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ZpráVy ObecníhO úřadu
Přístavba ZŠ a mŠ Studenec
      Asi nejdiskutovanější záležitostí posled-
ních několika let v naší obci je bezesporu
přístavba školy. Jak jistě mnozí z Vás ví, tak
situace ve stavebnictví je po koronavirových
měsících plna nedostatku stavebního mate-
riálu a dalších problémů na toto naváza-
ných. S těmito problémy se však potýkáme
i my, a tak se nám termín slavnostního ote-

vření veřejnosti opět oddálil. V době, kdy
čtete tento Zpravodaj, tak již ale probíhají
na stavbě dokončovací práce a vše se chýlí
ke zdárnému konci. Za sebe a za děti do-
ufám, že se nám školu podaří co nejdříve
dokončit tak, aby děti byly co nejmenší
dobu kráceny o svoje nové prostory. 

Mgr. Tomáš Chrtek, starosta

modernizace
obecní knihovny
      S knihovnicemi v současné době ře-
šíme modernizaci a zvětšení prostor kni-
hovny na obecním úřadě. Součástí tohoto
bude i modernizace dětského koutku,
včetně lepšího zázemí pro stávající i nové
čtenáře. 

Vývěsky
      Vzhledem k nedostatku prostoru na vý-
věsních tabulích řešíme výměnu proskle-
ných skříněk za nové a větší. Vznikne tak
větší prostor pro informovanost obyvatel
i prostor pro místní spolky a organisace. 

PřiPravujeme
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Knihobudky –
literární občerstvení
      Ještě během letošního roku bychom
chtěli na některých frekventovaných mís-
tech Studence a Zálesní Lhoty zřídit kniho-
budky. Jedná se o takzvané výpůjční místo
na veřejném prostranství, zejména v auto-
busových zastávkách, kam umístíme již
méně využité knižní svazky a lidé si je tak
budou moci nezávisle na otevírací době
knihovny vypůjčit. Zároveň zde budou
moci čtenáři sami odložit svoje knihy a po-
skytnout je tak dalším lidem ke čtení. Budky
budou umístěny v autobusových zastáv-
kách: Studenec – U Pošty a Na Špici, Zálesní
Lhota – Na Křižovatce a U Hasičárny. 

Galerie obecní úřad
       V přízemí obecního úřadu se nachází dvě
místnosti, které v současné době nemají žádné
využití. Chtěli bychom je upravit na prostory
sloužící k pořádání výstav fotografií, obrazů,
kamenů či jiných uměleckých děl ze Studence
a okolí. V naší obci je mnoho lidí, kteří se umě-
ním či řemesly zabývají, a nemůžou svoji práci
nikde presentovat. Věřím, že se zde najde i pro-
stor pro ukázku prací žáků ZŠ a MŠ Studenec.
První takovou akcí bude výstava fotografií vě-
novaná skokanu na lyžích a reprezentačnímu
trenérovi Zdeňku Remsovi. 

Zásilkovna

Z-bOX
      Během podzimních měsíců by mělo
být v naší obci zřízeno samoobslužné vý-
dejní a podací místo společnosti Zásil-
kovna. Z-BOX bude dle domluvy
s provozovatelem umístěn v prostoru par-
koviště před zdravotním střediskem ve
Studenci. Všichni tak budete mít možnost
tuto službu efektivně využívat po celý rok,
24 hodin denně. 

nové kontejnery
na bioodpad
      Dne 29. 7. 2021 jsme umístili nové kon-
tejnery na bioodpad do Studence na zá-
mecké parkoviště a do Zálesní Lhoty ke
křižovatce za autobusovou zastávku. Tímto
bychom chtěli poděkovat společnosti
Zetka Strážník a. s., za poskytnutí prostoru
ve Lhotě. Věříme, že Vám navýšení kapa-
city těchto kontejnerů a rozšíření do dal-
ších lokalit zpříjemní Vaši zahradnickou
práci. Zároveň Vás prosíme o dodržování
pravidel svozu bioodpadu, která jsou na
každém kontejneru uvedena. 

