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Poděkování a Přání 
Letošní léto bude trochu jiné, ale záleží na nás, jaké si ho uděláme. Všem školou
a školkou povinným žákům a žáčkům přeji krásné slunečné prázdniny. 
Rodičům a Vám všem ostatním přeji klidně strávenou dovolenou, a především
šťastný návrat domů.

Mgr. Jiří Ulvr, starosta
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ZPrávy obecního úřadu
Koronavirus Covid-19

3

       V době uzávěrky tohoto čísla Zpravodaje
dochází k opětovnému rozvolňování vyda-
ných nařízení a opatření. Pomalu končí ob-
dobí, na které se bude ještě dlouho
vzpomínat a zároveň se na něj budeme snažit
rychle zapomenout. Nouzový stav, vyhlášený
Vládou České republiky 12. března 2020, trval
přesně 66 dní a jeho cílem bylo zabránit ne-
kontrolovanému šíření pandemie koronaviru
Covid 19. Různá omezení nás ještě každo-
denně provázejí, postupem času se ale
budou stále více uvolňovat. Nesmíme však
zapomínat, že tento nový typ koronaviru tady
s námi je a bude i v dalších měsících. 
      Když člověk sleduje čísla z jiných zemí,
lze říci, že jsme v tomto souboji byli dosud
úspěšní. Nemoc se podařilo udržet pod
kontrolou a počty nemocných, hospitali-
zovaných a mrtvých jsou významně nižší,
než byly původní předpoklady epidemi-
ologů. Tento výsledek a jeho příčiny jed-
nou určitě zhodnotí odborníci a bude
popsán v desítkách vědeckých prací.
V nadcházejícím čase se začne hodnotit
fungování jednotlivých odpovědných
institucí. Nad kritickými reakcemi by však
z mého pohledu měla převažovat opa-
tření, která by zlepšila celý systém i připra-
venost od těch nejvyšších míst. 
      Zdravotní krize začíná být postupně na-
hrazena krizí ekonomickou a její dopady se
dotknou dříve nebo později každého z nás.
Veřejné rozpočty budou po posledních le-
tech růstu příjmů podrobeny tvrdé zkoušce.
Vládní představitelé, a především minister-
stvo financí, se bohužel nezabývají skuteč-
ným stavem těchto rozpočtů. V předešlých

dnech většina z Vás jistě zaznamenala, jak se
dají připravit obce, města a kraje o své fi-
nanční prostředky v rámci kompenzačního
bonusu. Stát se nás rozhodl začít krátit na
daňových příjmech, jelikož jsme lepší hos-
podáři než on a podle něho máme peněz
dostatek. Tento krok pro naši obec přináší
propad o více jak dva milióny korun. Dopo-
sud veškerá finanční podpora v rámci všech
opatření byla hrazena ze strany státu, tento
krok však jasně ukazuje, že nejsme ani v této
mimořádné situaci považovány za partnery
státu. Naše obec má štěstí (oproti jiným), že
má finanční rezervy z předešlých let a ne-
musí omezovat investiční akce pro letošní
rok. Jelikož se však připravují další, pro nás
negativní opatření, může nastat i doba, že
budeme muset i my začít redukovat své plá-
nované záměry. 
      Chtěl bych ale končit pozitivně. Jako
v jiných předešlých a nelehkých situacích
se ukázalo, že je zde mnoho lidí, kteří jsou
ochotni pomoci jeden druhému. Děkuji
Vám všem, kteří jste dodržovali všechna
nepříjemná opatření a zároveň se snažili
zachovat si zdravý úsudek, nepodléhali pa-
nice a špatné náladě. Děkuji také za Vaši
vzájemnou pomoc. Žije tu řada lidí, kteří
pomáhali, prostě, protože chtěli. 
      Aby se tato situace neopakovala, bude
to v nadcházející době vyžadovat odpo-
vědné chování nás všech vůči svým rodi-
nám a svému okolí. Děkuji za to, jak jste si
především v prvních dnech a týdnech
nouzového stavu poradili se všemi mimo-
řádnostmi, které nás potkaly. 

Mgr. Jiří Ulvr, starosta
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Pomoc občanům
      K výše uvedenému článku se vztahuje
i tento. Ve dnech 16. a 17. dubna se poda-
řilo po společné objednávce starostů obcí
ORP Jilemnice ve Studenci i v Zálesní
Lhotě rozdat mezi občany našich obcí re-
spirátory. Této role se v každé obci ujaly
složky našich hasičů (v záloze byla i pomoc
skautů). V daném čase darovali příchozím
požadovaný počet, kteří další kusy doručili
svým známým, sousedům i starším obča-
nům. Děkuji ještě jednou všem z Vás, kteří
jste dobrovolně pomohli, či nabídli svoji
pomoc. Mgr. Jiří Ulvr, starosta

Koncert pro naše seniory v DPS
      Ve stejném povědomí jsme se rozhodli zpestřit volnou chvíli i našim klientům Do-
mova pro seniory ve Studenci. Děkuji Kristýně Vítkové a členům hudební skupiny
S (NAD) VÁHOU, kteří přišli v sobotu 9. května zahrát pod jejich balkony. Poděkování
patří i všem seniorům a pečovatelkám, jak se dokázali do dnešního dne s touto nelehkou
situací vypořádat. Potěšitelné pro nás naopak bylo to, že tohoto překvapení a malého
rozveselení byli všichni přítomni. 

Mgr. Jiří Ulvr, starosta
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      Stavba se nám téměř každým dnem
mění. Máme hotovou základovou desku
a začínáme pomalu stoupat vzhůru. Vím, že
mnoho z Vás tuto stavbu sleduje osobně,
a proto ne všichni tyto pohledy uvidí poprvé. 
      Přiznám se, že stejně tak jako stavbu,
netrpělivě sleduji to, jak jsme dopadli s po-
danou žádostí o dotaci na Ministerstvo fi-
nancí ČR, o které jsem Vám psal v minulém
čísle Zpravodaje. Trochu klidu mi dodává,
že vím, že se pro to víc udělat nedalo
a věřím, že Vám příště přinesu alespoň čás-
tečně radostnou zprávu. 

Přístavba ZŠ a MŠ Studenec

24. dubna 2020

22. dubna 2020

14. května 2020

24. dubna 2020
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      Přípravám stavby předcházela i demo-
lice a přemístění staveb na jiná místa.
Jedno takové Vám přináším. Zahradní srub
má své nové místo. 

Mgr. Jiří Ulvr, starosta

Příznivá zpráva k další
podané žádosti o dotaci
      V únoru jsme také podali žádost o fi-
nanční příspěvek z rozpočtu Libereckého
kraje na zmírnění dopadů kůrovcové kala-
mity. Zde jsme byli úspěšní a obdrželi
částku ve výši 114 862 Kč. 

Mgr. Jiří Ulvr, starosta

22. května 2020

Stěhování srubu 27. dubna 2020

21. května 2020
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      V poslední době se potýkáme s nepo-
řádkem na stanovištích kontejnerů na tří-
děný odpad. Zejména kontejnery na papír
jsou v poslední době přeplněné a před
nimi se objevují odložené krabice. Bohužel
to není jen kapacitou kontejnerů, ale i ne-
ochotou některých z nás tyto krabice se-
šlapat, či v případě většího formátu
nařezat. Pokud se toto udělá správně, uše-
tří se mnoho místa v kontejneru. Nelze od-
kládat odpad mimo kontejner, v případě
naplnění kontejneru na jednom místě po-
užijte kontejner na jiném stanovišti. 
      Obdobná situace platí v případě kontej-
nerů na sklo a odkládání krabic či tašek se
sklem před kontejner. Je-li kontejner na bílé
sklo plný, lze bílé sklo vhodit do kontejneru
na barevné sklo nebo opět odložit svůj
odpad do kontejneru na jiném stanovišti. Ta-
bulové sklo se vhazuje do kontejneru na ba-
revné sklo průřezem na boku. 
      Do žlutých kontejnerů nepatří jiný
odpad než PET lahve – je to tříděná komo-
dita a nelze tedy vhazovat do těchto nádob

jiné plasty. Například se zde objevují kbelíky,
květináče, obaly od motorových olejů, lami-
nátové střešní krytiny a podobně. Tyto
ostatní plasty patří do žlutých pytlů nebo je
lze odložit ve sběrném dvoře. 
      Chovejme se tedy tak, aby i ostatní mohli
svůj odpad odložit do kontejneru a neznečiš-
ťujme prostranství před stanovišti kontej-
nerů. Volně odloženým odpadem se
vystavujete riziku sankcí podle zákona o od-
padech. Současně upozorňujeme, že systém
sběru a třídění odpadů slouží občanům a ne
firmám nebo podnikatelům. Ti by si měli svoz
odpadu, který vyprodukují při své činnosti,
zajistit buď zapojením do systému ( zaplatí si
poplatek za firmu na obci) nebo zajistit
smluvní vztah se specializovanou firmou. 
      Občané mohou s odpadem větších roz-
měrů nebo větším množstvím využít sběrný
dvůr v Kruhovce. Platí, že objemný odpad
v podobě například nábytku, je třeba ode-
vzdávat v rozložené podobě, aby se šetřila
kapacita kontejnerů (podobně jako u nádob
na papír). Pracovníci sběrného dvora nemají
v náplni práce tyto odpady rozebírat. 
      Na závěr děkujeme všem, kteří třídí
odpad a záleží jim na pořádku v jejich okolí. 

Ing. Martin Mühlbach, místostarosta

nePořádek kolem kontejnerů na tříděný odPad
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PřIPomínáme Placení
PoPlatků Za odPady

rok 2020
Poplatek je splatný do 30. 6. 2020
do pokladny na OÚ Studenec nebo
převodem na účet 261128774/0600. 
Poplatek za odpady činí 550 Kč na
osobu. 

STUDENECKÝ-ZPRAVODAJ-3-0620-48+4.qxp_Sestava 1  30.06.20  15:38  Stránka 7



Studenecký zpravodaj                                                                                                                                                          3 I 2020

Požár. 17. ledna vznikl požár ve stodole Jo-
sefa Mejsnara, řezníka a hostinského čp.
176. Při tomto požáru shořela jen stodola,
ostatní budovy byly uhájeny. (J. Mejsnar
koupil tento hostinec na jaře r. 1930.)
Požár. 25. února vypukl požár v Pozlerově
domku čp. 241. Domek shořel do základů. 
Počasí. Letošní zima byla velmi mírná
a téměř beze sněhu. Až teprve 20. února
napadlo trochu sněhu a nastaly mrazy. 
Volby. 20. března konány byly v hostinci
u Višňáků volby obecního zastupitelstva.
Oprávněných voličů bylo 1073, k volbě se
jich dostavilo 987, 457 mužů a 530 žen,
platných hlasů odevzdáno 969. Výsledek
voleb byl následující:
Kandidátka č. Počet dosaž. hlasů

