další ročník, při-
mlouvali bychom se, aby se KRNAP „poch-
lapil“ a umožnil veteránům vyjet na
některý z vrcholků. A jestli chcete starto-
vat, tak se už pomalu přihlašujte. Na
všechny se letos nedostalo. 

sTudenecKé míle
s veTerány pOdKrKOnOším

Jindřich Lasík
Auto&Veteran

Kaleidoskop
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Cena starosty Obec Studenec – auto 
Karel Frank – Durant de Luxe 

Cena starosty Obec Studenec – moto 
Miloš Bartoň – Jawa Villiers 

Cena zakladatele J. Synka 
Jan Dvořák – Tatra 57 

Nóbl automobil do 1945 
Jiří Flídr – Lagonda T7 

Nóbl motocykly do 1945 
Josef Pešina – Jawa 350 

Hogo fogo auto po 1945 
Petr Kondělka – Opel Kapitän 

Hogo fogo moto po 1945 
Robert Antony – ČZ 125 

Předválečná elegance 
Roman Franc – Aero 50 roadster 

Poválečná elegance 
Robert Pithard – Saab 96 V4 

Nejlepší čs. auto po 1945 
Ladislav Máslo – Škoda Felicie 

Nejlepší čs. moto po 1945 
Martin Bartoň – Jawa 250 

Nejlepší padesátka 
Vojtěch Hušek – Stadion 

Předválečný dobový oděv 
Milan Baše – Ford T 

Poválečný dobový oděv 
Tereza Komárková – Š 100 

Předválečná dobová výbava 
Aleš Kukuně – Douglas 

Poválečná dobová výbava 
Petr Stodola – Škoda Octavia Combi
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sTudenecKá vášeň
prO veTerány
přIvíTalI FOrdův KOčár se sedadlem prO TchynI
      Nablýskaní fešáci z předválečné a poválečné doby vyrazili z garáží do krkonošského
Studence. Nechali se obdivovat při soutěžní přehlídce automobilových a motocyklových
veteránů Studenecké míle. Sešlo se jich 250. Limitem byl nejpozdější rok výroby 1970.
„Zájem byl obrovský, účastníky jsme museli odmítat a škrtit startovní listinu,“ uvedl
hlavní organizátor Tomáš Chrtek. 
      Soutěž historických automobilů a motocyklů v krkonošském Studenci byla skvo-
stnou přehlídkou automobilových a motocyklových veteránů z předválečné a poválečné
doby. Dvanáctý ročník nabídl divákům opravdové lahůdky. Nejstarším vozem mezi ple-
jádou historických značek byl americký Ford T, vyrobený v roce 1911 v Detroitu. Byl to
první automobil na světě, který se díky Henrymu Fordovi začal vyrábět velkosériově.
Zhotovil 15 milionů této značky a postavil jím Ameriku na kola. 

stoletý VůZ mu PŘiVeZli lodí
      Do Studence ho přivezl Milan Baše z Jaroměře. Přes sto let starý automobil koupil
v roce 2008 na internetu z Ameriky. Na aukčním portálu e-bay si ho pořídil za 20 tisíc
dolarů od sběratelů v San Diegu. K němu domů do jaroměřské garáže doputoval nejprve
lodí z Kalifornie do polské Gdyně, odkud si slavný Fordův model odvezl náklaďákem.
Vedle transportu lodí a vykládky v polském přístavu musel ještě sáhnout hluboko do
kapsy při placení stotisícového cla na českém celním úřadu. Tahle hračka ho tak přišla
bezmála na půl milionu korun. 
      „Dodělal jsem mu střechu a blinkry. Ještě, když ji neměl, tak jsme ukazovali směr jízdy
rukama. To bylo něco pro lidi! Jakmile jsme přidali na auto střechu, tak se ukázalo sig-
nalizování rukama na křižovatkách nebezpečné,“ popisoval Milan Baše. 

Jan Braun
Krkonošský deník
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sedadlo Pro tChyNi
      Fordův kočár bez koní nejprve startoval postaru, klikou. „Jenže po nastartování se
hned rozjížděl a naskakoval jsem za jízdy. Dneska už mám startér. Ale pro lidi občas na-
startuju klikou. Je to atrakce,“ nezdráhal se připomenout dávné časy. Mezi historickými
prvky třísedadlového vozu vyčnívá také speciální osamocené sedadlo, umístěné za
hlavní kabinou. „Tomu se říkalo mother in law seat. Sedadlo pro tchyni,“ usmál se. 
      Ford T z roku 1911 má dvě rychlosti a zpátečku a spotřebu 15 litrů na 100 kilometrů.
Jakmile skončí zima, Milan Baše ho provětrá na cestě z Jaroměře do Hradce Králové. „Jez-
dím s ním skoro každý týden, absolvuji zhruba deset soutěží ročně, některé i v zahraničí,“
dodal. A všude bývá středem pozornosti. 

tŘiCet roKů leŽela V seNě
      Historickou motorku, zapomenutou v seně sousedem z chalupy, si hýčká Ondřej
Šubrt z Vrchlabí. „Mám ji už 35 let. Tehdy jsme na chalupě přišli na návštěvu k pánovi
a zjistili, že má třicet let schovanou motorku v seně. Tak jsme ji vyhrabali a vzali si ji,“ při-
blížil cestu k pokladu, o který dodnes pečuje. 
      „Důležité je, aby na motorku nepršelo, protože může časem zrezivět. Používám leštící
lak, každý rok vyměňuju převodový olej, dávám červený olej do benzínu,“ upřesnil in-
gredience. Na Studenecké míle jezdí Ondřej Šubrt pravidelně hned od prvního ročníku.
„Dneska už sem jezdí tolik aut a motorek, že jich tady je strašně moc a nechtějí další brát.
Mně se ve Studenci hrozně líbí. Jsem tady moc rád. Mám to kousek od baráku, líbí se mi
příjemná atmosféra díky zdejším lidem a nádherné auťáky, které se ve Studenci schází,“
vyslovil pochvalu krkonošské přehlídce. 

luXusNí laGoNda
      „Snažíme se dělat akci lidově. Aby si ji všichni užili, udělali pohodu. Aby se nehádali
u soutěží, proto neděláme závody na rychlost a body. Je to příjemné setkání lidí, kteří
mají rádi veterány,“ charakterizoval Studenecké míle hlavní organizátor Tomáš Chrtek.
„Sešla se tady celá škála vozidel předválečné výroby i velice cenné poválečné značky,
které jsou zajímavé výkonem, počtem válců, velikostí. Jsou to auta mimořádné hodnoty.
Mne úplně uchvátila Lagonda z roku 1934 litomyšlského majitele. To je pecka, výjimečný
kousek. Hotový křišťál,“ rozplýval se nad vzácným exponátem britské automobilky, která
se specializovala na výrobu luxusních vozů, z nichž jeden vlastnil i ruský car Mikuláš II.
Pořádání přehlídek historických vozidel rozproudilo ve Studenci doslova vášeň pro ve-
terány. „Díky Studeneckým mílím se u nás začalo věnovat veteránům hodně lidí. Letoš-
ního ročníku se jich účastnilo přes třicet. To považuji za unikát v republice. Nemyslím si,
že by nějaká jiná vesnice v republice měla tolik veteránistů na takové úrovni,“ připomněl
Tomáš Chrtek. 
      „Každý veteránista má od dvou kusů výše. Někdo jich má šest a pokaždé bere na sou-
těž něco jiného. Málokdo má jen jednu motorku. Někdo mašinu zdědí, někdo koupí.
Kdyby lidi ve Studenci vytáhli všechny historické stroje, co mají, tak sami naplníme celou
startovní listinu. Když vás to chytne, tak už se tomu prostě musíte věnovat,“ řekl výstižně. 

13

STUDENECKÝ-ZPRAVODAJ-3-0619-64+4.qxp_Sestava 1  17.06.19  11:25  Stránka 13



regulace olešky. Letošního roku prove-
dena měla býti regulace Olešky od č. 86
(Horáček Raimund) až k č. 47 (Kobrle Vác-
lav). K věci však nedošlo. Přípisem okres-
ního úřadu ze dne 29. května t. r., čís. 13648
zproštěn byl starosta obce Emil Flégl
úřadu. Starostenský úřad zastával prozatím
1. náměstek starosty Josef Exner. 

8. slet všesokol. 8. sletu všesokolského
v Praze zúčastnilo se ze zdejší jednoty 48
členů společného vystoupení. Tohoto roku
v zimě zřídila těl. jednota Sokol svůj lyžař-
ský odbor. Cvičitelem stal se Ant. Horčička. 

rozvodnění potoka. 8. července, násled-
kem prudkých a vydatných dešťů, vystou-
pila Oleška místy z břehů a rozlila se po
okolí. Toto rozvodnění místního potoka
nemělo však žádných vážných následků. 

40 let hasičstva. 18. července oslavil Sbor
dobr. hasičů své 40leté trvání. V 9. 30 hod.
ráno konána byla slavnostní valná hro-
mada v hostinci u Johnů. V 1 hod. odpol.
konal se průvod od Špice po vsi na louku
Josefa Karáska č. 19, kde byla uspořádána
slavnost. Po uvítání přítomných a slavno-
stním proslovu následovalo cvičení le-
zecké, cvičení se stříkačkou, cvičení
poplachové a samaritánské a konečně cvi-
čení se žebříky. Při slavnosti účinkovala
místní hudba. Večer konala se pak taneční
zábava u Višňáků. 

škola. 1. září nastupuje učitel Josef Ko-
vanda místo spr. školy v Újezdě Svatoján-
ském u Lázní Bělohradu a učitel M. Jelínek
odchází na měšť. školu do Poniklé. 
Uč. M. Votočková vrátila se tohoto dne z Ja-
blonce n. N. na své def. místo do Studence.
Na škole bylo zapsáno na počátku šk. roku
1926/27 pouze 91 dětí. Tento malý počet
žactva zavinil opětné zrušení jedné třídy,
takže od 1. září t. r. vyučuje se na zdejší
škole jen ve 4 třídách a vyučují zde říd. uč.
Ant. Řehoř, učitelé Jan Hák, Marie Votoč-
ková a Alois Frýba. 

místní osv. komise. 5. října ustavena byla
v obci místní osvětová komise, jejíž prvým
předsedou zvolen František Šorm č. 187,
místopředsedou Jan Jebavý, knihovníkem
a jednatelem Rudolf Tomáš, pokladníkem
Frant. Šorm č. 179. 
Tato místní osvětová komise uspořádala
ihned obecní knihovnu z obecního pří-
spěvku. Této knihovně darovala zdejší těl.
jednota Sokol 45 knih úplně zdarma. 

28. říjen. 28. říjen oslaven byl opět všemi
spolky společně. O významu dne promlu-
vil uč. Frant. Lupínek z Kolína a J. Riegr,
přednosta stanice z Jilemnice. 

Nový starosta. 4. listopadu provedeny
byly volby obecního starosty ze členů za-
stupitelstva. Starostou byl zvolen Josef Viš-
ňák, hostinský, č.  6. Za člena obecního
zastupitelstva přibrán z náhradníků Josef
Vízner. 

14
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Návěstní tabule. V listopadu pořídila obec
nákladem 570 Kč tři návěstní tabule. Jedna
umístěna byla proti hostinci Fr. Vitvara „na
Špici“, druhá u okresní silnice před obcho-
dem Josefa Jebavého č.  296 (konsum)
a třetí u obecné školy. 

ant. Řehoř. škola. 1. prosince odešel do
výslužby řídící učitel Antonín Řehoř (de-
kret zem. školní rady v Praze ze dne 19. lis-
topadu 1926, čís. 120706). 
Jmenovaný narodil se dne 1. září 1866
v Horní Branné, kde navštěvoval obecnou
školu. Dvě třídy školy měšťanské vychodil
v Jilemnici a dvě třídy reálky v Jičíně, načež
studoval na učitelském ústavě v Jičíně, kde
roku 1886 maturoval. Ve zdejší obci učil 19
roků jako učitel a 4 roky a 3 měsíce jako ří-
dící učitel. Učitelskou práci konal poctivě
a svědomitě a získal si svojí milou povahou
sympatie všeho občanstva. Odpočinek
tráví v zdejší obci, kde má vlastní domek.
Je členem obecního zastupitelstva, před-
sedou spolku divadel. ochotníků Lidumil,
pokladníkem Kampeličky, členem Sokola
a Sboru dobr. hasičů, kde byl 13 let jedna-
telem. 
Správou školy po říd. uč. Ant. Řehořovi po-
věřen byl zatímně učitel Jan Hák. Uprázd-
něné místo obsazeno bylo učit. čekatelkou
Hedvikou Šturmovou z Jilemnice. 

Fejfar a mládek. V letošním roce vykazuje
zastavená plocha budov továrních a obyt-
ných fmy Fejfar a Mládek proti roku 1910
zvětšení o plných 450 %. S postupným roz-
šiřováním továrny stoupl i počet zaměst-
nanců, kteří docházejí sem i z vesnic
přilehlých. Podnik způsobil, že naši lidé na-
lezli výdělek doma a nemusili hledati práci
jinde. Studenecká továrna má veliký vý-
znam na osídlení Studence, ve kterém po-
loženy byly brzdy vůči vystěhovalectví,
které zde bylo nápadným a nezdravým zje-
vem. 

Průměrný počet zaměstnanců v letech
1921 až 1926 jeví se následovně:
      V roce 1921 . . . . . 160 zaměstnanců, 
      v roce 1922 . . . . . 200 zaměstnanců, 
      v roce 1923 . . . . . 230 zaměstnanců, 
      v roce 1924 . . . . . 265 zaměstnanců, 
      v roce 1925 . . . . . 260 zaměstnanců, 
      v roce 1926 . . . . . 255 zaměstnanců. 

V roce 1910 činil počet zaměstnanců 40 až
50. 