Koše do autobusových zastávek
      V době, kdy čtete toto číslo Zpravodaje, máme už na některých místech obce, ze-
jména v autobusových zastávkách, umístěny nové odpadkové koše. Chceme tak po-
stupně rozšiřovat tuto síť odpadového hospodářství, abychom tak zamezili různému
povalování odpadků podél silnic. Věříme i v to, že toto bude občany více nabádat k po-
řádku po obcích. 





poút stčt pá so ne

                                                                              1                   2                   3                   4                   5
                                         6                   7                   8                   9                 10                11                12
          Září                  13                14                15                16                17                18                19
                                        20                21                22                23                24                25                26
                                        27                28                29                30

                                                                                                                               1                   2                   3
                                         4                   5                   6                   7                   8                   9                 10
         říjen                 11                12                13                14                15                16                17
                                        18                19                20                21                22                23                24
                                        25                26                27                28                29                30                31

                         1                   2                   3                   4                   5                   6                   7
                                         8                   9                 10                11                12                13                14
    lIstOpad            15                16                17                18                19                20                21
                                        22                23                24                25                26                27                28
                                        29                30                   

                                                                                    1                   2                   3                   4                   5
                                         6                   7                   8                   9                 10                11                12
    prOsInec            13                14                15                16                17                18                19
                                        20                21                22                23                24                25                26
                                        27                28                29                30                31

      druh odpadu                    frekvence

     papír                                    1× týdně v úterý
     PET                                       1× 14 dní ve středu
     plast, kov, tetra pack      pytle 1× měsíčně (1. pondělí v měsíci)
     směsný odpad                  popelnice (květen–září 1 × 14 dní, říjen–duben 1× týdně)
     sklo bílé, barevné             nepravidelně dle naplnění nádob
     sběrný dvůr                       1× 14 dní v sobotu 9–12 hodin
     svoz NO + kontejnery     svoz NO Zálesní Lhota 23. 9. + kontejnery 24. 9.–26. 9. 2021

✁

K a l e n d á ř  s V O Z u  O d p a d ů
V e  s t u d e n c I  a  Z á l e s n í  l h O t ě

d O  K O n c e  r O K u  2 0 2 1
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pytle s tříděnÝM OdpadeM
      Naplněné pytle se odkládají vždy první pondělí v měsíci na sběrná místa!
příklad: pondělí 30. srpna není první pondělí v měsíci, ale pondělí 1. září opravdu je
první pondělí v novém měsíci – prvnípondělímůžebýtpouzeod1do7dnevměsíci. 
poZoR!Ostatní odpady nepatří na sběrná místa, ale jsou sbírány odděleně – popelnice,
velkoobjemové kontejnery, mobilní sběr nebezpečného odpadu a elektrozařízení. 
      Pokud budeme tato pravidla dodržovat, tak se nemůže stát, že se na sběrném místě
najdou pytle naplněné plenami, různým domácím odpadem nebo popelem. Zároveň
tím pomáháte k udržování pořádku na sběrných místech. 
      Tříděním odpadu přispíváte nejen ke zlepšení životního prostředí, ale také pomáháte
snižovat náklady na likvidaci odpadů. Čím více vytřídíme odpad a vyvezeme méně směs-
ného odpadu (černé popelnice), tím nižší jsou celkové náklady na likvidaci odpadů
v obci. Přímým důsledkem je pak nižší poplatek za odpady na občana. Další informace,
jak třídit odpad, najdete na těchto internetových stránkách: www.jaktridit.cz; www.eko-
kom.cz nebo www.samosebou.cz Ing. Martin Mühlbach, místostarosta

sběr nebeZpeČnÉhO Odpadu a eleKtrOZaříZení
studenec Zálesní lhota: 25. září 2021
nobudesbírán u svatých8.30
od4.9.2021do30.10.2021 u Kynčlů 8.40
každoudruhousobotuve u samoobsluhy 8.50
sběrnémdvořev Kruhovce u hospody 9.00
vždyod9do12hodin.u továrny 9.15
nakřižovatce 9.30

sesvýmodpademsikaždýmusípřijítosobně!sběrjezdarmapouzeproobčany
našichvesnica promajitelenemovitostínaúzemínašichvesnic!sběrnemohou
použítprávnickéosobya osobyfyzickéoprávněnék podnikání.

