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Zprávy ObecníhO úřadu
Přístavba ZŠ a MŠ Studenec

3

       Čtvrté číslo našeho Zpravodaje nejde
začít radostnější zprávou, než je tato. V úterý
9. června jsme dostali informaci, že naše
největší investiční akce v novodobé historii
naší obce dostala i historicky nejvyšší mo-
žnou dotaci ve výši 20 000 000 Kč. 
Jsem moc rád, že se s Vámi mohu podělit
o tuto, pro nás tolik zásadní věc, a zároveň
Vám přinést ne částečně radostnou zprávu
(tak jsem to psal v minulém vydání Zpravo-
daje), ale tu maximálně možnou. Také Vám
ale chci poděkovat za podporu, sdílení
a společné netrpělivé očekávání, jak naše
podaná žádost dopadne. Děkuji. 
S přidělenými financemi však nastávají
i další spojené náležitosti, včetně splnění
podmínek, které má každý poskytovatel do-
tace jiné. Tyto peníze jsou ze zdrojů Minis-
terstva financí ČR a jsou určeny pouze pro
tento rok. Musíme se vypořádat nejenom
s dalšími dokumenty, ale i s převody peněz,
jelikož budeme dokládat již proplacené fak-
tury, tak i ty následné. Jen pro zajímavost,
v době uzávěrky tohoto čísla Zpravodaje
jsme kromě informace o obdržení dotace za
celou uplynulou dobu nedostali žádné další
podklady, jak s ní naložit, co splnit, přitom
vše musíme zvládnout do konce tohoto
roku. 
Jak vidíte, stavba se nám posunula opět ku-
předu. Již jsme nad úrovní terénu a máme
vylitou první stropní desku. Děti i pedago-
gický sbor tak bude v září, při nástupu do
školy, čekat zásadní změna při výhledu ze
svých tříd. 

Mgr. Jiří Ulvr, starosta

10. července 2020

19. června 2020

17. července 2020

28. července 2020
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Nová workoutová hřiště
ve Studenci a v Zálesní Lhotě
      Všichni se shodneme, že tento kalen-
dářní rok je opravdu jiný, zvláštní, nepře-
dvídatelný, kdy převládají spíše negativní
zprávy nad těmi pozitivními. Věřte mi,
a o to víc jsem rád, že se s Vámi můžu po-
dělit o další radostnou zprávu. 
V rámci rozvojového plánu naší obce pro
roky 2019–2022 jsme si mimo jiné stanovili
i další plánované investiční akce, a to wor-
koutová hřiště, které chceme realizovat ve
Studenci i v Zálesní Lhotě. Podmínkou vý-

stavby, která vzešla z jednání zastupitel-
stva, bylo získání dotace, jelikož tyto
stavby jsou poměrně nákladné a zároveň
nepatří mezi ty nejdůležitější a nejpotřeb-
nější záležitosti, které se musí udělat v co
nejkratším termínu. 
      Zásadním krokem pro nás všechny je
to, že Obec Studenec získala na tato nová
hřiště další dotaci, a to rovněž v maximální

výši 1 529 814 Kč. V současné době děláme
vše, aby se tyto stavby zrealizovaly ještě
v tomto roce. Přidávám vizualizaci, jak by
měla hřiště vypadat. Ve Studenci bude
umístěno podél cesty mezi multifunkčním
hřištěm a sokolovnou, v Zálesní Lhotě pak
v oddechovém prostoru u lípy, vedle za-
hrady mateřské školy. 

Mgr. Jiří Ulvr, starosta

Studenec

Zálesní Lhota
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      Po delší době Vám přináším aktuální
zprávy ohledně studeneckého zámku, ob-
držené v červnu od hlavního projektanta,
který zastupuje budoucího nového inves-
tora. 
      I když naše obec není majitelem těchto
nemovitostí, všichni si moc přejeme, aby
byl zámek ve Studenci po mnoha letech
opět smysluplně využíván a dostal nový
vzhled. Jsem proto rád, že Vám můžu před-
stavit letošní, investorem schválenou stu-
dii stavby, ve které jsou zahrnuty kromě
apartmánů pro seniory také služby (ordi-
nace, kosmetika, kadeřnictví) a mnoho dal-
ších funkcí pro veřejnost – kavárna, bazén,
sauna, aerobic, joga. Součástí návrhu je
i řešení parkových úprav a vyhodnocení
stávající zeleně. 
      O tom, jak se bude situace kolem stu-
deneckého zámku dále vyvíjet, Vás bu-
deme samozřejmě informovat. 

Mgr. Jiří Ulvr, starosta

Studenecký zámek
Studenecký zpravodaj                                                                                                                                                          4 I 2020
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      Krajské zastupitelstvo dne 23. 6. schva-
lovalo žádosti o dotaci z rozpočtu Liberec-
kého kraje, Programu obnovy venkova. Jak
jsem Vás informoval v letošním druhém
čísle našeho Zpravodaje i naše obec podala
žádost, která se týkala pokrytí části nákladů
na opravy místních komunikací v Zálesní
Lhotě. 
V návaznosti na úsporná opatření, která
kraj přijal kvůli pandemii koronaviru a dra-
matickým dopadům do příjmů kraje, došlo
ke snížení výše přerozdělovaných finanč-
ních prostředků. 
Náš projekt byl v souladu s administrativ-
ními podmínkami, ale nemohl být podpo-

řen z důvodu nižší alokace finančních pro-
středků tohoto programu. 
      Ze stejných důvodů došlo pro letošní
rok k úplnému zmrazení Programu pod-
pora ochrany přírody a krajiny, ve kterém
jsme podali žádost na opravu kříže v Zá-
lesní Lhotě v polích u čp. 181. Věříme, že se
celková situace v dohledné době uklidní
a my tuto žádost opět podáme v čase vy-
psání nové dotační výzvy. 
      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
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sbĚr nebeZpeČnÉhO Odpadu a eLeKTrOZaříZení

      studenec                                                       Zálesní Lhota: 26. září 2020
      NO bude sbírán                                               u Svatých                                          8. 30
      od 5. 9. 2020 do 31. 10. 2020                     u Kynčlů                                            8. 40
      každou druhou sobotu ve                          u samoobsluhy                              8. 50
      sběrném dvoře v Kruhovce                        u hospody                                        9. 00 
      vždy od 9 do 12 hodin.                                u továrny                                          9. 15
                                                                                      na křižovatce                                  9. 30

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

pozor!
pneumatiky jsou sbírány pouze bez ráfků. 

pneumatiky z nákladních vozidel a traktorů nebereme!

ELEKTROZAŘÍZENÍ = všechno, co je na elektrický proud nebo na baterie

Informace
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Výsyp popelnic
      Na počátku měsíce srpna jsme zazna-
menali stížnost, že svozová firma nevysy-
pala popelnici. Dle komunikace se
svozovou firmou šlo popelnici naplněnou
méně než do poloviny a taková by neměla
být ani přistavena k vývozu z ekonomic-
kých důvodů. Vývoz jedné popelnice při
svozu v určený termín stojí 63 Kč + cena za
likvidaci množství odpadu. Pokud je přista-
vena popelnice poloprázdná, svozová
firma ji vysype a napočítá na fakturu. Není 
v silách pracovníků obce kontrolovat při
každém termínu svozu všechny popelnice,
jak jsou naplněné. Je tedy zejména na pří-
stupu nás občanů, jak kvalitně třídíme
a jaký objem odpadu je odvážen. Pomozte

nám tedy snížit celkové náklady na likvi-
daci odpadů tak, že budete zodpovědně
přistavovat popelnice naplněné a nikoli
poloprázdné. Děkujeme za Váš zodpo-
vědný přístup. 

Ing. Martin Mühlbach, místostarosta

Pytle s tříděným
odpadem
      Naplněné pytle se odkládají vždy první
pondělí v měsíci na sběrná místa!
      Příklad pro občany, kteří nevědí, co je
to první pondělí v měsíci: pondělí 31. srpna
není první pondělí v měsíci, ale pondělí 1.
září opravdu je první pondělí v novém mě-
síci (první pondělí může být pouze od 1 do
7 dne v měsíci). 
      POZOR! Ostatní odpady nepatří na
sběrná místa, ale jsou sbírány odděleně –
popelnice, velkoobjemové kontejnery,
mobilní sběr nebezpečného odpadu
a elektrozařízení. 
      Pokud budeme tato pravidla dodržo-
vat, tak se nemůže stát, že se na sběrném
místě najdou pytle naplněné plenami, růz-
ným domácím odpadem, popelem a po-
máháte tím k udržování pořádku na
sběrných místech. 

Ing. Martin Mühlbach, místostarosta
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Kontejnery na komunální odpad
budou umístěny v Zálesní Lhotě od
25. 9. do 27. 9. 2020 u skladovací haly
ZETKY Strážník a. s. za kostelem! Ve
Studenci budou kontejnery umís-
těny ve sběrném dvoře v Kruhovce
u haly každou druhou sobotu od 5. 9.
2020 (19. 9., 3. 10., 17. 10.) do 31. 10.
2020 od 9 do 12 hod. 
Uložení odpadu do kontejneru bude
možné pouze pro občany Studence
a Zálesní Lhoty, pro majitele nemo-
vitostí na území našich vesnic a po
předložení občanského průkazu!

Děkujeme. OÚ Studenec
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      Jedním z projednávaných bodů byla
zpráva o uplatňování územního plánu Stu-
denec. V rámci něho bylo schváleno usne-
sení, které umožní dále pokračovat
v procesu změny územního plánu. 
      Na základě žádosti studenecké farnosti
byl odsouhlasen příspěvek na rekonstrukci
fary ve Studenci ve výši 750 tisíc Kč. 
      Zastupitelé také schválili závěrečný
účet obce a její závěrečný účet za rok 2019
včetně zprávy auditora, který přezkoumal
hospodaření s výsledkem „s výhradou“. Ta
se týkala toho, že do účetnictví nebylo pro-
mítnuto opatření v podobě schválené za-
stupitelstvem. 

      V dalších bodech zastupitelstvo pro-
jednalo a schválilo:
– účetní závěrku obce k 31. prosinci 2019, 
– rozpočtové změny za rok 2020 č. 1, 
– půjčky z Fondu rozvoje bydlení čtyřem

zájemcům v souhrnné výši 1,15 mil. Kč, 
– prodeje pozemků v katastrálních úze-

mích Zálesní Lhota a Horka u Staré Paky, 
– vzali na vědomí zprávu finančního vý-

boru a zrušení letošní pouťové zábavy
i atrakcí vzhledem k aktuálním omeze-
ním. 

      V diskusi pan starosta informoval o ná-
sledujících záležitostech:
– Ze strany ministerstva financí byla po-

Z Jednání ZasTupI  
Třetí jednání studeneckých zastupitelů v roce 2020 proběhlo 15. června za účasti všech
15 zastupitelů a 11 občanů. 