Volební skupina              Počet mandátů
1.  Komunisté                                110           2
2.  Živnostníci                                  62           1
3.  Emil Flégl, zást. pojišť.             74           2
4.  Nár. socialisté                           124           3
5.  Občanská kandid.                    76           2
6.  Strana republikánská            108           3
7.  Strana lidová                            223           6
8.  Jan Fejfar, továrník                 192           5
Po volbě sdruženy byly kandidátky č. 2, 5, 6,
7 a 8, dále kandidátky č. 3 a 4. Členy obecního
zastupitelstva se stali: Josef Tauchman, Josef
Jebavý, Josef Jebavý č. 296, Emil Flégl, Jan
Kudr č. 168, Jan Kudr č. 4, Rudolf Hendrych,
Jan Klázar, Frant. Štefan, Jan Fejfar, František
Kuřík, Jan Jebavý, Josef Karásek, František
Tauchman, Josef Grosman, Raimund Horá-
ček, František Šorm, Antonín Kudr, František
Vancl, Karel Martinec, Josef Erban, Petr Janda,
Hynek Ulvr a František Hák. 
Úmrtí. Dne 22. března 1932 zemřel první
ministr školství a nár. osvěty rep. Čsl. Gus-
tav Habrman. Patří mezi význačné budo-

vatele našeho státu. 
Volba starosty. 9. dubna konalo obecní
zastupitelstvo schůzi, ve které volen byl
starosta obce. Zvolen jím opětně továrník
Jan Fejfar. 
Hřbitov. Ve dnech 11.–15. května konána
byla ve Studenci a v Rovnáčově sbírka na
nový plot kolem místního hřbitova. Na
tuto stavbu bylo sehnáno:
      sbírkou                                  7 526, 50 Kč
      dar „Kampeličky“                          600 Kč
      dar „Svépomoci“, peněž. úst. 1 500 Kč
      dar Jany Hiltlové                       1 000 Kč
      prodejem materiálu (dřevo) 1 216 Kč
      jiné dary                                 1 307,30 Kč
      úrok z peněz                            106,40 Kč  
      celkem                                 13 256,20 Kč
Se stavbou bylo ihned započato a skon-
čena byla v září. Mnohé práce byly tu vy-
konány zdarma a celkový náklad činil
13 131,15 Kč. 
9. slet všesokolský. Ve dnech 2.–6. čer-
vence konal se v Praze devátý slet všeso-
kolský, kterého se zúčastnilo ze Studence
110 lidí. 
Slet orelský. Ve dnech 9. a 10. července
oslavovala jednota Orla 20tileté trvání
spolku, u kteréžto příležitosti uspořádáno
bylo ve Studenci cvičení 2. okrsku orelské
župy Brynychovy. 
V sobotu odpoledne (9. VII.) ve 2 hod. ko-
nány byly na cvičišti ( pozemek Josefa Ka-
ráska č. 19) okrskové závody na nářadí
a v lehké atletice. Večer v 8 hod. konána
byla na tomtéž místě slavnostní akademie
při elektr. osvětlení. 
V neděli dne 10. července:
v 7 hod. odjezd cyklistické pozdravné šta-
fety jednoty lomnické do Studence, o 1/2
8 seřazení průvodu na cvičišti a odchod do

8

Výlety do studenecké
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zámeckého parku, kde byla sloužena slav-
nostní mše sv. za zemřelé členy jednoty. 
Ve 12 hod. společný oběd v hostinci Josefa
Mejsnara. 
Odpoledne v 1/2 2 hod. průvod od Špice
na cvičiště, kde ve 2 1/2 hod. zahájeno bylo
veřejné cvičení s následujícím pořadem:
      1. Státní hymny, vztyčení státní vlajky,

proslov
      2. Žačky prostná. 
      3. Žáci prostná. 
      4. Dorostenky prostná. 
      5. Dorostenci prostná. 
      6. Cyklistický rej (jednota Lomnice). 
      7. Moravská beseda (jednota Jičín). 
      8. Oznámení výsledků závodů. 
      9. Cvičení na nářadí. 
      10. Ženy prostná. 
      11. Muži prostná. 
      12. Odbíjená. 
      13. Hry. 
Po ukončení programu koncert a volná zá-
bava. 
Počasí bylo podniku velmi příznivé, takže
se tento slet skutečně vydařil. Večer uspo-
řádán byl přátelský vínek v hostinci u Mejs-
narů. 
Školy. Na počátku nového školního roku
zapsáno bylo na zdejší obecné škole 172
dětí. Výnosem zem. šk. rady ze dne 5. srpna
1932 zřízena byla při této škole zatímní po-
stupná třída. Pro tuto třídu ustanovena
byla učitelka Jiřina Zelinková z Přívlak. Ná-
sledkem tohoto rozšíření školy musela
místní školní rada dáti výpověď měšť. škole
z jedné učebny. Tato třída měšť. školy byla
přemístěna do domku majitelky velkos-
tatku Jany Hiltlové čp. 162, která jej k to-
muto účelu pronajala zdarma. Učitelka
Marie Nosková, která měla v době od 1.

dubna do 30. června t. r. dovolenou, zastu-
pována byla uč. Josefem Tenglerem. Na
měšť. škole bylo 1. září zapsáno 91 dětí. 
Tyršovy oslavy. Dne 17. září uspořádala
tělocvičná jednota Sokol na paměť 100.
narozenin Dr. Miroslava Tyrše lampionový
průvod od hostince u Višňáků na Kovaří-
kovu skálu. Tam u táborového ohně pro-
mluvil o Tyršovi říd. uč. Jan Hák. 
28. říjen. 28. října uspořádán byl slav-
nostní průvod za účasti školních dětí, členů
obecního zastupitelstva, všech místních
spolků a velkého množství občanstva od
Špice k lípě Svobody a dále k pomníku pa-
dlých. U lípy Svobody promluvil o vý-
znamu dne odb. učitel Josef Lánský, který
i u pomníku padlých vzpomenul obětí
války. V průvodu hrála hudba kapelníka Jo-
sefa Tomáše. 
Fejfar a Mládek. V letošním roce zřídila
firma Fejfar a Mládek soukromou závodní
odbornou školu mladých mužů, povole-
nou min. šk. a nár. osvěty ze dne 1. 4. 1933. 
Uvedená firma upravila letos parkovitě po-
zemek za administr. budovou čp. 13 v Rov-
náčově a provedla přístavbu továrny pro
export a skladiště zboží tuzemského. (Dům
čp. 321 byl postaven roku 1921, k němu zá-
roveň přičleněna byla konírna s kolnou.
Domy čp. 16 a 22 byly postaveny v roce
1927.)
V roce 1927 zaměstnávala firma prům. 310
lidí, v r. 1928 325 lidí, v r. 1929 330 lidí,
v r. 1930 345 lidí, v r. 1931 365 lidí a letos
380 lidí. 
Letošního roku pokřtěno ve zdejším kos-
tele 36 dětí, uzavřeno 13 sňatků a na místní
hřbitov k věčnému odpočinku uloženo
bylo 24 občanů. 

minulosti 31 I rok 1932
bez jazykové úpravy
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ZPrávy
Zš a mš studenec
      Třetí číslo letošního Studeneckého zpravodaje zastihne své čtenáře v prvních dnech
letošních hlavních školních prázdnin, i když právě uplynulý školní rok možná vejde do
dějin jako školní rok s nejmenším počtem přímo odučených hodin v historii. Školní rok
v 19. století sice býval kratší, ale na oplátku většina dětí školou povinných pracovala na
polích při sklizňových pracích. Řada pamětníků ještě pamatuje chřipkové a uhelné
prázdniny, ale ty málokdy přesáhly 14 dní, navíc školní vyučování probíhalo i o sobotách. 
      Oproti předchozím školním „výlukám“ však při této koronavirové výuka nadále pro-
bíhala. Většina škol byla vhozena do vln dálkového (distančního) vzdělávání, s nímž řada
z nich neměla téměř žádné zkušenosti. A jak si s touto situací poradila studenecká škola?
      V prvním období po uzavření škol byla domácí příprava pro žáky prvního stupně za-
dávána na webových stránkách www. zsstudenec. cz pod jednotlivými třídami. Za vzdě-
lávací obsah a jeho formu odpovídali jednotliví třídní učitelé, případně učitelé
jednotlivých předmětů. Ti si zároveň stanovili i způsob zpětné vazby získaných vědo-
mostí a přidávali další vhodné náměty z různých vzdělávacích zdrojů pro rozšíření či
zpestření učiva. Žáci druhého stupně obdrželi zadání přípravy od jednotlivých vyučují-
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cích prostřednictvím elektronické žákovské knížky, své znalosti z českého jazyka a ma-
tematiky si mohli ověřovat prostřednictvím testovacího portálu www.sciodat.cz. 
Ve druhém období postupně přešli vyučující na druhém stupni k on-line výuce formou
různých aplikací a s žáky přímo komunikovali. Potěšitelné je především to, že se do této
formy výuky zapojila většina žáků. Navíc jednotliví učitelé se snažili různými formami
„přimět“ k aktivnímu zapojení do výuky i ty žáky, kteří si zvolili roli „mrtvého brouka“. 
      Od 11. května 2020 byly zahájeny dobrovolné konzultace pro žáky 9. ročníku se za-
měřením na přípravu na přijímací zkoušky na střední školu. Tuto možnost využili všichni
žáci, kteří si podali přihlášku na střední školu s jednotnou celostátní přijímací zkouškou. 
      Od 25. května 2020 bylo zahájeno ve studenecké škole dobrovolné vzdělávání žáků
prvního stupně. Do této formy vzdělá-
vání se zapojilo 82 % žáků prvního
stupně a pro statistickou úplnost školní
stravování využilo 75 % z přihlášených
žáků a školní družinu 24 % z přihláše-
ných žáků. Po zahájení této formy výuky
všichni pedagogové prvního stupně po-
děkovali na webových stránkách školy
všem rodičům, kteří vzorně spolupraco-
vali při různých formách distanční
výuky. Někteří žáci dokonce prokázali
v prvním týdnu po návratu do školy
lepší výsledky než před uzavřením škol. 
      Poslední skupinou žáků, kterým byl
umožněn dočasný návrat do školních
lavic, byli žáci 6. až 8. ročníku, kteří od 8.
června 2020 měli nejprve možnost kon-
zultací nad stavem svých vědomostí
z hlavních předmětů a poté v dalších se-
tkáních řešili především třídnické a or-
ganizační záležitosti. Vzhledem k různé
úrovni zapojení těchto žáků bylo roz-
hodnuto, že si ponechají přes prázdniny
učebnice a v prvních zářijových týdnech
si učivo předchozího ročníku společně
zopakují. 
      Velké diskuse pochopitelně byly ve-
deny o závěrečném vysvědčení. Žáci ZŠ
a MŠ Studenec obdrželi závěrečné vy-
svědčení a byli klasifikováni známkami.
Klasifikace vycházela z dosažených vý-
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sledků žáků při osobní přítomnosti ve škole do 6. března, z přístupu k dálkovému vzdě-
lávání a účasti v dobrovolném vzdělávání. Výsledky vzdělávání žáka po uzavření školy
měly především podpůrný význam při závěrečné klasifikaci. Tyto zásady nebyly v roz-
poru s tím (jak se někteří žáci mylně domnívali), že nemohl být prospěch žáka zhoršen,
pokud se v žádném případě do vzdělávacích aktivit po uzavření škol  vůbec nezapojil
a nebránily mu v tom technické či sociální podmínky. Pochopitelně zákonní zástupci
měli právo v případě nesouhlasu s klasifikací požádat ředitele školy do 3 dnů od převzetí
vysvědčení o komisionální přezkoušení. 
      Zároveň je třeba zdůraznit, že téměř všichni žáci vzorně plnili příkazy vyučujících
a dodržovali stanovená pravidla. Nejen jim, ale i rodičům tak právem patří upřímné po-
děkování všech pracovníků školy. 
      Během celého období uzavření škol patřila studenecká mateřská škola ke 3 % ma-
teřských škol v rámci celé České republiky, které nepřerušily provoz. Stejně tak nadále
zůstala v provozu školní jídelna, která zajišťovala vedle provozu mateřské školy i závodní
stravování. Zaměstnanci obou zařízení si jistě zaslouží touto cestou veřejné poděkování. 
      Tímto mimořádným stavem byl pochopitelně ovlivněn i další provoz školy, navíc po-
kračovaly stavební práce na přístavbě školy a členové Orla postupně zušlechťovali pro-
středí na svých pozemcích před Orlovnou. Škola byla nucena pořídit ochranné pomůcky
pro pracovníky školy, dezinfekční prostředky a bezkontaktní teploměry. V rámci zkvalit-
nění on-line výuky a zapojení do řady webinářů bylo pro tyto účely pořízeno 10 kvalit-
ních notebooků. 
      Vyhlášená opatření měla pochopitelně vliv na realizaci projektu z Evropských struk-
turálních fondů Kvalitní vzdělání pro všechny – ZŠ a MŠ Studenec. Některé aktivity mu-
sely být přesunuty na další školní rok, ale povinnosti podat první monitorovací zprávu
vedení školy zbaveno nebylo. Monitorovací zpráva byla odevzdána v termínu a v jejím
hodnotícím období proběhly doučovací skupiny pro žáky prvního stupně, pokračoval
Klub deskových her a zábavné logiky (šachový kroužek), realizovaly se dva projekty
mimo školu (výroba vánočních ozdob Rautis Poniklá, sklárny Harrachov), probíhala další