pozor!
pneumatiky jsou sbírány pouze bez ráfků. 

pneumatiky z nákladních vozidel a traktorů nebereme!
eLeKTrOZařÍZeNÍ = všechno, co je na elektrický proud nebo na baterie

Kontejnerynakomunálníodpadbudouumístěnyv ZálesníLhotěod24.9.do
26. 9.2021u skladovacíhalyZetKYstrážníka. s. zakostelem!Vestudencibudou
kontejneryumístěnyve sběrnémdvořev Kruhovceu halykaždoudruhousobotu
od4.9.2020(18.9.,2.10.,16.10.)do30.10.2021od9do12hod.
Uloženíodpadudokontejnerubudemožnépouzeproobčanystudencea Zá-
lesníLhoty,promajitelenemovitostínaúzemínašichvesnica popředloženíob-
čanskéhoprůkazu! Děkujeme. OÚ Studenec
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Z jednání ZastupI

poděkování
brigádníkům
Chtěli bychom poděkovat všem brigád-
níkům a brigádnicím za to, že nám
během letních měsíců pomohli s údrž -
bou zeleně, natíráním zábradlí, autobu-
sových zastávek a s údržbou obecních
budov. 

Pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů
obce bude pořízen nový dopravní auto-
mobil. Zastupitelé schválili, že obec dofi-
nancuje částku mezi státní dotací 450
tisíc Kč a celkovou cenou automobilu. 
      Na jednání měly být podány aktuální
informace ke studeneckému zámku,
ovšem ze strany investora se nikdo nedo-
stavil. 
      Projednávala se i budoucnost obcí
vlastněné staré školy v Zálesní Lhotě. Rada
obce byla pověřena, aby zajistila vypraco-
vání dvou návrhů na případné využití to-
hoto objektu. 
      Zastupitelé také schválili závěrečný
účet obce za rok 2020 včetně zprávy o pře-
zkoumání hospodaření za tento rok, jejíž
závěr zněl „s výhradou“. Aby napravila ne-
dostatky uvedené v této zprávě, bude
obec postupovat při účtování transferů
podle účetního standardu a bude prů-
běžně kontrolovat hospodaření tak, aby

nebyly překračovány rozpočtové výdaje. 
      V dalších bodech jednání zastupitelé
odsouhlasili:
– účetní závěrku obce ke konci roku 2020, 
– rozpočtové změny za rok 2021 č. 1, 
– použití finančních prostředků z účtu

u MONETA Money Bank, 
– smlouvu týkající se přípravy rekon-

strukce křižovatky silnic III/2933 a III/2934
(u Lípy), 

– prodeje pozemků ve Studenci a v Zálesní
Lhotě; jeden z nich bude prodán tomu ze
dvou zájemců, kdo nabídne formou
obálkové metody vyšší cenu. 

      Dále vzali na vědomí zprávu finančního
výboru. Byli také informováni o tom, že
byla zrušena letošní pouťová zábava, a to
vzhledem k vládním nařízením a bezpeč-
nosti související s probíhající přístavbou
školy. 
      V diskusi se pan starosta věnoval
dvěma záležitostem:
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– Účelové a místní komunikace v majetku
obce jsou nadále ničeny tím, jak sou-
kromé firmy vyvážejí z lesů dřevo. Majitel
lesů prodlužuje jednání o nápravě a od-
kazuje se právě na tyto firmy, a hrozí tak,
že tyto cesty zůstanou neopraveny. Obec
jejich stav řeší ve spolupráci s firmou
ZETKA Strážník. 

– Obec znovu jedná s Městem Jilemnice
ohledně smlouvy o možném působení
tamní městské policie ve Studenci, které
by zahrnovalo především měření rych-
losti a odchyt psů. 