NAŠE OBEC BUDE EFEKTIVNĚJI
TŘÍDIT ODPAD Z DOMÁCNOSTÍ!
      Tento článek navazuje na příspěvek zveřejněný v loňském vydání Zpravodaje 4/2019 pod
názvem „Je možné ještě efektivněji třídit odpad z domácností?“ a zároveň tím přinášíme
další radostnou zprávu, jelikož v opakované výzvě žádosti o dotaci byl Svazek obcí Jilemnicko
úspěšný, a tím i úspěšné obce svazku, které se do této výzvy zapojily, včetně té naší! 

door-to-door na Jilemnicku
      Jilemnicko – svazek obcí předložil na začátku roku 2020 žádost o dotaci z Operačního
programu Životní prostředí pro šest svých členských obcí, které projevily zájem o umís-
tění barevných nádob na tříděný odpad přímo u domů svých obyvatel. Žádost byla před-
ložena opakovaně, a proto všichni doufali, že tentokrát získá dostatečné bodové
hodnocení, aby byla finančně podpořena. Na začátku srpna přišla potěšující zpráva, tedy,
že bude možné v následujícím roce a půl projekt „Jilemnicko - Systém odděleného sběru
materiálově využitelných odpadů“ získanou dotací zrealizovat. 
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tvrzena dotace na akci „Přístavba ZŠ a MŠ
Studenec“, a to v plné výši 20 mil. Kč. 

– Vláda ČR rozhodla, že se kompenzace
pro OSVČ budou přibližně ze čtvrtiny
platit z rozpočtu obcí, ač do té doby fi-
nanční podporu v rámci všech opatření
plně hradil stát. Pro obec Studenec to
znamená propad příjmů o více než 2 mi-
liony Kč. 

– Obec obdržela dotaci na zmírnění kůrov-
cové kalamity ve výši 115 tisíc Kč. 

– Na silnici na hranici krajů mezi Zálesní
Lhotou a Dolní Brannou a v Dolní Branné
v zatáčce bude vybudován nový, proti-
smykový povrch. 

– Znovu se otevřela jednání s Městem Ji-
lemnice o působení tamní městské poli-

cie ve Studenci, především by se jednalo
o měření rychlosti a odchyt psů. 

– Byla připravena nová verze studie rekon-
strukce studeneckého zámku. Investor
bude pozván na další jednání zastupitel-
stva. 

– Vyřídil od pana Rostislava Lukeše podě-
kování za finanční dar. 

– Poděkoval firmě ZETKA Strážník a TJ
Sokol Studenec za vstřícnost a součin-
nost při přístavbě školy a fotbalových
kabin. 

      Pan Martin Kuřík za skauty uvedl, že
přírodní lavičky jsou připraveny a rozmístí
se na vybraná místa během měsíce. 

   TeLsTva Obce

Obce Studenec, Roztoky u Jilemnice, Horní Branná, Vítkovice v Krkonoších, Mříčná
a město Jilemnice tak nabídnou svým občanům v průběhu roku 2022 novou službu od-
vozu některých surovin tříděného odpadu přímo “ode dveří“. Tomuto systému se také
říká door-to-door systém a jeho cílem je dále zvyšovat množství svezeného tříděného
odpadu, snížit množství sváženého komunálního odpadu a také ulevit místním sběrným
místům a sběrným dvorům. Zapojené obce vytipovaly vhodné svozové trasy pro umís-
tění především žlutých popelnic na plast a modrých na papír. Tyto budou přímo ve
správě jednotlivých domů a budou pravidelně vyváženy stejně jako klasické černé po-
pelnice, jen v delších časových intervalech. Jilemnicko se tak přidá k úspěšnému svozu
tříděného odpadu po vzoru ostatních regionů. 
      Součástí projektu je také posílení množství velkoobjemových kontejnerů pro biood-
pad v regionu a pořízení kvalitního a výkonného štěpkovače pro naše kompostárny.
Celý projekt je nyní ve fázi přípravy na výběrové řízení, které bude probíhat v podzimních
měsících. Samotná realizace zakázky a pořízení nádob připadne na rok 2021. Zahájení
svozu pak předpokládáme v průběhu roku 2022. Plánované náklady na celý projekt činí
4,5 milionu korun a výše dotace je 85% z těchto celkových nákladů. 

Ing. Radka Paulů
ředitelka Jilemnicka – svazku obcí
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Zamyšlení:
Pod tlakem svozovky i preferencí občanů
      Odpadová legislativa se schvaluje, výsledná podoba odpadových zákonů je očeká-
vána, ale definitivní ještě není. Jisté však je, že bude mít velký vliv na hospodaření s ko-
munálními odpady. Jak se nyní zachovat? Podnikat kroky vedoucí ke změně či vyčkávat?
      Kdo odpadovému hospodářství věnoval alespoň částečnou pozornost, ten tuší, že
ho čeká nelehká cesta vedoucí ke změně zajetého systému. Kdo odpadům rozumí, již si
zajistil informace a zajímá se o nové trendy, technologie a přístupy. Ti nejosvícenější už
postoupili tak daleko, že mají nad svým odpadovým hospodářstvím kontrolu a řídí jejich
tok od občanů až ke koncovému zařízení. 
      Cesta k tomuto modelu je však trnitá, plná práce, nepochopení na mnoha stranách
a často probdělých nocí, kdy si člověk říká, zda to vůbec má smysl. 
      Vážení odpovědní pracovníci v oblasti odpadů, má to smysl. Klobouk dolů před vámi
všemi, kteří jste měli či máte odvahu se touto cestou vydat. Ať již jste na samém začátku,
či už jste pokročili, vězte, že každý krok se počítá. 
      Ti, kteří nechávají starost o odpady zcela na dodavateli a jen podepisují faktury,
budou mít problém. I oni budou záhy čelit změnám a budou hledat řešení. A nebude to
jednoduché. Na jedné straně občané, kteří nechtějí platit vyšší poplatky za odpady, na
straně druhé mnohem vyšší finanční náklady na svoz a zejména dosud tolik oblíbené
levné skládkování. 
      Budit nevoli u občanů znamená podkopat si volební preference. Bojovat s nadná-
rodními svozovými společnostmi je jako dostat do ringu soupeře nejvyšší váhové kate-
gorie. Zejména malé obce jsou pro velké svozovky přítěží. Mají malý objem odpadu a pro
firmu, která široko daleko nemá konkurenci, nejsou zajímaví. A společnost orientovaná
na zisk, který ve velké míře ani nekončí v České republice, těží ze své pozice. Malé obci
nezbývá než platit a přijmout podmínky, které dostane. 
      Pokud se obec vzbouří a rozhodne se jít vlastní cestou svozu odpadu, často narazí
na překážky v podobě pokut za předčasné ukončení smlouvy, navýšených poplatků za
uložení odpadu na skládky apod. Obce, které po dlouhých peripetiích nevýhodného
dodavatele opustily, však zjišťují, že opustit letitý systém znamená ve výsledku úsporu
nákladů. 
      Jak si zajistit, aby ve smluvním vztahu mezi svozovou firmou a obcí byla obec sku-
tečným partnerem? Řešením mohou být svazky obcí či regionů u malých obcí a využí-
vání vlastních technických služeb. Důležitou roli hraje možnost kontroly a aktivní přístup
k odpadovému hospodářství. Velký význam má také důsledná edukace občanů, kteří
tvoří klíčový článek v systému nakládání s odpady. 
      Nikdo netvrdí, že zefektivnit odpadové hospodářství jde bez práce. Nicméně ať již
chceme nebo nechceme, změna se blíží. I sebelepší současný systém bude čelit novým
vnějším podmínkám. Najít funkční způsoby nakládání s odpady je nezbytné jak pro chod
obce, tak pro její ekonomiku. Hana Tomášková
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Převzato z www.komunalniekologie.cz
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Kaplička sv. Víta. Ku konci minulého roku
zbořena byla zděná kaplička, ve které byl
oltář a socha sv. Víta. Socha byla dřevěná
1, 5 m vysoká. Kaplička byla postavena
roku 1896 Janem Horáčkem (str. 18). Když
Marie Marková prodala pozemek na kte-
rém tato kaplička stála Bohumilu Erbanovi,
ten kapličku zbořil. Sochu ponechala si
Marie Marková. 

Počasí. Letošního roku byla zima velmi
mírná a sněhu bylo málo. Časté byly mlhy,
které byly příčinou tvoření silných vrstev ji-
novatky, která pak svou tíží lámala stromy
a trhala dráty elektrického vedení. Více
sněhu napadlo až v únoru. 

Lyžař. závody. 26. února uspořádány byly
tělocvičnou jednotou Sokol místní lyžařské
závody. 

Besídka. 5. března uspořádala tělocv. jed-
nota Sokol tělocvičnou besídku na oslavu
narozenin presidenta republiky T. G. Masa-
ryka. O presidentu Osvoboditeli promluvil
říd. uč. Jan Hák. Besídka se konala v hos-
tinci u Višňáků ve 3 hod. odpoledne. 

Cvičiště. Tělocvičná jednota Sokol spolu se
sportovním klubem pronajala letos od ma-
jitelky velkostatku Jany Hiltlové louku na
Smítech na 3 roky za ročních 616 Kč. Louka
byla upravena na letní cvičiště. 

Hřbitov. Na jaře letošního roku pořízena
byla k místnímu hřbitovu nová železná
vrata. 

Půjčka práce. V květnu upisována byla
půjčka práce, na kterou obec Studenec up-
sala 10 000 Kč. 

Obecní úřad. Dne 15. května odstěhován
byl obecní úřad od tajemníka Řehoře Ant.,
říd. učitele v. v., který se tohoto úřadu vzdal
ze zdravotích důvodů, k 1. náměstkovi sta-
rosty Františku Kuříkovi čp. 284, který za-
stupuje v úřadě starostu obce. 

Oslava M. J. Husa. Dne 5. července vzpo-
menuto bylo světlé památky M. Jana Husa
uspořádáním průvodu k hranici na Kovaří-
kově skále, kde k přítomným promluvil uč.
Jan Vágenknecht z Bukoviny. 

Počasí. 29. července spadlo velké množ-
ství krup, které v blízkém okolí nadělaly
mnoho škod na obilí (u Pecky). 

Sokol. cvičení. 6. srpna uspořádala tělo-
cvičná jednota Sokol zdařilé místní veřejné
cvičení na nově pronajatém letním cvičišti
na Smítech. 

Hasič. slavnost. 13. srpna byl znovu slav-
nostně rozvinut opravený prapor Sboru
dobrovolných hasičů. R. 1894 obdrželi ha-
siči tento prapor od majitele panství Jana
Hakla. Dnešní slavnost zahájena byla prů-
vodem, který šel od lípy Svobody na místo
slavnosti, t. j. na louku Josefa Martince. Po
případných proslovech předsedy Josefa
Karáska č. 19 a jednatele Karla Karáska
č. 303 byl prapor rozvinut. 

11

Výlety do studenecké
minulosti 32 I rok 1933

bez jazykové úpravy
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Školy. Zem. šk. rada v Praze svým výno-
sem ze dne 26. července t. r. povolila i letos
jednu (V. )postupnou třídu při zdejší
obecné škole, na které bylo zapsáno 1. září
173 dětí. 
Učitel Ladislav Nosek ustanoven byl na
měšť. školu do Jilemnice, uč. Jiřina Zelin-
ková rovněž přemístěna. Tato dvě uprázd-
něná místa obsazena byla učitelkami
Annou Lízrovou z Poniklé a Jarmilou Nýdr-
lovou z Jablonce nad Jizerou. 
Obecná škola byla o letošních prázdninách
opravena. Na přední a obě boční strany
budovy byla dána trvalá omítka, v přední
stěně byla zasazena nová větší okna
a nové dveře, nad základy provedena byla
isolace proti vlhku. Tuto opravu provedl
stavitel O. Rajm z Kruhu za 30. 900 Kč. Zdi
uvnitř budovy byly též opraveny, třídy
i chodby nově vymalovány, toto vše nákla-
dem 2260 Kč. 
Na škole měšťanské nenastaly žádné
změny ani ve sboru učitelském ani v roz-
místění tříd. Na této škole bylo 1. září 113
dětí. 

