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Přístavba ZŠ a MŠ Studenec
      Dnes Vám přinášíme mimo jiné i trochu
netradiční pohledy na tuto stavbu, které
jsou pořízeny z dronu. Samotná stavba se
nám z důvodů covidové situace a tím spo-
jeného onemocnění, či povinné karantény

pracovníků na této stavbě začíná lehce na-
tahovat. Pravidelné kontrolní dny se tak
doplnily o další termíny jednání, které mají
pomoci tuto stavbu dotáhnout do zdár-
ného konce, včetně plánovaného termínu
slavnostního otevření. 

Mgr. Jiří Ulvr, starosta

březen 2021
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Workoutová hřiště ve Studenci a v Zálesní Lhotě
      Na přelomu března a dubna nám po-
časí přálo, a tak jsme se opět dočkali s po-
kračováním stavebních prací na work-
outových hřištích ve Studenci i v Zálesní
Lhotě. Byly tak položeny předfinální vrstvy
a závěrečné pokládky EPDM granulátu.
Nyní zbývá ještě upravit okolní prostranství
a první zájemci tak budou moci začít využí-
vat nová sportoviště tak, jak bylo pláno-
váno – s příchodem jarních měsíců. V čase
prodeje tohoto čísla Zpravodaje věřím, že
vše bude plně k Vaší dispozici. 

Mgr. Jiří Ulvr, starosta

LetoS oPravíMe
      Schválený rozpočet pro letošní rok počítá (kromě přístavby školy) i s dalšími investi-
cemi. Finanční prostředky budou investovány do budovy hasičské zbrojnice čp. 301 ve
Studenci, kde dojde k zateplení půdních prostor a realizaci přístřešků nad hlavním a ve-
dlejším vchodem. Celkovou rekonstrukci této budovy, tak i budovy hasičské zbrojnice
čp. 80 v Zálesní Lhotě završí nátěr fasády v podobě „hasičských barev“. V závěrečné fázi
dojde k umístění odpovídajících nápisů. Budova hasičské zbrojnice ve Studenci tak bude
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mít ke svému letošnímu, kulatému výročí 50 let od jejího slavnostního otevření zcela
novou podobu. 
      Další nemalé finanční prostředky půjdou do rekonstrukce cesty na Bendovce. Z pozice
zastavěnosti a užívání se jedná o nejhorší komunikaci v naší obci. O důvodech, proč se na
tuto opravu čekalo tak dlouho, jsem Vám psal v loňském druhém čísle našeho Zpravodaje.
Své by jistě mohli vyprávět samotní vlastníci dotčených nemovitostí, tak i bývalé vedení
obce. 
      V současné době máme pravomocné stavební povolení opravy asfaltobetonovým
povrchem. Začátkem roku jsme vypsali výběrové řízení na dodavatele stavby, které uvá-
díme níže a nyní čekáme na stavební povolení nových sítí veřejného osvětlení, které
budou součástí této nové komunikace. Novinkou v rámci celé naší obce budou nově
umístěná LED světla, která ještě nikde nemáme instalovány. Pokud tedy vše půjde dobře,
realizace by měla být hotová do konce června letošního roku. 

Mgr. Jiří Ulvr, starosta

Z á P i S  Z   v ý b ě r o v é h o  ř í Z e n í

Akce: studenec – úprava místní komunikace
na p. č. 1948/2 a 1946

Složení výběrové komise: Mgr. Jiří Ulvr, Ing. Martin Mühlbach, Ing. Josef Boura,         
Ing. Pavel Mečíř, Mgr. Chrtek Tomáš,

Vyzvány byly firmy:
1.  1. STRABAG a. s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
2.  M-SILNICE a. s., Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
3.  OPRAVY SILNIC s. r. o. V dolině 1515/1b, Michle, 101 00 Praha 10

na základě výzvy podaly nabídku dvě firmy:                                        nabídnutá cena
1.  STRABAG a. s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5                   1 595 158,42 Kč 
2.  M-SILNICE a. s., Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice       1 068 793,00 Kč
3.  OPRAVY SILNIC s. r. o., V dolině 1515/1b, Michle, 101 00 Praha 10   1 109 021,87 Kč

Všechny ceny jsou uvedeny s DPH 21 %

Komise posoudila předložené nabídky a vybrala nejvhodnější z nich, tj. nabídku firmy:
M-SiLniCe a.s., husova 1697, bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

Svým podpisem potvrzuji, že nejsem podjatý ve vztahu k této veřejné zakázce ani 
k firmám, které podaly cenové nabídky, a že zachovám mlčenlivost o skutečnostech,
o kterých jsem se dozvěděl v souvislosti s tímto výběrovým řízením.

Podpisy členů komise:
Mgr. Jiří Ulvr, Ing. Martin Mühlbach, Ing. Josef Boura, Ing. Pavel Mečíř, Mgr. Tomáš Chrtek
Ve Studenci: 8. 3. 2021
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další podané
žádosti o dotace
      Začátkem dubna jsme ohledně oprav
cest podali žádost o dotaci z rozpočtu Li-
bereckého kraje, Programu obnovy ven-
kova na opravu místní komunikace na
Bendovce. 
      Ve stejném termínu jsme podali i žá-
dost o dotaci, rovněž z rozpočtu Liberec-
kého kraje, Programu podpora ochrany
přírody a krajiny na opravu kříže v Zálesní
Lhotě v polích u čp. 181. Tato žádost se již
podávala v loňském roce, ale jelikož byl
tento dotační program z důvodu propadu
finančních prostředků zrušen, letos podá-
váme znovu. 
      Zda jsme byli úspěšní, dozvíme se kon-
cem měsíce května, či v průběhu června.
Vzhledem k současné situaci však může
opět nastat i ta skutečnost, že se veškeré
dotační tituly přeruší, nebo úplně zmrazí. 

Mgr. Jiří Ulvr, starosta

připravujeme
      Na letošním prvním jednání zastupitel-
stva obce se také diskutovalo o přípravě
nového, kulturně – multifunkčního ob-
jektu, který by byl umístěn pod novým
workoutovým sportovištěm směrem k so-
kolovně. Zastupitelé diskutovali nad zá-
kladními požadavky, podle kterých
projekční kanceláře představí prvotní stu-
dii budoucího návrhu této stavby. Nyní
jsme však na úplném začátku příprav, ke
kterým se zastupitelstvo bude vracet ještě
několikrát, aby tuto případnou stavbu po-
sunulo dále. 

Mgr. Jiří Ulvr, starosta

Kompostování –
bioodpad
      Opět a nadále Vás prosím o dodržování
pravidel, která jsou nastavena a v převážné
části sezóny fungují bez větších problémů.
Znovu připomínám, pokud větve nepálíte
doma, do kontejnerů je dávejte o maxi-
mální délce 1,5 metru a průměru maxi-
málně 6 centimetrů (koruny stromů sem
nepatří, omezují jiné zájemce, včetně tech-
niky a její manipulace s vykládkou). 
      Studenecké občany chci poprosit, aby
nejdříve naplnili po vrch jeden kontejner
a teprve potom ten druhý. Rozumím, že je
to snadnější, ale je přeci lepší platit za svoz
jednoho plného, než dvou do polovic
naplněných. I z tohoto důvodu se na místa,
kde jsou dva kontejnery pořídily manipu-
lační schody, které usnadní využít na-
kládku nejdříve jednoho plného a potom
druhého kontejneru. 
      Systém pravidelných svozů je nastaven
centrálně pro 21 obcí Jilemnicka – svazku
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obcí (každé úterý se nahlašují kontejnery
požadované pro vývoz a do pátku jsou vy-
vezeny tak, aby na víkend byly pro Vás
opět připraveny prázdné). 
      Zároveň Vás prosím, pokud budete mít
větší množství bioodpadu, obraťte se
přímo na mě, zajistím otevření skládky,
kam si odpad sami odvezete. Nedojde tím
k zahlcení kontejneru(ů) ze strany jednoho
dodavatele a tím omezení pro jiné. 
      V průběhu roku (podle zpracování ma-
teriálu) máte možnost si z kompostárny

odvést finální podobu nové zeminy. Pokud
je zrovna k dispozici, je připravena u hlavní
vjezdové brány do areálu kompostárny
(tuto informaci Vám již také pravidelně za-
síláme Infokanálem). Naše obec vyváží su-
rový materiál na kompostárnu, která se
nachází mezi obcemi Studenec – Horka
u Staré Paky na konci rovinky po levé
straně (dříve manipulační plocha pro ulo-
žení dřeva firmy Jilos). 
      Děkuji za Vaše pochopení a ohledupl-
nost vůči druhým. 

Mgr. Jiří Ulvr, starosta

vOdné a stOčné prO rOK 2021
      Na zasedání obecního zastupitelstva dne 15. 3. 2021 byly schváleny nové ceny vod-
ného a stočného pro rok 2021. Skutečná kalkulovaná cena pro rok 2021 je 35 Kč/m3. Za-
stupitelstvo obce rozhodlo na základě podkladů dodaných správcem vodovodu takto:
vodné od 1. 1. 2021 33 Kč/m3, stočné navázané na ČOV 33 Kč/m3, stočné navázané na
směsnou kanalizaci 16, 50 Kč/m3. Důvodem pro zvýšení ceny jsou zvýšené náklady na
provoz vodovodu, tj. zvýšené náklady na opravu vodovodní sítě, zvýšené ceny energií
potřebných k jejímu provozování a povinnost obce investovat do oprav, obnovy a roz-
voje vodovodu a také tvorba rezerv. V současné době pracujeme na získání stavebního
povolení pro prodloužení vodovodu v Zálesní Lhotě v lokalitě Nový Svět. Připravujeme
výměnu 800 m potrubí na přivaděči od Smiteckého vrtu. Zpracovává se studie na novou
čistírnu odpadních vod na Kostelecku. Průběžně je nutné měnit opotřebované armatury,
probíhá údržba vodojemů a vodovodní sítě. 
      Celkové náklady na provoz vodovodu by měly být v roce 2021 ve výši 3 178 000 Kč
a předpokládané výnosy z vyfakturované vody a stočného 2 736 000 Kč. Rozdíl mezi vý-
nosy a náklady hradí z rozpočtu obec. Cena vodného a stočného je tedy stále částečně
dotována. Ing. Martin Mühlbach, místostarosta

s t u d e n e c K é  m í l e  s e  n e K O n a J í
vzhledem k aktuálnímu stavu v České republice, ale i v celém světě,

musíme s politováním konstatovat, že letošní 14. ročník soutěže historických
vozidel Studenecké míle o pohár starosty obce Studenec, je zrušen.

Děkujeme vám všem za pochopení.
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správné třídění Odpadu – cO patří
dO směsnéhO KOmunálníhO Odpadu?
      Od letošního roku platí nový zákon o odpadech, jehož součástí jsou i zvýšené po-
platky za uložení odpadu na skládku. Proto je třeba, abychom více přemýšleli nad tím,
co vhodíme do černé popelnice určené pro směsný komunální odpad. 

Do SMěSného oDPaDu Patří:

OdpadyoznačenéidentifikačnímkódemC/– identifikační kód C/ znamená, že se jedná
o obal vyrobený kombinací různých materiálů. Ve většině případů vhazujte proto
takto označené obaly do směsného odpadu. Výjimku tvoří například C/PAP. Jedná
se o nápojové kartony, které patří sešlápnuté do kontejnerů označených oranžovou
nálepkou nebo oranžových pytlů. Lze je sem vhazovat i s víčky. 

Mastnéa silněznečištěnéobalyodpotravin – obaly od pizzy a silně znečištěné obaly
od potravin, mastné obaly, mokré papírové obaly. Jedná se o znečištěný obal, který
nelze pro další recyklaci použít. Naopak může znehodnotit správně vytříděný odpad.
Pokud nádobu od oleje pečlivě vymyjete teplou vodou s přípravkem na mytí nádobí,
můžete ji dát do kontejneru na plasty. Olej značně komplikuje následnou recyklaci
tříděného odpadu. 

Obalyodzubnípasty – tuby od zubní pasty mohou obsahovat hliníkovou vrstvu. Navíc
většinou zůstává určité množství pasty v tubě, takže se jedná o znečištěný obal. 

Použité dětské pleny, papírové kapesníky a dámské hygienické potřeby – výše uvedené
patří pouze do černého nebo šedého kontejneru na směsný odpad. Pokud nejsou
chemicky ošetřené, je možno použité papírové kapesníky a kuchyňské utěrky kom-
postovat. 

Zbytkykosmetiky – prázdné plastové obaly od kosmetiky vytřiďte do plastů, zbytky
slijte a v menším množství je můžete vyhodit v pytlíku do směsného odpadu, ve vět-
ším množství odvezte na sběrný dvůr. 

Řasenka – ačkoliv je z plastu, je velmi znečištěna. 
Účtenkyz termopapíru – patří do směsného odpadu, protože termopapír v drtivé vět-

šině případů obsahuje látku Bisfenol. Uvolněné látky pak znečišťují vodu v papírnách
a dostávají se do papíroviny. Tyto účtenky lze tedy třídit pouze, pokud máme jistotu,
že jsou fenol-free. Informaci o obsahu těchto látek však běžně na samotném termo-
papíru nedohledáme. 

Papír – uhlový (propisovací), voskovaný papír, pauzovací papír, dehtový papír
Molitan – v menším množství jej můžete vhodit do směsného odpadu, ve větším množ-

ství patří do sběrného dvora. 
Víčkaodzavařovacíchsklenic – klasická víčka jsou zpravidla potažena gumou, tedy je

nelze vytřídit nikam a patří do směsného odpadu. Gumu nelze vytřídit. 
Sáčkyodpolévek,kávy – pokud mají vnitřní vrstvu z alobalu, patří do směsného od-

padu. 