15

minulosti 25 I rok 1926
bez jazykové úpravy
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Zprávy
Zš a mš sTudenec
      V době vydání tohoto čísla Studeneckého zpravodaje bude chybět do konce škol-
ního roku 2018/2019 jen pár hodin a žáci devátého ročníku se rozletí „do světa“. Nejvíce
žáků si vybralo Střední průmyslovou školu v Jičíně a všech 9 žáků bylo na tuto školu při-
jato. Šest žáků se vydalo na okolní gymnázia (Jičín, Jilemnice, Vrchlabí) a pouze pět žáků
si vybralo učební obory včetně klasických řemesel, z nichž učební obor zedník si vybral
jeden z žáků po 17 letech od posledního zedníka ze studenecké školy. Dvě žákyně byly
také přijaty na nově zřízený obor praktická sestra při Gymnáziu a Střední odborné škole
v Jilemnici. Na studijní obory odešlo z tohoto ročníku 87,5 % žáků, což je určitě dobrým
vysvědčením kvality výuky a přípravy na celostátní přijímací zkoušky. 
      Vedle své hlavní činnosti je i záměrem studenecké školy naplňování funkce komu-
nitní školy, což bylo oceněno i v rámci soutěže o Vesnici roku již v roce 2010. Jednou ze
součástí této funkce je údržba rozsáhlého areálu, který je vesměs zajišťován z rozpočtu
školy. Na údržbu a každoroční pravidelné revize je vynaloženo okolo 15 % z pravidelného
příspěvku Obce Studenec na provoz školy. Jen letošní generální oprava herních prvků
před školou (lanovka, houpačky, hrad) stála více než 80 tisíc korun. A tou největší od-
měnou za péči o areál je především vysoká návštěvnost včetně doby mimo vyučování
a pochvala těch návštěvníků, kteří Studenec pouze navštívili. 
      Je pochopitelné, že celý areál školy včetně budov a vybavení je řádně pojištěn, i když
vedení školy muselo absolvovat několik jednání o prodloužení smlouvy, což bylo způso-
beno vysokým plněním z pojištění odpovědnosti (především školní úrazy), které dosáhlo
271 % pojistné částky. Nakonec se podařilo pojistnou smlouvu prodloužit o další rok bez
spoluúčasti rodičů, ale s navýšením pojistné částky o 40 %. Zároveň se škola zavázala pří-
sněji posuzovat jednotlivé úrazy (bezpodmínečné nahlášení úrazu v den úrazu třídnímu
učiteli nebo vyučujícímu, spoluúčast žáka, který zavinil úraz porušením školního řádu). 
      S tímto školním rokem bude také uzavřen projekt Kvalitním vzděláváním k rovným pří-
ležitostem v rámci tzv. Šablon. Pedagogové studenecké školy absolvovali v průběhu dvou
let řadu vzdělávacích kursů v celkovém rozsahu 720 hodin. Z finančních prostředků byl dále
podpořen školní asistent, doučování žáků a klub zábavné logiky a deskových her zaměřený
především na šachy. Značná část finančních prostředků byla rovněž použita na doplnění
knihovního fondu školní knihovny a nákupu pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními. 
      Fond školní knihovny bude navíc od nového školního roku zpřístupněn veřejnosti, neboť
i studenecká škola postupně naplňuje proces digitalizace, který se projeví nejen v rámci kni-
hovny, ale i ve formě elektronických žákovských knížek (od 6. ročníku) a elektronické třídní knihy. 
      V průběhu května také studeneckou školu navštívil tříčlenný tým z odboru kontroly
Krajského úřadu Libereckého kraje, který se věnoval kontrole účetnictví, čerpání finanč-
ních prostředků ze státního rozpočtu, vedení personální agendy a tvorbě a využití Fondu

16
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kulturních a sociálních potřeb (FKSP). Kontrola neshledala žádné pochybení a drobné
nedostatky byly odstraněny ve lhůtě stanovené kontrolním týmem. Protokol o kontrole
bude součástí veřejně přístupné Výroční zprávy za rok 2018/2019, která bude předklá-
dána zřizovateli Obci Studenec na podzimním zastupitelstvu. 
      Všichni zaměstnanci školy přejí dětem bezva prázdniny a rodičům báječnou dovo-
lenou. PaedDr. Petr Junek

úspěchy žáKů Zš ve vědOmOsTních sOuTěžích

17

      I v tomto roce jsme se zapojili do řady
matematických soutěží. Bohužel zájem žáků
je rok od roku menší, přesto se můžeme
i letos pochlubit řadou úspěchů. Začněme
lednem, kdy žáci 9. tříd soutěžili v okresním
kole  Matematické olympiády, odkud si
krásné 1. místo a postup do okresního kola
přivezl Tomáš Podzimek. Magdaléna Bušá-
ková obsadila pěkné 5. místo. Mezi žáky 5.
tříd se umístili na 5. místě Josef Šedivý, na
15. místě Barbora Chrástová. Tomáš Pod-
zimek svoje kvality potvrdil následně
i v krajském kole, kde se stal úspěšným řeši-
telem a do Studence dovezl cenné 6. místo. 
      Tradičně v březnu se účastníme meziná-
rodní soutěže Matematický klokan, kde vý-
sledky testu napsaného ve škole putují do
okresního, krajského, republikového a me-
zinárodního kola. Výsledky našich kadetů
(kategorie 8.–9. třída) dominovaly v okrese
– Nikola Hamáčková 1. místo, Radim Link
3. místo. V kraji Nikča obsadila výborné 4.
místo mezi 1 947 soutěžícími!
      V dubnu se na okresní kolo Matema-
tické olympiády probojovali žáci z 6. a 8.
třídy. Velmi dobře si vedl Samuel Mečíř,
který mezi ostatními šesťáky obsadil 4.
místo, žáci 8. B Daniel Mečíř a Radim Link
obsadili dělené 6. místo. 
      V květnu se tradičně účastníme oblíbené
soutěže Pythagoriáda, kde žáci během 60
minut řeší 15 logických úloh, u nichž nemusí
zapisovat postup řešení, ale k hodnocení

stačí pouze výsledek. Přestože se školního
kola zúčastnilo poměrně dost dětí, do okres-
ního kola postoupili pouze žáci 5. a 8. třídy.
Nejprve soutěžili žáci z 5. třídy. Nejlépe si
vedl Jakub Dědeček, který získal 6.–9.
místo, Josef Šedivý 14.–17. místo, Karolína
Česáková, Ondřej Jirout a Šimon Mejsnar
obsadili 18.–23. místo z 35 účastníků. Mezi
žáky 8. tříd získal cenný skalp Radim Link 1.
místo, 4.–9. místo obsadil Daniel Mečíř
a 12.–17. místo Matouš Kuřík. 
      Školní kolo soutěže Pangea pro 4.–9.
ročník proběhlo v únoru. Do finálového
kola, které se konalo 17. 5. v Praze, se letos
probojovali 3 žáci naší školy. Josef Šedivý
se umístil na 26. místě, Šimon Ulvr na 27.
místě a Tomáš Podzimek na 22. místě. 
      Velmi úspěšní byli i žáci 9. ročníku
v okresním kole Fyzikální olympiády, kde
Tomáš Podzimek obsadil vynikající 1. místo
a postoupil do krajského kola v Liberci, kde
vybojoval skvělé 10. místo, a Aleš Mühl-
bach, který získal cenné 3. místo. 
      V okresním kole Biologické olympiády
se na 8. místě umístil Kryštof Macháček,
na 17. místě Matouš Kuřík a na 23. místě
magda bušáková. 
      Všem dětem, které se zapojují do sou-
těží, patří velký dík a do příštího školního
roku si přejme alespoň podobné výsledky
jako letos, ať se o nás v okrese i kraji ví. 

PaedDr. Dana Synková
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jarní ZprávIčKy
Z maTeřsKé šKOly
sTudenec
      V dubnu jsme se těšili na Velikonoce. Školkou zavoněly perníčky a do košíčků z papíru
naskákali velikonoční zajíčci. Nechyběla ani vajíčka a veselé koledování. Vzhledem
k tomu, že Velikonoce byly letos až na konci dubna, přešli jsme po svátcích jara zrovna
na Čarodějnice a školka byla vzápětí jak vyměněná. 
      Květen byl ve školce měsícem divadel. 3. května přijelo do naší školky divadélko On-
dřej a prožili jsme opravdu veliké objevování planet z Vesmíru. Z dětí se staly nadpo-
zemští zahradníci, květiny, trpaslíci a opravovali jsme rozbité planety. Ke každé planetě
nás dovezla kosmická loď a tancovali jsme a zpívali. Podívaná to byla opravdu zajímavá.
Květen měsíc divadla pokračoval. Rádi jsme přijali pozvání našich kamarádů ze 3. B a při-
šli se podívat na jejich Večerníčkové představení, které nacvičili se svojí paní učitelkou.
Každá hádanka, kterou jsme od Večerníčka dostali, schovávala krásnou písničku. Zazpí-
vali jsme si Včelí medvídky, Rumcajse, Maxipsa Fíka, Či a či a čičiči… i další písničky. Před-
stavení se třeťákům moc povedlo a zasloužili si veliký potlesk. I pohádky Mrazík a Šťastný
smolař v podání žáků 9. tříd měly u dětí ze školky veliký úspěch. Kluci se mohli vyfotit
s motorkou Šťastného smolaře a holčičky si zatancovaly na konci představení s Nastěn-
kou a Mrazíkem. 
      Předškoláci na jaře nemohou zahálet, a proto se pilně připravují na školu. Přijali po-
zvání k trojímu putování školou, kde si zkouší, co je v září ve škole čeká. Po celý školní
rok se zapojovali do projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Jedno z témat bylo
např. vytvořit příběh o vysloužilém elektrospotřebiči. A tak jsme tvořili leporelo a příběh
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o tom, jak se lednička a televize dostala z obchodu do rodiny. Po pár letech přestali slou-
žit, a tak se rodina rozhodla, že se vysloužilých spotřebičů zbaví. Rodinka, ale nevěděla,
že se elektrospotřebiče mohou recyklovat, proto lednička i televize skončily v kopřivách. 

Díky tomuto projektu děti už vědí, jak správně třídit odpadky, že i baterie a elektro-
spotřebiče pomocí recyklace dále slouží. 
      15. 5. předškoláci vystoupili na akci Vítání občánků a přednesli pár krásných básniček
a písniček. 
      23. 5. všechny děti i paní učitelky si vyzkoušely orientační běh na fotbalovém hřišti
v rámci celosvětového dne orientačního běhu. 
      29. 5. se celá naše školka vydala na celodenní výlet do FAJN PARKU v Chlumci nad
Cidlinou. Výlet to byl krásný. Děti zaujala spousta nádherných atrakcí. Navštívili jsme
Hmyzákov, Dinoprales, Indiánov, Opičí dráhu, Kilimanžáro, Hopsálkov, Zvířátkov… Projeli
se auty i vláčkem a zhlédli jsme vystoupení pravého kouzelníka pana Kravaty. 
      31. 5. jsme oslavili Den dětí. Zahráli jsme si spoustu soutěží a dostali sladkou odměnu. 
      Ještě nás toho ve školce hodně čeká, než nastanou prázdniny. Třeba Cesta za pokla-
dem, přespávání předškoláků přímo ve třídě mateřské školy, vycházky naší krásnou kra-
jinou, hry na zahradě s vodním světem… 
      V pátek 14. 6. se předškolní děti zúčastní Olympiády Mateřských škol v Nové Pace.
Celý květen pilně trénovali běh, skok daleký i hod kriketovým míčkem. Jaké bylo jejich
umístění se budete moci dočíst v příštím čísle zpravodaje. 
      Přejeme dětem, aby se jim následující akce i všední dny, které zbývají do letních
prázdnin, moc a moc líbily. Krásné prázdniny, slunné a klidné dny při odpočinku a do-
volených. 

Kolektiv učitelek MŠ Studenec
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Zápis do 1. třídy
pro školní rok 2019/2020

      12. duben 2019 byl pro mnohé předškoláky dnem svátečním. V doprovodu svých
rodičů přišlo do školy k zápisu do 1. třídy postupně 36 dětí ze Studence, Bukoviny, Zá-
lesní Lhoty, Horek u St. Paky, Čisté u Horek, Nedaříže, Levínské Olešnice a Borovnice. Děti
i jejich rodiče byli přivítáni hned u vchodu usměvavými dívkami z 8. třídy. 
      Dívky se věnovaly dětem i jejich rodičům v učebně 3. třídy, kde byla pro všechny při-
praveno zázemí. Zatímco rodiče „úřadovali“, děti lepily, aby si odnesly společně dotvo-
řený stojánek na pastelky, který jim předpřipravily děti ze školní družiny pod vedením
vedoucí vychovatelky Vendy Vikové. K osvěžení všech sloužil domácí zákusek z dílny
kroužku pečení pod vedením paní V. Bekrové a pro děti džus či pro rodiče káva a čaj. 
      V prvních třídách pak děti ukázaly p.  učitelkám Ivě Exnerové, Markétě Šimkové
a Zdeňce Erbenové, co všechno už ovládají. Potvrdilo se, že předškoláci jsou šikovní a na
1. třídu se těší. Jen bude třeba často dopilovat „řeč“, která umí hodně potrápit. Za od-
měnu si děti odnášely Lego taštičku, kindervajíčko a pozvánku ještě k dalším třem náv-
štěvám velké školy. Aby si ji prohlédly za pomoci pohádkových bytostí, ve školních
lavicích při výtvarném tvoření zkusily „dávat pozor“ a zasportovaly si za pomoci velkých
školáků. 
      A kolik budeme mít v naší škole příští školní rok prvňáčků? 2. září 2019 přivítáme 31
žáčků ve 2 prvních třídách. Už se na ně moc těšíme.
Všem, kteří se podíleli na přípravě a vlastním průběhu zápisu, děkuji. 

PaedDr. Dana Synková, zástupkyně ředitele ZŠ a MŠ
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putování pro budoucí prvňáčky
V úterý 7. 5. 2019 se do školy přišli po-
dívat naši budoucí prvňáčci. Třídy 7.A
a 7.B jim připravily pohádkové puto-
vání po ško le. Děti provázeli Krá ska
a zvíře, Asterix, Včelí medvídci, Bořek
stavitel, Simpsonovi, čarodějky, ví ly
a další bytosti ze světa pohádek. Děti se
seznámily s prostory tříd, šaten, jí-
delny,družiny a cestou plnily úkoly, za
které na konci dostaly sladkou od-
měnu.
V úterý 14. 5.2019 zavítali budoucí prv-

ňáčci opět do školy. Tentokrát usedli do lavic a z papírových talířů, krepového
a barevného papíru vyráběli sluníčka. O sluníčku se také naučili básničku.
V úterý 21. května 2019 se
konala třetí návštěva bu-
doucích přeškoláků. Ten-
tokráte se všichni setkali
na multifunkčním hřišti
u školy, kde plnili pře-
vážně sportovních úkoly.
Velmi zdatně pomáhali
s organizací p.uč. Z.Erbe-
nové a p.uč.Brožové žáci
6.A. Pro předškoláky bylo
připraveno deset stano-
višť na multifunkčním
hřišti, kde děti soutěžily
s obručemi, jely slalom na
koloběžce, skákaly v pytli,
střílely míčkem na cíl, ko-
paly na bránu. Za každý
splněný úkol dostali malí
sportovci razítko. Po vy-
plnění všech úkolů na děti
čekala sladká odměna
a nálepka.