Silnice. 20. září započato bylo se stavbou
posledního dílu špatné cesty ve Studenci,
a to se stavbou okresní silnice od domu
Ant. Šulce č. 139 až na konec vsi směrem
ke Žďáru (k čp. 292). Stavba dokončena
byla v r. 1934. Na stavbu celé této okres. sil-
nice přispěla obec postupně v letech
1928–1936 částkou 135 367, 30 Kč. 

28. říjen. 28. říjen oslaven byl průvodem
od Špice k lípě Svobody, kde k shromáždě-
ným dětem, spolkům a četnému občan-
stvu promluvil továrník Josef Václavík
z Kruhu. Večer tohoto dne uspořádala ka-
tolická mládež přednášku se světelnými
obrazy: "Od chudé kolébky na stolec pre-
sidentský. "
Na podzim letošního roku rozšířil se velkou
měrou ve vsi i v širokém okolí záškrt. Ve

zdejší obci vyskytl se první případ této
zhoubné nemoci začátkem listopadu
a v krátké době onemocnělo na 30 dětí,
vesměs těžce. 3 děti zemřely. Místní školy
byly v době od 22. listopadu do 28. listo-
padu z této příčiny uzavřeny. 

Úmrtí. 12. prosince zemřel bývalý minis-
terský předseda republiky Československé
a její budovatel Dr. Antonín Švehla. Odešel
muž zasloužilý o vlast. 

Počasí. Letošní rok možno nazvati rokem
suchým. Dešťů bylo velmi málo a ty které
přišly, byly jen nepatrné vydatnosti.
V mnohých místech obce byl po dlouhou
dobu velký nedostatek vody. V polovině
listopadu nastaly pak silné mrazy, které
potrvaly již do konce roku. 
V letošním roce pokřtěno bylo v místním
kostele 22 novorozených dětí a uzavřeno
12 sňatků. Na místní hřbitov pohřbeno
bylo celkem 23 občanů. 
Továrna fmy Fejfar a Mládek zaměstnávala
letos průměrně 400 dělníků. 

12
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Zprávy
Zš a mš sTudenec
Ohlédnutí za školním rokem
      K „podivnému“ školnímu roku 2019/2020 sice ještě patří letní prázdniny, které již
v době vydání tohoto čísla Studeneckého zpravodaje budou minulostí, ale tím spíše je
možno si najít trochu času ohlédnout se za rokem minulým. Určitě bude neodmyslitelně
spojen s mimořádnými opatřeními včetně uzavření škol v souvislosti s epidemií Covid-19. 
      Jedním z nejdůležitějších cílů základního vzdělávání je rozhodně příprava na další
studium na středních školách. V této oblasti může být studenecká škola určitě spokojena,
neboť na zvolené střední školy bylo přijato všech 48 žáků 9. ročníku, z toho 38 na střední
školy s maturitou a 10 na učební obory. Mezi středními školami jasně „zvítězilo“ studium
na gymnáziu, kam bylo přijato 14 žáků, mezi učebními obory dominuje obor mechanik
opravář motorových vozidel s 5 přijatými žáky. K úplnosti statistiky je třeba dodat, že na
víceleté gymnázium byli přijati 2 žáci z 5. ročníku. 
      K prezentaci školy patří i úspěchy žáků ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Letošní rok však byl negativně ovlivněn uzavřením škol a zrušením převážné většiny

9. A, nahoře zleva: Bára Šulcová, Markéta Hanušová, Jakub Horáček, Martin Jiřička,
Michaela Fajmonová, Tereza Votočková, Roman, Hubálovský; uprostřed zleva:
Alexandra Brožová, Daniela Šejblová, Eliška Olosová, Pavlína Votočková,
tř. uč. Jiří Zahradník, Pavlína Exnerová, Karolína Huřťáková, Karolína Ježková,
Iveta Bartoňová; dole zleva: Zdeněk Vondrák, Petr Hájek, Václav Horáček, Kryštof Haken,
Michal Mrkvička, Daniel Plecháč, Aleš Čapek, Jiří Janhuba, Ondřej Viater
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sportovních soutěží, což také ovlivnilo výsledky celoročních soutěží O nejaktivnějšího
žáka a O nejlepšího sportovce. 
      Celý pedagogický sbor včetně bývalých pedagogů se rozloučil s dalším devátým roč-
níkem, který byl opět tvořen dvěma třídami a byl nejpočetnějším ročníkem školy. Obě
třídy byly tak trochu samostatnými jednotkami se svými specifickými projevy, příliš se
spolu „nekamarádily“, ale potěšující skutečností určitě, že na závěrečném vodáckém sou-
středění se „daly dohromady“ a dokonce uspořádaly společné neoficiální a jistě vydařené
závěrečné rozloučení, o kterém se do té doby nedalo ani uvažovat. Áčko bylo třídou, která
od samého počátku vyžadovala trochu více péče a pochopitelně se také objevilo více
prohřešků, které však byly vždy snad i ku prospěchu věci vyřešeny. Béčko bylo klidnější
studijní třídou, ale i ono mělo své výrazné osobnosti, které to u svých vyučujících po svém
zkoušelo. Po prezentaci fotografií a videí z průběhu školní docházky obou tříd na oficiál-
ním rozloučení bylo konstatováno, že nám všichni žáci této třídy vyrostli do krásy (po-
známka z hlediště o stejném procesu u pedagogů se týkala spíše krásy duševní). Starosta
obce Mgr. Jiří Ulvr poděkoval všem žákům za reprezentaci obce a školy, předal žákům
pamětní listy a popřál všem mnoho správných kroků na jejich nové cestě Obdobně po-
děkoval odcházejícím „deváťákům“ i ředitel školy PaedDr. Petr Junek a vyslal žáky se sym-
bolickým startovním číslem 2020 s vlastním jménem na další běh životem. 
      Tradičně byli ocenění plaketami žáci za reprezentaci školy v průběhu své školní do-
cházky. Magdaléna Chrástová a Daniel Mečíř obdrželi plaketu za reprezentaci školy ve vě-
domostních a sportovních soutěžích, Radim Link a Matouš Kuřík za reprezentaci školy ve
vědomostních soutěžích a Iveta Bartoňová, Ondřej Berger, Lucie Cermanová, Aleš Čapek,
Karolína Huřťáková, Petra Mašková, Lucie Pekárková Jan Štefan, Markéta Štefanová, Pa-
vlína Votočková a Tereza Votočková za reprezentaci školy ve sportovních soutěžích. 

PaedDr. Petr Junek

9. B, nahoře zleva: Vendula Hrubá, Markéta Štefanová, Lucie Cermanová, Daniel Krebs,
Dominik Doubek, Lucie Pekárková, Magdaléna Chrástová, Petra Mašková, uprostřed
zleva: tř. uč. Petra Faistaverová, Kryštof Volf, Helena Horáčková, Michaela Tauchmanová,
Ester Kovářová, Martina Gulíková, Tereza Stránská, Jiřina Kalenská, Petr Baudyš, dole
zleva: Jan Gulík, Ondřej Vaníček, Daniel Mečíř, Radim Link, Ondřej Berger, Jan Štefan,
Vojtěch Mečíř, Matouš Kuřík, Daniel Šulc
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celoroční soutěže
      I letos ve škole žáci sbírali body do soutěže o nejaktivnějšího žáka a nejúspěšnějšího
sportovce. Do výsledků sice zasáhla kovidová karanténa, ale naštěstí některé soutěže a spor-
tovní akce proběhly, tak jsme mohli žebříček uzavřít. Soutěž o nejaktivnějšího žáka naší
školy vyhrála na prvním stupni Lucie Šimková a na druhém stupni Daniel Mečíř, který byl
také oceněn plaketou pro nejlepšího žáka z fondu Mileny a Jana Mládkových. Soutěž o nej-
lepšího sportovce naší školy vyhráli na 1. stupni z dívek Lucie Šimková a z chlapců Václav
Pochop, na 2. stupni mezi dívkami Karolína Huřťáková a mezi chlapci Matěj Tauchman. 

AKTIVITA 1. STUPEň 2019/2020
PořadíTřída      Jméno                               Body
        1.   5. A     Šimková Lucie                   365
        2.   4. A     Buďárková Laura              132
        3.   4. A     Bulušek Jaromír                120
        4.   4. B     Mencová Vanessa             119
  5.–6.   2. B     Šimek Oldřich                    115
  5.–6.   3. A     Chrtková Eva                     115
        7.   5. B     Brejšová Alena                  111
        8.   2. B     Brož Martin                        106
9.–10.   2. B     Ulrychová Aneta               105
9.–10.   5. A     Greguš Miroslav                105

AKTIVITA 2. STUPEň 2019/2020
PořadíTřída      Jméno                               Body
        1.   9. B     Mečíř Daniel                    1022
        2.   6. B     Šedivý Josef                       839
        3.   9. B     Link Radim                         663
        4.   9. B     Kuřík Matouš                     623
        5.   9. B     Chrástová Magdaléna    322
        6.   6. B     Hamáčková Šárka            253
        7.   6. B     Ottová Petra                       215
        8.   9. A     Šulcová Bára                      190
        9.   9. B     Pekárková Lucie                181
      10.   6. B     Chrástová Barbora           157

SPORT 1. STUPEň 2019/2020
Pořadí   Třída   Jméno                               Body
        1.   5. A     Pochop Václav                   140
        2.   5. A     Šimková Lucie                   125
        3.   4. A     Buďárková Laura              114
        4.   4. B     Klouzová Kamila               105
        5.   5. B     Trejbal Jakub                        95
        6.   3. A     Korotvičková Ela                 87
7.–11.   3. B     Svoboda David                    75
7.–11.   4. A     Šťastný Jiří                             75
7.–11.   5. A     Kudr Dominik                       75
7.–11.   5. B     Korotvička Oliver                75
7.–11.   5. B     Tomáš Oldřich                     75

SPORT 2. STUPEň 2019/2020
Pořadí   Třída   Jméno                               Body
        1.   9. A     Huřťáková Karolína          190
  2.–3.   9. B     Hrubá Vendula                  175
  2.–3.   9. B     Štefanová Markéta          175
        4.   6. B     Chrástová Barbora           152
        5.   6. B     Tauchman Matěj               140
        6.   6. B     Pochop Petr                       137
        7.   9. B     Cermanová Lucie             125
  8.–9.   7. B     Mečíř Samuel                     105
  8.–9.   8. B     Sedláková Adéla               105
      10.   6. B     Trejbal Vojtěch                  102
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Dalšími soutěžemi, které naše škola pořádá, jsou sběrové soutěže. Žáci sbírají starý papír,
pomerančovou kůru, vyřazené elektrospotřebiče a staré baterie. Starého papíru nasbírali
naši žáci celkem 16 888 kg, baterií 581 kg, pomerančové kůry 82 kg. Starého papíru nas-
bíral nejvíce Vlastimil Sladovník (8. B) 2 212 kg, starých baterií Martin Brož 238 kg, vyslou-
žilých elektrospotřebičů nasbíral nejvíce Petr Plůcha a sušené pomerančové kůry Josef
Šedivý 11 700 g. Klára Štefanová

SBĚR PAPÍRU 2019/2020
PořadíTřída      Jméno                                    kg
        1.   8. B     Sladovník Vlastimil        2212
        2.   7. B     Podzimek Lukáš             1833
        3.   6. B     Ottová Petra                       615
        4.   3. B     Přiklopil Eliáš                     614
        5.   3. B     Šedivá Aneta                     573
        6.   4. A     Buďárková Laura              487
        7.   2. B     Brož Martin                        457
        8.   2. B     Kuříková Štěpánka           414
        9.   3. A     Brožová Tereza                  391
      10.   9. B     Štefanová Markéta          384