Projekt
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vzdělávání pedagogických pracovníků a pokračovala činnost školních asistentů. 
      Velké diskuse byly pochopitelně vedeny o rozpočtových dopadech jednotlivých opa-
tření. Ze strany MŠMT zatím k žádné restrikci rozpočtu nedošlo, zrušeny či omezeny však
byly schválené projekty z Dotačního fondu Libereckého kraje. Studenecká škola byla
úspěšná ve třech projektech (volnočasové aktivity, prevence sociálně patologických jevů
a podpora žáků s výukovými problémy). První dva byly zrušeny bez náhrady, ale projekt
prevence bude realizován z vlastních rozpočtových prostředků školy. Nadále budou
v rámci projektu Libereckého kraje podporování žáci s podpůrnými opatřeními. 
      Podmínky a způsob výuky v závěru školního roku se pochopitelně staly vděčným
námětem nekonečných diskusí včetně „rojení spasitelů českého školství“. Určitě je to
vhodná příležitost k určitým změnám, ale revoluční změny by určitě neměly být na pro-
gramu dne. Povinná státem řízená školní docházka by měla zůstat hlavním nosným pi-
lířem našeho školství. Výstupem by měl být žák s určitou úrovní čtenářské, matematické,
digitální a sociální gramotnosti. Obsah učiva by měl být především prostředkem k do-
sažení tohoto výstupu nikoli cílem. Alternativní školství by mělo být pouhým doplňkem
s větším podílem finanční spoluúčasti rodičů, kteří si alternativní způsob vzdělávání vy-
berou. Zapojení absolventů do pracovního procesu totiž často příliš mnoho alternativ
neumožňuje a navíc nárůst dalších škol rozmělňuje finanční prostředky mezi větší množ-
ství školních subjektů a tím klesá především výše poskytovaných neinvestičních výdajů
na školství (učebnice, učební pomůcky…). Zahájení potřebných změn (úprava obsahu
učiva, využití různých forem hodnocení žáků, digitalizace výuky) určitě neprospějí akti-
vity různých neziskových organizací s odborníky, kteří často jako pedagogové aktivně
nikdy nepůsobili. Většinové volání po návratu dětí do škol určitě ukázalo životaschop-
nost současného systému. 
      A nejlepší zprávy na závěr, protože si je nejlépe zapamatujeme. I v době „pandemie“
pokračovaly on-line vědomostní soutěže. V okresním kole zeměpisné olympiády si nej-
lépe vedl Josef Šedivý, který vyhrál svou kategorii, a do krajského kola ho doprovodili
v další kategorii Matouš Kuřík (5. místo) a Dan Mečíř (6. místo). Josef Šedivý potvrdil své
výborné praktické znalosti a práci s mapou i v krajském kole a obhájil prvenství z okres-
ního kola. Stejně úspěšný byl Josef Šedivý i v geologické olympiádě, v okresním kole
zvítězil a v krajském kole získal jako nejmladší účastník v kategorii 6. a 9. ročníku vyni-
kající druhé místo. Pepa si mohl své praktické dovednosti ověřit i na přístavbě školy, kde
byl v podloží objeven geologický zlom mezi výlevným melafýrem (dle nové terminologie
bazaltandezit) a usazeným permským pískovcem. Poslední on-line soutěží byla mate-
matická soutěž Pangaea, do které se zapojilo 70 žáků prvního stupně a do celostátního
kola, které se bude konat v září, postoupila svým ziskem bodů Lucie Šimková. Všem
úspěšným reprezentantům studenecké školy gratulujeme. 
      Podrobné vyhodnocení uplynulého školního roku včetně vyhodnocení celoročních
soutěží tradičně přineseme ve čtvrtém čísle Studeneckého zpravodaje. 

PaedDr. Petr Junek
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knIhovna
Přírůstky za duben, květen 2020

PRO DOSPĚLé
Chris Carter: Noční lovec
Donna Douglasová: Sestřičky
František Niedl: Rytíři z Vřesova
Francoise Bourdin: Clařino dědictví
Peter May: Ostrov Entry
Kristin Hannahová: Velká samota
Debbie Tung: Ze života knihomolky
Lilian Jackson Braun: Kočka, která viděla

rudě
Lilian Jackson Braun: Kočka, která uměla

číst pozpátku
Lilian Jackson Braun: Kočka, která se

znala s kardinálem
Ira Levin: Ten báječný den
Ira Levin: Polib mě a zemřeš
Ruth Rendellová: Mandarínův mluvčí
Viktorie Hanišová: Houbařka
Marie Holková: Kdyby lásky neměl
Arnošt Lustig: Miláček
Martin Goffa: Vykoupení
Martin Goffa: Štvanice
Martin Goffa: Živý mrtvý a další poli-

cejní povídky

Diane Chamberlainová: Utajená sestra
David Morrell: Pátá profese
Nora Roberts: Spodní proudy
Simone van der Vlugt: Půlnoční modř
E. L. James: Padesát odstínů šedi
Jo Nesbö: Nemesis
Jo Nesbö: Lovci hlav
Jo Nesbö: Pentagram
Robert Fulghum: Od začátku do konce
Zuzana Koubková: Rytíř zelené růže
Evžen Boček: Aristokratka a vlna zločin-

nosti na zámku Kostka
Ken McClure: Rekviem
Michael Weaver: Impulz
Barbara Cartland: Bohatství lásky
Dilly Court: Matčino tajemství
Daphne du Maurier: Má sestřenka Rachel
Jiří Žáček: Vy mně taky!
Božena Němcová: Divá Bára a jiné po-

vídky
Hertha Kürtová: Vyrábíme z lýka a kuku-

řice

PRO DĚTI

Kateřina Schwabiková: Cesty dětí do sta-
letí

Kateřina Schwabiková: Cesty dětí do sta-
letí 2

Jan Lebeda: Okáček

Anita Ganeri: Děsivý zeměpis. Bouřlivé
počasí

Kjartan Poskitt: Děsivá věda. Náročné
míry

Anita Ganeri: Děsivý zeměpis. Zmužilí
objevitelé
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Pozvánka do knihovny
      Máme za sebou velmi originální dobu, ve které jsme přijali jako postupnou samo-
zřejmost něco, co jsme dosud neznali. Nošení roušek, rušení akcí, jiné chování na veřej-
nosti…
      Uvědomila jsem si, že ať je jakákoli doba, s přibývajícím časem se v ní naučíme nějak
žít. Zvykneme si na něco, co jsme dosud neznali, a zařadíme změny do života. Od mno-
hých lidí jsem se dozvěděla, jak díky této zvláštní situaci prožili něco, co je obohatilo.
Určitě jsme měli „více času“ na sebe i na naše nejbližší. Mnohdy i více času na koníčky,
četbu nevyjímaje. Knihovnu máme znovu otevřenu pro veřejnost a opravdu se těším,
až se potkáme. 

Ludmila Tauchmanová 

bestIe
Dominik Dán
      Velmi jsem si uží-
vala atmosféru knihy.
Zatím nejlepší, co
jsem od autora četla.
Příběh zpracovaný
z pohledu vraha
a vyšetřovatelů ne-
ztratil nic z napětí
a zvratů. Stáváme se
svědky formování
týmu, vnímáme porevoluční dobu, nové po-
stupy, nové metody. Popravdě jsem netušila,
že DNA se začala používat u soudu tak pozdě.
Mladý a méně unavený Krauz i jeho kolegové,
kteří postupně přicházejí, se potýkají se sérií
brutálních vražd. „Záhadu ponožek“ jsem od-
halila poměrně záhy. Četla jsem v každé volné
chvíli. 

nestydaté nevIňátko
Dominik Dán
      Už, už to vypadalo, že si hlavní hrdinové
odpočinou od vražd v podsvětí, intrik, zákulis-
ních bojů a strkanic a budou vyšetřovat "nor-
mální" zločin. Jak pronikají hlouběji do

případu a poznávají
zákulisí oběti, zjišťují,
že přes intenzivní vy-
šetřování a nedosta-
tek spánku dojdou
opět do slepé ulice. 
Autor nenechává
čtenáře na pochy-
bách, že své práci ro-
zumí. Vyšetřovací
postupy včetně roz-
boru pitvy jsou deta-
ilní, ale velmi čtivé. Jen z knih autora vane
tísnivá atmosféra pramenící z nedotknutel-
nosti určitých lidí. Tak snad alespoň Boží
mlýny. 
       Musela jsem si zvyknout na vtipy party vy-
šetřovatelů, jejich chování na místě činu i ve
vztahu k obětem. Chce to jen nahlédnout pod
tu drsnou slupku a další parta oblíbených hr-
dinů je tu. Přečtu si další díl a poté změním
zase na chvíli atmosféru, abych neztratila víru
ve spravedlnost. 
       Vykreslení devadesátých let nemá chybu. 
Vyhledala jsem si hospodu U Jumba, klidně
bych tam zašla na „jedno malý“. 
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jeden
Za druhým
Chris Carter
      Díl série, který
před nás postaví zr-
cadlo a nemusí se
nám ani trochu líbit,
co vidíme. Brutální
vraždy ovlivňované
hlasováním. V době,
kdy skutečně žijeme
obklopeni různými reality show, poplašnými
zprávami a mediálními kauzami honícími se
za senzacemi, nás při čtení mrazí z vědomí
možné skutečnosti. Autor detailně rozpra-
covává hrůzné zločiny, ale i postupy při vy-
šetřování. A skrze strhující závěr se ústřední
dvojice i jejich tým stávají ještě bližšími. Za-
chovat se lidsky. Někdy to znamená nevzít
do ruky mobil, nestisknout tlačítko, neklik-
nout myší. 
       I vedlejší dějové linky, například stíhání
pachatelů po síti, byly velmi zajímavé. 
       Autor plně využívá svých zkušeností, de-
taily jednotlivých vražd jsou otřesné, ale
právě takto se rozhodl psát. 
       Trochu mě překvapilo, že detektivovi Ro-
bertovi to nedocvaklo dříve, když určitá
slova naprosto přesně už jednou slyšel. Mys-
lím, že podvědomí by ho nakoplo hned. Ale
to bychom přišli o zápletku. 
       Po dočtení mi hlavou zní… kdo kliknul,
stal se spolupachatelem. Takže… náměty
k zamyšlení, že říci si někdy NE, není špatná
volba. 

