
STUDENECKÝ-ZPRAVODAJ-6-1119-56+4.qxp_Sestava 1  09.12.19  8:39  Stránka 1



Zprávy obecního úřadu                                                           4
Svatba                                                                                           6
Vítání občánků                                                                           6
Životní jubilea                                                                             7
Je možné ještě efektivnějí třídit odpad
z domácnosti?                                                                              8
Důvody pro vznik společného regionálního
odpadového centra Jilemnicka                                              9

Výlety do studenecké minulosti 28/1929                       12

Zprávy ZŠ a MŠ Studenec                                                     14
Zprávičky MŠ Studenec                                                        15
Volba povolání v ZŠ Studenec                                            17
Třeťáci na Zlatém návrší                                                       19
8. A a 8. B „V Kotli“ – Učíme se za pochodu                     20
Harrachov – Učíme se za pochodu                                    21
Soutěž poznávání živočichů                                                22
Dopravní hřiště Košťálov                                                      23
Školní sportovní klub                                                             24

Knihovna                                                                                    25
Pozvánka do knihovny                                                          25

Sbor dobrovolných hasičů Studenec                               29
Sokol Studenec                                                                        33
Sportovní klub Studenec                                                      34

Domov pro seniory ve Studenci                                         43
Hasiči radí občanům                                                              44
Děkujeme lidem, že nejsou lhostejní
k neštěstí jiných                                                                       46
Kraj – příloha Libereckého kraje                                         48

Studenecký zpravodaj 6 I 2019. Vydává Obecní úřad Studenec. Cena 15 Kč
Internetová adresa: http://sz. studenec. cz/    Výroba: Gentiana Jilemnice
Uzávěrka dalšího čísla: 31. ledna 2020. Příspěvky lze zasílat na e-mail: obec@studenec. cz

Obsah
obecní

informace

historie

škola

knihovna

spolky

Foto na titulní straně: Studenečtí sokolové při opravě střechy sokolovny,
k článku na str. 33, foto Jakub Tauchman

různé

STUDENECKÝ-ZPRAVODAJ-6-1119-56+4.qxp_Sestava 1  09.12.19  8:39  Stránka 2



Studenecký zpravodaj                                                                                                                                                           6 I 2019

Vážení spoluobčané, 
blíží se Vánoce, nejočekávanější a nejkrásnější svátky roku, kdy si lidé sedají ke společ-
nému svátečnímu stolu, aby je oslavili v kruhu svojí rodiny. V tento nádherný čas si pro-
jevujeme vzájemnou úctu a lásku, snažíme se sejít s našimi blízkými a také si vzpomenout
na naše nejbližší, kteří již s námi nejsou. Na tyto svátky se těší všichni, mladší i starší. Jisté
ale je, že nejvíce ti nejmenší, kteří už napsali Ježíškovi dlouhý seznam dárků, které by si
přáli. Bylo by krásné, kdyby to tak mohlo být i v běžném a každodenním životě. 
      Pokud se ohlédneme za letošním rokem, byl z pohledu investic pro naši obec zásadní
ve dvou záležitostech. Dokončili jsme poslední plánovanou trasu chodníku, která tak
kompletně propojila naši obec podél rušné silnice II. třídy. Věřím, že někdy v budoucnu
se také podaří připravené propojení našich obcí, které v současné době bohužel z po-
hledu vlastníků průchodné není. Otázkou může také být dokončení chodníkové části
ve směru k Horkám u Staré Paky, kde je to však podmíněno jinými okolnostmi. 
      Neméně důležitá je i plánovaná přístavba ZŠ a MŠ Studenec z pohledu zřizovatele,
vedení příspěvkové organizace, učitelského sboru, rodičů, ale i žáků školy. Tuto stavbu
na tomto místě zmiňuji již třetím rokem a pevně věřím, že letošní prosincové zastupi-
telstvo bude mít možnost na základě výběrového řízení především co posuzovat (podle
počtu zájemců o tuto stavbu) a zároveň, že nejnižší podaná nabídka bude pro většinu
zastupitelů přijatelná. Naše obec má schválený Strategický plán rozvoje obce do roku
2022, který nepočítá se žádnou jinou podobnou investicí a náš rozpočet si po ekono-
mické stránce dokáže s takto náročnou stavbou poradit během tří let. Nemusíme ome-
zovat jiné investice, nadále zůstaneme bez úvěrového zatížení a stavu našeho běžném
účtu se to zásadně také nedotkne. Nejenom dle mého názoru, by se naše obec měla na-
dále rozvíjet a neměli bychom zůstat pouze u oprav svého dosavadního majetku. 
      Z různých médií dnes slyšíme, že samosprávy jsou v rámci České republiky nejlepšími
hospodáři. Naše obec aktivně vstupuje do různých připomínkovacích řízení prostřed-
nictvím svého členství, ať již ve Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR,
Spolku pro obnovu venkova ČR. Díky tomu, že tyto organizace spolu navzájem spolu-
pracují, stávají se důležitými členy komisí při tvorbě nových zákonů. Mnohdy tak dokáží
naše nejvyšší ústavní činitele uvést do reality a výsledkem může být pro obce i pozitivní
úprava koeficientu z DPH, prostřednictvím kterého samosprávy dostávají finanční pro-
středky v rámci rozpočtového určení daní. Díky tomu se můžeme rozvíjet podle vlastních
potřeb a nemusíme se tak spoléhat na stále více omezené dotační možnosti. 
      Závěrem tohoto článku, ale především závěrem tohoto roku mi dovolte poděkovat
za Vaši pomoc a spolupráci během uplynulých dvanácti měsíců. Vážím si ji, vážím si
i toho, když některý z Vás přijde a podá mi jenom ruku. Vím, že ne každý dokáže vyjádřit
své poděkování slovy, ale ví, že mu rozumím, a také ví, že o něm jsou právě tyty řádky. 
      Přeji Vám všem klidný adventní čas i krásné svátky vánoční propojené výjimečnou
atmosférou a pokorou. Ať Vaše dny po celý příští rok jsou naplněny zdravím, láskou, po-
rozuměním a vzájemnou tolerancí. 

Mgr. Jiří Ulvr, Váš starosta
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Zprávy ObecníhO úřadu
Chodník – křižovatka Řeznictví Nosek

4

      V našem letošním posledním vydání
Zpravodaje Vám také přinášíme poslední,
finální fotografie nového chodníku, který
především zvýší bezpečnost nás všech,
v již tak silném dopravním provozu. Tato
stavba je již plně využívána od konce října,
měří 253 metrů a byla doplněna o jednu
novou lampu veřejného osvětlení. Hlíněné
plochy budou na jaře osety a zazeleněny. 
      Pro nás však v tuto dobu začíná ještě
větší „papírové dokládání“ v podobě vy-
účtování, vyplňování všech dokumentů
a také velikého soustředění. Kdo by si mohl

myslet, že Dokument finanční vypořádání
a Dokument finanční zúčtování je to samé,
tak mohu uvést, že není. Pokud se spletete,
zahráváte si s tím, že nesplníte předepsané
termíny a„úřední šiml“ Vám začne vystavo-
vat penále, ke kterému jsme se upsali za to,
že jsme podali úspěšně a správně žádost
o dotaci. 
Během této stavby jsem se setkal se spous-
tou z Vás. Děkuji Vám všem, kteří jste do-
kázali ocenit a poděkovat za tuto stavbu. 

Mgr. Jiří Ulvr, starosta

Další investice letošního roku
      V letošním druhém čísle našeho
Zpravodaje jsem Vám v rubrice „Letos
opravíme“ psal o opravě kříže v Zá-
lesní Lhotě, který se nachází po pravé
straně směrem na Horní Kalnou (pod
autobusovou zastávkou dolní část).
Dnes Vám přináším pohledy před
a po rekonstrukci. Výsledek je sku-
tečně znatelný na první pohled. 

Mgr. Jiří Ulvr, starosta
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      Letošní drakiáda vyšla na neděli 13.
října, kdy se také konal 129. ročník dosti-
hového závodu Velká pardubická. Pří-
jemné, téměř letní počasí přilákalo
rekordní počet zájemců o tuto létající zá-

libu. Slabý vítr ukázal, že větší šanci vzlét-
nout mají rozměrově menší draci, u těch
větších museli naopak dokázat své spor-
tovní aktivity rodiče, či rodinní příslušníci. 

Mgr. Jiří Ulvr, starosta

5

Drakiáda

Oprava hřbitovní zdi u kostela sv. Jana Křtitele ve Studenci
      Po společné komunikaci a spolupráci
s majiteli hrobů na odklizení trosek poško-
zených větrem, pokračovala oprava hřbi-
tovní zdi. V polovině května bylo osloveno
několik stavebních firem, zda by se za-
kázky ujaly. Vzhledem k rozjeté stavební
sezóně a práce místních na jiných zakáz-
kách, se stavba mohla naplno rozjet až ke
konci srpna. Z důvodu špatného stavu zá-
kladů hrobových míst, které nesou těžké
náhrobní desky, a špatných základů plotu,
byla zvolena po konzultaci se statikem
i panem farářem varianta dřevěného oplo-
cení s širším betonovým základem. Po-
stupně byly vybetonovány základy
a ukotveny sloupky nového plotu. Poté se
pokračovalo montáží nových dřevěných
polí a byla vyměněna i některá další poško-
zená. Opravena byla také vstupní branka,
která nešla zavřít vinou nakloněného

sloupku. Plot byl dokončen na konci října
a výsledek můžete posoudit na fotografii.
V příštím roce počítáme s výměnou a opra-
vou dalších dřevěných polí. 

Ing. Martin Mühlbach, místostarosta
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vítání Občánků
      Při podzimním vítání občánků dne 13. 11. 2019 se sešlo 13 dětí. 

svatba
      Sobota 9. listopadu 2019
byla šťastným dnem pro
manžele Marcelu a Zdeňka
Fuksovy. Svatební obřad se
konal v zasedací místnosti
obecního úřadu. Přejeme
hodně štěstí ve společném
životě. 

Mgr. Jiří Ulvr, starosta

Šarlota Povrová, Studenec 377
Terezie Kuželová, Studenec 103
Magdalena Tauchmanová, Studenec 456
Alfred Chrtek, Studenec 454
Lucie Hančová, Studenec 217
Markéta Hornigová, Zálesní Lhota 205
Jan Janků, Studenec 420

Rostislav Pokorný, Studenec 327
Martin Vancl, Studenec 243
Markéta Háková, Studenec 403
Matyáš Kupkár, Studenec 473
Dita Janků, Studenec 205
David Magoč, Studenec 93
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      Na vítání občánků vystupovaly děti ze
Základní školy ve Studenci. Děkujeme jim
za účinkování a paní učitelce za to, že
s nimi písničky a říkanky nacvičila. 

Dětem i rodičům přejeme mnoho radosti
a spokojenosti v dalším životě. 

Marcela Šírová

ŽiVOtNí Jubilea – ŘíJeN 2019
91 let
Božena Strnadová, Studenec 346
85 let
Květa Martincová, Studenec 188
80 let
Jaroslava Zahradníková, Studenec R-29
Edvard Nosek, Zálesní Lhota 182
75 let
Jaroslava Plecháčová, Studenec 50
Josef Krejčí, Studenec 152
70 let
Ludmila Kosáčková, Zálesní Lhota 66

ŽiVOtNí Jubilea – liStOpaD 2019
75 let
Libor Exner, Studenec 142
70 let
Soňa Sládková, Zálesní Lhota 124
Josef Kosáček, Zálesní Lhota 66
Zlatá svatba
Manželé Marie a Miloslav Hákovi, 
Studenec 320

      Všem jubilantům přejeme pevné zdraví
a hodně životní pohody do dalších let. 

ŽIvOtní jubIlea našIch Občanů
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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. Dou -
fáme, 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, Jilemnicko – svazek obcí
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důvOdy prO vZnIk
spOlečnéhO regIOnálníhO
OdpadOvéhO centra
jIlemnIcka
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      Vážení občané Jilemnicka, 
v posledních několika týdnech zní v našem
regionu velmi choulostivé téma vzniku re-
gionálního odpadového centra. Dovolte
nám několik myšlenek, které Vám pomo-
hou pochopit náš plánovaný společný po-
stup. 
      K nápadu vzniku společného svozu od-
padů nás dovedla skutečnost, že v sou-
časné době všichni občané a všechny obce
za svoz odpadu platí, avšak v převážné vět-
šině neznáme faktické svážené množství.
Velmi často se v regionu platí za svoz po-
loprázdných popelnic bez možnosti kon-
troly množství a původu materiálu ve
vztahu k jednotlivým obcím. Z tohoto dů-
vodu jsme již před třemi lety žádali součas-
nou svozovou firmu o větší kontrolu nad
svezeným komunálním odpadem formou
průběžného vážení a případného čipování
nebo kódování jednotlivých nádob. Naše
prosby však nebyly vyslyšeny a nebylo
s nimi do budoucna počítáno. Proto jsme
začali hledat nové cesty, jak dostat množ-
ství a potažmo cenu svezeného odpadu
zpět pod kontrolu jednotlivých obcí, které
jsou za odpad zodpovědné. Je smutné, že
obce, které vynakládají opravdu velké
množství peněz ze svých rozpočtů, nemají
jakýkoliv prostředek na ovlivnění ceny,
kontrolu vykazování nebo alespoň na roz-

sah služeb, které za své prostředky dostá-
vají. Vzhledem ke známému faktu rozdě-
lení odpadového hospodářství v naší zemi
mezi několik větších hráčů s monopolními
praktikami, nebylo v našich silách ani vy-
tvoření konkurenčního prostředí, které by
snad výše uvedený stav mohlo změnit.
Obce tak každý rok čekají na návrhy více-
méně jednostranné smlouvy se svozovou
firmou, na něž jsou nuceny bez možnosti
jakýchkoliv zásadních požadavků přistou-
pit. Hlavním cílem společného svozu od-
padů obcemi tak není vysát
bezmyšlenkovitě obecní a městské roz-
počty, ale získat do budoucna kontrolu
nad skutečně zpracovaným odpadem a za-
jistit tak co nejmenší nárůst výdajů i při
změně legislativy. Projekt, který připravuje
Jilemnicko – svazek obcí, není unáhleným
projektem, jenž vznikl přes noc. Zástupci
obcí se snaží již několik let poctivě sbírat
informace v regionech, kterým také došla
trpělivost platit vysoké účty, jež nemohou
ovlivnit, a rozhodly se svůj odpad likvido-
vat vlastními silami. To je důvodem, proč
chceme rozjet společný vlastní systém,
který bude provozovat společnost ve vý-
hradním vlastnictví obcí a měst. Výhodou
tohoto řešení je možnost kontroly chodu
společnosti, dostupné informace a mož-
nost investovat případný zisk tam, kde to