8
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Zrcadlo – původně byly zadní strany zrcadel natírané stříbrnou příměsí, ty dnešní mají
na zadní straně obvykle nátěr hliníkový. Menší zrcátka můžete dát do směsi, větší
kusy patří do sběrného dvora. 

PVC – PVC obsahuje chlór, který se může uvolňovat. Proto nepatří mezi separovaný
odpad. Větší množství patří na sběrný dvůr. 

Co DáLe Patří Do SMěSného koMunáLního oDPaDu?
      Vždy platí, že větší kusy (objemný odpad) patří zásadně do sběrného dvora, aby se
zbytečně neblokovalo místo v popelnicích nebo kontejnerech. 
      Další příklady: blistr od žvýkaček, bakelit, celofán, časopisy na křídovém papíru, fo-
tografie (na lesklém papíru), guma, houbičky na nádobí, juta, krabičky od cigaret, por-
celán atd. 
      Na obalech najdete symboly, které poradí, kam je vytřídit. Informace, co konkrétně
můžete dávat do příslušného kontejneru, získáte na obecním úřadě nebo od příslušné
svozové firmy. 
      Dříve se uvádělo, že do směsného komunálního odpadu patří i ruličky od toaletního
papíru, papírových utěrek a obalů na vajíčka, protože se vyrábí z několikrát recyklova-
ného papíru. Podle informace z Asociace českého papírenského průmyslu tvoří ruličky
i další nasávané proložky běžnou složku sběrného papíru. Z recyklované vlákniny jsou
i krabice z vlnité lepenky, noviny a časopisový papír a ty tvoří daleko větší objemy sběru. 

nePatří SeM: látky tekuté, nebezpečné odpady a jiné předměty, které by mohly ohro-
zit zdraví a bezpečnost osob. uhynulá zvířata, papír, sklo, plast, nápojové kartony, kovy,
bioodpad. 

Zdroj:trideniodpadu.cz/ACPP

vyvážení pOpelnIc
      Vyvážení popelnic v období květen–září 2021 bude každý lichý v pátek. První vývoz:
pátek 14. 5. (dále 28. 5., 11. 6., 25. 6., 9. 7., 23. 7., 6. 8., 20. 8., 3. 9., 17. 9.). Sběrný dvůr
v Kruhovce bude otevřen každou sobotu od 3. 4. 2021 (17. 4., 1. 5., 15. 5., 29. 5., 12. 6.)
do 26. 6. 2021 od 9 do 12 hod. V těchto termínech a časech bude možné na tomto místě
odevzdat i nebezpečný odpad a elektrozařízení. Uložení odpadu do kontejneru bude
možné pouze pro občany Studence a Zálesní Lhoty, pro majitele nemovitostí na území
našich vesnic a po předložení občanského průkazu. Naplněné pytle s tříděným odpadem
(žlutý, oranžový, šedý) se odkládají vždy první pondělí v měsíci na sběrná místa! Příklad:
pondělí 31. srpna není první pondělí v měsíci, ale pondělí 1. září opravdu je první pondělí
v novém měsíci (první pondělí může být pouze od 1. do 7. dne v měsíce). POZOR! Ostatní
odpady nepatří na sběrná místa, ale jsou sbírány odděleně – popelnice, velkoobjemové
kontejnery, mobilní sběr nebezpečného odpadu a elektrozařízení. 

Ing. Martin Mühlbach, místostarosta
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Připravovaný projekt
nové Čov kostelecko
      V současné době probíhá vytváření
studie na projekt výstavby nové čistírny
odpadních vod pro Kostelecko, namísto
stávající technologie, která je na hranici ka-
pacity a životnosti. Do této studie je již za-
hrnut i záměr rekonstrukce zámku.
Proběhla jednání s investorem rekon-
strukce zámku o jeho podílu na výstavbě
ČOV. Z těchto jednání vyplynuly podklady
ke zmíněné studii. 
      ČOV by se skládala ze dvou částí s ka-
pacitou 2 × 250 EO. Jedna část pro 250 EO
by stačila obci, pokud by rekonstrukce
zámku neproběhla. V případě rozběhnutí
rekonstrukce by se za přispění investora
zrealizovala i část druhá a celková kapacita
čistírny by pak byla 500 EO. Tím by se do-
sáhlo i lepší rozložení nákladů na stočné.
Jakmile bude studie hotova a odsouhla-
sena, můžeme přejít k zahájení projekč-
ních prací a následné realizaci v příslušné
variantě. 

Ing. Martin Mühlbach, místostarosta

Mrtvé ovce na Strážníku
      V sobotu 27. 3. 2021 byl obci nahlášen
nález uhynulých zvířat na lesním pozemku
na Strážníku. Oznámení provedla majitelka
venčeného psa, který ji k nálezu zavedl. Jed-
nalo se o tři kusy uhynulých ovcí. Neznámá
osoba si dala tu práci a dopravila ostatky
těchto zvířat až na kopec a následně je
ukryla v lese přibližně 50 m od asfaltové
cesty. Ovce neměly ušní známky, které jsou
přitom povinné. Při takovém chování do-
chází k ohrožení životního prostředí i zdraví,
neboť není známo, na jakou nemoc zvířata
pošla a v závislosti na lokalitě i k případnému
ohrožení zdrojů pitné vody. Obec, na jejímž
katastru dojde k tomuto nálezu a nelze určit
majitele uhynulých zvířat, se musí o tyto os-
tatky postarat. Náklady v tomto případě
musí uhradit obec. Ve spolupráci s asanač-
ním ústavem v Mimoni byly uhynulé ovce
odvezeny a ekologicky zlikvidovány. Případ
byl nahlášen Státní veterinární správě v Li-
berci. Ta prověří chovy ovcí v okolí a může
udělit sankci za porušení zákona ve výši až
půl milionu korun. 

Ing. Martin Mühlbach, místostarosta

placení pOplatKu Ze psů na rOK 2021
Připomínáme majitelům psů, že poplatek je splatný do konce března
2021. Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. Sazba poplatku činí
ročně:
–    za prvního psa 200 Kč
–    za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300 Kč
Upozorňujeme obyvatele Zálesní Lhoty, že v letošním roce nebude
tento poplatek vybírat pracovník obce.
Poplatek můžete zaplatit do pokladny na OÚ nebo převodem na
účet 261128774/0600. 
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      Na zasedání byla stanovena cena vod-
ného a stočného na rok 2021, a to ve výši
33  Kč/m3 jak pro vodné, tak pro stočné.
Toto stočné budou platit i nájemníci obec-
ních bytů, pro občany napojené na zkolau-
dované obecní směsné kanalizace činí
sazba stočného 16,50 Kč/m3. 

      Před hlasováním o rozpočtu na rok
2021 předložil Pavel Mečíř protinávrh,
podle kterého by byl rozpočet se schod-
kem ve výši částky předpokládané na pří-
stavbu základní školy. Tento návrh
schválen nebyl a poté zastupitelé odsou-
hlasili původně navrženou verzi rozpočtu.
Dále schválili střednědobý rozpočtový
výhled s příjmy a výdaji ve výši 23,39
a 23,49  mil. Kč (rok 2022) a 23,7
a 23,8 mil. Kč (rok 2023). 

      Podle návrhu finančního výboru byly
přiděleny dotace místním sportovním or-
ganizacím. Z celkového příspěvku 600
tis. Kč obdrží Sportovní klub Studenec
236 tis. Kč, Sokol Studenec 92 tis. Kč, Školní
sportovní klub Studenec 78  tis. Kč, SDH
Studenec 64 tis. Kč, Orel Studenec 62 tis.
Kč, Sokol Zálesní Lhota 33 tis. Kč, Tenisový
klub Studenec 30  tis. Kč a SDH Zálesní
Lhota 5 tis. Kč. 

      V dalších bodech programu zastupitelé
schválili či vzali na vědomí:

– obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, 

– smlouvy týkající se zřízení věcného bře-
mene a umístění stavby, 

– strategii rozvoje mikroregionu Jilem-
nicko na roky 2021–2027, 

– vyhodnocení hospodaření Fondu roz-
voje bydlení za rok 2020, 

– zprávu finančního výboru. 

V diskusi pan starosta informoval o násle-
dujících záležitostech:

– Obec potvrdila účast v navazujícím pro-
jektu Mezinárodního visegradského
fondu, v rámci kterého bude spolupraco-
vat Studenec, Zuberec, Vrchlabí a polský
a ukrajinský partner. 

– Začátkem února proběhl audit, který
bude projednán na příštím jednání za-
stupitelstva. 

– Pro rekonstrukci cesty na Bendovce byla
ve výběrovém řízení zvolena firma M-SIL-
NICE. Na tuto opravu bude podána žá-
dost o dotaci z rozpočtu Libereckého
kraje, Programu obnovy venkova. 

FarnícharitaStudenecděkujetímtodárcům,kteřísezúčastnili
Tříkrálovésbírky2021.Celkovývýtěžekz pokladničekumístě-
nýchveStudencia v okolíbyl83 588 Kč.

HedaJiranová

Z Jednání ZastupI t  
První jednání Zastupitelstva obce Studenec se v novém roce uskutečnilo 15. března za
účasti 14 zastupitelů a 7 občanů.
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– Vzhledem k současné situaci je zrušen le-
tošní ročník akce „Studenecké míle“. 

– V případě, že to bude možné, se 26.
června uskuteční obecní pouťová zábava
za účasti skupin Rammstein revival a Me-
gaděs. 

– Bude zrušen účet spravovaný základní
školou, na který byly poukazovány fi-
nanční prostředky z obecních akcí. Zů-
statek poslouží k vybavení nové
přístavby školy. 

      Zastupitelé dále diskutovali o záměru
vybudovat nové kulturně-multifunkční
centrum mezi workoutovým hřištěm a so-
kolovnou. Nejprve projekční kanceláře
zpracují jeho studie a podle vybrané při-
praví projektovou dokumentaci. Předpo-
kládané požadavky: kapacita 400 sedících,
pódium, galerie, 2× občerstvovací prostory,
kuchyně, skladovací prostory, šatny; cena
do 50 mil. Kč. Pan Jan Horáček k tomu po-
psal, jak taková centra fungují v okolních
obcích a jaká je jejich kapacita a vybavení. 

      Pan Jakub Tauchman se zeptal na kon-
tejnery na bioodpad. Ty jsou v provozu od
jara do podzimu, svoz a provoz kompostá-
ren zajišťuje Jilemnicko – svazek obcí. Začá-
tek sezóny bude oznámen prostřednictvím
infokanálu a na vývěskách. 

      Pan Pavel Tauchman upozornil na vý-
tluky na silnici mezi Studencem a Zálesní
Lhotou. Pan starosta odpověděl, že o nich
byla informována krajská správa silnic
a současně se tento stav řeší v rámci záruč-
ních oprav se zhotovitelem stavby. 

      Na dotaz pana Ondřeje Pokorného,
proč musí platit stočné, když má vlastní čis-
tičku, pan místostarosta odpověděl, že
směsná kanalizace není beznákladová,
a tak se na ceně stočného projevují pořizo-
vací náklady, odpisy, odběr vzorků, pravi-
delné prohlídky a rezervy na budoucí
opravy. Dále pan Pokorný upozornil na slo-
žitou dopravní situaci při příjezdu na par-
koviště u sokolovny, kde navrhl vybudovat
chodník, a na nebezpečný povrch pod la-
novkou na dětském hřišti. 

      Pan Josef Boura informoval o pokračo-
vání změny č. 2 územního plánu, která je
před dokončením studie vlivu na životní
prostředí (SEA). 

      Pan Tomáš Chrtek oznámil, že byla vy-
brána konečná podoba pamětní desky vě-
nované Václavu Knotkovi a že byla zadána
její výroba slévárně HVH v Horní Kalné.
Slavnostní odhalení proběhne podle aktu-
ální situace. 

přIpOmínáme placení pOplatKů Za Odpady rOK 2021
Poplatek je splatný do 30. 6. 2021 do pokladny na OÚ Studenec nebo
převodem na účet 261128774/0600. Poplatek za odpady činí 650 Kč
na osobu. 

   telstva Obce
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prOgram ZlepšOvání
KvalIty OvZduší
se týKá I Obce studenec
      Program zlepšování kvality ovzduší je regionálním koncepčním dokumentem, jehož
úkolem bylo připravit soubor opatření a projektů, které mohou nebo mají být v dalším
období realizovány s cílem snížit znečištění ovzduší na území krajů. Dále v co nejkratší
době dosáhnout zákonem požadované kvality ovzduší pro znečišťující látky, jejichž
imisní limity  jsou překročeny, tuto kvalitu ovzduší udržet a nadále zlepšovat. 
      Program zlepšování kvality ovzduší byl zpracován, neboť na daném území je dlou-
hodobě plošně překračován imisní limit pro benzo(a)pyren. V případě Libereckého kraje
jde o tyto konkrétní oblasti: Česká Lípa, Mimoň, Jilemnice, Horní Branná, Roztoky u Ji-
lemnice a Studenec. Z tohoto důvodu vyplynula nutnost realizovat opatření pouze ve
vztahu ke zdrojům znečišťování emitujícím benzo(a)pyren. Hlavním zdrojem tohoto po-
lutantu je lokální vytápění. 
      Je třeba v co nejkratší době dosáhnout zákonem požadované kvality ovzduší pro
tuto znečišťující látku, jejíž imisní limit je překročen. 
      Opatření ke snížení znečištění ovzduší jsou v gesci obcí, obecních úřadů obcí s roz-
šířenou působností a krajů. Zákon o ochraně ovzduší ukládá povinnost obcím a kraji
provádět opatření, která jim byla uložena v příslušném programu zlepšování kvality ovz-
duší v rámci svých možností tak, aby bylo imisního limitu dosaženo co nejdříve. 
      Obecní úřady obce s rozšířenou působností budou spolupracovat s obcemi a iden-
tifikovat domácnosti vytápějící pevnými palivy (např. vizuální kontrola kouře vystupují-
cího z komína), kontrolovat doklad o provedení kontroly technického stavu a provozu
spalovacího zdroje. 
      Dále budou kontrolovat plnění požadavku výrobce kotle na instalaci akumulační ná-
drže a nutnost spalování paliv výhradně určených výrobcem pro dané zařízení. 