sestřIčky
Donna Douglas 
      Odpočinkové čtení, které nepostrádá
myšlenku. Nebo jinak řečeno: zamyslíte se,
ale zároveň si příjemně odpočinete. 
      Příběh dívek, které se z různých dů-

vodů rozhodly stát
zdravotními sestřič-
kami. Sledujeme je-
jich osudy, důvody,
rodinná zázemí, je-
jich boje, vítězství,
prohry a vztahy.
V přípravném kur-
zu, a po jeho zvlád-
nutí na oddělení,
kde mladé ženy za-
hájí tříleté studium.
Autorka velmi dobře propojila různé
stupně studia například kolektivem na po-
kojích. Jediné, co je trochu náročnější, je
množství postav, ale je to pochopitelné
vzhledem k dalším dílům série. Jsem moc
ráda, že druhý díl je již na cestě ke mně,
a budu se moci znovu setkat se společen-
stvím sestřiček. Občas jsem těžce nesla, že
se situace v rodinách nevyvíjela jinak. Nej-
více se to týkalo rodiny Dory. Děj je zasa-
zen do třicátých let minulého století, a tak
mnohá jednání postav jsou jiná než dnes.
Určovaná společností, uskupením a řádem
v rodinách a podobně. 

smrtka
Neal Shusterman
      POZOR. Jakýko-
liv komentář ke
knize je podle mě
SPOILEREM. Myslím,
že stejně každý bu-
deme mít svůj oso-
bitý dojem
z atmosféry světa,
který autor stvořil.
Svět, kde se smrt
stala nepravděpodobnou možností… kde
je vlastně nemožné a hlavně zbytečné spá-
chat zločin, kde stárnutí umožní „obrátit

16
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list“ a začít téměř znovu s moudrostí naby-
tou předchozím bytím, anebo s opakova-
nou hloupostí stále stejných chyb. Svět, ve
kterém neukončíte ani svůj život, protože
vás systém oživí a zaplatíte jedině tak po-
kutu. Svět, kde mimo zákon hlídaný živým
vědomím Nimbus, kráčí jen smrtky, které
jediné mohou trvale „pokosit“ vaše bytí.
Smrtky, které stavějí na pradávných záko-
nech cti a svědomí, ale také ty, které pra-
dávnými zákony pohrdají. Skrze dva mladé
lidi, jež se stali učedníky, sledujeme a odkrý-
váme postupně tento svět a spolu s nimi si
uvědomujeme, že i když bychom se vrátili,
už nebudeme stejní jako dřív. Psychologie
postav k nám promlouvá i skrze úryvky de-
níků jednotlivých smrtek. Tato kniha byla
takové výjimečné "poprvé" , které se při-
hodí jen občas. Třeba prvně přečtený Den
trifidů. Trošinku závidím vám, kteří právě
čtete první stranu, ale zároveň vám přeji
stejný úžasný zážitek, jaký jsem měla já. 
      Kniha je zřejmě určena mladým, ale ani
trochu jsem na to při obracení stran nemy-
slela, protože jsem „obrátila list“ a stala se
součástí toho všeho. Mít všechen čas světa
k přečtení knih i k znovuotevření těch, které
bych si tak ráda přečetla znovu…, ale
pokud by tomu tak bylo, o čem by byly
knihy, které bychom četli?!
      Citát z knihy: „Bez hrozby utrpení nedo-
kážeme zažít opravdovou radost. Nejlepší,
co najdeme, je pohodlí. “

nImbus (2. díl ke knIZe smrtka)
Neal Shusterman
      Opět upozorním, že komentář obsa-
huje SPOILER, protože nevím, jak by bylo
možné napsat názor na knihu bez vyzra-
zení některé klíčové, překvapivé myšlenky.
Autor je natolik originální, že svým příbě-
hem vyvolává emoce i zamyšlení. Jaký by

byl svět bez smrti?
Psychologie postav
se rozvíjí spolu
s dějem, nejprve
pomalu, postupně
nabírá na tempu, až
vrcholí strhujícím
závěrem, kde se
ukáže, že smrt má
mnoho podob a ani
smrtky nejsou ne-
smrtelné. 
      Velmi ráda jsem se znovu ponořila do
světa, který spisovatel vytvořil, s radostí
jsem se potkala s osobami z prvního dílu
a se zatajeným dechem je provázela na
každé stránce. Úryvky z deníku smrtek vy-
střídaly tentokráte úvahy umělé inteli-
gence, který nese jméno Nimbus. Bylo
zajímavé sledovat, jak vývoj jeho „myšlení“
začíná obsahovat nespokojenost s lidmi
jako takovými. Takže se nekoná překva-
pení – umělá vědoucí inteligence nás lidi
ve všech dílech, které jsem přečetla, vždy
po nějakém tom čase zavrhne jako nedo-
konalé a nepřizpůsobivé bytosti hodné vy-
hubení či převýchovy. 
      Jediné, co mi přijde nepravděpodobné,
(ale to je jen můj osobní názor založený na
osobní zkušenosti) je to, že se hrají hry
Shakespeara, i když jejich emocím nikdo
nerozumí, ale náboženství mimo jednoho
splácaného ze všech směrů, nepřežilo. 
Škoda, že na třetí díl si musím měsíc poč-
kat, protože společnost, kterou neřídí Nim-
bus, se zřítí určitě do chaosu. Doporučuji
k přečtení všem milovníkům fantazy, po-
stapokalyptické literatury, mladým a„stále
mladým“ milovníkům originálních psycho-
logických příběhů, geniálně zpracovaných
autorem s velikou fantazií. 
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arIstokratka
a vlna ZločIn-
nostI na
Zámku kostka
Evžen Boček 
      Třikrát si se-
dnete ke knize,
nejen třikrát se za-
smějete a s úsmě-
vem a lepší náladou
než před začátkem
čtení, knihu odlo-
žíte. To není málo. S Aristokratkami to mám
tak, že pokud mezi jednotlivými díly pře-
čtu řadu jiných titulů a jiných žánrů, humor
mi přijde stejně dokonalý jako v první
části. Musím přiznat, že mé hodnocení
zvedla nová "partička" naprosto střelených
lidí, kteří přišli, přijeli, nebo se připlazili
s úmyslem spáchat na hradě Kostka zločin.
Některé momenty z hrobky, když si je
představíte naživo, vyvolají smích i mra-
zení. Konzumace různých povzbuzujících
prostředků hlavními i vedlejšími posta-
vami mi přineslo naději, že na tom nejsem
zas tak špatně. A ještě musím přiznat, že
u mne, jako u katolíka, vyvolávají salvy
smíchu naprosto dokonalé hlášky Josefa.
Užila jsem si každou stránku. Stačí si to
představit. Že je to nemožné, aby se něco,
byť jen vzdáleně podobného, stalo?
Nevím, podle mě dokáže život napsat na-
prosto absurdní situace. 

štvanIce
Martin Goffa 
      To je ta potíž se sériemi. Když sáhneme
po dalším díle, těšíme se na setkání s oblí-
benými hrdiny, které jsme si "pustili" do ži-
vota. A prásk. Zasáhne Vás vlna emocí,
protože autor je natolik dobrý, že Vás

nechá skrze slova
přistoupit téměř až
na dotek bolesti.
Navíc máte v životě,
pokud ho již něja-
kou dobu žijete, už
určitě nějaké ty
ztráty, které vám
čtená slova připo-
menou. Ano, je to
vyprávěný příběh,
přesto vylíčený
způsobem, že autorovi věříte každé slovo.
Díky tomu zřejmě nejhlubší a nejlepší díl
série, ale netuším, zda si ho někdy přečtu
znovu. Silné, přesvědčivé a velmi dobře na-
psané. Vždy si slibuji, že si vypíši z knih
věty, které si mě získaly tím, že to vnímám
stejně. Tentokrát jsem založená místa
opravdu přepsala. 
      Citáty z knihy: (Krásná čeština, náš
jazyk je určitě nejlepší na světě) 
      Ty dny mi splývají v jakési rozbředlé
bezčasí. Žil jsem i nežil, pracoval i nepraco-
val. Všechno to řídil jakýsi autopilot, kte-
rému jsem do fungování zasahoval jen
výjimečně. 
      V bytě bylo ticho. Žádná poletující
slova, věty nebo otazníky. Ticho jako po
bouřce, kdy se všechno kolem probouzí
a nadechuje k novému životu. Až na to, že
tady se nemá kdo nadechnout. Ostnaté
ticho se obtáčí kolem nohou stolu a židlí,
plazí se vzhůru po skříních, objímá postel,
jako by ji chtělo zadusit. Můžu zapnout te-
levizi, strčit do přehrávače další muziku, ze-
sílit zvuk na maximum, otevřít okna
a pustit do bytu zvuky ulice, ale to ticho
stejně nepřehluším. 
      Peklo. Musel jsem se ušklíbnout, jak mi
to slovo najednou připadalo prázdné.
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Copak už v pekle dávno nejsem? Někdo
vám sebere to nejdražší, co máte, vyrve
kus vašeho těla, a vy nemůžete nic než jen
přihlížet. Jestli tohle není peklo, tak co
teda? Bezmoc je totiž ten nejhorší pocit,
který znám. Bezmoc je pro mě ekvivalent
pekla. Je a vždycky byl. 
      Škoda, že nejsme všichni věřící. Mohli
bychom zrušit policii i soudy, dělat jen to,
co pokládáme za správné, a počítat s jisto-
tou, že pánbůh nakonec srovná účty. 

vykouPení
Martin Goffa 
      Po emotivní
knize Štvanice jsem
byla ráda, že jsem
měla na dosah další
díl, od kterého jsem
si slibovala… co
vlastně? Zklidnění ?
      Zřejmě v životě
nelze zůstat emo-

cemi zaseknutý v jediném okamžiku
naplno. To by nikdo nevydržel, musíme se,
třebas zpomaleně, posunout dál. Zpo-
čátku po kolenou, poté krůček po krůčku.
Každý jinak. Také Miko, po roce od osobní
tragédie, jede načerpat sílu v setkání s dce-
rou na rodnou Moravu. A připlete se tam
do ošklivého případu (jak jinak), který se
postupně stává ještě horším. Tentokráte si
uvědomí své hranice i hranice možností
prosazování spravedlnosti. Jen mi je záha-
dou, jak mu to může myslet, když svá roz-
hodnutí zalévá takovým množstvím vína
i jiného pitiva. Opět povedený díl, i když
čtenář znovu o někoho přijde… škoda !
Ale zdá se mi, že přes vrstvu omezení, bez-
mocnosti a neschopnosti zajistit spravedl-
nost, se hlavní hrdina znovu nastartoval.
Těším se na další díl. Zjistila jsem, že když
už mě s Mikem nespojuje stejná hudba,
máme oba rádi Vyšehrad a tamní hřbitov. 

