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Zprávy ObecníhO úřadu
Chodník – křižovatka
Řeznictví Nosek
      Ve středu 12. 6. jsme začali největší in-
vestiční akci tohoto roku, která přinese
zvýšení bezpečnosti osob pohybujících se
podél komunikace II/293. Ve své délce 260
metrů tak dojde ke kompletnímu propo-
jení naší obce a zároveň k dovršení ucele-
ného souboru staveb chodníků podél
rušných silnic II. třídy, které prochází naší
obcí. 
      V týdnu od 9. do 13. 9. by mělo dojít
k odfrézování vrchní části vozovky. Tímto
krokem využijeme techniku a dojde i k od-
frézování a následné opravě místní komu-
nikace v prostranství Řeznictví Nosek. 
      Přináším Vám tedy první fotografie
z této stavby. V dalším vydání Zpravodaje
budou pohledy na tuto stavbu opět
o něco jiné. 

Mgr. Jiří Ulvr, starosta

6. 8. 2019 6. 8. 2019

12. 6. 2019

27. 6. 2019
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Přístavba ZŠ a MŠ Studenec
      V letošním prvním čísle našeho Zpra-
vodaje jsem Vás informoval o dvou zásad-
ních krocích v rámci této připravované
akce. Jednalo se o podání žádosti pro-
střednictvím Ministerstva pro místní roz-
voj, programu Podpora obnovy a rozvoje
venkova, druhým krokem bylo zpracování
podrobné dokumentace k provedení
stavby. 
      Aktuální stav v této věci je takový: 18.
6. jsme se dozvěděli zprávu, že naše po-
daná žádost nebyla zařazena do seznamu
podpořených žádostí. Z tohoto důvodu
jsme nepokračovali ve vypsání výběro-
vého řízení na dodavatele stavby. 
      Ministerstvo pro místní rozvoj zpraco-
vávalo celkem 4 200 žádostí. V programu,
kde byla podána naše žádost, se jednalo
o obrovský převis podaných žádostí. MMR
zařadilo do doporučených jen 76 projektů.
Zbylých 651 projektů (včetně našeho) bylo
zařazeno do náhradních, nebo nedoporu-
čených. 
      V současné době zjišťujeme stav aktu-
álních, či připravovaných možných dotač-
ních výzev a o případném jiném postupu
rozhodne zastupitelstvo obce. 

Mgr. Jiří Ulvr, starosta

Informace
      Krajské zastupitelstvo dne 25. 6. schva-
lovalo žádosti o dotaci z rozpočtu Liberec-
kého kraje, Programu obnovy venkova. Jak
jsem Vás informoval v letošním druhém
čísle našeho Zpravodaje, i naše obec po-
dala žádost, konkrétně na pokrytí části ne-
uznatelných nákladů akce: „Chodník –
křižovatka Řeznictví Nosek“. 

      Pro letošní rok bohužel z tohoto pro-
gramu nebudeme čerpat žádné finanční
prostředky. Skončili jsme jako první „pod
čárou“ a je to dáno tím, že dle stanovených
kritérií již nedokážeme nic vylepšit, aby-
chom nabrali potřebné „body“ a naopak
ztrácíme bodové ohodnocení v tom, že
jsme z tohoto programu úspěšně čerpali
v posledních třech letech po sobě, a tím
máme nejmenší možné ohodnocení. Pro
případný úspěch by se musela zvednout
alokace finančních prostředků do tohoto
programu, (která je však již dosti vysoká
oproti předchozím vyhlášeným výzvám),
nebo se zmenšit počet podaných žádostí. 

Mgr. Jiří Ulvr, starosta

Svatba
      Sobota 29. června 2019 byla šťastným
dnem pro manžele Kateřinu a Vladimíra Ja-
rých. 

      Svatební obřad umocňovalo příjemné
prostředí a zázemí pensionu Trautenberk,
ale i spokojenost všech svatebčanů. Pře-
jeme hodně štěstí ve společném životě. 

Mgr. Jiří Ulvr, starosta
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Třídění odpadů a sběr pytlů
ve Studenci a Zálesní Lhotě
      V předchozím čísle Studeneckého
zpravodaje jsme občany upozorňovali na
problémy při sběru tříděného odpadu
v našich obcích. Přesto stále dochází opa-
kovaně k umisťování odpadu na místech
k tomu určených, ale naprosto mimo ter-
mín sběru (například 14 dní před skuteč-
ným odvozem). Je-li stanovený termín
sběru 1. pondělí v měsíci, skutečně do-
chází k odvozu svozovou firmou v úterý
odpoledne nebo ve středu. Z tohoto dů-
vodu není vhodné odpad umísťovat na
sběrných místech po celý předchozí týden,
neboť pak se tyto pytle zde nacházejí na-
pospas povětrnostním vlivům a také zvířa-
tům. Často také dochází k tomu, že
pracovníci svozové firmy neodvezou ze-
jména žluté pytle, do kterých je vložen jiný
odpad, než tam patří. Do žlutých pytlů se
třídí směsné plasty z domácnosti, nikoli
např. stavební odpad – zbytky vnější izo-
lace domů nebo odpady pocházející
z podnikatelské činnosti. Zaměstnanec
obce pak musí tyto pytle a další odpad od-
vážet a soustředit ve sběrném dvoře, čímž
zároveň dochází ke zvýšeným nárokům na
spotřebu pohonných hmot a pracovního
času. Toto se pak projeví ve zvýšených ná-
kladech na likvidaci odpadu. 

Ing. Martin Mühlbach, místostarosta

Studenec u zdravotního střediska 3. července
2019 těsně po svozu pytlů – umístěno pozdě,
nebo neodvezeno z důvodu nesprávného třídění 

Studenec, zastávka „U Lípy“ – pořízeno 31. 7.
2019, týden před svozem

Studenec, zastávka „U Lípy“ , plasty nevložené
do pytle zůstanou na sběrném místě – pořízeno
6. 8. 2019

« Zálesní Lhota, zastávka „U Svatých“ – pořízeno
25. 7. 2019, tedy téměř 14 dní před svozem!
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sbĚr nebeZpeČnÉhO Odpadu a eLeKtrOZaříZení
      studenec                                                       Zálesní Lhota 21. září 2019
      NO bude sbírán                                               u Svatých                                          8. 30
      od 31. 8. 2019 do 26. 10. 2019                  u Kynčlů                                            8. 40
      každou druhou sobotu ve                          u samoobsluhy                              8. 50
      sběrném dvoře v Kruhovce                        u hospody                                        9. 00 
      vždy od 9 do 12 hodin.                                u továrny                                          9. 15
                                                                                      na křižovatce                                  9. 30

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

pozor!
pneumatiky jsou sbírány pouze bez ráfků. 

pneumatiky z nákladních vozidel a traktorů nebereme!

ELEKTROZAŘÍZENÍ = všechno co je na elektrický proud nebo na baterie

      Většina projednávaných bodů se týkala
hospodaření obce: zastupitelé schválili roz-
počtové změny na rok 2019, účetní zá-
věrku obce ke konci roku 2018
a hospodaření obce za rok 2018 a její závě-
rečný účet včetně zprávy auditora. Dále
odsouhlasili půjčku z Fondu rozvoje byd-
lení a projednali prodeje pozemků ve Stu-
denci a v Zálesní Lhotě. 
Zastupitelstvo také vzalo na vědomí jed-
nak aktuální informace k přístavbě zá-
kladní školy, jednak zprávu finančního
výboru – v souvislosti s ní doporučilo radě

obce projednat zvýšení ceny nájemného
u všech obecních bytů kromě domu s pe-
čovatelskou službou. 
V závěrečné diskusi informoval pan sta-
rosta o následujících záležitostech: 
– Začátkem května schválil Státní fond do-

pravní infrastruktury dotaci na výstavbu
chodníku u křižovatky u Řeznictví Nosek
ve výši 1,42 milionu Kč. 

– Po třech letech se konalo jednání s Če-
skou poštou ohledně projektu „Pošta
Partner“, v souvislosti s ním pošta oslovila
i okolní obce. 

Z jednání ZastupI
       Podruhé v roce 2019 zasedali studenečtí zastupitelé 17. června, kromě 12 zastupitelů
se jednání zúčastnilo 10 občanů. 
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vandaLIsmus
ve studencI

Na konci července letošního roku neznámý pa-
chatel posprejoval dvě zastávky ve Studenci.
Jednalo se o zastávku „Na Špici“ a o zastávku
„U Lípy“. Odstranění nápisů si vyžádalo nasa-
zení brigádníků, kteří se postarali o nápravu ne-
smyslného poškození obecního majetku. Za
určitých okolností lze toto jednání kvalifikovat
nikoli jako přestupek, ale jako poškozování cizí
věci se škodou nikoli nepatrnou podle § 228 Tre-
stního zákoníku. Vyzýváme občany, aby
k těmto jevům nebyli lhostejní a pomohli nám
v našem úsilí o pěkný vzhled našich obcí a obec-
ního majetku. 

Ing. Martin Mühlbach, místostarosta

Kontejnery na komunální
odpad budou umístěny v Zá-
lesní Lhotě od 27. 9. do 29. 9.
2018 u skladovací haly ZETKY
Strážník a. s. za kostelem! Ve
Studenci budou kontejnery
umístěny ve  sběrném dvoře
v Kruhovce u haly každou
druhou sobotu od 31. 9. 2019
(14. 9., 28. 9., 12. 10.) do 26.
10. 2019 od 9 do 12 hod. 
Uložení odpadu do kontej-
neru bude možné pouze pro
občany Studence a Zálesní
Lhoty, pro majitele nemovi-
tostí na území našich vesnic
a po předložení občanského
průkazu!

Děkujeme. OÚ Studenec

– Proběhlo závěrečné vyhodnocení vý-
stavby chodníku v Rovnáčově z roku
2017, u něhož bylo nutno upravit ba-
revné vodicí pruhy. 

– Budoucí majitel studeneckého zámku
potvrdil své plány představené na pro-
sincovém jednání zastupitelstva. 

– Byla podána žádost o dotaci z Meziná-
rodního visegrádského fondu na vzájem-
nou spolupráci obcí Studenec, Zuberec
a Vrchlabí a polského a ukrajinského
partnera. 

– Byla podepsána smlouva o zřízení věc-
ného břemene týkající se připojení ne-
movitostí v lokalitě Na Horce. 

– Svazek obcí Jilemnicko jedná o financo-

vání sociálních služeb, které by bylo ře-
šeno centrálně v rámci obce s rozšířenou
působností. 

– Na Městském úřadě v Jilemnici se jed-
nalo o instalaci úsekového radaru ve Stu-
denci. K tomu se zastupitelé vyjádřili tak,
že další jednání ohledně bezpečnosti
v obci budou směřovat k vytvoření „čer-
veného“ semaforu. 

Pan Tomáš Chrtek informoval, že oslovil
majitele historického směrového sloupu
z křižovatky Na Špici se žádostí o jeho na-
vrácení. Dále navrhl rozšířit zastřešení
pódia u amfiteátru. Na to pan Petr Junek
odpověděl, že se to již řeší s projektantem
této stavby i s truhláři. 

   teLstva Obce
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je mOžnÉ
ještĚ efeKtIvnĚjI
třídIt Odpad
Z dOmácnOstí?
      Tato otázka se nabízí a vrací všem zástupcům vedení obcí a měst již po mnoho let.
Česká republika vykazuje pozitivní výsledky ve třídění odpadů a mnoho z členských obcí
našeho mikroregionu Jilemnicko se díky svým výsledkům umísťuje v popředí nejrůz-
nějších soutěží orientovaných na tuto problematiku. 
      V oblasti odpadového hospodářství však visí věčná otázka nad tím, který systém je
nejefektivnější – a to pro obec či občana. V laické i odborné diskusi je to, co člověk, to
názor, stále se však vyvíjejí a nabízejí nové systémy, které dokáží motivovat i v například
již zmiňovaném třídění odpadu své uživatele k lepším a lepším výsledkům, někdy i ná-
sobně. 
      Z tohoto důvodu část členských obcí Jilemnicka schválila společný záměr vyzkoušet
jednu z těchto novějších metod a zajistit tak svým občanům komfort odvozu tříděného
odpadu přímo z domácností. Jedná se o metodu Door-to-door, tedy tzv. ode dveří ke
dveřím. V rámci tohoto systému by ke každému domu měla být umístěna nejen popel-
nice na komunální odpad, ale také žlutá či modrá popelnice na plast a papír. Cílem je
pak nejen zvýšit množství separovaného materiálu, který bude hledat nové využití, ale
především snížit frekvenci svozu komunálního odpadu na čtrnáctidenní interval. 
      Systém svozu tříděného odpadu již v rámci mikroregionu využívá několik obcí, avšak
jedná se o svoz pytlový a nikoli popelnicový. Tento nový způsob svážení tříděného od-
padu plánují konkrétně obce Studenec, Horní Branná, Roztoky u Jilemnice, Vítkovice
a Mříčná. Administrativní podporu jim poskytuje Jilemnicko – svazek obcí. 
      Bohužel v minulé výzvě Operačního programu Životní prostředí, do které byla žádost
předložena, nebyla dotace přidělena, neboť z důvodu velkého počtu zájemců nezbyly
pro náš záměr finanční prostředky. Druhý pokus proběhne na podzim tohoto roku. Do-
ufáme, že naše žádost bude tentokrát vyslyšena a budeme tak moci vyzkoušet na části
našeho území, zda barevné popelnice u jednotlivých domácností plní svůj význam
v efektivnějším třídění a zvýšené ochraně životního prostředí. 

Ing. Radka Paulů, Za Jilemnicko – svazek obcí
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pyrám na špici
      Vážení spoluobčané, 
jistě si mnozí z Vás vzpomenou na pískov-
cový pyrám neboli rozcestník, který stál
dříve na křižovatce Na Špici. V současné
době na křižovatce je pouze pískovcový
podstavec. Studenecký pyrám zde byl
umístěn v roce 1819 a byly na něm ukaza-
tele směru na Jilemnici a na Vrchlabí. V po-
sledních letech je takový trend, že se tyto
pyrámy u silnic obnovují či restaurují. Je
tomu tak například na Horkách, v Semilech
či v Nové Pace. Začal jsem se tedy shánět
po místě a po majiteli, který má ten náš stu-
denecký pyrám doma. Mnozí z Vás vědí, že
tento pyrám je umístěn v Nové Pace na za-
hradě pana Tomáše Roučky v ulici Kumbur-
ská nad vlakovou zastávkou. Spojil jsem se
tedy s panem Roučkou, kdy jsme jednali
o možném návratu tohoto pyrámu zpět do
Studence. Zde přikládám text ze Zpravo-
daje č. 1/2001, kdy se tato záležitost již ře-
šila. 

Vyjádření starostky paní Ireny Benešové: 
      Pyrám byl a je majetkem Správy a údržby
silnic v Semilech a po opětovném rozbití roz-
cestníku (jednou jej již spravovali) jej přene-
chali panu MUDr. Roučkovi z Nové Paky,
který jej má postaven za plotem na bezpeč-
ném místě na zahradě svého domu, viz foto.
Správa neměla zájem sloup postavit znovu,
protože na místě, kde byl, hrozilo nebezpečí,
že jej zase někdo porazí a po plánované re-
konstrukci křižovatky by pro sloup stejně už
nebylo místo. 

Studenecký zpravodaj                                                                                                                                                           4 I 2019
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Vyjádření pana MUDr. Tomáše Roučky: 
      Vážená redakce, dostal se mi do rukou Studenecký zpravodaj 6/2000. K „otázce na závěr“,
která se týká historického rozcestníku z roku 1819, bych chtěl doplnit některé informace.
Tento milník/pyrám byl poražen nákladním autem koncem srpna 1998. Vzhledem k tomu,
že jeho fragmenty několik týdnů ležely na kraji silnice, měl jsem strach, aby nebyl zlikvidován.
Tento osud potkal většinu pyrámů z předminulého století. Ptal jsem se na Správě a údržbě
silnic v Jilemnici, ti se dotazovali svých nadřízených v Semilech. Jednoznačně se jednalo o je-
jich majetek, z bezpečnostních důvodů neměli zájem na obnově v původním místě. Nad
rámec svých povinností, spíše ze slušnosti, se byli informovat na obecním úřadě. Bylo jim ře-
čeno, že obec nemá prostředky na jeho obnovu a nebyla nabídnuta ani žádná jiná alterna-
tiva jeho využití. Vzhledem k tomu, že se již blížila zima a skutečně jsem nezaznamenal žádný
náznak toho, že by někdo chtěl pyrám zachraňovat, nechal jsem jej převézt do Nové Paky.
Na zahradě přečkal zimu, opět jsem nebyl nikým ze Studence kontaktován, nechal jsem jej
na jaře 1999 opravit a vztyčit. Domnívám se, že je na vcelku důstojném místě, mnozí ze Stu-
dence o něm vědí. Chápu určité rozčarování autora „Otázky na závěr“. Pamatuji se, jak před
lety v době začínajících restitucí nepřímo požádal prezident Havel Švédsko, aby nám vrátili
Stříbrnou bibli, kterou získali v třicetileté válce. Byl jsem se na ni v Uppsale podívat, též mě
mrzelo, že nám ji Švédové nevrátili. Na druhou stranu jsem si položil otázku: „Přečkala by
tato bible v České kotlině všechny reformy a revoluce?“ Odpověď by nebyla zcela jedno-
značná. A nyní otázka na závěr číslo 2: „Co by se stalo s historickým milníkem z roku 1819
a jaký by byl jeho další osud?“ Vím, že pískovec se dá využít na mnoho způsobů, osobně si
myslím, že by neskončil dobře. 