PovinnoSti fyZiCkýCh oSob ProvoZujíCíCh SPaLovaCí ZDroje na Pevná
PaLiva o jMenovitéM Příkonu oD 10 Do 300 kW vČetně:
      • u zdroje sloužícího jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění,

je provozovatel povinen zajistit kontrolu technického stavu a provozu spalovacího
zdroje (1. kontrola – r. 2016, dále pravidelně nejméně 1 × 3 roky prostřednictvím
fyzické osoby, která je proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje – od-
borně způsobilá osoba)

      • doklad o provedení této kontroly předložit na vyžádání obecnímu úřadu obce s roz-
šířenou působností
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      • v případě, že výrobce spalovacího stacionárního zdroje není znám, zanikl, nebo není
schopen zajistit odborně způsobilou osobou, která by mohla provést kontrolu tech-
nického stavu a provozu, může být kontrola provedena odborně způsobilou oso-
bou oprávněnou jiným výrobcem k provádění kontroly technického stavu
a provozu stejného typu spalovacího stacionárního zdroje. Vyjádření k dostupnosti
odborně způsobilé osoby podle předchozí věty vystaví výrobce provozovateli do
30 dnů od jeho vyžádání a provozovatel jej připojí k dokladu o provedení kontroly
předkládanému na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (dále
jen „ORP“). Nevystaví-li výrobce své vyjádření ve stanovené lhůtě (30 dní), má se za
to, že není odborně způsobilou osobou v rámci stanoveného referenčního finanč-
ního limitu schopen plnit. V takovém případě je provozovatel povinen na vyžádání
ORP věrohodně prokázat, že výrobce o vyjádření požádal. 

      • vznikne-li důvodné podezření, že provozovatel spalovacího zdroje umístěného v ro-
dinném domě, v bytě nebo ve stavbě s rodinnou rekreací, nejde-li o prostory uží-
vané pro podnikatelskou činnost, porušil některou z povinností vyplývající ze
zákona o ochraně ovzduší, avšak toto porušení nelze prokázat bez provedení kon-
troly spalovacího zdroje, jeho příslušenství nebo používaných paliv, obecní úřad
ORP provozovatele na tuto skutečnost písemně upozorní a poučí jej o povinnostech
provozovatele spalovacího zdroje. Pokud opakovaně vznikne důvodné podezření,
že provozovatel nadále nebo opětovně porušuje některou z povinností zákona
o ochraně ovzduší, je kontrolující oprávněn vstoupit do jeho obydlí za účelem kon-
troly dodržování povinností podle tohoto zákona. Vlastník nebo uživatel těchto pro-
stor je povinen umožnit kontrolujícímu přístup ke spalovacímu stacionárnímu
zdroji, jeho příslušenství a používaným palivům. 

      • Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém te-
pelném příkonu do 300 KW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní sou-
stavu ústředního vytápění a který není navržen rovněž pro přímé vytápění místa
instalace, je povinen provozovat zdroj v souladu s přílohou č. 11 zákona o ochraně
ovzduší (minimální emisní požadavky na spalovací stacionární zdroj na pevná paliva
o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro
teplovodní soustavu ústředního vytápění), tzn., že zdroje musí od 1. 9. 2022 splňo-
vat parametry odpovídající nejméně 3. třídě dle normy ČSN EN 303-5. Jinak řečeno
– zákaz provozu spalovacích stacionárních zdrojů zařazených do nižší než 3. třídy,
případně kotlů nezařazených, od 1. 9. 2022. 

Krajský úřad Libereckého kraje
Ing. Helena Žaganová

oddělení ochrany ovzduší a odpadů
odbor životního prostředí a zemědělství
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Sokol. V lednu letošního roku koupila tě-
locv. jednota Sokol v dražbě Žižkovo pole
ve výměře 5 korců za 30 000 Kč. 
Tímto rokem přestal Sokol hráti filmová
představení, jelikož účast obecenstva na
nich bývala malá. 

Přednáška. 19. ledna uspořádala místní
osvětová komise přednášku se světelnými
obrazy na thema: „Kremace ve světle
pravdy.“ Přednášel Frant. Daleký, správce
krematoria z Pardubic. Přednáška konala
se v 8 hod. večer v hostinci u Višňáků. 

Čsl. zahran. krajané. 7. března uspořádala
místní osvětová komise „Den českoslo -
venského zahraničí.“ O krajanech za hrani-
cemi promluvil říd. uč. Jan Hák. Místní
osvětová komise vykonala též sbírku ve
prospěch zahraničních krajanů, která vy-
nesla 1036 Kč. 

Masarykova vatra. Téhož dne, 7. března,
zapálila místní osvětová komise „Masary-
kovu vatru“, u které ke shromážděným pro-
mluvil odb. učitel Josef Lánský. Presidentu
Osvoboditeli zaslán byl telegram tohoto
znění: 
        „Milovaný pane presidente, 
          Dovolte, abychom srdcem překypujícím

láskou připojili se k nekonečnému
množství gratulantů a od planoucí hra-
nice obce Studence u Horek Vám vyjá-
dřili své nejvřelejší pozdravy, jež nic
většího nepřesahuje. 

Osvětová komise Studenec u Horek“

narozeniny t. G. M. Narozeniny presi-
denta Osvoboditele oslavila místní osvě-
tová komise v neděli 8. března odpoledne
besídkou, na které účinkovali žáci obecné
a měšťanské školy, tělocvičná jednota
Sokol a Orel, Sbor dobrovolných hasičů ze
Studence a z Rovnáčova a spolek Lidumil. 
Program měl 12 čísel, proslov učinil odb.
uč. Ant. Holec. O přestávkách hrála místní
hudba. Čistý výtěžek Kč 1100,25 věnovala
místní osvětová komise ve prospěch po-
stavení pomníku presidentu Osvoboditeli
ve Studenci. 

nová m. osvětová komise. Obecní za-
stup. neschválilo usnesení obecní rady
z min. roku, která za odstouplé členy místní
osvět. komise říd. uč. Votočka a Háka zvo-
lila učitele Frýbu a Lánského, ale místo uč.
Frýby zvolilo účetního firmy Fejfar a Mlá-
dek Jana Albrechta. Nová místní osvětová
komise ustavila se ve schůzi konané dne
27. března, kterou řídil starosta obce továr-
ník Jan Fejfar. Předsedou zvolen opět odb.
uč. Josef Lánský, jednatelem účetní Jan Al-
brecht, ostatní členové: Frant. Šorm, listo-
noš v. v. č. 181, Josef Plecháč, tov. mistr
č. 332 a Jan Kudr, textil. obch. č. 350. 

Sk Studenec. V roce 1922 ustaven byl ve
Studenci „Sportovní kroužek“, jehož prvým
předsedou byl Ant. Řehoř, nynější advokát
v Poličce, pokladníkem Rudolf Beneš, kapi-
tánem mužstva Eduard Mládek, syn továr-
níka J. Mládka, nyní již zemřelý. Stanovy
tohoto spolku schváleny byly zemským
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úřadem. Účelem tohoto spolku bylo pěs-
tovati kopanou. Hřiště upravili si hráči sami
na neplodném pozemku „na drahách“ či
„na hromadách“, jak se také v těch místech
říká. Činnost tohoto spolku byla značná
a výkony velmi uspokojující. Zvláště pak
když získal spolek v roce 1933 lepší hřiště
(pronajal je společně se Sokolem na Smí-
tech od majitelky velkostatku Jany Hilt-
lové), byla činnost jeho ještě lepší. Od roku
letošního má Sportovní klub pronajato
toto cvičiště sám, neboť Sokol má poze-
mek vlastní. Na hřišti postavili si sportovci
branky, plot, místnosti pro mužstvo a ně-
kolik laviček. Na podzim letošního roku stal
se tento spolek členem STAK (Svaz tělový-
chovných amatérských klubů) a SK Stude-
nec byl prvním mistrem této župy.
Předsedou t. času jest Josef Jebavý, ob-
chodník čp. 296. 

Sk fejfar Mládek. 18. dubna konala se us-
tavující valná hromada SKFM (Sportovní
klub Fejfar – Mládek) v 8 hod. večer v hos-
tinci na Špici. Zvoleni byli:
   předseda Jan Fejfar, továrník, 
   I. místopředseda František Fejfar, továr-

ník, 
   II. místopředseda Mil. Košťál, prokurista

fmy FM
Členové výboru: Jan Albrecht, jednatel, Ja-
roslav Hák, pokladník, Alois Čermák,
prof. Frant. Vitvar, Jaroslav Roskovec, Josef
Ulvr, Ant. Műhl, Boh. Kužel. 
Klub má tyto odbory: football, házená, ten-
nis, voleyball, lehká atletika, šachy, zimní

sporty, ping-pong, hockey, turistika, cyklis-
tika, vodní sporty a společ. a zábavní
odbor. 
4. května započal klub s úpravou hřiště za
továrnou. Pozemek darovala fma Fejfar
a Mládek, mzdu za práci hradil klub. 

CPo. 25. dubna konala se v hostinci na
Špici v 8 hod. večer schůze, kterou řídil sta-
rosta obce Jan Fejfar a na níž učiněny byly
přípravy pro CPO a ZPO (civilní a závodní
protiletecká ochrana). Velitelem CPO zvo-
len obchodník Josef Sedláček , velitelem
ZPO Dr. Jar. Fejfar. Dále zvoleni techničtí
poradci, vesměs učitelé a záložní důstoj-
níci: Frýba A., Hák J., Knotek V., Lánský J.
a Mestenhauser J. 
Konečně ustanoveny byly odbory tech-
nický, zdravotní, požární a záchranný s ve-
liteli a instruktory. 

narozeniny pres. beneše. 28. května
v 8 hod. večer oslavila místní osvětová ko-
mise narozeniny druhého presidenta repu-
bliky Dr. Edvarda Beneše přednáškou,
kterou proslovil odb. učitel Václav Knotek. 

nový pošmistr. 1. července odchází ze Stu-
dence do Nové Paky pošmistr Rudolf Dole-
žal. Téhož dne nastupuje ve Studenci nový
pošmistr Boh. Antoš z Pasek nad Jizerou. 

50 let hasičstva. Dne 14. června oslavoval
Sbor dobrovolných hasičů ve Studenci 50
let svého trvání slavností následujícího po-
řadu: 
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   1.  V 6 h. ráno budíček – hudba Josefa To-
máše. 

   2.  V 8  h. služby Boží za zemřelé členy
sboru. 

   3.  Položení kytice u pomníku padlých. 
   4.  Slavnostní valná hromada v host.

u Višňáků. 
   5.  Odpoledne v 1 hod. průvod od Špice

s hudbou na místo slavnosti – zahrada
p. Exnera č. 200. Zde proslov starosty
župy has. Ant. Oždiána, pak dekoro-
vání 8 členů, kteří jsou ve sboru od za-
ložení, tedy 50 let. Jsou to Hák Josef
č. 20, Tomáš Jos. č. 104, Paulů Josef č. 3,
Paulů Karel č. 222, Tauchman Englb.
č. 94, Martinec Karel č. 165, Exner Josef
č. 290 a Borůvka Josef, Rovnáčov č. 2.
Dále dekorováni byli tři členové, kteří
jsou ve spolku 40 let: Knap Augustin
č. 352, Erban Antonín č. 101 a Tauch-
man František č. 275. Každý obdržel
záslužnou medaili. Tento akt ukončen
byl státní hymnou. 

   6.  Cvičení školní, se stříkačkou, cvičení
poplachové, cvičení dorostu a žen-
ského odboru. 

   7.  Volná zábava. 
Slavnost byla velmi zdařilá a počasí jí přálo. 

Požár. 21. června v časných ranních hodi-
nách vypukl požár u Frant. Štefana č. 65.
Dům shořel úplně, později byl znovu po-
staven. 

Sokol. cvičení. 21. června konal sokolský
spolek studenecký veřejné cvičení na
novém cvičišti Sokola studeneckého. 
Pořad: Dopoledne závody mužů a zkoušky. 
Odpoledne: Průvod v půl druhé hod. od
lípy Svobody na cvičiště, kde bylo veřejné
cvičení:

   1.  žáci prostná
   2.  žákyně napod. prostná
   3.  hry a různosti žáků
   4.  dorostenky prostná
   5.  dorostenci prostná
   6.  muži a dorost nářadí
   7.  bojový závod dorostu
   8.  ženy prostná s kuželi
   9.  starší muži prostná
 10.  ženy prostná
 11.  mladší muži prostná
 12.  česká beseda
 13.  odbíjená
Slavnost byla velmi pěkná, počasí zname-
nité. 

Státní půjčka. Na půjčku obrany státu up-
sala obec 10 000 Kč. 

husova oslava. 5. července provedla
místní osvětová komise a těl. jednota
Sokol Husovu oslavu. V půl deváté večer
vyšel od Višňákových lampionový průvod
na sokolské cvičiště, kde před velkým ob-
razem Husa hořely dva řecké ohně. K velmi
četnému shromáždění promluvil odb. uč.
Josef Lánský. 

tabulky. V srpnu místní osvětová komise
opatřila tabulky k lípě Svobody, k lípě Ma-
sarykově a tabulkou též označila jasan
u Jezdinských, který byl st. památkovým
úřadem vzat v ochranu. Tabulky platila m.
osvět. komise, stály 105 Kč. Zasazení jich
provedla obec. 