      Pan Josef Boura popsal aktuální stav
probíhající změny územního plánu. Po
schůzce se zpracovatelem studie SEA se
některé plochy zařazené do změny po do-
hodě se žadateli zmenší. Na dotaz pana
Seiberta pak potvrdil, že je do této změny
zařazen určitý pozemek. 
      Paní Marie Tauchmanová navrhla poří-
dit uzavřené vývěsní skříně či zpoplatnit
vylepování plakátů, aby nedocházelo k je-
jich přelepování. Tímto problémem se
bude zabývat rada obce. 

telstVa Obce

    
     
     

    
   
 

přIpOMínáMe placení pOplatKů
Za Odpady rOK 2021

Poplatek byl splatný do 30. 6. 2021
do pokladny na OÚ Studenec nebo převodem
na účet 261128774/0600 s uvedením
variabilního symbolu ve tvaru XX999, kde XX
je kód území (10 = Studenec, 20 = Rovnáčov,
30 = Zálesní Lhota), a 999 je číslo popisné
(např. 10327, 20045, 30027). 
Poplatek za odpady činí 650 Kč na osobu. 

Posledního června se mimořádně uskutečnilo jednání studeneckých zastupitelů, kterého
se kromě 14 zastupitelů zúčastnilo 8 občanů. 

      Důvodem jeho svolání bylo to, že do-
savadní starosta obce Jiří Ulvr ukončil ke
konci června svoji funkci. V tajné volbě byl
všemi 14  hlasy zvolen novým starostou
Tomáš Chrtek, a to s platností od 1. čer-
vence. Zároveň zastupitelé jednomyslně
schválili, že Jiří Ulvr bude i nadále členem
rady obce. 

      Na závěr pan Chrtek poděkoval všem
za důvěru. Dosavadní pan starosta podě-
koval zastupitelům a občanům za spolu-
práci. Následně se mu ze strany zastupitelů
a přítomných hostů dostalo poděkování za
odvedenou práci. 
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ŽIVOtní jubIlea našIch ObČanů
ČerveN 2021
75 let
Hana Jechová, Studenec 7
96 let
Marie Horáčková, Studenec 64

ČerveNeC 2021
70 let
Libuše Háková, Studenec 203
Josef Nyklíček, Studenec 77

75 let
Ludmila Háková, Studenec 30
Věra Maternová, Studenec 23
80 let
Drahomír Ott, Zálesní Lhota 207
91 let
Jarmila Strnadová, Zálesní Lhota 197
93 let
Jaromír Klouček, Studenec 12

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

hasIČsKá hádanKa
Pomozte nám prosím s identifikací některých členů SDH Studenec. 

Zleva nahoře: Josef Horáček, František Hák, František Jebavý, ???, ???
Zleva dole: Josef Knap, ???, ???, ???, Jaroslav Kunc





Výlety do studenecké
Smutek národa. 14. září o 3 hodinách 29
minutách vydechl naposled Tomáš Garri-
que Masaryk, Osvoboditel, duchovní
tvůrce a první president Republiky Česko-
slovenské. 

Tím se uzavírá věčným mírem jeho tříletý
boj se smrtí, boj, ve kterém tělo lidské není
nikdy konečným vítězem. Zemřel stařec
v plnosti života, muž v plnosti cti a vladař
v plnosti lásky. Taková smrt není než napl-
něním. A celý národ československý zapla-
kal. Teskno jest u rodinných stolů, teskno
je na ulicích, kterými bloudí lidé jako opuš-
tění. 

Rakev s ostatky presidenta Osvoboditele
byla bez zvláštních okázalostí převezena
v pátek 17. září večer z Lán do Prahy na
hrad, kde byla uložena na katafalku, posta-
veném ve sloupové síni Plečnikově vlevo
od Matyášovy brány. Na hradě očekával
příjezd ostatků Masarykových president
republiky dr. E. Beneš, předsedové Národ-
ního shromáždění Malypetr a dr. Soukup,
předseda vlády dr. Hodža, min. železnic
Bechyně, min. národní obrany Machník,
primátor pražský dr. Zenkl a zemský presi-
dent český dr. Sobotka. Dále přítomni byli
nejvyšší hodnostáři kanceláře presidenta
republiky a generalita. 