      Nicméně jsem opět kontaktoval pana Roučku. Ten mi v dopise uvedl, že se omlouvá,
ale opravdu nemá zájem po více než 20-ti letech pyrám vykopávat. 
      Je docela hluboko, pod ním jsou ještě fragmenty z dolní části, které ze statických dů-
vodů již nebyly k viditelné části lepeny. Dle vyjádření OSS Semily se jednalo o překážku
v křižovatce a v žádném případě jej tam nechtěli obnovovat. Dále sdělil, že schůdnější
by byla replika, ten slepenec úlomků by byl dost nestabilní , ale muselo by se vybrat jiné
místo. 
      Následně jsem pana Roučku navštívil a u pyrámu jsme debatovali o jeho historii. Nic-
méně jeho stanovisko k navrácení pyrámu do Studence je negativní. Těžko po nás chtít
navrátit něco, co nám nikdy nepatřilo. Jeho argument k nenavrácení je i takový, že pyrám
byl o několik desítek centimetrů vyšší a jeho spodní část byla po nehodě velice poško-
zena a zkrátka by pyrám musel projít zevrubnou rekonstrukcí a nejspíše by musel být
nastaven, aby pasoval na podstavec. 
      Můžeme se o tom dohadovat co je správné, ale jisté je, že se originální pyrám do Stu-
dence již nevrátí. Zbývá nám pouze zamyslet se nad tím, zda na pyrám zapomeneme
nebo zda se pokusíme o vytvoření jeho repliky či jiného monumentu, který by jeho his-
torii připomínal. 

Mgr. Tomáš Chrtek
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Výlety do studenecké
Studenecký zpravodaj                                                                                                                                                           4 I 2019

Místní školní rada. 20. ledna zvolila si
místní školní rada nového předsedu za
penzionovaného řídícího učitele Antonína
Řehoře. Zvolen byl Jan Kudr č. 4. 

Španělská chřipka. Koncem ledna začí-
nala se šířiti v obci španělská chřipka, která
koncem měsíce února dostoupila největ-
šího rozšíření. Nebylo stavení, kde by byl
někdo nestonal a ve většině rodinách one-
mocněli touto nemocí všichni členové. Ná-
sledkem této epidemie byla i místní škola
v době od 20. do 26. února uzavřena. 

Úmrtí. 26. února zemřel Jan Khun, bývalý
farář ve zdejší obci. Na jeho pohřeb jela os-
mičlenná deputace zdejšího Orla a několik
občanů. Pohřeb konal se z Pecky na zdejší
hřbitov, kam se sešlo velké množství mí-
stního občanstva. 

Obecní úřad. V dubnu t. r. dal Hák č. 166
výpověď obci z místnosti, kde byla obecní
kancelář. Byla přestěhována prozatímně
k Petru Šimkovi č. 202. 

1. máj. 1. máj – svátek práce – oslavilo Ná-
rodní sdružení fmy Fejfar a Mládek. V 10
hod. dopoledne byl sraz účastníků u Višňá-
kova hostince, odkudž šlo se s hudbou do
Rovnáčova. Tam k shromážděným účastní-
kům, kterých bylo přes 3000, promluvil
ústřední tajemník Národního sdružení
Josef Kučera. Po tomto projevu následo-
vala lidová veselice při hudbě jilemnické,
libštatské a místní. 

Fejfar – Mládek. V květnu t. r. započato
bylo v továrně firmy Fejfar a Mládek se

stavbou nového pracovního sálu značné
velikosti. Na mzdách vyplatila uvedená
firma v době od 1. ledna 1920 do 19.
května letošního roku 11 449 533, 14 Kč.
Suma tato mluví jasně o hospodářském
významu tohoto podniku ve zdejší obci. 

Počasí. Letošního roku nastalo jaro velmi
opožděně. Zima trvala hodně dlouho, jarní
měsíce byly chladné, práce na poli byla
opožděná a stromy pučely až ku konci
května. 

Sokol. Cvičení. 12. června konal se ve Stu-
denci slet studeneckého okrsku sokol-
ského na školním cvičišti za hojné účasti
občanstva místního i okolního. 

Resignace starosty. Schůze obecního za-
stupitelstva dne 28. června konaná jednala
o přípise starosty obce Josefa Višňáka, kte-
rým tento oznamoval, že se vzdává ze
zdravotních důvodů úřadu starosten-
ského. Tato resignace byla obecním zastu-
pitelstvem přijata. 

Autobus. linka. 3. srpna zahájena byla do-
prava na nově zřízené autobusové lince
Horka–Studenec–Martinice–Jilemnice–Mr
klov. Tímto dostává se Studenci autobuso-
vého spojení s železničními stanicemi
v Horkách a v Martinicích a s okresním
městem. 

Nový starosta. 10. srpna konala se schůze
obecního zastupitelstva, na které zvolen
byl za odstoupivšího starostu Josefa Viš-
ňáka starosta nový. Zvolen jím byl řídící
učitel v. v. Antonín Řehoř. 

12
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minulosti 26 I rok 1927
bez jazykové úpravy

Studenecký zpravodaj                                                                                                                                                           4 I 2019

Biograf. 15. srpna pořídila si místní tělo-
cvičná jednota Sokol biograf, promítací
přístroj systém Hahn - Görtz za 20 500 Kč.
Umístěn byl v hostinci u Višňáků, t. j. ve
spolkové místnosti Sokola, kde se také
hrála biografická představení. 

Nový Studenec. Firma Fejfar a Mládek za-
jistila si v této době velkou plochu lesních
pozemků za osadou Rovnáčov, na kterých
měly býti postaveny domky dělníků, aby
tito nemusili z daleka do továrny dochá-
zeti. Byl pořízen i regulační st. plán celého
objektu nákladem firmy. Dne 15. srpna ko-
nána byla v těchto místech slavnost polo-
žení základního kamene k novému
Studenci. 
O 2 hod. odpol. seřadil se mohutný průvod
u hostince " na Špici " a za zvuků hudby
ubíral se na místo slavnosti, které bylo po-
blíž domu čp. 14 v Rovnáčově, kde na nově
zřízené silnici a na stupňovitém podstavci
spočíval bílý kvádr s vytesaným nápisem: 
ZÁKLADNÍ KÁMEN NOVÉHO STUDENCE
POLOŽEN DNE 15. SRPNA 1927
Po sborovém zpěvu, řízeném dr. Čermá-
kem z Jilemnice, ujal se slova továrník Jan
Fejfar, který ve své řeči objasnil význam
a účel tohoto kroku. Po něm vládní rada
Kadlec z Jilemnice přistoupil ke kvádru
a pravil: „Uznávaje sociální důležitost a zá-
služnost tohoto podniku, poklepuji jmé-
nem okresní správy politické pro
povznesení dělnictva, vlasti a národa.“
Dále následovaly poklepy: Jos. Exnera jmé-
nem obce, Pavla Tauchmana jménem děl-
nictva, J. Bedrníka za Národní sdružení

v Jilemnici, továrníka Jana Fejfara za firmu
Fejfar a Mládek. Nyní byly zahrány státní
hymny. Po krátké přestávce František Hla-
váček z Prahy ve své obsáhlé řeči vysvětlil
význam slavnosti a projevil přání, aby nový
Studenec stal se baštou národního uvědo-
mění, potřebného na národní výspě, kde
český lid přichází do bezprostředního
styku se sousedy druhého jazyka. 
Dalším řečníkem byl tajemník Národního
sdružení Kučera z Prahy. 
Za zvuků písně „Hej Slované“ položen byl
na základní kámen květinový věnec, čímž
prvý akt slavnosti byl skončen. 
Nyní následovala veselice na nedalekém
místě k tomu zvlášť upraveném. Pozdější
déšť však byl příčinou toho, že slavnost do-
končena byla v hostinci „na Špiciů“. 

Nový pošmistr. Dne 1. srpna odešla ze
Studence pošmistrová Karla Bártová. Poš-
mistrem stal se J. Schöbel. 

Škola. Na počátku školního roku 1927/28
zapsáno bylo na zdejší škole 155 dětí. Uči-
telé: Jan Hák, Alois Frýba, Marie Votočková
a Hedvika Šturmová. 

28. říjen. 28. říjen oslaven byl místní osvě-
tovou komisí za účasti všech spolků. Od-
poledne tohoto dne v 1 hod. odp. vyšel
průvod od hostince „na Špici“ a šel po vsi
k lípě Svobody, kde promluvil říd. uč. Jan
Hák. U pomníku padlých učiněna vzpo-
mínka a slavnost skončena. 

Volební schůze. Blížil se den voleb do
obecního zastupitelstva, ku kterým konaly
jednotlivé politické strany pečlivé přípravy.

13
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Veřejné předvolební schůze uspořádány
byly: 29. listopadu nár. demokraté

u Johnů, účast 200 lidí
1. prosince nár. socialisté u Višňáků,
účast 60 lidí
2. prosince str. lidová u Johnů, účast
50 lidí

Volby. 4. prosince konaly se pak obecní
volby. Oprávněných voličů bylo 1040,
z nichž se k volbám dostavilo 948, platných
hlasů odevzdáno 948. 

14
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VýSLEDEK VOLEB: 
Čís. kand.          Jméno strany – volební skupiny               Počet hlasů          Počet mandátů
         1                 Továrník jan Fejfar                                                  171                                     5
         2                 Emil Flégl, zást. pojišť.                                            78                                      2
         3                 Národní socialisté                                                  151                                     4
         4                 Katol. malozemědělci (J. Exner)                           71                                      2
         5                 Národní sdružení                                                   101                                     2
         6                 Komunisté                                                                  41                                      1
         7                 Strana lidová                                                           207                                     5
         8                 Strana živnostenská                                                52                                      1
         9                 Strana republikánská                                              76                                      2

Po volbě sdruženy byly kandidátky č. 1, 4
a 5, dále 2 a 3 a konečně 8 a 9. 
Na základě těchto voleb zvoleni byli tito
členové obecního zastupitelstva: továrník
Jan Fejfar, Frant. Kuřík č. 284, Frant. Štefan,
Emil Flégl č. 178, Frant. Vancl č. 45, Josef
Karásek č. 19, Josef Višňák č. 6, Šebest. Hák
č. 311, Jos. Čech, Josef Erban, Frant. Stej-
skal, Josef Exner, Ant. Šulc č. 139, Václav
Hák, Jan Kudr č. 4, Jan Kudr č. 168, Ant.
Řehoř říd. uč. v. v., František Tauchman
č. 247, Jan Jebavý č. 72, Josef Ulvr, Rudolf
Hendrych č. 94, Rudolf Kos č. 195, Petr
Janda č. 292, Josef Tauchman č. 109, Josef
Plecháč č. 100, Josef Šorm č. 232. 

Požár. 15. prosince vypukl požár u Jezdin-
ských č. 16. Požár vypukl ve stodole, která
však byla zachráněna. Shořela jen střecha
chléva. Ostatní budovy byly uhájeny hasič-
stvem. V tento den byl silný mráz, takže ha-
siči měli těžkou práci, neboť jim voda
zamrzala ve stříkačce. 

15 let Orla. Letošního roku oslavila tělo-
cvičná jednota Orel své 15leté trvání. Ráno
v 9 hod. konána byla v místním kostele
mše svatá za zemřelé členy jednoty. Dopo-
ledne konány byly osvětové závody, které
řídil vzdělavatel jednoty. Odpoledne ko-
nána byla zahradní besídka, při níž pro-
mluvil vzdělavatel Orla. 
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Zprávy
Zš a mš studenec
      Školní rok 2018/19 za sebou již nevratně zavřel dveře a už se k němu můžeme vracet
pouze ve vzpomínkách, statistikách a hodnoceních. A naopak nový školní rok 2019/20
už netrpělivě za oněmi dveřmi přešlapuje, aby s počátečním nadšením začal psát první
řádky do své desetiměsíční historie. 
      První řádky hodnocené uplynulého školního roku vždy patří žákům devátého roč-
níku, kteří se před prázdninami se studeneckou školou rozloučili. Žáci tohoto ročníku
byli od samého počátku rozděleni do dvou tříd a výraznou převahu měli chlapci, kteří
se mohli o to pečlivěji věnovat několika dívkám. Každá třída byla pochopitelně něčím
jiná, osobitá a se svými vlastními klady i zápory. A protože si raději uchováváme hezké
vzpomínky, poohlédneme se raději po kladech a přínosech tohoto ročníku. Sportovněji
zaměřené áčko přineslo pro studeneckou školu řadu sportovních úspěchů, které se za-
psaly do historie studeneckého školního sportu. Byl to především dvojí postup do kraj-
ských kol fotbalových školních soutěží, hodnotné výsledky v dalších týmových (florbal,
basketbal) a individuálních sportech (lehká atletika). Studijněji zaměřené béčko pocho-
pitelně přinášelo pro studeneckou školu úspěchy ve vědomostních soutěžích a obě třídy
tak za uplynulý školní rok přinesly pro školu i finanční ohodnocení v rámci projektu Ex-
celence škol (umístění v krajských a nadregionálních soutěžích). Při závěrečném rozlou-
čení byli Plaketou za vzornou reprezentaci školy ve vědomostních soutěžích oceněni
Nikola Hamáčková a Tomáš Podzimek, plaketou za reprezentaci školy ve vědomostních
soutěžích Magda Bušáková a plaketou za reprezentaci školy ve sportovních soutěžích
Dan Jandura, Tomáš Jandura, Jakub Junek, Vladimír Korda, Petr Mazánek, Dan Navrátil,
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9. ročník ZŠ a MŠ Studenec
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Jan Pauček, Jakub Šimáček a Lukáš Trejbal. V souvislosti se závěrečným rozloučením je
třeba obě třídy pochválit za vtipně a nápaditě připraveného průvodce po své devítileté
školní docházce. Své bývalé i současné pedagogy přivedli nejen k upřímnému smíchu,
ale i skutečným slzičkám a zároveň si tím definitivně vysloužili „odpustky“ za všechny
své „drobné“ nepřístojnosti (a že jich bylo). Zpestřením závěrečného vyhodnocení bylo
i vyhlášení zvláštní ceny Zlatý průměr, které obdržel Vladimír Korda, který se přesně „tre-
fil“ do studijního průměru devátého ročníku a po zásluze tuto cenu obdržel. 
      V průběhu celého školního roku 2018/19 pokračovaly přípravy k realizaci případné
přístavby školy a v jeho závěru byly dovedeny do finální fáze (vydané stavební povolení
a zpracovaná dokumentace k výběrovému řízení). Souběžně s přípravami probíhaly i di-
skuse o potřebností této přístavby včetně dalších otevřených námětů, o kterých byli čte-
náři průběžně informováni v minulých číslech Studeneckého zpravodaje. 
      Dobrým vysvědčením pro školu v jejím „hlavním předmětu“, kterým je základní vzdě-
lávání, je úspěšnost žáků v přijímacím řízení, kvalitní výsledky ve srovnávacích testech
a úspěchy žáků ve vědomostních i dalších soutěžích. 
      Během prázdnin byl dokončen projekt ZŠ a MŠ Studenec z prostředků Operačního
programu EU Výzkum, vývoj a vzdělávání pod názvem „Kvalitním vzděláváním k rovným
příležitostem“. Studenecká škola v dvouletém průběhu tohoto projektu získala finanční
prostředky ve výši 1. 330. 122 Kč, které byly použity v souladu se zpracovanou žádostí.
Na tento projekt (školské veřejnosti známější pod názvem Šablony) navazuje druhá
dvouletá etapa od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021 pod názvem „Kvalitní vzdělávání pro všechny
– ZŠ a MŠ Studenec“, která je rozšířena i o školní družinu a školní klub. Vedle vzdělávání
pedagogických pracovníků je hlavní pozornost věnována informačním a komunikačním
technologiím a přípravě projektových dnů a celková výše finančních prostředků z pro-
jektu by měla přesáhnout 2 miliony Kč. 
      Letošní prodloužená odstávka školní jídelny byla věnována kompletní rekonstrukci
školní kuchyně, která spočívala v nové elektroinstalaci včetně nových rozvaděčů, vý-
měně odpadů a položení speciální podlahové krytiny odolné náročnému provozu školní
kuchyně. K ulehčení náročné práce zaměstnanců školní jídelny byla pořízena nová mycí
technologie a další pomocné stroje k přípravě jídel. Celková částka na rekonstrukci pře-
sáhne 1,5 milionu Kč a bude hrazena rovnoměrně z rozpočtu Obce a školy. Od nového
školního roku dojde k nutné úpravě cen školního a závodního stravování, která však sou-
visí pouze s výrazně rostoucími cenami potravin, nikoliv s rekonstrukcí školní kuchyně
(navíc žáci ZŠ a MŠ hradí pouze cenu potravin). 

PaedDr. Petr Junek
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Nejaktivnější žáci a nejlepší sportovci 1. stupně školního roku 2018–2019   »

STUDENECKÝ-ZPRAVODAJ-4-0819-64+4.qxp_Sestava 1  28.08.19  10:36  Stránka 16



Studenecký zpravodaj                                                                                                                                                           4 I 2019

      AKTIVITA I. STuPEň 2018/2019

 Poř.  Třída    Jméno                              Body

    1.     5. B    Šedivý Josef                      506
    2.     5. B    Chrástová Barbora          283
3.–4.   5. B    Hamáčková Šárka            223
3.–4.   4. A    Šimková Lucie                  223
    5.    5. A    Mejsnar Šimon                 185
    6.     5. B    Jirout Ondřej                     179
    7.     5. B    Pavlová Karolína              175
    8.     5. B    Ottová Petra                      155
    9.    2. A    Kuříková Kristina             142
  10.     3. B    Tauchman Jakub             135

AKTIVITA II. STuPEň 2018/2019

 Poř.  Třída    Jméno                              Body

    1.     9. B    Podzimek Tomáš           1099
    2.     8. B    Kuřík Matouš                     571
    3.     8. B    Link Radim                        540
    4.    9. A    Hamáčková Nikola          520
    5.     8. B    Chrástová Magdaléna    470
    6.     8. B    Mečíř Daniel                      450
    7.    9. A    Macháček Kryštof            394
    8.     6. B    Mečíř Samuel                    347
    9.     9. B    Mühlbach Ivo                   340
  10.    9. A    Bušáková Magdaléna     312

17

ceLOrOČní sOutĚže
      Uzavřeli jsme další školní rok a s ním i celoroční soutěže. Soutěž o nejaktivnějšího žáka
naší školy vyhrál na prvním stupni Josef Šedivý a na druhém stupni Tomáš Podzimek.
Tomáš byl také oceněn plaketou pro nejlepšího žáka z fondu Mileny a Jana Mládkových.
V této soutěži sbírají žáci body především za účast a umístění v nejrůznějších vědomost-
ních a uměleckých soutěžích, za aktivní pomoc při organizaci akcí pořádaných školou, za
výborné studijní výsledky apod. Odměnou získává prvních 10 žáků z obou stupňů naší
školy poukázky do jilemnického knihkupectví a papírnictví ve výši získaných bodů. 
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SPORT I. STuPEň 2018/2019

 Poř.  Třída    Jméno                              Body

    1.     5. B    Chrástová Barbora          443
    2.     5. B    Tauchman Matěj              376
    3.     5. B    Pavlová Karolína              285
    4.     5. B    Brožová Petra                   276
    5.     4. B    Kodym Vojtěch                 272
    6.     5. B    Pochop Petr                      267
    7.    4. A    Šimková Lucie                  265
    8.    5. A    Mejsnar Šimon                 257
    9.     5. B    Šedivý Josef                      255
  10.     5. B    Trejbal Vojtěch                 239

SPORT II. STuPEň 2018/2019

 Poř.  Třída    Jméno                              Body

    1.     8. B    Štefanová Markéta          723
    2.    8. A    Huřťáková Karolína         492
    3.     8. B    Štefan Jan                          452
    4.    9. A    Junek Jakub                      445
    5.    9. A    Jandura Tomáš                 420
    6.    9. A    Pauček Jan                         379
    7.     9. B    Šimáček Jakub                 375
    8.     8. B    Berger Ondřej                   352
    9.    9. A    Jandura Daniel                 345
  10.     8. B    Cermanová Lucie            310

      V soutěži o nejlepšího sportovce získávají žáci body za účast a umístění v rozličných
sportovních soutěžích na úrovni školy, okresu, kraje i republiky. Plaketu pro nejlepšího
sportovce naší školy vyhráli na 1. stupni z dívek Barbora Chrástová a z chlapců Matěj Tauch-
man. Na 2. stupni byli touto cenou oceněni mezi dívkami Markéta Štefanová a mezi chlapci
Jan Štefan. Prvních 10 umístěných si vybíralo cenu ze sportovních potřeb či elektroniky. 