Závody. 9. srpna uspořádal SK Fejfar cho-
decké závody. V prvé kategorii (muži do 30
let) umístil se prvý vojín pěš. pluku 22
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V. Peroutka, druhý Jan Albrecht, člen SKFM.
Ve druhé kategorii (muži od 30 let) byl prvý
Jan Čivrný z Klubu čsl. turistů Dobruška,
druhý Josef Staněk z Klubu čsl. turistů
Lázně Bělohrad. Trať měřila 18 km a závo-
dilo 17 závodníků. 
Téhož dne v deset hodin konán byl volley-
balový turnaj o křišťálový putovní pohár
prokuristy fmy FM Miloslava Košťála. Vítě-
zem stalo se mužstvo Sokola z Víchové. 

Závody. 16. srpna uspořádal SKFM cyklis-
tické závody ve třech kategoriích. 
         1. kategorie – kola závodní. Vítěz J.

Šrámek z Jičína obdržel stříbrný
pohár, dar ředitele Kozáka. 

         2. kategorie – kola sportovní. Vítěz J.
Vyšanský z Křížlic obdržel sošku
cyklisty, dar úřednictva fmy FM. 

         3. kategorie – kola turistická. Vítěz
Karel Havlíček, člen SKFM, získal
skleněný pohár, dar úřednictva fmy
FM. 

Školy. 1. září zapsáno bylo na zdejší
obecné škole 162 dětí. Učitelský sbor se
nezměnil (říd. uč. Jan Hák, učit. Alois Frýba,
Marie Votočková, Hedvika Bukovská
a Zdenka Nechanická). 
Na měšťanské škole zřízena byla na po-
čátku šk. roku –m1. září – ministerstvem
školství a národní osvěty pobočka pro
I. ročník školy. Místnost pro tuto učebnu
pronajata byla v domě pí. Marie Višňákové
čp. 305. Učitelský sbor této školy rozšířen
byl o odb. uč. Frant. Povolného z Vrchlabí.
Na škole bylo celkem 157 dětí. 

nový strážník. Dnem 1. října nastoupil
v obci službu nový strážník Josef Martinek
čp. 92. Dosavadní strážník Frant. Jeník (na-

rozený roku 1874) byl strážníkem 17 roků
(od 15. července 1919). 

28. říjen. 28. října bylo počasí velmi nepří-
znivé – padal sníh s deštěm za prudkého
větru – proto muselo býti upuštěno od ob-
vyklého průvodu obcí. O významu dne
promluvil ve dvě hodiny odpoledne ředitel
měšť. školy Josef Mestenhauser. 

Večer uspořádala tělocvičná jednota Sokol
velmi zdařilou tělocvičnou besídku. Cvičily
všecky složky Sokola. Místní pěvecký spo-
lek (volné sdružení, letos založené oběta-
vým sbormistrem odb. uč. Antonínem
Holcem) zazpívalo při besídce několik ná-
rodních písní. 

orel. Letošního roku zakoupila těl. jednota
Orel od Františka Albrechta č. 224 poze-
mek ve výměře dva korce za obnos
10 000 Kč nad obecní strání. Tento poze-
mek byl vhodně upraven, oplocen drátě-
ným pletivem, osázen ovocným
i okrasným stromovím po obvodu cvičiště
a vykopána tu byla i studna. Tato úprava
vyžádala si značného nákladu, neboť bylo
nutno provést velkého přesunu půdy. 
V r. 1936 pokřtěno bylo ve Studenci 29
dětí, uzavřeno bylo 13 sňatků a na hřbitově
pochováno 19 zemřelých občanů. 
Firma Fejfar a Mládek zaměstnávala
v tomto roce průměrně 502 zaměstnance. 
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135let
21. 6. 1924 svátost biřmování ve Studenci – biskup dp. Dr. Karel Kašpar. 
11. 11. 1924 – požár čp. 206 – Jan Mládek a čp. 89 – Josef Čech – poprvé pracuje zmoto-
rizovaná stříkačka. 
31. 12. 1924 – požár u Josefa Sedláčka, kdy shořela dvě stavení – čp. 107 a 315. 
29. 3. 1925 – výborová schůze – podána žádost obecnímu zastupitelstvu o postavení
nové stříkárny v hořením konci. Stříkárna u čp. 72 jest dřevěná, nedostatečná a naprosto
nevyhovuje, zejména nyní pro nově zmotorizovanou stříkačku. Pro zajímavost uvádím,
že tento domek vlastnil od roku 1808 rod Ulvrů – mých předků. Posledním majitelem byl
Rudolf Ulvr – bratranec mého dědy. V roce 1895 domek prodal obci, která jej upravila
v nájemní dům pro chudé. V roce 1930 prodala tento domek čp. 72 panu Janu Jebavému. 
5. 2. 1928 založen Sbor dobrovolných hasičů Rovnáčov – postupně za pomoci obce
a firmy Fejfar+Mládek postavena nová zbrojnice a pořízena nová motorová stříkačka. 
21. 3. 1928 – největší požár na okolí – od jiskry lokomotivy jedoucího vlaku shořelo 16
obytných stavení a 2 stodoly v Levínské Olešnici. Náš sbor se dostavil jako čtvrtý. Zasa-
hovalo celkem 12 sborů. 
17. 6. 1928 – z obce odchází dp. František Říb – pokladník sboru po dobu 23 let. Nově
zvoleným pokladníkem je Ignác – Hynek Ulvr čp. 121 – bratr mého dědy. 
Rok 1928 – obec zakoupila vhodný pozemek vedle čp. 72 pro stavbu nové hasičárny –
stříkárny. Stavba postavena svépomocí našimi členy. Nejvíce času a práce na stavbě vě-
noval předseda sboru František Albrecht čp. 224. Starosta obce Jan Fejfar věnuje na
stavbu 12500 cihel z vlastní cihelny v kruhovce. 
28. 10. 1928 – slavnost 10 let trvání naší samostatnosti. Služby Boží, průvod s hudbou
od nové stříkárny po obci – slavnost společně s místní Osvětovou komisí. Ihned po slav-
nosti si členové sboru novou budovu prohlédli a přestěhovali stříkačku a veškerý mate-
riál z čp. 72 do nové zbrojnice. 
Březen 1930 – požární elektrická siréna postavena na podstavci na pozemku Karla Mar-
tince čp. 188. Materiál dodala firma Fejfar+Mládek, práci provedli členové hasičského
sboru. Obec zaplatila 5800 Kč – hasičský sbor přispěje částkou 2800 Kč. 
1931 – společně se silnicí od Boukalových dolů k Lípě je nově vybudována vodní nádrž
Brodek. 
13. 8. 1933 – slavnost při rozvinutí nově opraveného praporu na pozemku bratra Josefa
Martince čp. 153. 

20

SBORU
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DobrovoLnýCh haSiČů
StuDeneC 2. ČáSt  i Ing. Jiří Ulvr

6. 12. 1936 – výborová schůze – získávání přispívajících členů. 
9. 1. 1938 – po 28 letech končí s funkcí jednatele bratr Karel Karásek čp. 127. Jako jednatel
sloužil od 9. 6. 1909. Za nového jednatele zvolen Jan Albrecht čp. 343. Rovněž končí ve
funkci velitele Hynek Kunc, kterou vykonával od 16. 10. 1904. Novým velitelem byl zvo-
len Jan Tauchman čp. 41. 

Při slavnosti byly předvedeny
obě zmotorizované stříkačky –
„kostelecká“ a „rovnáčovská“
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23. 1. 1938 – výborová schůze – vystupuje starosta obce Jan Fejfar – bere si na starost
obstarání nové automobilové stříkačky. 
18. 3. 1938 – pro poskytování první pomoci zřízení samaritáni Jaroslav Kunc čp. 352, Voj-
těch Šubrt čp. 339 a Josef Knap čp. 8. 
15. 5. 1938 – slavnost odevzdání nové automobilové stříkačky na hřišti firmy Fejfar+Mlá-
dek. 
8. 10. 1938 – přišel na studeneckou faru po panu faráři Josefu Žídkovi studenecký rodák
dp. Josef Šorm. 
5. 3. 1939 – výměna funkcionářů sboru. Za pokladníka Ignáce – Hynka Ulvra je nově ve
funkci Vojtěch Šubrt čp. 339 (prodejna obuvi). 
17. 2. 1940 – novým velitelem po Janu Tauchmanovi je zvolen Josef Knap – čp. 8, listonoš
a elektrikář, který tuto funkci vykonává až do roku 1955. 
13. 1. 1946 – valná hromada – doplňující volby – zástupce velitele Josef Jiran, jednatel
Vladimír Sedláček – Josef Erlebach, pokladník Josef Nosek, vzdělavatel dp. Josef Šorm. 
21. 3. 1951 – reorganizace sboru – Rovnáčov se spojuje se závodním sborem Lenka a stu-
deneckou jednotou – za Rovnáčov starosta Josef Erban čp. R 24, velitel Karel Kuřík čp. R
4, v Lence velitelem Ladislav Čech čp. 89. 
1951 – budována brigádně požární nádrž na dolením konci u čp. 199 – p. Erbanová. 
1952 – budována brigádně požární nádrž pod Nouzovem u Fr. Háka čp. 362. 
1952 – rozhodnuto o celkovém omlazení členské základny a tak byla vytvořena 2 druž-
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Nová automobilová stříkačka
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stva žáků. Jedno cvičili v Rovnáčově Karel Kuřík a Josef Vondrák (zde jsem začínal s ha-
sičinou i já), druhé družstvo cvičil ve Studenci Josef Knap. 
25. 1. 1953 – výroční členská schůze – předsedou zvolen Josef Erban z Rovnáčova. 
13. 7. 1953 – brigády na koupališti u Svaté Trojice. Rovnáčovská stříkačka se ukládá v zim-
ních měsících do garáží závodu Lenka. 
1953 – byly organizovány žňové hlídky v době od kosení do konce září. Služba byla od
22. 00 hod. do 04. 00 hod. ve dvou dvojicích. Jeden – poslanec MNV, druhý požárník.
Jedna dvojice procházela vesnicí, druhá byla ve služebně – zadní místnosti požární zbroj-
nice u kruhovky. Tyto hlídky byly každým rokem až do roku 1960. 
2. 8. 1955 – do závodu Lenka přivezena nová dvoukolová stříkačka DS – 16. V závodě
ustaveno družstvo mužů, které pravidelně cvičilo a zúčastňovalo se pravidelných vni-
tropodnikových soutěží i soutěží v obci. 
1955 – studenecký sbor hodnocen jako druhý nejlepší v jilemnickém okrese, což je dáno
i výsledky – žáci v krajské soutěži na druhém místě, muži druzí v okresní soutěži. 
15. 7. 1956 – vítězství družstva dorostu v okresní soutěži, družstvo mužů na třetím místě
– velitel Jan Tauchman ml. (smitecký), strojník Josef Štefan rovněž ze Smít zaběhl nejlépe
z okresu šturmovku. Soutěžilo se s automobilovou stříkačkou. 

příště dokončení

23

Fotografie po roce 1940, kdy byl zvolen nový velitel Josef Knap (4 hvězdičky na límci) – před
budovou nové hasičárny a na nové automobilové stříkačce SMEKAL.
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Zprávy
Zš a mš studenec
      Na úvod příspěvku pravidelného příspěvku o studencké škole se vrátíme na začátek
školního roku, kdy jsme se dozvěděli jednu ze zpráv, které snad každý člověk těžko při-
jímá a odmítá se s ní smířit. Ve věku nedožitých 80 let zemřel Jáchym „Jácha“ Klinger,
který působil ve studenecké škole téměř 40 let. 
      Jáchym Klinger nastoupil do studenecké školy po absolvování vojenské služby 17.
září 1965 a společně s ním nastoupila i jeho manželka Ludmila Klingerová. Hned od po-
čátku se aktivně zapojil do mimoškolní činnosti a založil turistický kroužek. Během pů-
sobení ve studenecké škole se legendárními staly především letní cyklistické výpravy,
které jsou v současné době již nemyslitelné. Peleton necelé dvacítky cyklistů brázdil vždy
o prázdninách nejen silnice českých krajů, ale i Polska, Německa, Maďarska, Rumunska
a Bulharska. Dodnes účastníci těchto výprav vděčně vzpomínají na zážitky z těchto cest. 
      Od 1. září 1970 nastoupil Jáchym Klinger jako zástupce ředitele školy a tuto funkci
vykonával až do roku 1991. Jeho velkou zásluhou byla především organizace přístavby
školní jídelny s dalšími prostory v letech 1982 až 1984. Jako učitel fyziky a matematiky
měl blízko k automobilům a jejich historii a se svými obsáhlými znalostmi z tohoto oboru
se rád dělil se svými žáky. Byl i velkým znalcem trochu „opomíjené“ historie spojené se
soužitím Čechů a Němců. Své působení ve studenecké škole zakončil v červnu 2003 od-
chodem do starobního důchodu, ale do studenecké školy se velice rád vracel a setkával
se zde se svými bývalými kolegy. 
      Milý Jácho, děkujeme Ti za všechny a navždy zůstaneš spjat s naší školou. 
      U této příležitosti si dodatečně dovolujeme popřát vše nejlepší a jen milé vzpomínky
na učitelská léta ve studenecké škole Jaroslavě Vokřínkové, která oslavila na Den učitelů
společně s hercem a scénáristou Zdeňkem Svěrákem významné životní jubileum. Dou -
fáme, že co nejdříve budeme moci dodatečně popřát i osobně. 
      Provoz školy opět pokračoval v podivném nouzovém a pandemickém režimu, Výuka
probíhala ve všech ročnících distančním způsobem a někteří vyučující hojně využívali
individuální konzultace. Jako poslední byly nakonec uzavřeny i obě mateřské školy a v re-
álném provozu zůstala jen školní jídelna v rámci závodního stravování. 
      Vedení školy a jednotliví vyučující se postupně připravovali na případné uvolnění
a návrat dětí do škol. Byl zajištěn dostatek dezinfekčních a ochranných prostředků
a z centrální distribuce objednány testy na testování žáků. Především si však přáli, aby
návrat do škol nastal co nejdříve a v největším možném rozsahu. 
      Vedle postupného návratu do škol jsou připravovány podpůrné prázdninové akce,
které by měly být zaměřeny „na podporu aktivit zaměřených na snížení nerovností v pří-
stupu ke vzdělávání a podporu duševního zdraví u dětí“ (Výzva MŠMT). Jednou z variant