SBĚR BATERIÍ 2019/2020
Poř.     Tř.   Jméno                                            kg
   1.   2. B Brož Martin                                 238
   2.   1. B Plůcha Petr                                  159
   3.   9. B Vaníček Ondřej                         55,5
   4.   6. A Hájek Patrik                                   26
   5.   4. B Mencová Vanessa                     13,5
   6.   3. B Sedláková Pavlína                       10
   7.   6. A Brožová Petra                               9,5
   8.   5. B Hyršal Tadeáš Zachariáš           9,2
   9.   1. B Štormová Laura Sofie                7,2
10.   1. B Skleničková Tereza + Roman  7,1
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SBĚR ELEKTROSPOTŘEBIčů 2019/2020
Pořadí   Třída   Jméno                               Body
        1.   1. B     Plůcha Petr                         107
        2.   4. B     Mencová Vanessa               63
        3.   6. A     Brožová Petra                       30
        4.   4. B     Trejbalová Barbora             27
        5.   3. B     Urbancová Sofie                 25
        6.   6. B     Trejbal Vojtěch                     22
        7.   7. A     Bulušková Barbora             20
        7.   7. A     Hamáčková Táňa                 20
        9.   6. A     Jirout Ondřej                        16
      10.   2. B     Kuříková Štěpánka             15

SBĚR POMERANčOVé KůRy 2019/2020
Pořadí   Třída   Jméno                                      g
        1.   6. B     Šedivý Josef                  11700
        2.   2. B     Ulrychová Aneta            8420
        3.   2. B     Brož Martin                      5900
        4.   4. A     Buďárková Laura            5640
        5.   6. B     Hamáčková Šárka          5150
        6.   2. B     Kubátová Pavla               4560
        7.   5. B     Brejšová Alena                4420
        8.   9. B     Link Radim                       3600
        9.   6. B     Pavlová Karolína             3510
      10.   7. A     Horáček Dominik           2670

Zdravé zoubky
      Poslední týden před prázdninami se obě naše první třídy zúčastnily programu
„Zdravé zoubky”, který pro školy nabídla drogerie DM. Paní učitelky Eva Nováková a Soňa
Dvořáková seznámily žáky s péčí o mléčný chrup. A nebyla to žádná nuda. Společně pro-
šli výukovým programem, kde se děti dozvěděly, z čeho se skládá zub, jaké druhy zubů
máme a které potraviny napomáhají jejich správnému růstu. Na videu zhlédly správný
způsob čištění zubů a pohádku „O Hurvínkovi, kterého před sladkostmi zachránila Má-
nička“. Domů si děti odnesly balíček, ve kterém byla zubní pasta Junior, kartáček na zuby,
samolepka a přesýpací hodiny. Tento program se líbil nejen dětem, ale i paní učitelkám,
které ho mohou doporučit i ostatním třídám. Naši prvňáčci teď dobře vědí, jak se starat
o své zoubky a rádi Vám všem poradí. Paní učitelky Eva a Soňa
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cyklo poznávání
žáků 4. a
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      V době, kdy bylo umožněno žákům na-
stoupit po době koronavirové opět do
škol, jsme se s žáky 4. A dohodli, že prově-
tráme naše faldy na kolech a poznáme
blízké okolí školy a svého bydliště ze sedla
„cyklooře“. Protože jsme byli již v květnu
pozváni na ovečky k Adamovi, spojili jsme
vyjížďku na kole s návštěvou v Čisté. Když
nám Adam nabídl, že si můžeme na jejich
zahradě opéct i buřty, volba byla jasná.
Brzy ráno vyrazila na kole Terezka až
z Čisté, stavila se pro Štěpána na Horkách
a spolu přijeli před školu, kde se již scházeli
ostatní, které přivezli rodiče auty i s koly.
Cestou nás doprovázela na kole Klárka Š.,
která znala všechny zkratky, takže jsme ne-
museli jezdit po hlavních silnicích. Dobrou
radou nám také pomohl pan ředitel, který
navrhl zpáteční trasu absolvovat z Čisté po
„dálnici“, která paradoxně vedla bezpečně
mezi poli, loukami a cestách až do Buko-
viny. 
      Žáci dostali před odjezdem instrukce,
jak se chovat na kole a cesta terénem lesy
a loukami se jim velice líbila. Zastavili jsme
se u domu Štěpána, pozdravili maminku
s Dominikem, proběhla zastávka u Terezky,
která nám ukázala psa Arona. U Adama nás
čekalo překvapení. Uvítali jsme se se psem
Maxem a ukázal nám také ptáčátko, které
pravděpodobně vypadlo z hnízda a jeho
matka jej létala krmit do krabice, do které

ptáče Adam prozatímně umístil. Adam nás
pustil také do ohrady malých oveček, které
si mohly děti i pochovat. Byl čas svačinky,
opekli jsme své buřty, Adamova maminka
nám připravila pití a navrhla, zda bychom
se nechtěli podívat k jejich rybníku, kde se
zrovna třou kapři. Samozřejmě jsme na-
bídku uvítali. Obešli jsme rybník a opravdu
jsme viděli pár mrskajících se kaprů. 
      Po návratu jsme sedli na kola a jeli zpět
do školy. Slunko pálilo, takže cesta po sil-
nici z Bukoviny do nepříjemného kopce,
kde jsme spíše kola tlačili, byla nepříjemná.
Osvěžili jsme se třešněmi z blízkého
stromu a mezi domky ve Studenci se do-
stali opět do školy. Obědu, i když byla svíč-
ková, žáci tentokrát moc nedali. Po
takovém výkonu v teplém slunečném po-
časí neměli prostě chuť. 
      Po obědě jsem byla domluvena s ro-
diči, že s žáky pojedu jako doprovod na
kole a rozvezu je domů. Většina žáků byla
z Horek nebo Čisté, takže jsme absolvovali
stejnou cestu podruhé. Na Horkách jsme
se museli stavit na slíbené ledové tříšti, na
kterou se žáci moc těšili. 
      Žáci si zaslouží za výkon na kole velkou
pochvalu, vždyť někteří z nich ujeli tento
den skoro 16 km. 

Mgr. Marcela Šebková
třídní učitelka žáků 4. A třídy 
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4. b a exkurze ZeTKa strážník
a výprava do Zálesní Lhoty přes kopec
      V pondělí 15. 6. 2020 jsme vyrazili s naší paní učitelkou Šimkovou do přírody.
Naší první zastávkou byl lom. Tím nás provedl pan Horáček. Řekl nám mnoho zají-
mavostí. Byla tu spousta krásných kamenů, každý si nějaký našel nebo dostal od
našeho průvodce. Viděli jsme také velikou drtičku na kameny. Z lomu jsme se pře-
sunuli do teletníku, který nám ukázal pan Jiran. Telátka jsme si mohli i pohladit. Dal-
ším cílem byl kravín, kde byly březí krávy a čerstvě narozená telátka. Exkurzi jsme
zakončili v dojírně. Moc se nám vše líbilo, děkujeme našim průvodcům. 
      17. 6. 2020 jsme se vydali na výpravu do Zálesní Lhoty přes kopec. Opekli jsme
si vuřty a zahráli si spoustu zajímavých netradičních her. 

Za 4. B Anitka Galbavá, Barunka Trejbalová, Kubík Tauchman a Míša Kuřík 

19

vZdĚLávání
5. b v přírOdĚ
      Během dobrovolného vzdělávání zvo-
lila 5. B doporučené vzdělávání v přírodě,
při které poznávala krásy Studence a sou-
sedních vesnic. Během cest děti plnily zají-
mavé úkoly a tajenky týkající se místní
fauny a flóry. Za ujité kilometry, kterých
opravdu nebylo málo (cca 40), byly děti od-
měněny sladkou tečkou v podobně zmrz-
liny. Navštívili jsme např. Stráž, rybník za
továrnou, Ameriku, Čejkovice, Rovnáčov,
Hůru, Horku, Hradisko, Studenecký Mlýn,
Slavíkův kopec, Roubenku, Žďár. 

Simona Hamáčková, třídní učitelka 5. B
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sportovní soustředění
sK studenec – Otava 2020
      Členové SK Studenec (žáci 9. ročníků ZŠ Studenec) absolvovali od pondělí 15. června
do pátku 19. června 2020 vodácké soustředění, které se tento rok konalo na řece Otavě. 
Výchozím bodem byla Sušice. Řeka nás mile překvapila svým stavem vody. Po deštích
protékalo okolo 12 m3 vody za sekundu. To znamenalo hladký průjezd všemi úseky řeky.
Nenaplnily se tak obavy, kdy při obvyklých 3–4 m3/sec. se koryto mění na potok s čet-
nými kameny, které brání plavbě. Nadšení účastníků z tekoucí vody nebralo konce, takže
se někteří i vícekrát dobrovolně koupali. Nejenom při prvním spatření vody, ale i během
plavby na lodích. 
      S nástupem instruktorů z CK Povoda začal vlastní vodácký výcvik – bezpečnostní po-
učení, čtení vody, záběr veslem, řízení lodi, zastavení u břehu, naloďování, vyloďování,
překonávání jezů a peřejí podle instrukcí, vyprošťování potopených lodí a jejich vylévání,
záchrana plovoucích věcí vodáků apod. 
      Odpočinek byl vyplněn návštěvami památek v okolí řeky (hrad Rábí, Rosenauerův
mlýn), míčovými hrami, zpěvem a tancem u táboráku, lenošením ve spacácích. 
Slunečné počasí zpříjemnilo pohodový týden, který rozšířil sportovní dovednosti účast-
níků, napomohl navázání nových přátelství a jedinečných způsobem ukončil školní rok
2019/2020. 

Mgr. Jiří Zahradník

20
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KnIhOvna
přírůstky za červen, červenec 2020
PRO DOSPĚLé

21

Michael Robotham: Podezření
Michael Robotham: Střepy
Michael Robotham: Amnézie
Michael Robotham: Vykrvácet
Angela Marsonsová: Osudný slib
Martin Goffa: Primární důvěra. Prst na

spoušti
Martin Goffa: Primární důvěra. Úhel pohledu
Jude Deveraux: Dívka ze Summer Hillu
Mona Kasten: Začít znovu
Kat Martin: Hříšný slib
Marie Lamballe: Hortenziová zahrada
Susan Jane Gilmanová: Zmrzlinová královna
Daphne du Maurier: Mrtvá a živá
Jan Štifter: Sběratel sněhu
Yossi Ghinsberg: Ztracen v džungli
Susan Meissner: Ohnivé květy
Vlastimil Vondruška: Znamení rožmberské

růže
Karin Lednická: Šikmý kostel
Jana Marie Háková: Dějiny farnosti Studenec
Donna Douglasová: Sestřičky v nesnázích
Donna Douglasová: Sestřičky ve víru osudu
Zdeňka Hamerová: Bílá tma
Dominik Dán: Nestydaté neviňátko
Tess Gerritsenová: Učedník
Gerald Durrell: O mé rodině a jiné zvířeně
Kate Mortonová: Ztracený slib
Ruiz Carlos Zafón: Labyrint duchů