STUDENECKÝ-ZPRAVODAJ-6-1119-56+4.qxp_Sestava 1  09.12.19  8:39  Stránka 9



Studenecký zpravodaj                                                                                                                                                           6 I 2019

10

bude zapotřebí – tedy zpět do regionu. 
      Velmi nás mrzí současná situace, kdy
díky několika dezinformacím získává náš
dobře myšlený společný záměr „obludné
rozměry“, především pro obyvatele Jilem-
nice. Zvažte možnost, že chceme v dlouho-
dobém horizontu získat zpět kontrolu nad
jednou ze zásadních komodit, kterou obce
mají, a nechceme se dále podílet na zvyšo-
vání zisku mezinárodních společností. Vaše
finance, které tak jako tak musíme do likvi-
dace odpadu věnovat, plánujeme využít
na našem území, pro vaše potřeby a inves-
tovat tak do naší samostatnosti. 
      Obyvatele Hrabačova bychom rádi ujis-
tili, že rozhodně není naším úmyslem vy-
budovat za jejich domovy hlučnou
a zapáchající skládku odpadů. Rádi by-
chom zde však umístili ekonomicky důle-
žitý mezičlánek dopravy komunálního
odpadu mezi obcemi a koncovým zpraco-
vatelem. Toto démonizované překladiště
má mít podobu moderní, plně uzavřené
haly, kde bude docházet k výsypu odpadu
ze svozových vozů do vzduchově uzavře-

ných kontejnerů. Celá stavba bude do-
plněna o tolik chybějící garáže pro naši
techniku obsluhující kompostárny, dílnu
a malou administrativní budovu s učeb-
nou. Lokalizace celé stavby bude situ-
ována do vzdálenější části pozemku od
vysokého napětí směrem k budovám
Devra. Jsme připraveni při projektování
a získávání stavebního povolení konstruk-
tivně jednat s dotčenými obyvateli a vypo-
řádat se s jejich faktickými připomínkami,
aby bylo co nejvíce zachováno jejich
okolní prostředí. 
      Pokud se o tuto problematiku více za-
jímáte a chcete znát naši reakci na rozpo-
rovaná témata, navštivte naše webové
stránky, kde najdete širší a odbornější vy-
jádření. Informace se budeme snažit prů-
běžně doplňovat. 
      Za Váš zájem a hlubší zamyšlení děku-
jeme. 

Petr Matyáš, 
předseda Jilemnicka – svazku obcí

STUDENECKÝ-ZPRAVODAJ-6-1119-56+4.qxp_Sestava 1  09.12.19  8:39  Stránka 10



11

Studenecký zpravodaj                                                                                                                                                           6 I 2019

Děkujeme všem občanům,
kteří přispívají svými články do našeho

Zpravodaje a díky nim jste celý rok informováni,             
co se ve Studenci i v Zálesní Lhotě děje.

Radostné Vánoce, úspěšný vstup do nového roku
         a mnoho pracovních i osobních úspěchů přeje

Obecní úřad Studenec
       a redakční rada Studeneckého zpravodaje
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Výlety do studenecké
lyž. závody. 6. ledna konány byly ve Stu-
denci lyžařské závody sokolské župy Krko-
nošské ve skoku, začátek byl ve dvě hodiny
odpoledne. 
Lyž. závody. 20. ledna uspořádány byly okr-
skové závody lyžařské Orla. V závodě mužů
na 18 km umístil se:
      1. Andělín Albrecht, čas 1, 24, 52
      3. Jan Albrecht, čas 1, 29, 56
      4. Josef Jiran, čas 1, 31, 14
V kategorii dorostenců na 9 km umístil se:
      1. Josef Nosek, čas 0, 48, 57
      2. Frant. Nosek, čas 0, 50, 06
      3. Frant. Martinec, čas 0, 52, 00
Závodu ve skoku zúčastnilo se 5 mužů a 7
dorostenců. 
Josef Jiran skokem 15, 5 m dl. umístil se jako
druhý, 
And. Albrecht skokem 10, 5 m dl. umístil se
jako pátý, 
dorostenec Fr. Martinec skokem 10, 5 m dl.
umístil se jako čtvrtý a
dorostenec Frant. Nosek skokem 10 m dl.
umístil se jako pátý. 
Mrazy. Konec ledna a začátek února přinesl
sebou nebývale silné mrazy. Teploměr klesl
až na -35° C. Mrazy tyto neměly pamětníka.
Školní učebny nebylo možno vytopiti, proto
vyučování na školách bylo přerušeno. Vlaky
jezdily s velkým zpožděním (4–6 hodin) a na
některých tratích byla doprava vůbec přeru-
šena. Následky těchto sibiřských mrazů uká-
zaly se až na jaře. Mnoho ovocných stromů,
hlavně peckovic, pomrzlo a mnoho zvěře za-
hynulo. 
lyžař. závody. 10. února pořádala těl. jed-
nota Sokol místní lyžařské závody. 

Orel. V tomto roce stala se majitelkou Joh-
nova hostince čp. 176 M. Pozlerová, která
opět dovolila těl. jednotě Orel cvičiti v sále
hostince od 27. února. ( Hostinský John Orly
dne 15. září 1928 vypověděl. )
Oslava. 6. března uspořádala místní osvě-
tová komise a těl. jednota Sokol oslavu na-
rozenin presidenta republiky T. G. Masaryka.
Promítán byl případný film a o presidentu
promluvil říd. uč. J. Hák. 
požár. 24. března vypukl požár v kovárně
u Štefanů, čp. 201, která úplně shořela a byla
znovu postavena. 
požár. 25. dubna opět hořelo, a sice Vrbatův
dům čp. 37. I tento shořel úplně a byl znovu
postaven. 
Orel. besídka. 2. června pořádala těl. jed-
nota Orel dětskou tělocvičnou besídku ve
spolkové místnosti čp. 176. Výtěžku z tohoto
podniku bylo použito na zakoupení žákov-
ských krojů. 
Místní šk. rada. Dne 16. června ustavila se
nová místní školní rada následujícího slo-
žení: Jan Kudr č. 168 předseda, Josef Plecháč,
tov. mistr č. 332, Václav Kobrle č. 46, Jos. Ka-
rásek č. 19, říd. uč. Jan Hák a uč. Alois Frýba. 
Úmrtí. Dne 2. června zemřel dlouholetý bý-
valý starosta obce, čestný její občan Josef
Exner ve stáří 72 let. Správu obce vedl od 19.
prosince až do 9. května 1914. Od 29. května
1926 do 4. listopadu 1926 zastupoval sta-
rostu obce ve funkci 1. náměstka. Budiž čest
jeho památce. 
požár. 29. června vypukl požár u Františky
Erbenové č. 78, která při tomto neštěstí na
půdě uhořela. Domek shořel do základů. Po-
zemek koupil v dražbě pekař František Kará-
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minulosti 28 I rok 1929
bez jazykové úpravy

sek č. 306 a postavil na něm domek nový. 
Orel. oslavy. Ve dnech 27. června až 9. čer-
vence pořádány byly v Praze svatováclavské
dny Orelstva. Z místní jednoty odjelo na tyto
oslavy dne 27. června 13 žáků, 14 žaček, 7
dorostenců a 8 dorostenek. Dne 4. července
jelo na tyto oslavy 11 členů, 11 členek a 10
jiných osob. 
Oslava M. J. H. 5. července vzpomenuto
bylo kostnického mučedníka a bojovníka za
pravdu M. Jana Husa. Vzpomínkovou slav-
nost uspořádala místní osvětová komise
společně s radou starších církve českoslo-
venské. U hořící hranice promluvil k shro-
mážděným 500 občanům odb. uč. Jaroslav
Lachman z Jilemnice. 
Škola. 1. září ustanoven byl na zdejší obec-
nou školu def. uč. Ladislav Nosek ze Skřipova
u Bílovce. Uč. Hedvika Sturmová přeložena
byla do Vysokého n. Jizerou. Počet dětí 161. 
Měšťanská škola. Ministerstvo školství a ná-
rodní osvěty zřídilo menšinovou českou měš-
ťanskou školu pro Lhotu Zálesní se sídlem
v Rovnáčově dnem 1. srpna t. r. Na počátku
školního roku 1929/30 otevřeny byly prvé
dvě třídy této školy. Prvý ročník této nové
školy umístěn byl v admin. budově fmy Fejfar
a Mládek v Rovnáčově, čp. 13, druhý ročník
v prázdné třídě zdejší obecné školy. Firma
Fejfar a Mládek i místní školní rada propůjčila
místnosti měšťanské škole úplně zdarma. Po-
něvadž tato škola jest umístěna vlastně ve
Studenci, má z ní Studenec vlastně největší
prospěch. Žactvo nemusí docházeti denně
do vzdálené Jilemnice a tam odnášeti
i mnoho peněz. S novou školou přistěhovali
se do Studence i noví učitelé. 

Prvým řed. školy stal se Josef Mestenhauser,
odb. uč. české menšinové školy ve Vrchlabí.
Narodil se 21. června 1896 ve Skřivanech,
okr. Nový Bydžov. Vychodil obecnou školu
ve svém rodišti a 4 třídy reálného gymnasia
v Novém Bydžově. Dále vzdělával se na
ústavě učitelském v Jičíně, kde roku 1915
maturoval. 
Ředitelna školy umístěna jest v domě Vác-
lava Háka čp. 322, kde jest i byt pro ředitele
školy. Na škole bylo toho roku 34 dětí. Kromě
ředitele vyučovala na škole uč. Františka Por-
tíková a kand. prof. Jindřich Pilař. 
požár. 8. září vypukl požár u Josefa Jeba-
vého čp. 150. Při tomto požáru uhořel
v chlévě kůň a kráva. 
Svatovácl. oslavy. 27. září vyzdoben byl
kostel uvnitř a reflektorem večer osvětlena
socha sv. Václava. 28. září konal se církevní
průvod k soše sv. Václava, kde vykonána byla
pobožnost. Toho dne konala se slavnostní
schůze katolíků v hostinci u Fikejsů, čp. 176.
Týž den večer sehrál divadelní spolek Lidu-
mil divadelní hru Jaroslava Makuše Vévoda
Václav. 
28. říjen. Oslava svátku Svobody provedena
byla letos následovně: 
27. října promítal sokolský biograf film „Zbo-
rov“. 
28. října: budíček místní hudby, odpoledne
přednáška ředitele Mestenhausera a koncert
u Višňáků. Večer divadlo. 
počasí. Prosinec letošního roku byl mimo-
řádně teplý. Zvláště dne 8. prosince bylo
teplo jako v létě, sníh žádný. Dne 12. pro-
since bylo slyšeti bouřku a ve 2 hod. odpo-
ledne snesl se déšť s kroupami. 
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Zprávy
Zš a mš studenec
      I když školní rok 2019/2020 nabral své obvyklé tempo, liší se přece jenom v řadě věcí
od těch předchozích. Tradiční veřejné i neveřejné diskuse o platech učitelů byly zvýraz-
něny vyhlášenou stávkou. To je určitě pádným důvodem k zamyšlení nad stavem če-
ského školství a v roce 30. výročí od „sametové revoluce“ i nad stavem české společnosti. 
      České základní školství dospělo od roku 1989 k současnosti k maximální autonomii, která

v současné době nemá pravděpodobně obdoby. Ve většině zemí Evropy převažuje odvě-
tvové řízení školství, to znamená, že školy spadají pod místně příslušné školské odbory.
V České republice jsou všechny školy včetně samostatných mateřských škol samostatnými
právními subjekty se všemi povinnostmi. A paradoxně právě tato autonomie často omezuje
to nejdůležitější, co by měla přinášet. Tím by měl být vlastní a osobitý rozvoj školy, ale plnění
oněch nezbytných povinností spotřebuje většinu času a energie. Maximální autonomie po-
chopitelně vede i k rozdílnosti jednotlivých škol v mnoha oblastech včetně učebních metod
a plánů, což pochopitelně vede i ke snížení prostupnosti základního školství. 
      Nejvíce diskutovanou otázkou minulosti i současnosti je však financování školství
(to však lze obdobně říci o zdravotnictví, sociálních služeb, kultuře, sportu…). V prvé
řadě by financování školství nemělo být spojováno s platy učitelů. I když je to rozpočtově
největší položka, je třeba posuzovat financování školství z více hledisek. O navyšování
platů učitelů se více mluví, i když v stejném období platy ve většině odvětví narostly mi-
nimálně stejnou měrou. Daleko kritičtější situace je ale v odměňování nepedagogických
zaměstnanců, které se řídí tarifními tabulkami, podle kterých dostává škola do rozpočtu
mzdové prostředky. Je s podivem, že některé částky v základní platové tabulce jsou do-
konce pod úrovni stávající minimální mzdy. Pokud se v této oblasti situace nezmění,
bude velice obtížné tyto pozice ve školství obsadit, i ve studenecké škole většinu těchto
pozic zastávají pracovníci v předdůchodovém nebo důchodovém věku. 
      Další položkou financování škol jsou neinvestiční náklady, které bývají zkráceně často
nazývány prostředky na nákup pomůcek. Z této částky je však škola povinna uhradit ná-
hrady prvních 14 dní nemoci (ve studenecké škole 20 % celkové částky), povinné plavání
(23 %), příspěvek na stravování zaměstnanců (17 %), další vzdělávání pedagogických pra-
covníků (10 %) a pojištění odpovědnosti zaměstnavatele (14 %). Z celkové částky tak zůstane
na pomůcky pouze 16 %. Zásluhou doplňkové činnosti a čerpáním prostředků z Evropských
strukturálních fondů však studenecká škola disponuje potřebnými finančními prostředky
pro pořízení školních pomůcek dle požadavků jednotlivých pedagogických pracovníků. 
      A právě zúžení důvodů k vyhlášení stávky pouze na platy učitelů bylo jedním z důvodů,
proč se studenecká škola ke stávce nepřipojila, což podrobněji uvedlo vedení školy na
stránkách školy před samotnou stávkou. Ta určitě není vhodným prostředkem k posílení
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pozice učitelů v současné společnosti. Není jím ale ani působení řady neziskových orga-
nizací (často z rozpočtu školství financovaných), které školství často akademicky kritizují.
Pokud je kritikem rádoby odborník na problematiku školství a sám nikdy před plnou třídou
nestál, nepovažuji ho za relevantního kritika. Navíc zavádějící jsou i publikované výstupy
z různých šetření a dotazníků, které právě tyto neziskovky často provádějí. Na otázku „Se-
tkal ses někde se šikanou ?“ odpoví většina žáků, že se s ní někde setkala (přitom ji ale ne-
zažila). A závěr průzkumu – 85 % žáků je v českých školách šikanováno. 
      V poslední řadě nelze opomenout i klesající připravenost žáků ke školnímu vzdělá-
vání, která poté ovlivňuje i kvalitu vzdělávání. Stále častěji lze slyšet postesk rodičů „Já
už si s ním nevím rady!“ Je potom obtížné přimět žáka k aktivní pozornosti a základní
kázni, když své rodiče neposlechne ani na podesáté. I to je možná příčinou, proč klesá
zájem o učitelské povolání a v souvislosti s věkovou strukturou učitelů již některé kraje
bijí na poplach (Karlovarský kraj zavádí náborové příspěvky pro nastupující učitele). 
      A tak si přejme, aby diskuse o škole a učitelích nebyla jen o platech, ale stala se diskusí
hlavně o dětech, o tom, aby byly vedeny k nějakému cíli a nikoliv, aby stále více různým
prostřednictvím manipulovaly s námi. PaedDr. Petr Junek