24

Studenecký zpravodaj                                                                                                                                                           2 I 2021

STUDENECKÝ-ZPRAVODAJ-2-0421-48+4.qxp_Sestava 1  26.04.21  10:18  Stránka 24



25

by měly být Letní kempy a tou druhou bloky doučování. Studenecká škola se chce roz-
hodně do těchto aktivit zapojit a rodiče bude včas informovat. 
      V prvních kalendářních měsících byly plněny jednotlivé indikátory z projektu Kvalitní
vzdělávání pro všechny v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, které
byly zaměřené především na využití ICT v rámci distanční výuky a na další vzdělávání
pedagogických pracovníků, kteří absolvovali více než 30 osmihodinových on-linů kursů
a webinářů (každý pedagog minimálně jeden). Zároveň byly vybrány jednotlivé „ša-
blony“ do třetí etapy výše uvedené výzvy. Studenecká škola se zaměřila především na
projektové dny v rámci výuky, ale i mimo školu, a to nejen v základní škole, ale i v obou
mateřských školách. 

PaedDr. Petr Junek

Zprávičky z mateřské
školy Zálesní Lhota

Zleva stojící: Václav Vokřínek, Jáchym Klinger, Miroslav Vacka, Jiří Ježek, Jaromír Novotný,
Antonín Holec, zleva sedící: Věra Pochopová, Jaroslava Vokřínková, Milena Valentinová,
Ludmila Klingerová, Eliška Plecháčová, Marie Kavanová

      Letos jsme si my děti užívaly sněhu, jak
jen to šlo. Jezdily jsme na lopatách, saních
a snowboardech, stavěly iglú, hrady a sně-
huláky. Bohužel jsme se nemohly účastnit
tradičního lyžařského výcviku, i když byly

sněhové podmínky příznivé. Nepříznivá
byla bohužel covidová situace, která nám
uzavřela nejen sjezdovky, ale i plavecký
bazén, který jsme také bohužel nemohly
navštěvovat. 
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      Když se nám sníh ztratil, velice nás přitahovalo bahno, i když jsme věděly, že ne-
smíme, abychom nebyly špinaví a hlavně maminky, aby se na nás nezlobily, touha byla
bohužel silnější a naše spokojenost byla veliká. Snažily jsme se ve zbytcích sněhu oble-
čení i botičky vyčistit, ale stejně nám, prosím, maminky, dávejte do školky radši nějaké
staré oblečení i botky, které si můžeme zašpinit. Děkujeme.
      I v tomto školním roce se věnujeme projektu recyklohraní, i když je sběr elektra někdy
náročný a mnohdy v prostorách MŠ ne-
vzhledný, tak nám letos byla odměnou
výhra ve sběru baterií, ve které jsme se
v Libereckém kraji umístily na krásném
2. místě a získaly odměnu v podobě pou-
kázek na nákup v řetězci prodejen Kauf-
land v celkové hodnotě 2 × 1 500 Kč.
Děkujeme všem rodičům a dětem u nás
ve školce, kteří se do sběru zapojili.
Dětem, které se na sběru elektra a baterií
podílely, bude náležet odměna. Za zbytek
částky pořídíme dětem potřeby a po-
můcky do školky. Moc si vaší aktivity vá-
žíme a díky Vám je svět zelenější a také
veselejší. Sběr elektra a baterií jsme již ve
školce pro tento školní rok ukončily, ale
v projektu recyklohraní budeme pokračo-
vat, dál budeme plnit úkoly a dál se bu-
deme aktivně podílet na ochraně život-
ního prostředí. 

jak jsme se v roce 2020 podíleli
na ochraně životního prostředí? 
Díky svým obyvatelům se MŠ Zálesní
Lhota může v roce 2020 pochlubit sbě-
rem starého elektra určeného ke zpět-
nému odběru a recyklaci o hmotnosti
0,10 t. Na každého obyvatele tak při-
padá kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím
uspořena spotřeba elektřiny a produkce
skleníkových plynů, celosvětově ome-
zena těžba ropy a železné rudy, a recyklací
se pokryla i část dodávek mědi nebo hli-
níku pro průmyslovou výrobu. Konkrétní
přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o po-
dílu na zlepšení životního prostředí, které
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na základě dosažených vý-
sledků vystavil kolektivní
systém pro sběr a recyklaci
vysloužilých spotřebičů
Elektrowin. Vyplývá z něj,
že díky obyvatelům došlo
za rok 2020 k úspoře pro-
dukce CO2 o 1,19 tun. Víte,
kolik smrků pohltí stejné
množství CO2 – jeden smrk.
Nebylo nutné vytěžit 58,63
litrů ropy. Představte si, že
z tohoto množství se po-
kryje spotřeba pohonných
hmot auta např. na cestu
z Prahy do Brna po dálnici
D1 a to třikrát. Došlo také
k úspoře 603,51 kWh ener-
gie. Asi stejné množství, jako
kdybychom spustili cyklus
myčky nádobí 604krát. Po-
dařilo se recyklovat 57,52 kg
železa. Toto množství recy-
klovaného železa by bylo
možné použít pro výrobu
3 ks nových praček, bez nut-
nosti těžby železné rudy. Re-
cyklací vysbíraných spotře-
bičů se podařilo získat
2,03 kg mědi, což by posta-
čilo pro ražbu 361 1€ mincí,
nebo 2,51 kg hliníku, který
by stačil na výrobu 168 ple-
chovek o objemu 0,33 l. 
      Všem moc děkujeme, že
s námi chráníte životní pro-
středí. 

Kolektiv MŠ Zálesní Lhota 
Vám přeje krásné jarní dny

a pevné zdraví
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Vědomostní soutěže
      Letošní rok vůbec nepřeje různým soutěžím, ale tvůrci zeměpisné olympiády jsou
velmi akční a vynalézaví a pro žáky vytvořili online verzi celé olympiády. 

ZeMěPiSná oLyMPiáDa 2021
     Školní kolo proběhlo během ledna a bylo v kompetenci jednotlivých učitelek školy.

Zúčastnilo se ho celkem 12 žáků ve 2 kategoriích. 

28

Kategorie B 7. třída
      1. Josef Šedivý
      2. Barbora Chrástová
      3. Ondra Jirout

Kategorie C 8.–9. třída
      1. Sam Mečíř
      2. Kuba Hermann
      3. Martina Urbanová

      Všichni postoupili do okresního kola,
které probíhalo distanční formou. Test měl
tři části (s atlasem, bez atlasu a praktická
část). Na výsledky si museli všichni počkat
na konec února:

výsledky okresního kola:
Kategorie B 7. třída
      1. Josef Šedivý
      2. Barbora Chrástová
      7. místo Ondra Jirout
      Pepča a Bára si tím vysloužili postup do
krajského kola. 

Kategorie C 8.–9. třída
      5. Kuba Hermann
      6. Martina Urbanová
      13. Sam Mečíř

      Krajské kolo proběhlo vv polovině
března opět distanční formou. Pepča i Bára
se s tím prali statečně, oba shodně pravili,
že to bylo velmi těžké a náročné. 

výsledky krajského kola:
      5. místo Josef Šedivý
      11. místo Barbora Chrástová

      Všem zúčastněným moc děkujeme za
ochotu dělat něco navíc, rozšiřovat si ob-
zory i v jiných oblastech zeměpisu. Pepčovi
a Báře patří velká gratulace za předvedené
výsledky. 

      Distančním způsobem probíhaly i další
olympiády a vědomostní soutěže. V okres-
ním kole Olympiády v českém jazyce se
Táňa Hamáčková, Laura Machajová a Sa-
muel Mečíř umístili ve druhé desítce. Pepa
Šedivý se po druhém místě v okresním
kole Geologické olympiády postoupil do
krajského kola a v okresním kole Olympi-
ády z anglického jazyka obsadil 3. místo,
ve starší kategorii postoupil Jakub Herman
do krajského kola. 
      On-line také proběhla školní kola Ma-
tematického klokana (účast 207 žáků)
a soutěž Pangaea (účast 11 žáků). 

Mgr. Dana Chrástová
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Pro DoSPěLé
Viola Shipman: kouzelný náramek
Mary Pearson: Zlodějský tanec
Václav Havel: audience
Erin Watt: něco skutečného
Ladislav Zibura: 40 dní pěšky do

jeruzaléma
Oscar Wilde: jak je důležité míti filipa
Aleš Palán: raději zešílet v divočině
Jojo Moyes: jako hvězdy v temné noci
Andrzej Sapkowski: Zaklínač i. –vi. 
Karin Lednická: Šikmý kostel 2. 
Donna Douglas: Sestřičky a jejich tajná

přání
František Niedl: království meče

František Niedl: Pach krve
František Niedl: rozervané království
Chris Carter: napsáno krví
Deon Meyer: 13 hodin: krimithriller
Vlastimil Vondruška: Manželské zrcadlo
Nina Špitálníková: Mezi dvěma kimy
Marek Eben: Myšlenky za volantem
Jan Bauer: vražící golem
Filip Rožek: Gump: pes, který naučil lidi

žít
E. M. Remarque: na západní frontě klid
Deon Meyer: 7 dní: krimithriller
Chris Carter: nenávist
Lucinda Riley: Sestra Luny: příběh tiggy

Pro Děti
L. N. Tolstoj: tři medvědi
Václav Čtvrtek: Česílkova vodnická

knížka
Petr Horáček: nejkrásnější místo na

světě
Petr Horáček: jak myška snědla měsíc

Ilka Pacovská: otrocká krása
John Flanagan: bitva na hackhamské

pláni
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sbOr dObrOvOlných hasIčů studenec

požární zbrojnice
ve studenci slaví 50 let
      Je to již 50 let, kdy na vývěskách naší obce visely plakáty na slavnostní otevření naší
nové požární zbrojnice. Vraťme se proto trochu do historie a připomeňme si její výstavbu
a slavnostní otevření. 
      V roce 1928 byla sboru předána do užívání zbrojnice u cihelny – nyní autoservis pana
Ladislava Horáčka, ale časem její prostory nevyhovovaly, proto v říjnu 1963 na výborové
schůzi, kterou zahájil předseda Miloslav Šulc, byla poprvé projednána výstavba nové
požární zbrojnice. V prosinci 1963 pan Šlechta z ONV v Semilech prohlásil, že zbrojnice
ve Studenci se bude stavět až po dokončení výstavby zbrojnice v Martinicích, která byla
dokončena a slavnostně otevřena 20. 6. 1965. 
      10. března 1968 se na členské schůzi v hostinci u Višňáků začalo opět více jednat
o nutnosti vybudovat ve Studenci novou požární zbrojnici (dále PZ). V kronice se do-
čteme, že se o výstavu nové zbrojnice staral a podával informace o postupu práce a za-
jišťování materiálu bratr Horáček Josef. A v roce 1969 se začalo stavět. 
      Nová zbrojnice byla dokončena koncem roku 1970 a dostala číslo telefonu 877 a číslo
popisné 301. Do bytovek se nastěhovala rodina Jáchyma Klingera a Miloslava Šulce. Třetí
bytovou jednotku v přízemí PŽ dostala do užívání paní Masaříková. Po ní přebrala krá-
mek textilu v lednu 1986 Marie Medlíková, která zde prodávala do dubna 2016. 
      Po dostavbě bylo předáno 6ti členům čestné uznání za práci při budování nové PZ.
Čestné uznání obdrželi Hák František, Šulc Míla, Horáček Josef, Buchar Josef, Havel Jan
a Plecháč František. 
      30. 5. 1971 se konalo Slavnostní otevření nové požární zbrojnice. Slavnost začala ple-
nárním zasedáním OV ČSPO u příležitosti 50. výročí založení KSČ. Této schůze se zúčast-
nilo 150 členů a hostů. Při slavnostní schůzi byly členům našeho sboru předány odměny:
poděkování za vykonanou práci pro místní požární sbor, čestné uznání, odznaky za pří-
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kladnou práci a věcné odměny. Na další
část slavnosti, která začínala průvodem od
křižovatky u Karáskových, přijeli další kro-
jovaní hosté. Celkem v průvodu bylo 372
osob včetně dvou dechových hudeb ze
Studence a Jilemnice. Studenečtí se to-
hoto průvodu zúčastnili v počtu 32 žáků
a žákyň, 14 krojovaných tanečníků České
besedy, 18 žen a 42 mužů. Celkem 106
členů. Všichni účastníci se zastavili před PZ,
kde předseda MNV p. Čeřovský slavnostně
přestřihl pásku a předal klíče od budovy
veliteli požárního sboru br. Jiřímu Ulvrovi,
který předsedovi MNV poděkoval za
pomoc při budování PZ a slíbil, že se o bu-
dovu a svěřenou techniku budeme svědo-
mitě strat. Potom se průvod odebral na
sportovní hřiště tělovýchovné jednoty
Sokol Studenec, kde oslavy pokračovaly. 
      Čerpala jsem z hasičských kronik a zá-
pisů ze schůzí. 