      Ceny nejlepším sportovcům a nejaktivnějším žákům slavnostně předával Jan Pro-
cházka, český reprezentant v orientačním běhu. Mezi jeho největší úspěchy patří první
místo na mistrovství světa ve štafetách v roce 2012, kdy spolu s Janem Šedivým a To-
mášem Dlabajou získal historicky první zlatou medaili pro ČR ve štafetách a v roce 2004
byl druhý ve štafetách na juniorském mistrovství světa v Polsku. Svou závodní kariéru
začal v Sokole Dobřichovice, nyní závodí za SK Praga Praha. Současně je členem finského

Nejaktivnější žáci a nejlepší sportovci 2. stupně školního roku 2018–2019
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klubu Kalevan Rasti, za který startuje ve Skandinávii. Mezi jeho další úspěchy patří še-
stinásobné vítězství v krosovém závodě Velká kunratická v letech 2015, 2014, 2013, 2012,
2011 a 2007 a deset titulů Mistra ČR v orientačním běhu. V současné době také působí
jako asistent trenéra reprezentačního týmu ČR v OB. 
      Dalšími soutěžemi, které jsme uplynulý školní rok pořádali, byly, jako již tradičně,
sběrové soutěže. Žáci sbírají starý papír, pomerančovou kůru, vyřazené elektrospotřebiče
a staré baterie. Pomerančové kůry nejvíce nasbíral Martin Brož 10000 g, Martin nasbíral
také nejvíce baterií 376,4 kg. Starého papíru přinesl nejvíce Vlastimil Sladovník 4031 kg
a vysloužilých elektrospotřebičů nejvíce Vanessa Mencová. Nejlepší sběrači získali pou-
kázky do jilemnického knihkupectví a papírnictví, všichni ostatní byli oceněni věcnou
cenou, či sladkostí. Na naší škole sbírají žáci také byliny, tento sběr však není formou
soutěže, byliny jsou žákům v plné výši propláceny. 
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starý papír

 Poř.  Třída    Jméno                                   kg

   1.    Sladovník Vl.               VII. B          4031
   2.    Podzimek Tomáš        IX. B          2182
   3.    Štefanová Markéta  VIII. B          1154
   4.    Ott Michal                     III. B             858
   5.    Hyršal Tadeáš               IV. B             739
   6.    Brož Martin                     I. B             714
   7.    Vaníček Jakub               V. B             693
   8.    Hamáčková Táňa        VI. A             509
   9.    Hamplová Aneta       VII. A             503
10.    Šedivá Aneta                 II. B             495

pOmeranČOvá Kůra

 Poř.  Třída    Jméno                                     g

   1.    Brož Martin                     I. B        10000
   2.    Mencová Vanesa         III. B          9700
   3.    Link Radim                 VIII. B          7200
   4.    Hamáčková Šárka        V. A          6730
   5.    Šedivý Josef                   V. B          6600
   6.    Horáček Dominik       VI. A          6350
   7.    MŠ                                                      5200
   8.    Pavlová Karolína          V. B          5080
   9.    Exnerová Pavla         VIII. A          3800
10.    Kubátová Klára            IV. B          3725

baterIe

 Poř.  Třída    Jméno                                   kg

   1.    Brož Martin                     I. B         376,4
   2.    Vaníček Ondřej         VIII. B         115,0
   3.    Mencová Vanessa       III. B            31,6
   4.    Ottová Daniela            III. B            21,0
   5.    Sladovník Vlastimil    VII. B            14,4
   6.    Ježek Miroslav              V. A            10,8
   7.    Link Radim                 VIII. B              7,2
   8.    Urbancová Klaudie    IX. B             7, 1
   9.    Pavlová Karolína          V. B              7,0
10.    Zahradník David          V. B      6,85 kg

eLeKtrOspOtřebIČe

 Poř.  Třída    Jméno                              Body

   1.    Mencová Vanessa       III. B               85
   2.    Urbancová Klaudie    IX. B               46
   3.    Sladovník Vlastimil    VII. B               40
   4.    Podzimek Tomáš        IX. B               36
   5.    Falta Martin                  IX. B               35
   6.    Ott Martin                    VII. B               33
   7.    Brož Martin                     I. B               28
   8.    Pavlová Karolína          V. B               28
   9.    Link Radim                 VIII. B               25
10.    Pekárková Lucie       VIII. B               25

Nasbíráno celkem 647,4 kg baterií. Celkem nasbíráno elektrospotřebičů v hodnotě
638 bodů. Klára Štefanová

Nasbíráno celkem 30085 kg starého papíru. Nasbíráno celkem 115 kg pomerančové kůry. 
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stříbrný úspĚch
na OLympIádĚ
mateřsKých šKOL
nOvOpacKa
      Na pátek 14. června se těšily děti z předškolní třídy studenecké školky už od chvíle,
kdy roztál sníh. V Nové Pace se tento den konal již 16. ročník Olympiády Mateřských škol
Novopacka. Všech 28 dětí z oddělení Včeliček pilně trénovalo a učilo se novým pohybo-
vým dovednostem i atletickým disciplínám, které do této soutěže potřebovaly. Skákat
do dálky, házet kriketovým míčkem a běhat. Počasí nám přálo, bylo jasno, sluníčko pálilo
až moc! Pravidla Olympiády MŠ určují, že družstvo, které reprezentuje danou mateřskou
školu , smí tvořit nanejvíc 8 chlapců a 8 dívek a do každé atletické disciplíny mohou
z jedné mateřské školy nastoupit pouze tři děti. Rozhodování bylo opravdu těžké. Děti
se snažily a na jejich výsledcích to bylo znát! Co říkáte? Tady jsou: 

20

Běh na 40 metrů chlapci: 
Jan Šulc, 2. místo v čase 7,59 s.
Patrik Tauchman, 6. místo, čas 8,02 s.
Dominik Klíbr, 21. místo, 8,76 s.
Běželo 34 chlapců a jak je vidět na časech,
pěkně vyrovnaně!

40 metrů dívky: 
Adéla Gřegořová, 1. místo v čase 7,72 s.
Johana Háková, 3. místo, čas 8,15 s.
Zuzana Háková, 14. míst, 8,73 s.
Děvčat bylo celkem 31 a také závodily vý-
borně!

Běh na 300 metrů chlapci: 
Petr Plůcha, 9. místo v čase 1:13,9 min. 
Petr Ponikelský, 15. místo, čas 1:16,1 min. 
Patrik Tauchman, 17. místo, 1:17,5 min. 
Čas vítěze v této kategorii byl 1:03,9 min.
a celkem běželo 30 chlapců. 

300 metrů dívky: 
Johana Háková 2. místo v čase 1: 12,1 min. 
Zuzana Háková 5. místo čas 1: 16,5 min. 
Tereza Galbavá 20. m. 1: 28,7min. Děvčat
závodilo 28 a čas vítězky 1: 11,6 min. 

Skok do dálky: 
Naše parádní disciplína jak mezi chlapci,
tak i mezi dívkami!
Petr Plůcha, 1. místo výkonem 274 cm
Jan Šulc, 3. místo 266 cm
Dominik Klíbr, 4. místo 258 cm. 
Kluků skákalo do dálky 33. 
Johana Háková, 3. místo v kategorii dívek

za skok dlouhý 260 cm
Adéla Gřegořová, 4. místo výkonem 255 cm
Zuzana Háková 7. místo, 234 cm. 
Děvčat se zúčastnilo 33. 
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Hod kriketovým míčkem chlapci: 
Roman Němeček, 13. místo výkonem

11,61 metru
Tobiáš Riegr, 14. místo 11,45 m
Jan Šulc, 17. místo 10,69 m. 
Chlapců házelo 33 a vítěz dosáhl výkonu
19 metrů. 

Hod kriketovým míčkem dívky: 
Adéla Gřegořová, 2. místo hodem dlou-

hým 10,90 metru, ví-
tězka hodila o 4 metry
dále. 

Tereza Skleničková, 10. místo 7,64 metru
Veronika Háková, 11. místo 7,43 metru. 
Holčiček házelo celkem 25. 

Běh na 300 metrů
pro příchozí závodníky: 
2. místo      Jan Hamáček
7. místo      Vendelín Chrtek
9. místo      Kvido Štefan 
15. místo   Jan Pavel Tušiak

      Každá z olympijských disciplin byla obodována tímto způsobem: Vítěz 11 bodů,
2. místo 9 bodů, 3. místa 8 a tak dále, až 10 místo, které získalo 1 bod. 
      Celkem získali studenečtí závodníci krásných 99 bodů a obsadili tak nádherné
2. místo! Překonáni byli pouze jilemnickou MŠ Zámecká, která posbírala 105 bodů. Na
třetím místě skončila Mateřská škola Nová Paka Školní s 87 body. Celé olympiády se
zúčastnilo 12 mateřských škol z okolí Nové Paky. 
      Gratulujeme nejen závodníkům, kteří byli přímo v Nové Pace, ale všem předškoláč-
kům! Bc. Marie Bergerová, vedoucí učitelka MŠ

Stříbrný tým MŠ Studenec
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branný den
      Ze svých školních let si jistě velká hrs-
tka z nás pamatuje akce s názvem branný
den. Podobná akce se uskutečnila u nás ve
škole 27. 6. pro druhý stupeň. Vyučování
začalo hasičským cvičením. Stručně vám
popíšu, jak cvičení proběhlo. Ze všeho nej-
dřív se ozval školní rozhlas. Pak začalo zvo-
nění o pravidelné frekvenci, které
oznamuje požár. Všechny třídy vyšly ven
z budovy školy a přijeli hasiči. Ti pak vy-
vedli z budovy všechny nastrčené figu-
ranty a vyzkoušeli, zda jejich vodní děla
a hadice fungují. Funkčnost jsme poznali
doslova i na vlastní kůži. 
      Potom už jednotlivá družstva složená
z dětí šestých, sedmých a osmých ročníků
vybíhala na trať, kde na ně čekaly úkoly. Na
prvním stanovišti byla střelba ze vzdu-
chovky. Každý člen družstva měl tři vý-
střely, kolikrát zasáhl špalíček, tolik dostalo
družstvo bodů. Druhé stanoviště bylo hod
granátem. Opět měl každý tři hody, ale

tentokrát byly tři terče. Když někdo zasáhl
nejvzdálenější terč, získal tři body, za pro-
střední byly dva a za nejbližší jeden.
Na dalším stanovišti byla hasičská překáž-
ková dráha. Na konci dráhy muselo druž-
stvo trefit proudem vody dva terče.
U čtvrtého stanoviště si žáci museli poradit
s topografickými značkami. Na pátém zase
museli prokázat znalost dopravních zna-
ček. Šesté stanoviště byla zdravověda a ná-
sledující otestovalo spolupráci týmu při
přenosu raněného. Na posledním osmém
stanovišti žáci překonávali lanovou pře-
kážku. Pak už jim zbýval jen přesun do
školy. 
      Velké poděkování patří studeneckým
dobrovolným hasičům i ostatním kole-
gům, kteří se aktivně podíleli na celém prů-
běhu akce a předvedli nám, co obnáší
povolání hasiče. Děkujeme a těšíme se na
další spolupráci!

Jakub Šimáček, žák 9. tř. 
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Cykloden
na letišti VrChlabí

      Už je to tady! Konec školního roku a s ním spojené různé akce pro děti. Žáci
prvního stupně studenecké základní školy se v pátek 21. 6. 2019 zúčastnili zdařilé
akce na letišti ve Vrchlabí. O zábavu se jim postarala společnost Kolo pro život.
Sponzorsky zajistili autobus, připravili soutěže pro děti v obratnosti, přesnosti
a rychlosti. Protože se společnost jmenuje Kolo pro život, tak některé disciplíny
byly na kolech (dopravní hřiště, překážková dráha, pumptrack). To bylo asi pro
všechny to nejlepší. Průvodce dětem dělal Damjan Siriški a Ondřej Šenk (vicemistr
světa v biketrialu). Na závěr dětem borci předvedli parádičky na kolech. A že jsou
to opravdu borci, o tom svědčil potlesk a nechápavé výrazy ve tvářích dětí a hlavně
pedagogického dozoru. Když nad vaším ležícím svěřencem skáčou na kole a dělají
svoje triky – paní učitelka nemůže být úplně v klidu. 
      Díky za hezkou akci pro děti, za dárky a za trpělivost instruktorů s našimi žáky.
Příští rok bychom chtěli zas!

Mgr. Ivana Kučerová

23
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dílna 2019
      Další školní rok utekl jako voda. 17.
června po hudebních koncertech otevřeli
žáci, kteří pilně vyráběli ve výtvarných
kroužcích, výstavu svých prací. Podělili se
tak se svými výrobky se všemi, kteří se přišli
podívat, občerstvit, načerpat nové nápady.
A že těch nápadů bylo! U starších dětí ten-
tokrát převládlo pletení z pedigu, elharu
a kukuřičné šíny- různorodé košíky, prou-
těné talíře a nádoby v kombinaci s keramic-
kým dnem. Keramika děti baví nejvíce.
Proto pro žáky připravujeme na nový
školní rok samostatný kroužek keramiky.
Žáci 2. tříd měli rozličné výrobky. Seznámili
se s různým materiálem od papíru počínaje
(sněhuláci), přes textil (kočičky), kámen, ko-
rálky, vlnu až po dřevo (zajíčci). Poslední vý-
tvarný kroužek si dokonce v kuchyňce
připravili nepečený dort, který si s radostí
odnášeli domů. 
      Jsme rádi, že máme šikovné tvořivé žáky,
kteří se zápalem (někdy i pět lekcí) tvoří
úžasné výrobky – originální umělecká díla
s nedočíslitelnou hodnotou. Děkujeme také rodičům za výborné občerstvení na vernisáži. 
      Poslední, ale vlastně prvotní, dík patří vedení naší školy, kteří nás podporují ve vý-
tvarných aktivitách. V tomto školním roce vedly výtvarné kroužky Iva Exnerová a Klára
Štefanová Iva Exnerová

kurs pletení košíků pro dospělé
      Vzhledem k opakovanému zájmu z řad veřejnosti bude v zimních měsících prosto-
rách ZŠ Studenec uskutečněn KURS PLETENÍ KOŠÍKŮ Z PEDIGU PRO DOSPĚLÉ. Kurs se
uskuteční v podvečerních hodinách. Přesné informace budou zveřejněny nejpozději
v říjnu na internetových stránkách ZŠ Studenec a vývěsných tabulích. Vzhledem k zajiš-
tění potřebného materiálu prosím zájemce o včasné přihlášení během září ve škole. 
      Děkuji. Na společně strávené chvíle tvořením z přírodních materiálů se těší

Iva Exnerová
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pasování na čtenáře
      19. června 2019 proběhlo slavnostní pasování žáčků 1. A a 1. B na čtenáře. Děti měly
připravená krátká představení složená z písniček a básniček, které rády předvedly všem
přítomným rodičům. Následovalo slavnostní pasování pod vedením paní učitelky Chrás-
tové. Děti obdržely průkazku do knihovny, knížku a na památku také hrneček. Našim
malým čtenářům přejeme hodně zábavy a poučení při četbě. 

tř. uč. Mgr. Ivana Kučerová a Mgr. Pavlína Ottová 
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umělecký festival
V JilemniCi
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      Ve dnech 3.–7. června 2019 se za ZŠ
Studenec zúčastnily Magda Bušáková, Ni-
kola Hamáčková, Martina Gulíková, Eliška
Olosová a Míša Fajmonová Uměleckého
festivalu v Jilemnici. Program probíhal od
9 do 17 hodin v prostorách Společenského
domu Jilm v Jilemnici formou tanečního,
pěveckého, divadelního a výtvarného
workshopu. 
      Podstatou bylo dorozumět se s 24
účastníky projektu z Polska a účastnit se
každý den jiné dílny. Účastníci byli rozdě-
leni do čtyř skupin, kde byl v každé sku-
pině stejný počet Čechů jako Poláků. První
den jsme malovali různými metodami pa-
mátky Jilemnice. Druhý den jsme si vyzpí-
vali hlasivky čtyřmi písničkami, které jsme
si museli zapamatovat nazpaměť a také je

umět zazpívat ( pokud možno bez faleš-
ných tónů). Třetí den nás čekala taneční
dílna a s ní Hip-hop. Důkazem našeho bytí
v této dílně byla druhý den naše lýtka,
která neuvěřitelně bolela. Ale přesto nás
tato dílna bavila úplně nejvíc. Potkalo nás
štěstí, protože po tanci nás čekalo stínové
divadlo, kde jsme nepoužili tolik tělesné
námahy a kde jsme si vyzkoušeli souhru
skupiny a dozvěděli jsme se, jak vypadají
naše stíny na bílém plátně. Projekt byl za-
končen v pátek veřejným představením,
kde jsme předvedli vše, co jsme se naučili. 
      Děkujeme pořadatelům i rodičům, že
jsme se mohly zúčastnit tohoto projektu,
protože jsme se něco nového naučily a na-
vázaly jsme nová česko-polská přátelství. 