Zprávičky mš studenec
      Uteklo to jako voda a jsou tu Vánoce! Čas, na který se všichni těšíme, ale nejkrásnější
těšení je to pro děti. Těšení na něco krásného, tajemného, voňavého. Jak si zpříjemňujeme
předvánoční čas ve školce? Různými programy, zpíváním, básničkami, vyráběním dárečků,
dokonce i pečením voňavého cukroví. 
      Ne všechny akce, o kterých vám tu napíšeme, jsou ryze vánoční, ale chceme, abyste
věděli, že se v naší školičce pořád něco zajímavého děje!
      Koncem října zavítali do MŠ Studenec
spolupracovníci Muzea přírody Českého
ráje s výukově naučným programem „Pelí-
škova zahrádka“. Kamarád z lesa Pelíšek vy-
právěl dětem pověst, která se traduje
v Českém ráji. Z této pověsti O Pelíškovi vy-
plynulo poučení o ochraně lesa a přírody.
Pro děti byly připraveny různé zajímavé pe-
líškovy úkoly aneb poznáváme přírodu
všemi smysly – poznejme kameny a šišky
nejen zrakem, ale i hmatem. Zkoumáme pří-
rodu i sluchem – zpěv ptáků, čichem – vůně
bylinek a chutí – lesní ovoce. Dětem se pří-
rodovědný program velice líbil. 
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      V úterý 5. 11. dopoledne doslova celá školka duněla dětským smíchem. Navštívilo nás
totiž Divadélko pro školy z Hradce Králové s loutkovou pohádkou „Pohádky z našeho
statku“. Veselé představení života na statku s mnoha vtipnými příběhy zahráli dva loutko-
herci s mnoha plyšovými kamarády nejdříve pro první a druhou třídu základní školy a poté
ještě druhé představení pro děti ze školy mateřské. 
      3. prosince nám pravou vánoční atmosféru navodila paní písničkářka Dagmar Čemu-
sová s hudebním programem „Putování za betlémskou hvězdou“. Na cestě do města Bet-
léma jsme si zazpívali společně s pastýři koledy Pásli ovce valaši, Půjdem spolu do Betléma,
My tři králové, Jak jsi krásné neviňátko, Chtíc aby spal. V pořadu zazněly i krátké dopro-
vodné ukázky z České mše vánoční J. J. Ryby. 
      Už od začátku listopadu jsme vyráběli spoustu drobností, abychom svými výtvory po-
těšili maminky, tatínky, babičky, dědečky, ale vlastně i všechny sousedy ze Studence
a okolí, kteří zavítají na předvánoční akci „Pohoštění obecní polévkou“. 
      S napětím očekáváme čtvrtek 12. prosince, neboť na tento den máme naplánovanou
vánoční besídku. Děti se velmi těší, že svým příbuzným předvedou, co se ve školce naučili.
A to hlavní… Přijde Ježíšek? Byli jsme všichni hodní a pošlušní, neubližovali jsme kama-
rádům? V každém malém tělíčku je jistá pochybnost, ale věříme, že se jim jejich přání splní!
Ať se i vám všem, čtenářům těchto řádků, splní i ty nejtajnější sny! Přejeme vám veselé
a klidné prožití svátků vánočních, zdraví a štěstí do roku 2020. 

Kolektiv učitelek MŠ Studenec
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Volba poVolání
V ZŠ Studenec
      V rámci Volby povolání a aktualizaci informací ohledně přijímacího řízení a studia na
SŠ je žákům 9. ročníku poskytovaná značná podpora ze ZŠ s minimální finanční spolu-
účastí rodičů. Žáci mohou využívat kroužky Příprava na přijímací řízení na SŠ, kde jsou
připravování na jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a z matematiky. Pro zjištění
úrovně svojí připravenosti na přijímací řízení si žáci ověřili během listopadu své znalosti
absolvováním testů SCIO z českého a anglického jazyka, matematiky a všeobecného
přehledu. Dále mohou všichni žáci ZŠ doma individuálně pomocí svého přístupového
hesla využít portál www. proskoly. cz, kde jsou testy pro volbu povolání i pro ověření
schopností a vědomostí. 
     Součástí přípravy na budoucí povolání byla i beseda s pracovníky Úřadu práce. Paní

Věra Jetelová a Aleš Posledník seznámili žáky 9. ročníku se současnou situací na trhu
práce a s úskalími hledání nových pracovních pozic, s výší současných mezd v některých
oborech a podali další odborné informace k výběru středních škol. 
      8. listopadu 2019 se deváťáci zdarma zúčastnili Burzy středních škol v Semilech. Více
než 35 středních škol se prezentovalo u svých stánků a seznamovalo zájemce z řad žáků
9. ročníků s požadavky na přijímací řízení a s provozem středních škol. Některé školy do-
konce rozdávaly menší upomínkové předměty (propiska s logem školy, tašky). Žáci tak
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měli možnost získat nové informace o vybrané škole, protože zástupci středních škol
byli velmi ochotní. Letošního ročníku Burzy SŠ v LK se zúčastnili i zástupci firem s nabíd-
kou volných pracovních míst pro osoby v evidenci ÚP. Do Studence se všichni vraceli se
spoustou nových dojmů a informací. 
     Zájemci o studium na ISŠ Vysoké nad Jizerou z 9. tříd se zúčastnili Dne otevřených

dveří nazvaným Technikem v autobranži. 

      V pátek ráno jsme odjeli do Vysokého nad Jizerou na Den otevřených dveří, kde se nás
hned ujal pan učitel, který nás provedl takřka po celé škole. Pak jsme dostali úkol obejít dveře
označené čísly od 1-9, kde byl připravený nějaký soutěžní úkol. Například jsme měli sestavit
elektrický obvod, provést test zručnosti nebo namontovat kolo na auto a za náš výkon a rych-
lost jsme byli ohodnoceni body. Za součet všech získaných bodů jsme obdrželi různé odměny.
Já jsem si odnesl baterku. Moc se mi tam líbilo, hlavně dílny, kde probíhá praktická výuka. 
       Děkuji za možnost účasti a myslím, že mi to otevřelo oči k volbě budoucího povolání. 

Daniel Plecháč, žák 9. A

      Další podrobné informace o studiu na středních školách žáci získávají společně se
svými rodiči na Burze SŠ v naší ZŠ. Tato burza proběhla 12. 11. 2019 přímo v naší ZŠ. Byli
pozváni zástupci z 21 středních škol, kteří podali podrobné informace ohledně studia
na SŠ žákům 8. a 9. tříd a jejich rodičům. Burze předcházela informační schůzka rodičů
a žáků 9. třídy s výchovnou poradkyní. Zde obdrželi rodiče aktuální informace ohledně
přijímacího řízení na SŠ. 
      V současné době podávají žáci přihlášky do 30. 11. na obory s talentovou zkouškou
a na ostatní obory studia se žáci musí rozhodnout do 1. 3. 2020. 
      Přeji všem, kteří se budou rozhodovat, jakou další studijní cestu si vybrat, tu nejspráv-
nější volbu „na první dobrou“. 

PaedDr. Dana Synková, výchovná poradkyně ZŠ 
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třeťáci na Zlatém návrší
      15. října se vypravili žáci 3. A a 3. B v rámci projektu „Učíme se za pochodu“ na
hory. Začátek putování byl na Zlatém návrší u Vrbatovy boudy. Žáci určovali názvy
hor, sledovali nadmořskou výšku, poznali, kde pramení řeka Labe, prohlédli si řopík.
Velkým zážitkem byl i pohled z Harrachových kamenů do Kotle. 
      Cestou se zasta-
vili na občerstvení
na Dvoračkách a po-
kračovali Kotelní já-
mou na Dolní Míseč-
ky, kde čekal auto-
bus. 
      Nádherné počasí
a dobrá nálada je
provázely celý den.
Děti si zasloužily
velkou pochvalu za
zvládnutí náročné
trasy. 

Mgr. Zdenka Erbenová
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8. a a 8. b „V Kotli“
učíme Se Za pochodu
      Čekali jsme dlouho na pěkný podzimní den, a to se vyplatilo. Hory se nám ukázaly
zalité sluncem a v příjemných patnácti stupních se nám do kopce šlapalo celkem zlehka.
Z Horních Míseček naše trasa vedla přes Kotelní jámy na Dvoračky, odkud jsme po
malém občerstvení vyrazili na Vrbatovu boudu a zpět dolů na Mísečky. Šli jsme celkem
svižně, zastávky jsme dělali pouze kvůli focení panoramat. Potkávali jsme i jiné školy z Ji-
lemnicka, a dokonce jsme se potkali s našimi třeťáky, kteří šli z Vrbatovy boudy opačným
směrem. Poznali nás podle Matyldy, která se jediná z naší skupiny po celou cestu ještě
koupala. Celkem jsme ušli cca 14km, ochutnali jsme obří přemrzlé borůvky a co jsme se
dověděli nového? 
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      Chráněné území, kterým jsme procházeli, tvoří dva ledovcové kary – Velká a Malá
kotelní jáma. Rozkládají se v nadmořské výšce cca 1050–1400 metrů. Velká jáma je vy-
hloubena v žule, z obou vytéká Kotelský potok, který je přítokem řeky Jizerky. Procházet
se tady můžete pouze po vyznačených cestách. Samozřejmosti je neodhazovat odpadky.
Státní přírodní rezervací byly Kotelní jámy vyhlášeny už před 67 lety, například se zde
vyskytují lilie zlatohlávek, hvozdík pyšný, lomikámen vstřícnolistý a další vzácné rostliny.
Během zimních měsíců je místo většinou nedostupné, protože tady dochází k lavinám.
Udělali jsme si tady krásnou společnou fotku. 
      Nevěděli jsme, že Dvoračky je velmi stará bouda, založená roku 1707 jako horská ze-
mědělská usedlost pro chov dobytka. Původní název byl Rokytenské dvorské boudy.
Bouda ale vyhořela a spáleniště koupil hrabě Harrach a přestavěl ji na hostinec. V roce
1902 se zde konalo mistrovství Čech v lyžování. 
      Z Vrbatovy boudy na Mísečky se buduje v lese kamenný chodníček a na Mísečkách
vyrostlo mnoho nových budov s apartmány. Poslední novinkou pro nás byl fakt, že jsme
od šesté třídy výrazně vylepšili naší fyzičku a umíme se chovat slušně.

Mgr. Dana Chrástová a Mgr. Romana Macháčová

harrachov
učíme Se Za pochodu
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      Dne 15. října jeli žáci 6. tříd do Harra-
chova v rámci projektu „Učíme se za po-
chodu“. Sešli jsme se u sokolovny a odjeli
společně autobusem do Harrachova. 
       Před harrachovskou sklárnou jsme seděli
na lavičkách a posilňovali se jídlem. Pak nám
paní učitelky rozdaly papíry k vyplnění zají-
mavých věcí o Harrachově a zároveň jsme se
rozdělili do skupinek, ve kterých jsme spo-
lečně pracovali. Poté jsme navštívili muzeum
a sklárnu, kde nás provedli pracovištěm
a kde jsme obdivovali skleněné výrobky. Ty
jsme si poté mohli zakoupit v obchodě na
památku. Domů s námi jela skleněná pra-
sátka, skleničky a mnoho dalších skleněných
výrobků. 

       Po nákupu jsme se vydali na procházku
k Mumlavským vodopádům, kde jsme se na-
obědvali a pokochali se krásnou krajinou.
Počasí bylo krásné, svítilo sluníčko a celkově
se naše putování vydařilo. 