David Douglas: Ztracené kulty a tajemná
náboženství

Nora Robertsová: Tichý přístav
Nora Robertsová: Bouřlivý příliv
Nora Robertsová: Past na dobrodruha
Lisa Kleypas: Ďáblova dcera
Karin Slaughter: Poslední vdova
Harlan Coben: Na útěku
Chris Carter: Hovor se smrtí
Chris Carter: Sochař smrti
Chris Carter: Galerie mrtvých
Chris Carter: Zloba
Peter May: Zpětný ráz
Peter May: Entomologův odkaz
Peter May: černé světlo
Peter May: Výjimeční lidé
Peter May: Kritik
Carlo Goldoni: Sluha dvou pánů
Jack Kerouac: Na cestě
Tony Allan: Velké revoluce
Kol: Země planeta záhad
Michael Kerrigan: Zápas za národní sebeur-

čení
Sheena Meredith: Jak se vyhnout infarktu

a cévním mozkovým příhodám
Marcela Nováková: Chrámy a kostely čech,

Moravy a Slezska
Tim Newark: Rozhodující bitvy dějin
Petr Herynek: Lidová tvorba

PRO DĚTI
Knížka samá díra. V ZOO
Eduardo Trujillo: Hledej koně v jezdeckém

klubu
Martina Drijverová: Táta pro radost i pro zlost

Jan Lebeda: Medovníček a Medulka
Jan Lebeda: Medovníček a Barvínek
Jan Lebeda: Medovníček detektivem
Jan Lebeda: Medovníčkovy básničky
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Pozvánka do knihovny
      Doba prázdnin a dovolených je pomalu za námi. Každý tuto dobu prožívá jinak. Proto
je zřejmě přirozené, že i naše doba odpočinku, kdy nemusíme do práce a kdy se naše
denní rutina promění v čas darovaného volna, je u každého člověka jiná. Někdo cestuje. 
Jiný vyhledává klid. Další rád vyrazí s celou rodinou na výlet. Mnozí potřebují vidět moře. 
A někdo využívá tyto dny k práci, kterou během roku nestihne udělat. 
      Jak druhý prožívá tyto dny, pro nás může být nepochopitelné, protože my prostě
máme úplně jinou představu. Nejde ale o to umožnit, pokud to jen trochu jde, každému,
aby odpočíval po svém? Protože vnitřní spokojenost z prožitého, nám může dát sílu
k dalším všedním dnům. A o tom tyto dny jsou, ne? Já ráda čtu a procházím se mezi kni-
hami. 
      Mnozí z Vás si na dovolenou vezmou s sebou knihu z naší knihovny. Máme z toho
radost, otevřeno máme bez přerušení. Přijďte, a užijte si svůj kousek darovaného času. 

Ludmila Tauchmanová 

22

ObĚť 2117
(osmý díl série)
Jussi Adler-Olsen
      Po delším čase
jsem se vrátila na od-
dělení Q, abych zjis-
tila, že si detektivové
odžili kus knižního
života. Rychle jsem si
u kávy (jen mé, ne
Asadovy) ujasnila,
kdo, kde a s kým
a ponořila se do příběhu. Zprvu vyplavala
neznámá oběť 2117. Dvě linky vyšetřování
spolu nesoupeřily, krásně se doplňovaly. Od-
halení Asadovy minulosti bylo překvapivé, tí-
živé a vyvolalo obavu, jak to s ním i všemi
kolem bude dál. Jde jít vůbec dál po tom
všem? Určitě si nemyslím, že Asad nehledal
rodinu, několikráte je to v knize zmíněno, že
všechny ty roky usilovně hledal a podnikal
cesty do zahraničí, aby je našel. Ale až oběť
2117 přinesla čerstvou stopu, ve kterou už
nedoufal. 

Myslím, že to nemělo být tolik let, s napoje-
ním na zpravodajské služby by snad bylo
možné utrpení obětí zkrátit a objevit je dříve.
Přesto i v reálném světě v tomto prostředí
lidé mizí beze stopy. Kéž by ne…
       Carl umí být opravdovým přítelem, tak si
určitě osvojí i novou roli. Návrat Rose nemá
chybu, a Gordona jsem si oblíbila hned. Tak
ať jim to vydrží… ještě mnoho dílů.
       Kniha má volnější tempo, ale ani trochu
mi to nevadilo. Finále je strhující. 
       Podle mého názoru, radikalizace bez
lásky udělá z každého náboženství pouhou
karikaturu bez Boha. 

pOsLední vdOva (devátý díl série)
K. Slaughter 
      Ke své smůle jsem neměla prostor a čas
na plynulé čtení knihy, takže jsem se připra-
vila o lepší čtenářský zážitek. Ale já se tak tě-
šila na další pokračování Willa, že jsem četla
alespoň po kouskách. Paní spisovatelka do-
káže využít svůj talent, znalosti a nastudo-
vané informace takovým způsobem, že
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vytvoří uvěřitelný
příběh. 
       Nevšední pro-
středí sekty, šířící ra-
sovou nenávist ve
svých stoupencích,
kteří se neštítí nej-
horšího terorismu.
Přesvědčivé okol-
nosti vyšetřování
únosu, úzkost o osud
hlavních hrdinů, lí-
tost nad nevinnými. 
       Je možné změnit někoho, kdo je válco-
vaný špinavou propagandou ve zranitelném
věku? Odpovědnost médií, které "komerci-
onalizují nenávist". Postupné stupňování na-
pětí směrem ke strhujícímu závěru. 
       Musím se přiznat, že Willa mám raději. Na-
příklad to, jak se snaží přes své hendikepy vy-
jádřit lásku. Sára si ale prožila svoje a možná
se tím stala trochu bližší. 

suchO
N. Shusterman
      Než se pustím
do psaní komen-
táře, byla jsem
znovu zkontrolovat
kolik mám minerá-
lek ve spíži. 
       Jak to napsat?
Myslím, že od pře-
čteného Dne Trifidů
jsem nic tak dob-
rého na podobné téma nečetla. Každý si
bude pamatovat, kde byl, když došla voda.
Nepravděpodobné? Opravdu tak nemysli-
telné, že otočíme kohoutkem a voda nepo-
teče a elektřina záhy také vypne?
       Právě ta uvěřitelnost z této knihy a z to-
hoto příběhu vytvořila úžasnou sondu do

psychologie jednotlivých postav. Za jak
dlouho z nás vyprchá lidství, tváří v tvář ne-
lidskému zápasu?
       Četla jsem pozorně, ale překotně, určitě
po čase přečtu znovu, protože jedna rodina
mi tak nějak vypadla ze zorného pole
a nevím, zda i její příběh autoři završili. Před
jejich fantazií a schopnostmi vystavět osudy
na pozadí možné katastrofy, kloním hlavu.
Děkuji za naprosto výjimečný zážitek. 
       Existují místa, kde maminky malé děti
„myjí“ pískem. Snad i příběhy v této knize
pomohou, abychom se na vodu začali dívat
jinak. 
Úryvek:
„Nejhorší na tom, když člověk udělá něco ne-
omluvitelného, je to, že se to nedá vzít zpátky.
Jako když se rozbije sklenice. Už se nedá znovu
spojit. Nejlepší, co může člověk udělat, je za-
mést to a doufat, že nešlápne na střípky, které
tam zůstaly. “

prImární
důvĚra
– prsT na
spOušTI
(devátý díl série)
M. Goffa
      Překvapující po-
kračování vyvoláva-
jící otázky. Známe
ty, které označu-
jeme za blízké lidi?
Věříme, pokud nás někdo požádá, i když
vše vypadá jinak? Dokáže Mika pracovat,
když mu hlavou víří úplně jiné myšlenky?
Jak může policista přežít bez úhony ve
vazbě a kolik to bude stát? 
      Na autorových knihách toho mám ráda
hodně, například to, že nemusí popsat 800
stran, aby nás, své čtenáře, udržel v napětí
a vysvětlil vše potřebné. 

23
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      Miko je sympaťák, jen ve vztazích se že-
nami mu to moc nevychází. Na Tonyho to
určitě někdo nalíčil, otázkou zůstává proč,
zřejmě se zase oba do něčeho zapletli. 

Osudný sLIb
(devátý díl série)
A. Marsons
      Krásná obálka
spolu s názvem
mají zřejmě nalákat
čtenáře. A je dobře,
že nalákají. Tato
série si zaslouží po-
zornost, nový čte-
nář se vžije do
příběhu a je mu ur-
čitě jedno, že ani název, ani obálka nijak
zvlášť nesouzní s dějem. 
      Doporučuji číst sérii postupně, tento díl
je provázaný s událostmi z minulé knihy,
kde jsme opustili pracovní tým rozervaný
z prožité ztráty. V tomto příběhu nám
autorka ukazuje, jak složité je slepit střípky,
posbírat odvahu, odolat myšlenkám a po-
kusit se žít dál. Osobní i pracovní život ce-
lého týmu je poznamenán prožitými
událostmi, a to má dopad do jednotlivých
vztahů i pracovních postupů. Všichni jsou
pochopitelně „mimo“ a tím hrozí, že se
upnou na falešnou linku vyšetřovaných
vražd, kde všechno „až moc vychází“. Nej-
více jsem tentokráte sledovala psychologii
jednotlivých známých postav. Více mě za-
ujala vedlejší linka vyšetřování zmizelé
dívky. Kim, i celému jejímu týmu, který ona
vnímá jako rodinu, přeji, aby přes utržené
jizvy měli odvahu jít dál. Kniha se doporu-
čuje sama, paní spisovatelka píše stále
lépe, kéž jí ještě dlouho nedojdou slova.
Zdravotní systém v Anglii mi přijde
opravdu nedokonalý, u nás je to v mno-

hém určitě lepší. Pobavil mě rentgen na pi-
tevně. 

KrOKy vraha
(první díl série)
M. Klevisová
      Kniha je psy-
chologickou son-
dou do životů lidí.
Vražda je spíše ná-
hodný prvek. Vyše-
třovatel Josef Berg-
man pomalu roz-
plétá klubko vzá-
jemných vztahů
a přibližuje se k roz-
uzlení. Přesto nedokáže zabránit dalšímu
útoku na osobu, se kterou se čtenář mezi
tím sblíží. Motivy jednotlivých postav, je-
jich omyly, chyby a špatná životní rozhod-
nutí mi způsobily melancholickou náladu.
Nic proti kočkám, které mám ráda, ale zů-
stat pouze v jejich společnosti a sledovat,
jak život utíká mezi prsty… nic moc. Určitě
si přečtu po čase i další díly série. 
Úryvek:
„… a tak se šla projít po hřbitově. . . Kupodivu
ji to nerozesmutnilo, právě naopak - naplnil
ji dosud nepoznaný pocit smíření s budouc-
ností. Prohlížela si staré náhrobky a četla vy-
bledlé nápisy. Uklidňovalo ji vědomí, že tihle
lidé - stejní lidé jako ona - už mají život za
sebou. Narodili se, milovali, trpěli, radovali se
a pak zemřeli. Jejich jména na náhrobcích
byla pro Kláru důkazem, že smrt se dá zvlád-
nout. Zvládli ji jiní, zvládne ji i ona. Bylo
v tom cosi nesmírně konejšivého. “
      Také chodím ráda na hřbitovy… lépe
bych to nenapsala!