Magda Bušáková, žákyně 9. tř. 
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jíme ZdravĚ?
      Právě to jsme si mohli ověřit 12. 6. 2019 v naší škole. Formou hezky připravené
prezentace na interaktivní tabuli nás milá slečna z firmy Nestlé seznámila s dů-
vody, proč jíst ovoce a zeleninu a jak se zdravě a správně stravovat. Čím může
vhodně zvolený jídelníček našemu tělu pomoci. Děti z 1. A a 1. B akce bavila. Vy-
držely sedět celou hodinu, odpovídaly na otázky, pracovaly s interaktivní tabulí,
silou potlesku vyjadřovaly svůj názor. Na závěr dostaly pracovní listy na sestavení
pestrého a zdravého jídelníčku. 
      Teoreticky jsme všichni připraveni, jak se správně stravovat. Je už pouze na
nás, jak se k tomu postavíme a jestli vše dodržíme. Podobné typy interaktivního
programu na téma Ovoce a zelenina, Hygiena potravin, Vyvážená strava a Pitný
režim absolvovali žáci dalších tříd 1. stupně a 6. ročníku. 

Mgr. Pavlína Ottová, třídní uč. 1. B

školní Výlet 1.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, nanuky). 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!

Tř. uč. Mgr. Ivana Kučerová a Mgr. Pavlína Ottová
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maLá sKáLa – výLet 6.a
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      Ve středu 29. 5. jsme se sešli na vlako-
vém nádraží ve Staré Pace, odkud jsme vy-
razili do malebné vesničky Malá Skála.
Ubytovali jsme se v karavanech v kempu
Ostrov. Znaveni cestou a vybalováním
jsme zbytek dopoledne strávili hraním her.
Jelikož jsme se ocitli v jednom z center Če-
ského ráje, tak jsme celé odpoledne věno-
vali projektu Učíme se za pochodu.
Nejprve jsme si vyšlápli na Maloskalskou
vyhlídku a prohlédli si údolí řeky Jizery
s celým okolím. Následně jsme pokračovali
na prohlídku skalního hradu Vranov a Pan-
theonu. Po prohlídce jsme se posilnili
a v podvečer vyrazili na opačnou stranu do
Besedických skal, ve kterých jsme prošli
skalní bludiště Kalich a Chléviště, a navští-
vili několik atraktivních vyhlídek na celé
maloskalské údolí. Do kempu jsme dorazili
po 21. hodině, takže vykoupat a spát, neb
nás čekal náročný program 2. dne. 
      Na čtvrtek jsme si objednali do Líšného
kánoe. Poprvé jsme se seznámili s ovládá-

ním lodě a s chováním na vodě. Každý si vy-
zkoušel, jak dokáže loď kormidlovat a po-
zvolna jsme spluli na Malou Skálu, kde si
děti sjely jez, čímž jsme zakončili dopolední
program. Po vydatném obědě jsme po 14.
hodině vypluli do Dolánek u Turnova. Cestu
jsme si zpestřili řadou her a koupáním
a před 17. hodinou jsme se mohli všichni
v pořádku vylodit. V Dolánkách jsme kánoe
vyměnili za koloběžky, na kterých jsme si
zpříjemnili návrat do kempu. 
      V pátek následovalo již balení, úklid ka-
ravanů a „dovádění“ v kempu. Po obědě
jsme se odebrali na vlakové nádraží a přes
Starou Paku dojeli až na Horka u Staré
Paky, kde už na nás čekali rodiče. Výlet se
nám velmi vydařil, počasí nám přálo, uby-
tování bylo na jedničku. A tak se už moc tě-
šíme na příští školní rok, kdy bychom chtěli
rozšířit naše nabyté vědomosti a splout
další řeku – pravděpodobně Sázavu. 

Mgr. Petr Baudyš
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páLava 2019
šKOLní exKurZe/výLet 8.a
      Ve dnech 17.–20. června 2019 se uskutečnila školní exkurze/školní výlet do oblasti
spjaté s CHKO Pálava se zaměřením na poznávání kulturní krajiny a jejího hospodářského
využití (zemědělství, turistika). Zvláštní pozornost byla též věnována teplomilným spo-
lečenstvům na výstupech vápenců. 
      První den byly navštíveny Valtice, kde proběhla prohlídka zámku a zámeckého areálu.
Okolí Valtic pak bylo prozkoumáno po trase Vinařské naučné stezky, která účastníky se-
známila nejenom s tradicí pěstování vinné révy, ale zavedla je i na státní hranici s Ra-
kouskem. Večer byl zakončen koupáním v břeclavském bazénu. Jako ostatně i každý
další večer exkurze. 
      Druhý den byl ve znamení výstupu na Dívčí hrady a Děvín. Z blízké Klentnice násle-
doval přejezd do Mikulova, kde proběhla prohlídka města (Svatý kopeček, areál zámku,
hrobka). 
      Třetí den zamířili žáci do Lednice. Zrána prošli zámecký areál a mnozí vystoupali i na
60 metrový Minaret. Dále následovala krátká procházka do krajiny v oblasti Lednice –
Valtice. Den v Lednici byl zakončen prohlídkou reprezentačních prostor místního zámku. 
Čtvrtý den pak již byl ve znamení balení a odjezdu do domů. 

Mgr. Jiří Zahradník, tř. uč. 8. A
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Výlet 6.b
      Ve středu 5. 6. vyrazila třída 6. B na školní výlet do Špindlerova Mlýna. Nejdříve
jsme prolezli lanovým Monkey parkem, potom si dobrovolníci projeli bobovou
dráhu, někteří i několikrát. Posilněni obědem od maminek jsme šli do aquaparku
do vojenské ozdravovny Bedřichov, většinu času zde děti strávily na tobogánu.
Čas, který nám byl v aquaparku vymezen, utekl velmi rychle. Po vykoupání jsme
si udělali procházku k lanovce na Medvědín, kde dostaly děti rozchod na zmrzlinu.
Nakonec jsme si udělali procházku od Bílého mostu k lanovce ve svatém Petru,
abychom tak poznali místa, kam v zimě přijíždí nejvíce lyžařů. Výlet jsme ukončili
na autobusovém nádraží pohledem na další lanovku Hromovku. Celý den byl plný
zážitků i poznání, všichni byli velmi hodní a výlet si užili. 

Ing. Mgr. Veronika Plůchová
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výlet jizerské hory 7.b
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       Plány jsou od toho, aby se operativně
měnily a to byl přesně náš případ. Datum 13.
6. dostálo své pověsti a přineslo smůlu
i štěstí. 
       V osadě Jizerka na nás čekal ochotný pán,
který nám chtěl ukázat muzeum a chystal se
povyprávět o historii kříže u rozhledny Ště-
pánka, ale volal nám, že na Jizerce je 13
stupňů, mlha a hustě prší. Útočištěm se stala
roubenka Javorka, kde jsme se ubytovali
a chvilku počkali, než déšť přejde. Vydali jsme
se k přehradě Souš a stoupali dále směr Ji-
zerka. Lesní cestou jsme překvapivě nachá-
zeli hodně hub, ale Hřiby kováře jsme tam
nechávali, protože v plánu bylo opékat špe-
káčky. Obešli jsme pěkný kus cesty za příjem-
ného počasí bez deště a vraceli jsme se po
magistrále, soušským sjezdem k Montánii, re-
stauraci, která nás nakrmila a Matylda (labra-
dorka naší pí. uč. ) si ráda odpočala. K Javorce
jsme ještě seběhli asi 3 km z kopce a to už vy-
svitlo sluníčko a všichni se hned chtěli máčet
v potoce pod chatou. Vyhlásili jsme „bobříka
studených nohou“ a výdrž byla obdivu-
hodná. Po koupeli jsme rozdělali oheň, pove-
čeřeli a už se ladily kytary. Každá skupina
vymýšlela sloku ke společné písni, také refrén
na motivy Okoře. Zvládli jsme to, i když slova
byla mnohdy nečeská kvůli rýmu. Společně
jsme zapěli pár písniček a s politováním zjis-
tili, že jich opravdu moc neznáme, protože
málo zpíváme, ale chceme to zlepšit…Tynka
a Natka to zachránily s kytarou a Barča jim
dodala tolik sebevědomí, že holky zapěly
i anglicky a šlo jim to báječně. Bojovku nám
kazilo jen světlo, které se vždy rozsvítilo, když
se někdo přiblížil k domu, ale baterky jsme
našli, poklad také, takže proč se do chaty ne-

můžeme dostat? Asi nějaký žertík. Večerka
vyhlášena byla, ale touha po ponocování
byla silnější. Snídani mnozí měli ještě jako
sen, ale obživli celkem brzy. Vydali jsme se
lesními zkratkami z Desné na rozhlednu Ště-
pánku, kam jsme došli úplně první a stánek
teprve otevíral. Výhledy byly kouzelné, byla
vidět i Sněžka. Tento den už sluníčko opět
vládlo na obloze a my se trochu pekli, ale les
nás zase zachránil a bus nás v Příchovicích
nabral načas. Dva dny jsme hráli „Maják“
a kdo získal 10 bodů, vyhrává zmrzlinu. Po-
slední povel zazněl na parkovišti u Sokolovny
a do pole jsme se schovat běželi všichni,
vidět nebyl nikdo. Takže na zmrzlinu půj-
deme hromadně. Zase se o něco více známe,
víme, že pes může být i kamarádský, nejen
hlídací. Pí. uč. říká, že rozhodně „štěká“víc,
než její Matylda a tomu se asi dá věřit. Poho-
dový, výlet, hodné děti, krásné Jizerky
i chajda, tak to má být. Děkujeme. 

sedmáci
a Mgr. Romana Macháčová a dcera Barča
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šKOLní výLet 9.a
dO hrádKu nad nIsOu
      Dne 10.–12. 6. se 9. A vypravila na třídenní pobyt v Hrádku nad Nisou. První den jsme
se ubytovali v kempu Kristýna. Poté jsme zamířili přes hranice Německa do nedalekého
města Žitava, kde jsme si prohlédli památky. Bohužel byl ale v tento den německý státní
svátek – Svatodušní pondělí a ulice Žitavy proto byly skoro liduprázdné. To ale nepoka-
zilo náš skvělý zážitek. Někteří z nás se pokusili oprášit naše znalosti němčiny a objednat
si jídlo, pití nebo jiné pochutiny. Po návratu jsme měli volný program. Hráli jsme karty,
máchali se v zatopeném dole v kempu. Kluci objevili automat na měření síly úderu,
a přestože každá rána stála jen 5 korun, utratili miliony. Druhý den se objevilo několik
protestů proti výletu na vojenské cvičiště psovodů na Grabštejnu. Důvodem protestů
byly většinou puchýře z již zmíněného výletu do Žitavy. Nakonec jsme se na Grabštejn
dostali. Sice o pár minut později, ale lepší pozdě nežli nikdy. Byli jsme uvítáni ostrahou.
Kapitán Oldřich Trtílek si nás po pár minutách převzal. Přivítal nás, vysvětlil nám základní
informace, pak nám dal místo na případné dotazy. Ukázal nám provizorní veterinární
ordinace, kde vyšetřují cvičené psy, ať už preventivně nebo kvůli nějakým problémům.
Provizorní z důvodu rekonstrukce budovy, ve které se normálně ordinace nachází. Dále
nám ukázal jedno z míst, kde zrovna cvičili psa přibližně 2 týdny po klasickém 3 měsíč-
ním výcviku. Zmínil se i o nedávno zesnulém vojákovi jeho jednotky Janu Procházkovi,
který zemřel na misi v Afghánistánu. Na jeho památku stojí u vchodu památník. Exkurze
byla zakončena zpět u vchodu a my jsme pospíchali zpět do kempu. V kempu jsme si
užili zasloužený odpočinek a večer vyrazili na menší procházku – směr Trojmezí. Místo,
kde se střetávají hranice třech států, Německa, Polska a očividně Česka. Třetí den byl den
odpočinku (spali jsme asi do 9 hodin), balení, uklízení a odjezdu. Výlet byl hezký. Neutr-
pěli jsme ztráty na životech ani újmy na zdraví. Slunce vždy svítilo jasně (skoro až moc).
I přes pár klopýtnutí si lepší poslední výlet s touhle třídou neumím představit. A jsem si
skoro jistá, že ostatní souhlasí. Nikola Hamáčková, žákyně 9. A
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Výlet 9.b
na řeku sázaVu
      Naše malé dobrodružství začalo brzy ráno v úterý 4. 6., když jsme ze Staré Paky vy-
razili vlakem směrem Ledečko. Po pár přestupech a krátké cestě autobusem jsme ko-
nečně dorazili na místo. V Ledečku jsme se převlékli do oblečení vhodného na vodu,
dostali jsme pádla, vesty a lodě a seznámili jsme se s instruktorem. Potom nás instruktor
poučil o řízení lodi a chování na vodě. Následně jsme nastoupili a zahájili plavbu. Počasí
bylo krásné, a proto jsme nepospíchali. Ten den bylo naším cílem město Sázava, kterého
jsme dosáhli ve večerních hodinách. V kempu jsme postavili stany, snědli jsme večeři
a šli načerpat síly na následující den. 
      Ve středu jsme po sbalení našich věcí vyrazili na Sázavský klášter, který je mimo jiné
vyobrazen ve hře Kingdom Come: Deliverance od českých vývojářů. Po prohlídce jsme
vyrazili opět na vodu. Počasí bylo stále slunečné. Navečer jsme dopluli do Zlenic, kde
byl náš kemp. V kempu jsme si opět udělali pohodlí a někteří využili bufetu na druhém
břehu Sázavy, aby se pořádně najedli. 
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      Ve čtvrtek nás čekala cesta do Týnce nad Sázavou, kde byl poslední kemp, ve kterém
jsme strávili noc. Počasí už od rána bylo trochu pochmurné a odpoledne začalo pršet.
Za doprovodu prvních kapek jsme zakotvili a šli se podívat na zříceninu Zbořený Koste-
lec. Poté, co jsme se znovu dali do pádlování, začalo už pršet pořádně, proto všichni zvý-
šili tempo. Když jsme se dostali do kempu, pořád ještě pršelo, a tak jsme si vyzkoušeli
i stavění stanu v dešti. Dovoluji si tvrdit, že na konci dne byli všichni slušně unaveni. 
      Poslední den jsme sjížděli údajně nejkrásnější úsek Sázavy. Proplouvali jsme maleb-
ným údolím, ve kterém byly nádherné chaty a chalupy. Poslední úsek jsme jeli pomalu,
abychom si užili poslední chvíle strávené na vodě. Plavbu jsme zakončili v Pikovicích,
odkud jsme poté vyrazili domů. 

Jakub Šimáček

Výlet 8.b
      Stejnou destinaci si pro svůj výlet vybrala i 8. B, která se vydala na dolní tok Sázavy
o týden později. Počasí nám přálo, noční bouřky nás nezastrašily, kolektiv jsme nále-
žitě utužili. Již teď se moc těšíme na příští výlet, kdy s největší pravděpodobností
opět splujeme nějakou pěknou řeku. Takže po vodácku AHOOOOOJ!

Petra Faistaverová
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KnIhOvna
Zprávy z knihovny – přírůstky za druhé čtvrtletí 2019

34

PRO DOSPĚLé
Tess Gerritsenová: Hříšnice
Tim Weaver: Údolí mrtvých
Tim Weaver: Hon na mrtvého
Hana Körnerová: Znamení hada
Hana Körnerová: Hlas kukačky
Michael Hjorth: Temná tajemství
Lisa Kleypas: Místo na slunci
Lisa Kleypas: Místo v životě
Lisa Kleypas: Dívka s hnědýma očima
Linda Castillo: Do posledního dechu
Linda Castillo: Mrtví promlouvají
Angela Marsonsová: Pokrevní pouta
Chris Carter: Dvojitý kříž
Chris Carter: Jeden za druhým

Chris Carter: Já jsem smrt
Chris Carter: Popravčí
Catherine McKenzieová: Zapomenutá
Stephen Walsh: Stalingrad
Patricia Harmanová: Porodní bába od

řeky Hope
Barbara Hannay: Utajená léta
Alena Mornštajnová: Tiché roky
Robert Dugoni: Hrob mé sestry
Peter Mayle: Navždy Provence!
Peter Mayle: Znovu Provence
Ivo Fajman: Velorex
Giovannino Guareschi: Rok dona Camilla

PRO DĚTI
Slávka Kopecká: Zvířátka a petrovští
Ray Cresswell: Hledáme zvířátka
Nancy Delvaux: Kamilka a medvídek Míša

Nancy Delvaux: Kamilka má velké starosti
Ruth Gellersenová: Poklad v kůlně
Rosie Dickins: Malá násobilka

pozvánka do knihovny
      Máme za sebou dobu prázdnin a dovolených. Je to pravidelné období. Přesto skrze
odpočinek můžeme v tomto darovaném čase vnímat novým pohledem situace, vztahy
i místa. A určitě do této doby patří více prostoru na zájmy a koníčky. U někoho to zna-
mená, že častěji vezme do ruky knihu. Nebo dětem přečte delší pohádku, příběh. Máme
radost, že se v tomto letním čase s Vámi potkáváme v knihovně, třeba právě díky tomu,
že si přijdete pro knihu na dovolenou. 
      Knihy jsem tentokráte vybrala tak nějak „letem světem“ pro mnohé z nás je toto po-
letování zřejmě jedinou příležitostí, jak se „vypravit do světa“. 