19
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sPortovní klub
studenec
      Podle známého citátu britského spisovatele, autora Knihy džunglí a prvního brit-
ského nositele Nobelovy ceny Rudyarda Kiplinga, nastal pro Sportovní klub Studenec
čas probouzení („Chceš-li realizovat své sny, probuď se!“). Dávný sen mnohých generací
studeneckých fotbalistů o vlastním a rozsahu činnosti odpovídajícímu zázemí se stává
konečně realitou. Stávající kabiny se proměnily v prach minulosti a na jejich místě vy-
roste kompletní zázemí, které bude sloužit nejen klubu samotnému, ale i základní škole,
ostatním sportovním subjektům a pochopitelně i veřejnosti a návštěvníkům Studence. 
      Určitě si tato událost zaslouží malý „průlet“ historii klubu, který se pomalu začíná při-
pravovat na své významné kulatiny v podobě 100. výročí založení Sportovního kroužku
v roce 1923. Fotbal se sice objevil ve Studenci již v roce 1903, kdy přijeli na prázdniny ke
svému spolužákovi a pozdějšímu starostovi Emilu Fléglovi jeho spolužáci z Prahy a se-
hráli za zvědavého přihlížení studeneckých občanů několik „matchů“ na Janouškově
louce (dnešní Kubikovsko). 
      O vznik Sportovního kroužku Studenec
v roce 1923 se také zasloužili věkem stu-
denti, Miloslav Jezdinský, Václav Jezdinský
a Eduard Mládek, který o rok později tra-
gicky zahynul. Na pozemku svých rodičů
Na Drahách vybudovali vlastními silami
první skutečné fotbalové hřiště, které však
svými rozměry, sklonem a především vzro-
stlým jasanem místo rohového praporku
nevyhovovalo. Dalším útočištěm se stal po-
zemek Na Smitech, který patřil ke stude-
neckému velkostatku a zámku. I když se
klub snažil dle pamětníků pozemek odkoupit, stále zde zůstával pouze v pronájmu.
V roce 1936 byl Sportovní kroužek nahrazen oficálním Sportovním klubem, v jehož čele
stáli Antonín Horčička, Václav Jezdinský, Oldřich Šorm a Jaroslav Vancl. Klub hraje pravi-
delnou soutěž a v roce 1937 se stává vítězem župní soutěže a vedle áčka dospělých má
ještě béčko, žáky a„staré pány“. Jeho velkým rivalem je především další studenecký klub
SK Fejfar Mládek, který má rovněž dva týmy dospělých. 
      Po válce řada hráčů odchází do opuštěného pohraničí a v roce 1948 v duchu sjed-
nocené tělovýchovy musí přejít pod Sokol Studenec. Do roku 1954 pokračuje na hřišti
Na Smitech a poté následuje několikaletá přestávka až ro roku 1959, kdy je vybudováno
stávající hřiště u sokolovny. Zde oddíl kopané jako součást Sokola Studenec, Jiskry Stu-
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Tým SK Studenec na hřišti Na Drahách
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denec a TJ Studenec působil do roku 1991, kdy dnem 28. 5. 1991 znovu zahájil samo-
statnou činnost. Své zázemí znovu využíval jako nájemce, což klubu neumožňovalo sdru-
žené investice do případné rekonstrukce. Skutečná cesta k novému zázemí byla zahájena
jeho odkoupením od Sokola Studenec. 
      Původní kabiny byly postaveny na přelomu 50. a 60. let zásluhou společného úsilí
bratrů Aloise a Josefa Vondrákových a Karla Kuříka. Všichni tři totiž byli členy dvou míst-
ních spolků, a to tehdejší Jiskry Studenec a Českého červeného kříže. Proč se právě jediný
povolený sportovní subjekt v obci jmenoval Jiskra? Po sovětském vzoru se staly spor-
tovní subjekty Dobrovolnými sportovními organizacemi a svůj název dostaly podle pře-
važujícího zaměstnání svých členů (Jiskra – textilní průmysl, Spartak – strojírenství, Baník
– doly, Tatran – papírenství, Slavoj – potravinářství, Lokomotiva – železnice, Slovan –
státní správa a zdravotnictví, Slavia – školství a věda, Dynamo – energetika a spoje). 
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Tým SK Studenec na hřišti Na Smitech

Kabiny před demolicí
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      Kabiny tak sloužily nejen Jiskře Studenec, ale i místnímu Českému červenu kříži, který
až do roku 1991 využíval prostory klubové místnosti, kiosku a kabiny rozhodčích.
V těchto místnostech byly umístěny stárnoucí zásoby nikdy nevyužitého zdravotnického
materiálu. Oddíl kopané využíval pouze střední část kabin, které tvořily dvoje šatny, které
sloužily s mírnými úpravami až do poslední chvíle. Pamětníci si jistě vzpomenou, že mezi
těmito šatnami byla minikabina rozhodčích a umývárka s plechovým žlabem včetně
skladu vápna na lajnování. V roce 1983 byly tyto prostory přebudovány na nové sprchy
a jako kabina rozhodčích začala být využívána místnost Červeného kříže. V archivu klubu
je založen i soupis brigádnických hodin jednotlivých členů. Zbývající část kabin směrem
k sokolovně byla využívána jako sklad oddílu lyžování a tělovýchovné jednoty. 
      Příprava nového zázemí byla zahájena ihned po odkoupení areálu od Sokola Stude-
nec. Po odborné prohlídce stávající budovy byla vyloučena její rekonstrukce, a proto
muselo dojít k odstranění původní stavby a vybudování zcela nové budovy. Vlastní pro-
jekt byl několikrát zkonzultován členy širšího výboru SK Studenec a schválen k realizaci
již v roce 2017. V roce 2018 bylo poprvé požádáno o dotaci z rozpočtu MŠMT a tehdejší
rozpočet stavby činil 8 milionů Kč. Vzhledem k nesplnění podmínek (stavební povolení)
byla žádost vyřazena. Obdobná situace nastala i v dotačním řízení pro rok 2019, kdy byl
předložen rozpočet stavby ve výši 11 milionů Kč, žádost byla opět z důvodů chybějícího
stavebního povolení vyřazena (stavební povolení nebylo vydáno z důvodu neustálých
námitek, připomínek a odvolání ze strany sousedů). Úspěchem skončilo až dotační řízení
pro rok 2020 s rozpočtem 14 milionů Kč. Z původní dotace (70 % rozpočtu) ve výši téměř
11 milionů Kč byly z iniciativy stejných občanů ministerstvem vyloučeny neuznatelné
náklady, které ponížily dotaci o 1,8 milionu Kč. Kvůli tomu SK Studenec obdržel dotační
prostředky ve výši necelých 9,2 milionů Kč. Ve výběrovém řízení na zhotovitele stavby
uspěla s nabídkou ve výši 15,8 milionů Kč Stavební společnost Hostinné. Na tomto místě
je třeba zdůraznit, že závěrečná podoba projektu k výběrovému řízení byla výrazně upra-
vena směrem ke snížení ceny (např. na základě cenových nabídek případných subdo-
davatelů Elektros Martinice, Plasteko Otakar Materna). Stávající verze projektu obsahuje
skutečně jen to nejnutnější vybavení k provozu sportovního zázemí včetně běžných do-
provodných služeb. 

Studenecký zpravodaj                                                                                                                                                          3 I 2020

22
Návrh nových kabin
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      I za těchto podmínek rozhodl výbor SK Studenec výstavbu nového zázemí realizovat.
Zastupitelstvo Obce Studenec schválilo bezúročnou půjčku ve výši 4 miliony Kč a zbý-
vající finanční prostředky musí SK Studenec dodat z vlastních zdrojů. V současné chvíli
klub nedisponuje celou částkou, a proto se i touto formou obrací nejen na své členy, ale
i příznivce a mecenáše sportu s žádostí o případný příspěvek. Navíc jednotliví členové
výboru osloví osobně místní firmy s žádostí o příspěvek včetně možností další vzájemné
spolupráce. Výbor oddílu SK Studenec pevně věří, že se dávný sen několika generací
studeneckých fotbalistů konečně naplní. 
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       Vážení členové, příznivci a mecenáši Sportovního klubu Studenec 
       Jménem Výboru Sportovního klubu Studenec se na Vás obracíme s následující
žádostí o poskytnutí příspěvku či daru na zajištění celkové rekonstrukce zázemí
sportovního areálu Sportovního klubu Studenec. 
       Jak určitě mnozí víte, bývalé kabiny byly postaveny před 60 lety a sloužily
nejen fotbalistům, ale i jako sklad tehdejší civilní obrany. Sportovní klub Studenec
je dostal v roce 1991 do pronájmu a v roce 2016 je odkoupil a ihned zahájil ne-
zbytné kroky k vybudování takového zázemí, které vyhovuje nejen všem legisla-
tivním požadavkům, ale i objemu činnosti Sportovního klubu Studenec. 
       Cesta k vlastnímu zahájení výstavby nového zázemí sportovního areálu Spor-
tovního klubu Studenec byla ztížena podáním řady námitek, kterými došlo nejen
k prodloužení stavebního a dotačního řízení vůči MŠMT, ale zároveň i k postup-
nému navyšování rozpočtu a zvyšování podílu Sportovního klubu Studenec na
financování projektu. 
       Na základě výběrového řízení byla jako zhotovitel vybrána Stavební společ-
nost s. r. o. Hostinné a k úspěšnému dokončení celého projektu potřebuje Spor-
tovní klub Studenec doplnit vlastní zdroje k jeho dofinancování. 
       Obracíme se proto touto cestou na všechny členy a příznivce klubu se žádostí
o finanční příspěvek či dar formou bezhotovostního převodu na zvláštní účet
Sportovního klubu Studenec 171260405/0600 s uvedením jména přispívajícího
do zprávy příjemci. 
       Pojďme ukázat soudržnost klubu a schopnost překonat všechny překážky,
které byly před nás při realizaci tohoto projektu postaveny, pojďme ukázat všem,
že nejsme spolkem „kumpánů“, ale spolkem, který je schopen vychovat mistry
světa, mistry republiky, české reprezentanty a občany s pozitivním vztahem ke
sportu a společenskému dění v obci. 
       Uvedením jména do zprávy příjemci zároveň udělíte souhlas se zveřejněním
Vašeho příspěvku. Všichni dárci budou poté uvedeni v nové klubovně na pamětní
desce s grafickým rozlišením podle výše poskytnutého příspěvku. 

       PaedDr. Petr Junek, sekretář SK Václav Vancl, předseda SK
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      Stavební práce na výstavbě nových kabin byly zahájeny 22. května 2020 převzetím
staveniště zhotovitelem stavby Stavební společností Hostinné. V první etapě došlo k od-
stranění stavby a úpravě inženýrských sítí. Při odkrytí jednotlivých části byli všichni pře-
kvapeni různými již nefunkčními sítěmi, které byly postupně instalovány v závislosti na
stavebních úpravách sokolovny a volejbalového kurtu. Současně s těmito zemními pra-
cemi byla nahrazením starého litinového potrubí modernizována část vodovodního
řádu. 

Před novou sezónou
      Po amatérské fotbalové sezóně 2019/2020 zůstane ve statistických přehledech
prázdné místo, neboť byla z rozhodnutí FAČR anulována. Po rozvolnění opatření začaly
jednotlivé fotbalové týmy SK Studenec s přípravou na novou sezónu. Pochopitelně na-
dále pokračovala údržba hřiště, které využilo odpočinku ke zkvalitnění trávníku. Navíc
bude možno žádat prostřednictvím Národní sportovní agentury na údržbu sportovišť
v průběhu omezení sportovní činnosti. 
      A tým dospělých bude pokračovat v I. B třídě východ Libereckého kraje a proti minulé
sezóně dojde k mírným změnám v obsazení soutěže. Velké Hamry B byly zařazeny do
I. A třídy místo Horní Branné, a tak můžeme opět očekávat řízné regionální derby. Po
odstoupení Dubé z I. B třídy západ byly do této skupiny přeřazeny Hodkovice a jejich
místo zaujala v naší skupině Mírová, která měla nejlepší bodový koeficient (hodnota
bodů na jeden zápas) mezi adepty o postup z okresních přeborů. Podzimní kádr opouští
Tomáš Jandura, který následuje svého bratra Dana do FK Jablonec, o případném posílení
kádru intenzivní jednání probíhají. Společné kádry dospělých a dorostu sehrály několik
přípravných zápasů, jejichž cílem bylo především získání herní jistoty po vynucené jarní
přestávce. Za zmínku stojí určitě i akce Fanklubu SK Studenec, který zorganizoval úspěš-
nou cestu do Ameriky, přesněji řečeno přes Ameriku na fotbalové utkání áčka do Roztok,