Od soboty18. září v 9 hod. dopoledne byl
otevřen přístup obecenstvu na hrad, takže
občanstvo z celé republiky sjíždělo se do
Prahy, kde v dlouhém průvodu, který smě-
řoval k hradu dvěma proudy, čekalo 8–10
hodin, než dostalo se na ně, aby mohlo

shlédnouti a pokloniti se rakvi s ostatky
Osvoboditele. Prvý proud vycházel od
hlavní tribuny sletiště, v prostoře mezi sle-
tištěm a Masarykovým stadionem, kde se
pás obecenstva musil svinovati do mno-
hých kliček, aby se vešel. Druhý proud šel
k hradu směrem od petřínské věže – to byli
hlavně všichni ti, kteří stoupali nahoru Ne-
rudovou ulicí. A my všichni, kteří viděli
jsme ty nepřehledné proudy lidí, pochopili
jsme úplně, jak hluboko vniklo jméno Ma-
sarykovo do srdce všeho lidu a jak tento
národ sám chce opravdu býti národem
Masarykovým. Jdou tu profesoři z universit
a jdou sedláci z chalup, jdou babičky v čer-
ných šátcích a jdou hoši ve skautských stej-
nokrojích – mladí, staří, pán, nepán, celý
národ jde k rakvi Masarykově z jedné je-
diné bratrské jednolitosti. 

Pohřeb presidenta Osvoboditele konal se
za týden po jeho úmrtí, tj. v úterý dne 21.
září. Generálové vynesli rakev na prvé ná-
dvoří hradu, kde ji uložili na katafalku. Tu
promlouvá pomalu a jasně president
Beneš a v pevných větách včleňuje veliký
Masarykův duchovní i politický zjev do ev-
ropského vývoje kulturního i politického.
President republiky končí svoji řeč, pražští
učitelé zpívají chorál ke svatému Václavu,
rakev je položena na dělovou lafetu. Krátký
malý povel velitele průvodu arm. generála
Syrového a již obrovský průvod vydává se
na cestu Prahou k Wilsonovu nádraží. Za
arm. generálem Syrovým jeho štáb, dále
vojenské prapory, hudba pěšího pluku
5 T. G. Masaryka, legionáři, Sokolové,
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vojsko. Za rakví jde z rodiny jen Jan Masa-
ryk, vyslanec a Herbert a Leonard Revilli-
odovi. Za nimi jde osaměle president
republiky dr. E. Beneš. Je to jeho známý,
pevný a pružný krok, ale president sám je
bledý, vážný a do sebe soustředěný. Za
ním zástupci hlav cizích států, představi-
telé cizích vlád, vláda našeho státu, pražský
diplomatický sbor, členové obou sněmo-
ven Národního shromáždění, generalita,
bývalí ministři, představitelé světa duchov-
ního, krajané Masarykovi z Hodonína,
Čejče a Čejkovic, presidentova kancelář
a lékaři, dvacet vojáků všech hodností,
představitelé tiskových odborů, důstojníci
a rotmistři, legie, vojsko a průvod uzavírá
četa jízdní policie. 

Před Wilsonovým nádražím defilují napo-
sledy před Velkým mrtvým vojsko, legi-
onáři a Sokolové. Po defilé a rozloučení
odnesena jest rakev na připravený želez-
niční vůz k cestě do Lán, kde byl toho dne
o 19. hodině T. G. Masaryk pochován na hř-
bitově do hrobu vedle své ženy Charlotty
Masarykové. 