Ludmila Tauchmanová 
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spI sLadce
Rachel Abbott
      V posledním čase
jsem s překvapením
zjistila, jak dobré knihy
lze objevit v Levných
knihách, za pár korun.
Toto je další úlovek
a rozhodně nelituji.
Svěží detektivka, která
má téměř strhující úvod, poté se tempo vý-
razně zklidní. Musím říci, že mi to nevadilo.
Mám ráda situace kolem vyšetřování, různé
průzory do světa sympatických detektivů,
i zúčastněných lidí v případu. Závěr se zdál tro-
chu překombinovaný, také jsem něco podob-
ného očekávala, takže žádné překvapení. Já
vlastně v létě u hezké detektivky ta překvapení
ani nemám ráda. Takže za mě ano, líbila se mi,
a mohu doporučit. 

brOuČcI
Jan Karafiát
      Je letní čas. V tom to
čase jsme chodívali
s dětmi pozorovat Sva-
tojánské broučky na
stráň u školy. Pokud jste
někdo zažil takovouto
letní noc, kdy není
nikdy tak úplně tma a uprostřed nezřetelných
stromů probleskují světélka, tak víte, o čem
mluvím. O kouzelné atmosféře, o hlubokém
pokoji uprostřed mnohdy chaotického světa. 
       A další silná vzpomínka se váže s dětstvím
mým, kdy jsme doma otáčeli stránky velmi
staré knihy s překrásnými ilustracemi a pos-
louchali hlas maminky, který nás vedl do
světa Broučkových dobrodružství. Později
jsem četla již sama. Vnímala jsem vtipné mo-
menty "foukání do komína", dobrodružství
a nebezpečí prvních letů. Ale nejvíce ve mně

zůstával melancholický pocit, když někdo
z broučků umřel a na tom místě vyrostla chu-
dobka. Dosud mám tento kvítek spojený
s touto melancholií. Jsou asi různé druhy
smutku. Existuje zřejmě i pohádkově krásný.
A o tom je tato kniha. Smrt patří k životu,
i když nevím, zda mě melancholie této knihy
nepoznamenala tenkrát až moc. 
       Musím popravdě říct, že jsem se radovala,
když se „záhadně ztratila“ poslední strana
prastaré knihy. Nedávno jsem u maminky hle-
dala, a ztratila se již celá kniha, ale z toho žád-
nou radost nemám. Pokusím se to vydání
nějak dohledat. Doporučuji hlavně tu pro-
cházku za živými světluškami. 

pOhádKa
O bruncvíKOvI
Lucie Seifertová
      Naprosto úžasná
záležitost. Hodnotím
text i ilustrace. Jediný problém vidím v tom, že
malým dětem se to moc číst a ukazovat nedá.
Dcera mě upozornila, že kouzelný meč
a "všem hlavy dolů" nebude to pravé pro čtyř-
letou vnučku. Nebo opuštění všech spolubo-
jovníků na Jantarové hoře a tak dál. Nu a tak
jsem si příběh přečetla sama, oživila si pověst
o Brunclíkovi, smála se nahlas u několika stá-
nek, kde rytíři ve vlnách křičí Uááá (vždy jinak
nakloněná ilustrace) a zamyslela se nad tím,
že i babičky zkrátka někdy potřebují knihu po-
dobnou leporelu, takže hodnotím za babičky!

schIndLerův
seZnam
Thomas Michael Keneally
      Kniha z mého „vni-
třního dluhu“. Mám
v sobě seznam knih,
které si určitě přečíst
chci, ale zatím se to
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nepodařilo. Díky Čtenářské výzvě jsem ko-
nečně přečetla tuto knihu, která byla na tom
mém seznamu hodně vysoko. Přiznám se, že
když jsem přečetla první stránky a zjistila, že
se budu potýkat s reportážním stylem, zva-
žovala jsem, že budu knihu odkládat a číst
průběžně i něco jiného. Neudělala jsem to.
Z respektu. Nač „ředit“ slova, která jsou tolik
vypovídající. Odpočinková, letní četba to
není. Ani nemá být. S přibývajícími strán-
kami jsem více a více obdivovala autorův
styl popisu doby. Tolik osudů. A přesto kapky
v moři. Ale jak bylo vyryto s vděčností do
prstenu: „Kdo zachrání jediný život, jako by
zachránil celý svět.“
      Jak důležité je tuto dobu připomínat!
Vždyť paměť národů bývá někdy tak krátká.
Jak bychom se chovali, kdybychom byli vy-
staveni něčemu jen vzdáleně podobnému?
Není lépe sebrat odvahu a žít tak, aby se nic
takového už NIKDY opakovat nemohlo?
      Za knihu děkuji, autor při přípravě musel

vynaložit nepředstavitelné úsilí. 

druhý dech
Sofie Sarenbrant
      Už jako mládě ve
škole jsem neměla
ráda běh. Chvilku
jsem běžela a hned
jsem měla hvězdičky
před očima. Žádná
pohoda, jen trápení.
Už dávno nejsem
mládě. Běh nemám
ráda stále. Přesto se mi na detektivce nej-
více líbilo to prostředí maratonu. V horkém
létě číst o naprosto příšerném počasí,
může zafungovat jako osvěžující koupel.
Nižší hodnocení dávám jen proto, že znám
lepší detektivky, ale jako čtení na dovole-
nou mohu určitě doporučit. Napsané to

bylo hezky a nikde nic nedrhlo… krok za
krokem a jsme v cíli. Dokonce mi ani nedo-
šel dech, což se o obětech říci nedá.
A obálka se vyloženě povedla. 

ceLá v bíLÉm
Mary Higgins Clark
      Třetí díl ze série,
která není vrcholným
autorčiným dílem, ale
určitě splňuje letní
oddechovou po-
hodu. Opět se setká-
váme s týmem lidí,
kteří připravují seriál
Ve stínu podezření.
Tentokráte se jedná o pohřešovanou
dívku, která zmizela v předvečer své vlastní
svatby. Myslím, že pokud by se jednalo
o skutečnou Reality show, mohlo by se
během natáčení odhalit něco, co nikdo ne-
čekal, podobně jako tomu je v knihách
této série. Ono pozvat na místo dávné tra-
gédie všechny, na kterých ulpěl „stín pode-
zření“ a vystavit je konfrontaci s dřívějšími
i současnými myšlenkami, kdo ví, zda by to
pachatelé „ustáli“. Takže námět se mi líbí.
Jen zpracování místy trochu pokulhává
a vztahy zůstávají tak nějak na povrchu
a nejedou na hloubku. Možná je to způso-
beno tím, že se na knize podílí další spiso-
vatelka. První díl pouze z pera mé oblíbené
Mary Higgins Clark byl nejlepší. Na druhou
stranu si uvědomuji věk paní spisovatelky.
Rok narození 1927. Obdivuhodné. Za její
knihy děkuji, přeji pevné zdraví a budu se
těšit na další příběh. 
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sbOr dObrOvOLných hasIČů studenec

mLadší dĚtI sOptícI
      V sobotu 22. června se konala v Dolní Kalné soutěž v požárním útoku s názvem
„O pohár starosty SDH Dolní Kalná“. Nástup družstev byl v 10: 00 a přihlásilo se 12 druž-
stev mladší kategorie. Děti si vylosovaly startovní pořadí a v 10:15 se začalo soutěžit
v disciplíně 1× požární útok. Naše družstvo jelo v tomto složení: Fanda Bartoň, Péťa Plů-
cha, Mirek Greguš, Kuba Trejbal, Bára Trejbalová, Vanesska Mencová a Danielka Ottová.
Strojníka jim udělal Jirka Vancl. Soptíci ve výsledkové listině obsadili 5. místo. Gratulu-
jeme. 
      V pondělí 24. června 2019 jsme pro děti připravili poslední hasičský kroužek v tomto
školním roce. Za hasičárnou jsme jim přichystali soutěže: nosili vodu do velké sklenice,
chodili jsme na chůdách, skákali v pytli… Děti závodily jak o život a do vesnice se ozývalo
velké fandění. Velkou odměnou za celý rok jim bylo dětské šáňo a pak už se rozdávala
odměna. Letos si každý odnesl velký pohár, pamětní list s obrázky z celého roku, lízátko
a neonový náramek na ruku s názvem HASIČI 150. Nakonec jsme si popřáli krásné slunné
pohodové prázdniny. 
      Soptíci (děti od 6 do 10 let) se schází každé pondělí od 16:00 do 17:00. Přijďte mezi
nás, rádi Vás uvidíme. Miroslava Vanclová
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sdh Zálesní Lhota
Okrsková hasičská soutěž k 125. výročí založení sdh v Zálesní Lhotě

      Po mnohaletých úvahách a debatách jsme se nakonec rozhodli uspořádat okrskovou
hasičskou soutěž. Letošní rok se nabízel, slavíme totiž 125 let od založení sboru. 
      Termín jsme si stanovili již v loňském roce, a to na 18. 5. 2019. Rozhodování bylo jed-
noduché. Na tuto sobotu a neděli vycházela v Zálesní Lhotě pouť a vzhledem k tomu,
že do Lhoty pouťové atrakce nejezdí, tak nám přišlo toto datum jako ideální. Bylo sice
riziko, že počasí může být chladné a deštivé, ale to se nakonec nestalo, a naopak bylo
slunečno a sucho. Na soutěž dorazily mužské a ženské týmy ze všech obcí studeneckého
okrsku. Jmenovitě z obcí Studenec, Martinice, Roztoky, Kruh, Nedaříž, Levinská Olešnice,
Čistá u Horek, Bukovina, Žďár a i domácí Zálesní Lhota sestavila jedno mužské družstvo.
Vzhledem k naší malé členské základně (41členů), máme v družstvu i jednu dívku Lídu
Mečířovou. 
      Oba požární útoky se nám vcelku povedly. S časy lehce přes třicet sekund jsme ob-
sadili konečné jedenácté místo z šestnácti mužských družstev. Za ženy soutěžilo sedm
družstev. Vítězi mezi ženami byla děvčata z Bukoviny, druhá byla děvčata z Nedaříže
a třetí z Martinic. Mezi muži zvítězilo družstvo Bukovina B, druzí byli muži Roztoky B
a třetí z Martinic. 
      Na to, že jsme soutěž pořádali po dvaceti devíti letech, jsme slyšeli ze všech stran jen
chválu. Útoky šly rychle jeden za druhým a nikomu ze soutěžících se nic nestalo, a to je
hlavní. Večer proběhla diskotéka, která se také konala pod otevřeným nebem. 
      Závěrem chci poděkovat všem organizátorům a sborům za jejich účast jak na soutěži,
tak večer na diskotéce a doufám, že se tato akce líbila i všem divákům. 

Petr Tauchman
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sOKOL studenec
sokolský výlet
      Sokolský výlet se snažíme plánovat každý rok v průběhu června, bohužel ne vždy se
nám podaří vzbudit dostatečný zájem, a tak se v minulých letech stalo, že byl výlet od-
volán. V letošním roce se to však podařilo a my jsme v sobotu 1. června vyrazili. Cílem
výletu byla semilská Riegrova stezka podél řeky Jizery. Ve Staré Pace jsme nastoupili do
přeplněného vlaku, který nás odvezl na začátek našeho pěšího putování, tedy do Semil.
Původně plánovaná trasa ze Semil do Podspálova je dlouhá jen 4 km, zpět se mělo jet
vlakem ze Železného Brodu. Na terase restaurace u vodní elektrárny jsme byli již v 11
hod., nálada byla dobrá, únava žádná, a proto se původní plán změnil a do Semil jsme
se vrátili po zelené turistické značce přes obec Spálov. 

Zpáteční cesta byla náročná značným převýšením, ale zajímavá krásnými výhledy. Na-
konec jsme celkem ušli 12 km, pochvalu za úspěšné pochodování si zaslouží všech 23
účastníků našeho výletu. Budeme moc rádi, pokud příští rok bude zase stejně úspěšný
a my se společně vydáme poznávat krásy našeho okolí. Sokolský výlet není určen jen
našim členům, ale všem, kteří mají rádi turistiku. Případným nápadům, kam příště vyrazit,
se nebráníme. 
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      Zajímavosti o stezce: Riegrova stezka je jednou z nejznámějších turistických zajíma-
vostí v Semilech a okolí, jméno získala po semilském rodákovi Františku Ladislavu Rie-
grovi, který byl českým politikem a spoluzakladatelem Národní (staročeské) strany.
Stezka byla slavnostně otevřena a předána turistické veřejnosti dne 10. října 1909. První
rok ji navštívilo přes 80 tis. výletníků. Trasa je značena červenými turistickými značkami
a spojuje Semily, místní část Bítouchov a Spálov. Celková délka je 5,5 km. Dominantou
jsou kovové visuté galerie v délce 77 metrů vetknuté do skalního masivu ve výšce 5,5
metrů nad tokem řeky Jizery. Tato lávka tvoří začátek lesní části stezky za Bítouchovem.
Kamenitá cesta je vedena pravým břehem údolí lesním porostem podél velkých skalních
bloků. Na trase se prochází kolem jezu vodní elektrárny s odbočným vodním podzem-
ním ramenem, můžete využít několik skalních vyhlídek a radovat se z krásných pohledů
na údolí a okolní přírodní scenérie, můžete se občerstvit na nejvýše položeném místě
stezky - tzv. zastřešeném „pěšorestu“, v zimním období Vás jistě nadchnou obrovská
krápníková uskupení, nechybí zde ani zdroj pitné vody v podobě vybudované studánky
pojmenované po semilském rodákovi a spisovatelovi Antalovi Staškovi a před cílem lze
zhlédnout vodní elektrárnu s přivaděčem vodního zdroje – podzemním ramenem řeky.
V Podspálově se Riegrova stezka napojuje na Palackého stezku spojující města Železný
Brod a Tanvald. Na Riegrově stezce je vyhlášena chráněná krajinná oblast. Zajímavostí
je železniční trať na protilehlé straně údolí spojující Liberec a Pardubice, kde jsou v úseku
3 km proraženy ve skalním masivu čtyři tunely. 

Jaroslav Hák a Madla Tauchmanová
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Odešel Zdeněk remsa

41

Životní kruh bratra Zdeňka Remsy se uza-
vřel. Narodil se 29. prosince 1928 v Horní
Branné a v sobotu 28. června 2019 se
v Horní Branné uskutečnilo poslední roz-
loučení. 
Zdeněk se sice narodil
v Horní Branné, ale dětství
a mládí prožil ve Studenci.
V šesti letech vstoupil do
Sokola, kde při pravidel-
ném cvičení získal těles-
nou zdatnost, která se, dle
jeho slov, stala základem
jeho sportovních úspě-
chů. Kariéru skokana na
lyžích zahájil ve Studenci,
většinu úspěchů získal
v barvách ATK Praha. 
Na V. ZOH ve Svatém Mo-
řici 1948 skončil ve sko-
cích na lyžích na 19. místě.
Na Turné čtyř můstků skončil v sezóně
1955/56 na 35. místě, v sezóně 1956/57 na
10. místě a v sezóně 1957/58 na 20. místě.
Na Mistrovství světa v klasickém lyžování
1954 ve Falunu skončil na 37. místě. Na
Mistrovství světa v klasickém lyžování
1958 v Lahti skončil na 43. místě. 
V šedesátých a sedmdesátých letech na-
stoupil do Dukly Liberec a byl trenérem
party kolem Jiřího Rašky, Dalibora Motejlka,
Zbyňka Hubače a Josefa Matouše, kterým
se říkalo Remsa Boys. Raška se tehdy stal
olympijským vítězem na středním můstku
a Motejlek překonal světový rekord výko-
nem 142 metrů. Trénování československé
reprezentace ukončil po mistrovství světa
v Grenoblu v roce 1970 a stal se trenérem

reprezentace Jugoslávie. Byl i trenérem
Vasji Bajce, Matjaže Debelaka a Primože Pe-
terky. Od roku 1974 byl ústředním trenérem
Svazu lyžařů, v roce 1981 odešel zpět do Ju-

goslávie, kde se stal tre-
nérem v Lublani, kde
poté začal vyučovat na
trenérské škole. 
Od roku 1995 působil
v Lomnici nad Popelkou
jako trenér přípravky
a předžáků, kde v době
jeho působení začínali mj.
Roman Koudelka a Čest-
mír Kožíšek. V této funkci
vychoval i sdruženáře
a skokana Tomáše Portyka,
vítěze Zimních olympij-
ských her mládeže v roce
2012. Trenérskou činnost
ukončil v roce 2009. 