Demolice kabin

STUDENECKÝ-ZPRAVODAJ-3-0620-48+4.qxp_Sestava 1  30.06.20  15:38  Stránka 24



kde společně s domácími fanoušky včetně jejích bubeníků vytvořili atmosféru, kterou
by většina fotbalových klubů mohla jen závidět. 
      V krajských soutěžích budou startovat ještě další dva týmy, oba v nejvyšší krajské
soutěži v krajském přeboru. Mladší dorost bude pokračovat v úspěšné sezóně s výrazně
omlazeným kádrem a třetím týmem budou jako nováček mladší žáci, kteří odehrají své
domácí zápasy na podzim na hřišti FK Sedmihorky. 
      Do okresních soutěží přihlašuje SK Studenec tradičně B tým dospělých, který bude
hrát okresní soutěž. I v rámci okresu se pravděpodobně složení jednotlivých soutěží
mírně změní, ale to bude definitivní až o víkendu 22. a 23. srpna 2020, kdy budou
mistrovské soutěže Libereckého kraje a se-
milského okresu zahájeny (A tým vstoupí
o týden dříve do Krajského poháru). Z mlá-
dežnických týmů budou hrát okresní sou-
těže týmy starších žáků, starší a mladší
přípravky. 
      I mládežnické týmy zahájily intenzivní
přípravu na novou sezónu a absolvovaly
celou řadu turnajů (Roztoky, Vrchlabí, Ví-
tězná) a přátelských zápasu s kvalitními
soupeři (Rapid Liberec, Jičín, Trutnov). 
      Odchovanci studeneckého fotbalu pů-
sobí také ve výkonnostním a vrcholovém
fotbale. V pátek 12. června 2020 se utkali
ve vzájemném zápase v kategorii U19 Ma-
tyáš Hrubý proti Pepovi Efenberkovi. Duel
Slavie a Dukly skončil vítězstvím domácích
6:0. Oba odchovanci SK Studenec podali
výborný výkon. Připomeňme si, že máme
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Fanklub SK Studenec v Americe

Pepa Efenberk a Matyáš Hrubý
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další borce v FK Jablonec (Vojta Reiner, Tomáš Jandura, Dan Jandura, Evžen Malý, Roman
Hubálovský), Linda Zahradníková postoupila ve Spartě Praha do juniorky a Nikola Jeriová
mezi starší žákyně, Karolína Huřťáková hraje v juniorském týmu Slovanu Liberec. Všichni
prošli našimi mládežnickými kategoriemi. Přiveďte k nám do klubu další borečky a bor-
kyně, třeba navážou na tuto generaci!
      A pro motivaci přinášíme reportáž z velkého turnaje ve Vrchlabí, kde si starší pří-
pravka připsala skalp Vrchlabí, Trutnova a Rapidu Liberec:

       Sobotní fotbalový turnaj mladší a starší přípravky ve Vrchlabí, počasí jak v prádelně (na
teploměru chvílemi svítilo i 32 stupňů). Všichni hráči a hráčky bojovali statečně za mohutné
podpory fanoušků. Starší přípravka po velmi vydařených výsledcích ve skupině nedokázala
ve čtvrtfinále zvítězit nad týmem Jilemnice. Některým týmům obědová pauza někdy vyho-
vuje, jiným vezme vítr z plachet. Klukům to nakonec stačilo pouze na 6. místo. Mladší pří-
pravka sbírala zkušenosti a zážitky z velmi dobře organizovaného turnaje. Tým byl na
poměry mladší přípravky ještě "mladý" a pro kluky snad bude motivací se zlepšovat a po-
souvat. Fanoušci si odnesli cenu fair play za fandění a týmy pohár a drobné ceny pro každého
hráče. 

Petr Bartoň, Aleš Jodas a Luboš Brož. 

Orientační běh
      I orientační běh přišel o svou jarní sezónu a výrazně byla redukována i její letní a pod-
zimní část. SK Studenec společně s ostatními podkrkonošskými kluby připravil systém
individuálních tréninků na 37 mapách pro orientační běh v okolí. Zájemci o trénink za-
rezervovali tréninkový prostor a nedocházelo tak k překročení počtu osob v době jed-
notlivých omezení. Některé tréninky byly velmi zajímavé a nápadité a studenečtí
závodníci pochopitelně využívali ty nejbližší (Javorek, Hraběnka, Valdov, Pecka, Černý
háj), ale řada z nich se vydala i do vzdálenějších „destinací“ (Maršov u Mladějova, Maňo-
vice, Špindlerův Mlýn, Češovské valy, Brada apod. ). 
      Koncem května již byly zahájeny pravidelné tréninky a druhé červnové úterý patřilo
prvnímu letošnímu závodu na mapě Vřešťovský chlum, který pořádala TJ Jiskra Hořice.
Dobrou přípravu asi měli Chrástovi, neboť získali hned tři prvenství, Bára v D12, Majda
v P4D a Tomáš v P4H. Závodů se zúčastnilo celkem 174 studeneckých závodníků. 

PaedDr. Petr Junek
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orel
jaro ve znamení úprav v okolí orlovny
      Ani v době, kdy byly přerušeny sportovní soutěže a pořádání kulturních a společen-
ských akcí, orlové nezaháleli. Už počátkem jara jsme začali připravovat plány na úpravy
v okolí orlovny, které se týkaly zejména vykácení řady starých smrků před orlovnou, ná-
sledných terénních úpravách, ale také rozšíření zámkové dlažby před orlovnou. 
      Na břehu před školou byly odstraněny staré smrky. Následně byl břeh upraven, za-
rovnán a oset novým trávníkem. To vše převážně svépomocí členy jednoty, ale také na-
šimi příznivci ve spolupráci s Pavlem Bartoněm. Osázení nových stromů proběhne
v podzimních měsících. 
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      Také rozšíření zámkové dlažby před orlovnou jsme plánovali už delší dobu, zejména
kvůli lepší stabilitě stolů a židlí, které tam při různých příležitostech stojí. Tato akce pro-
bíhala v součinnosti s firmou Sváti Čecha. Závěrečnou pokládku dělali opět svépomocí
členové a příznivci naší jednoty, kterým patří velký dík stejně jako všem, kteří se podíleli
na kácení stromů a následných úpravách břehu před školou. 
      Tradiční jarní „pracovní“ akcí byla také úprava volejbalového kurtu před školou, který
je připraven pro letní sezónu. Kurt je v létě využíván zejména k tréninkovým účelům,
dále jako sportovní zázemí pro společenské akce pořádané v orlovně a v neposlední
řadě pro školní mládež. 

orlovna opět otevřena
      V souladu s vládními nařízeními a rozvolňováním mimořádných opatření je od pon-
dělí 11. května opět otevřena orlovna pro veřejnost a je tedy možné opět pořádat akce
v orlovně – samozřejmě v souladu s nařízeními vlády apod. – za dodržování všech opa-
tření nese plnou odpovědnost pořadatel akce (tedy ten, kdo si orlovnu pronajal ). 

sportovní výsledky
      Co se týká sportovní činnosti – soutěž volejbalistek i soutěž stolních tenistů byly
předčasně ukončeny. Ženy zakončily sezónu na 9. příčce a vzhledem k rozhodnutí vedení
soutěže, že nebude nikdo sestupovat, se můžeme i pro příští sezónu těšit na krajský pře-
bor 1. třídy. Stolní tenisté obsadili v nedohraném okresním přeboru 2. místo. Aktuálně
probíhají jednání o rozšíření krajského přeboru, což by pro naše muže nabízelo možnost
hrát v příští sezóně tuto soutěž. Jednání ale ještě nejsou u konce. 

Plánované akce
      V souladu s aktuální situací plánujeme uspořádat následující akce. 

sobota 29. srpna od 9:00 Studenecké mixy – volejbalový turnaj

neděle 30. srpna od 14:00 Dětské soutěžní odpoledne

sobota 19. září od 20:00 Velký letní bál

sobota 14. listopadu od 20:20:20 Svatomartinský folkový večer

Za jednotu Orla Václav Urban
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ZdravotnIcká Záchranná služba lIbereckého kraje:

děkujeme Za Pomoc I PodPoru
      Nouzový stav je za námi a podle všech čísel je možné říci, že Česká republika, potažmo
Liberecký kraj, jej úspěšně zvládl. Roušky se už asi natrvalo stanou nezbytným oděvním do-
plňkem, který budeme v době nachlazení a chřipek všichni vytahovat ze skříní, stejně tak
my ve Zdravotnické záchranné službě Libereckého kraje počítáme s tím, že ochranné po-
můcky budeme využívat v mnohem větší míře. 
      Pro nás na záchrance byl stav nouze – pomineme-li pracovní nasazení a opatření – na-
prosto překvapivý v jednom: nečekali jsme, že se vzedme taková vlna solidarity se všemi,
kdo nemohli zůstat doma se svými blízkými a museli každý den do práce, aby se život ne-
zastavil. Ať už to byli zdravotníci, členové Integrovaného záchranného systému, prodavači,
pošťáci… Nebo kdokoliv jiný z těch, co byli dennodenně ve styku s lidmi. Překvapilo nás,
kolik nám chodilo podpůrných dopisů nebo SMS zpráv, kolik lidí nás podporovalo potle-
skem. A kolik lidí a firem nám nabídlo svou materiální pomoc. 
      Těm všem bychom chtěli ještě jednou poděkovat. A u těch, kdo nám pomáhali nejvíc,
bychom chtěli, aby se o nich vědělo. 
      Proto jsme vytvořili samo-
lepku „Pomohli jsme 1. linii
v těžké době“. Je samozřejmě
na každém, zda ji vylepí, my
bychom ale chtěli, aby ji maji-
telé a provozovatelé firem, co
k nám nezůstali lhostejní, brali
jako určitý druh podpory od
nás. Aby lidé například věděli,
že restaurace, do které jdou na
oběd, v době nouze nezůstala
lhostejná k jiným. 
      Na snímku předáváme sa-
molepku majiteli liberecké re-
staurace Street Pho, která nám
svou pomoc nabídla jako
úplně první. Seznam všech,
kdo nás podpořili, je na našich stránkách www. zzslk. cz
      „Děkujeme všem. Ale úplně v první řadě bych rád poděkoval všem našim zaměstnancům

a spolupracovníkům Zdravotnické záchranné služby, “ řekl ředitel ZZS LK Luděk Kramář. Zdů-
raznil, že zejména první dny nouzového stavu, kdy se nevědělo, zda bude dostatek ochran-
ných pomůcek a jak se nemoc Covid-19 v České republice rozjede, se všichni na záchrance
semkli a ukázali, že jsou opravdu jeden profesionální tým. 

Michael Georgiev – ZZS LK
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hasIčI radí
občanům
užijte si léto bez zbytečných požárů
      Letní teplé počasí s nízkým počtem dešťových srážek zvyšuje nebezpečí vzniku po-
žárů. Nadměrné vysychání lesů, luk a polí usnadňuje vznik a rychlé šíření požárů ve volné
přírodě. Ušetřeny nezůstávají ani osamocené stromy, které při letních bouřkách může
zasáhnout blesk. Hlavní příčinou vzniku požárů v těchto dnech je lidská nedbalost. Nej-
častěji vznikají požáry z důvodu špatného zabezpečení či nedohašení ohniště nebo od-
hozením nedopalku cigarety do volné přírody. 

Pozor na: 
      •   odhozené cigaretové nedopalky do volné přírody, 
      •   skleněné předměty a sklo, z nichž se vlivem slunečního záření může stát lupa

a zapálit suchou trávu, hořlavé předměty i stavby, 
      •   zapalovače nechané ve vozech, na verandách a balkonech; vlivem slunečního zá-

ření může dojít k výbuchu a následnému požáru, 
      •   jiskry, které při silném větru odlétají z ohniště či grilu, 
      •   stodoly a kůlny, kde se skladuje uhlí, vlhké seno a sláma na hromadách v nevě-

traných prostorách; může snadno dojít k samovznícení. 