Končím slovy, která pronesl předseda
vlády dr. Hodža ve smuteční schůzi minis-
terské rady 15. září: „Ten, jenž nyní dobojo-
val, nemá rovného. Ať historikové hledají
v dějinách národů ještě jednoho, jehož
cesta životem v každé své etapě byla by
tou stále stoupající a logicky se vinoucí
dráhou zápasů a útoků, a jež by vyvrcho-
lovala v tak závratnou výši mravního, poli-
tického a válečného úspěchu.“

Zprávu o úmrtí presidenta Osvoboditele
vyslechli majitelé radio-přijímačů v čas-
ných hodinách ranních ze zpráv čsl. roz-
hlasu. Ráno nesla se tato smutná zpráva
dům od domu. Ve vsi viselo již ráno mnoho
černých praporů. Ještě toho dne večer (14.
září) uspořádal Komitét pro výstavbu pom-
níku T. G. Masarykovi ve Studenci smuteční
schůzi, na které promluvil předseda řed.
Josef Mestenhauser. 15. září konala smu-
teční schůzi místní osvětová komise, pro-
mluvil odb. uč. Josef. Lánský. 18. září
uspořádal SK Studenec smuteční tryznu za
presidenta Osvoboditele, na které promlu-
vil odb. uč. Václav Knotek. 20. září konalo
smuteční schůzi obecní zastupitelstvo, kde
promluvil starosta obce továrník Jan Fejfar.
21. září uspořádali zaměstnanci firmy Fej-
far a Mládek smuteční tryznu za T. G. Ma-
saryka. Rakvi s ostatky presidenta
Osvoboditele jelo se ze zdejší obce poklo-
niti mnoho občanů. Pohřbu zúčastnilo se
také mnoho studeneckých lidí. V den po-
hřbu presidenta Osvoboditele 21. září sví-
tilo celý den veřejné osvětlení. V 9 hodin
dopoledne dáno bylo sirénou znamení
k 2minutovému tichu a vzpomínce na T. G.
Masaryka. Od 10 do 11 hodin dopoledne
vyzváněly zvony na místním kostele. 

místní šk. rada. 16. září ustavila se na
schůzi v obecné škole konané nová místní
školní rada. Předsedou zvolen byl Jan Kudr
čp. 350, další členové říd. uč. Jan Hák, uč.
Alois Frýba, továrník Jan Fejfar, Josef Kará-
sek čp. 19, Josef Duška, obuvník čp. 24. 
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Pošta. 26. září stěhoval se poštovní úřad
od Háků čp. 166 do nových místností v bu-
dově Kampeličky, letošního roku posta-
vené. Od 1. srpna 1899 až do roku 1903 byl
poštovní úřad v obchodě Josefa Sedláčka
čp. 295. Potom až do roku 1908 ve Vino-
palně čp. 178, dále až do roku 1920 v domě
Jana Šorfy čp. 309 a konečně v domě Jana
Háka čp. 166 do 26. září 1937. Poštu
z Horek dováží nadále J. Plecháč z Horek. 

Pomník T. G. m. 28. září uspořádala místní
osvětová komise tryznu za zemřelého pre-
sidenta Osvoboditele, při níž byl péčí „Ko-
mitétu pro výstavbu pomníku T. G.
Masarykovi ve Studenci“ odhalen pom-
ník T. G. Masarykovi, presidentu Osvobodi-
teli. 

Myšlenka postaviti tento pomník zrodila se
v místní osvětové komisi, a sice ve schůzi
konané dne 7. března 1927 podal tento
návrh Frant. Šorm, listonoš v. v. čp. 181.
Návrh byl schválen a započato bylo se shá-
něním potřebných peněz. V roce 1932 do-
spěla místní osvětová komise k tomu
názoru, že jest příliš malým sborem ke ko-
nání díla tak velkého významu, proto pře-
dala stavbu pomníku obecnímu
zastupitelstvu. Na den 30. října 1935 svolal
z popudu člena obecního zastupitelstva
Emila Flégla úřadující náměstek starosty
obce zástupce škol, spolků a politických
stran do hostince k Višňákovům ke spo-
lečné schůzi, kde měl býti stanoven postup
práce s vybudováním pomníku T. G. Masa-
rykovi. Tento sbor zástupců spolků, škol
a politických stran dal si jméno „Obecní ko-
mitét pro výstavbu pomníku T. G. Masary-
kovi ve Studenci u Horek“ a zvolil ze sebe
výbor s omezenou kompetencí. 