Důchodový čas trávil na chalupě ve Stu-
denci, v roce 1990 se vrátil do obnoveného
Sokola Studenec. Velice jsme si vážili jeho
aktivní účasti na oslavách studeneckého
lyžování v roce 2016. Poslední velice pří-
jemné setkání jsme prožili při oslavě jeho
devadesátých narozenin v závěru minu-
lého roku a potom jsme mu již jenom
mohli přát zlepšení zdravotního stavu. 
Za celoživotní sportovní činnost získal ně-
kolik významných ocenění (Zlatý olympij-
ský řád), byl uveden do Síně slávy českého
lyžování a byl vyhlášen Sokolskou spor-
tovní legendou. 
Vážíme si a jsme hrdi, že bratr Zdeněk
Remsa byl členem Sokola Studenec. 
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ZdenĚK remsa – mOje ZaČátKy LyžOvání
      Narodil jsem se 29. prosince 1928 v Horní Branné v hájence hraběte Harracha, kde
působil můj děda jako hajný. Děda byl jeden z těch šťastných, kterým pan hrabě půjčil
první lyže dovezené z Kristianie (Norsko). Tyto lyže se používaly při krmení vysoké zvěře
v zimě. Byl to také asi můj osud, protože jsem záviděl, jak lehce se děda klouže po sněhu.
Jako malý jsem je nejdříve vozil na sáňkách, později jsem se na ně začal stavět a pokou-
šet se o první kroky. 
      V roce 1930 jsem se přestěhoval s rodiči do Studence u Horek. Bydleli jsme Na špici,
kde si můj otec otevřel živnost holič a kadeřník. Tady prakticky začala moje lyžařská
a skokanská kariéra. Na lyžích jsem se začal pohybovat již ve čtyřech letech. Táta mi kou-
pil první lyžičky, které ve Studenci vyráběl kolář pan Slávek Štefan, který byl po několika
letech mým prvním skokanským trenérem. Otec lyžování fandil. Lyže jsem používal
nejen ke sportovní činnosti, ale i jako dopravní prostředek na cestu do školy, která byla
u kostela dva kilometry od domova. 
      Jezdila nás celá parta kluků sousedů, terénem přes Strážník ke kostelu k obecné škole.
Při cestě na štěstí či neštěstí stál lyžařský můstek třicet metrů veliký. Nejprve jsem kolem
něho jezdil s velikým respektem, připadal mi nesmírně velký. A tak jsme s klukama stavěli
různé sněhové můstky na mezích pod Strážníkem a Kovaříkovou skálou. Stálým opakováním
tréninku skoků na sněhových můstcích se moje technika skoku podstatně zlepšovala. Na
všech skokanských závodech, které jsme sami organizovali, jsem s přehledem vyhrával. V de-
seti letech jsem dostal na Vánoce pod stromeček první skokanské lyže se dvěma žlábky na
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skluznici. To bylo slávy! Do té doby se mi však
třicetimetrový můstek ve Studenci vyhýbal.
Až jednou v neděli dopoledne jsme se
s tátou vypravili se skokanskými lyžemi
k můstku s úkolem sjíždět doskočiště. Táta
mne přesvědčoval, že už na to mám, abych
skočil. Po dlouhém přemlouvání jsem vylezl
na nájezdovou věž. Bylo to hrozné! Stál jsem
nahoře snad půl hodiny za stálého přesvěd-
čování otce, že to nic není, že jsem tak dobrý
a že to zvládnu. Když to nepomáhalo, otec
použil zajímavou přesvědčovací metodu.
Řekl: „Dobrá, tak slez, skokačky prodáme
a budeš jenom lyžovat.“ Tak to ne! Spustil
jsem se do hlubiny, skočil, neupadl a bylo vy-
hráno. Tímto skokem se začala psát moje bu-
doucí skokanská kariéra. Z můstku mne ten
den nikdo nemohl dostat. Přišel tam také
pan Slávek Štefan, trenér skokanů Sokola
Studenec, a když viděl moje nadšení, pozval
mne na pravidelné tréninky lyžařského oddílu. Tím začala moje závodní kariéra. Jezdil jsem
na skokanské závody po okolních vesnicích. Do Nové Paky, Čisté u Horek, Martinic, Roztok,
Jilemnice, Dvora Králové. Na tyto závody se mnou začal jezdit i Josef Lánský. 
      Ve čtrnácti letech jsem absolvoval první závody na velikém můstku K70 na Kopanině
u Turnova. Jeli jsme tam s Pepíkem na kolech, lyže přivázané pod sedlem a pod řídítky.
V ruksaku svačina, čaj. Když jsme dorazili a přihlásili k závodům, nechtěli nás pořadatelé
pustit, protože jsme moc mladí a nemáme souhlas od rodičů. Už jsme to málem obrečeli,
ale zachránil nás tajemník Svazu lyžování a mezinárodní rozhodčí pan Rudolf Krňoul, který
se za nás zaručil. To vše se odehrálo během druhé světové války, kdy většina velkých

můstků byla v Krkonoších – např. v Harra-
chově, Rokytnici, Štěpanicích, Špindlerově
Mlýně, Svobodě nad Úpou, Jánských Láz-
ních atd. Tam byl ale pro nás Čechy přístup
zakázán. Pamatuji se, že mne jednou vzal
otec do Špindlerova Mlýna na propustku
podívat se na mistrovství Německa ve sko-
cích. Závody probíhaly na velikém můstku
u Dívčích lávek, kde se skákalo přes 80 m.
Tam jsem poprvé v životě viděl vynikající
skokany např. Brauera, Palmeho, Lahra, Bur-
kerta a také Rakušana Seepa Bradla. Obdi-
voval jsem dlouhé skoky přes 80 m. 

Zděnek Remsa se loučí s posláním trenéra,
Lomnice nad Popelkou 2008

Předseda Olympijského výboru J. A. Samaranch
předává Olympijský řád Zdeňku Remsovi 

STUDENECKÝ-ZPRAVODAJ-4-0819-64+4.qxp_Sestava 1  28.08.19  10:36  Stránka 43



44

      V roce 1946 jsem byl pozván jako malý nadějný dorostenec na první soustředění,
které organizoval Svaz lyžování ČSR. Tato akce se uskutečnila ve Špindlerově Mlýně, pří-
pravu vedl pan profesor Bohuslav Sýkora, zvaný Kanár, později děkan Fakulty tělesné
výchovy a sportu a prorektor Karlovy univerzity v Praze. Byl jsem vybrán do družstva,
které se mělo připravovat na ZOH ve Svatém Mořici v roce 1948, kterých jsem se nakonec
zúčastnil a ze 64 závodníků jsem se umístil na 19. místě. 
Zdeněk Remsa vzpomínal na studenecké začátky ve sborníku vydaném roku 2016 u pří-
ležitosti 90 let lyžování ve Studenci. 

pravidelná cvičení
      Jako každý rok začínají v průběhu září naše pravidelná cvičení. Přijďte si s námi za-
cvičit, vybrat si můžete z následujících možností: 

Den                         Čas                    Cvičení                                                               Cvičitelé

PONDĚLÍ    17:30–18:30         Starší ženy                                                Marie Nyklíčková
                                                                                                                           Zdena Mačková
                      18:45–19:45         Lyžování – závodní skupina               Petr Plecháč
                                                                                                                           Josef Boura
ÚTERý         15:00–16:00         Lyžování – přípravka (1. –3. třída)     Jaroslav Hák
                                                                                                                           Vladimír Junek
                                                                                                                           Michal Hák
                      16:00–17:00         Cvičení Rodiče a děti                            Kateřina Zahradníková
                                                                                                                           Zdena Mačková
                      17:00–18:00         Lyžování – závodní skupina               Petr Plecháč
                                                                                                                           Josef Boura
                      19:00–20:00         Ženy – pilates                                          Martina Kuříková
                                                                                                                           Iva Exnerová
                      19:30–21:30         Tenis – muži                                             Martin Štěpánek
STŘEDA      15:15–16:15         Tenis – žactvo                                          Lenka Chrtková
                                                                                                                           Michal Chrtek
                      18:00–19:00         Ženy – gymball, bosu…                      Ivana Kučerová
PÁTEK          15:00–16:00         Lyžování – přípravka (1.–3. třída)      Jaroslav Hák
                                                                                                                           Vladimír Junek
                                                                                                                           Michal Hák
                      16:00–17:00         Lyžování – závodní skupina               Petr Plecháč
                                                                                                                           Josef Boura
                      19:00–20:30         Volejbal                                                     Vladimír Junek

V průběhu podzimu může dojít ještě k drobným úpravám cvičebního harmonogramu,
o všem vás budeme informovat prostřednictvím sokolské vývěsky nebo webových stránek. 

Jaroslav Hák a Madla Tauchmanová
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spOrtOvní KLub
studenec
      Sportovní prostředí v České republice zažilo další změnu, o jejímž dopadu se spor-
tovní veřejnost přesvědčí až v příštím roce. Legislativním procesem prošlo zřízení Ná-
rodní agentury pro sport, která bude mít ve své gesci rozdělování finančních prostředků
sportovním subjektům a nahradí tak dosavadní služby MŠMT. Toto opatření vyvolalo
velké diskuse a pravdu mají ti, kteří tvrdí, že nová instituce spotřebuje další nesčetné
miliony na svůj vlastní provoz. Navíc dotační systém MŠMT se po nedávných kauzách
stabilizoval a začal fungovat celkem transparentně. I Sportovní klub Studenec se zapojil
do jednotlivých dotačních programů MŠMT a výzev a jeho projekty se v době uzávěrky
tohoto čísla Studeneckého zpravodaje vyhodnocovaly. Úspěšným žadatelem byl již
v rámci finančního příspěvku sportovním organizacím Obce Studenec, v Dotačním
fondu Libereckého kraje a v dotačních programech Českého svazu orientačních sportů. 

Fotbal
      V době vydání tohoto čísla Studeneckého zpravodaje je již sezóna 2019/20 v plném
proudu, ale nejprve poskytneme našim fanouškům a čtenářům informace o sezóně mi-
nulé. 
      Průběžně probíhaly další přípravné činnosti k výstavbě nových kabin, s příslušnými
subjekty byly připraveny potřebné přeložky inženýrských sítí a doplněny další podklady
k probíhajícímu územnímu a stavebnímu řízení. Byla dokončena projektová dokumen-
tace k výběrovému řízení a zpracován projekt do další investiční výzvy MŠMT. 
      V běžné činnosti byla věnována pozornost průběžné údržbě fotbalového hřiště, které
je využíváno nejen klubem, ale i školou, ostatními sportovními spolky a širokou veřej-
ností. Probíhala pravidelná sportovní příprava všech týmů, i když i studenecká základna
těch nejmenších se začíná obdobně jako v ostatních klubech potýkat s nedostatkem
hráčů. I tak velké kluby jako jsou Lomnice, Semily a Turnov nemají samostatné týmy mlá-
dežnických celků, ale využívají tzv. sdružených startů (souklubí). 
      V rámci podpory regionálního fotbalu zřídila FAČR v každém okrese metodického
manažera, který by měl pomáhat jednotlivým klubům ve sportovní přípravě mládežnic-
kých týmů, pro okres Semily jím je Jiří Šulc z FK Sedmihorky. 

mLadší přípravKa
      V souladu se Soutěžním řadem nebyly v této sezóně evidovány výsledky, což pocho-
pitelně přineslo velké diskuse o tom, zda ti nejmenší potřebují znát ke svému dalšímu
fotbalovému růstu výsledek, počet vstřelených branek a další statistické údaje o soutě-
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žích. Studenecká mladší přípravka (foto
vpravo) pod vedením Luboše Brože a Lu-
káše Korotvičky a za účinné pomoci Vlaďky
Buluškové a Martina Kuříka absolvovala
v průběhu sezóny 14 mistrovských turnajů,
několik dalších turnajů v okolí a nespočet
tréninkových utkání se soupeři z okolí.
Hlavní oporou mužstva byl Jára Bulušek,
které od nové sezóny přechází do starší pří-
pravky. 

STARŠÍ PŘÍPRAVKA
      Obdobně jako u mladší přípravky by výsledky neměly být zveřejňovány ani u starší
přípravky (foto dole), v letošní sezóně se ještě soutěž dokončila včetně evidence vý-
sledků, takže můžeme čtenářům poskytnout i pravidelné statistiky. Dva týmy starší pří-
pravky vedlo trio Petr Bartoň, Aleš Jodas a Pepa Šedivý a disponovalo početným kádrem
nadaných fotbalistů, kteří by měli být základem další fotbalové generace SK Studenec.
Vedle kvalitních výsledků v mistrovských soutěžích úspěšně reprezentovali i studenec-
kou školu v McDonaldcupu a obsadili druhé místo v rámci Libereckého kraje. 

Výsledky jaro 2019 A tým

      Nová Ves                                     4:5                           Jilemnice A                                12:1
      Roztoky                                       6:5                           Horní Branná                               7:4
      Vysoké                                      13:4                           Košťálov Libštát                          4:2
      Rovensko                                 12:6                           Jablonec                                        7:3
      Přepeře A                                   1:4                           Studenec B                                   3:1
      Přepeře B                                    2:3                           Martinice                                    17:5
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Střelci branek A tým

        42       Vojta Kodym                 14       Jakub Lejdar
        32       Jakub Šulc                     12       Oldřich Tomáš
        32       Vojta Trejbal                    9       Oliver Korotvička 
        17       Tim Hofman                    5       Jakub Havel, Václav Pochop, Marek Jílek 
        14       Radim Klouza                  2       Jára Bulušek, Šimon Horáček 
                                                                1       Fanda Bartoň, Jiří Hampl, Zdeněk Mazánek

Výsledky jaro 2019 B tým

      Nová Ves                                     7:7                           Jilemnice A                                8:11
      Roztoky                                       8:4                           Horní Branná                               4:4
      Vysoké                                         5:7                           Košťálov Libštát                          6:1
      Rovensko                                 7:10                           Jablonec                                     12:8
      Přepeře A                                   3:4                           Studenec A                                   1:3
      Přepeře B                                    2:6                           Martinice                                    12:5

Střelci branek B tým

        33       Vojta Kodym                   6       Radim Klouza
        21       Jakub Šulc                        5       Václav Pochop
        14       Vojta Trejbal                    4       Jára Bulušek, Jakub Havel, Šimon Horáček
        11       Olda Tomáš                               Zdeněk Mazánek
        10       Jakub Lejdar                    3       Fanda Bartoň
          7       Jiří Hampl                         2       Marek Jílek
                                                                1       Tim Hofman, Josef Šedivý

Tabulka starší přípravka

1. FK Přepeře B                                        24             17              3               4           180:95            54
2. SK Studenec A                                   24              17               1                6           194:104         52
3. FK Přepeře A                                       24             15              2               7           161:108          47
4. TJ Sokol Horní Branná                      24             13              2               9           152:145          41
5. TJ Sokol Martinice                             24             12              3               9           170:156          39
6. FK Košťálov-Libštát                           24             12              2             10           122:111          38
7. SK Jilemnice                                        24             11              1             12           150:160          34
8. TJ Sokol Roztoky                                24                9              5             10           130:133          32
9. TJ Sokol Nová Ves                              24                9              2             13           111:136          29
10. SK Studenec B                                 24                8               3             13           143:139         27
11. TJ Vysoké nad Jizerou                    24                7              2             15           108:184          23
12. FK Jablonec nad Nisou                  24                5              3             16           148:207          18
13. TJ Sokol Rovensko                          24                5              3             16           115:206          18
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mLadší žácI
      Vzhledem k stanovenému systému soutěží a neúspěchu při jednáních o vytvoření
sdruženého týmu (Bozkov, Martinice, Vrchlabí, Horní Branná) byly do krajských soutěží
nakonec přihlášeny oba týmy, i když velkou část kádru tvořily dívky, pro které v rámci
FAČR neexistuje v této kategorii a na této úrovni vhodná soutěž. Oba týmy statečně bo-
jovaly proti týmům ze silných krajských klubů pod vedením Petra Huřťáka, Jakuba Strán-
ského a v některých zápasech i Ivety Jeriové a Andrey Čapkové. Řada klubů navíc
startovala v rámci sdruženého startu nebo spolupracuje s jiným klubem a SK Studenec
byl tak jeden z mála klubů, který dokázal obsadit všechny tři soutěže svými vlastními
hráči. Velké uznání patří vedení týmu, především Petru Huřťákovi, a všem hráčům, že
celou soutěž dohráli (ve druhé části sezóny výrazně pomohli i hráči starší přípravky). 

Výsledky jaro 2019 B tým I. A třída

      FK Jablonec                               1:6                           Jilemnice/Roztoky                     2:6
      FK Turnov                                   1:7                           Ruprechtice                               0:14
      Stráž pod Ralskem                0:10                           Hodkovice/Podještědí odstoupil
      Velké Hamry/Desná                2:4                           Rapid Liberec                            0:11
      Nový Bor                                  1:14                           Arsenal Česká Lípa                  0:22
      Rovensko                                   4:6                           Semily/Lomnice                         0:9

Střelci branek B tým I. A třída

          5       Nikola Jeriová                 2       Maja Klocek, David Bachtík
          4       Vojta Trejbal                    1       Tonda Bartoň, Matěj Budín. Matyas Flores, 
          3       Markéta Štefanová                 Markéta Hanušová, Kuba Huřťák, Kája
          2       Kája Ježková, Daniel Vavák    Huřťáková, Petr Krejčí, Sam Mečíř

Tabulka mladší žáci B tým I. A třída

   1.      SK VTJ RAPID Liberec              22             20              0               2           165:21            60
   2.      FK Arsenal Česká Lípa, z. s.    22             20              0               2           196:32            60
   3.      TJ Sokol Ruprechtice, z. s.      22             20              0               2           174:28            60
   4.      FK Turnov z. s.                            22             12              1               9             65:72            37
   5.      FC Nový Bor, z. s.                      22             11              1             10           104:104          34
   6.      Velké Hamry/Desná                 22             10              2             10             72:95            32
   7.      FK Stráž pod Ralskem, z. s.    22                9              2             11             76:86            29
   8.      Semily/Lomnice                        22                8              4             10             72:96            28
   9.      FK Jablonec, z. s.                       22                6              1             15             85:116          19
10.      Jilemnice/Roztoky                    22                5              0             17             47:134          15
 11       TJ Sokol Rovensko                    22                4              2             16             44:111          14
12.       Sportovní klub Studenec   22                0               1             21             25:230           1
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Výsledky jaro 2019 A tým krajský přebor

      FK Jablonec                             2:10                           Jilemnice/Roztoky                     2:3
      Železný Brod                          1:11                           Hrádek nad Nisou                      2:7
      Mimoň                                        3:2                           Hodkovice/Podještědí odstoupil
      Velké Hamry/Desná             0:18                           Rapid Liberec                              3:1
      Nový Bor                                    6:3                           Arsenal Česká Lípa                     3:7
      Sedmihorky                               4:3                           Semily/Lomnice                         0:9

Střelci branek A tým krajský přebor

        10       David Bachtík                  4       Nikola Jeriová, Patrik Efenberk
          9       Jonáš Novotný               3       Markéta Štefanová
          6       veta Bartoňová               2       Matěj Budín, Gabriela Hubálovská, Sam Mečíř
          6       Patrik Pacholík                1       Kája Huřťáková, Tomáš Tropp, Milan Braun

Tabulka mladší žáci A tým krajský přebor

   1.      FK Železný Brod, z. s.               22             21              0               1           197:25            63
   2.      Velké Hamry/Desná                 22             20              0               2           157:39            60
   3.      FK SLOVAN Hrádek n. Nisou 22             15              1               6             82:46            46
   4.      FK Arsenal Česká Lípa             22             14              3               5             86:60            45
   5.      Semily/Lomnice                        22             10              0             12           102:92            30
   6.      FK Jablonec, z. s.                       22                9              1             12             97:91            28
   7.      SK VTJ RAPID Liberec              22                7              2             13             73:108          23
   8.      FC Nový Bor, z. s.                      22                7              1             14             54:105          22
   9.      Mimoň                                         22                7              1             14             71:110          22
10.       Sportovní klub Studenec   22                7               0             15             44:145         21
11.      Jilemnice/Roztoky                    22                5              1             16             37:99            16
12.      FK Sedmihorky                          22                4              2             16             50:130          14

starší žácI
Třetím týmem v krajských žákovských soutěžích byli starší žáci, kteří hráli pod trenérskou
dvojicí Pavel Mečíř a Luboš Štefan a do tohoto týmu přešla většina loňských úspěšných
mladších žáků. V konkurenci předních krajských týmů starší žáci bojovali o střed tabulky
a v některých zápasech předvedli fotbalově velice nadějné výsledky. Je třeba jen doufat,
že přechod do dorostenecké kategorie nebude pro některé z nich konečnou stanicí je-
jich fotbalové kariéry, byla by to rozhodně velká škoda. 
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Výsledky jaro 2019
      FK Jablonec                               3:2                           Jilemnice/Roztoky                     4:3
      FK Turnov                                   1:0                           Ruprechtice                                  0:8
      Mimoň                                        3:4                           Hodkovice/Podještědí odstoupil
      Velké Hamry/Desná                6:1                           Rapid Liberec                              0:5
      Nový Bor                                    6:2                           Arsenal Česká Lípa                     2:8
      Sedmihorky                               4:2                           Semily/Lomnice                         4:2