24
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sbOr dObrOvOLných hasIČů sTudenec

mLadší dĚTI sOpTícI
      Tento rok jsme se na jaře moc nepotkávali. V březnu byl kvůli šíření nemoci COVID
19 vyhlášen nouzový stav a byl zakázán pobyt nejen ve skupinách. Do konce června
byly zakázány všechny soutěže a to i soutěž Hra Plamen. Koncem května se opatření
uvolňovala, a tak jsme se mohli scházet při pondělním hasičském kroužku. Zopakovali
jsme si, jak se vážou uzle, zastříleli jsme si ze vzduchovky a jednou nám počasí přálo
a pohráli jsme si i s vodou
a vyzkoušeli náš milovaný
hasičský útok. Poslední hasi-
čák vyšel na 22. června. Za
hasičárnou na louce jsme si
udělali posezení a snědli
pizzu. Pak následovalo paso-
vání našich dětí, které pře-
stupují od září do starší
kategorie. Za jejich stateč-
nost, píli, obětavost a repre-
zentování našeho sboru na
soutěžích dostaly děti re-
flexní vaky s nápisem hasiči.
Dále dostaly drobné ceny

25
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i ostatní děti. Tento rok jsme dětem připravili malé poděkování v podobě hasičského
přístroje, který slouží jako ořezávátko. Popřáli jsme si krásné prázdniny a moc se těšíme
na příští rok. 
      Ve dnech 13. 7.–17. 7. 2020 pořádal SDH Studenec „Týdenní putování dráčka Soptíka
tentokrát s názvem Poletíme do Vesmíru“ (pro děti od 6 do 10 let). Zúčastnilo se ho 27
dětí a 3 pomocnice. Děti se ráno sešly v 8:00 v hasičárně a domů odcházely v 16:00. . Na
obědy jsme chodili do školní jídelny. Na konci dne jsme rozdávali diplomy, medaile a od-
měny za pilnou práci. 
      V pondělí jsme se sešli ráno v hasičárně a už jsme se těšili, jak poletíme do vesmíru.
Před startem jsme si vyrobili vesmírný deník, do kterého jsme celý týden zapisovali spl-
něné úkoly. Jeden z úkolů bylo získání informací o planetách a zajímavostech o vesmíru.
Dále jsme si vyrobili hvězdnou oblohu, noční oblohu s baterkou, kosmonauta ve ska-
fandru z alobalu, papírový létající talíř s mimozemšťanem a velkou raketu. Celý týden
jsme si zpívali písničky a hráli spoustu pohybových her s vesmírnou tématikou. Byli jsme
i na výletě. Tento rok jsme se vydali pěšky ze Studence k martinickým rybníkům. Během
cesty jsme hráli na lištičky a plnili jsme úkoly jednotlivých planet. Zpět jsme jeli autobu-
sem a došli si za odměnu na zmrzlinu. Týden utekl jako voda a myslím si, že jsme si ho
všichni moc užili. 
      Děkujeme všem sponzorům za krásné dary pro děti (Aromis – Podzimek – Horka
u Staré Paky, Jaromír Bulušek – Mechanizované zemní práce Studenec, Konzum U Se-
dláčků). Děkuji všem maminkám, které nám jako každý rok upekly výborné koláče.
A i ostatním rodičům za jejich dobroty. 
      Velké díky patří všem, kteří mi celý týden pomáhaly: Šárka Trejbalová, Monika Esen-
derová, Pavlína Ottová, Veronika Adolfová, Vlaďka Bulušková a Mariana Gregušová. Dě-
kuji Vám za Váš čas a pomoc. 

Miroslava Vanclová, vedoucí MH
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sOKOLsTudenec

Pozvánka
mezi lyžaře

•    T. J. Sokol Studenec nabízí dětem z 1., 2. a 3. třídy
možnost všestranné tělesné výchovy v rámci lyžařské
přípravky. 

•    Náplní společných tréninků jsou základy atletiky,
gymnastiky, různé hry a vše vrcholí v zimních měsících
výukou pohybu na běžeckých lyžích. 

•    Pravidelně připravujeme letní a zimní soustředění. 

•    Tréninky jsou v úterý a v pátek od 15.00 hodin. 

•    Prvý společný trénink pro nové zájemce bude v pátek
4. září 2020 od 15. 00 hodin u sokolovny. Děti by měly
mít vhodné sportovní oblečení a obuv. Při špatném
počasí jdeme do sokolovny. 

Na děti se těší trenéři Jaroslav Hák, Vladimír Junek, Michal Hák
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spOrTOvní KLub
sTudenec
      Čtvrté číslo Studeneckého zpravodaje patřilo v této části vždy statistikám a tabulkám
za uplynulou fotbalovou sezónu. Jarní část fotbalové sezóny 2019/2020 však vlivem vyhlá-
šených opatření v souvislosti s epidemií COVID-19 nebyla ani zahájena a celý ročník byl anu-
lován. V orientačním běhu byla naopak zrušena celá jarní část soutěžního roku 2020, což
negativně ovlivnilo případnou účast studeneckých závodníků na mistrovských soutěžích. 

Fotbal
      A tak za jediný plus to-
hoto stavu lze považovat po-
kračování výstavby nových
kabin bez nutnosti zajišťovat
náhradní prostory pro hráče,
rozhodčí a diváky. Pro pod-
zimní část sezóny byly již tyto
prostory se souhlasem nadří-
zených fotbalových orgánů
a díky vstřícnosti Sokola Stu-
denec zajištěny a doufáme,
že všichni pochopí stávající provizorium a svým ohleduplným chováním přispějí k hlad-
kému průběhu podzimní sezóny. 
Výstavba kabin pokračuje v upraveném harmonogramu a průběžně se řeší drobné
úpravy v návaznosti na skutečný stav terénu, zeminy a existujících inženýrských sítí. For-
mou otevřeného rozpočtu se optimalizují jednotlivé subdodávky. 
       Velká pozornost byla pochopitelně věnována přípravě nové sezóny 2020/2021. Výbor
klubu a jednotliví trenéři věnovali nejvíce času mládeži. Početné a úspěšné ročníky 2003,
2005 a 2009 jsou úspěšnou historii a další příliv mladých fotbalistů začal trochu váznout. Zá-
stupci klubu absolvovali několik jednání s okolními kluby o vytvoření souklubí v mládežnic-
kých kategoriích, ale ani nejnadějnější jednání s FC Vrchlabí neskončilo úspěšnou dohodou. 
      Po vyhodnocení této situace byly v nové sezóně do krajských soutěží přihlášeni
mladší žáci a mladší dorost a do okresních soutěží mladší přípravka, starší přípravka
a starší žáci. V kategorii dospělých bude áčko pokračovat v I. B třídě východ Libereckého
kraje a béčko v okresní soutěži. Starší přípravka bude hrát své zápasy v podzimní části
sezóny na hřišti v Zálesní Lhotě a mladší žáci v Sedmihorkách. 
      V rámci přípravy na novou sezónu se uskutečnila i jednání o dalším působení našich
legionářů v FK Jablonec nad Nisou (Vojta Reiner, Dan a Tom Jandurovi, Evža Malý a Jirka
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Hubálovský) a v Dukle Praha (Pepa Efenberk). K určitým změnám došlo i v hráčských ká-
drech, do uzávěrky tohoto čísla se do FK Dolní Kalná vrátili Lukáš Kalenský, Vladimír
Korda a Miroslav Stránský, do FK Jablonec přestoupil Tom Jandura a z Vrchlabí se vrátil
Dan Mečíř. Kádr A týmu posílil Jakub Šoufek z FC Spartak Kobylice. 
      Výbor oddílu se zabýval již přípravami oslav 100. výročí klubu v roce 2023 a byl sta-
noven jejich termín na 23. až 25. června 2023. 

Orientační běh
      Jarní sezóna orientačního
běhu byla zrušena a nastal čas
provizorních a náhradních vari-
ant řešení. V běžném stavu si
účast na mistrovských závodech
zajištují závodníci formou kvali-
fikačních žebříčkových závodů
v jarní části sezóny. Český svaz
orientačních sportů zvolil ná-
hradní variantu a účast na mistrovských soutěžích stanovil podle rankingu z roku 2019,
což v kategorii dospělých vyřadilo závodníky, kteří by v této kategorii závodili v roce
2020 prvním rokem. Ze studeneckých závodníků to postihlo Janu Kejmarovou, Aleše
Mühlbacha a Jakuba Dostála. 
      Celá mistrovská sezóna proběhne v průběhu září a října s omezeným počtem star-
tujících a oddělením hlavních kategorií a veteraniády, což bude náročné především na
logistiku, neboť v jeden termín se budou konat tři různé závody na různých místech
České republiky (od Zlína po Mariánské Lázně). 
      Studenečtí závodníci se o prázdninách připravovali na soustředěních v Horním Ma-
xově a Markoušovicích, Terka Chrástová a Lukáš Link se zúčastnili soustředění juniorské
reprezentace (Mistrovství světa juniorů v Turecku však nakonec bylo zrušeno). Řada zá-
vodníků se také zúčastnila vícedenních závodů. Na Vysočině cupu se nejlépe vedlo Petru
Junkovi st., který v kategorii H60C obsadil celkově 3. místo, Jakub Procinger vybojoval
3. místo v kategorii H18 v náročných čtyřdenních závodech Silesia cup v okolí Vidnavy,
na Rumcajsových mílích v okolí Valečova na nejlepší umístění ziskem 7. místa dosáhla
Laura Buďárková v kategorii D10. Nejkvalitnějšího výsledku dosáhla Terka Chrástová na
třídenních závodech Pískovce v okolí Doksů a v nabité kategorii D18 s všemi juniorskými
reprezentantkami obsadila 4. místo. Stejné místo obsadila i na třídenních závodech v Tisu
u Blatna. Snad si ta čtvrtá místa vybrala už o prázdninách. 
      Na podzim čeká studenecký oddíl orientačního běhu náročný pořadatelský program
v podobě čtyř závodů, Mistrovství ČR železničářů na Holubím vrchu, dva závody Výcho-
dočeského poháru v okolí Kopidlno a závěrečný závod Podkrkonošské ligy žáků. 

PaedDr. Petr Junek
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OreL
volejbalistky nastoupí v krajském přeboru
1. třídy proti 9 silným týmům
      Ženy čeká v nové sezóně opět zápolení v 1. třídě krajského přeboru, kde proti nim
nastoupí už samé známé týmy, kterými budou: Slavia Hradec Králové, VK Hronov, Sokol
Třebechovice p. O., Orel Hradec Králové, Sokol Staré Město-Náchod, Sokol Bílá Třemešná,
Sokol Jilemnice, VK Hradec Králové a Volejbal Červený Kostelec. 
Všechny příznivce zveme na domácí utkání první poloviny soutěže:

             17. 10.      Orel Studenec – Slavia Hradec Králové
             24. 10.      Orel Studenec – VK Hronov „B“
             14. 11.      Orel Studenec – Sokol Staré Město Náchod
             21. 11.      Orel Studenec – Sokol Třebechovice p. O.
                5. 12.      Orel Studenec – VK Hradec Králové

      Zápasy začínají vždy v 10:00 a hrají se v sokolovně ve Studenci. 

      Kompletní výsledkový servis můžete pravidelně sledovat na:
      http://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=HK-Z1&skupina=HK-Z-1

Stolní tenisté nastoupí letos se dvěma týmy
v okresních soutěžích
      Situace v oddíle stolního tenisu nebyla ještě před uzávěrkou zpravodaje úplně vy-
jasněná. Nejpravděpodobnější variantou ale byla ta, že do soutěží okresního přeboru
nastoupí pro letošní sezónu 2 týmy mužů. A-tým v okresním přeboru 1. třídy a B-tým
v nižší soutěži (OP 2 nebo OP 3). 

      Kompletní výsledkový servis můžete pravidelně sledovat na:
      https://stis.ping-pong.cz/tabulka/svaz-420608/rocnik-2020/soutez-4243

sTudenec
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Úpravy okolí orlovny
      V průběhu podzimu budou završeny úpravy okolí orlovny, kde na břehu před školou
dojde k osázení nových stromů, jejichž pořízení bude financováno převážně sponzor-
skými dary členů a příznivců jednoty. Břeh bude osázen 3 ks jedle korejské, 3 ks habru
obecného a 3 ks třešně pilovité. 