Členové výboru:
      předseda Josef Mestenhauser, řed. 
      měšť. školy
      jednatel Josef Lánský, odb. učitel
      pokladník Frant. Šorm, listonoš v. v.
      čp. 181

Další členové:
      Frant. Kuřík čp. 284
      Jaroslav Roskovec čp. 100, úředník
      firmy F. M. 
      Jan Hák, říd. uč., 
      Emil Flégl čp. 356, 
      Šulc Antonín čp. 139, 
      Tauchman Frant. čp. 247. 

Přípisem obecního úřadu ze dne 4. čer-
vence 1936 určovalo obecní zastupitelstvo
komitétu pravomoc ( opatřiti modely s roz-
počty, vyhledati stavební místo a opatřiti
potřebné peníze). Obecní zastupitelstvo
vyhražuje si však právo konečného roz-
hodnutí o modelu, stavebním místě
a o úhradě potřebných nákladů. S tímto
nesouhlasila velká většina členů Komitétu,
který se pak přeměnil ve spolek na obec-
ním zastupitelstvu nezávislý. Jméno
spolku: „Komitét pro výstavbu
pomníku T. G. Masarykovi ve Studenci
u Horek“, stanovy schválil zemský úřad
v Praze výnosem ze dne 22. srpna 1936.
A tento spolek práci dokončil. Jednal
hlavně se dvěma výtvarníky, akad. socha-
řem Josefem Bílkem z Hořic v Podkrkonoší
a akad. sochařem Ladislavem Zívrem
z Nové Paky. 

Výbor spolku složen byl následovně:
      předseda: Josef Mestenhauser, řed. 
      měšť. školy
      místopředseda: Frant. Šorm, listonoš
      v. v. čp. 181
      jednatel: Josef Lánský, odborný učitel



      pokladník: Alois Frýba, učitel

další členové:
      Jan Hák, říd. uč., 
      Václav Knotek, odb. uč., 
      Antonín Šulc čp. 139, 
      Josef Sedláček, obchodník čp. 295, 
      Emil Flégl, inspektor pojišť. čp. 356, 
      Jan Kudr, textil. obchodník čp. 350. 

Tento výbor vykonal všecky přípravné
práce s výstavbou pomníku spojené a svo-
lal na den 6. června 1937 členstvo k mimo-
řádné valné hromadě, kde měl býti
schválen pozemek pro pomník a zadána
práce pomníku některému z výše uvede-
ných sochařů. Pozemek, který k postavení
pomníku darovala Kampelička mezi vlastní
novostavbou a obecní školou, schválen
jednomyslně. Pak rozhodla tato valná hro-
mada i mezi sochaři Bílkem a Zívrem po-
měrem hlasů 14:17. Na základě tohoto
hlasování zadána byla výstavba pomníku
akad. sochaři Lad. Zívrovi z Nové Paky.
Pomník byl dne 28. září při smuteční
tryzně, pořádané místní osvětovou komisí
a„Komitétem“, odhalen. 

Pořad slavnosti, která konala se pod pro-
tektorátem ministra školství a nár. osvěty
dr. E. Frankeho, okresního hejtmana v Ji-
lemnici E. Kalíka, Ústřední jednoty hospo-
dářských družstev v Praze a obecního
zastupitelstva ve Studenci, byl následující: 

1.   Ve 13 hod. odpol. sraz hostí a členů
spolků u lípy Svobody. 

2.   V půl druhé odchod k pomníku. V prů-
vodu šla školní mládež, zástupci úřadů,
ústavů a a obec. zastupitelstva, legi-
onáři a italská domobrana, Národní
garda z Jilemnice a Nové Paky, těl. jed-
noty Sokol a Orel, Sbor dobrovolných

hasičů ze Studence a z Rovnáčova
a mnoho občanů místních i z okolí. 