Jana Vanclová, žákyně 6. B
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Soutěž
poZnáVání
žiVočichů
      Ve středu 20. listopadu 2019 pro-
běhlo po delším čase školní kolo sou-
těže v Poznávání živočichů, kteří byli
promítáni a určováni žáky od 3. po 9.
třídy. Soutěž proběhla za spolupráce
vyučujících na 1. a 2. stupni. Velké po-
děkování patří všem žákům, kteří se
na soutěž dlouhodobě připravovali. 
      Nejlepších výsledků za jednotlivé kategorie dosáhli:
      3. třídy: T. Fischerová, M. Korotvička, V. Nováková, M. Šulc, N. Albrechtová. 
      4.–5. třídy: L. Šimková, J. Tauchman, J. Šťastný, A. Ptáček. 
      6.–7. třídy: J. Šedivý, Š. Hamáčková, D. Lukeš. 
      8.–9. třídy: M. Ott, D. Krebs, A. Sedláková. 
      Děkujeme všem za účast a dosažené výsledky. 

Mgr. Jiří Zahradník

22

Žáci 3. A při přípravě na soutěž

Žáci 6. A
s třídní učitelkou
Mgr. Monikou
Mečířovou
na divadelním
představení
„Čtyřlístek”
v Klicperově
divadle
v Hradci Králové.
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dopravní hřiště Košťálov
      Tradičně jezdí na podzim žáci 4. tříd na dopravní hřiště v Košťálově. Letos byli pozvání
žáci 4. A a 4. B. Nejprve školitel žáky vyzkouší ze znalostí některých dopravních značek a dů-
kladně žáky poučí nejen o vybavení kola, ale také o povinné výstroji cyklisty. Procvičí si s žáky
základní dopravní značky, se kterými by se mohli na silnici setkat. Zábavnou formou podá
žákům obsáhlé a srozumitelné informace o dopravních situacích, vyřeší s nimi přednosti na
křižovatkách a probere některé záludnosti provozu. 
       Po svačině se se žáky vydá do terénu na dopravní hřiště, kde žákům zapůjčí kola, žáci si
nasadí přilbu a vyrazí dle pokynů školitele na cesty s dopravními značkami. Zde musí žáci
předvést zručnost při jízdě na kole, školitel kontroluje při jejich jízdě dodržování pravidel sil-
ničního provozu a respektování dopravních značek. 
       V době krátké přestávky žáci využili dětské hřiště, které je součástí dopravního hřiště.
V tomto roce byli žáci 4. tříd na dopravním hřišti poprvé. Na jaře pojedou opět, tentokrát na
přezkoušení. Své nabyté vědomosti zúročí v testu a předvedou svou zručnost při jízdě na kole
na dopravním hřišti. Pokud vše dopadne podle daných kritérií, školitel předá žákům zaslou-
žený Průkaz cyklisty. Marcela Šebková

STUDENECKÝ-ZPRAVODAJ-6-1119-56+4.qxp_Sestava 1  09.12.19  8:39  Stránka 23



škOlní spOrtOvní klub
      Během podzimních měsíců se žáci školního
sportovního klubu zapojili do Lehkoatletického
čtyřboje, který proběhl na stadionu v Turnově.
Proběhla i základní kola Školské futsalové ligy.
Nejlépe si vedly starší žákyně, které obsadily
v Heřmanově Městci 3. místo, na třetím místě
skončili mladší žáci v Jaroměři, kde se konal i tur-
naj starších žáků, kteří obsadili 4. místo. Nejpo-
četněší konkurenci měly mladší žákyně na
turnaji v Praze Chodově a po statečném výkonu
proti žákovským fotbalovým akademiím obsa-
dily 5. místo, když ještě v posledním kole měly
šanci na postup do dalšího kola. 
      Další sportovní akcí bylo okresní finále v pla-
vání v Jilemnici, kde vedle prvním míst souro-
zenců Huřťákových a dalších medailí si tým
vybojoval i postup do krajského kola. 
      Studenecká škola hostila i jeden z turnajů
(téměř stovka šachistů) Velké ceny v šachu, kde startovali i studenečtí šachisté. Nejlépe
si vedl Sam Mečíř, který obsadil 4. místo. 
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knIhOvna
Zprávy z knihovny – přírůstky za říjen 2019

pRO DOSpĚlé
100 největších divů přírody
100 největších divů civilizace
100 nejzajímavějších živočichů
Lucinda Riley: Sedm sester. Sestra bouře
L. N. Tolstoj: Vzkříšení
Tess Gerritsenová: Chirurg
Tess Gerritsenová: Suvenýr
Mario Puzo: Kmotr
Pierre Boulle: Most přes řeku Kwai. pla-

neta opic
John Irving: Svět podle Garpa
Willi Heinrich: Druhá garnitura boží
Petr Nazarov: Kia ora e hoa
Mirka Skočílková: Violka

Robert Galbraith: Smrtící bílá
Ann Mooreová: Úsvit naděje
Angela Marsonsová: pohřbená pravda
Angela Marsonsová: Zlámané kosti
Monika Stöcker: Dobrodružství velké

lásky
Evžen Boček: aristokratka ve varu
Evžen Boček: aristokratka na koni
Cheryl Strayedová: Divočina
Dominik Dán: popel všechny zarovná
Diane Chamberlainová: Nutné lži
Patricia Harmanová: porodní bábou proti

své vůli
Vlasta Javořická – dvacet nově přijatých knih

pRO DĚti
Sue Townsendová: tajný deník adriana

Molea
Sue Townsendová: pravdivá zpověď

adriana Molea

Sue Townsendová: Hořké zrání adriana
Molea

Vladimír Jiránek: bob a bobek
Emilia Dziubaková: Rok v lese

pozvánka do knihovny
      Je krásné, že uprostřed tmavých dnů, ve kterých musíme téměř stále doma svítit, sla-
víme Vánoce. Tyto svátky totiž mají tu moc, přinášet světlo do našich životů a naději na
místa, kde ji téměř nejsme schopni najít. No, řekněte, kdo z nás by hledal Světlo světa
ve chlévě? 
      Našim čtenářům a nejen jim, přejeme krásné svátky a v novém roce 2020 všechno,
co bude prospěšné pro život náš i našich blízkých. 
      V nabídce knih trochu inspirace k četbě v dalším roce. Jde o knihy zakoupené v ne-
dávné době, ale zdaleka to nejsou všechny, které na Vás čekají. 
      Těším se na setkání Ludmila Tauchmanová 
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pOrOdní bába
Od řeky hOpe
patricia Harman
      Velké překva-
pení. Čekala jsem
ženský román a do-
stala jsem mno-
hem, mnohem více.
Vyprávění o životě
porodní báby, která
v sobě ukrývá ne-
lehká tajemství
uplynulého života.
Při čtení jsem měla mít po ruce tužku a papír,
protože mnohé věty doslova obohacovaly
život. Přitom jde o prostý popis po sobě ply-
noucích dnů, oživený narozením dětí. Pří-
chod na svět je vždy originální, tak jako
člověk, který se prvně nadechne. Zkrátka do-
četla jsem a spolu s autorkou: „…přemýšlím
nad smrtí, přemýšlím nad narozením a tím
nádherným zmatkem uprostřed…“
       Svěží, opravdové a naplněné otázkami
i odpověďmi. Příběh přibližuje i dobu, kdy
soužití komunit lidí s různou barvou pleti ne-
bylo bez problémů. 

pOrOdní 
bábOu
prOtI své vůlI
patricia Harman
      Jak milé, vrátit se
k řece Hope a ne-
chat se unášet vy-
právěním dalších
životních osudů.
Tentokráte je v po-
předí sestřička
Becky. Dalo by se říci,
že styl vyprávění je
podobný… zápisky v deníku, porody i jiné pří-

pady, velká hospodářská krize a s ní spojený
boj s chudobou a nedostatkem. Uvědomila
jsem si, že by mi ani trochu nevadilo, pokud
by těch knih ve stejném duchu napsala
autorka ještě mnoho. Je tolik postav, a jejich
život ubíhá jako voda v řece a přináší oka-
mžiky štěstí i bolesti. Napsáno opět naprosto
skvěle, četla jsem každou volnou chvíli. Nové
pohledy na práci zdravotní sestřičky v táboře,
její péče o nemocného lékaře, a hlavně drama
kolem ničivého požáru, odlišují knihu od první
části. Nebezpečný porod blízkého člověka
prožije každý čtenář, který zná první díl, se za-
tajeným dechem. Kniha je především příbě-
hem života. Neopakovatelným. 
       „Vždycky se cítím pokorně, když se podí-
vám nahoru na oblohu. Myslíme si, že naše
problémy jsou tak velké, ale vesmír je mno-
hem větší a každý na této planetě má pro -
blémy – patří to k životu.“
       „Ve chvíli, kdy na svět přijde nový člověk,
se všechno změní. Všichni se musí přesunout,
aby mu udělali místo, každý člověk, každý
kámen, každý strom, každá hvězda a porodní
bába má to privilegium, že tomuto zázraku
může přihlížet.“

dvOjče
tess Gerritsen
      V knize se sbíhá
více napínavých dě-
jových linek, a tak
čtenář pomalu ani
nedýchá. První ka-
pitola je strhující
a přemýšlíte, jak to
asi bylo dál. Zá-
hadné úmrtí vyvo-
lávající spousty otá-
zek hned na po-
čátku dalšího děje. 
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       Poodkrytá minulost, únos, přibývající
oběti a jen tak „okrajově“ si zoufale přejete,
aby se i někdo dostal z bedny živý. Ty různě
rozehrané struny a linky osudů ani trochu
nerušily, autorka vytvořila příběh, od kte-
rého se nebudete chtít odtrhnout. Nu a tě-
hotná Rizzoliová je obdivuhodná. 
       Opět výborný díl série. Nakolik nás ovliv-
ňuje společná krev? Chci věřit, že nás určují
především naše rozhodnutí, i když samo-
zřejmě devastující vliv v dětství musí být
strašlivým dědictvím. 

temná
tajemství
Hans Rosenfeldt, 
Michael Hjorth
      Nové setkání
s novým týmem
a musím říci, že se-
tkání dopadlo
velmi dobře. Tým
jsem si oblíbila,
přes všechny ne-
dostatky. Sebastian je opravdu rozpo-
ruplný, ale vzhledem k tomu, co má za
sebou, kdo by se divil. 
      Případ je dostatečně zamotaný, vyše-
třování zajímavé, zvraty překvapující. Co
víc si přát, než sehnat co nejdříve další díl.
      Sice je to pouze knižní setkání, ale vždy
si říkám, jak se vyvine… co bude s nimi
všemi dál. Autor, který dokáže přivést své
hrdiny až do našich domovů je dobrým
autorem. V tomto případě jde o autory
dva. Mé první setkání s jejich tvorbou ur-
čitě nebude poslední. Zajímalo by mě, jak
spolupracují, není znát žádné krkolomné
zvraty v příběhu, vše je plynulé. 

na hraně
temnOty
David Morrell
      Nejprve jsem
měla možnost číst
druhý díl série. Sice
jsem věděla nějaké
skutečnosti, ale
s velikou chutí
jsem se vrátila do
Viktoriánského ob-
dobí. Autor při-
znává, že studiem
té doby strávil rok a skutečně se cítil, jako
by se stal součástí Anglie v tom čase. Jeho
usilovná práce přinesla plody. Čtenář si vy-
chutnává atmosféru opravdu dokonale.
Detektivní zápletka sériových vražd udr-
žuje v napětí, i když tempo knihy je poma-
lejší jako všudypřítomná mlha. Zaujalo mě,
jak obyvatelé reagují na zločiny. Šlechta
prchá z města, na ulicích propukají nepo-
koje a panika. Nutně se tedy nabízí sou-
časný obraz …vede naše „přeinformo-
vanost“ k otupělosti? Technický pokrok
překotně změnil dobu, ale pokud je stu-
dium autora pravdivé, a věřím, že ano, pak
se naprosto nepředstavitelně zvýšilo násilí,
hlavně nejtěžší zločiny. Čtení je to úžasné,
zaznamenává první doložené nebezpečí
drog, kdy se hlavní hrdina ve své knize do-
znává k závislosti. Práce policie té doby je
určitě bonusem. Velmi ráda se s touto sku-
pinou lidí opět potkám. Autor zaslouží vel-
kou pochvalu. 
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meZI dvěma
OhnI
Martin Goffa
      Autor mě pře-
kvapuje. S každým
dalším dílem lepší
a lepší. Šokující
úvod, hlavní hrdina
Miko dostává za-
brat, když se snaží
pochopit, proč je-
ho přítel z mládí …
nebudu prozrazovat. Celý tým mám stále
více ráda. Jako by to realistické nakouknutí
do práce a papírování a balancování na
hraně naší policie umělo zvýšit její hod-
notu. Za týmem „pomáhat a chránit“ jsou
jednotliví lidé. U mě to funguje, autorovi
se podařilo, že se trochu proměnil můj po-
hled, který jsem měla deformovaný ještě
z doby totality. Příběh sám o sobě má
spád, napětí a bonusem je pes. 

pOhřbená
pravda
angela Marsons
      Když jsem se
ponořila do prv-
ních stránek pří-
běhu, říkala jsem
si, že mi asi tento-
kráte bude scházet
spolupráce týmu.
Kim se totiž ocitá
v jiném oddělení
a pracuje s nepříjemným parťákem. 
      Velmi brzy mi došlo, že díky jinak vysta-
věnému ději proniknu do několika sou-
běžně vyšetřovaných případů, poznám
nové lidi, odhalím opět něco z minulosti

hlavní vyšetřovatelky, a hlavně s postupně
kratšími kapitolami zažiji zvyšující se na-
pětí, propojení případů, ohrožení člena
týmu i odhalení dávných zločinů. Rasově
motivované skutky jsou pro mě někdy
těžko pochopitelné, v této knize jsou ale
opravdu velmi dobře propracované i deta-
ily toho, co podobné zločiny motivuje.
Autorka opět překvapila originálním ná-
mětem. 

gerda: příběh 
velryby 
adrián Macho
      V létě jsem ve
stínu domova přeče -
tla vnučce tento kou-
zelný příběh o hle-
dání rodiny a do-
mova. Číst v horkém
dni o chladném o-
ceánu bylo osvěžu-
jící. Různá setkání
velryby Gerdy s obyvateli hlubin i souší,
kteří se stali jejími přáteli, doprovázejí
krásné ilustrace. Příběh poměrně nená-
silně doplňují různá malá poučení. Jediné,
co bych chtěla vytknout, je absence vy-
světlení ztráty rodiny. Snad autor usoudil,
že když se něco nepojmenuje, přestane to
být kruté. Tak to se spletl! Bylo to to jediné,
co vnučka chtěla opakovaně vysvětlovat
a co ji hned upoutalo. „A kde je tatínek
a maminka? Co se jim stalo?“ Prostě ne-
podceňujme myšlenky a zvídavost našich
maličkých. 