Mgr. Dana Chrástová
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Pohádka MRaZÍk
v podání žáků 9. a
      Ačkoliv květnové přízemní mrazíky obvykle očekáváme, Mrazíka od 6. do 10. 5. jsme
rozhodně nečekali. Vlastně vzhledem k daným okolnostem jsme už ani nedoufali, že po-
hádku dáme dohromady. Máme v našem vzdělávacím plánu nějaká „pravidla hry“ a kdo
je nerespektuje, nemůže hrát. Z jednadvaceti členné třídy tak zbylo „dvanáct statečných“.
Role si na poslední chvíli mezi sebou rozdělili a v neděli večer se ještě snažili trochu po-
trénovat. V pondělí už na ně čekaly naše nejmenší dětičky. Trochu to trvalo, než se vše
začalo dařit, ale naši amatérští herci si naštěstí nechali poradit a vzhledem k tomu, že
jim na představení dost záleželo, výsledky se dostavily celkem rychle. Každý měl několik
rolí, několik převleků a za oponou tedy dost práce. Celých 45 minut si nikdo nemohl do-
volit udělat pauzu, ani na chvilku. Každý den kromě středy deváťáci odehráli tři i čtyři
představení. Navštívila nás také MŠ Lhota, ZŠ Čistá a Martinice. 
      S pomocí šikovných maminek a babiček vznikly krásné kostýmy, podařily se i některé
kulisy. Za zhodnocení stojí jistě i„herecké výkony“. Důležité je, že všem bylo dobře rozu-
mět i proto, že mluvili nahlas, nikdo svojí roli jen neodříkával. Nastěnka – Denča Got-
tvaldová, proto byla dostatečně křehká, Ivan – Ondra Košťál, zase sebevědomý, Hříbeček
– Honza Pauček, nečekaně moudrý, Jaguška – Vláďa Korda, plná energie, Marfuša -
Majda Bušáková, rozmazleně vzteklá, macecha – Natka Kodymová, krásně protivná, Mra-
zík – Martin Fejfar, důstojný… a tak bychom mohli jmenovat všechny role. I ty zprvu ne-
nápadné a tzv. vedlejší role byly odehrány s velkým nasazením, jako třeba babka s dřívím
na zádech v podání Martina Falty, který svým výkonem jistě překvapil i sám sebe. Ostatní
herci, Matouš Jílek – tatínek Nastěnky, loupežník, Nikča Hamáčková – matka Ivana i že-
nicha Marfuši, Mourek, žebrák, tanečnice, Vanča Hofmanová – vypravěčka, tanečnice,
dohazovačka, Kryštof Macháček – nápověda, opona, pařez a medvěd, byli všichni ve
skvělé formě. Celkový dojem z pohádky byl jistě vystižen slovem legrace. Mezi dětmi
občas panuje mylný názor, že pokud se do role moc vžijí, tak se přede všemi ztrapňují.
Pobavit publikum není nikdy jednoduché a my dáváme dětem formou divadla možnost
vyzkoušet si to. Kdo této možnosti využil, určitě nelituje a názor, že bylo něco trapné,
kupodivu také nesdílí. Diváci z řad rodičů a příbuzných i studenecká veřejnost nás také
poctili svojí návštěvou, dobře se bavili, na své potomky byli pyšní a to nám dělá samo-
zřejmě velkou radost. 
      Poděkování patří také vedení školy za nákup barev, kterých je při výrobě kulis velká
spotřeba, za úpravu rozvrhu v době představení a za celkovou podporu všem, kteří se
na divadle podíleli. 
      Za „režii“ musím konstatovat, že tento projekt v devátém ročníku je dost vysilující,
ale pokud se dílo podaří, tak je důvod do toho jít znovu. V jistých ohledech bude nutná
inovace, protože složení našich tříd se neustále mění, jak co do počtu žáků, tak i jejich
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schopností a nelze tedy uplatňovat univerzální model tohoto jinak velice potřebného
projektu. 
      Děkuji všem letošním hercům, a to bez uvozovek nad tím slovem, protože v mých
očích jste si vedli výborně. Všem deváťákům přeji, aby se jim na vybraných středních
školách líbilo a dařilo. Bylo by dobré, kdyby si někteří uvědomili, že úcta a respekt jsou
nedílnou součástí života každého slušného člověka, kterého náš svět opravdu potře-
buje…Jasbé? A bašta! 
      …(překlepy ze scénáře, které se uchytily…jasné, a basta) „Tajemství úspěchu v životě
není dělat, co se nám líbí, ale nalézt zalíbení v tom, co děláme.“ T. A. Edison

Mgr. Romana Macháčová, vyučující ČJ a režisérka

Šťastný sMolař
divadlo 9. B
      Na konci května třída 9. B zpestřila dětem závěr školního roku svým divadelním pře-
stavením „Šťastný smolař“. Celkem v 15 vystoupeních pobavili deváťáci svým výkonem
děti ze školky, školy a také rodiče a veřejnost. 
      Pohádka „Šťastný smolař“ vypráví o kominíkovi, který má odmalička smůlu. A protože
se jí chce zbavit, vydá se na cestu za štěstím. Příběh je poskládaný z různých setkání
hlavního hrdiny s dalšími postavami. Najdeme tu spoustu známých situací a momentů,
které někdy v životě potkají snad každého. Je zde ukryto mnoho moudrých rad a také
ironických narážek na dění u nás i ve světě. Proto je pohádka bližší pro „vyzrálejší“ diváky,
kteří dokážou tyto vtipné poznámky jednotlivých postav lépe pochopit. 
      Deváťáci se s velkým odhodláním pustili do nacvičování této náročné pohádky. Vy-
ráběli kulisy, sháněli si kostýmy. Musím je pochválit za to, jak rychle se naučili texty svých
postav, jak byli snaživí a disciplinovaní. Hezky se s nimi pracovalo. Bylo znát, že všem zá-
leželo na úspěšném výsledku jejich práce… A v posledním květnovém týdnu si vše vy-
zkoušeli už před opravdovým obecenstvem. Před každým představením nesměl chybět
„bojový pokřik“, aby alespoň trochu opadla tréma. A mohlo se začít hrát… Když se lidé
podílejí na společné práci, vždy je to stmelí…, což bylo zde opravdu zřetelně vidět. Po
skončení tohoto divadelního týdne někteří přiznali, že jim ta atmosféra kolem divadla
bude opravdu chybět… 
      Pohádky nás však nemají pouze pobavit, můžeme v nich dokonce najít i spoustu
krásných a pravdivých ponaučení, která mohou být kompasem v našem životě… Do-
volím si proto připomenout alespoň dvě moudra, která zazněla v závěrečné části po-
hádky: „… štěstí najde ten, kdo učiní šťastným někoho jiného…“ a „…štěstí je tam, kde
není neštěstí…“

Mgr. Monika Mečířová, vyučující ČJ a režisérka
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Závod Ještědská hlídka
hRádek nad nisou
      V pátek 10. 5. v ranních hodinách jsme vyrazili do Hrádku nad Nisou, abychom se
zúčastnili branného závodu Ještědská hlídka. Už odjezd se nám trochu zkomplikoval,
a proto jsme přijeli o chvilku později. Naštěstí to náš výsledek neovlivnilo. Jen co jsme
dorazili, paní učitelka nás zaregistrovala a našli jsme si místo na věci. Pak následoval ná-
stup. Závod pořádala Armáda České republiky, takže jsme mohli spatřit i vysoko posta-
vené armádní hodnostáře. Po nástupu začal oficiálně závod a jednotlivá družstva
vybíhala na trať. Každé družstvo mělo pět členů. Závodilo se ve dvou kategoriích: I. 6. -
7. třída a II. 8. -9. třída. V I. kategorii jsme měli pouze zástupce 7. třídy (Paučková Lucie,
Bourová Zuzana, Konečný Standa, Svatý Vašek, Novotný Jonáš), ve II. zástupce obou tříd
(8. třída – Štefanová Markéte, Štefan Jan, Berger Ondřej, Vaníček Ondřej, Mečíř Daniel;
9. třída – Urbancová Klaudie,
Šimáček Jakub, Ulvr Šimon,
Junek Jakub, Jandura Tomáš).
V závodu šlo o to, zaběhnout
co nejrychleji vyznačenou trať
a udělat co nejlépe úkoly,
které nám byly dány. Ve vý-
sledku se body, které jsme zí-
skali, odčítaly od celkového
času. Při registraci jsme dostali
průvodku, do které se zapiso-
valy jednotlivé výsledky na
stanovištích, a každý ještě pa-
mětní vojenskou známku. Vyrazili jsme tedy na trať a za okamžik jsme doběhli k prvnímu
stanovišti. Byla to střelba ze vzduchovky na biatlonové terče. Hned vedle byl hod gra-
nátem na cíl. První část cesty byla určitě nejtěžší, protože jsme běhali mezi šlahouny
keřů a chvílemi jsme běželi i do kopce. Třetí stanoviště bylo o kus cesty dále a byl to vě-
domostní test. Pak následovala topografie. Další stanoviště prověřilo naši fyzickou zdat-
nost, jelikož jsme museli dělat shyby. Na další zastávce jsme přelezli jednoduchou
lanovou překážku a posledním úkolem byla zdravověda. Tam jsme trochu ztroskotali.
Když jsme doběhli do cíle, mohli jsme si dát guláš a další jídlo a pití, které pro nás armáda
nakoupila a připravila. Zatímco jsme čekali na výsledky, mohli jsme si prohlédnout vo-
jenské vybavení a zhlédnout doprovodné programy. Pak byl nástup a vyhlášení vý-
sledků, které naneštěstí proběhlo v dešti. Zástupci deváté třídy skončili na druhém místě.
Pak už následoval návrat do Studence. Myslím, že si den všichni užili a jen můžeme dě-
kovat paní učitelce Brožové, že nám umožnila něco takového zažít. 

Jakub Šimáček, žák 9. tř. 
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ČaRoděJnice Ve 3. a
      Pokud byste se vyskytli
poslední dubnový den v naší
škole, zažili byste neobyčejné
věci. Do školy přilétaly různě
nastrojené čarodějnice, které
měly svůj slet ve 3. třídě.
V převlecích probíhala celá
výuka a také jsme v nich nav-
štívili jiné třídy. O přestávkách
probíhal volný čarodějnický
rej, kterému se zájmem přihlí-
želi žáci z jiných tříd. Stará ča-
rodějnice i ostatní ve třídě si
tento den náramně užili. 

Za 3. A. drápem naškrábala
stará čarodějnice Marcelína

den ZeMě a naŠi Páťáci
      Den Země 2019 prožili žáci pátých tříd v nově upraveném areálu Hraběnka v Jilem-
nici. Čekal na ně pěší okruh a plnění úkolů na sedmi stanovištích (Jožin z Bažin, Jak se
chová kráva, Pavouci a pavučiny, První pomoc, Moje ekologická stopa na Zemi….). Cílem
bylo vyluštit tajenku. Na každém stanovišti jsme museli splnit úkol a dostali jsme indicii
do tajenky. Po příjezdu do Studence jsme si vysvětlili slovo BIODIVERZITA, které bylo vý-
sledkem tajenky. Tento den se všem líbil. 

Za pedagogický doprovod Mg. Zuzana Venclová a Mgr. Alice Hůlková
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doPRaVnÍ soutěž
košťálov – okresní kolo
      Dne 23. 5. jsme vyrazili na dopravní sou-
těž do Košťálova. Ve starší kategorii soutěžili
Matouš Kuřík, Daniel Mečíř, Jan Štefan, Lucie
Pekárková, Helena Horáčková a v mladší ka-
tegorii byli Josef Šedivý, Matěj Tauchman,
Petra Brožová, Karolína Pavlová. Čekala nás 4
stanoviště s úkoly: dopravní testy, zdravo-
věda s praktickými úkoly, jízda zručnosti
a jízda na dopravním hřišti. Se všemi discipli-
nami jsme se snad popasovali dobře, i když
na dopravním hřišti je snad víc značek než
v celém Studenci. Po splnění disciplín byl
chvíli volný program. Na vyhlášení jsme se
dozvěděli, že Studenec skončil ve starší ka-
tegorii na pátém místě a v mladší na osmém. 

Matouš Kuřík, žák 8. B

máme rádI večerníčKy
      Před několika týdny jsme začali nacvičovat, pod vedením třídní učitelky Markéty Šim-
kové, písničkový program na téma „VEČERNÍČKY“ doplněný hádankami a ukázkami z kní-
žek. Nacvičené divadelní pásmo jsme potom zahráli 10. 4. 2019 pro děti z celé mateřské
školky a pro žáky z 1.–4. tříd. 
Každý z nás hrál jednu večerníčkovou pohádkovou bytost. Holky a kluci naší třídy se
rázem proměnili v Manku, Rumcajse a Cipíska, v medvědy Vojtu, Kubu a Matěje, ve včelí
medvídky Čmeldu a Brumdu, v Macha a Šebestovou a mnoho dalších. Celým progra-
mem nás poutavě provázel Večerníček Kubík Tauchman. Všichni jsme si to báječně užili,
zazpívali jsme si mnoho pěkných písniček i s diváky, bylo veselo. Společnými silami jsme
dokonce složili i svoji písničku o každém z nás, o našich zálibách a také o tom, čeho si
jeden na druhém vážíme. Ta se líbila nejvíce. 
O pár týdnů později jsme s radostí přivítali ve škole naše rodiče, prarodiče a sourozence.
Sklidili jsme velký potlesk a pěkné odpoledne jsme zakončili předáním vyrobených
dárků našim maminkám k svátku. 

Za žáky 3. B Kubík Tauchman a Anitka Galbavá

26
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3. třídy na festivalu
Patříme k sobě
      Dne 26. 4. zhlédli žáci třetích tříd vystoupení v rámci Festivalu Patříme k sobě, který
probíhal v jilemnickém SD. Na rozdíl od běžných vystoupení jsme tentokrát mohli na
pódiu sledovat účinkující s různými druhy a stupni postižení. Festival Patříme k sobě po-
řádá Podkrkonošská společnost dětí a přátel ze Semil již 22 let. Snahou festivalu je pře-
klenout rozdíly mezi zdravými a handicapovanými. Každý rok se na tuto akci hlásí více
než 300 účastníků z různých zařízení. Ve čtyřech festivalových dnech tyto soubory vy-
stupují v několika městech, některé i na více místech. Vždy sklízejí velký obdiv a mnoho
diváků žasne nad tím, čeho jsou tito vystupující schopni. Jejich výkony jsou mnohdy ob-
divuhodné. Důležité je, že žáci ze ZŠ se seznamují prostřednictvím těchto vystoupení
s handicapovanými osobami a dovedou ocenit, čeho jsou schopni dokázat. Nevidí v nich
pouze postižené, ale vnímají je jako ty, kteří něco dokáží zvládnout i přes svůj handicap. 
      Měli jsme možnost vidět a slyšet účinkující z Domova Tereza z Benešova u Semil, kteří
se nám předvedli v obdivuhodném sólovém zpěvu, celá skupina zatančila na píseň Uči-
telka Josefína. Dále přijeli předvést svůj tanec Pro Elišku a Village People klienti až ze Sla-
tiňan. Jejich tanec v krásných společenských šatech byl úchvatný a oslnil zejména
některé žákyně i žáky s romantickou duší. Z Domova pod hradem ze Žampachu nám
zatančili na skladbu Dělání je lék. Ovšem největší úspěch a potlesk celého hlediště si za-
sloužila skupina Rytmy ze Čtyřlístku, která přijela na festival až Ostravy. 

28
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      Musíme také poděkovat organizátorkám festivalu, které nám umožnily dopravu žáků
ze Studence „festivalovým“ autobusem. Jistě se zúčastníme i v dalším roce. 

      O tom, jak tento festival na žáky 3. A zapůsobil, o tom jak citlivě vnímali vystupující,
svědčí jejich vyjádření ve slohové práci. Se svolením autorů citujeme ukázky některých
pasáží z jejich prací:

N. H. Mně se líbily Rytmy, oni krásně bubnovali, to bylo tak krásné, co jsem kdy zažila. 
M. P. Jsem moc ráda, že jsem tam byla. A když hráli na bubny píseň Sofia, tak jsem začala

brečet. 
A. F. Překvapilo mě, jak tak postižení umějí tak krásně zpívat, Skoro se mi chtělo plakat, jak

to bylo krásné. Uměli i krásně tančit a zpívat. 
Z. M. Líbilo se mi, že ti lidé umí tak krásně zpívat a tančit, bubnovali a tančili tam princezny

a princové, to se mi líbilo nejvíce. 
J. B. Nejvíce se mi líbilo, ale i překvapilo, jak jim to šlo – byli to Rytmy a měli bubínky a jiná

chrastítka a byli z Ostravy. 
T. H. Líbilo se mi jak tam tančili. Moc hezké vystoupení. Zpívali tam a pocházeli z Domova

Tereza z Benešova. A nejvíce se mi líbily Rytmy z Ostravy. 
A. H. Přišli jsme do velkého sálu a tam zpívali postižení lidé sólové písně. Na konec festivalu

bubnovali Rytmy a já jsem brečel, když řekli, že je to poslední píseň. 

Žáci a TU 3. A Mgr. Marcela Šebková a 3. B Mgr. Markéta Šimková
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šKOlní výleT 1. a a 1. b
      4. června jsme se s malými dětmi vypravili na Staré Hrady. Byli tam čerti, čarodějnice,
draci, kouzelná zelenina, ovoce, skřítci a plno dalších pohádkových postav. Prohlédli
jsme si živá zvířata a nakoupili samé důležité věci (meče, sekery, pohledy, přívěsky, na-
nuky). Mezi tím v nás mizely svačiny od maminek. Měli jsme štěstí na pěkné počasí
a v pořádku a v plném počtu jsme se vrátili do Studence. Výletu Zdar!