Miroslava Vanclová
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spOrtOvní Klub
studenec
      Jednoznačně největším investičním počinem v téměř stoleté historii Sportovního
klubu Studenec je výstavba nového zázemí na místě bývalých kabin. 
      Současné fotbalové hřiště je vlastně již pátým (hřiště na Janouškově louce, hřiště Na
Hromadách, hřiště Na Smitech, hřiště SK Fejfar&Mládek) hřištěm ve Studenci. Bylo vy-
budováno na pozemcích Sokola v letech 1958 a 1959 a současné s ním byla postavena
budova šaten a zázemí pro místní organizaci Červeného kříže. Tato budova nevyhovu-
jícím způsobem sloužila až do konce roku 2019. 

      Sportovní klub se již od svého obnovení (založen v roce 1923) v roce 1991 snažil o vy-
budování nového zázemí, byla zpracována studie nového hřiště včetně sportovní haly
vedle školy Na Strání, jednalo se s řadou majitelů ostatních pozemků, ale veškeré tyto ak-
tivity narážely na nemožnost získat vhodný a dostupný pozemek. Proto byla další snaha
směřována k stávajícímu areálu. Nepodařilo se však uzavřít dohodu s vlastníkem pozemku
Sokolem Studenec a realizace tím nemohla být zahájena. K dohodě došlo až po změně
ve vedení Sokola Studenec, byla zpracována studie a zahájeny potřebné přípravné práce
včetně zpracování projektové dokumentace a podání žádosti o investiční dotaci MŠMT.
Úspěšným žadatelem se stal SK Studenec až pro rok 2020 a získal investiční dotaci ve výší
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Studie z roku 2003

SPORTOVNÍ ČINNOST
SK STUDENEC PODPORUJÍ:
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9, 9 milionu Kč. Ve výběrovým řízení byla vy-
brána Stavební společnost Hostinné, která
nabídla cenu ve výší 15,6 mil. Kč. 
      Vlastní financování stavby bylo zajiš-
těno z výše uvedené investiční dotace, dále
z investiční dotace Obce Studence, půjčky
Obce Studenec a vlastních zdrojů (zlep-
šený hospodářský výsledek minulých let,
dary členů a příznivců). 
      Vlastní „kabiny“ se skládají ze skladu
(část bude využívat i Sokol Studenec), dvou
šaten včetně sociálního zázemí pro hosty,
dvou šaten včetně sociálního zázemí pro
domácí, sušárny a prádelny sportovní vý-
stroje, sociálního zázemí pro diváky a spor-
tující veřejnost s bezbariérovým sociálním
zařízením, minibufetu pro občerstvení di-
váků, klubovny, divácké miniterasy pro
hosty, pergoly, zázemí pro rozhodčí a tech-
nické místnosti. 
      V současné době obdržel nové zázemí
Kolaudační souhlas a generální dodavatel
odstraňuje drobné nedodělky a závady
a v průběhu dubna dojde k převzetí stavby.
Slavnostní otevření nového zázemí je plá-
nováno na studeneckou pouť 27. června
2021. 
      Vlastní sportovní příprava probíhá ve
všech amatérských sportech individuálně
a všichni sportovci netrpělivě očekávají ob-
novení sportovních soutěží. Jediní stude-
nečtí sportovci, kteří si okusili ostré závody,

Studenecký zpravodaj
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byly Terka Chrástová a Marek Uvizl. Terka Chrástová absolvovala tři těžké závody v ly-
žařském orientačním běhu na Mistrovství světa juniorů v Estonsku (sprint, klasika, krátká
trať) a nejlépe si vedla na klasické trati, kde obsadila 15. místo. Marek Uvizl doběhl na 7.
místě ve finálovém závodě Mistrovství ČR v běhu na 3 km v osobním rekordu 8:36.32. 

Za Láďou hrubýM
      Některým zprávám se zdráháme uvěřit
a stále doufáme, že je to jen jedna z faleš-
ných zpráv. K takovým zprávám patří i ta
dnešní (17. 2. 2021). Do svého nebeského
orienťáckého království se téměž bez roz-
loučení odebral Láďa Hrubý, dlouholetý
trenér našeho klubu. 
      Jeho otcem byl Ladislav Hrubý, český
reprezentant v běhu na lyžích, účastník
olympijských her v Innsbrucku v roce 1964
a mimo jiné vítěz prvního ročníku Běhu na
Žalý v roce 1966. 
      Láďa se však od mládí věnoval orientač-
nímu běhu a v dorosteneckých kategoriích
se umisťoval v první desítce na závodech
Mistrovství tehdejší ČSSR. Jedinou medaili
získal v kategorii H17 v roce 1972 ve svém
oblíbeném nočním orientačním běhu, kdy
doběhl na 2. místě za Jiřím Cabrnochem
a před Jaroslavem Kačmarčíkem. Bronzovou medaili mezi dospělými získal v roce 1979
v dresu TJ Jičín v závodě štafet (Ladislav Hrubý, Přemek Škoda, Jiří Ticháček, Jaroslav Kač-
marčík). 
      V jičínském klubu se výrazně podílel na organizaci tradičních Pětidenních, které při-
lákaly na dnešní dobu jíž neuskutečnitelné množství závodníků. Jako trenér se podílel
na úspěších jičínského klubu, které vyvrcholily ziskem nejen československých a českých
titulů, ale i evropských a světových. 
      V roce 2003 přechází do Studence a připravuje tréninky pro oddíly z Podkrkonoší
a spoluzakládá Podkrkonošskou ligu. Trenérsky se věnuje především dorostu a pro stu-
denecký klub přináší první mistrovské medaile. Organizuje soustředění nejen pro stu-
denecký klub, ale i pro ostatní oddíly a připravuje legendární zájezdy do Švýcarska,
Norska a Slovenského krasu. 
      Jeho odchod je pro SK Studenec velkou ztrátou (ještě před pár dny jsme plánovali,
co nás letos čeká) a zůstává navždy zapsán v krátké historii orientačního běhu ve Stu-
denci. Láďo, moc děkujeme… 

PaedDr. Petr Junek
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skauti studenec
VáženíčtenářiStudeneckéhozpravodaje,rádibychomsepodělilio aktualityz čin-
nostistudeneckýchskautskýchoddílů–oddíluŠtěňataa oddíluCatulus.I v současné
nelehkédoběsesnažímedělatonlineschůzkya výzvyv přírodě,abynanásnepadla
trudomyslnost.Všichnidoufáme,žev létěbudememocispolečněvyrazitnaletní
tábor.
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Oddíl štěňata
starší členOvé
Za náš oddíl bychom chtěli říct, že se nám
v této nepříznivé situaci docela daří. On-
line schůzky sice nejsou úplně to pravé
ořechové, ale snažíme se vždy vymýšlet
nové aktivity, aby to pro nás nebylo stále
to stejné. Teď jsme začali stavět patro na
spaní do naší klubovny. Abychom dodrželi
nařízení vlády, tak jsme se rozdělili do sku-
pinek, kde jsou pouze členové jednotli-
vých rodin. Všichni se do toho zapojili
a věřím tomu, že to bylo pro všechny pří-
jemnou změnou. Všichni se těšíme, až se
budeme moct vrátit do starých kolejí. 

Za vedení Štěňat ses. Mary

Oddíl catulus
mladší členOvé
V našem oddíle má každá družina svoje
vlastní online schůzky a různé výzvy. Skoro
každý týden máme schůzku na jiné téma
a abychom pořád neseděli jen u počítače,
snažíme se vymýšlet úkoly na ven, které
děti plní přes týden. Nováčci se pomalu,
ale jistě, seznamují se skautingem, učí se
šifry, poznávají ostatní děti ve družině a ve-
doucí. Samozřejmě, že v normálním re-
žimu by to bylo jednodušší, ale družina se
se současnou situací pere velmi dobře.
Prostřední družina nedávno psala spo-
lečně dopisy, které v rámci projektu Úsměv
do schránky poslala do Domova důchodců
ve Vrchlabí. Společně vyráběli ozdoby na
Velikonoce a také měli maškarní schůzku.
Nejstarší družina má spousty výzev a úkolů
venku. Na schůzkách také probírají naše
celoroční téma – mořeplavce a plavbu
kolem světa. Všichni už se ale těšíme, až se
zase budeme moci zase normálně scházet
na schůzkách. 

Za vedení Catulus ses. Terka 
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beZpečně, OnlIne, raZ dva
sčítání 2021
OnlIne sčítání 27. 3.–11. 5. 2021
      Sčítání 2021 začalo rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. online sčítáním.
Z důvodů epidemické situace byla možnost sečíst se online prodloužena do 11. 5. Elekt-
ronický sčítací formulář naleznete na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci Sčí-
tání21, která je dostupná v Google Play i App Store. Online formulář můžete jednoduše
a bezpečně vyplnit z pohodlí domova i za ostatní členy domácnosti, ať už se jedná o ro-
dinné příslušníky nebo o starší příbuzné. 

lIstInné sčítání 17. 4.–11. 5. 2021
      Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. vyplnit a odevzdat
listinný sčítací formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři, což jsou zaměstnanci
České pošty, příp. Českého statistického úřadu. Vzhledem k současné epidemické situaci
upravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou distribuci a sběr listinných formulářů tak, že
při nich dojde k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a oby-
vatelstvem. Distribuce formuláře spolu s odpovědní obálkou do domácností bude pro-
bíhat podob ně, jako nyní probíhá doručování doporučených poštovních zásilek, při
dodržování přísných hygienických pravidel (respirátor, dezinfek ce, fyzický kontakt pri-
márně venku, minimalizace doby kontaktu). Sčítací komisaři budou také pravidelně tes-
továni na koronavirus. Z epidemických důvodů však nebudou pomáhat s vyplňováním
formulářů. V případě potřeby se můžete obrátit na info linku 253 253 683, napsat dotaz
na e-mail dotazy@scitani.cz nebo chatbota a online chat virtuální poradny na webu sci-
tani.cz a v elektronickém formuláři. 
      Vyplněné formuláře bude možné zdarma odeslat v odpovědní obálce prostřednic-
tvím schránek České pošty nebo odevzdat na kontaktních místech sčítání (viz dále). Na
kontaktních místech sčítání bude možné si formulář i vyzvednout. I po obdržení listin-
ného formuláře bude stále platit možnost využít praktičtější i jednodušší online způsob
sečtení. 

KOhO se sčítání týKá
      Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají k rozhodnému okamžiku trvalý
pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá taková
osoba, bez ohledu na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za
osoby mladší 18 let, osoby omezené ve svéprávnosti a podobně provádí sečtení jejich
zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká i cizinců
přítomných v ČR v rozhodný okamžik, s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodo -
bým pobytem do 90 dnů. 
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KOntaKtní
místa
      Kontaktní místa
Sčítání 2021 najdete
na cca 800 vybra -
ných pobočkách Če -
ské pošty a všech
krajských správách
Českého statistické -
ho úřadu. Poskytují
široké veřejnosti in-
formace o sčítání
a jsou také místy, na
kterých lze získat
nebo odevzdat lis -
tin né formuláře. Na
kontaktních místech
budou zavedena
přísná hygienická o-
patření. Adresy a te-
lefony kontaktních
míst sčítání zjistíte
na webu https://sci-
tani.ceskaposta.cz.

Ochrana
dat
      Bezpečnost dat
sčítání je zásadní.
Veškeré údaje jsou
zpracovávány v sou-
ladu s příslušnými
právními předpisy
a používány jsou
maximálně zabez-
pečené informační
systémy. 

      veškeré informace o sčítání naleznete na webu www.scitani.cz. informace k vy-
plnění sčítacího formuláře jsou dostupné v sekci „jak se sečíst“. odpovědi na nej-
častější dotazy naleznete v sekci „Časté dotazy“. 
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Projděte se nad vodou
v Krkonoších
       Potoky, říčky, řeky a vodopády probouzejí život krkonošské přírody. Díky všudypřítomné
vodě také lidé mohou spatřit pestrou paletu zelených odstínů krkonošských luk, strání, lesů,
a zaposlouchat se do zurčení horských pramenů. Ale každý z nás si tohle vše chce určitě vy-
chutnávat „suchou nohou“. A právě díky spolupráci studentů fakulty architektury a Správy
KRNAP je nám to umožněno. Na turistických cestách vznikly unikátní, a hlavně užitečné lávky
přes vodu. 
       Na projektu se podílelo 30 studentů z pěti ateliérů Ústavu navrhování II FA ČVUT, od ná-
vrhu na papíře až po samotnou realizaci na místě. Vše muselo být demontovatelné, snadno
přepravitelné bez těžké techniky a také odolné i v lavinových oblastech. Kvůli extrémním kli-
matickým podmínkám v Krkonoších hrál klíčovou roli materiál, z kterého budou lávky vy-
tvořeny. A tak i kvůli tomuto projektu se studenti museli naučit něčemu novému. Například
autoři lávky přes Hlubokou strouhu absolvovali svářečský kurz, díky němuž mohli sami vy-
robit pochozí rošty pro lávku nebo navrhnout složitější části z oceli. Na návrzích studenti
spolupracovali také s profesionály, inženýry a řemeslníky. A na kterých turistických cestách
si můžete lávky prohlédnout a projít se po nich?
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       Nad Špindlerovým Mlýnem ve výšce
1020 m n. m. se nachází lávka přes Medvědí
potok. Zavede pěší turisty, cyklisty i běžkaře
až k Medvědím Boudám. Další dvě lávky na-
jdete na úbočích Stohu, pokud se z centra
Špindlerova Mlýna vydáte po modré turis-
tické trase ke Klínovým boudám. Lávky kle-
noucí se přes Černou strouhu a Hlubokou
strouhu nabízejí kolemjdoucím nádherný vý-
hled do údolí z laviček, které jsou jejich sou-
částí. Na území městyse Černý Důl najdete
lávku přes Čistou u Hrnčířských bud. Vypravit
se k ní můžete po modré turistické cestě z Čer-
ného Dolu, Pece pod Sněžkou nebo také
z Vrchlabí. Prozkoumat každý detail této
lávky, nazývané též Idin most, také lze pokud
se vypravíte na cestu z vrcholu Černé hory na
Sněžku. A zatím poslední nejnovější lávka v Krkonoších překlenuje Rennerův potok v Eliščině
údolí v Malé Úpě. Je navržena tak, aby po ní mohli přejít nejen rodiče s dětmi putující po ma-
loúpské Pohádkové stezce, ale také auta směřující ke svým domovům. 
       Další zajímavosti o krkonošských lávkách se dočtete v letních turistických novinách Kr-
konošská sezona, kterou zdarma získáte v krkonošských informačních centrech v červnu
2021. 