28
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sbOr dObrOvOlných hasIčů studenec

mladší dětI sOptícI
Závod hasičské všestrannosti
      V sobotu 12. 10. 2019 jsme se Soptíky jeli do Čisté u Horek na okresní kolo hry „PLA-
MEN“- ZPV (závod požárnické všestrannosti). Za Studenec jely 2 hlídky mladší. Celkový
počet hlídek (po 5 členech) v mladší kategorii bylo 40, takže konkurence byla veliká. 
      Na soutěži jsme se přihlásili a v 9:15 začal závod. Soptíci na start vyrazili se startovním
číslem 28 a 30. Před startem jsme si zopakovali pár znalostí a dali si vydatnou svačinu.
Po odběhnutí závodu dostal každý závodník medaili a diplom. Bylo to moc pěkné do-
poledne a k tomu nám po-
mohlo i pěkné počasí – svítilo
sluníčko a bylo teplo. Asi
kolem 13:00 jsme jeli domů.
Doma jsme už jen s netrpěli-
vostí čekali na výsledky. Stu-
denec A (Vanessa Mencová,
Míra Greguš, Jára Bulušek,
Kuba Šulc a Kuba Trejbal)
skončil na 8. místě a Studenec
B skončil na 25. místě (Bára
Trejbalová, Danielka Ottová,
Terezka Vanclová, Honzik Šulc
a Adélka Esenderová). Všem
moc gratulujeme. Jste jed-
ničky a zasloužíte si veliký
potlesk. 
Rozhodčí za Studenec: Mari-
ana Gregušová, Péťa Pěnič-
ková a Honza Hák –
děkujeme. A všem vedoucím
Vlaďce Buluškové, Bódě Ha-
škové a Šárce Trejbalové dě-
kuji moc za trpělivost
a pomoc. Příprava na tento
závod je opravdu náročná.
Holky! Děkuji! 

Miroslava Vanclová

29
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mladí hasIčI – starší
ohlédnutí za létem

mčr dorostu svitavy 2019

30

      Po vyhraném krajském kole, které se konalo v Turnově, jsem se ve čtvrtek 4. 7. 2019
spolu se svou rodinou vydala do města Svitavy, kde se o den později konalo Mistrovství
české republiky dorostu v požárním sportu. Ubytovali jsme se v penzionu Malajka, jelikož
zahájení soutěže bylo v pátek už v ranních hodinách. Startovala jsem v kategorii starší do-
rostenky – jednotlivci. Jako první disciplína mě čekal dvojboj, který jsem dokončila v čase
18,26, který stačil na 5. místo. Po dvojboji následoval výborný oběd ve formě vývaru a pe-
čeného kuřete s rýží a po asi hodinové pauze jsme se začali chystat na běh na 100 m s pře-

kážkami. Tuto disciplínu jsem zvládla v čase 19,61 a umístila
se v ní na 9. místě. Teď už mě čekal pouze test z požární
ochrany, který se povedl bez chyby a čekání na vyhlášení.
V celkovém hodnocení mi výkony stačily na pěkné 7. místo
ze 14 zúčastněných. Domů jsem si odvezla spoustu krásných
cen a nádherné vzpomínky. Tímto bych chtěla poděkovat
všem, kteří mě po celou dobu jakkoliv podporovali, pomá-
hali a jezdili se mnou na všechny soutěže. 

Barbora Vanclová

Hasiče reprezentující Liberecký kraj na celostátních
mistrovských soutěžích v požárním sportu ocenil za jejich spor-
tovní výkony 11. 11. 2019 hejtman Martin Půta. K úspěchům
poblahopřál sedmdesáti sportovcům z mládežnických i dospě-
lých kategorií, mezi oceněnými byla i Barbora Vanclová. 
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letní soustředění – branžež
      19. –23. 8. 2019 proběhlo Letní soustře-
dění starších hasičů, které se tentokrát ko-
nalo v kempu na Branžeži. Sešli jsme se
v pondělí u hasičárny ve Studenci. Děti vy-
fasovaly na náročnou cestu toustíky a věci
odložily na hromadu, kde čekaly na odvoz
do kempu. Už jsme měli celkem nakvap
a vlak v Pace jsme stihli jen tak tak. Naše
konečná stanice byla v Libošovicích.
Odtud jsme razili pěšky na hrad Kost. Pro-
tože celou dobu pršelo, na prohlídku šly
rády i děti, které historie hradu ani moc ne-
zajímala. Šli jsme okruh s mučírnou. Trochu
jsme se báli a Toník dokonce vyzkoušel
i mučení „v kládě“. Takže po zbytek soustře-
dění vůbec nezlobil. Po vyčerpávajícím vý-
kladu na nádvoří pod deštníkem, jsme se
usadili v místní restauraci a dali si obídek
podle přání dětí. Však už jsme měli všichni
hlad. Po nasycení bříška jsme se opět vy-
dali do deště, vstříc dalšímu dobrodružství. 
      Do kempu Branžež jsme dorazili už
v 15:00 hodin. Obsadili jsme luxusní chatky

a čekali, až nám Pepik přiveze večeři a věci.
Přijel až večer, tak jsme stihli ještě několik
her. Najedli jsme se, nastěhovali do chatek
věci a celkem unavení šli spát. 
      V úterý začal první tématický den s ná-
zvem záchranáři. Celé dopoledne jsme hráli
hry na toto téma, včetně resuscitace me-
dvěda a záchrany osob při hromadné ne-
hodě. Po obědě jsme jeli na exkurzi do
Jičína. Nejdříve jsme byli očekáváni na sta-
nici Policie ČR. Tam se nám věnovali zkušení
kriminalisté a vyčerpávající vyprávění bylo
i o výjezdové jednotce. Děti nadšeně pos-
louchaly, jak se získávají otisky prstů i jaké
vybavení má policista v terénu. Dokonce
nás i nechali sednout na policejní motorku
a prolézt všechna ostatní vozidla. Bylo to
nádherné. Škoda, že jsme pospíchali. Určitě
to ještě zdaleka nebylo všechno. Čekali nás
už ale na záchrance. Tam nám vyvezli sa-
nitky a ukázali nejmodernější vybavení.
Opět zopakovali hlavní věci z první pomoci
a povyprávěli o výjezdech. Děti vypadaly
celkem zaujatě a později jsme se dozvěděli,
že některé i o těchto profesích přemýšlejí,
jako o svém povolání. Zpátky na Branžež
jsme přijeli plni zážitků. Další činností bylo
složit si svou lékárničku. Po večeři měla
Barča s Petrem ještě připravenou další akti-
vitu. Namaskovali kluky, Lídu i sebe a děti je
šly do terénu zachránit. Bylo to vzrušující
dobrodružství. Skupinky musely nejprve
zjistit, co se stalo a potom je ošetřit pomocí
svých nových lékárniček. Bylo to tak oprav-
dové, že se někteří i trochu zalekli a i kolem-
jdoucí nabízeli pomoc. 
      Ve středu byl den, nazvaný policie. Na
pořadu dne byl celodenní výlet směr Dráb-
ské světničky. Cestou jsme hráli hry
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a hlavně šli po stopách zločince. Jednotlivá
psaní byla indicie k nalezení pachatele.
Oběd byl na „Krásné vyhlídce“ a celou
cestu nám konečně nepršelo. Ve zříceni-
nách jsme si hráli schovávanou s čísly a na
poslední skalní zřícenině byl poklad. Každý
si našel svoje pouta, se kterými jsme si hráli
celou cestu zpět. Po příchodu do kempu
jsme ještě stříleli ze vzduchovky, lukem,
flusačkou a airsoftovou pistolí. Vyhnala nás
tma. Na ukončení dne jsme si udělali tábo-
rák a opekli špekáčky. 
      Čtvrtek byl ve znamení hasičů. Petr
nám natáhl lano, děti po něm lezly na
strom a slaňovaly dolů. Mezi tím plnily fy-
zické prověrky. Běh s nákladem, klik-dřep,
překážkovou dráhu a další. Učili jsme se
sbalit evakuační zavazadlo a večer pro-
běhla záchrana na šlapadlech. Tedy spíš
boj o ně. V rybníce bylo vody po kolena,
takže jsme neměli strach, že se děti utopí,
ale aby se jim podařilo vůbec se šlapadlem
vyjet na trochu hlubší vodu. 
      V noci nás čekala cesta za pokladem. Ve
20:00 jsme se vydali na cestu do neznáma.
S baterkami jsme hledali turistické značky
a hádali, kam jdeme. Noční pochod má ve-
likou výhodu. Děti se krásně drží u sebe. Na
nikoho nemusíme čekat. Když se po 4 km
objevila zřícenina hradu Valečov, byli jsme
u cíle. Noční prohlídka nás uchvátila. Dostali
jsme louče, jako za starých časů a chodili
s průvodcem po hradě. Měl připraveno
krásné, strašidelné povídání, které trvalo

déle, než hodinu. Po prohlídce jsme se roz-
dělili na skupinky a jednotlivě šli lesem
podle mapy do Zápudova. Tam čekala stra-
šidla s pokladem. Ještě jsme si s nimi chvíli
povídali a pak už jsme šli společně do
kempu. Tam je ještě čekal poklad v písku.
Krásné vaky s nápisem HASIČI STUDENEC. 
      Unavení jsme padli do postýlek. Ráno
po snídani začalo balení. V 10:00 měli
všichni sbaleno a za odměnu nás čekaly
v restauraci zmrzlinové poháry. Oběd nám
přijel už v 11:00. Najedli jsme se a pádili na
vlak. Čekalo nás 8 km v poklusu, abychom
ho stihli a nemuseli čekat 3 hodiny na další.
Na Kosti byla tentokrát už jen rychlá zmrz-
lina a v Libošovicích rychlý nástup na vlak.
Děti byly hodné, ale víc utahané jsme byly
asi my dvě s Lídou. V Pace na nás čekal
odvoz domů. Děkuji všem pomocníkům.
Pepikovi za zásobování, Martinovi, Lucce
a Péťovi za různé odvozy tam a zpět, Mar-
tině, Evě a Romče za skvělé moučníky na
přilepšenou a Petrovi s Bárou za pomoc
s organizací a různé adrenalinové aktivity. 
      No a hlavně Lídě za pomoc a psychic-
kou podporu. Všechny fotky najdete na:
https://vercavanclova.rajce.idnes.cz/Tabor
_2019_-_Branzez/
      Zúčastnily se tyto děti: Natálka Háková,
Jolanka Kolářová, Táňa Hamáčková, Zuzka
Tomášová, Zuzka Vanclová, Ráďa Link, Tom
Podzimek, Toník Bartoň, Danda Lukeš,
Kuba Vaníček, Ondra Vaníček, Filip Matu-
ška, Pepa Vancl. Verča Vanclová
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Sbor dobrovolných hasičů Studenec Vás srdečně zve na

HaSičSKý bál
v sobotu 25. ledna 2020 ve 20. 00 v sokolovně ve Studenci
K tanci a poslechu nám zahraje skupina VzHáčka. těšíme se na Vás!
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lyžaři se těší na zimu
      Milovníci zimních sportů doufají, že se
zatím nenaplní prognózy o klimatických
změnách a že sníh a mráz v zimních měsí-
cích zvítězí nad teplým jižním prouděním. 
Studenečtí lyžaři naděje na sněhovou
zimu potvrzují svědomitou tréninkovou
přípravou. Trénují ve dvou skupinách –
mladší děti ve skupině přípravky, mladší
a starší žáci jsou v závodní skupině. 
      Přípravka (15 děti ročník 2010 až 2012)
se schází dvakrát v týdnu na více jak hodi-
nové tréninky, které jsou zaměřeny na vše-
strannou přípravu. Děti se učí základům
královny sportu – atletiky a poznávají, že
i „obyčejný“ běh má svá pravidla. Nezapo-
míná se na jednoduchou gymnastiku, mí-
čové hry, důležitá jsou i napodobivá
lyžařská cvičení. Vydařilo se prázdninové
třídenní soustředění na Novopacké boudě
ve Špindlerově Mlýnu, zajímavý byl i pře-
chod Vidochovských kopců o podzimních
prázdninách. Vyvrcholením přípravy bude
třídenní prosincové soustředění na Hor-
ních Mísečkách. Většina dětí bude starto-
vat na některých krajských závodech, těší
se na Jizerskou 50 a Přebory ČOS. 
      Závodní skupina má náročnější pří-
pravu a 15 dětí (ročník 2005–2009) trénuje
třikrát v týdnu. Nejdůležitější bude start na
Mistrovství ČR žactva v běhu na lyžích ve

Vysokém nad Jizerou v termínu 28. února
až 1. března 2020 a v závěru zimy v ter-
mínu 20. až 22. března 2020 finále soutěže
Hledáme nové talenty v Novém Městě na
Moravě. Při krajských pohárových závo-
dech budeme usilovat o umístění v první
šestce družstev v Libereckém kraji. 

Jaroslav Hák

Oprava střechy
      V říjnu se členové Sokola Studenec pus-
tili do odkrytí další části střechy nad velkým
sálem a jídelnou s kuchyní. Původní střecha
na velkém sále sloužila do nynějška dlou-
hých 50 let a výměna již byla nezbytná. 
      Původní krytina byla stržena, včetně
prkenného bednění a nahrazena bedně-
ním novým. Pokládku krytiny pak zajistila
firma Ottových. V tuto chvíli chybí dodělat
zadní část sálu, na které se bude pokračo-
vat hned z kraje jara. Sokol Studenec dě-
kuje všem zúčastněným pomocníkům,
kteří strávili na střeše 3 dlouhé soboty a Pe-
povi Bourovi za organizaci této akce. 
      Tento projekt je finančně podpořen
z těchto veřejných prostředků: z rozpočtu Li-
bereckého kraje v rámci programu pravi-
delná celoroční sportovní činnost dětí
a mládeže, z MŠMT v rámci programu státní
podpora sportu a z rozpočtu obce Studenec. 