Třídní p. uč. Mgr. Ivana Kučerová a Mgr. Pavlína Ottová

školní výlet na hrad Kost
      21. 5. 2019 ráno vyjela 3. A a 3. B za doprovodu paní učitelky Šimkové, Šebkové a Vikové
na hrad Kost. Cesta autobusem byla zábavná. Po necelé hodině jsme přijeli na místo. Od
pohledu byl hrad překrásný. Vešli jsme na nádvoří a najedli se. Po svačině se žáci z obou
tříd pustili do první aktivity. Házeli jsme sekerami, stříleli z luku a přetahovali se provazem.
Byla to bezva zábava. Všech disciplín se zúčastnily i paní učitelky. Poté se šlo na prohlídku
hradu. Provedla nás chytrá hradní paní. Viděli jsme například černou kuchyni, zbrojnici,
kapli sv. Anny a spoustu dalších zajímavých míst. Potom jsme se museli rozloučit. Po pro-
hlídce jsme se přesunuli do podhradí na sokolnictví. Tam nám pán předával informace
o různých dravcích. Měl jich šest a předvedli se nám i v letu. Už víme, že například káně
má rozpětí křídel 1–2 metry a mnoho dalšího. Ke konci jsme si mohli pohladit výra velkého.
Došli jsme zpět na nádvoří a začalo nakupování suvenýrů. Hned potom nás usadili ve vel-
kém sále v budově vedle hradu, kde se odehrávalo divadlo o pirátech a velkém boji. Dva
piráti se prali o pytel zlata. Všichni se trochu báli. Nastal čas oběda. Po jídle si většina z nás
koupila nanuka. Sbalili jsme si věci a vyrazili do údolí Plakánek. Zjistili jsme, že název Pla-
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kánek pochází již ze 17. sto-
letí podle rodiny Plakánků,
kteří v této oblasti pálili uhlí
a od toho měli „uplakané“
oči. Měli jsme namířeno do
Vesce u Sobotky. Ušli jsme
přibližně 5 km. V cíli na nás
čekal autobus. 
      Výlet se nám moc líbil,
vyšlo nám krásné počasí
a z celodenního programu
jsme si přivezli hodně zá-
žitků. Sláva, nazdar výletu!

Za žáky 3. B, 3. A
Barunka Trejbalová

a Anitka Galbavá

31
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školní výlet
4. a a 4. b L. Šimková, 4. B

32
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školní výlet do mirakula
      29. 5. 2019 jela třída 5. A a 5. B na školní
výlet do Mirakula. V 7:55 jsme se sešli u stu-
denecké zastávky, spočítali jsme se a na-
sedli do autobusu. Odjížděli jsme zhruba
v 8 hodin. Cesta ubíhala rychle. Když jsme
přijeli do Mirakula, utvořili jsme si skupinky
a paní učitelky nám rozdaly plánek Mira-

kula, abychom se neztratili. Dostali jsme
rozchod a přibližně za 2 hodiny jsme se
zase měli sejít u amfiteátru. Naše skupina
šla nejprve do bludiště, kde jsme bloudili,
až jsme se ztratili. Ale naštěstí jsme se do-
stali ven. Hned vedle bludiště byly obří
houpačky, které nás tak zaujaly, že jsme si
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Vážení spoluobčané,
Obec Studenec Vám tímto nabízí jednoduchý a pohodlný způsob získávání dů-
ležitých informací o dění v obci. Ve snaze zajistit dostatečnou informovanost
jsme zahájili provoz InfoKanálu obce, který umožňuje zasílání důležitých infor-
mací na zaregistrovaná čísla Vašich mobilních telefonů v krátkých textových
zprávách (SMS) nebo v emailech.

Chcete dostávat včasné informace v krizových situacích a o:
     •    plánovaných odstávkách vody, vzniklých haváriích a stavu jejich řešení?
     •    plánovaných přerušeních dodávek elektrické energie, popř. plynu?
     •    uzavírkách místních komunikací?
     •    termínech mimořádných svozů odpadu?
     •    konání kulturních a společenských akcí?
     •    mimořádných změnách v provozní době OÚ apod.?
     •    a další užitečné informace spojené se životem ve Vaší obci?

Zajistěte si tyto informace tím, že se ZareGistrujete! jak?

1. online nebo 2. smskou nebo 3. osobně na podatelně oÚ

jaK se regIsTrOvaT OnlIne?

Pomocí webového formuláře na webových stránkách obce nebo se registrujte
přímo zde: novy.infokanal.cz/reg/STUDENEC

Pomocí registračního online formuláře můžete svou registraci později upravit
nebo registraci zrušit.

Registrací dáváte: Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem in-
formování o činnosti obce a jejích orgánů prostřednictvím služby SMS InfoKanál.

I.

InfoKanál obce studenec
PŘÍLOHA STUDENECKéHO ZPRAVODAJE
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jaK se ZaregIsTrOvaT pOmOcí sms?

SMS napište, prosím, ve tvaru dle Vašeho bydliště:

reGistruj mezera jmeNo mezera PrijmeNi mezera studeNeC mezera
CisloPoPisNe mezera email

reGistruj mezera jmeNo mezera PrijmeNi mezera roVNaCoV mezera
CisloPoPisNe mezera email

reGistruj mezera jmeNo mezera PrijmeNi mezera ZalesNi mezera lhota
mezera CisloPoPisNe mezera email

příklad: REGISTRUJ JAN NOVAK STUDENEC 6 NOVAK@VASEMAIL.CZ

Velikost písmen nehraje roli, důležité je dodržení mezer mezi slovy!
Email není při registraci povinný!

SMS odešlete na číslo SMS InfoKanálu: 481 595 213
Zasláním registrační SMS dáváte: Souhlas se zpracováním Vašich osobních
údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů prostřednictvím
služby SMS InfoKanál.

PŘíKlady sms ZPráV Z sms iNFoKaNálu obCe:

Zprávy z úřadu:
IK STUDENEC Připomínáme majitelům psů, že poplatek za psa je splatný do
konce března 2019, platí se za psa staršího 3 měsíců ve výši 200 Kč za prvního
psa, za každého dalšího pak 300 Kč. Poplatek můžete zaplatit do pokladny na
OÚ nebo převodem na účet 261128774/0600. 
IK = InfoKanál

Výstražná informace Českého hydrometeorologického ústavu: 
IK STUDENEC CHMU PVI_2011/38 VYSOKY Silne snezeni pro kraj Liberecky od
3. 1. 2012 13:00 do 4. 1. 2012 3:00 do 1700 m. n. m.
PVI = předpovědní výstražná informace o blížícím se nebezpečí

InfoKanál obce studenec
PŘÍLOHA STUDENECKéHO ZPRAVODAJE

II.
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Vážení občané, zavedením SMS InfoKanálu se snažíme zkvalitnit život v naší obci.
Věříme, že budete se službou spokojeni, proto, prosím, neváhejte a registrujte se.
Jen dobré zprávy Vám přeje vedení obce Studenec.

Formulář k písemnému přihlášení odběru
sms infoKanálu obce studenec

Odevzdejte na Obecním úřadě Studenec!

Telefonní číslo            + 4 2 0    . .  . .  . .    . .  . .  . .    . .  . .  . .

Jméno a příjmení   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresa    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Email   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Datum a vlastnoruční podpis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vaše číslo bude zařazeno k odběru SMS do týdne od odevzdání písemného for-
muláře. Pro okamžitou registraci zašlete registrační SMS nebo se registrujte přes
internet, viz první strana infoletáku. 
Svým podpisem dáváte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem
informování o činnosti obce a jejích orgánů prostřednictvím služby SMS InfoKanál.

III.

InfoKanál obce studenec
PŘÍLOHA STUDENECKéHO ZPRAVODAJE

✁
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InFOrmOvaný sOuhlas
•   Služba je určena pro občany obce Studenec ve věku nejméně 16 let. 
•   Registrací do služby souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem

informování o činnosti obce a jejích orgánů, např. o jednáních zastupitelstva,
místních poplatcích apod.; informování během krizových situací, při haváriích
a jiných mimořádnostech; informování o dalším dění v obci a činnostech ko-
merčních subjektů a neziskových organizací, jako jsou prodejní akce, veřejné
sbírky, kulturní a další akce. 

•   Svůj souhlas nejste povinni udělit, bez něj však není možná Vaše registrace do
služby. Souhlas můžete kdykoli odvolat formou písemného podání prokazatelně
doručeného na adresu OÚ Studenec (osobně, do datové schránky obce nebo
doporučenou zásilkou). Odvolání souhlasu nemá zpětné účinky.

•   Zpracovávány budou Vaše jméno, příjmení, telefonní číslo, email, číslo orientační,
popisné, evidenční a případně ulice, podle kterých mají být informace zaměřeny
(např. v případě havárie vodovodu v dané ulici o ní budete informováni). Vaše
osobní údaje budou předány provozovateli služby a v případě potřeby zpřístup-
něny rovněž dalším subjektům zapojeným do procesu informování (např. orgá-
nům krizového řízení).

•   Záznamy o rozeslaných zprávách budou uchovávány po dobu 6 měsíců od ro-
zeslání, a to pro účely prokázání, že byly rozeslány. Záznamy budou uchovány
na základě oprávněného zájmu obce prokázat plnění svých povinností. Proti
uchování těchto záznamů můžete vznést námitku a žádat jejich výmaz.

•   Pro účely plnění povinnosti dle zákona o elektronických komunikacích budou
provozovatelem služby po dobu 6 měsíců uchovávány také provozní a lokali-
zační údaje o zprávách zaslaných na Vaše telefonní číslo.

•   Máte právo požadovat poskytnutí informací, které jsou o Vás zpracovávány
v rámci služby, a požadovat jejich opravu v případě nepřesnosti či jejich přenos.
Proti zpracování můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

•   Ohledně zpracování osobních údajů v rámci služby a uplatnění Vaších práv mů-
žete kontaktovat Obec Studenec, Studenec 364, 512 33 Studenec, datová
schránka: 7kubutg, obec@studenec.cz, tel: 481 595 213 nebo můžete kontakto-
vat pověřence pro ochranu osobních údajů: Mgr. Zbyněk Neumann, mob.
777 689 489, poverenec@rssemily.cz

•   Ohledně uchování provozních a lokalizačních údajů můžete kontaktovat provo-
zovatele služby, společnost KONZULTA Brno, a.s., info@infokanal.cz, 
tel.: +420 541 128 530. 

Iv.

InfoKanál obce studenec
PŘÍLOHA STUDENECKéHO ZPRAVODAJE
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je museli vyzkoušet. Byly super! Dále jsme
byli na hradech, tobogánech a také v pod-
zemních chodbách hradu. Když jsme se
všichni znovu sešli, šli jsme opékat buřty
a maršmelouny. Po obědě jsme měli další
rozchod a tentokrát jsme šli na prolézačky,

na věž a na mnoho dalších atrakcí. Kolem
třetí hodiny nám paní učitelky rozdaly na
památku náramky a pak už jsme bohužel
museli vyrazit na cestu domů. Výlet se mi
moc líbil a užila jsem si ho. 

Janička Vanclová, žákyně 5. B
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ŠkolnÍ sPoRtoVnÍ kluB
      Závěr školního roku patří celé řadě školních sportovních soutěží a nejinak tomu je
i v letošním školním roce. 
      Na nové turnovské „umělce“ proběhlo krajské finále v malé kopané, kam se probo-
jovala obě naše družstva, dívky i chlapci. Dívky čekal pouze okresní vítěz z libereckého
okresu ZŠ Jabloňová Liberec, v prvním poločase byla hra vyrovnaná a liberecké dívky
dlouho vedly, ale nakonec studenecký tým zásluhou pěkných kombinačních akcí skóre
zápasu otočil a v závěru změnil v exhibici k celkovému výsledku 7:2 a k postupu do se-
mifinále. Chlapce čekali vítězové všech tří zbývajících okresů Libereckého kraje a po zby-
tečné porážce se ZŠ Frýdlant svedli vyrovnaný souboj s celkovým vítězem ZŠ Mozartova
Jablonec nad Nisou a obsadili celkové 3. místo před ZŠ Česká Lípa. 
      Dívky na mezikrajské semifinále odjížděly s torzem týmu, neboť Markéta Štefanová
bojovala na krajském finále OVOV, další tři dívky chyběly pro zranění nebo z rodinných
důvodů. Po statečném boji oběma soupeřům (ZŠ Hradec Králové sever a ZŠ Vrdy) pod-
lehly a obsadily celkové 3. místo. Pochvalu zaslouží především Kája Huřťáková, Iveta Bar-
toňová a Nela Krebsová v brance. Dívky však zůstávají ve škole ještě v příštím školním
roce, a tak mají určitě šanci se v příštím roce poprat o lepší výsledek. 
      Fotbalovou soutěží pro první stupeň je oblíbený McDonalds cup, který se hraje ve
dvou kategoriích. Okrskové kolo tradičně pořádá studenecká škola a v letošním roce se
ho v obou kategoriích zúčastnily tři školy: ZŠ Jilemnice Komenského, ZŠ Roztoky a ZŠ