Doporučení při opékání, pálení táboráků a grilování
      •   Nerozdělávejte oheň ve vzdálenosti menší než 50 m od okraje lesa, v blízkosti zá-

stavby, ve vysoké trávě, v blízkosti stromů atd. 
      •   K rozdělávání ohně využijte tábořiště, ohniště, krby. 
      •   Místo pálení vždy ohraničte zeminou nebo kameny a izolujte od okolní trávy. 
      •   Oheň nikdy nerozdělávejte pomocí hořlavých kapalin. 
      •   Při pálení a grilování mějte u sebe základní hasební prostředky – vodu, písek nebo

hasicí sprej, popř. lopatu a rukavice. 
      •   Při náhlé změně počasí, především silném větru, oheň ihned uhaste. 
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      •   Neuhašená ohniště nikdy neponechávejte bez dozoru dospělé osoby. 
      •   Ohniště po ukončení pálení či grilování vždy řádně uhaste, prolijte vodou nebo

zasypte zeminou. 
      •   V období sucha ohniště kontrolujte i v průběhu následujícího dne, popřípadě opět

prolijte vodou. 
      •   Nenechávejte děti v blízkosti otevřeného ohně bez dozoru dospělé osoby. 
      •   Pokud dojde k zapálení oděvu, který máte na sobě, a není po ruce dostatek vody

k uhašení, zachovejte klid, zastavte se, lehněte si na zem a„válejte sudy", čímž
dojde k zamezení přísunu kyslíku a uhašení ohně. Zasaženou osobu můžete přikrýt
kusem oděvu nebo deky z přírodního materiálu. Dejte pozor na látky z umělých
vláken, které by se mohly přiškvařit na tělo!

Jak snížit riziko požáru při sklizni obílí
      •   Obilí sklízejte přednostně v rizikovějších místech, například v blízkosti železničních

tratí a veřejných komunikací. 
      •   Dbejte na řádný technický stav mechanizačních prostředků pro sklizeň a usklad-

ňování obilí. 
      •   Stroje vybavte hasicími přístroji. 
      •   U mechanizace se spalovacími motory, při práci v prostředí s hořlavými látkami, je

nutné mít výfuky techniky opatřeny účinnými lapači jisker. 
      •   Mějte připravenou v blízkosti zásobu vody v cisterně nebo traktor s pluhem k pří-

padnému oborání ohniska požáru na poli. 

por. Mgr. Iva Michalíčková
koordinátorka preventivně výchovné činnosti

HZS Libereckého kraje

co dělat při požáru vozidla
      Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje eviduje ročně kolem 100 ohlášených po-
žárů dopravních prostředků. Mezi hlavní příčiny těchto požárů patří technické závady,
nejčastěji na elektroinstalaci a výfukovém potrubí, nebo úmyslné zapálení. Protože se
u podobné události můžeme ocitnout všichni, zopakujme si několik základních pravidel,
jak správně postupovat. 
      Začne-li se kouřit za jízdy z motorového prostoru vozidla nebo ucítíme-li zá-
pach spáleniny, je třeba okamžitě zastavit, vyndat klíče ze zapalování a rychle auto
opustit. Než vystoupíme z vozidla, oblékneme si reflexní vestu. Nezapomeneme
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z vozu pomoci dětem, starším a nepohyblivým osobám, případně zvířatům. Zůstaneme
v dostatečné vzdálenosti mimo vozovku, pokud možno za svodidly. Pokud to situace
umožňuje, nezastavujeme poblíž míst, kde by požár mohl způsobit další škody, například
v blízkosti jiných vozidel, budov, benzínových čerpacích stanic, plastových kontejnerů
a popelnic nebo v tunelech. Je nutno si uvědomit, že i při zatažené ruční brzdě může
dojít k jejímu přehoření a samovolnému rozjetí vozidla z kopce. Z tohoto důvodu je
vhodné u hořícího vozidla nechat zařazen rychlostní stupeň. Poté ihned zavoláme ha-
siče na čísle 150 nebo 112. 
      V případě, že to situace umožňuje a rozhodneme se požár hasit hasicím přístrojem
z výbavy vozidla, je třeba postupovat velmi opatrně. Hasicí přístroj můžeme použít
pouze na začínající požár. K hořícímu vozidlu přistupujeme ze směru po větru. Hasicím
přístrojem je třeba hasit pouze přes mezeru mírně otevřené kapoty i z důvodu větší
účinnosti hasebního prášku. Při otevření kapoty motorového prostoru by došlo k rych-
lému přístupu vzduchu, který by podpořil hoření. Pozor na popáleniny od rozpálené ka-
poty. 
      Pokud už z vozu šlehají plameny a nenacházejí se v něm žádné osoby, tak se k vozu
nepřibližujeme. Mohlo by dojít ke zranění. Hašení většího požáru přenecháme hasi-
čům, kteří jsou vybaveni vhodnou technikou a především ochrannými pomůckami. 
      Nejvhodnější hasicí přístroj pro osobní vozidla je práškový, který můžeme za-
koupit ve většině prodejen s autodíly a autodoplňky. Postačí malý kilový nebo dvouki-
lový. V některých zemích EU tvoří povinnou výbavu vozidla. Hasicí přístroj umístíme ve
voze co nejblíže řidiči, tak aby v případě dopravní nehody nemohl zranit osádku vozidla.
Nejlepší je uchycení v dosahu pro rychlé použití, k podlaze pod jedním z předních se-
dadel, případně ve schránce před spolujezdcem. Kromě hasicího přístroje je vhodné mít
ve svém vozidle také řezač pásů, který umožní v případě potřeby přeřezat zapnuté bez-
pečnostní pásy a dostat se tak rychleji z vozidla. 

por. Mgr. Iva Michalíčková
koordinátorka preventivně výchovné činnosti

HZS Libereckého kraje
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beZPečně na sIlnIcích
v lIbereckém krajI
dopravní nehody v kraji si letos vyžádaly už 5 obětí
a 17 těžce zraněných. Zabíjí alkohol a rychlost
      Policisté od ledna do května letošního roku šetřili v Libereckém kraji 1 714 do-
pravních nehod. Oproti loňsku je jich za prvních pět měsíců evidováno sice o 188
méně, nepříznivé však je, že se zvýšil počet tragických nehod, které skončily
úmrtím. Viníkem těchto smrtelných střetů byl alkohol za volantem a rychlost. Kraj
společně s Policií ČR, Týmem silniční bezpečnosti a BESIPem pokračuje v progra-
mech prevence jak mezi dospělými, tak dětmi. 
      Na silnicích v Libereckém kraji letos přišlo o život 5 lidí, 17 osob bylo těžce zraněno.
Další dopravní nehody si vyžádaly 336 lehce zraněných. „Porovnáme-li výsledky s prvními
pěti měsíci loňského roku evidujeme o dvě oběti dopravních nehod více, o 4 osoby pak me-
ziročně klesl počet těžce zraněných. Z dlouhodobého hlediska však sledujeme sestupný trend
následků nehod, k čemuž přispívá také řada preventivních programů, které se u nás realizují“
říká Jan Frieser, vrchní komisař Krajského ředitelství policie Libereckého kraje a dodává,
že meziroční srovnání není příznivé v celé České republice. Od ledna do května přišlo
o život 182 lidí, což představuje meziroční nárůst o 7 obětí. Dohromady policisté na če-
ských silnicích šetřili už 36 307 dopravních nehod. 
      V rámci okresů je na tom nejhůře Liberecko, kde při nehodách zemřeli tři lidé, další
dva skončili s vážným poraněním. Dále Semilsko, kde při nehodách zemřeli dva lidé, pět
se jich těžce zranilo. Českolipsko eviduje sedm těžce zraněných. V okresu Jablonec si
prvních pět měsíců letošního roku vyžádalo tři těžce zraněné. 
      Počet dopravních nehod zaviněných řidiči motorových vozidel klesl meziročně o 143
na 1 239. Žebříček viníků vede v policejních statistikách zvěř a domácí zvířata. Za viníky
jsou označena ve 392 případech. Řidiči nemotorových vozidel způsobili 51 nehod
a chodci 8 dalších. V 8 případech byla na vině závada pozemní komunikace. Požití ná-
vykových látek může za 108 nehod, což je ve srovnání s předchozím rokem o 34 případů
více. „Alkohol za volantem je letos v našem kraji opravdu závažným problémem. Počet
nehod, kdy byl u viníka nehody zaznamenán alkohol nebo drogy, výrazně vzrostl. Více jak
polovina těchto nehod byla způsobena řidiči s hladinou vyšší než 1,5 promile, což předsta-
vuje již středně těžkou opilost. Nejen že takový řidič podstupuje mnohonásobně vyšší riziko
nehody, ale při samotné nehodě se hůře chrání a následky bývají těžké až fatální“ upozor-
ňuje Jan Polák, ředitel Týmu silniční bezpečnosti. 
      Liberecký kraj a jeho partneři věnují zvýšení bezpečnosti silničního provozu trvalou
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pozornost. „Naše preventivní programy běží již na plné obrátky. Mimo akce dopravní vý-
chovy jsme se v poslední době věnovali učitelům v autoškolách a pořádali jsme pro ně zají-
mavý seminář a kurz. Připravujeme také osvětovou kampaň zaměřenou na problematiku
alkoholu za volantem, nepřiměřené rychlosti a používání mobilních telefonů. S šířením této

Studenecký zpravodaj                                                                                                                                                          3 I 2020

34

Položka Počet neh. Nárůst o +/- Usmrc. Nárůst o +/- Těžce zr.
I.Nehody podle následků
Celkem nehod 1714 -188 5 2 17
Pouze s hm.skodou 1414 -159 .. ... ...
Pozar vozidla 0 0 0 0 0
II.Nehody podle zavineni
Ridicem mot.voz. 1239 -143 5 2 12
Ridicem nemot.voz. 51 17 0 0 4
z toho detmi 3 -4 0 0 0
Chodcem 8 -11 0 0 0
z toho detmi 4 -4 0 0 0
Jinym ucastnikem 4 1 0 0 0
Zavada komunikace 8 -16 0 0 0
Tech zavadou voz. 3 -2 0 0 0
Lesni zveri, dom. zvir. 392 -31 0 0 0
Jine zavineni 9 -3 0 0 1
III.Hlavni priciny (jen MV)
Neprim. rychlost 202 -80 2 2 3
Nespr. predjizdeni 33 7 0 0 0
Nedani prednosti 133 12 0 0 4
Nesp. zp. jizdy 871 -82 3 0 5
IV.Podle mista
Zeleznici prejezd 6 -3 0 0 0
V obci 1084 -87 1 -1 9
Mimo obec 630 -101 4 3 8
0 dalnice 6 -3 0 0 0
1 silnice 1.tridy 409 -50 4 4 4
2 silnice 2.tridy 244 -17 1 0 2
3 silnice 3.tridy 303 15 0 -1 4
4 uzel (tj. krizovatka sledovana ve vybr.mest 0 0 0 0 0
5 komunikace sledovana (ve vybranych mestech) 0 0 0 0 0
6 komunikace mistni 563 -87 0 -1 5
7 komunikace ucelova - polni,lesni cesty apd. 12 1 0 0 2
8 komunikace ucelova - ostatni (parkoviste ap 177 -47 0 0 0
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osvěty nám pomohou známí sportovci z našeho kraje“ dodává Jan Sviták, náměstek hejt-
mana pro resort dopravy, investic a veřejných zakázek. 