Orelské pozvánky
Vzhledem k tomu, že se pohybujeme stále v nejisté době, co se týká pořádání veřejných
akcí, následující pozvánky platí za předpokladu, že budou odpovídat povoleným akcím
bez jakéhokoliv omezení. 

SVATOMARTINSKý FOLKOVý VEčER
Na ochutnávku Svatomartinských vín a společné pozpívání folk a country se můžete
těšit v sobotu 14. listopadu, kdy začnou opět ve 20 hodin, 20 minut a 20 vteřin hrát Fi-
gury. Místo konání orlovna ve Studenci. 

VýROčNÍ čLENSKÁ SCHůZE 2021
A ještě pro vás, kteří máte rádi včas vše naplánováno: Výroční členská schůze se v roce
2021 uskuteční v pátek 8. ledna jako vždy po večerní mši svaté, tedy od 19:00. 

Veškeré fotografie z činnosti jednoty najdete na:
      http://orel.studenec.cz/?id_rubriky=5

      Závěrem vám všem přeji příjemný konec léta a pěkné podzimní dny. 
Za jednotu Orla Václav Urban
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setkání harmonikářů
11. 7. 2020 (12. rOČníK) buKOvIna u ČIsTÉ
      Po dohodě se starostou obce Bukovina u Čisté Jiřím Ježkem jsme domluvili termín
letošního setkání harmonikářů na sobotu 11. 7. 2020. 
      Jako každý rok jsem přípravu akce průběžně zajišťoval již od ledna. Termín akce byl
dlouhou dobu nejistý z důvodu pandemie COVID-19. Nebylo jisté, zda v tomto termínu
budou ve státě již povoleny akce většího rozsahu, proto byl připravován i náhradní ter-
mín na 22. 8. 2020. Nakonec se akci podařilo realizovat v plánovaném termínu 11. 7.
2020 se začátkem od 14. hodin. 
      Průběžně probíhala prezentace akce, pozvánky obdrželi harmonikáři, sousedé,
známí, obecní úřady v okolí a plakáty vylepeny jeden týden před akcí. Letošním hostem
byla country skupina Bandit z Nové Paky pod vedením Ivana Tůmy. 
      Při prezentaci každý vystupující obdržel bílý letní klobouk ŠKODA, jednak aby všichni
věděli, kdo vystupuje, ale také z důvodu připomenutí letošního významného výročí, 125
let od založení společnosti Škoda-Auto (www.skoda-auto.cz). 
      Akci zahájil Jiří Ježek a další informace k programu jsem sdělil já a Jana Exnerová
z Bukoviny. Průběžně se mnou provázela programem a výrazně mě pomohla s organi-
zací jednotlivých vystoupení. První skupinu harmonikářů zahájili Josef Šedivý a Judita
Pospíšilová z Roprachtic, následoval Jan Junek z Vlčic u Trutnova a ukončil ji Ladislav Vo-
švrda, poprvé v Bukovině s dcerou Evou ze Všeně u Turnova. 
      Potom následovalo společné foto všech vystupujících a přítomných hostů. 
      Síň slávy – letošním oslavencem se stal Ladislav Vošvrda. Každý rok toto ocenění získá
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harmonikář, který nejenom účastí, ale
i svým vystoupením přispěl k rozvoji
našich setkání. Obdržel dřevořezbu od
studeneckého řezbáře Tomáše Brejši
(www.brejsa.cz), dále jedinečné bílé
tričko „Setkání harmonikářů 2020“,
dcera Eva květinu. Dále jako všichni vy-
stupující obdrželi tašku ŠKODA, uvnitř
s hrníčkem harmonikáře vyrobené fir-
mou Damirs (www.damirs.cz), z Čisté
u Horek mikropláštěnku Motorsport
Śkoda a pamětní list 2020. Po této části
mě překvapil Jiří Ježek, který mně za
bukovinské spoluorganizátory předal
dárek, který mně bude nejenom tuto
akci, ale i spolupráci s„Bukovinou“ při-
pomínat. Za to upřímně děkuji. 
      V části programu „Host“, vystoupil Ivan Tůma, kapelník skupiny Bandit, který před-
stavil nejenom skupinu Bandit, ale v působivém vystoupení seznámil přítomné s historií
foukacích harmonik včetně krátkých ukázek hry na jednotlivé typy nástrojů. 
      Druhou skupinu vystupujících zahájil Petr Ochman ze Semil, následoval nejmladší
účastník setkání, jeho žák Lukáš Svatý z Hrabačova, dále pokračovala Ivana Drbálková
a Jaroslav Křapka, oba ze Semil. Dalším byl Jiří Hanžl ze Sosnové u České Lípy. Při vystou-
pení nové hudební formace „Kluci ze Studence“ Jiří Fišera, Jan Kuřík a Luděk Boura se
mohli pochlubit součtem svých 246 let. Následoval jsem já, Mirek Jezdinský ze Studence,
Luboš Stuchlík z Vidonic u Pecky s Františkem Pavlíčkem z Pecky. Na foukací harmoniku
si připravil filmové melodie Josef Hák ze Studence a následovali krojovaní a zpívající
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manželé Marie a Pavel Fišerovi z Horoušan u Prahy, kteří si přivezli heligonky. Letos to
byli nejvzdálenější účastníci našeho setkání. Poslední vystoupení patřilo „Packé se-
brance“ ve složení Štefan Válek, Věra Macháčková a Jan Říha ze Staré Paky, František Fej-
far z Nové Paky, František Pavlíček a Luboš Stuchlík. Na závěrečný megakoncert se
k Packé sebrance přidala většina harmonikářů a vystupujících, kteří ještě neměli své ná-
stroje uklizeny v autě. Jako vždy to byl vrchol harmonikářské akce a oblíbený závěr pro
vystupující i diváky. Celou akci harmonikáře na bicí provázel Ivan Štorm. Moc mu za to
děkuji. 
      Úplný závěr ale patřil opět našemu hostu, country skupině Bandit z Nové Paky. Jejich
vystoupení a příjemné melodie se vznášely nad bukovinským údolím ještě dlouho po
dvacáté hodině. Byl to pěkný závěr celé akce. 
      Chtěl bych tímto poděkovat Jiřímu Ježkovi, Jiřímu Hanouskovi a celé partě bukovin-
ských hasičů za bezvadnou spolupráci, přípravu areálu a zajištění občerstvení, Janě Ex-
nerové za pomoc s prováděním programem. Dále děkuji a nemůžu zapomenout na
Helenu Jiroušovou a Vaška Jeníka u vstupu, Petra a Jardu Jezdinského za prezentaci
a foto. Celá akce by se ale nemohla uskutečnit bez kvalitního ozvučení, za což tímto dě-
kuji panu Mečířovi a za koncert Ivanu Tůmovi a všem členům skupiny Bandit. 
      Věřím a doufám, že tato akce všem přinesla příjemné odpoledne s dobrou muzikou
a posezením s přáteli, sousedy a kamarády. Odkazy na fotografie a na video najdete na
internetové stránce stránce www.lumiro.cz.

Mirek Jezdinský
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Životní jubilea našich občanů
rok 2020 (leden–červen)
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LEdEN

93 let  Jan Kuřík, Studenec 263
91 let  Josef Havel, Studenec 294
80 let  Jaroslav Vízner, Studenec 126
70 let  Miroslav Horáček, Studenec 234

ÚNOr 

91 let  Zdenka Jebavá, Studenec-Rovná-
čov 35

75 let  Jiřina Palivodová, Zálesní Lhota 176
             Miroslav Ševčík, Studenec-Rovná-

čov 30
             Jana Vanclová, Studenec 52
70 let  Václav Šulc, Studenec 312
             Karel Mašín, Studenec 240

BřEZEN

96 let  Matylda Havlíčková, Zálesní Lhota
17

95 let  Ingeburg Prochásková, Zálesní
Lhota 170

92 let  Milan Škrobánek, Studenec 254
85 let  Arnošt Nýdrle, Studenec 314
             Věra Junková, Zálesní Lhota 111
75 let  Jiří Vondrák, Studenec-Rovnáčov 13
70 let  Zdeněk Havlík, Zálesní Lhota 89
             Zdena Honců, Zálesní Lhota 206

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

dUBEN

94 let  Milada Erlebachová, Studenec
             Rovnáčov 52
90 let  Alexandra Honců, Zálesní Lhota 198
80 let  Jiří Tauchman, Studenec 116
75 let  Miloslav Votoček, Studenec 169
             Hana Urbanová, Studenec 180
             Ivo Richtr, Zálesní Lhota 61
70 let  Jana Háková, Studenec 362

KVěTEN

90 let  Věra Mrzenová, Studenec 10
80 let  Naděžda Gottwaldová, Zálesní

Lhota 43
             Marie Karásková, Studenec 225
75 let  Anna Horáčková, Studenec 199
             Václav Vancl, Studenec 52
             Jana Valentová, Studenec-Rovná-

čov 33
70 let  Vladimíra Karásková, Studenec 271

ČErVEN

95 let  Marie Horáčková, Studenec 64
75 let  Marie Ulrychová, Studenec 241
             Zdeněk Beran, Zálesní Lhota 59
70 let  Milena Nosková, Studenec Rovná-

čov 8
             Jana Sedláčková, Studenec 295
             Ludmila Vlasáková, Zálesní Lhota 22
             Radoslava Kalenská, Studenec 171
             Ivana Tauchmanová, Zálesní Lhota
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hasIČI radí
ObČanům
vybavte svou domácnost detektory kouře
      Zařízení pro signalizaci požárů v budově můžeme rozdělit do dvou základních kate-
gorií. Tou první je elektronická požární signalizace (EPS). Její využití je zejména ve vý-
robních a kancelářských prostorech, obchodních domech apod. Tyto objekty jsou díky
nainstalované EPS připojeny na specializovanou ústřednu, která přijme signál o zachy-
ceném kouři a předá ho dál, ve většině případů upozorní hasičský záchranný sbor kraje
přes tzv. pult centrální ochrany. 
      Druhou skupinu tvoří autonomní hlásiče požáru (detektory kouře). Jedná se o jed-
noduché přístroje, které včas detekují vznikající požár a vyvolají poplach. Tyto hlásiče
jsou určeny pro instalaci v našich domácnostech. Přístroj je napájen baterií, jejíž život-
nost může být až deset let. 
      čidla hlásiče dokáží kouř z požáru včas detekovat. Optickým (blikající kontrolka)
a silným akustickým signálem na něj upozorní uživatele domácnosti. Umožní tím
nebezpečí zlikvidovat již v zárodku či ohrožený prostor včas opustit a přivolat hasiče. Ze
zkušeností záchranářů plyne, že právě včasné zjištění požáru je rozhodující pro zá-
chranu lidských životů a „hlásiče požáru“ tak výrazně zvyšují šance na přežití. Ne-
bezpečí hrozí např. v noci, kdy lidé spí a požár včas nezjistí. Tři ze čtyř obětí požárů
neuhoří, ale zemřou kvůli nadýchání se toxických zplodin hoření. Kouř je rychlejší a tišší
než oheň a i malý požár dokáže po pár minutách zaplnit byt vysoce toxickými zplodi-
nami, které při několika vdechnutích způsobí bezvědomí a následně smrt člověka.
Včasné varování nás může zachránit!
      Nákup autonomního hlásiče doporučujeme realizovat u specializovaného prodejce,
který nám poradí s jeho instalací. Výrobek musí odpovídat platným normám a mít ozna-
čení „CE“ (značka garantuje, že výrobek odpovídá evropským harmonizovaným nor-
mám). Je také možné vzájemně propojit několik hlásičů s tím, že v případě výstražné
reakce jednoho, jsou zapnuty i hlásiče ostatní (např. čidlo reagující na kouř v garáži spustí
čidlo i v ložnici). V porovnání s hodnotou věcí v naší domácnosti, o které nás případný
požár může připravit, je částka za pořízení hlásiče zanedbatelná. 
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INSTALACE HLÁSIčE POžÁRU
Samotná instalace hlásiče je rychlá a jednoduchá. Stačí k tomu hmoždinky a běžné ná-
řadí, při instalaci postupujme vždy podle návodu výrobce. 