Alena Pacholíková
oblastní destinační společnost Krkonoše – svazek měst a obcí

foto:SprávaKRNAP,KamilaAntošová

Lávka přes Černou strouhu

Lávka přes Hlubokou strouhu
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      Poznejte s námi krásná méně známá
místa Krkonoš. Zatoulejte se tam, kde vaše
kroky budou jediným otiskem civilizace
v jedinečné krkonošské přírodě. Zastavte
se a rozhlédněte po krajině lesů, luk, strání
nejvyšších hor a načerpejte novou energii.
Vychutnejte si nezapomenutelnou atmo-
sféru na svěžím horském vzduchu s part-
nerem, rodinou, přáteli nebo sami se
sebou. 
      A kde načerpat inspiraci k výletům do
hor? Na našich stránkách www.nezname-
krkonose.cz najdete tipy na turistické trasy,
díky kterým si projdete místa bez davu tu-
ristů a dostanete se ještě o krok blíže k pří-
rodě. Samozřejmostí jsou tipy na možnosti
občerstvení, pokud zapomenete svačinu,
anebo kde přečkat momentální nepřízeň
počasí. 
      A protože chceme, abyste byli na cestu
dobře připraveni a mohli si ji užít naplno,
připravili jsme pro vás na stránkách ještě
mnohem víc. Najdete tu odpovědi na
časté dotazy, jako např. jak je to s volným
pohybem psů v národním parku, proč ne-

jsou v KRNAP u cest odpadkové koše, zda
se smí na území KRNAP stanovat anebo
jestli se pořádají nějaké výlety s průvod-
cem i pro veřejnost ad. Sepsali jsme se-
znam věcí, které nezapomenout na výlet
a jaké vybavení do hor je nutností. Dále
jsme pro vás vytipovali námi ověřená
místa, kam za zábavou. V neposlední řadě
jsme se rozhodli představit vám „Královnu
Sněžku“. A ptáte se proč? Vždyť Sněžka
není neznámá, ale naopak nejznámější,
nejvyšší a pro někoho i nejkrásnější. My
vám však chceme Sněžku ukázat trochu
z jiného pohledu a dát vám tak šanci stát
na jejím vrcholu bez houfu lidí. A proto,
„chceš-li zažít kouzlo Sněžky, musíš na ni
vyjít pěšky“. 
      Líbí se vám naše stránky? Máte tip na
další zajímavé, méně známé výlety? Chybí
vám na webu nějaké důležité informace?
Dejte nám vědět a sdílejte své dotazy i zá-
žitky na našich sociálních sítích Krkonose.
eu. 

AlenaPacholíková
oblastnídestinačníspolečnost
Krkonoše–svazekměsta obcí

neznámé krkonoše
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DESATERO PRO NEMOCNé S COVID-19
1.    Po oznámení pozitivního výsledku testu zůstaňte doma. Telefonicky kontaktujte

svého ošetřujícího praktického lékaře a domluvte se s ním na způsobu a frekvenci
monitorace svého zdravotního stavu nejméně po dobu 14 dnů od prvního pozitiv-
ního PCR testu, z toho minimálně 3 poslední dny bez klinických příznaků. Informujte
o situaci svého zaměstnavatele. Návštěvy v domácnosti nejsou povoleny. 

2.    V případě zhoršení zdravotního stavu a výskytu závažných příznaků (výrazná duš-
nost, poruchy vědomí, dezorientace, útlum, několikadenní vysoké horečky v kom-
binaci se závažným chronickým onemocněním nereagující na antipyretika) zavolejte
vy nebo členové domácnosti na tísňovou linku 155. Volající je při komunikaci s ope-
rátorem ZZS povinen uvést, že jde o pacienta s nemocí COVID-19. 

3.    Nemocného je vhodné izolovat v samostatné dobře větratelné místnosti. V případě
nutného kontaktu s ostatními členy domácnosti je vhodné dodržet vzdálenost od
nemocného nejméně 2 metry, pokud je to možné. 

4.    Nemocný má doma nosit roušku, zakrývající nos i ústa, a denně ji vyměňovat, ne-
používat opakovaně, textilní roušky denně prát (60–90°) a vyžehlit. Během používání
a snímání roušky nesahat na její přední stranu. 

5.    Pokud je nutná péče druhé osoby, měl by to být jeden člen domácnosti, který je
v dobrém zdravotním stavu a netrpí závažným chronickým onemocněním nebo po-
ruchou imunity. Při ošetřování nemocného s nemocí COVID-19 musí mít ošetřující
osoba roušku nebo respirátor. 

6.    Nezbytná hygiena: časté mytí rukou vodou a mýdlem nejméně po dobu 20 sekund,
vhodné je používání dezinfekčního gelu s nejméně 60% obsahem alkoholu a jed-
norázových papírových ručníků. Členové domácnosti si vždy musí umýt/dezinfiko-
vat ruce po kontaktu s pacientem, po a před přípravou stravy, po konzumaci jídla,
po provedení úklidu. 

7.    Nemocný má mít své vlastní ložní prádlo a jídelní potřeby, které nesdílí s ostatními
členy domácnosti, vhodné je používat papírové kapesníky, které po použití ihned
vyhodí. 

8.    Je nutné zajistit častý úklid a dezinfekci povrchů v okolí nemocného a společně po-
užívaných prostor (kuchyně, WC, koupelna apod.), na úklid a manipulaci s prádlem
je vhodné používat rukavice, před a po použití rukavic provést hygienu rukou dle
bodu č. 6. 

9.    Veškerý odpad vzniklý při péči o neocného (rukavice, roušky, kapesníky aj.) se vy-
hazuje do igelitového pytle na odpadky, umístěného v uzavíratelném odpadkovém
koši, a 1 x denně se vynáší do sběrné nádoby na komunální odpad. 

10. Členové společné domácnosti monitorují svůj zdravotní stav, jeho změnu a výskyt
příznaků nemoci ihned nahlásí svému ošetřujícímu praktickému lékaři a na KHS, kde
bude případně dohodnut odběr a navržen další postup. 
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nové LékařSké voZy
LibereCké ZáChranky
      Dva nové vozy Škoda Kodiaq určené pro lékařskou posádku od poloviny dubna vy-
jíždějí za pacienty Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje. Slavnostním pře-
dáním klíčů od posledních dvou vozidel byla dokončena plánovaná obměna vozového
parku liberecké záchranky. V jejím rámci Liberecký kraj předal záchranářům během po-
sledních tří let 10 nových RV vozů Škoda Kodiaq a 22 vozů RZP Mercedes Sprinter. V ji-
ných vozech už liberecké záchranáře ve výjezdu nepotkáte. 
      „Jsem rád, že se nám podařilo dokončit obnovu vozového parku Zdravotnické zá-
chranné služby Libereckého kraje, kterou jsme započali před třemi lety. Díky tomu
mohou naši záchranáři vyjíždět na pomoc lidem v moderních sanitách. Jejich práce je
nesmírně náročná, a o to víc se to projevilo v době koronavirové pandemie. Enormního
nasazení zdravotníků si nesmírně vážím a chtěl bych jim velice poděkovat,“ uvedl hejt-
man Libereckého kraje Martin Půta. 
      Cena jednoho nového vozu pro lékařskou posádku je 2 165 900 korun. Součástí této
částky není jen pořizovací cena auta, ale i jeho kompletní přestavba pro potřeby zá-
chranky. „To znamená nejen polepy, ale zejména vybavení zdravotnickými přístroji a ko-
munikační či signalizační technikou,“ vysvětlil ředitel ZZS LK Luděk Kramář. 
      Dokončení modernizace vozového vybavení záchranky ocenil i radní pro resort zdra-
votnictví Vladimír Richter: „Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje pomáhá
lidem za každé situace a stará se o zhruba 450 tisíc občanů v regionu. Investice kraje do
obnovy vozového parku proto vnímám jako povinnost. Moderní zázemí a prostředky
jdou ruku v ruce s dojezdovými časy a kvalitou zásahu zdravotníků, a to je pro nás ab-
solutní priorita.“ 
      Sjednocení vozového parku znamená i snížení nákladů na další opravy a běžný pra-
covní život aut na záchrance: jednodušší objednávání náhradních dílů, stejné pneuma-
tiky, disky kol… 
      Škody Kodiaq neslouží pro přepravu pacientů, ale čistě pro rychlou lékařskou pomoc,
tedy dopravu lékaře k pacientovi. Vůz tak nemá lůžkovou transportní vestavbu, jsou
v něm nicméně zachována jen tři místa pro pasažéry, zbytek zabírá technika. 
      Nové vozy slouží posádkám na
základnách v Jilemnici a Velkých
Hamrech. Stará auta, která zá-
chranka nahrazuje, ale úplně ze
silnic nezmizí. Po důkladném
technickém servisu budou nadále
sloužit jako záložní vozidla. 

Michael Georgiev – ZZS LK
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hasIčI radí
Občanům
pravidla pálení biologického odpadu
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      Jaro patří k obdobím, kdy lidé pracují
na svých zahradách a zahrádkách. Proto
jsou jarní měsíce každoročně spjaty s pá-
lením biologického odpadu (listí, větví,
rostlinného odpadu apod.). Z hlediska po-
hledu požární ochrany je tato činnost spo-
jena se zvýšeným rizikem vzniku požáru. 
       vypalování porostů je zákonem
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zaká-
záno a porušení zákazu je možno trestat
u fyzických osob až do výše 25  000 Kč
a u právnických osob postihem do
500 000 Kč. Také spalování „nepřírodních“
materiálů a odpadu je zakázáno. Na rozdíl
od vypalování porostů není pálení shra-
bané trávy, listí či klestu zákonem výslovně
zakázáno. I na tuto činnost však platí určitá
pravidla a omezení. některé obce svými
obecně závaznými vyhláškami pálení
biologického odpadu omezují nebo do-
konce zakazují. 
      Zákon jasně stanovuje podmínky pro
pálení, které provádí podnikající fyzické
a právnické osoby. je to zejména povin-
nost ohlašovat každé pálení na krajské
operační a informační středisko hasič-
ského záchranného sboru Libereckého
kraje (KOPIS HZS LK). Pálení lze nahlásit
z pohodlí domova po internetu pomocí
jednoduchého formuláře „nahLáŠení

PáLení“, který je uveřejněn na webových
stránkách www.lk.hzscr.cz. Stejný formulář
lze využít i pro nahlašování odpalování oh-
ňostrojů. V případě, že pálení není možné
nahlásit přes formulář na webu, lze využít
také číslo 950 471 100. 

    Při ohlašování pálení je nutno uvést ze-
jména následující informace:
    •   datum a místo pálení
    •   jméno osoby, která je za pálení odpo-

vědná a kontakt (mobilní telefon)
    •   dobu, po kterou bude pálení probíhat
    •   spalovaný materiál
    •   způsob zabezpečení místa

    Povinnost ohlašovat pálení se nevzta-
huje na fyzické osoby, které tuto činnost
provádějí na svém pozemku. Pokud ale
fyzická osoba plánuje pálení většího
množství biologického odpadu, je
vhodné také ohlásit pálení na koPiS
hZS Lk. I pro tyto práce na soukromém
pozemku platí určitá pravidla:

    •   Je třeba dodržovat povinnosti vyplý-
vající ze zákona o ovzduší a platných
obecně závazných vyhlášek obcí (po-
žární řád obce, vyhlášky o nakládání
s komunálním odpadem apod.)
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    •   Pálení musí být po celou dobu pří-
tomna osoba starší 18 let. 

    •   Oheň by se neměl rozdělávat za po-
moci hořlavých kapalin. 

    •   Při nepříznivých povětrnostních pod-
mínkách (silný vítr, inverze) by se pá-
lení mělo přerušit. 

    •   Je třeba dodržovat bezpečnou vzdále-
nost ohniště od zástavby a hořlavých
předmětů (domy, auta, ploty apod.)
a mít k dispozici jednouché hasební
prostředky (lopata, kbelík s vodou,
písek apod.). 

    •   Velikost ohniště je třeba volit tak, aby
všechen hořící materiál shořel v době,
kdy je na místě přítomen dozor. 

    •   Po ukončení pálení se musí ohniště
řádně uhasit. V období sucha je třeba

ohniště kontrolovat i v průběhu násle-
dujícího dne, popřípadě opakovaně
prolít vodou. 