Střelci branek
        24       Kuba Junek                      3       Attila Szabo, Kuba Šimáček
        14       Daniel Mečíř                    2       Markéta Štefanová, Jiří Stojka
        12       Honza Štefan                  1       Tomáš Zikeš, Daniel Krebs, Patrik Efenberk
          9       Šimon Ulvr                                Dominik Doubek
          4       Roman Hubálovský

Tabulka starší žáci krajský přebor

   1.      FK Arsenal Česká Lípa             22             18              0               4           143:42            54
   2.      FK Turnov z. s.                            22             17              0               5           125:44            51
   3.      SK VTJ RAPID Liberec              22             16              2               4             94:35            50
   4.      Mimoň                                         22             16              1               5           111:53            49
   5.      FK Jablonec, z. s.                       22             13              1               8             91:47            40
  6.       SK Studenec                              22              13               0                9             67:70            39
   7.      TJ Sokol Ruprechtice               22             10              2             10             56:87            32
   8.      FK Sedmihorky                          22                8              0             14             57:103          24
   9.      Jilemnice/Roztoky                    22                5              4             13             37:72            19
10.      Velké Hamry/Desná                 22                4              2             16             35:108          14
11.      FC Nový Bor, z. s.                      22                3              3             16             53:137          12
12.      Semily/Lomnice                        22                0              3             19             28:99               3

mLadší dOrOst
      Rekordně čtvrtým mládežnickým týmem v krajských soutěžích Libereckého kraje
byl mladší dorost. Původně početný kádr byl pod vedením Martina Kuříka a Dušana Jan-
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dury doplněn hráči z okolních klubů, ale opět se ukázalo, že tato mládežnická kategorie
je tou nejrizikovější a řada hráčů ukončila či přerušila aktivní činnost (na jaře pro zranění
chyběl podzimní nejlepší střelec týmu Pavel Šír). Navíc pět hráčů z této věkové kategorie
hrálo vyšší soutěže v jiných klubech (Hrubý, D. Jandura, Efenberk, Malý, Reiner). Přesto
však úzký kádr dokázal bojovat o medailová umístění a ziskem třetího místa v krajském
přeboru dosáhl největšího úspěchu v historii studenecké kopané. Za zmínku stojí určitě
i série 17 zápasů bez porážky a jarní bilance s jedinou porážkou v Hrádku nad Nisou.
Navíc řada hráčů ještě doplňovala oba týmy dospělých v okresních soutěžích. 

Výsledky jaro 2019
      Stráž pod Ralskem                  3:1                           Vratislavice                                 14:2
      Doubí                                          2:1                           Lučany                                           5:1
      Mimoň                                        2:1                           Vesec                                              7:0
      Frýdlant                                      6:1                           Sokol Jablonec                            4:0
      Železný Brod                             5:0                           Nový Bor/Cvikov                        8:2
      Hrádek nad Nisou                   1:2                           Rapid Liberec                              4:0
      Kamenický Šenov                    2:0

Střelci branek
        19       Pavel Šír                            6       Honza Pauček
        19       Daniel Cejnar                  5       Petr Jezdinský
        14       Tomáš Jandura               4       Tomáš Exner, Petr Mazánek, Láďa Synek
        13       Míra Stránský                  3       Fanda Kuřík, 
          7       Lukáš Kalenský               2       Michal Dyntar
          1       Lukáš Trejbal, Vojta Kochlík, Vladimír Korda

Tabulka mladší dorost krajský přebor

   1.      TJ Jiskra Mimoň, z. s.               26             23              1               2           152:28            70
   2.      FK Stráž pod Ralskem, z. s.    26             20              2               4           154:27            62
   3.      Sportovní klub Studenec       26             19              3               4           107:37            60
   4.      TJ Slovan Vesec, z. s.                26             14              3               9             74:66            45
   5.      FK SLOVAN Hrádek                  26             12              7               7             86:61            43
   6.      SK VTJ RAPID Liberec              26             12              3             11             64:60            39
   7.      Nový Bor/Cvikov                       26             11              1             14             66:84            34
   8.      TJ Lučany nad Nisou                26             10              4             12             53:65            34
   9.      Kamenický Šenov/Žandov    26                9              5             12             51:63            32
10.      FK Železný Brod, z. s.               26                9              4             13             60:80            31
11.      PODJEŠTĚDÍ/Vratislavice       26                7              3             16             54:124          24
12.      TJ Sokol Jablonec n. Jizerou  26                6              2             18             41:98            20
13.      Slovan Frýdlant                         26                5              2             19             62:129          17
14.      TJ Sokol Doubí z. s.                  26                4              2             20             37:139          14
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bÉČKO
      Béčko pod vedením Kuby Stránského a Tomáše Štěpánka by mělo plnit svůj hlavní
úkol, umožnit herní vytížení širšího kádru dospělých a dorostu. Na jaře však plnilo spíše
ten třetí úkol, a to zajistit fotbalovou neděli každý týden. Béčko se po většinu zápasu
muselo spolehnout na svůj vlastní kádr a pro lepší umístění v příští sezóně je třeba více
zapojit hráče dorostu. 

Výsledky jaro 2019

      Přepeře C                                   0:3                           Kruh                                                1:3
      Rovensko B                                2:3                           Košťálov-Libštát C                      1:4
      Bozkov B                                     0:5                           Víchová                                          1:6
      SF Studenec                              5:3                           Horka                                             3:4
      Benecko                                      1:5                           Zálesní Lhota                               3:5
      Tatobity                                      4:2

Střelci branek

          6       Tomáš Exner                   3       Luboš Brož, Petr Jezdinský
          5       Jaromír Šimčák               2       Jan Bartoň, Láďa Synek
          4       Pavel Šír                            1       Zdenda Hanzlík, Petr Jezdinský, 
          3       Kuba Stránský                          Tomáš Štěpánek, Ondra Tušiak
          3       Sváťa Čech                                Jirka Povr, Michal Vancl, Daniel Cejnar, 
                                                                         Kuba Hylmar

Tabulka okresní soutěž dospělí

   1.      FK Košťálov - Libštát C.           22             13              5               4             49:26            44
   2.      Sokol Horka                                22             14              1               7             68:46            43
   3.      FC Víchová                                  22             12              5               5             56:33            41
   4.      FK Přepeře C                               22             11              4               7             69:43            37
   5.      HSK Benecko                              22             11              4               7             60:44            37
   6.      Sokol Kruh                                  22                9              5               8             52:50            32
   7.      TJ Sokol Rovensko B                22             10              2             10             54:53            32
   8.      Sokol Bozkov B                          22                9              3             10             51:51            30
   9.      Sokol Zálesní Lhota                 22                8              3             11             48:61            27
10.      Sport future Studenec            22                6              2             14             44:66            20
11.      1. FC TATOBITY                          22                5              3             14             36:67            18
12.       SK Studenec B                          22                5               1             16             38:85            16
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áČKO
      Áčko převzal již v závěru minulé sezóny Martin Hrubý, funkci vedoucího mužstva za-
jišťoval dlouhodobě zraněný Michal Vancl a po krátkodobém zranění Honzy Šíra do ve-
dení týmu vhodně zapadl Daniel Zajíc jako trenér brankářů a asistent trenéra. V jarní části
sezóny posílil vedení týmu František Hladík jako vedoucí mužstva. Podzimní náskok se
na začátku jara rychle rozplynul, ale rozhodující zápas s posíleným Libštátem (Košťálov-
Libštát B) mužstvo zvládlo a po ztrátách soupeřů svůj náskok do konec sezóny už jenom
navyšovalo. Potvrzující tečkou bylo vítězství v Martinicích za bohaté účasti studeneckých
fanoušků včetně průvodu ze Studence do Martinic. Třetí titul okresního přeborníka zna-
mená třetí postup do krajských soutěží a ziskem Okresního poháru i zisk tzv. double. 

Výsledky jaro 2019

      Vysoké                                         4:2                           Horní Branná B                            4:0
      Stružinec                                    4:1                           Jilemnice                                       1:1
      Poniklá                                        3:0                           Nová Ves                                       1:3
      Mříčná                                         5:1                           Martinice                                      7:2
      Libštát                                         2:1                           Mírová                                            1:0

Střelci branek

        14       Jirka Povr                          3       Martin Havlíček, Pavel Šír, Vojta Korotvička
        10       Kuba Hylmar                   2       Martin Kuřík, Miroslav Stránský, Roman Koudelka
          6       Sváťa Čech                       1       Ondra Lejdar, Daniel Cejnar, Zdenda Hanzlík, 
          6       Tomáš Exne                              Tomáš Jandura, Jára Kočárek, Petr Kupkár
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Tabulka okresní přebor dospělí

  1.       SK Studenec                              20              16               3                1             66:25            51
   2.      Jiskra Libštát                              20             12              4               4             56:28            40
   3.      SK Mírová                                    20             11              5               4             58:31            38
   4.      SK Jilemnice                               20             10              3               7             49:35            33
   5.      Sokol Nová Ves                          20                9              3               8             49:45            30
   6.      Sokol Mříčná                              20                8              4               8             42:55            28
   7.      Sokol Martinice                         20                7              0             13             48:62            21
   8.      Sokol Horní Branná B              20                5              5             10             38:53            20
   9.      Sokol Stružinec                         20                5              3             12             34:55            18
10.      TJ Poniklá                                    20                4              4             12             24:47            16
11.      TJ Vysoké                                     20                3              4             13             33:67            13

      K úspěchům SK Studenec patří i to, že
v rámci Letní olympiády dětí a mládeže re-
prezentovaly Liberecký kraj tři fotbalistky
SK Studenec Nikola Jeriová, Kája Huřťáková
a Markéta Štefanová. Účast na této nejvý-
znamnější sportovní akci je určitě velkým
zážitkem pro všechny účastníky, navíc Mar-
kéta Štefanová mohla posoudit i letní verzi,
neboť reprezentovala již podruhé (předtím
v běhu na lyžích a v lyžařském orientačním
běhu na zimní olympiádě). 
      Sezóna byla zakončena Studeneckou
fotbalovou poutí s bohatým programem
mládežnických zápasů. Tato akce byla při-
pravována jako pocta Vojtěchu Korotvič-
kovi, a proto bylo pozváno mužstvo FC
Jílové u Prahy, odkud k nám Vojta přišel.
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Bohužel, osud nám nedopřál připomenout zásluhy Vojty o studenecký fotbal společně,
neboť v průběhu jara odešel do studeneckého fotbalového nebe. Vojta byl dlouholetým
hospodářem oddílu kopané, osobitým trenérem mládeže a svérázným fotbalovým roz-
hodčím. Především jeho zásluhou studenecký fotbal přežil konec šedesátých let, kdy je-
diným týmem byli pouze starší žáci. Čest jeho památce…

před nOvOu seZónOu
      Cílem áčka byl postup, takže od příští sezóny bude A tým hrát opět krajské soutěže.
Určitě realizační tým nechce opakovat zkušenost z druhého působení v I. B třídě a chtěl
by stabilizovat kádr včetně zařazení nadějných dorostenců do sestavy. Bohužel se v prv-
ních zápasech musí obejít bez distancované brankářské jedničky Honzy Šíra. 
      V mládežnických kategoriích proběhla opět řada jednání s ostatními kluby, ale vy-
tvořit smysluplné souklubí se nepodařilo. Z tohoto důvodu zůstává v krajských soutěžích
pouze úspěšný tým mladšího dorostu, starší žáci budou hrát okresní přebor Jičínska,
mladší žáci a obě přípravky budou hrát okresní přebory Semilska. 
      Prázdniny znamenaly také čilý přestupový ruch v rámci SK Studenec. A tým posílili
Pavel Blažek z FC Vrchlabí a Hynek Šritr ze Sokola Zálesní Lhoty (původně FC Nová Paka).
Z dorostu se do Horní Branné vrátil Filip Veselý, do Sokola Martinice přestoupili Atila
Szabo a Ondřej Tušiak, do TJ Poniklá Patrik Novotný. Do Zálesní Lhoty byli uvolněni Jakub
Ježek a Tomáš Šír. V mládežnických kategoriích si vyzkouší Nikola Jeriová a Kája Huřťá-
ková dívčí žákovskou ligu ve Slovanu Liberec a Daniel Mečíř krajský přebor ve starších
žácích v FC Vrchlabí.  

PaedDr. Petr Junek
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LegIOnářI
      Znovu se nám rozeběhne fotbalový kolotoč nového ročníku 2019/2020. SK Studenec
má opět několik odchovanců, kteří pokračují ve svých týmech, hrající divizní i celostátní
soutěže ve svých věkových kategoriích. V dorostech začíná příprava již v polovině čer-
vence (ostatně jako náš A-tým). Žáci začínají o něco později, ale cílem všech je kvalitně
se připravit na náročné soutěže. Pojďme si tedy zrekapitulovat, jaké tváře uvidíme běhat
nejen po českých trávnících…

      Eva Bartoňová
– po svém působení
v Hradci Králové –
Spartě Praha a Slavii
Praha, udělala další
životní krok. Stala se
prvním odchovan-
cem SK Studenec,
který získal profesi-
onální smlouvu v za-
hraničním klubu (doufáme, že další borci naváží). V této sezóně bude hájit barvy Interu
Milán! Evu čeká aklimatizace do nového týmu, jiný životní režim v jiné fotbalové kultuře
a zázemí. Přijdou kvalitní zápasy a snad to Evička vše zhodnotí a bude kvalitní oporou.
Přejeme hodně štěstí, zdraví a úspěchů, Evo!

      Linda Zahradníková – načíná druhou sezónu v týmu Sparty Praha „B“ ženy. Přípravu
zahájila na konci července. Do týmu přešly nové hráčky z žákovských kategorií, a tak
bude konkurence na place zase o něco větší. Linda to měla na soustředění blízko, pro-
tože proběhlo ve Vrchlabí v druhém srpnovém týdnu. Sparťanské béčko bude hrát třetí
nejvyšší soutěž žen, ČFL ženy. 

      Karolína Huřťáková – začala ve Studenci s fotbalem poměrně pozdě… Ale i tak se
za krátkou dobu vypracovala až do nového klubu, kterým se stává Slovan Liberec. Spolu
s ní odchází také Nikola Jeriová, která působila nejdříve v Sokolu Kruh, ale díky trenér-
skému působení mamky u nás se stala oporou naší legendární sestavy dívek. Obě holky
budou pravidelně nastupovat v 1. lize starších žákyň – Čechy, kde je prověří celá špička
dívčího fotbalu. Začíná tak další ligová stopa z naší líhně…

      Roman Hubálovský – bude pokračovat v našem partnerském klubu FK Jablonec.
Posouvá se do věkové kategorie U15. Loňské patnáctky vybojovaly postup do nejvyšší
soutěže ČLD U15, takže Roman si vyzkouší, jaké to je hrát proti celé špičce v této věkové
kategorii. U týmu zůstává trenér Kozderka a Romana čeká ostrý test ohněm, zda se v této
jistě náročnější soutěži bude zlepšovat a fotbalově růst. 
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      Vojta Reiner, Daniel Jandura a Evžen Malý – to je trojlístek stálic opět v partner-
ském klubu FK Jablonec. Po různých divokých změnách v obsazení trenérských postů
u dorostů mají kluci nového trenéra Josefa Justa. Kluci zažili opravdu náročnou přípravu
a sérii přípravných utkání. Evžen stále doléčuje komplikovanou zlomeninu ruky, ale na
sezónu bude připravený. Kluci budou hrát ČDD U17 B, kde je čeká náročné cestování
a spousta těžkých utkání. Tak ať se sezóna povede!!!

      Matyáš Hrubý – pokračuje v SK Slavia Praha a bude hrát nejvyšší soutěž v kategorii
U17 – Celostátní ligu dorostu. Cestování do Karviné, Zlína, Ostravy atd. nebude žádný
med, ale to prostě k vrcholovému fotbalu patří. Výrazným úspěchem bylo první místo
v prestižním turnaji All Star Cup. Přípravu zahájilo soustředění ve sportovním centru
Nymburk a následné turnaje v Brně a v Žilině. 

      Josef Efenberk – se znovu naplno zapojil do přípravy s Duklou Praha. Potěšující
zprávou je, že z nové pozice pravého beka se mu v přípravě dařilo a vstřelil i několik bra-
nek. Snad naváže do soutěže ČDD U19 B, aby se naplno zabydlel v základní sestavě. 