Vhodné umístění:
      • v ideálním případě ve všech obytných místnostech bytu/domu, 
      • v případě montáže jednoho hlásiče v bytě zvolíme místo v jeho centrální části, např.

v chodbě kam ústí jednotlivé místnosti, 
      • v místnosti vždy doprostřed stropu (dle doporučení min. ve vzdálenosti 60 cm od

stěny a ve výšce max. 6 m od podlahy), 
      • v bytových domech, ubytovnách apod. i ve společných prostorech každého podlaží

domu, 
      • v místech s vyšším rizikem vzniku požáru (garáže, dílny). 

Nevhodné umístění:
      • prašné a velmi vlhké prostory, např. kotelny, koupelny nebo prádelny, 
      • blízkost ventilátorů, tepelných zdrojů, svítidel nebo jiných zdrojů tepla, 
      • vrcholy půdních prostorů střech tvaru písmene „A“, 
      • prostory s vysokou koncentrací cigaretového kouře, výparů barev, rozpouštědel

a výfukových plynů. 

NEZNALOST ZÁKONA NEOMLOUVÁ
      Povinnost mít nainstalovaný autonomní hlásič požáru je zakotvena v naší legislativě
(vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb). Na základě
této vyhlášky jimi musí být domácnosti ve všech nových i zrekonstruovaných objektech
po 1. 7. 2008 vybaveny v souladu s projektovou dokumentací stavby a rodinné domy
pak dále minimálně jedním přenosným hasicím přístrojem. Tento požadavek se netýká
staveb realizovaných před účinností této vyhlášky, avšak doporučujeme instalaci
i v těchto domácnostech. 

JAK HLÁSIč KONTROLOVAT? 
      V návodu výrobce by mělo být uvedeno, jakým způsobem a jak často máme hlásič
kontrolovat. Na rozdíl od hasicího přístroje kontrolu nemusí dělat vyškolená osoba, ale
sám uživatel - např. jednou měsíčně prostým stisknutím kontrolního tlačítka, čímž se
kontrolně spustí alarm. Jinak nám postačí jednou za čas v hlásiči vyměnit baterie, při-
čemž akustický signál (popř. blikající kontrolka) nás upozorní, když již baterie dochází.
Baterie v hlásiči vydrží minimálně 1 rok, existují ale i s mnohem delší životností. Pama-
tujme, že hlásič s vybitou baterií je nám k ničemu. 

por. Mgr. Iva Michalíčková
koordinátorka preventivně výchovné činnosti

HZS Libereckého kraje
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nová výjezdová základna
záchranné služby
v rokytnici nad Jizerou
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      Posádky Zdravotnické záchranné
služby Libereckého kraje od poloviny
srpna za pacienty vyjíždějí z nové výjez-
dové základny v Rokytnici nad Jizerou.
Spolu s hejtmanem Martinem Půtou, jeho
statutární náměstkyní pro oblast ekono-
miky, správy majetku a informatiky Jitkou
Volfovou a náměstkem hejtmana pro ob-
last zdravotnictví Přemyslem Sobotkou ji
slavnostně otevřel ředitel ZZS LK Luděk
Kramář. 
      Nová základna, ze které vyjíždí po-
sádka rychlé zdravotnické pomoci k paci-
entům z Rokytnicka, Harrachova, Jablonce
nad Jizerou, Vysokého nad Jizerou a přile-
hlých oblastí, je plně moderně vybavena.
Původní prostory, které nevyhovovaly po
technické ani kapacitní stránce, tak na-

hradí pracoviště, kde mají záchranáři zá-
zemí nejen pro členy posádek, ale zároveň
pro technické zabezpečení vozového
parku. Nová stavba s důrazem na ekolo-
gický provoz stála zhruba 17 milionů
korun a z převážné většiny ji financuje
právě Liberecký kraj. 
      „Zajištění zdravotní péče je jednou
z našich priorit. Proto je nezbytné zajistit
moderní podmínky zejména pro ty, kdo se
o zdraví a životy občanů starají. Jsem rád,
že v případě rokytnické základny ZZS LK se
to povedlo a že jsme našli nezbytné pro-
středky. Výstavbou je zajištěn dojezdový
čas pro celou oblast, “ uvedl náměstek So-
botka. Zdůraznil, že nová stavba nebude
jen funkční, ale splňovat bude i veškerá
ekologická kritéria. 
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      Zhruba rok a půl sídlili rokytničtí zá-
chranáři provizorně v nedalekém Domově
pro seniory, kterému za spolupráci patří
velké poděkování. „Původní stavba výjez-
dové základny už nesplňovala žádné limity
pro provoz. Vše nám tu padalo na hlavu,
nebyly zde základní hygienické podmínky.
Provoz v ní už nebyl možný. Jsme rádi, že
nám Liberecký kraj umožnil vystavět
novou, moderní základnu, “ řekl ředitel ZZS
LK Luděk Kramář. 
      V této souvislosti vyzdvihl zejména
moderní technologie k recyklaci dešťové
vody, která bude využívána na mytí vozi-

del, základna má i vlastní studnu. K vytá-
pění bude sloužit tepelné čerpadlo, které
zajistí jak nízké náklady tak i malou ekolo-
gickou zátěž. 
Výstavba nové základny byla zahájena
v dubnu loňského roku. ZZS LK za ni
z vlastních zdrojů zaplatila 3,6 milionu
korun, 13 milionů korun poskytl Liberecký
kraj. V roce 2019 vyjeli rokytničtí záchranáři
k cca 1 300 případům, nejvytíženější jsou
vzhledem k svému umístění zejména
v zimních měsících. 

Michael Georgijev – ZZS LK
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aLKOhOL Za vOLanTem
mají letos v kraji už 8 obětí
a 32 těžce zraněných 
      Policisté na území Libereckého kraje v období prvních sedmi měsíců letošního roku
zasahovali u 2 563 dopravních nehod. V porovnání s loňskem je jich sice evidováno o 150
méně, nepříznivou zprávou však je, že skokově narostl počet tragických střetů. Podle
statistik na silnicích v kraji od začátku roku zahynulo už 8 lidí. Příčinami byl alkohol za
volantem, nesprávný způsob jízdy i rychlost. Kraj společně s Policií ČR, Týmem silniční
bezpečnosti a BESIPem pokračuje v programech prevence.
      Na silnicích v Libereckém kraji letos přišlo o život 8 lidí, 32 se jich následkem nehody
těžce zranilo. Dalších 603 osob utrpělo lehčí zranění. „Meziroční srovnání následků do-
pravních nehod mluví v neprospěch letoška. Evidujeme nárůst o 4 usmrcené osoby, což
je výrazný meziroční skok. U těžce zraněných naopak sledujeme výraznější pokles. Počet
lehce zraněných zůstává víceméně na stejném počtu“, říká Jan Frieser, vrchní komisař
Krajského ředitelství policie Libereckého kraje. Dohromady policisté na českých silnicích
od ledna do července šetřili už 54 002 dopravních nehod, při kterých zemřelo 268 lidí
a dalších 988 bylo těžce zraněno.
      V rámci okresů si nejhůře vede Liberecko, kde při letošních nehodách zemřelo již pět
lidí, dalších šest skončilo s vážným poraněním. Na Semilsku při dopravních střetech za-
hynuli tři lidé, osm se jich těžce zranilo. Českolipsko eviduje čtrnáct těžce zraněných.
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V okresu Jablonec nad Nisou si prvních sedm měsíců letošního roku vyžádalo čtyři těžce
poraněné.
      Vina za dopravní nehody zůstává jednoznačně na řidičích, i když počet havárií me-
ziročně klesl o 103 na 1 860. Další příčinou, proč motoristé bourají, je zvěř na silnicích.
Letos došlo už k 530 policií šetřeným případům. Řidiči nemotorových vozidel mohou za
110 nehod a chodci za 18 dalších. Ve 13 případech byla na vině závada pozemní komu-
nikace. Opilí nebo zdrogovaní řidiči způsobili 160 nehod, což je ve srovnání s loňským
rokem o 16 případů více. „Už překročení 0,5 promile negativně působí na lidský orga-
nismus. Policejní statistky hovoří o tom, že opilí řidiči nadýchávají čím dál víc. Více než
polovina šoférů, kteří letos způsobili nehodu po vlivem, nadýchala více než 1,5 promile.
Nejde tedy s největší pravděpodobností o zbytkový alkohol, ale tito řidiči naprosto vě-
domě usednou za volant po požití alkoholu,“ upozorňuje Jan Polák, ředitel Týmu silniční
bezpečnosti.
      Liberecký kraj se společně s partnery podílí na programech prevence v oblasti zvý-
šení bezpečnosti silničního provozu. „Během prázdnin jsme se věnovali zejména moto-
cyklistům. Spolupořádali jsme kurzy bezpečné jízdy na autodromu v Sosnové a proškolili
na dvě stovky motorkářů. Protože letní prázdniny jsou už za polovinou, začínáme se při-
pravovat na nejmenší účastníky silničního provozu. Nejen děti, ale i dospělí začnou více
spěchat, a tím bude nebezpečí nehod na silnicích větší. V novém školním roce opět vy-
razíme na dětská dopravní hřiště, ale také do mateřských a základních škol,“ dodává Jan
Sviták, náměstek hejtmana pro resort dopravy, investic a veřejných zakázek.

Jan Polák

INZERCE

Studenecký zpravodaj                                                                                                                                                          4 I 2020

STUDENECKÝ-ZPRAVODAJ-4-0820-48+4.qxp_Sestava 1  28.08.20  14:02  Stránka 40



KRAJ2007_tisk_200612.indd   1 12. 6. 20   12.59



KRAJ2007_tisk_200612.indd   2 12. 6. 20   12.59



KRAJ2007_tisk_200612.indd   3 12. 6. 20   12.59



KRAJ2007_tisk_200612.indd   4 12. 6. 20   12.59



KRAJ2009_tisk_200813.indd   1 13. 08. 20   23.27



KRAJ2009_tisk_200813.indd   2 13. 08. 20   23.27



KRAJ2009_tisk_200813.indd   3 13. 08. 20   23.27



KRAJ2009_tisk_200813.indd   4 13. 08. 20   23.27



STUDENECKÝ-ZPRAVODAJ-4-0820-48+4.qxp_Sestava 1  28.08.20  14:02  Stránka 49



STUDENECKÝ-ZPRAVODAJ-4-0820-48+4.qxp_Sestava 1  28.08.20  14:02  Stránka 50



STUDENECKÝ-ZPRAVODAJ-4-0820-48+4.qxp_Sestava 1  28.08.20  14:02  Stránka 51



STUDENECKÝ-ZPRAVODAJ-4-0820-48+4.qxp_Sestava 1  28.08.20  14:02  Stránka 52