34

Horní řada zleva: Jaromír Bulušek, Oldřich Tomáš, Jakub Šulc, Marek Jílek, Petr Pochop;
dolní řada zleva: Jakub Havel, Vojtěch Kodym, Oliver Korotvička, Jakub Lejdar
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Studenec (z tradičních účastníků chyběly ZŠ Horní Branná a ZŠ Martinice). V mladší ka-
tegorii slavili vítězství studenečtí hráči, když porazili ZŠ Roztoky 22:0 a ZŠ Jilemnici 5:2.
Mezi staršími se radovali z postupu ZŠ Roztoky, studenečtí hráči skončili po dvou poráž-
kách na 3. místě. 
      Okresní kolo se konalo v Turnově a po napínavých soubojích si postup do krajského
kola vybojovali pod vedením Aleše Jodase studenečtí fotbalisté, když porazili ZŠ Ko-
menského 5:0, ZŠ Žižkova Turnov 3:2 a remizovali se ZŠ Lomnice 1:1 a zásluhou lepšího
skóre obsadili první místo. Popáté v historii se tak studenecká škola probojovala na kraj-
ské finále, které se odehrálo na stadionu U Nisy v Liberci. Počasí příliš nepřálo, ale déšť
a chladno nevadilo. V prvním zápase nastoupili Studenečtí proti pozdějšímu vítězi ZŠ
Arbesova Jablonec, sehráli nejlepší zápas turnaje, svého soupeře přestříleli, ale nakonec
stejně odešli poražení 0:1 po povedené střele z dálky. Ve druhém zápase porazili ZŠ Pod
Ralskem Mimoň 4:1 a v posledním zápase remizovali se ZŠ Kaplického Liberec, což jim
stačilo ke krásnému druhému místu. Vedle spousty cen bylo dalším nesporným zážitkem
i fotografování s hráči A týmu FC Slovan Liberec a nezbytná návštěva libereckého McDo-
naldu. 
      Dalším tradičním sportem studenecké školy je orientační běh, i když právě v tomto
období po odchodu silné generace prožívá určitou „generační krizi“ v nejstarší věkové
kategorii. Okresní i krajské kolo však potvrdilo, že opět roste celá řada nadějných závod-
níků především mezi nejmenšími. 
      Okresní kolo proběhlo v Turnově na mapě Vesecko v kategorii 1. až 3. ročníku patřila
všechna tři místa na stupních vítězů Studeneckým, zvítězila Kamila Klouzová před Lau-
rou Buďárkovou a Elou Korotvičkovou, mezi chlapci obsadil Patrik Urbanec v této kate-
gorii 2. místo. V kategorii 4. až 5. ročníku zvítězila mezi děvčaty Bára Chrástová a 3. místo
připojili Lucie Šimková a Václav Pochop mezi chlapci. V kategorii 6. a 7. ročníku a v kate-
gorii 8. a 9. ročníku si pro 3. místa doběhly Táňa Hamáčková a Markéta Štefanová. 
      Krajské finále se tentokráte konalo společně s Ústeckým krajem na fotbalgolfovém
areálu Dymník nedaleko Rumburku. Závodníky přivítalo deštivé počasí a závod určitě
ovlivnila i stále houstnoucí mlha, která ztížila podmínky především závodníkům startu-
jícím ve druhé polovině závodu. V kategorii prvního stupně studenečtí závodníci obsadili
1. místo a Bára Chrástová připojila bronzovou medaili (v rámci Libereckého kraje obsa-
dila 2. místo). V kategorii druhého stupně se nejlépe vedlo Báře Buluškové a Majdě
Chrástové, které ve svých kategoriích obsadily shodně 8. místo, celkově však umístění
všech studeneckých závodníků stačilo na 5. místo a poprvé od roku 2003 tak studenecká
škola jako šestinásobný vítěz celostátního finále bude na finále v Brně chybět. 
      Dalším sportem, kterému patří závěr školního roku, je atletika. Pro žáky druhého
stupně je určen Pohár Rozhlasu, do kterého se zapojily 4 studenecké týmy. Nejlépe si
vedli starší žáci (Dan a Tomáš Jandurovi, Jan Pauček, Jakub Šimáček, Petr Mazánek, Jakub
Junek, Ondra Berger a Marek Machovec), kteří postoupili do krajského kola, kde obsadili
6. místo. Petr Mazánek navíc překonal letitý historický školní rekord ve skoku do výšky
výkonem 164 cm a 1 cm, a tak překonal výkon Jiřího Povra st. z roku 1970. 
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      Pro první stupeň je určen Štafetový pohár a Atletický trojboj. V krajském finále Šta-
fetového poháru si Studenečtí vybojovali dvě bronzové medaile, a to ve štafetě 8×100 m
mladší kategorie a ve štafetě 8×200 m smíšených týmů. Úspěchu jsme dosáhli i ve vlo-
žených individuálních závodech, Viktor Konečný zvítězil v hodu medicinbalem a Šimon
Mejsnar ve skoku do dálky. 
      Počátkem června proběhlo na atletickém stadionu v Turnově okresní kolo atletického
trojboje. Z naší školy se účastnilo 9 žáků, kteří postoupili z okrskového kola v Jilemnici.
Jednotlivci závodili v běhu na 50 m, v hodu míčkem a skoku dalekém. Družstvo dvou
dívek a dvou chlapců běželo také štafetu 4×60 m. I když jsme medaile nepřivezli, všichni
závodili s velkým nasazením a zaslouží pochvalu. 

PaedDr. Petr Junek

Horní řada zleva: Lucie Šimková, Petra Brožová, Barbora Chrástová, Barbora Háková,
Gabriela Hájková; dolní řada zleva: Jakub Vydra, Šimon Mejsnar, Josef Budín, Vojtěch Kodym
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KnIhOvna
Pozvánka do knihovny
      Jak ten čas letí, říkají mnozí. Už aby byl pátek, touží jiní. Kéž by zapršelo, přání, které
máme v živé paměti nedávné doby. Mělo by přestat pršet, aby se mohlo sušit seno, další
toužebné přání následovalo. A tak nás život sám staví mnohdy do protichůdných snů,
tužeb a dění. Ale co je nakonec v tom všem nejdůležitější? Naše vztahy, naše schopnost
mít rád a vnímat v každém dnu to, co je důležité. Připojím na toto téma dva citáty, které
mě hodně oslovily v poslední době. 
„Pamatuj, že i ta nejtěžší hodina ve tvém životě, má jen 60 minut.“ – Sofoklés
„Ta jediná chvíle, kdy je třeba začít žit, je tato, žádná jiná není. (Nevyžádané rady mlá-
deži)“ – Marek Vácha
      A přidám jeden citát o knihách od Marka Ebena, pod který se určitě mohu podepsat i já. 

„Buďme vděční za knížky, dokud ještě jsou. Já vím, že čtečka je modernější, levnější
a skladnější. Ale knížka je každá jiná, nikdy jí nedojdou baterky a voní.“ – Marek Eben

      Přijďte načichnout vůní knih naší knihovny, moc se na Vás těšíme. 
Ludmila Tauchmanová 
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pOmsTa
s. brown
      S velikou chutí jsem
si přečetla další knihu
oblíbené autor ky. My -
slím, že jde o jednu
z nejlepších, které na-
psala. Děj se nevleče
ani trochu, zvratů si
čtenář užije hodně, zá-
pletka originální. Texa-
ský ranger má velmi zkomplikovanou cestu
k získání dcerky do výhradní péče, když se
při rozhodovacím soudu začne střílet…
      Určitě doporučuji. Ani milovníci ro-
mantiky nepřijdou zkrátka, i když tento-
kráte je kniha mnohem více napínavá, než
romantická. 

Krvavé právO
P. margolin
      Svěží detektivka
s nápaditým dějem.
Autor vyniká znalostí
prostředí, jak také
jinak, když ho důvěrně
zná ze své profese.
Přesto nás provází
tímto prostředím s leh-
kostí a jeho postavy vzbuzují sympatie
i obdiv. Kniha volně navazuje na knihu Uprch-
lík. Ráda jsem se znovu setkala s Amandou
a prožila spolu s ní další zamotaný a napínavý
případ. Nechápu, proč nejsou do češtiny pře-
loženy všechny knihy autora. Z prostředí
soudů a advokátů vycházejí mnohem horší
knihy. Je to škoda hlavně pro nás, kdo si knihu
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nemůžeme přečíst v angličtině. Doporučuji
a věřím, že si k autorovi najdou svou cestu
čtenáři. Je jich zatím nezvykle málo. 

práZdné mísTO
P. margolin
      Již dlouho jsem
nečetla nic tak depre-
sivního. Věřila jsem,
že autorka Harryho
Pottera nemohla na-
jednou začít psát
špatně a že poměrně
nízké hodnocení čte-
nářů na internetu bude zapříčiněno něčím
jiným. Snad tím, že to v žádném případě
není lehké čtení. Spisovatelka nás zavede
na malé městečko, kde se náhlým úmrtím
uvolní místo v radě města. To je jen rámec
pro všechny postavy a postavičky, se kte-
rými se čtenář setkává. Jmen je opravdu
hodně a ještě „aby se to nepletlo“, mnozí
mají své přezdívky. Postupně jsem se ori-
entovala v množství i dějových linkách.
Knihu jsem četla velmi dlouho. Možná
proto, že jsem stále měla pocit, že jsem za-
padla mezi partu lidí, se kterými nemám
nic společného a vlastně s nimi nechci být.
Název knihy má více významů. Prázdné
místo v radě, prázdné místo v životech lidí,
prázdné místo po setkání s nimi… prostě
…prázdno! Postupně jsem si uvědomo-
vala, že vyprávěním příběhu mi spisova-
telka nastavuje zrcadlo, které odráží něco,
co se mi sice nelíbí, ale co opět dokázala
svými slovy přesně zprostředkovat. Cho-
dím mezi lidmi a pro své malicherné sta-
rosti nevidím někoho, komu bych obrazně,
či doslova, mohla zachránit život ? Chodím
a nevidím ? Jak říkám - dolehlo to na mě
jako hluboká melancholie, ale pokud po

přečtení této knihy někdy silou vůle zved-
neme oči a skutečně se rozhlédneme, KDO
právě kráčí vedle nás, pak tato kniha spl-
nila své poslání. Znovu číst nebudu, pro-
tože nikdy nezapomenu. Před autorkou
jako vždy stojím s respektem a vnímám její
dar slova, které dokáže vytvářet svět. 

pOpel ve věTru
K. e. Woodiwiss
      Rozhodla jsem se
rozšířit řady roman-
tických autorek, které
znám a dobře jsem
udělala. Paní spisova-
telka píše svižně, pří-
běh má dobrodružný
děj, zajímavé pro-
středí (události kolem
války Severu proti Jihu). V novém vydání
má kniha krásnou obálku, dříve vydané
přebaly, by mohly někoho odradit. V první
polovině knihy sleduje čtenář dobrodruž-
ství mnoha postav. Postupně kniha trošku
ztratila na dramatičnosti a popravdě mně
dohady ústřední dvojice přišly zbytečně
rozvláčné. Ale i ta pomalejší část knihy se
četla dobře. A v poslední třetině opět vý-
razně přibylo děje. V rámci žánru roman-
tické literatury určitě doporučuji a přečtu
si i další knihy autorky. Pokud ale čekáte ro-
mantiku a žár na každé straně, mohl by vás
odradit ten dobrodružstvím nabitý příběh.
Já mám tento žánr raději a autorka mě
mile překvapila. 
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sbOr dObrOvOlných hasIčů sTudenec

mladší děTI sOpTícI
soutěž v Čisté u horek
      Ve středu 1. května jsme byli na letošní první hasičské soutěži v Čisté u Horek. Soutěž
měla název „O pohár velitele SDH Čistá u Horek XVIII. ročník“. Soutěžilo se v požárním
útoku. Soptíci vybojovali 6. místo ze 13 družstev. 
       okresní soutěž PlameN v Poniklé 
      V neděli 26. 5. 2019 se konala v Poniklé okresní soutěž v požárním sportu – jarní kolo
hry PLAMEN. Za Studenec jelo bojovat jedno družstvo mladší kategorie pod vedením Mirky
Vanclové, Vlaďky Buluškové, Bódi Haškové a Šárky Trejbalové. Na soutěž se přihlásilo 26
družstev mladší kategorie, takže konkurence byla veliká. Po nástupu se začalo soutěžit. Nej-
prve jsme šli na štafetu dvojic, kde jsme pozdravili naši rozhodčí Marušku Tomášovou. Pak
jsme šli na štafetu 4×60 a štafetu CTIF. Po štafetách jsme šli na oběd a pak nás čekala po-
slední disciplína – požární útok. A pak už jsme jen čekali a čekali a čekali na výsledky. Během
čekání jsme si zahráli spoustu her. Asi kolem 16:30 nastalo dlouho očekávané vyhlašování
výsledků. Všichni za statečnost dostali krásný pohárek, pitíčko a diplom. Soptíci obsadili
krásné 12. místo. A jeli jsme šťastně domů. 
      Naše družstvo: Danielka Ottová, Kuba Trejbal, Kuba Šulc, Barunka Trejbalová, Jára Bu-
lušek, Vanesska Mencová, Míra Greguš, Lenička Vanclová, Terezka Vanclová, Fanda Bar-
toň, Honzik Šulc a Tonik Trejbal. 
      Během dopoledne jsme předložili ke kontrole naši kroniku, kam zaznamenáváme
naši celoroční činnost. Vše jsme měli v pořádku a neobdrželi jsme žádný trestný bod. 
      Všem Soptíkům moc gratuluji a všem vedoucím a rodičům moc děkuji za pomoc.
Příprava na tuto soutěž je opravdu náročná, jak pro nás vedoucí, tak pro děti. Děti se ale
každý rok zlepšují a zlepšují, a tak už teď se těšíme, co předvedou příště. Odměnou jim
také byla zmrzlina a šampáňo na pondělním hasičském kroužku. Miroslava Vanclová
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sOKOl sTudenec
valná hromada
      V pátek 5. dubna 2019 se konala valná hromada naší tělocvičné jednoty, na které
jsme společně zhodnotili předchozí období, seznámili se s finančním hospodařením,
naplánovali činnost na období nadcházející, a protože letošní valná hromada byla i val-
nou hromadou volební, byli na další tři následující roky zvoleni členové výboru jednoty
a členové kontrolní komise. 
      Předsedové jednotlivých oddílů nás seznámili se svou činností a pochlubili se dosa-
ženými výsledky. Všem dětem byly předány drobné dárky s přáním dalších úspěchů
a sportovní chutě do další sezóny. I děti využily tohoto setkání a poděkovaly drobným
dárkem svým trenérům s přáním, aby ve své trenérské činnosti nadále vytrvali vždy v po-
hodové náladě. 
      Stalo se také tradicí, že každý rok oceníme jednoho člena za celoživotní činnost
v našem Sokole, tento rok obdržela pamětní list „Fond Jaroslava Fejfara“ sestra Marie
Nyklíčková. 
      Na této valné hromadě byla rovněž představena fotokniha, která nám má prostřed-
nictvím pořízených snímků připomenout činnost naší jednoty za posledních deset let.
Jeden výtisk byl věnován Obci Studenec, k nahlédnutí tedy bude pro širokou veřejnost
v místní knihovně. 
      A abychom mohli pomalu začít plnit fotoknihu na další roky, byla pořízena společná
fotografie všech účastníků. 
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Zakončení lyžařské sezony
      Již tradičně na konci lyžařské sezóny se děti se svými trenéry i rodiči jedou naposledy
rozloučit se sněhem společným výletem na běžkách. 
      Přípravka se už po několikáté opět loučila na lyžařských tratích okolo osady Jizerka.
Výchozím bodem je parkoviště Jizerka-Mořina, po upravených tratích vede cesta kolem
bunkru až k občerstvení Promenáda. Toto občerstvení je zajímavé tím, že si zákazník
sám určuje cenu za nakoupené zboží. Od Promenády se pokračuje kolem rašeliniště Ji-
zerky až do samotné osady, kde je možné se opět vydatně občerstvit. Sklářská osada Ji-
zerka se rozprostírá v malebném údolí říčky Jizerky a se svou nadmořskou výškou 850
metrů je nejvýše položenou obcí v ČR a zároveň jedním z nejchladnějších míst naší země.
Kolem potoků jsou rozesety chalupy horského typu, většinou dřevěné, historii této osady
připomíná zdejší muzeum. Toto místo je ideální pro výlet v zimě na běžkách, v létě na
kolách nebo pro pěší turistiku. 
      Přípravka se loučí se sezónou ještě také v okolí naší „základky“, tedy v nejbližším okolí
sokolovny. V letošním roce si děti vyzkoušely roli trenérů, jejich svěřenci pak byli jejich
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rodiče. Společně s trenéry strávili příjemné odpoledne plné her a zábavy a celou akci
zakončili opékáním buřtů. 
      Závodní skupina zase uspořádala náročný výjezd na Černou horu (1 299 m n. m.).
Výchozím bodem výletu bylo parkoviště na začátku města Janské lázně u atrakce Stezka
korunami stromů Krkonoše. Za krásného jarního počasí překonali naši lyžaři přibližně
500 m převýšení, dobili televizní vysílač a po vydatném občerstvení v kiosku U Staré la-
novky bezpečně sjeli zpět k zaparkovaným autům. V zimních měsících je lokalita Černé
hory využívána jak k běžeckému, tak sjezdovému lyžování, ale můžete si tady také za-
půjčit sáňky a Černou horu sjet adrenalinovou sáňkařskou dráhou. V letních měsících je
pak Černá hora vyhledávána převážně pro pěší nebo cykloturistiku, za viděnou tu určitě
stojí Černohorské rašeliniště s nejstarší naučnou stezkou v KRNAPu s výhledem třeba na
nejvyšší horu Sněžku. 
      A protože každý konec je začátkem něčeho nového, tak i pro naše lyžaře to znamená,
že s koncem lyžařské sezóny začíná letní příprava. Kromě toho, že se budou scházet pra-
videlně k tréninkům, které jsou zaměřeny na běh, hry a všestranné cvičení, budou také
porovnávat síly s ostatními závodníky na přespolních bězích. 

běh vítězství
Jako každý rok se i tento konal tradiční
závod v přespolním běhu s názvem „Běh
vítězství“. Závod se koná pravidelně ve
státní svátek na Den vítězství 8. května
a odehrává se na lyžařských tratích ve
Studenci na Strážníku se startem na „Ná-
městí“. Závodí se v žákovských katego-
riích a drobnou cenu obdrží každý
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účastník. Již 38. ročník tohoto závodu
byl, co se týká účasti, velmi vydařený, za
slunečného, i když trochu chladnějšího
počasí se tu sešlo na 157 závodníků. 