Jan Polák
Koordinátor bezpečnosti silničního provozu

 Nárůst o +/- Lehce zr. Nárůst o +/- Hm.škoda *100 KC Nárůst o +/- Alkohol Nárůst o +/- Obec Nárůst o +/- 

-4 336 -43 771957 -382533 101 31 1084 -87
... ... ... 555581 -312904 56 10 874 -91
0 0 0 0 0 0 0 0 0

-9 278 -47 632827 -353822 89 26 969 -71
4 42 14 1864 -136 11 5 37 13
0 2 -4 259 -32 0 0 3 -3
0 7 -12 230 -736 1 0 8 -11
0 4 -3 50 -256 0 0 4 -4
0 1 0 700 -400 0 0 3 1
0 0 0 4221 229 0 0 4 -14
0 2 0 1900 -135 0 0 0 -2
0 3 1 127865 -25983 0 0 57 0
1 3 1 2350 -1550 0 0 6 -3

-4 79 -31 142870 -83211 27 1 99 -31
-2 9 3 23085 5328 0 -1 16 1
-1 70 -10 100986 -283135 7 4 114 16
-2 120 -9 365886 7196 55 22 740 -57

-1 1 -1 7360 -278230 1 0 4 -3
1 239 11 435641 -290774 69 15 1084 -87

-5 97 -54 336316 -91759 32 16 0 0
0 0 -6 5790 -5220 1 1 0 0

-1 84 -26 277252 -37510 21 7 99 19
-3 62 6 102243 -27596 11 0 104 13
2 78 -2 136479 -5630 28 14 172 -4
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

-3 104 -11 207474 -289899 33 6 530 -76
1 4 1 6311 3710 1 -1 9 0
0 4 -5 36408 -20388 6 4 170 -39
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Položka Počet neh. Nárůst o +/- Usmrc. Nárůst o +/- Těžce zr.
V.Den v tydnu
NEDELE 169 -34 1 1 2
PONDELI 259 -23 0 -1 4
UTERY 249 -29 0 0 1
STREDA 246 -30 1 1 1
CTVRTEK 278 -4 1 1 4
PATEK 284 -38 0 -1 3
SOBOTA 229 -30 2 1 2
VI.Omamne a navykove
latky u vinika
Alkohol u vinika 
do 0.24 prom. 3 2 0 0 0
Alkohol u vinika 
0.24-0.5 prom. 7 0 1 1 2
Alkohol u vinika 
0.6-0.8 prom. 3 -2 0 0 0
Alkohol u vinika 
0.8-1.0 prom. a vice 4 1 1 1 1
Alkohol u vinika 
1.0-1.5 prom. 21 13 0 0 0
Alkohol u vinika 
1.5 prom. a vice 62 20 1 1 2
Alkohol a drogy 
u vinika 1 -3 0 0 1
Drogy 
u vinika 7 3 0 0 0
VII. Druh vozidla
0 moped 2 0 0 0 0
1 maly motocykl (do 50 ccm) 1 0 0 0 0
2 motocykl (vcetne sidecaru, skutru, apod.) 20 -8 1 1 2
3 osobni automobil bez privesu 708 -83 4 1 10
4 osobni automobil s privesem 3 -5 0 0 0
5 nakladni automobil (vcetne multikary atd.) 104 -4 0 0 0
6 nakladni automobil s privesem 19 0 0 0
7 nakladni automobil s navesem 33 -22 0 0
8 autobus 18 2 0 0
9 traktor (i s privesem) 3 -7 0 0
10 tramvaj 1 -3 0 0
11 trolejbus 0 0 0 0
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 Nárůst o +/- Lehce zr. Nárůst o +/- Hm.škoda *100 KC Nárůst o +/- Alkohol Nárůst o +/- Obec Nárůst o +/- 

-2 43 -8 73739 -19849 18 3 91 -20
-3 48 -7 115820 -45651 12 4 165 -11
1 44 -16 93365 -263564 11 7 154 -34
0 51 2 120526 -24742 17 11 169 2
1 40 -15 131696 -966 12 2 188 13
2 56 -5 109645 -43775 9 -1 183 -12

-3 54 6 127166 16014 22 5 134 -25

0 0 0 1800 900 ******* 3620 2 1

2 7 6 8630 6250 ******* 3620 5 1

0 1 1 2210 890 ******* 3620 1 -4

1 2 1 11182 8662 ******* 3620 2 0

0 14 8 15410 9695 ******* 3620 13 8

2 27 7 52151 29138 ******* 3620 45 12

1 0 -1 200 -2760 ******* 3620 1 -3

0 3 2 11000 6700 ******* 3620 7 3

0 2 1 100 -450 1 1 1 -1
0 1 0 10 -90 0 0 1 0

-4 15 -6 9070 -10215 4 2 11 1
0 231 -18 467790 -34241 78 21 518 -40
0 3 -2 1010 -4316 0 0 2 -1

-2 11 -16 59599 -257966 4 2 83 -1
0 0 1 -1 9110 1855 1 1 13 2
0 0 1 -4 11365 -42792 0 0 26 -8
0 -2 2 0 11180 4218 0 0 16 1
0 0 1 1 560 -1585 0 0 3 -5
0 0 0 -1 410 -1435 0 0 1 -3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Položka Počet neh. Nárůst o +/- Usmrc. Nárůst o +/- Těžce zr.
12 jine motorove vozidlo (zemedelske,stavebni 2 -5 0 0 0
13 jizdni kolo 47 21 0 0 4
dite 3 -3 0 0 0

14 povoz, jizda na koni 0 0 0 0 0
15 jine nemotorove vozidlo 0 -3 0 0 0
16 vlak 0 0 0 0 0
17 nezjisteno, ridic ujel 329 -9 0 0 0
18 jiny druh vozidla 0 0 0 0 0
VIII. Charakter vozidla
0 nezjisteno 1 -332 0 0 0
1 soukrome, nevyuzivane k vydelecne cinnosti 592 -52 2 0 9
2 soukrome, vyuzivane k vydel. cinnosti 13 -7 0 0 0
3 soukroma organizace(podnikatel, S.R.O.,atd) 225 -29 3 2 3
4 verejna hromadna doprava 3 -1 0 0 0
5 mestska hromadna doprava 7 -2 0 0 0
6 mezinarodni kamionova doprava 0 0 0 0 0
7 TAXI 5 -2 0 0 0
8 statni podnik, statni organizace 9 -8 0 0 0
9 registrovano mimo uzemi cR 35 -25 0 0 0
10 zastupitelsky urad 0 0 0 0 0
11 ministerstvo vnitra 1 -1 0 0 0
12 policie cR 19 -8 0 0 0
13 mestska, obecni policie 0 0 0 0 0
14 soukrome bezpecnostni agentury 0 0 0 0 0
15 ministerstvo obrany 4 4 0 0 0
16 jine 0 0 0 0 0
17 odcizene, neopravnene pouzivane 0 -5 0 0 0
IX Druh nehody
0 jiny druh nehody 52 -17 0 0 3
1 srazka s jedoucim nekolejovym vozidlem 327 -13 3 1 4
2 srazka s vozidlem zaparkovanym, odstav. 379 -55 0 0 0
3 srazka s pevnou prekazkou 431 -72 1 0 3
4 srazka s chodcem 47 -12 1 1 2
dite 9 -9 0 0
5 srazka s lesni zveri 378 -37 0 0
6 srazka s domacim zviretem 16 8 0 0
7 srazka s vlakem 1 -4 0 0
8 srazka s tramvaji 4 -1 0 0
9 havarie 79 15 0 0
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 Nárůst o +/- Lehce zr. Nárůst o +/- Hm.škoda *100 KC Nárůst o +/- Alkohol Nárůst o +/- Obec Nárůst o +/- 
-1 2 0 52 -6118 1 -1 2 -2
4 41 17 1364 50 11 5 33 16
0 2 -3 259 68 0 0 3 -2
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 -3 0 -115 0 0 0 -2
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 9 -1 63071 -758 0 0 296 -15
0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 -9 50 -63208 0 0 1 -305
-5 203 -25 328942 -29715 72 22 428 -17
0 4 -2 10350 -1205 0 0 12 -4
0 47 -11 181912 -295055 13 7 174 -8
0 0 -1 1760 540 0 0 3 -1

-2 2 1 4730 2743 0 0 7 -2
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 3 2 2730 1380 2 2 5 -1

-1 1 -5 7470 -1090 0 -1 9 -1
-1 9 -5 23170 -27995 2 -4 21 -14
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 101 -1249 0 0 0 -1
0 1 1 5131 -829 0 0 16 -6
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 3910 3910 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 -1 0 -4620 0 0 0 -4

2 13 -4 11006 -5031 1 1 28 -21
-2 143 -32 294094 -4629 20 4 240 10
0 11 4 94712 -14904 14 2 370 -46

-4 54 -19 215261 -40459 41 10 305 -18
-3 42 -8 3371 -1221 1 -1 45 -12

0 0 10 -5 650 297 0 0 9 -9
0 0 2 0 125145 -26413 0 0 46 -6
0 0 1 1 3120 830 0 0 11 6
0 -1 1 0 4550 -280100 0 0 1 -3
0 0 1 0 3920 1045 1 1 4 -1
5 4 68 15 16778 -11651 23 14 34 4
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Položka Počet neh. Nárůst o +/- Usmrc. Nárůst o +/- Těžce zr.
X. Stav povrchu voz.
0 jiny stav povrchu vozovky v dobe nehody 3 -1 0 0 0
1 povrch suchy, neznecisteny 985 -130 3 0 11
2 povrch suchy, znecisteny (pisek,prach,listi 11 -8 0 0 0
3 povrch mokry 633 90 2 2 5
4 na vozovce je blato 1 -1 0 0 0
5 na vozovce je naledi, ujety snih - posypane 15 -48 0 0 1
6 na vozovce je naledi, ujety snih - neposypa 39 -42 0 0 0
7 na vozovce je rozlity olej, nafta apod. 0 0 0 0 0
8 souvisla snehova vrstva, rozbredly snih 26 -48 0 0 0
9 nahla zmena stavu vozovky (namraza na mostu 1 0 0 0 0
XI. Viditelnost
1 ve dne, viditelnost nezhorsena vlivem povet 1025 -104 3 1 15
2 ve dne, zhorsena viditelnost (svitani,soumr 112 -5 0 -1 0
3 ve dne, zhorsena viditelnost vlivem povetr. 96 -12 0 0 0
4 v noci, s ver.osvetlenim, nezhorsena povetr 190 -13 0 0 0
5 v noci, s ver.osvetlenim, zhorsena povetr.p 35 3 0 0 0
6 v noci, bez ver.osvetleni, nezhorsena povet 218 -53 1 1 2
7 v noci, bez ver.osvetleni, zhorsena povetr. 38 -4 1 1 0
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 Nárůst o +/- Lehce zr. Nárůst o +/- Hm.škoda *100 KC Nárůst o +/- Alkohol Nárůst o +/- Obec Nárůst o +/- 

0 0 -2 320 -3390 1 1 3 1
-7 186 -48 403327 -369415 59 11 636 -48
0 2 -6 6930 3454 0 -1 9 -8
4 130 31 314045 61773 39 24 389 66
0 0 0 70 -480 0 -1 1 0
0 4 -9 11840 -25811 2 1 9 -28

-1 9 -9 21935 -23749 0 -2 23 -34
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 5 0 12230 -25975 0 -2 14 -36
0 0 0 1260 1060 0 0 0 0

-6 238 -30 446548 -381785 49 21 757 -55
0 14 3 53814 12918 4 1 45 1
0 20 -3 59282 9389 3 0 65 -6
0 32 0 82438 1937 24 2 162 -18
0 12 9 17645 5675 6 5 29 4
2 18 -13 97145 -20882 13 1 22 -16
0 2 -9 15085 -9785 2 1 4 3
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