    •   V případě, že se oheň vymkne kon-
trole a nelze ho uhasit vlastními silami,
je osoba provádějící pálení povinna
okamžitě vzniklý požár ohlásit KOPIS
HZS LK, případně na tísňové linky 150
nebo 112. 

      Všechny zmíněné informace se samo-
zřejmě týkají i pálení ohňů 30. dubna při
„pálení čarodějnic“. Při těchto oslavách je
třeba dát také pozor na konzumaci alko-
holu spojenou právě s otevřeným ohněm
nebo manipulací se zábavní pyrotechnikou. 

por.Mgr. IvaMichalíčková
koordinátorkapreventivně

výchovnéčinnosti
HZSLibereckéhokraje

přenosné hasicí přístroje
      Ačkoliv si všichni přejeme, abychom ho
nikdy nepotřebovali, potřeba hasicí příst-
roj použít může vyvstat velmi nečekaně.
Proto je dobré některé informace vědět
dopředu a nemuset se zdržovat čtením ná-
vodů v krizové situaci. 
      Je nutné zdůraznit, že běžné hasicí pří-
stroje, tak i vnitřní hydrantové systémy
v budovách, slouží pro hašení malých po-
žárů při jejich včasném zjištění. Tato zaří-
zení, i při jejich správném použití,
nezvládnou uhasit požárem zachvácený
celý byt nebo provozovnu. Pokud se požár
rozšiřuje, myslete na vlastní bezpečí, zasa-
žený prostor opusťte, vyhlaste požární po-
plach, kterým varujete ostatní, zavolejte na
linku 112 nebo 150. Doba činnosti přenos-
ného hasicího přístroje je podle jeho veli-

kosti náplně i jen několik desítek vteřin. 
      Přenosný hasicí přístroj se umisťuje na
stěny budov nebo na jiné pevné svislé
konstrukce. Jeho rukojeť smí být maxi-
málně 150 cm vysoko nad podlahou, dolní
mez určena není. Musí být trvale zajištěn
proti pádu a zároveň volně přístupný ke
svému užití např. nasazením na držáku.
Pokud provozní situace vyžaduje jeho ulo-
žení v uzavřené místnosti nebo skříni, musí
tato být trvale odemčena a označena gra-
fickou značkou hasicího přístroje. Povin-
nost nechat přístroje kĆntrolovat je
v intervalu 1 rok. 

Správné použití hasicího přístroje
      Správné použití je graficky znázorněno
na každém hasicím přístroji. Hasicí přístroj
je určen k hašení začínajícího požáru. Při
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použití více hasicích přístrojů je účinnější
jejich nasazení najednou. 
    •   odstraňte pojistku
    •   držte hasicí přístroj ve svislé poloze,

dnem dolů
    •   namiřte hadici, trysku, vývod z bez-

pečné vzdálenosti na požár 
    •   spusťte hašení otevřením ventilu
    •   haste po směru větru a od kraje požáru
    •   hořící stěnu haste zdola nahoru
    •   kapající a stékající látky haste odshora

dolů

rozdělení hasicích přístrojů
      Hasicí přístroje můžeme rozdělit např.
podle druhu hasiva uvnitř přístroje na
vodní, pěnové, sněhové a práškové. S tě-
mito druhy se setkáváme v běžném životě
na svých pracovištích i ve veřejných budo-
vách. Už méně často vidíme hasicí přístroje
na požáry lehkých kovů nebo požáry jed-
lých tuků a olejů. Také se můžete setkat
s označením přístrojů písmeny A, B, C, D
a F. Písmena určují třídu požáru, pro jejíž
hašení je takový hasicí přístroj určen. 

a    požáry hořlavých látek v pevném sku-
penství

b    požáry hořlavých kapalin
C    požáry hořlavých plynů a par
D    požáry lehkých kovů
f    požáry jedlých tuků a olejů
Třída E bývala třídou požárů elektrických
zařízení pod napětím. Samotný elektrický
proud nehoří, a proto bylo od této třídy
upuštěno. Nevhodnost některých hasicích
přístrojů pro hašení elektrických zařízení
pod napětím je na nich přímo označena
v textu na štítcích a příslušnými pikto-
gramy. Třída požárů D je záležitostí speci-
fických průmyslových oborů. 

vodní hasicí přístroj
Vhodný zejména na požáry pevných látek.
Nikdy se nesmí použít na požáry elektric-
kých zařízení pod napětím. Hrozí nebezpečí
úrazu elektrickým proudem. Lze ho instalo-
vat i do vnějšího prostředí, protože obsahuje
příměs proti zamrznutí. Není příliš univer-
zální, v dnešní době se nepoužívá často. 

Pěnový hasicí přístroj
Vhodný zejména na požáry hořlavých ka-
palin. Pěna složená z vody a pěnidla po-
krývá povrch hořící kapaliny a izoluje ji od
přísunu okysličovadla. Nikdy se nesmí po-
užít na požáry elektrických zařízení pod na-
pětím. Najdeme ho v provozech
s hořlavými kapalinami nebo např. na čer-
pacích stanicích pohonných hmot. 

Sněhový (Co2) hasicí přístroj
Vhodný zejména na požáry hořlavých
plynů a par. Funguje na principu objemo-
vého hašení. Hubici sněhového hasicího
přístroje je nutné držet za izolovanou ru-
kojeť, aby jeho uživatel neutrpěl omrzliny.
Název „sněhový“ vznikl z podobnosti vy-
cházejícího podchlazeného plynu s klasic-
kým sněhem, nicméně v náplni přístroje se
voda nevyskytuje. Náplní je oxid uhličitý,
který je vhodný mj. na požáry elektrických
zařízení pod napětím. 

Práškový hasicí přístroj
Univerzální druh hasicího přístroje je
vhodný i k hašení elektrických zařízení pod
napětím (do 1000 V). Princip hašení funguje
na bázi chemické reakce, kdy hasicí prášek
utlumuje hoření. Avšak pozor na následné
škody způsobené samotným práškem. Ten
je velmi jemný a jeho odstraňování např.
z elektroniky či potravin je velmi obtížné,
v horším případě prakticky nemožné. V praxi
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se s ním setkáme nejvíce, je i např. povinnou
„výbavou“ nových rodinných domů. 

halonový vs. halotronový
hasicí přístroj
Halonové hasicí přístroje obsahovaly pro
lidský organismus toxickou chemickou
náplň a poškozovaly životní prostředí –
ozónovou vrstvu, proto se s nimi dnes již
nesetkáváme. Jejich nástupci jsou halotro-
nové hasicí přístroje, které nemají takové

dopady na lidské zdraví a přírodu, ale ně-
které obsahují nedýchatelnou náplň. Fun-
gují na stejném principu jako práškové
hasicí přístroje bez negativního vlivu na
elektronické součástky v hašeném pro-
storu. Ve srovnání s ostatními druhy pří-
strojů jsou výrazně dražší. 

kpt. Ing. KateřinaŠtajncová
odd.stavebníprevence,kontrolníčinnosti

a ZPPHZSLibereckéhokraje
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varOvání prO senIOry
před okradením nebo podvodným jednáním pachatelů trestné činnosti
      Policie České republiky varuje seniory před možným okradením nebo podvodným
jednáním pachatelů trestné činnosti, kdy objektem zájmu jsou právě senioři většinou
přímo v místě svého bydliště. Podvodníci využívají různé záminky k okradení nebo vy-
lákání peněz od seniorů, kdy je kontaktují osobně nebo telefonicky většinou s nabídkou
různých služeb anebo pod smyšlenou legendou: 
nabídky řemeslných služeb:
• Broušení nožů, nůžek atp. 
• Výměny okapů nebo jiné práce na domě
• Výměna zámku u dveří (prodej a nabídka montáže bezpečnostního zámku, kdy se však
jedná pouze o běžný zámek)
• Kontrola komínů (výměna vložkování komínu i přesto, že to není nutné) 
      Pachatel požaduje za službu přemrštěné ceny nebo mnohonásobně vyšší částku,
než žádal před započetím práce. V případě odporu seniora ohledně zaplacení, pachatel
vyhrožuje mnohdy i fyzickým napadením, v některých případech vyvíjí nátlak na seniora
i více pachatelů. Ve snaze získat od seniora požadovanou částku jsou pachatelé ochotni
jej odvézt i k bankomatu, aby zde vybral finanční hotovost. 
nabídky levných energetických služeb nebo pojištění v místě bydliště:
• Levnější plyn nebo elektřina
• Pojištění – životní, zdravotní, proti pohromě, spoření apod. 
Pachatel, při vpuštění do domu, nechává úmyslně otevřené vchodové pro spolupacha-
tele, poté obvykle vyzve seniora, aby mu ukázal plynové připojení, pojistky, hlavní uzávěr
vody apod., ve chvíli, kdy se senior vzdálí z domácnosti, tak druhý pachatel vnikne do
jeho bytu a odcizí nalezené cennosti. V některých případech pachatel vyšle seniora do
jiné místnosti, třeba koupelny, aby pouštěl vodu nebo k televizi, kterou má senior zapínat
a vypínat, dle jeho pokynů. Pachatel mezitím prohledá ostatní místnosti a odcizí peníze
nebo vše cenné. 
Legendy: 
• Vnuk v nouzi (nejčastější legenda)
• Přeplatek za plyn, elektriku nebo vodu – (falešný plynař, elektrikář nebo vodař)
• Údajné těžké životní nebo mimořádné situace – (vylákání peněz na operaci dítěte, na

různé služby, pokuty a poplatky, neboť pachatel u sebe zrovna nemá hotovost) 
      Nejčastější legendou je „Vnuk v nouzi“ – pachatel telefonuje na pevnou linku (výji-
mečně na mobilní telefon), kdy se vydává za vnuka a žádá finanční pomoc, neboť se do-
stal do velkých problémů nebo, že má možnost výhodné koupě vozidla, bytu apod.
a nemá dostatečnou finanční hotovost. Pokud senior sdělí, že nemá takovou finanční
hotovost je často nucen poskytnout šperky nebo jiné cennosti. Pachatel sdělí, že peníze
nebo cennosti vyzvedne u seniora řidič taxislužby, kterému má poškozený vše předat,
v některých případech si pro požadované věci má přijet známý falešného vnuka. 
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      V případech, kdy se za seniorem dostaví falešný plynař, elektrikář nebo pracovník
vodáren (většinou dva pachatelé) s legendou vrácení přeplatku, nejčastěji ve výši okolo
1 000 Kč, kdy však má u sebe pouze větší bankovku, kterou potřebuje rozměnit. Poško-
zený tedy jde na místo, kde má uloženou finanční hotovost, což vidí pachatel, který ná-
sledně odvede pozornost seniora sepisováním formulářů a druhý nepozorovaně
z tohoto místa odcizí zbylou hotovost. K vrácení přeplatku nakonec nedojde, neboť pa-
chatel vyzve poškozeného, aby mu předložil další dokumenty, kdy on mezitím nepozo-
rovaně opustí domácnost. V drtivé většině nabízí přeplatek žena. 

aktuáLně v Době nouZového Stavu
      Podvodníci bohužel využívají krizové situace a obohacují se na osaměle žijících se-
niorech pod záminkou nabídky zdravotní péče, přípravků na posílení imunity i s nabíd-
kou pomoci při každodenních činnostech jako je nákup. 
Legenda: 
• Nabídka zdravotní preventivní péče – měření teploty (nejprve nabídnuto telefonicky,

poté osobní návštěva pachatele u seniora doma). Žádné kontrolní měření teploty u se-
niorů v České republice v jejich domácím prostředí neprobíhá! Pachatel se pouze po-
kouší dostat do domácnosti seniora s úmyslem jej okrást. 

Pokud využije senior nabídky pomoci v podobě nákupu, doporučujeme:
• ověřit si, zda se jedná o organizace zřízené obcí nebo neziskovou organizací, požadujte

předložení průkazu o tom, že se skutečně jedná o zaměstnance takové organizace. Vy-
žádejte si telefonní kontakt, na kterém si můžete danou osobu ověřit. 

• mějte předem připravený seznam věcí, které potřebujete nakoupit, zařídit, obstarat. 
• nepůjčujte svou platební kartu a pokud možno mějte připravenu přesnou finanční ho-

tovost za požadovaný nákup či službu. 
• při převzetí nákupu nepouštějte cizí osoby do bytu, k tomu využijte společné prostory

domů, u rodinných domů využijte možnosti předání nákupu přes plot. 
      Zároveň upozorňujeme, že v současné době neprobíhá žádná veřejná sbírka, která
by se zaměřovala na výběr peněz v souvislosti s opatřeními proti COVID-19. Neposky-
tujte k těmto účelům žádné finanční dary. 
PolicieČRapelujenaseniory,abybyliobezřetnía nedůvěřovalineznámýmlidem,
kteříjeoslovív místějejichbydliště.Pokudsejižseniorrozhodnecizíosobuvpustit
dosvéhobytu,takbynemělbýtdomasám(zavolejtepříbuzným,přátelůmnebo
sousedůma poprosteje,zdabynemohlipřijít,dotédobynikohodovnitřnevpouš-
tějte,popřípaděsedohodnětes cizíosobounajinémtermínunávštěvy).Seniorům
doporučujeme,abysipořídilinadveředobytubezpečnostnířetízek,kterýudrží
dveřejenpootevřenéa takbudoumocivyříditněkterévěcibezpečněji.V případě
podezření,žejstesesetkalis podvodníkem,neprodleněkontaktujtePoliciiČeskére-
publikynatísňovélince158.

kpt. Bc.VladimíraŠrýtrová
komisařoddělenítiskua prevence

KrajskéředitelstvípolicieLibereckéhokraje
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