Jaroslav Hák

běh VítěZstVí – VýsledKy ZáVodu
Kategorie                              Délka trati                         1. místo                       2. místo                          3. místo
Děvčata předškolní                       50 m               Markéta Chrástová    Anežka Kosáčková        Anna Mejsnarová
                                                                                             Sokol Studenec          Sokol Studenec             Sokol Studenec
Chlapci předškolní                        50 m                           Vilém Štefan       Benjamín Chrtek                Štěpán Tušiak
                                                                                             Sokol Studenec             Orel Studenec             Sokol Studenec
Benjamínci děvčata                   100 m                 Eliška Jindřišková   Antonie Štefanová           Lucie Holubcová
                                                                                         ČKS SKI Jilemnice                      Černý Důl         ČKS SKI Jilemnice
Benjamínci chlapci                    100 m                                     Jan Šulc         Daniel Nezbeda            Štěpán Vaněček
                                                                                             Sokol Studenec          Sokol Studenec                 SK Harrachov
Minižákyně                                   200 m                   Ela KorotvičkováAnežka Möhvaldová      Dominika Novotná
                                                                                                    SK Studenec               HSK Benecko     TJ Spartak Vrchlabí
Minižáci                                          200 m                             Jakub Lukeš                   Marek Šulc                Tomáš Janata
                                                                                         ČKS SKI Jilemnice          Sokol Studenec                             Poniklá
Žákyně nejmladší                       400 m                        Adéla Brožová      Pavlína Salabová              Róza Majerová
                                                                                                   LSK Lomnice      ČKS SKI Jilemnice                 SK Harrachov
Žáci nejmladší                              600 m                            Marek Černý          Lukáš Marynka                  Jakub Hadač
                                                                                                  SK Harrachov              Horní Branná         ČKS SKI Jilemnice
Žákyně mladší                              800 m                      Bára Chrástová        Anna Vaněčková               Jana Vanclová
                                                                                             Sokol Studenec               HSK Benecko             Sokol Studenec
Žáci mladší                                 1 000 m                            Matěj Mařas           Albert Lukavec             Šimon Horáček
                                                                                                          TJ Semily                LSK Lomnice             Sokol Studenec
Žákyně starší                             1 000 m                    Zuzana Bourová    Anežka SeifertováKarolína Drbohlavová
                                                                                             Sokol Studenec      ČKS SKI Jilemnice                  LSK Lomnice
Žáci starší                                   1 600 m                          Matěj Kožnar              Petr Řezníček                 Jakub Salaba
                                                                                         ČKS SKI Jilemnice                LSK Lomnice         ČKS SKI Jilemnice
Žáci starší U15                          2 000 m                              Dan Salaba                 Radek Ryml                    Lukáš Mach
                                                                                         ČKS SKI JilemniceTJ Jiskra Josefův Důl                  LSK Lomnice

STUDENECKÝ-ZPRAVODAJ-3-0619-64+4.qxp_Sestava 1  17.06.19  11:25  Stránka 43



44

spOrTOvní Klub
sTudenec
      V době vydání tohoto čísla Stude-
neckého zpravodaje bude fotbalová se-
zóna 2018/2019 minulostí a kompletní
bilanci přinese další číslo Studeneckého
zpravodaje. Přesto již v tomto čísle se
chceme podělit o velkou radost z dou-
ble A týmu, který zvitězil ve finále
Okresního poháru nad SK Jilemnice 5:2
a stal se i okresním přeborníkem a vy-
bojoval si postup do I. B třídy. 
      K úspěchům klubu patří i to, že do
týmu dívčí kopané Libereckého kraje byly na Letní olympiádu děti a mládeže nomino-
vány tři hráčky SK Studenec Karolína Huřťáková, Nikola Jeriová a Markéta Štefanová. 

orientační běh
      V rámci přípravy absolvovali stude-
nečtí OB běžci kvalitní přípravu na veli-
konočním soustředění ve skalách
v okolí Teplic nad Metují a poté se již se-
zóna rozběhla v plném proudu. 
      Druhé oblastní mistrovství výcho-
dočeské oblasti pořádal oddíl KOB Ústí
nad Orlicí. Krátkou trať za ne úplně hez-
kého počasí absolvovalo 26 studenec-
kých závodníků. Závod se konal na
kopci Andrlův chlum nedaleko Ústí nad
Orlicí. Terén byl kopcovitý se spoustou
hůř průběžných míst a dost se to v lese
smekalo. 
      Naši závodníci si vedli velmi dobře, a tak si odvážíme 15 umístění v TOP10. Nejlépe
se dařilo Alešovi Mühlbachovi, který se stal oblastním mistrem v kategorii H18C. Pro
druhé místo si doběhla Majda Chrástová v D14C. V D18C byla Janča Kejmarová 3. a Eliška
Hamáčková 4. Pátá místa si odváží Šimon Buďárek v H12C, Ivča Hrnčířová v D16C a Eva
Linková v D35D. Kluci v H12D se seřadili za sebou – 4. Honza Lánský a 5. Martin Ott. 
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      Mezitím co jsme my v ČR bojovali o tituly oblastních mistrů, 3 naši dorostenci (Terka,
Luky, Vítek) bojovali na slavném závodě štafet na 10mile ve Švédsku. Terka běžela za
TSM Královéhradecko a kluci za jeden ze švédských klubů. 
      Prvomájový závod Východočeského poháru pořádal SK Studenec a vyhráli jej v hlav-
ních dospělých kategoriích Lucie Benešová ze Sportcentra Jičín a Jan Schulhof z TJ Tur-
nov. Bojovalo se i v dalších kategoriích a slunečné počasí nalákalo do lesa u obce Mostek
950 závodníků, o které jsme se úspěšně pořadatelsky postarali. Závod zhodnotil stavitel
tratí Petr Junek ml. : Jako roznašeč kontrol mohu konstatovat, že v lese to bylo nádherné.
Svěží zelená barva borůvek, bříz, buků a modřínů les přímo rozzářila. Zprávy z lesa od zá-
vodníků byly veskrze pozitivní, na tratích si závodníci poběhali i pohledali, o což jde v orien-
tačním běhu především. Na shromaždišti vše klapalo, i když jsem tam byl jen chvíli. V cíli se
vypilo asi 10 barelů pití a děti z HDR snědly minimálně 108 „zmrzlin“. O výsledky Studenec-
kých dnes tolik nešlo, protože do Východočeského poháru se jim bude počítat stejně tak-
zvaný průměr (body z dnešního závodu se určí jako aritmetický průměr z ostatních
započítávaných závodů). 
      První májový víkend pořádaly oddíly OB DDM Kostelec nad Orlicí a OB Vamberk již
třetí oblastní mistrovství VČO, tentokrát klasickou trať v obci Kozodry. Běželo se ve více-
méně rovinatém terénu se střídajícími se porosty, hustou sítí cest a i potoků. Stavitel po-
stavil tratě s dlouhými postupy, a tak někteří závodníci zhodnotili závod jako běžák. 
      Studenecká výprava se skládala z 23 závodníků. Dařilo se Majdě Chrástové v D14C –
4. místo a stejně tak její ségra Barča brala bramboru v D12C, Verča Gallová byla třetí
v D20C a Aleš Mühlbach 5. v H18C. 
      Osmičlenná skupina orienťáků ze Studence vyrazila na celý víkend do Šumperka,
kde je čekala nominační dráha, sprint a dvoje štafety. V pátek v podvečer nejen, že český
národní tým hrál první zápas na MS v hokeji, ale taky se běžely 3km na dráze, která je
důležitá pro zisk bodů do nominačního žebříčku na MED/JWOC. Všichni Studenečtí se
s tím poprali, a tak jsme si mohli dat zaslouženou pizzu k večeři. 
      V sobotu dopoledne nás čekal sprint v centru Šumperka. Tam už mimo dorostence
závodili i 3 naši žáci za východočeskou oblast. Dařilo se jim moc dobře, všichni 3 brali
nebo blokovali body, a tak pomohli své oblasti. Pro dorostence a juniory to byl opět no-
minační závod a nejlepe si vedla Terka Chrástová (D18A) a Vanda Vávrová (D16A), obě
skončily 4. a získaly 3 body. 
      Odpoledne přineslo další velice napínavý závod štafet. My jsme postavili dvě štafety
(D18 a H18). I přestože obě štafety nešly bez chyby, tak ostatní úseky zalítly a s výsledky
jsme byli spokojeni. Holky byly v nabité konkurenci 7. a kluci 5., Barča Chrástová se šta-
fetou VČO2 zvítězila. 
      Nedělní štafety se bohužel běžely za špatného počasí. Všude bylo bláto, ale správní
orienťáci se toho nezaleknou. Holkám se závod zase dost povedl, sobotní umístění ještě
o jedno místo vytáhly, takže skončily 6. Kluci měli závod moc dobře rozběhnutý. Na po-
sledním úseku dokonce Luky vedl, ale ukázalo se, že i velcí závoďáci občas dělají chyby.
Nakonec kluci skončili 13. Honza Rücker svůj úsek dokonce vyhrál. Barča za VČO přidala
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další medaili – tentokrát stříbro. Tento víkend jsme tedy kromě první zkoušky nových
dresů taky zjistili, že ve štafetách mají dorostenci šanci bojovat o přední umístění. 
      Letos se s roční pauzou do programu závodů vrátil kompletní sprintový víkend. Po-
řádání měl na starost oddíl OK Lokomotiva Pardubice a na oba dny vyšlo moc pěkné
počasí. 
      Sobota patřila individuálnímu MČR ve Sprintu. Běželo se ve městě Čáslav. Centrum
závodu bylo na místním atletickém stadionu, kde běhaly hvězdy jako například Jarmila
Kratochvílová, Ludmila Formanová. Závod startoval v historickém centru města, pokra-
čovalo se v okolních parcích, část ve vilové zástavbě a následovalo bloudění mezi ploty
u atletického areálu a pár lesních kontrol (pro sprint dost neobvyklých) ve svahu nad
shromaždištěm. 
      SK Studenec si z Čáslavi odváží dvě nepopulární čtvrtá místa. Dvě vteřiny za medailí
skončila Terka Chrástová ve starších dorostenkách (loni první v D16) a úplně stejný od-
stup od třetího místa a úplně stejnou bramboru si svým výkonem vysloužil Petr
Junek ml. v kategorii H40. Skvěle běželi Janča Kejmarová v D18 (12.) a Luky Link v H18
(14.) Oba si tak samozřejmě zajistili licenci A na příští rok. 
      Druhý den se dění přesunulo do Pardubic, konkrétně do městské části Polabiny III.
Na programu bylo Mistrovství ČR ve sprintových štafetách. Závod se běžel v odlišném
terénu než sprint a i tratě byly dost jiné – podle většiny závodníků zajímavější. Sprintové
štafety se běhají ve složení DHHD a směrný čas každého úseku byl okolo 15minut. Běželo
se zčásti na klasickém sídlišti, v prostoru mateřské školky, na loukách okolo slepého ra-
mene Labe, ale taky v areálu BMX. Nejdříve tedy závodníci absolvovali dost rychlou část
a následovala mapově obtížnější mezi překážkami právě v areálu BMX. 
      SK Studenec postavil na tento závod 3 štafety. Jako první se na start vydali dorostenci.
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Naše štafeta běžela ve složení Vanda Vávrová, Vítek Štefan, Luky Link a Terka Chrástová.
Již od začátku běželi na velmi dobré umístění. Vanda zalítla úplně neskutečně, vedla již
na prvním rádiu a na předávce byla na děleném prvním místě se štafetou ZBM. Vítek to
na druhém úseku neměl vůbec lehké mezi fyzicky velmi dobře vybavenými soupeři. Ma-
pově to ale krásně ustál a předával 7. Luky si vedl skvěle, stáhl nějaké ty příčky a předával
na 4. místě s minimálním odstupem od medaile. Nejtěžší úkol měla Terka na posledním
úseku. Běžela mezi samými sprinterkami, ale stále se držela okolo 3–4. místa. Nevyvaro-
vala se jedné chybky a ve finiši měla proti sobě nelehkou soupeřku. Nakonec dorostenci
skončili na krásném 6. místě (5. z českých štafet), což je určitě skvělé umístění. Ale jak
řekl náš trenér… Něco tomu stále chybí… že by medaile?
      Následoval závod dospělých a ve 12:15 startovali veteráni. Podpora veteránů byla
dle mého názoru podobně velká jako u závodů mistrovských kategorií. Z každé strany
se během jejich závodu ozývalo: „Mami pojď, tati pojď!” Naše štafeta v DH140 si nevedla
vůbec špatně, doběhli si pro 8. příčku. Druhá štafeta studeneckých veteránů v DH180
byla 21. 
      Dva závody oblastního žebříčku uspořádal v podhůří oddíl OK Jilemnice. Počasí celý
den pořadatelům přálo, a tak to byly moc hezké závody. 
      Dopoledne se běžel lesní sprint na okraji města Jilemnice na mapě Střelnice-Hra-
běnka. Velká část tratí vedla hustníkem, ale i tak to byl velmi rychlý závod (vítěz H21 to
šel 15:39). Nejlepší studenecké výsledky vyběhly Barča Chrástová (3. v D12C), Majda
Chrástová (5. v D14C) a Eva Linková (4. v D35D). 
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      Odpoledne jsme se přemístili do nedalekého města Vysoké nad Jizerou, kde se běžel
již klasický sprint ve městě. Vzhledem k tomu, že se jednalo o podhorské město, byly
tratě dost kopcovité. Z odpoledního závodu si odváží první místo Eva Linková (D35D),
druhé místo Vítek Štefan (H18C), Majda Chrástová 4. místo (D14C), Markéta Štefanová
5. místo (D14C), a Šimon Buďárek 7. místo (H12C). 
      První červnový víkend se konaly závody celostátních žebříčků. Jedna studenecká
parta vyrazila do Skalky u Doks na závody žebříčku A a druhá parta jela do Větrného Je-
níkova na závody žebříčku B-Čechy východ. Celý víkend provázelo konečně krásné letní
počasí, což vzhledem ke kopcům a náročnosti tratí bylo někdy až protivné. Z víkendu si
odvážíme několik jedno pódiových umístění. 
      Áčkaři začínali v sobotu klasickou tratí. Běhalo se v extrémně náročném terénu, kde
bylo hodně kopců, skal, kamenů a borůvčí. Stavitel tratí to ve většině kategorií neodhadl,
a tak směrné časy moc neodpovídaly realitě. Spousta závodníků si v lese užívala déle
než 100 minut, někteří i déle než 2 hodiny. Pro dorostence byly víkendové závody opět
závody nominačními na Mistrovství Evropy dorostu. Nejlépe si ve skalách vedla Terka
Chrástová. Vyhrála v kategorii D18A a získala tak dalších 6 bodů do nominačního že-
bříčku. Další pódium přidala Vanda Vávrová, naše hostující závodnice v dresu TJ Jiskra
Hořice, která skončila třetí v D16A. 
      Večer jsme si zašli na dobrou pizzu
a vykoupali se v Máchově jezeře. V ne-
děli byla na programu krátká trať. Cesta
na start byla delší než závodní trať
a opět se běhalo ve skalách. Nejlépe
zase běžely Terka s Vandou (3., respek-
tive 5. místo). 
      Béčkaři začínali v sobotu rovněž kla-
sikou. Běhali ve zvlněném různorodém
terénu s velkým množstvím pasek
a hustníků. Výsledkově nezůstali za áč-
kaři vůbec pozadu. Vítek Štefan vyhrál
v kategorii H18B a Aleš Mühlbach byl ve
stejné kategorii 3. Majda Chrástová si
doběhla pro 5. místo v D14B. V neděli se
opět dařilo Vítkovi, který byl druhý. 
      Na základě dosažených výsledků
byla Terka Chrástová nominována na Mistrovství Evropy dorostu, které se uskuteční v Bě-
lorusku. Bára Chrástová bude reprezentovat Liberecký kraj na Letní olympiádě dětí
a mládeže na konci června. 