Martin Hrubý

orientační běh
      Poslední oblastní závody jarní sezóny uspořádal oddíl OK Slavie Hradec Králové. Ráno
se běželo oblastní mistrovství štafet v okolí Lesního hřbitova a odpoledne sprint v hra-
deckých lokalitách Slezské Předměstí – jih a Orlická kotlina. Centrum ranního závodu
bylo v areálu kynologického výcviku Policie ČR. Na start se postavilo téměř 200 štafet
z celé oblasti. Náš oddíl se snažil postavit co nejvíce štafet ve všech věkových kategoriích.
Dorostenci i dorostenky obhajovali titul oblastních mistrů z loňského roku. Sice neběželi
v tom nejideálnějším složení, ale i tak tam šance byly. Bohužel záludné kontroly v pytlíku
daly pořádně zabrat dvěma prvním úsekům. Kluci však dokázali zabojovat a odváží si
tentokrát bronzovou medaili. V žákovských kategoriích jsme postavili tři štafety. Nejlépe
z nich si vedla štafeta STH1 v kategorii D12, kde výborně běžela na posledním úseku
Barča Chrástová. V dospělých jsme bohužel zastoupení neměli, ale na start jsme vyslali
dvě veteránské štafety. 
      Odpolední závod ve sprintu se běžel za příjemného počasí. Centrum závodu bylo ve
sportovním areálu TJ Slavia. Tratě nebyly nějak zvlášť těžké, a tak rozhodoval hlavně běh.
3 naši žáci skončili mezi TOP6 závodníky ve své kategorii. Barča Chrástová byla 4., Majda
Chrástová 5. a Šimon Buďárek 6. Z dorostenců si vedl nejlépe Luky Link, který byl 11.
v hlavní mužské kategorii. Skvěle běžela i jeho mamka Eva, která byla 4. v kategorii D35D. 
Další víkend se další část oddílu (Žebříček B) vypravila zkusit svoje štěstí. Tentokrát až

téměř k Brnu, konkrétně k vesnici Vranov (ano, stále jde o Žebříček B východní Čechy).
V sobotu nás vyčerpala náročná klasika, která byla podávána v kopcích a za příslušného
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vedra. Nikdy předtím pití v cíli tak dobře nechutnalo. Konkurence byla o něco větší, než
obvykle. I přesto Aleš Mühlbach byl těsně čtvrtý a Janča vybojovala 3. místo. Nedělní
krátká trať byla samozřejmě kratší a mnohem rychlejší. Rychlejší byli i naši soupeři, takže
se bohužel nikdo z nás na bednu nedostal. 
      Již tradičně jarní sezonu zakončuje Mistrovství republiky na krátké trati. Letos se po-
řadatelé z OK Lokomotivy Trutnov mohli pyšnit velice náročnými terény u obce Markou-
šovice. Více než 1500 závodníků se za velmi pěkného počasí vydalo na trať, kterou oba
dny postavil Jan Petržela. Běhalo se v okolí Čížkových kamenů, kde je velmi rozmanitý
terén se spoustou kamenů a v jedné části také náročný kamenitý svah. 
      V sobotu se běžela kvalifikace. Závodníci byli rozlosováni do rozběhů a podle svých
výkonů pak postupovali do finále. Opravdu skvěle se dařilo našim dorostencům. Lukáš
Link vyhrál svůj rozběh, stejně tak Honza Rücker a Vítek Štefan byl ve svém rozběhu
druhý. Všichni tři postoupili do finále A, což hlavně pro Vítka znamená zajištění licence
A na příští rok. Do finále A se svým výkonem nominoval ještě Petr Junek v kategorii H40.
Do finále B pak postoupily Terka Chrástová a Janča Kejmarová (D18) a Majda Hrnčířová
a Marky Urbanová (D20). 
      V neděli se na trať vydaly nejprve nemistrovské ka-
tegorie. Z nich si nejlépe vedla Terka Chrástová, která
skončila druhá. Dvě devátá místa získaly Katka Junková
(D45B) a Majda Hrnčířová (D20B). Áčkaře nejprve če-
kalo čekání v centru závodu, následně karanténa a pak
již samotné finále MČR. Závodníci dělali v náročných
terénech hodně chyb, kterých se nevyvarovali ani ně-
kteří naši závodníci. Luky Link po sobotním vítězství
skončil ve finále 14. Lépe si vedl Vítek Štefan, který
běžel skvěle a skončil na sedmém místě. Nejlépe si
vedli naši dva hostující závodníci v dresech TJ Jiskra
Hořice. Vanda Vávrová byla 5. v mladších dorostenkách
a Honza Rücker skončil těsně za medailí na čtvrtém
místě. Petr Junek skončil ve finále 8. 
      V orientačním běhu reprezentovala Liberecký kraj
závodnice SK Studenec Bára Chrástová a obsadila v ka-
tegorii mladších dívek 18. místo ve sprintu, 15. místo
na krátké trati (když ji přemohla nervozita z velkých zá-
vodů), ale hlavně přivezla zlatou medaili ze závodu
smíšených štafet!
      Po závodě proběhlo také slavnostní představení závodníků, kteří budou v následu-
jících dnech reprezentovat Českou republiku na Mistrovství Evropy dorostu nebo na Ju-
niorském světovém šampionátu. Mezi nimi nechyběly naše dvě skvělé závodnice Vanda
Vávrová a Terka Chrástová, kterým jsme drželi palce a fandili na dálku do Běloruska, kde
se koncem června běželo Mistrovství Evropy dorostu. 
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      V běloruském městě Grodno se konalo od 28. do 30. června Mistrovství Evropy do-
rostu. Z SK Studenec reprezentovala Českou republiku Terka Chrástová. V programu zá-
vodů byla klasická trať, sprint a štafety. 
      Český dorostenecký tým si podle zpráv vyzkoušel život mimo Evropskou unii a státy
Schengenské dohody (státy bez kontrol na vnitřních hranicích). Nejprve se do Běloruska
téměř nedostal (ti dříve narození si připomněli fronty na Rozvadově) a potom si užil zá-
žitky v gastronomii (konfrontaci s různými jídly se zakysanými mléčnými výrobky – např.
variace jídla „těstoviny v teplém kefíru“ a všudypřítomnou pohankou). Další moje zážitky
pak byly z oblasti technicko-bezpečnostního provedení staveb, kde jsme my bydleli –
domovní rozvaděč vzor prkno s přitlučenou svorkovnicí – „čokoládou“ a pospojované
dráty bez jakéhokoliv jističe, vypínače obvodů, zakrytování a pod. 

      Samotné závody pak byly připraveny po sportovní stránce na kvalitní úrovni (mapa,
tratě). Podobné to bylo i v tom Rusku a je pravda, že o sportovní stránku jde především. 
Klasická trať se běžela ve vrstevnicově složitém terénu s nepřehlednou vegetací. Terka
skončila ve starších dorostenkách na 31. místě. 
      Ve štafetách běžela Terka druhý úsek a v rovinatějším, ale stále členitém terénu za-
běhla stabilní výkon a přiběhla na čtvrtém místě. Celkově skončila štafeta 5. 
Ve sprintu v historickém městě Grodno pak Terka skončila na 40. místě. 

      Léto patří vícedenním závodům a pestré nabídky o každém víkendu využívají i zá-
vodníci SK Studenec. V oblíbených třídenních závodech na Vysočině s účasti téměř 2000
závodníků si připsala v jedné etapě Terka Chrástová 2. místo v kategorii D18 a Petr Junek
starší si dosprintoval pro 3. místo v kategorii H60. 
      Další cenný úspěch si připsala Bára Chrástová, která se zúčastnila třídenních závodů
v Dolomitech a ve své kategorii si připsala celkové prvenství. Minivýprava studeneckých
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dorostenců naopak vyrazila do Štýrského Hradce (Graz) v Rakousku a absolvovala dva
vícedenní závody. Nejlépe si vedl Lukáš Link, který obsadil v obou závodech 3. místo
a dalších 4 medailová si připsal v jednotlivých etapách. 

      Každý lichý rok připravují pořadatelé z OK Jiskra Nový Bor tradiční letní pětietapové
závody Bohemia. Tentokrát se konal již 22. ročník a do terénů v okolí Nového Boru při-
lákal ve dnech 24. -28. července 2019 zhruba 1600 závodníků z 34 zemí. Na závody vy-
razila i výprava SK Studenec. 
      Nový Bor má velkou výhodu, že leží v bezprostřední blízkosti orientačně zajímavých
terénů kombinujících pískovcové skály a vulkanické kopce v libovolném směru od
města. Ať už se jedná o Lužické hory, Labské pískovce, východ Českého středohoří, Má-
chův kraj nebo sever Kokořínska. Letos byly tři etapy na východ od Nového Boru u obce
Radvanec a dvě etapy na severozápad u obce Filipov (část České Kamenice). 
      Ve vlastních závodech se nejlépe dařilo Alešovi Mühlbachovi v kategorii H18B, kde
vyhrál všechny etapy, druhý skončil Petr Junek ml. v H40A a třetí Šimon Junek v T10. 
Další závody připravili pořadatelé z Loko Liberec počátkem srpna v bezpostředním okolí
Bedřichova v Jizerských horách. Horský les, kameny, potoky a bažiny připravily pěkný
orientační zážitek. 
      Sobotní klasická trať využila plošší terén mezi Bedřichovem a Novou loukou. Šimon
Junek vybojoval druhé místo v H10. Terka Chrástová a Petr Junek ml. vzali závod jako
seznámení se s terénem podzimního vrcholu sezóny, kterým je zářijové Mistrovství ČR
na klasické trati na hřebenu Maliníku mezi Bedřichovem a Jabloncem nad Nisou. Takže
se přihlásili do hlavních kategorií a lesa si užili dosytosti. I v ostatních kategoriích se bo-
jovalo statečně. 
      Již tradičně jsme pod vedením trenéra Ládi vyrazili na přelomu července a srpna do
zahraničí na tréninkový kemp. Pro letošní rok byla vybrána destinace se spoustou hor,
ledovců, kopců a kamzíků. Vyrazili jsme do Švýcarska. 
      Naše skupina čítala osmnáct lidí a vyráželi jsme pozdě v noci. Projeli jsme Německem,
kousíček Rakouskem a podél Bodamského jezera jsme přejeli hranice Evropské unie
a dostali se do Švýcarska. Naše první cílová destinace byl kemp u města Täsch nedaleko

60

STUDENECKÝ-ZPRAVODAJ-4-0819-64+4.qxp_Sestava 1  28.08.19  10:37  Stránka 60



Studenecký zpravodaj                                                                                                                                                           4 I 2019

od Zermattu. Cesta byla plná kopců a serpentýn, hodně obdivuju všechny řidiče. 
      Měli jsme štěstí, že jsme do kempu dorazili po dešti, a tak jsme měli možnost si vybrat
kde budeme spát a postavili jsme si takové svoje vlastní české stanové městečko. Vařilo
se společnými silami na plynových vařičích pod vedením našich maminek. 
      Hned první túra byla jedna z těch nejnáročnějších. Jeli jsme vláčkem do Zermattu
a odtud jsme vystoupali 1500 výškových metrů na horu Gornergrat (3100m n. m. ). Aby-
chom to neměli tak jednoduché, nahoře na nás čekal mapový trénink. Dominantou Zer-
mattu a okolí je bezpochyby Matterhorn. Na ten jsme vyrazili a snažili se vylézt, co nejvýš
to šlo. 
      Zrovna jsme byli ve Švýcarsku v době jejich největšího státního svátku, a tak město
bylo plné oslav, hudby, jídla, ale také lidí. 
      Další výlety jsme podnikali v okolí kempu. Každá výkonnostní skupinka si túru volila
sama. Někdo vyrazil na ledovec, někdo na jiné kopce s kamzíky. 
      Volný čas jsme trávili hraním karet, oslavováním narozenin, koupáním se v ledovco-
vém jezeře, hraním sardelí a samozřejmě nějakým tím závislačením. 
      Ve čtvrtek jsme zabalili naše stany a přemístili se do 200km vzdáleného Grindel-
waldu. Nakonec jsme skončili v kempu obklopeni kopci s krásným výhledem na město.
První den tady nám zpočátku nepřálo počasí, ale i tak jsme vyrazili vstříc kopcům. Od-
poledne jsme pláštěnky odložili a vyrazili si projít město. 
      Poslední den jsme se rozdělili na dvě party. Jedna jela vlakem do nejvýše položené
vlakové stanice v Evropě (Jungfraujoch - TOP of Europe) a druhá vyrazila opět na pěší
túru na Kleine Scheidegg. Na Jungfraujochu bylo plno sněhu a na Kleine Scheidegg bylo
plno krav. 
      Výhledy, kopce a příroda ve Švýcarsku jsou jedna velká nádhera. Ale všechno jednou
končí a i nás čekalo loučení s horami a desetihodinová cesta zpátky do Česka. 

Majda Hrnčířová
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OreL
Letní bál již po osmé
      Uplynulo již sedm let od doby, kdy jsme u příležitosti 100 let založení Orla ve Studenci
uspořádali letní bál za doprovodu kapely Levou rukou band. Z letního bálu se za ty roky
stala už tradice, a tak si vás opět dovolujeme pozvat. Letos se bál uskuteční v sobotu 21.
září tradičně v sokolovně ve Studenci a přineseme vám hned několik vylepšení. 
      
      Jednak si po roční pauze budete moci zakoupit vstupenky opět v předprodeji. Tra-
diční zvaní proběhne po vsi, jak jste zvyklí, o "posvícenském víkendu". 

      Dále bude letní bál zpestřen předtančením skupiny Vavřineček, jehož tématem
budou "filmy stoleté historie republiky". 

      A do třetice – na četná přání tancechtivých uspořádáme před bálem Taneční mini-
kurz, který je určen skutečně pro kohokoliv. Konkrétně se jedná o tři taneční lekce pod
vedením Tomáše Jindry a jeho partnerky. Lekce proběhnou v těchto termínech:neděle
8. září od 16:00, pátek 13. září od 20:00 a neděle 15. září od 16:00, místo konání –
kulturní dům v Bukovině, lekce budou tříhodinové a v každé lekci budou zopakovány
základní taneční kroky běžných tanců + přidá taneční mistr nějakou jednoduchou figuru,
otočku apod., abychom se něco málo nového naučili. Cena tanečního kurzu bude
600 Kč za pár (3 × 200 Kč za pár) – v ceně je zahrnuta odměna pro lektory a pronájem
sálu. Závazné přihlášky, prosím, posílejte na vaclav. urban@urbanfinance. cz (pří-
padně telefonicky na 602 680 383) nejpozději do 30. srpna! Platbu bude možné usku-
tečnit hotově nebo převodem na účet jednoty Orla. 
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volejbalistky čeká silná konkurence v Kp I
      Volejbalistky vstoupí do nové sezóny v sobotu 12. října, kdy na domácí palubovce přiví-
tají soupeřky z Červeného Kostelce. Hned týden nato jedou děvčata k prestižnímu souboji
do Jilemnice, jejíž hráčky po létech opět naskakují do mistrovské soutěže. Ženy nastupují
v silné desetičlenné skupině krajského přeboru 1. třídy, kde jim soupeřkami budou již tra-
dičně kvalitní týmy s ligovými zkušenostmi ( Slavia HK, VK Hronov, Sokol Staré Město Náchod
a další ). Věřme, že se letos našim hráčkám vyhnou zranění a že bude po celou sezónu k dis-
pozici kompletní kádr. Podrobný výsledkový servis můžete sledovat pravidelně na: 
http://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=HK-Z1&skupina=HK-Z-1

stolní tenisté
opět v okresním přeboru
      Rozlosování soutěží v okresním přeboru nebylo ještě před uzávěrkou Zpravodaje známo.
Výsledkový servis můžete sledovat na: 
       https://stis.ping-pong.cz/htm/index.php?rocnik=2019&oblast=420608&menu=1

Za jednotu Orla Václav Urban
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30 let ve svobodné zemi
      V sobotu 16. listopadu uspořádáme tradiční Svatomartinský folkový večer. Ochut-
náme mladá vína z Moravy a společně si zazpíváme folk a country, na což se moc my
Figury těšíme. Vzhledem k tomu, že si v těchto dnech budeme připomínat 30 let od
"sametové revoluce", pokusíme se přiblížit období před 30 lety i několika písněmi z té
doby. Zároveň bychom rádi v týdnu od 11. do 15. listopadu uspořádali vzpomínkovou
akci v orlovně. O její přesné podobě budeme ještě informovat. 
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setkání harmonikářů 2019
5. 7. 2019 • 11. ročník • Studenec
      Jedenáctý ročník setkání harmonikářů se opět „přestěhoval“ z Bukoviny do Studence,
do přírodního amfiteátru za školou. Ještě před začátkem „Packá sebranka“ a hosté nala-
dili své nástroje a aparaturu Dominika Urbana. Jednou z letošních novinek byly žluté
odznaky, které obdrželi všichni vystupující a hosté, takže byli všichni dobře k poznání. 
      Setkání zahájili ve 14 hodin Romana Martincová a Mirek Jezdinský, kteří dále prů-
běžně celým setkáním provázeli. Prvním bodem programu byla fotografie všech vystu-
pujících a hostů. Nejmladší harmonikářce bylo 10 let a nejstaršímu harmonikáři 85 let.
Celkem se sešlo 34 vystupujících. Bohužel někteří pravidelní účastníci na setkání nemohli
přijet. Tento ročník byl trochu ovlivněn příjezdy nebo dřívějšími odjezdy vystupujících.
Z toho důvodu v první skupině vystupujících byli pouze tři harmonikáři. Zahájil ji svým
vystoupením Jaroslav Křapka ze Semil, který zakončoval naše loňské setkání. Proto již
po 15. hodině byl na programu bod „Síň slávy“. Nádhernou dřevořezbu od Tomáše Brejši
a další dárky tento rok obdržel a do naší síně slávy vstoupil Jiří Nevyjel z Čisté u Horek. 
Patří mu naše velké poděkování za účast na našich setkáních a za radost, kterou nám
svou hudbou přinesl a určitě bude dále přinášet. Následoval bod „Náš host“. Tentokrát
naše pozvání přijaly studenecké rodačky Anna Hylmarová a Marie Horáčková s dopro-
vodem kamarádů. Jejich vystoupení a příjemné písničky se setkaly s velkou pozorností.
Věřím, že si určitě většina přítomných uvědomila, jaké talenty jsou v našem okolí. 
      Druhou skupinu vystupujících zahájila nejmladší účastnice setkání, 10 letá Lucie Ši-
můnková, která s rodiči přijela z Dolní Branné. Potom již postupně následovalo jedno
vystoupení po druhém. Vyvrcholením setkání bylo opět vystoupení hostů z Izraele. Nej-
dále z Čech přijel Jiří Hanžl z Doks. Po čtyřech letech k nám opět přijela a vystoupila
Lucie Doušová z Jičína. Zajímavé bylo její vyprávění o svých cestách s harmonikou po
Čechách a také o cestě do Indie a Argentiny. Závěrečný dlouhý megakoncert většiny
účastníků pod vedením „Packé sebranky“ byl pěkným zakončením této akce. 
      Setkání se uskutečnilo za podpory obce Studenec, kamarádů a přátel, kterým všem
touto cestou děkuji za pomoc a podporu, bez které by tuto akci nešlo uskutečnit. Děkuji
také týmu zajišťující občerstvení a Dominikovi za ozvučení. Odkazy na pořízené foto-
grafie a připravované video můžete najít na www. lumiro. cz. Zpráva a foto z našeho se-
tkání bylo také zveřejněno na stránkách www. nasepojizeri. cz . Několik fotografií zde
ve Zpravodaji, je jen malou ukázkou dobré nálady a pohody, která zde panovala. 

Mirek Jezdinský
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