Jakub Tauchman

Nejbližšími plánovanými akcemi jsou: turnaj v línem tenise (sobota 14. prosince 2019), výstup
na Strážník (pondělí 30. prosince 2019), přebor ČOS v běhu na lyžích (sobota 18. ledna 2020),
24. ročník Studenecké štafety (termín bude určen dle sněhových podmínek) a dětský maškarní
ples (neděle 23. února 2020). V případě dobrých sněhových podmínek budou opět nejen pro
studenecké lyžaře upraveny tratě u sokolovny a stopy v délce cca 20 km okolo Studence. 
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spOrtOvní klub
studenec
Fotbal
      Šesté číslo Studeneckého zpravodaje patří tradičně bilanci podzimní části sezóny
a nejinak tomu bude i v letošním roce. 
      Prvním zásadním a radostným rozdílem po desetileté přestávce oproti posledním
bilancím je účast týmu dospělých v krajských soutěžích. Obdobně jako v předchozích
dvou startech i letošní premiéra skončila nad celkem Lučan. Druhým trochu nerado-
stným rozdílem je mírný pokles počtu mládežnických týmů. Po tříletém působení žáků
v krajských soutěžích se nepodařilo i přes velké úsilí a jednání s okolními kluby sestavit
požadované tři týmy, a tak se žáci zapojili pouze do okresních soutěží. V soutěžích již
také nefiguruje žádné dívčí družstvo, dívky se většinou zapojily v jiných týmech (Sparta
Praha, FC Liberec, FC Vrchlabí) nebo hrály společně s kluky a v některých případech již
ukončily fotbalovou kariéru. O to větší úsilí je nyní třeba věnovat těm nejmenším a získat
pro fotbal obdobné generace fotbalistů jako byl třeba ročník 2003 nebo 2009 (nynější
starší přípravka). 
      Vedle sportovní činnost bylo velké úsilí věnováno administrativní přípravě výstavby no-
vých fotbalových kabin. V době vydání tohoto čísla obdržel klub stavební povolení a podal
žádost v rámci investiční výzvy MŠMT na podporu materiálně technické základny sportu.
Vyhodnocení jednotlivých žádostí by mělo být ukončeno do konce března 2020 a určitě si
všichni příznivci studeneckého sportu přejí, aby i materiálně technická základna studenec-
kého spolkového i školního sportu získala zázemí odpovídající jeho výkonnosti. 

MlaDŠí pŘípRaVKa
      Začínající studenečtí fotbalisté jsou v péči Luboše Brože a Lukáše Korotvičky, kterým
často pomáhají i rodiče těch nejmenších. Hrají společně s dalšími devíti týmy a v souladu
se Soutěžním řádem se nezveřejňují tabulky ani neevidují výsledky. Tým absolvoval na
podzim celkem sedm turnajů a před některými dostali šanci i ti nejmenší v rámci před-
přípravek 3+0 (tři hráči bez brankáře na malé branky). 

StaRŠí pŘípRaVKa
      Nejúspěšnějším současným mládežnickým týmem je starší přípravka pod vedením
Petra Bartoně, Aleše Jodase a Pepy Šedivého. Vojta Kodym, Kuba Lejdar a Kuba Šulc byli
navíc vybráni do okresního výběru, jehož trenérské řady posílil i Aleš Jodas. Vzhledem
k početnému kádru byly do okresního přeboru přihlášeny dva týmy a áčko je po pod-
zimu bez ztráty bodu v čele. 
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      Starší přípravka zahájila již také úspěšně zimní přípravu, neboť se zúčastnila halového
turnaje starších přípravek v Jilemnici. Vyhrála svou skupinu, v semifinále porazila Jilem-
nici 3:1 a ve finále remizovala s týmem Roztok bez branek. V tradiční penaltové „loterii“
byli úspěšnější sousede z Roztok, a tak si starší přípravka odvezla cenné, ale trochu pos-
mutnělé druhé místo. 

Výsledky a tým

      Vysoké                                         11:3                       Roztoky                                          16:5
      Rovensko                                       3:0                       Sedmihorky                                  25:3
      Přepeře                                        19:3                       Jilemnice A                                      7:4
      Horní Branná                                7:4                       Jablonec                                         14:3
      Nová Ves                                      20:2                       Studenec B                                    20:2
      Martinice                                     16:3                       Jilemnice B                                      7:5

Střelci branek a tým

        51       Vojta Kodym                   7       Olda Tomáš
        35       Jakub Šulc                        6       Vašek Pochop
        15       Jakub Lejdar                    4       Kuba Havel, Kuba Tauchman
        10       Jára Bulušek                    3       Jirka Hampl
          8       Oliver Korotvička           2       Adam Haken
          1       Max Korotvička, Zdeněk Mazánek

Výsledky b tým

      Vysoké                                            4:9                       Roztoky                                             9:6
      Rovensko                                    22:2                       Sedmihorky                                  12:6
      Přepeře                                           8:6                       Jilemnice                                          3:16
      Horní Branná                              10:3                       Jablonec                                           6:4
      Nová Ves                                        9:0                       Studenec A                                      1:3
      Martinice                                     16:4                       Jilemnice B                                      9:10

Střelci branek b tým

        19       Jára Bulušek                    8       Adam Haken, Kuba Tauchman
        17       Vojta Kodym                   6       Kuba Havel
        13       Olda Tomáš                      5       Oliver Korotvička
        12       Kuba Šulc                         4       Klára Kubátová, Vašek Pochop
          9       Jiří Hampl                        2       Max Korotvička
                                                                1       Fanda Bartoň, Kuba Lejda
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podzimní tabulka

  1.       SK Studenec a                          12              12               0                0           148:36            36
   2.      SK Jilemnice B                            12             10              0               2           112:60            30
   3.      SK Jilemnice A                           12                9              0               3           125:72            27
  4.       SK Studenec b                          12                8               0                4           109:71            24
   5.      TJ Vysoké nad Jizerou             11                6              1               4           108:79            19
   6.      TJ Sokol Horní Branná             11                5              0               6             72:69            15
   7.      TJ Sokol Martinice                    12                4              0               8             90:159          12
   8.      FK Přepeře                                  10                3              2               5             55:64            11
   9.      TJ Sokol Roztoky                       10                3              1               6             67:85            10
10.      FK Jablonec, z. s.                       11                3              1               7             63:81            10
11.      TJ Sokol Nová Ves                     11                3              1               7             58:111          10
12.      TJ Sokol Rovensko                    10                2              0               8             41:106            6
13.      FK Sedmihorky                          12                1              2               9             66:121            5

MlaDŠí ŽáCi
      Tým mladších žáků se pod vedení Petra Huřťáka a Pavla Mečíře zapojil do okresního
přeboru v rámci OFS Semily. V soutěží je pouze pět týmů, neboť béčko Lomnice se na
poslední chvíli ze soutěže odhlásilo, a tak se hraje čtyřkolovým systémem. Tým je rovněž
po podzimní části soutěže na prvním místě, když prohrál pouze v Horní Branné, kde ztra-
til dvoubrankové vedení a hráči řadu gólových příležitostí k obratu skóre neproměnili. 

Výsledky
      Horní Branná                                6:1                       Martinice                                       10:1
      Košťálov                                         3:2                       Přepeře                                             6:4
      Horní Branná                                2:3                       Martinice                                          3:1
      Košťálov                                         6:0                       Přepeře                                             7:1

Střelci branek
        14       Sam Mečíř                        3       Matěj Budín, Vojta Trejbal
        10       Patrik Pacholík                         Kuba Huřťák
          4       Honza Bauhofer             1       Pepa Budín, Míra Ježek
         4       David Zahradník 

podzimní tabulka

  1.       SK Studenec                                 8                7               0                1             43:13            21
   2.      TJ Sokol Horní Branná               7                4              1               2             30:20            13
   3.      FK Košťálov/Nová Ves                8                4              0               4             30:25            12
   4.      TJ Sokol Martinice                      8                2              2               4             23:37               8
   5.      FK Přepeře                                     7                0              1               6             13:44               1
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StaRŠí ŽáCi
      Kádr úspěšného týmu starších žáků z loňské sezóny částečně přešel do mladšího do-
rostu, Roman Hubálovský hraje žákovskou ligu za FK Baumit Jablonec a Dan Mečíř kraj-
ský přebor za FC Vrchlabí. Zbývající hráči vytvořili pod vedením Luboše Štefana a Vaška
Vancla tým, který se zapojil do okresního přeboru 7+1 (počet hráčů na hřišti) v rámci
OFS Jičín. Setkává se zde s kvalitními týmy, ale určitou nevýhodou je právě herní systém
na malém hřišti, který nerozvíjí veškeré hráčské dovednosti této věkové kategorie. Navíc
se hrají vždy dvojzápasy s jedním týmem, což v případě užšího kádru klade větší nároky
na fyzickou připravenost hráčů. Přihlášené týmy jsou rozděleny do dvou skupin a po
odehrání základní části se rozdělí do dvou výkonnostních skupin. Žáci se ještě mohou
o postup do první skupiny se svými soupeři poprat. 

Výsledky
      Libuň                                               8:0, 9:1                Sobotka                                            1:2, 5:1
      Kopidlno                                        3:4, 0:2                Železnice                                          2:3, 0:1
      Chomutice                                    8:0, 1:2                Jičíněves                                           3:1, 6:0
      Libuň                                               5:1, 2:2                Sobotka                                            3:2, 0:6
Střelci branek
        18       Honza Štefan                  4       Tomáš Zikeš, Aleš Čapek
          8       Jonáš Novotný               3       Iveta Bartoňová, Markéta Štefanová, Šimon Ulvr
          6       Kuba Šimáček                 2       Milan Braun, Adam Vancl
                                                                1       Dan Krebs, Vlasta Sladovník

podzimní tabulka

   1.      Železnice                                     14             12              0               2             35:20            34
   2.      Sobotka                                       16             10              0               6             59:18            33
   3.      Kopidlno                                     16             10              0               6             43:26            29
   4.      Chomutice                                  16                9              0               7             28:33            27
  5.       Studenec                                     16                9               0                7             56:28            26
   6.      Jičíněves                                      16                3              0             13             17:67               9
   7.      Libuň                                            14                1              0             13             12:58               4

MlaDŠí DOROSt
      Mladší dorost pokračoval pod osvědčeným vedením Dušana Jandury a Martina Ku-
říka jako jediný tým v krajských soutěžích. V průběhu sezóny trochu bojoval s úzkým ká-
drem, protože pět hráčů této kategorie hrají již ligové zápasy v jiných týmech (Matyáš
Hrubý Slavie Praha, Pepa Efenberk Dukla Praha, Dan Jandura, Evžen Malý a Vojta Reiner
FK Baumit Jablonec) a tři hráči (Tomáš Jandura, Míra Stránský, Lukáš Trejbal) nastupovali
za A tým. Připočteme-li k tomu zranění a problémy tohoto věku, je problém na světě.
Absolutorium zaslouží ti, kteří absolvovali plný počet zápasů a určitě se v této kvalitní
soutěži herně posunuli ve své fotbalové kariéře. 
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Výsledky
      Turnov                                            0:2                       Rapid Liberec                                  0:0
      Hrádek nad Nisou                       3:2                       Cvikov                                               4:1
      Bozkov                                            4:0                       Višňová                                             8:1
      Mšeno                                             4:1                       Lučany                                               4:1
      Doubí                                              1:2

Střelci branek
        12       Dan Cejnar                       3       Petr Mazánek
          4       Kuba Junek                      2       Tomáš Jandura, Láďa Synek
          4       Lukáš Kalenský               1       Míša Dyntar

podzimní tabulka

   1.      FK Turnov                                      9                8              1               0             47:5               25
   2.      SK VTJ RAPID Liberec                 9                7              2               0             34:7               23
  3.       SK Studenec                                 9                6               1                2             28:10            19
   4.      FK SLOVAN Hrádek .                  9                6              0               3             38:19            18
   5.      TJ Sokol Doubí                             9                5              1               3             21:15            16
   6.      TJ Sokol Bozkov                           9                4              1               4             24:28            13
   7.      TJ JISKRA Višňová                        9                2              1               6             19:42               7
   8.      FK Jiskra Mšeno                           9                2              0               7             21:29               6
   9.      FK Cvikov                                       9                1              1               7             12:49               4
10.      TJ Lučany nad Nisou                  9                0              0               9             11:51               0

béčKO
      Béčko pokračovalo v okresní soutěži pod vedením Kuby Stránského a Tomáše Ště-
pánka a o zlepšení výsledků oproti minulé sezóně se postarali především dorostenci
a hráči širšího kádru áčka. Béčko tak plní svůj hlavní účel, umožňuje větší herní zatížení
a zajišťuje pravidelný sportovní program na nedělní odpoledne. 

Výsledky
      SF Studenec                                  2:2                       Zálesní Lhota                                  4:2
      Košťálov C                                     3:3                       Semily B                                         10:5
      Bozkov B                                        4:1                       Víchová                                             0:5
      Rovensko B                                   2:3                       Horka                                                 1:6
      Tatobity                                          2:3                       Kruh                                                   2:5
      Přepeře C                                       4:7

Střelci branek
          7       Láďa Synek                      3       Tomáš štěpánek
          5       Dan Cejnar                       2       Pavel Blažek, Petr Horáček, Petr Jezdinský
          5       Tomáš Exner                    1       Honza Bartoň, Martin Havlíček, 
          4       Kuba Hylmar                            Lukáš Kalenský, Kuba Stránský
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podzimní tabulka

   1.      1. FC TATOBITY                          11                8              0               3             35:25            24
   2.      FC Víchová                                  11                7              2               2             32:12            23
   3.      TJ Sokol Horka                           11                7              0               4             33:26            21
   4.      TJ Sokol Kruh                             11                6              1               4             37:24            19
   5.      TJ Sokol Rovensko B                11                5              4               2             31:23            19
   6.      FK Přepeře C                               11                6              0               5             39:37            18
   7.      TJ Sokol Bozkov B                     11                5              1               5             28:30            16
   8.      FK Košťálov-Libštát C              11                3              3               5             23:27            12
   9.      TJ Sokol Zálesní Lhota            11                4              0               7             28:35            12
10.       SK Studenec b                          11                3               2                6             34:42            11
11.      SK Semily B                                 11                3              1               7             28:44            10
12.      Sport future Studenec            11                1              2               8             17:40               5

áčKO
      Áčko pod vedením Martina Hrubého a Franty Hladíka opět po desetileté odmlce bo-
juje v krajských soutěžích. Určitá spokojenost panuje s herním projevem týmu, ta se však
plně neodrazila v současném bodovém zisku. Některé body tým ztratil neproměňová-
ním brankových příležitostí a některými zbytečnými góly v závěrečných minutách zá-
pasů. Věkový kádr však patří k nejnižším v celé soutěži a je určitě příslibem do budoucna.
Pro další vývoj soutěže bude určitě zásadní začátek jarní části, neboť tým čekají tři zápasy
na domácím hřišti. 