Majda Hrnčířová
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Orel
mölkky, zabíjačka
      V sobotu 11. května jsme uspořádali již tradiční studenecký přebor ve hře Mölkky,
který byl tradičně spojen se zabíjačkou pod vedením Fandy Horáčka. Pro letošek jsme
celodenní akci ještě spojili se studeneckými skauty, kteří odpoledne uspořádali Pohád-
kový les, o němž píší v samostatném článku. 
      Do soutěže Mölkky se přihlásilo rekordních 16 dvojic, které nejprve hrály ve dvou os-
mičlenných skupinách každý s každým a poté byl vytvořen „pavouk“ pro vyřazovací boje.
V jedné části soupeřilo 8 nejlepších týmů o titul, v druhé části se soupeřilo o umístění na
9.–16. místě. Všem studeneckým týmům nakonec titul „vyfoukla“ jediná přespolní dvojice
z Jablonce nad Jizerou, která má zkušenosti z oficiálních mistrovských soutěží:
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   1.    Semtamťuk                                 (Petr Hanyk, Roman Hanyk)
   2.    Loupáci                                         (David Hylmar, Tomáš Urban)
   3.    Mölk s. r. o.                                  (Veronika Mejsnarová, Šimon Mejsnar)
   4.    Unluckeři                                      (Jakub Kuřík, Samuel Mečíř)
   5.    2 borečci ze Studence            (Šimon Urban, Daniel Mečíř)
   6.    Pepeteam                                    (Petr Ledvinka, Jana Horáčková)
   7.    Aranels                                          (Helena Horáčková, Barbora Tomášová)
   8.    League of Znojmo                    (Matouš Kuřík, Daniel Šulc)
   9.    Háčci                                              (Karolína Háková, Jaroslav Hák)
10.    Šikulíni                                          (Martin Jiřík, Marek Jiřík)
11.    Pat a Mat                                      (Oldřich Šimek, Patrik Urbanec)
12.    Indiánky                                       (Věra Nováková, Tereza Fischerová)
13.    Propisky                                       (Lucie Šimková, František Bartoň)
14.    SOS                                                 (Lukáš Jiřík, Daniel Mejsnar)
15.    Ara papoušci                              (Jan Mejsnar, Sofie Urbancová)
16.    Rychlá Rota                                 (Eva Chrtková, Lukáš Mečíř)

      Odpoledne následoval Pohádkový les, jak už bylo zmíněno. Po celý den mohli účast-
níci ochutnávat vepřové speciality z dílny Fandy Horáčka a jeho početného týmu. V zá-
věru dne jsme pak společně poseděli při folk a country v podání Figur. Všem, kteří se na
organizaci akce podíleli, bych chtěl touto formou ještě jednou poděkovat. Bylo to skvělé. 
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Zastoupení na dachovském krosu
      V pátek 31. května se 8 zá-
stupců naší jednoty zúčastnilo 21.
ročníku Dachovského krosu.
Standa Horáček a Fanda Tauch-
man doběhli na 20. a 21. místě
v kategorii mužů do 39 let, Jirka
Kuřík se umístil na 4. místě v kate-
gorii 60–69 let a Jana Tauchma-
nová v kategorii bez zařazení
(volně příchozí) na 8. místě. V kate-
goriích mládeže se zúčastnily také
všechny děti Jany a Fandy Tauch-
manových. Za zmínku stojí i to, že
Dachovského krosu se zúčastnili
i zástupci Sokola Studenec Michal
a Jaroslav Hákovi. 
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O r e l s K é  p O Z vá n K y
studenecké mixy 2019 – tradiční volejbalový turnaj smíšených družstev se bude
konat v sobotu 31. srpna od 9:00. 

dětské soutěžní odpoledne – neděle 1. září od 14:00

letní bál s kapelou levou rukou band – uskuteční se v sokolovně v sobotu 21.
září. 

Taneční kurz pro všechny – 2 víkendy před letním bálem si můžete přijít zopa-
kovat základní kroky běžných tanců a naučit se třeba i něco málo navíc – pod ve-
dením Tomáše Jindry a jeho partnerky se uskuteční „opakovací taneční“ –
předpokládané termíny jsou pátek 6. září ve večerních hodinách a neděle 8. a 15.
září v odpoledních hodinách – přesné termíny a místo konání bude upřesněno.
pokud máte o účast na tomto kurzu zájem, dejte mi vědět na tel. 602680383
nebo mailem na vaclav.urban@urbanfinance.cz, abych vám včas zaslal po-
drobné informace a závaznou přihlášku. Informace v příštím zpravodaji by už
přišly pozdě. 

svatomartinský folkový večer se vzpomínkou na události před 30 lety připadne
na sobotu 16. listopadu. 
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sKauTsKý Oddíl šTěňaT
      Vážení Studenečtí, rádi bychom Vás, jako již tradičně, informovali o naší činnosti za
uplynulé dva měsíce. Po několikaměsíčních přípravách se v sobotu 11. května uskutečnil
Pohádkový les. Akce byla spojena se zabijačkou studeneckých Orlů. Před orlovnou proto
z pátku na sobotu vyrostla indiánská vesnice složená z tří tee-pee stanů a několik stanů
podsadových včetně stožáru, ve kterých bylo možné přes den zahlédnout skauty v kroji,
coby ukázku průběhu tábora. Pro děti byla pak v sobotu připravena trasa, na které si
mohly nalovit pár rybek a vodníků Česílka a Čepečka, zaletět závod na košťatech u ježi-
baby a nechat si změřit prstík ježidědkovou speciální měrkou pro určení zralosti dětí pro
upečení. Dále děti ochutnaly vynikající bábovku Červené karkulky a naplnily břicho spí-
cího vlka, potrénovaly střelbu z luku u dvou strašlivých loupežníků, prošly se přes pří-
rodní chodník u boudy, ve které hlídal Maxipes Fík, pomohly pejskovi a kočičce s jejich
trampotami, naučily se společně se Sněhurkou a jejími trpaslíky prostřít stůl, zazpívaly
si „Vstávej semínko hola-la“ u Křemílka a Vochomůrky, od kterých si také každé malou
sazeničku odneslo a netradičně si za pomoci Čmeldy, Brumdy a jejich včelí maminky na-
foukly balónek. I přes sobotní nepřízeň počasí se na pohádkovou trasu vydalo přes sto
dětí, což je námi považováno za velmi dobrý počet. Rádi bychom proto také touto cestou
poděkovali všem, kteří se nějak podíleli na přípravách, průběhu nebo naopak úklidu po-
hádkového lesa. Bez Vás by to nešlo!
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      V polovině měsíce května se také výběr naší družiny Pavouků, ve složení Maty Kuřík,
Helča Horáčková, Jirka Janhuba a Šimon Urban, úspěšně zúčastnil krajského kola pre-
stižního skautského Svojsíkova závodu, ve kterém se umístil na výborném třetím místě.
Družina Rysů, coby vítězů krajského kola, má tedy v mladší družině své zdatné zástupce.
Pavouci vynikli výkonem zejména v oblasti výběru místa na přespání a následného po-
stavení stanu. Tento úkol zvládli splnit v časovém limitu šesti minut. Všem zúčastněným
Pavoukům proto velmi děkujeme za vzornou reprezentaci našeho oddílu v konkurenci
družin z kraje a také za to, že svými úspěchy motivují a inspirují své oddílové mladší
bratry a sestry v kroji. 
      Posledním bodem, o kterém bychom se Vám rádi zmínili, je náš připravovaný tábor,
vrcholná akce skautského roku. Tento rok se chystáme do krásné přírodní oblasti Jizer-
ských hor. Tato oblast je specifická svou ryzí, stále ještě nedotčenou přírodou a spoustou
říček. Proto jsme si nemohli zvolit lepší téma, než jsou piráti. Těžko říci, zda v souboji
Černé Perly a Bludného Holaňďana nakonec zvítězí kapitán Jack Sparrow nebo obludná
postava Davyho Jonese, nebo jestli se nakonec podaří zakopat válečnou sekeru před
bojem. Děti si už jistě s nastalou situací hravě poradí!
      Závěrem bychom Vám všem rádi popřáli slunečné počasí na Vašich dovolených
a spoustu nových zážitků a dobrodružství, které každodenní situace a život přináší. Po
prázdninové odmlce a po našem návratu z tábora se Vám opět ozveme a přineseme
Vám zprávu o tom nejzajímavějším, co se za uplynulý čas stalo. 

Za oddíl Štěňat Martin Šimáček
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Zdravotnická záchranná služba
libereckého kraje
spustila II. etapu projektu aed
      Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje předala do provozu dalších 45
automatizovaných externích defibrilátorů. „Když jsme s projektem, díky kterému je nyní
AED na 40 místech v Libereckém kraji – u Policie ČR, HZS LK i u dobrovolných hasičů –
v roce 2016 začínali, očekávali jsme dvě aktivace do měsíce. Po půl roce fungování jich
bylo 8. Nyní na vybraná místa kraje rozmisťujeme dalších 40 přístrojů. Krom již zmíně-
ných organizací budou AED i na vyhledávaných turistických cílech v kraji, například na
některých hradech a zámcích,“ uvedl ředitel ZZS LK Luděk Kramář. 
      Liberecký kraj na II. fázi projektu poskytl v roce 2018 dotaci 3 miliony korun. Díky
nim bylo zakoupeno 45 nových přístrojů. Peníze ale velmi pomohly také k dovybavení
stávajících hlídek a jednotek dalším materiálem, periodicky jsou školeni všichni zapojení
first respondeři a díky dotaci mohla ZZS LK zakoupit lepší resuscitační modely, které
zkvalitnily výuku. „Systém AED se podle všech dostupných statistik osvědčil. Významně
tak zvyšujeme šanci na záchranu lidských životů v Libereckém kraji,“ řekl hejtman Libe-
reckého kraje Martin Půta. 
      „Projekt rozšiřování defibrilátorů je výrazně úspěšný. Jsem rád, že se externí defibri-
látory objevují na frekventovaných místech, kde mohou přispět k záchraně lidských ži-
votů. K dispozici jsou například na turisty hojně vyhledávaném Ještědu, v obchodních
centrech i v samotném sídle krajského úřadu,“ zdůraznil náměstek hejtmana pro rezort
zdravotnictví Přemysl Sobotka. „První etapu projektu umisťování defibrilátorů Liberecký
kraj podpořil dvěma miliony, na druhou jsme přispěli miliony třemi. Je dobře, že systém
automatických externích defibrilátorů se v Libereckém kraji neustále rozšiřuje. Rozmis-
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ťování defibrilátorů v terénu je potřebná věc. Ukázalo se to mimo jiné před časem, kdy
díky včasnému zásahu policisté pomocí tohoto zařízení zachránili život dvanáctileté
dívce z Českolipska,“ připomněla náměstkyně hejtmana pověřená řízením rezortu eko-
nomiky, správy majetku a informatiky Jitka Volfová. 
      Podle vedoucího projektu AED a vedoucího operačního střediska ZZS LK Petra Ma-
tějíčky operátoři systém AED aktivují v současnosti průměrně 16× do měsíce. „Záchranáři
v kraji provedou přibližně 390 resuscitací, AED je aktivováno u každé třetí. Díky jejich
rozmístění po kraji jsou first respondeři u postižených na místě v průměru na místě o 4
minuty dříve než záchranná služba,“ upřesnil Kramář. 
      Od spuštění projektu v roce 2016 byl systém AED aktivován celkem 293× (do května
2019). V osmdesáti procentech případů byli first respondeři na místě dříve než posádka
ZZS. Je to zejména díky tomu, že operační střediska hasičů i policie berou žádost dispe-
činku ZZS LK o aktivaci AED jako absolutní prioritu. „Snaží se nám maximálně vyjít vstříc
a za to jim moc děkujeme. Stejně jako dobrovolným hasičům, jejichž výjezdové časy
jsou pro nás naprosto neuvěřitelné. I uprostřed noci jsou schopni k pacientovi vyrazit
mnohdy vlastním autem během čtyř minut,“ zdůraznil Matějíčka. A jejich aktivita při zá-
chraně životů je podle dosavadních ohlasů velmi pozitivně vnímána i veřejností. „Jsme
rádi, že systém AED, který opravdu pomohl zachránit několik životů, má stále více aktiv-
ních podporovatelů. Do projektu se dobrovolně a na své náklady zapojují další subjekty,
například městské policie. Děkujeme,“ dodal. 
      Ani systém AED a zkrácení dojezdových časů není bohužel všemocné. Několik lid-
ských životů díky němu ale určitě zachráněno bylo. „I kdyby to byl jeden jediný, dal by
úsilí všech kolem projektu obrovský smysl,“ uzavřel Matějíčka. 

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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nehody a jejich následky jsou
v libereckém kraji meziročně lepší 
Za první čtyři měsíce letošního roku vyšetřovala Policie na území České republiky celkově
32 922 dopravních nehod. Při těchto nehodách přišlo o život 135 osob. Ve srovnání s loň-
skými prvními čtyřmi měsíci se jedná o meziroční nárůst obětí o 9 osob. V Libereckém
kraji je trend opačný. Od začátku roku zemřel jeden člověk. 
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      Za leden až duben letošního roku byla
Policie ČR v Libereckém kraji volána k cel-
kem 1 472 dopravním nehodám. To před-
stavuje sice meziroční nárůst o celých 171
nehod, následky však byly nižší. O život na
silnicích v  Libereckém kraji přišel jeden
člověk, 10 osob bylo těžce zraněno. Došlo
k 269 lehkým zraněním. „Oproti stejnému
období loňského roku sledujeme pokles
následků dopravních nehod. Do konce
dubna evidujeme o 3 usmrcené osoby
méně. O 11 osob klesl také počet těžce zra-
něných. Počet lehce zraněných se drží na
zhruba stejné úrovni“ uvádí Vlasta Suchán-
ková, vedoucí oddělení tisku a prevence
Krajského ředitelství policie Libereckého
kraje. 
      Nejvíce nehod s  vážnými následky
letos eviduje Liberecko. Celkem v tomto
okrese došlo k 620 nehodám, při kterých
bylo 7 lidí těžce zraněno. Následuje Semil-
sko s 217 nehodami, jedním usmrceným a
2 těžce zraněnými. Na Českolipsku evidují
418 dopravních nehod a jednu těžce zra-
něnou osobu. Jablonecko hlásí 227 nehod
a prozatím žádné vážné následky. 
      Meziročně více nehod (o 100 případů)
zavinili v Libereckém kraji řidiči motoro-
vých vozidel – celkem 1 094. Zvěř a domácí
zvířata byly označeny za viníky u 311
nehod. Zde evidujeme opět nárůst o 59
případů. Řidiči nemotorových vozidel za-
příčinili 17 nehod a chodci 12 nehod. Ve 22

případech byla na vině závada pozemní
komunikace. Alkohol či drogy asistovaly u
54 nehod. To je ve srovnání s předchozím
rokem méně o 10 případů. 
      V Libereckém kraji probíhá několik pre-
ventivních aktivit a další se na letošek při-
pravují. V první řadě se Liberecký kraj, Tým
silniční bezpečnosti a další partneři věnují
dopravní výchově dětí. Mimo aktivity
přímo ve školách jsou pořádány další pro-
gramy pro veřejnost. Na plno se také rozjel
program na dopravních hřištích v kraji. Kraj
společně s Policií také připravují další kurzy
pro motocyklisty, nebo např. seminář pro
učitele autoškol. Na druhou polovinu roku
chystá také podpořit kurzy bezpečné jízdy
pro začínající řidiče. 
      „Následky nehod v  našem kraji jsou
meziročně opět lepší. Doufám, že nasta-
vený trend bude v kraji pokračovat. Mimo
jiné tomu přispívají i naše preventivní ak-
tivity. Ty mají v našem kraji dlouhou tradici.
Letos je takových aktivit opět hodně. Nej-
více energie a prostředků věnujeme
dětem. Letos se také zaměříme na mladé
řidiče a motocyklisty. Ti bývají v provozu
výrazně více ohroženi než ostatní účastnící
silničního provozu.“ dodává Jan Sviták, ná-
městek hejtmana pro rezort dopravy, in-
vestic a veřejných zakázek. 