Výsledky

        1. kolo             Studenec – Lučany                            3:1          Hylmar 2, Exner
        2. kolo             Přepeře B – Studenec                       2:2          Čech, Trejbal
        3. kolo             Albrechtice – Studenec                   4:1          J. Povr
        4. kolo             Hodkovice – Studenec                     3:1          Čech
        5. kolo             Studenec – Bozkov                           2:3          Exner, Hylmar
        6. kolo             Studenec – Jablonec                        3:1          J. Povr 2, Koudelka
        7. kolo             Plavy – Studenec                               3:3          Šritr, Exner, Jandura
        8. kolo             Studenec – Harrachov                     2:2          Jandura, Exner
        9. kolo             Semily – Studenec                            3:1          Exner
     10. kolo             Studenec – Vel. Hamry B                 2:4          Exner, J. Povr
     11. kolo             Držkov – Studenec                            2:6          Exner 2, J. Povr, Vancl, 

Koudelka, Lejdar
     12. kolo             Studenec – Smržovka                      2:2          J. Povr, Exner
     13. kolo             Rychnov – Studenec                         3:3          J. Povr 2, Hylmar
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   1.      TJ Velké Hamry B                      13             10              1               2             56:22            31
   2.      FK Přepeře B                               13                9              2               2             47:24            29
   3.      TJ Albrechtice                            13                9              0               4             44:27            27
   4.      TJ Sokol Plavy                            13                7              3               3             34:21            24
   5.      TJ Spartak Smržovka               13                7              3               3             35:25            24
   6.      SK Semily                                    13                5              2               6             29:32            17
   7.      Spartak Rychnov                      13                5              2               6             37:41            17
   8.      TJ Jiskra Harrachov                  13                5              2               6             33:39            17
   9.      SK Hodkovice                             13                5              1               7             38:38            16
10.       SK Studenec                              13                3               5                5             31:33            14
11.      TJ Sokol Bozkov                        13                3              4               6             30:45            13
12.      TJ Lučany nad Nisou                13                4              0               9             27:35            12
13.      TJ Sokol Držkov                         13                3              3               7             22:33            12
14.      TJ Sokol Jablonec                     13                2              0             11             13:61               6

PaedDr. Petr Junek

orientační běh
      Posledním mistrovským závodem bylo Mistrovství České republiky v Horském ori-
entačním běhu, které probíhalo v lesích kolem Radvanic a vrchu Žaltman. V závodě, ve
kterém dvojice závodníků strávila na trati každý den přes tři hodiny (ti nejlepší), se nám
vedlo v letošním roce tradičně. V hlavním závodě jsme obsadili opět „pouze“ čtvrtá místa.
Dvojici Terka Chrástová, Jana Kejmarové chyběly k bronzu dvě minuty, na čtvrtém místě
skončila i dvojice Honza Rücker a Vítek Štefan. 
      Východočeský pohár pokračoval dalšími závody. Téměř čtyři desítky studeneckých
závodníků vyrazilo do lesů v okolí hradu Pecka a na téměř domácím „poli“ se nám příliš
nedařilo a nezískali jsme po dlouhé době žádné medailové umístění. Ve výsledcích zaujal
také souboj bratrů Kučerových v hlavní mužské kategorii H21C. Zřejmě proběhl rodinný
přebor a kupodivu vyhrál Štěpán. 
      Další závod proběhl v Radvanicích v okolí bývalých dolů a dařilo se více dospělým,
Eva Linková skončila na 3. místě v kategorii D35D a Iva Vejrová si doběhla pro 2. místo
v kategorii P. Eva vylepšila svůj výsledek hned na následujícím závodě ve Vyhnánově
a ve své kategorii si doběhla pro 2. místo, bronzovou příčko vybojovala Bára Chrástová
v kategorii D12C. Bez medailového umístění skončila studenecká minivýprava i na po-
sledním závodě Východočeského poháru v Přelovicích. 
      Sportovní klub Studenec byl také pořadatelem posledního závodu Podkrkonošské
ligy žáků v Horní Brusnici, kde proběhlo vyhlášení celoročního seriálu sedmi závodů.
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V celkovém pořadí jsme získali dvě druhá
místa zásluhou Lucky Šimkové (na fotogra-
fiích) v kategorii D10 a Báry Chrástové v ka-
tegorii D12. 
      Řada studeneckých závodníků startuje
i v závodech jiných oblastí (Ještědská, Praž-
ská, Hanácká) a nejlépe se vedlo Katce Jun-
kové v kategorii D45 (2. místo) na
listopadovém závodě v Kytíně (Pražská ob-
last). 
      Po náročné sezóně bylo vše podtrženo
a sečteno. V prestižní soutěži žáků obsadili
naši žáci výborné 7. místo, i když v případě
kompletní sestavy (vytížení některých zá-
vodníků v ostatních sportovních aktivi-
tách) by bojovali o medaile. 

tabulky

      Žáci (22 týmů)                  1.    OK99 Hradec Králové               7.    SK Studenec
      Dorost (19 týmů)             1.    Lokomotiva Pardubice          16.    SKStudenec
      Dospělí (24 týmů)           1.    Lokomotiva Pardubice          11.    SK Studenec
      Veteráni (25 týmů)          1.    Lokomotiva Pardubice          16.    SK Studenec
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      Celoroční výkony dorostenců mistrovských licencí byly započítávány do celostátní
ligy klubů, ve které studenečtí dorostenci obsadili celkové páté místo z 36 hodnocených
klubů a stali se nejlepším klubem Východočeské oblasti, nechali za sebou největší český
klub Lokomotivu Pardubice i oba hradecké kluby:

         1.      SK Žabovřesky Brno                               6.      OK 99 Hradec Králové
         2.      OK Kamenice                                            7.      Tatran Jablonec nad Nisou
         3.      OB Kotlářka Praha                                   8.      OK Jilemnice
         4.      TJ Turnov                                                    9.      Tesla Brno
         5.      SK Studenec                                           10.      SK Praga Praha

      Na závěr sezóny proběhl v okolí školy závěrečný štafetový Poslední kufr za účasti
dvanácti nalosovaných štafet včetně příjemného posezení. 
      Za dveřmi je již sezóna lyžařského orientačního běhu a s ní Zimní olympiáda dětí
a mládeže. Nominačních závodů se zúčastní 6 závodníků SK Studenec. Druhý lednový
víkend je SK Studenec pořadatelem Mistrovství České republiky v lyžařském orientačním
běhu v okolí Pasek nad Jizerou. 
      V polovině května 2020 bude SK Studenec pořádat v Horní Brusnici Mistrovství ČR
železničářů v OB a druhý zářijový víkend dvojzávod Žebříčku B na Čistecké hůře. 

Majda Hrnčířová

ostatní sporty
      Na mistrovství České republiky v přespolním běhu v Dřiteči startoval v mistrovské
kategorii Jan Kreisinger a v silné konkurenci obsadil 7. místo. 

Majda Hrnčířová
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Družstvo žáků orientačního běhu, horní řada zleva: Lucka Šimková, Katka Junková, Bára Bu-
lušková, Bára Chrástová, Majda Chrástová, Dominik Horáček, Ondra Meduna, Honza Lánský
a Kuba Trejbal. Dolní řada zleva: Šimon Buďárek, Markéta Kuříková, Dáša Lánská, Laura Bu-
ďárková a Adéla Lánská
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dOmOv
prO senIOry
ve studencI
      Domov byl slavnostně otevřen 31. 8. 2018 za účasti mnoha studeneckých občanů,
zástupců vedení kraje i obce. Budova byla nově postavena na místě starého pečovatel-
ského domu, kde kdysi bývala škola. Někteří současní obyvatelé do této školy dokonce
ještě chodili. 
      V třípatrové budově s výtahem je 10 bytů, ve kterých může být umístěno 14 klientů.
V suterénu máme malou společenskou místnost, sklepy, prádelnu a sušárnu. U každého
bytu je prostorný balkón, předsíň s vestavenou skříní, koupelna s WC. K bytu náleží i ku-
chyňský kout. Čtyři byty jsou dvojpokojové. V 2. patře se nachází bytová jednotka pro
správce objektu. V zadní části budovy je krásně osázená zahrada, chodníky, místo pro
parkování a připravuje se stavba pergoly. 
      V současné době zde bydlí 8 obyvatel a správce objektu. Přijetí do Domova je pod-
míněno lékařskou zprávou o soběstačnosti. Všichni se snažíme, abychom se cítili jako
doma. Často nás navštěvují rodinní příslušníci, přátelé a známí a také někteří obyvatelé
se vzájemně navštěvují a pomáhají si. Těšíme se, že nás opět před Vánocemi navštíví děti
z místní mateřské školy se svými přáníčky, písničkami a básničkami. Na Štěpána nás přišli
pozdravit místní zpěváci a zpěvačky. 
      Všechny důležité věci nám zařizuje pečovatelka Maruška Hylmarová. Obstarává ná-
kupy či léky, vozí k lékaři, pere prádlo, udržuje styk s Obecním úřadem, denně nás kaž-
dého navštíví. Spolu se sestrou Lídou Tauchmanovou pečuje o pořádek v budově. 
      Chceme se zde cítit jako doma. V oknech na chodbách máme květiny a také ve svých
bytech chceme mít útulno. 
      Touto cestou bychom rádi poděkovali všem, kteří se zasloužili o výstavbu Domova
pro seniory a umožnili nám důstojně prožít své stáří. 

                                                                                                 Obyvatelé Domova pro seniory ve Studenci

Studenecký zpravodaj                                                                                                                                                           6 I 2019
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hasIčI radí Občanům
prOŽIjme advent I vánOční svátky
v klIdu a beZpečí
      Čas adventu se každým rokem slaví po čtyři neděle před vánočními svátky. Letos připadá
první adventní neděle na 1. prosince. Také lidé v České republice si oblíbili tradiční oslavy
adventního období, ke kterému patří zapalování čtyř svící na adventních věncích. Světlo
svíček může přinést do každého domova atmosféru klidu, pohody a předvánočního rozjí-
mání, ale také neštěstí, pláč, ztráty na majetku, zdraví a někdy i životech. Abychom předešli
podobným nehezkým zážitků s ohněm, máme tu několik základních rad, jak nakládat se za-
pálenými svíčkami, olejovými a aromatickými lampami. 

      •      Nikdy nenechávejme zapálenou svíčku nebo aromatickou lampu bez dozoru do-
spělé osoby, přitom pozor na únavu, usnutí apod. Zabraňme, aby na hořící svíčku
dosáhly malé děti. Hlídejme také starší děti a domácí mazlíčky. 

      •      Pod každou zapálenou svíčku, olejovou nebo aromatickou lampu patří podložka z
nehořlavého materiálu o dostatečné šíři, například z keramiky, kovu nebo kalíšek ze
žáruvzdorného skla. Pokud dojde k převrhnutí či roztavení svíčky, zabrání se nehoř-
lavou podložkou rozšíření ohně na nábytek, interiérové textilie a další vybavení do-
mácnosti. Nikdy nedávejme pod svíčky ubrousky z hořlavých materiálů, jako je
například papír či textil. 

      •      Odstraňme z dosahu hořících svíček všechny hořlavé materiály a ozdoby, jako jsou
větvičky jehličnatých stromů a další ozdoby z plastů, textilií či papíru. 

      •      Pozor na vznik průvanu v místnosti, který může svíčku převrhnout nebo plamen roz-
kmitat a zapálit okolní ozdoby na věnci nebo svícnu, případně záclony a další bytové
textilie. 

      •      Dbejme již při nákupu svíčky či adventního věnce o bezpečnost. Například svíčky,
které mají v sobě zalisované suché květy, listy nebo jiné hořlavé materiály, mohou
po prohoření tuto ozdobu snadno zapálit a následně způsobit požár, který se v bytě
šíří velmi rychle. 

      •      Pokud na adventním věnci nejsou svíčky umístěné v misce z nehořlavého materiálu,
který oddělí svíčku od dekorace a zachytí horký vosk, svíčky v žádném případě ne-
zapalujme. Věnec s nezabezpečenými svíčkami ponechme pouze jako dekoraci. 
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požáry vánočních stromků
      Požáry vánočních stromků od zapálených svíček a prskavek se už objevují ojediněle,

protože většina domácností dnes využívá elektrické osvětlení. I u něho bychom měli do-
držovat základní bezpečnostní pravidla. Tedy kupovat výrobky nejlépe v běžné prodejní síti,
opatřené českým návodem použití a s příslušnými certifikáty. Hasiči totiž evidují také několik
případů z minulých let, kdy kvůli elektrickému zkratu začal hořet vánoční stromek. 

Vaření a pečení
      Vánoce jsou také obdobím přípravy svátečních pokrmů. Při pečení, vaření a smažení ne-

nechávejme bez dozoru zapnutý sporák nebo vařič, dbejme zvýšené opatrnosti při vaření,
aby nedocházelo ke vznícení připravovaných potravin. Pamatujme, že např. horký olej na
pánvi a jiné hořlavé kapaliny se nesmí hasit vodou, jinak může snadno dojít k „výbuchu“,
rozšíření požáru na digestoř a kuchyňskou linku, případně popálení. Pokud se na pánvi vznítí
potraviny, je nejlepší pánev zakrýt pokličkou, navlhčenou utěrkou nebo třeba plechem na
pečení a oheň tak udusit, případně použít hasicí přístroj s náplní určenou speciálně na jedlý
tuk. Před začátkem hašení je třeba vypnout přívod energie. 