Jan Polák
Koordinátor bezpečnosti

silničního provozu
Liberecký kraj 
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Polozka

I.Nehody podle následků                                                                                                                                                                                                      
Celkem nehod                            1472       171          1       -3       10     -11       269         -2        927791       299398         50        -4       914       58
Pouze s hm. skodou                 1247       179         ...        ...         ...        ...           ...          ...        731688       304278         35         3       776       63
Pozar vozidla                                     0          -1          0         0          0       -1            0           0                    0           -4000           0          0            0         0
II.Nehody podle zavineni                                                                                                                                                                                                      
Ridicem mot. voz.                     1094       100          1       -3       10       -6       238         -2        808533       259870         45        -1       819       59
Ridicem nemot. voz.                     17          -6          0         0          0       -4          16         -2               893               -52           4        -2          13       -6
z toho detmi                                  5           3          0         0          0       -1            4           3              261              141           0         0            4         3
Chodcem                                          12            0          0         0          0       -1          12           2               205             -658           1        -1          12         1
z toho detmi                                  4          -1          0         0          0       -1            4           0                 55            -558           0         0            4       -1
Jinym ucastnikem                            3            3          0         0          0         0            1           1             1100            1100           0          0            2         2
Zavada komunikace                      22         12          0         0          0         0            0           0             3242            2262           0          0          17         9
Tech zavadou voz.                            3          -2          0         0          0         0            0          -2             2030          -1255           0          0            0       -3
Lesni zveri, dom. zvir.                311         59          0         0          0         0            0          -1        109198          35746           0          0          43       -9
Jine zavineni                                   10            5          0         0          0         0            2           2             2590            2385           0          0            8         5
III.Hlavni priciny (jen MV)                                                                                                                                                                                                     
Neprim. rychlost                          225         22          0       -2          3       -1          80         -6        183266          -1068         20         5       104         1
Nespr. predjizdeni                         21            1          0       -1          1         0            6           1          15087            2072           1          1          11         2
Nedani prednosti                           97          -5          0       -1          2       -2          59           7        338930       250892           2          1          76       -9
Nesp. zp. jizdy                               751         82          1         1          4       -3          93         -4        271250            7974         22        -8       628       65
IV.Podle mista                                                                                                                                                                                                                            
Zeleznici prejezd                               6            2          0         0          0         0            0           0        258340       257460           0          0            4         1
V obci                                              914         58          0         0          4       -6       154         -4        598338       294677         38        -1       914       58
Mimo obec                                    558       113          1       -3          6       -5       115           2        329453            4721         12        -3            0         0
0 dalnice                                             7            0          0         0          0         0            6           4             9670            4400           0          0            0         0
1 silnice 1.tridy                            351         61          0       -1          2       -5          70       -33        227494          -3854         12         2          58     -15
2 silnice 2.tridy                            197         20          1       -1          3         0          49           2        100369          -6216           6          0          67       -9
3 silnice 3.tridy                            219            8          0       -1          1         0          60         10        113248          22147         10        -3       140       16
4 uzel (kriz. ve vybr.mestech)      0            0          0         0          0         0            0           0                    0                    0           0          0            0         0
5 kom. sled. (ve vybr. mestech)   0            0          0         0          0         0            0           0                    0                    0           0          0            0         0
6 komunikace mistni                 519         58          0         0          4       -5          78         12        431102       266722         21        -3       484       48
7 komunikace ucelova                    6          -2          0         0          0       -1            2           2             1351             -939           0        -1            5       -3
8 kom. ucelova – ost. (park.)  173         26          0         0          0         0            4           1          44557          17138           1          1       160       21
V.Den v tydnu                                                                                                                                                                                                                             
NEDELE                                           164         26          0         0          2       -1          37           9          71898          20276         12         2          95       11
PONDELI                                         210       -10          0         0          4         3          37         -9          95856            2959           5        -4       134       -7
UTERY                                             230         50          0       -1          0       -1          48           6        337731       244103           3          0       155       31
STREDA                                           217          -8          0         0          1         0          38         -4        117107          11796           3        -1       134     -32
CTVRTEK                                         213         45          0       -1          2       -6          31           4        101408          14056           8          2       136       34
PATEK                                              242         21          1         0          0       -2          47           3        119450          10316           5        -5       142       -8
SOBOTA                                           196         47          0       -1          1       -4          31       -11          84341          -4108         14         2       118       29
VI.Omamne a navykove latky u vinika                                                                                                                                                                            
Alkohol u vinika do 0,24 ‰         1            1          0         0          0         0            0           0               900               900    ****  3620            1         1
Alkohol u vinika 0,24–0,5 ‰      6            2          0         0          0         0            0          -1             2370             -430    ****  3620            4         2
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Alkohol u vinika 0,6–0,8 ‰        5            3          0         0          0         0            0           0             1320             -430    ****  3620            5         4
Alkohol u vinika 0,8–1,0 ‰        3          -2          0         0          0         0            1          -1             2520                 15    ****  3620            2         0
Alkohol u vinika 1.0-1.5 ‰          7          -6          0         0          0         0            6           2             5615            2444    ****  3620            4       -5
Alkohol u vinika 1.5 ‰ a vice   27          -2          0         0          0       -1          12         -2          12253        -15998    ****  3620          21       -4
Alkohol a drogy                                                                                                                                                                                                                            
u vinika                                               1            0          0         0          0         0            0          -1               350             -150*******3620           1         1
Drogy                                                                                                                                                                                                                                               
u vinika                                               4          -6          0         0          0       -1            1          -3             4300          -3880*******3620           4       -3
VII. Druh vozidla                                                                                                                                                                                                                        
0 moped                                             2            0          0         0          0         0            1           0               550               449           0          0            2         0
1 maly motocykl (do 50 ccm)       0          -1          0         0          0         0            0          -1                    0               -50           0          0            0       -1
2 motocykl (vc. sidecar, skutr)   17            4          0       -2          2         0          14           3          10690            3830           2          2            7         2
3 os. automobil bez privesu     608         22          1         0          6       -8       183       -15        369526        -11265         40        -1       417     -10
4 os. automobil s privesem           7            1          0       -1          0         0            4           3             2776          -9564           0          0            3         2
5 nakl. automobil (vc. multikar.)81       18          0         0          1         1          23         12        309285       279430           2        -1          60         9
6 nakl. automobil s privesem    12            2          0         0          0         0            0         -1             3615          -7085           0          0            8         2
7 nakl. automobil s navesem     44         17          0         0          0         0            3           1          46767          -3758           0        -1          27       11
8 autobus                                         13          -3          0         0          1         1            2          -4             3062        -11078           0          0          12         0
9 traktor (i s privesem)                   9            2          0         0          0         0            0          -1             2095               138           0        -1            8         1
10 tramvaj                                          3            2          0         0          0         0            1           0             1315               615           0          0            3         2
11 trolejbus                                        0            0          0         0          0         0            0           0                    0                    0           0          0            0         0
12 jine mot. voz. (zem.,stav.)       4            2          0         0          0         0            1           1             2760            2510           1          1            3         1
13 jizdni kolo                                   13          -9          0         0          0       -4          13         -5               782               -63           4        -2            9       -9
#NAME?                                              4            2          0         0          0       -1            3           2               161                 41           0          0            3         2
14 povoz, jizda na koni                   0            0          0         0          0         0            0           0                    0                    0           0          0            0         0
15 jine nemotorove vozidlo          2            2          0         0          0         0            2           2               110               110           0          0            2         2
16 vlak                                                 0            0          0         0          0         0            0           0                    0                    0           0          0            0         0
17 nezjisteno, ridic ujel             296         35          0         0          0         0            7           1          56093          15599           0          0       271       41
18 jiny druh vozidla                         0            0          0         0          0         0            0           0                    0                    0           0          0            0         0
VIII. Charakter vozidla                                                                                                                                                                                                            
0 nezjisteno                                  294       293          0         0          0         0            6           5          56092          56082           0          0       269    268
1 soukrome, nev k vyd. cin.      497         31          1       -1          7       -2       163       -11        283577          16896         36         1       335       -2
2 soukrome, vyuz. k vydel. cin. 14            4          0         0          0         0            2           0             7795            2844           0          0          12         3
3 soukr. org.(podnikatel, s.r.o.)189           5          0       -2          1       -4          47           1        402097       209747           4        -6       134         4
4 verejna hromadna doprava       3          -2          0         0          0         0            1           0               420          -2240           0          0            3       -1
5 mestska hromadna doprava     7            1          0         0          1         1            1          -3             1457             -523           0          0            7         1
6 mezinar. kamionova doprava   0          -1          0         0          0         0            0           0                    0             -550           0          0            0         0
7 TAXI                                                   5            3          0         0          0         0            0           0               850               450           0          0            5         3
8 stat. podnik, stat. organizace 13            6          0         0          0         0            6           5             7100            5430           1          1            7         4
9 registrovano mimo uzemi CR 46         21          0         0          1         1          11           8          40255          14565           4          4          26         8
10 zastupitelsky urad                     0            0          0         0          0         0            0           0                    0                    0           0          0            0         0
11 ministerstvo vnitra                    1            0          0         0          0         0            0           0               350             -150           0          0            0       -1
12 policie cR                                    21            4          0         0          0         0            0         -1             4120               453           0          0          17         2
13 mestska, obecni policie            0          -1          0         0          0         0            0           0                    0             -200           0          0            0       -1
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14 soukr. bezp. agentury               0            0          0         0          0         0            0           0                    0                    0           0          0            0         0
15 ministerstvo obrany                  0          -1          0         0          0         0            0           0                    0             -850           0          0            0         0
16 jine                                                  0            0          0         0          0         0            0           0                    0                    0           0          0            0         0
17 odcizene, neoprav. pouz.         4          -2          0         0          0       -1            1           0             4420             -490           0        -1            4         0
IX Druh nehody                                                                                                                                                                                                                          
0 jiny druh nehody                        63         22          0         0          1         1          12           7          14617            3084           0        -1          43       16
1 srazka s jedoucim nek. voz.  273            8          1       -2          3       -4       133         -2        239193            3501         11         1       184         4
2 srazka s voz. zapark., odstav.353        48          0         0          0         0            3          -1          92067          17234           9          0       337       47
3 srazka s pevnou prekazkou  387         47          0       -1          3         0          55         -1        191390            5524         23         5       243         9
4 srazka s chodcem                       41          -9          0         0          2       -5          39         -1             3759             -276           2        -3          39       -6
#NAME?                                            10          -3          0         0          0       -2            9          -1               101             -973           0          0          10       -3
5 srazka s lesni zveri                   304         64          0         0          0         0            0          -1        107408          35477           0          0          39       -3
6 srazka s domacim zviretem       7          -5          0         0          0         0            0           0             1790               269           0          0            4       -6
7 srazka s vlakem                             3            2          0         0          0         0            0           0        257400       256750           0          0            2         1
8 srazka s tramvaji                           5            3          0         0          0         0            1          -3             2875            1475           0          0            5         3
9 havarie                                          36          -9          0         0          1       -3          26           0          17292        -23640           5        -6          18       -7
X. Stav povrchu voz.                                                                                                                                                                                                                 
0 jiny stav povrchu

vozovky v dobe nehody              3            1          0         0          0         0            1           1             1710             -440           0        -1            2         0
1 povrch suchy, neznecisteny  787         25          1       -2          8       -9       153       -16        599929       261807         31        -3       488     -14
2 povrch suchy, znecisteny         17            5          0         0          0         0            5           5             3276             -764           1          1          15         6
3 povrch mokry                            444         67          0       -1          0       -4          74           8        200586          18113         12        -1       264       19
4 na vozovce je blato                       2            2          0         0          0         0            0           0               550               550           1          1            1         1
5 naledi, ujetý snih – posyp.      63         27          0         0          1         1          13           1          37651            6080           1        -1          37       13
6 naledi, ujetý snih – nepos.     81            9          0         0          1         1          18           4          45684          -6252           2          0          57       10
7 na voz. rozlity olej, nafta ap.     0            0          0         0          0         0            0           0                    0                    0           0          0            0         0
8 souv. sn. vrstva, rozbred. sn.   74         35          0         0          0         0            5          -5          38205          20404           2          0          50       23
9 nahla zmena stavu vozovky

(namraza na mostu)                    1            0          0         0          0         0            0           0               200             -100           0          0            0         0
XI. Viditelnost                                                                                                                                                                                                                             
1 ve dne, viditelnost

nezhorsena vlivem povet      846       110          1       -2       10       -6       190         14        665326       304773         16        -7       614       73
2 ve dne, zhorsena

viditelnost (svitani,soumr)      87            6          0       -1          0       -1            8          -5          29966          -8270           3        -1          39         1
3 ve dne, zhorsena

viditelnost vlivem povetr.        74       -20          0         0          0         0          12       -16          35673        -16517           1        -1          47     -16
4 v noci, s ver.osvetlenim,

nezhorsena povetr                   181         22          0         0          0       -2          25           0          68511            5874         18         4       161       17
5 v noci, s ver.osvetlenim,

zhorsena povetr.p                       27            1          0         0          0         0            3           1          10460            2311           1          0          21         0
6 v noci, bez ver.osvetleni,

nezhorsena povet                    218         35          0         0          0       -2          20           1          95115          18618         10         2          31     -15
7 v noci, bez ver.osvetleni,

zhorsena povetr.                         39         17          0         0          0         0          11           3          22740          -7391           1        -1            1       -2
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FREEapelaá kvoockR19 00 

y s ačkvy a tancoánkpívZ17.30 

JABLapelaá kvDecho16.00 
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r– eumé muzonošskrkK8.00–17.00   
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VYHRAZENA

SS

OGRAMUPR
ZMĚNA

Y KIRKENREAD22.00 

ALUCIE REVIV VALL20.00 

AÁ LIŠKSJETapelaá kvoockR18.15 

AKYSZSZupina á skvoolkF16.45 

ec LiberO NA CESTĚADLDIVVADLvi – oáčkvO Pla15.30 
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SOUMRAK apelaá kvoockR21.00 
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BIKINapelaí k19.00 Hudebn

GENTURA PERNA
 Jak čeraá pohádkvooutkL17.30 

BAy music band ountrC16.00 

Č  DĚTSKÝ ANIMA0–20.00  16.0

8. ek 1čtvrt

včcoyé smonicklektrE21.00 

FREEapelaá kvoockR19.00 
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ORRYJKKORONOŠSKÉ SEA ZVOU NA TRADIČNÍ KRK    KONOŠSKÉ SEVÉ JILEMNICK KA ZVOU NA TRADIČNÍ KRKOAROSTTOSTTAROST

ČKVZHÁapelaá kvoockR21.00 
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