Zábavní pyrotechnika
      Lidé spojují oslavy nejen Silvestra a Nového roku, ale v posledních letech i vánočních
svátků, s efekty zábavní pyrotechniky, jejíž používání má svá pravidla. V některých obcích
upravuje místo a čas používání zábavní pyrotechniky obecně závazná vyhláška. Také vy-
pouštění lampionů štěstí je v některých městech a obcích zcela zakázáno. 

      •      Zábavní pyrotechnika nepatří do rukou dětem. 

      •      Dodržujme vždy pokynů výrobce. 

      •      Zábavní pyrotechniku neodpalujme pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných
látek. 

      •      Pyrotechnické předměty odpalujeme v dostatečné vzdálenosti od osob i zvířat, aby-
chom zamezili zraněním nebo případnému poškození sluchu. 

      •      Pro odpalování různých pyrotechnických předmětů zvolme volná prostranství, ne-
odpalujme je v uzavřených prostorech, v blízkosti aut a zástavby. I zbloudilá světlice
může zapálit například obložení balkonu či jiné hořlavé materiály. 

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje přeje klidný čas adventu a krásné vánoční svátky!

por. Mgr. Iva Michalíčková
koordinátorka preventivně výchovné činnosti 

HZS Libereckého kraje
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děkujeme lIdem, 
Že nejsOu lhOstejní
k neštěstí jIných
      V polovině listopadu jsme měli příležitost osobně poděkovat čtyřem šestnáctiletým stu-
dentům liberecké školy Kateřinky, kteří na začátku října zachránili život muži po ošklivém
pádu ze schodů. Studenti neváhali a k muži se rozběhli už v okamžiku, kdy ze schodů padal.
Hned volali naši linku 155 a poté, co muž upadl do bezvědomí, zahájili podle pokynů ope-
rátorky resuscitaci. Zachráněný muž již byl propuštěn z nemocnice. Bez pomoci studentů by
možná nežil nebo by jeho stav byl mnohem těžší. 
        Z kolemjdoucích dospělých nikdo nezastavil a nepomohl. 
        Děkujeme nastupující generaci, že neváhá. I když se ocitne v nekomfortní situaci, jde na
pomoc. Děkujeme za tu naději, že lidská lhostejnost nevítězí. 
        Studentům jsme předali drobné dárky a s velkým vděkem i samolepku „Pomohl jsem za-
chránit lidský život”. Děkujeme jim i jejich rodičům a učitelům, kteří je k pomoci druhým
vedou. 
        Celý příběh, který přikládáme, zachytila Romana Stránská:

Rychlá reakce studentů
pomohla zachránit život
      V polovině října si skupinka tří chlapců a jedné dívky všimla nedaleko zastávky u Home
Credit Arény dvojice vrávorajících mužů. Mířili k prudkým schodům. Jeden zakopl a zřítil se
ze schodů po hlavě dolů. Druhý se ho snažil zachytit, ale neudržel rovnováhu a spadl rovněž.
Studenti neváhali ani na okamžik a rozeběhli se mužům na pomoc. 
      „Viděli jsme, že jeden z mužů bezvládně leží, proto jsme si rychle rozdělili úlohy,“ vzpo-
míná Jonáš Rais, „zakřičel jsem na Vendulu Kolenovou, ať vytočí 155.“ Po spojení s dispečin-
kem záchranné služby postupovali studenti v podání první pomoci dle pokynů dispečerky.
Řeklo by se, že to byl jen pád, ale zraněnému muži šlo skutečně o život. Čtveřice nejprve
snesla bezvládného muže ze schodů, položili ho na rovnou plochu a otočili na záda. Zjistili,
že má promáčklou lebku a zlomený nos. 
      „Štípni ho do ucha, jestli reaguje,“ volal Jakub Hudák na spolužáky. Muž nereagoval, byl
v bezvědomí. Po chvilce u něj nastala zástava dechu. Studenti zahájili masáž srdce. V té chvíli

Studenecký zpravodaj                                                                                                                                                           6 I 2019

STUDENECKÝ-ZPRAVODAJ-6-1119-56+4.qxp_Sestava 1  09.12.19  8:39  Stránka 46



se vzpamatoval kamarád zraněného a zapojil se do oživování. „Vzpomínám si, jak na mne
Šimon Machač křičí, že ten pán masíruje srdce úplně špatně. Poradili jsme mu, kam má po-
ložit ruce. Pak jsme se až do příjezdu sanitky v masáži střídali, je to dřina,“ vypráví Jakub.
„Velmi mne zaskočilo, že během oživování kolem nás prošli dospělí, vůbec se nezastavili,
nezeptali se, jestli potřebujeme pomoct,“ smutně dodává Vendula. 
      „Studenti mají můj obdiv, reagovali naprosto ukázkově,“ komentuje událost mluvčí Zdra-
votnické záchranné služby Libereckého kraje Michael Georgiev. 
      Šimon, Jonáš, Jakub a Vendula jsou studenti prvního ročníku SŠ Kateřinky Liberec. Ven-
dula si vybrala obor Fashion Design, chlapci studují obor Záchranářství a bezpečnost oby-
vatel. „Už od 1. ročníku máme v osnovách Zdravovědu a první pomoc, ze kterých budeme
skládat i praktickou maturitu. Paní učitelka Bubeníková je vynikající a dokonale nás na
všechny situace připravuje nejen teoreticky, ale i prakticky,“ říká Jakub. Jonášovi se líbí, že
první pomoc trénují také na pravidelných školních kurzech: „Měli jsme zatím jen jeden, ale
už se těšíme na další.“ Šimon doufá, že ve vyšším ročníku se mu bude ve škole dařit natolik,
aby byl vyslán na soutěže v první pomoci. „Snad si také vybojuji na zdravotnické soutěži
medaili jako můj bratr, který bude letos maturovat. Právě on mi školu v Kateřinkách dopo-
ručil,“ dodává Šimon. 
      Duchapřítomnost studentů ocenil také ředitel SŠ Kateřinky Václav Tichý: „Poskytnutí po-
moci není v dnešní době vždy samozřejmostí. Proto si velice vážím a oceňuji chování kaž-
dého, kdo není lhostejný ke svému okolí. Jsem rád, že naši studenti opakovaně patří k těm,
co pomáhají.“ 

Michael Georgiev – ZZS LK
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k a l e n d á ř  a k c í  v e  s t u d e n c I  v  r O c e  2 0 2 0
                         datum                        název akce                                                                                                                                                                         m                                                                             p
                     10. 1.                   Výroční členská schůze                                                                                                        O                                                                   O  
           11. a 12. 1.                   Mistrovství čR v lyžařském orientačním běhu                                                          P                                                S  
                     18. 1.                   přebor čOS v běhu na lyžích                                                                                              S                    S  
                     25. 1.                   Hasičský bál                                                                                                                              S                                                              S  
        leden–únor                   Závody na pytlích                                                                                                                   L                                                          T     
        leden–únor                   Závody na lyžích                                                                                                                     L                                                          T     
                     15. 2.                   Dětský karneval                                                                                                                      V                                                                 T     
                     15. 2.                   taneční zábava                                                                                                                        V                                                                 T     
                     22. 2.                   Masopustní šibřinky                                                                                                             S                                                              S  
                     23. 2.                   Dětský maškarní bál                                                                                                              S                                                              S  
    leden–březen                   Studenecká štafeta                                                                                                                A                                                  S  
                     30. 4.                   pálení čarodejnic                                                                                                                                                                                                       S  
                     30. 4.                   pálení čarodejnic                                                                                                                    F                                                    T     
                       8. 5.                   běh vítězství, přespolní běh                                                                                              S                                                S  
             11.–12. 5.                   Mistrovství čR železničářů v Ob                                                                                      M                                                                    S  
                     16. 5.                   Mölkky, zabíjačka, pohádkový les                                                                                  O                                                                   O  
                     30. 5.                   Studenecké míle                                                                                                                     A                                              O  
             27.–28. 6.                   Studenecká fotbalová pouť                                                                                               F                                                    S  
                  červen                   Dětský den                                                                                                                                 F                                                    T     
                  červen                   Sokolský výlet                                                                                                                          Č                                                                              S  
                       4. 7.                   Sportovní den                                                                                                                          F                                                    T     
             červenec                   turnaj v nohejbale                                                                                                                 F                                                    T     
                    Srpen                   Sokolský tábor pro děti                                                                                                       S                                                              S  
                     29. 8.                   Studenecké Mixy – volejbalový turnaj                                                                         O                                                                   O  
                     29. 8.                   Dětské odpoledne                                                                                                                  O                                                           S   
                     30. 8.                   Dětské odpoledne                                                                                                                  O                                                                   O  
                     12. 9.                   posvícenský koláč, přespolní běh                                                                                   Z                                                        S  
             12.–13. 9.                   Celostátní závod Žebříček b v Ob                                                                                    Č                                                          S  
                     19. 9.                   Velký letní bál                                                                                                                          S                                                              O  
                     6. 10.                   Závěrečný závod podkrkonošské ligy v Ob                                                                                                                                                   S  
                   14. 11.                   Svatomartinský večer                                                                                                           O                                                                   O  
               listopad                   Výroční členská schůze + poslední výkop                                                                   V                                                                 T     
                   28. 11.                   Rozsvícení stromku                                                                                                               M                                                   T     
                     5. 12.                   Obecní polévka                                                                                                                       A                                              O    
              prosinec                   turnaj v líném tenisu                                                                                                            S                                                              S  
                   30. 12.                   Výstup na strážník                                                                                                                 O                                          S  
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                         d                         n                                                                                                                                                                          místo konání                                                                           pořadatel
                                        V                                                                                                          Orlovna                                                                   Orel Studenec
           1                      M                                                               Paseky nad Jizerou                                             SK Studenec
                     1                    p                                                                                                   Studenec/Závodní tratě Benecko                  Sokol Studenec
                     2                    H                                                                                                                                Sokolovna                                                              SDH Studenec
                          Z                                                                                                                     Lyžařský vlek                                                         T. J. Sokol Zálesní Lhota
                          Z                                                                                                                        Lyžařský vlek                                                         T. J. Sokol Zálesní Lhota
                     1                    D                                                                                                                        Višňovka                                                                 T. J. Sokol Zálesní Lhota
                     1                    t                                                                                                                         Višňovka                                                                 T. J. Sokol Zálesní Lhota
                     2                    M                                                                                                               Sokolovna                                                              SK Studenec
                     2                    D                                                                                                                Sokolovna                                                              Sokol Studenec
    l                   S                                                                                                                 Areál u sokolovny                                                Sokol Studenec
                     3                    p                                                                                                                                                                                                        SK Studenec
                     3                    p                                                                                                                      Fotbalové hřiště                                                   T. J. Sokol Zálesní Lhota
                       8                    b                                                                                                 Strážník – náměstí                                               Sokol Studenec
             1                    M                                                                                          Mostek                                                                    SK Studenec
                     1                    M                                                                                     Orlovna                                                                   Orel Studenec
                     3                    S                                                                                                                       Amfiteátr Studenec                                            Obec Studenec
             2                    S                                                                                                 Fotbalové hřiště                                                   SK Studenec
                  č                   D                                                                                                                                  Fotbalové hřiště                                                   T. J. Sokol Zálesní Lhota
                  č                   S                                                                                                                           ČR                                                                             Sokol Studenec
                       4                    S                                                                                                                           Fotbalové hřiště                                                   T. J. Sokol Zálesní Lhota
             č                   t                                                                                                                   Fotbalové hřiště                                                   T. J. Sokol Zálesní Lhota
                                      S                                                                                                          Sokolovna                                                              Sokol Studenec
                     2                    S                                                                              Orlovna                                                                   Orel Studenec
                     2                    D                                                                                                                   Okolí MŠ v ZL                                                        SDH Zálesní Lhota
                     3                    D                                                                                                                   Orlovna                                                                   Orel Studenec
                     1                    p                                                                                       Za hasičárnou                                                       Sokol Studenec
             1                    C                                                                                         Čistecká hůra                                                        SK Studenec
                     1                    V                                                                                                                             Sokolovna                                                              Orel Studenec
                     6                    Z                                                                                                                                                        SK Studenec
                   1                    S                                                                                                            Orlovna                                                                   Orel Studenec
                                 V                                                                        Višňovka                                                                 T. J. Sokol Zálesní Lhota
                   2                    R                                                                                                                 MŠ Zálesní Lhota                                                 T. J. Sokol Zálesní Lhota
                     5                    O                                                                                                                         Amfiteátr Studenec                                            Obec Studenec  
                                t                                                                                                                Sokolovna                                                              Sokol Studenec
                   3                    V                                                                                                                    Odchod od sokolovny                                       Sokol Studenec
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DĚTSKÝ PLES
pořádá TJ Sokol Studenec

HASIČSKÝ BÁL
pořádá SDH Studenec

MASOPUSTNÍ
          ŠIBŘINKY

                 ráz „Příšery a strašidla“
             pořádá SK Studenec

22. února 2020

23. února 2020

25. ledna 2020

2020PLESOVÁ SEZÓNA
V SOKOLOVNĚ VE STUDENCI
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Setkáme se na vrcholu
a společným přípitkem   
a zpěvem s harmonikou  

se rozloučíme
se starým rokem.         

Tělocvičná jednota
Sokol Studenec 

Tělocvičná jednota
Sokol Studenec 

     POJĎTE SE 
ROZLOUČIT     
S ROKEM 2019
NA VRCHOL  

HORY STRÁŽNÍK

12. ročník12. ročník

V pondělí 30. prosince 2019
vyrazíme v 15.00 hodin

od sokolovny ve Studenci
a od pohostinství
v Zálesní Lhotě.

Pyrotechniku
     necháme
       doma!
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