3.   Vztyčení státní vlajky. Hymny. 

4.   Zahajovací řeč místní osvětové komise
Josefa Lánského, odb. učitele. 

5.   Proslov zástupce ministra školství a nár.
osvěty dr. Ludevíta Földyho. 

6.   Smuteční proslov poslance J. Davida

7.   Proslov předsedy Komitétu pro vý-
stavbu pomníku T. G. M. Jos. Mesten-
hausera. 

8.   Proslov okresního hejtmana, rady polit.
správy v Jilemnici E. Kalíka. 

9.   Odhalení pomníku. 

10. Vojenská modlitba. Trubač Nár.
gardy z Jilemnice. 

11. B. Smetana: „Sláva Tobě“, smíšený
sbor, zpívalo místní pěvecké sdru-
žení, řídil odb. učitel Ant. Holec. 

Tím byla zakončena slavnost opravdu zda-
řilá a významná. 

Pomník stál 14 750 Kč, 
jiná vydání 2 446, 70 Kč, 
celkový náklad činil 17 196, 70 Kč. 
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VZpOMínKa
na dětstVí
      Chtěl bych se s Vámi podělit o vzpomínku z dětství, jak jsme stavěli sněhové skokan-
ské můstky a pořádali na nich pomyslné mistrovství světa ve skoku na lyžích. V této době
byly sněhové skokanské můstky na každém větším kopci ve Studenci. A já jsem byl mezi
dětmi znám, že čas od času pořádám různé soutěže o ceny. Závody ve skoku jsem po-
řádal většinou pod Bosnou nebo na Pojtikově kopci. Se stavbou můstku nám většinou
pomáhali naši otcové, ale hlavně Jaroslav Tauchman nebo Láďa Mašek. Před každým zá-
vodem jsme můstek pečlivě vyzdobili vlaječkami. Spád můstku byl vyznačen cedulkami
s délkou skoku v metrech. Závody jsme měli docela dobře organisované. Otcové nám
dělali rozhodčí. Byli to měřiči délky skoku a hlavně rozhodčí na hraně můstku, kteří ur-
čovali, kdy má závodník odstartovat. Megafon jsme neměli, tak jsem stočil z tvrdého pa-
píru hlásnou rouru. Bylo to důležité, vždyť se jednalo o mistrovství světa Pod Bosnou.
Bylo nám v průměru 10–14 let. Závody se pořádaly většinou v neděli. V tu dobu bylo
pod Bosnou docela živo. Mnozí lyžaři se u nás také zastavili a fandili nám. Po závodech
jsem vždy provedl vyhlášení vítězů. Byl jsem na to patřičně hrdý. Ceny byly diplom a pas-
telky nebo tužka a sešit atd. Z pohledu dnešních dětí je to asi banalita, ale dodnes vzpo-
mínám, jak se kluci ptali „Pepo, kdy budeš zase pořádat závody“. Ještě rád vzpomenu na
ty, kteří se závodů zúčastňovali nejčastěji. Byli to kluci Zdeněk Tauchman, Oldřich Horá-
ček, Láďa Horáček, Milan Albrecht, Jarka Albrecht, Standa Štefan, Jirka Kunc, Věrek Dě-
deček, Ivo Dědeček atd. Vítězem závodů pod Bosnou se stávali většinou Oldřich Horáček
nebo Standa Štefan a Zdeněk Tauchman, kteří se v dorostu stali opravdovými skokany
na lyžích. Po závodech dětí na sněhovém můstku nám opravdové skoky předvedli naši
diváci. Byli to někdy opravdoví skokani na lyžích Sokola Studenec, kteří se na nás přišli
podívat. Byli to Pepa Lánský, Láďa Mašek, Luděk Boura nebo Vlasta Mizera. 
      Na toto období rád vzpomínám. Především na to, jak jsme se moc těšili, jak budeme
pořádat mistrovství světa pod Bosnou. A jak toto velké nadšení pro tento sport vlastně
vzniklo? Vše započalo tím, že s námi rodiče chodili ke kadeřníkovi panu Oldřichu Rem-
sovi, otci slavného skokana na lyžích. V čekárně, což byl vlastně obývací pokoj, si pan
Remsa vyprávěl s našimi otci o tom, jak jeho syn po Evropě závodí. Vzpomínám, jak jsem
mezerou mezi dveřmi do ložnice pozoroval řadu broušených pohárů, které Zdeněk
Remsa vyhrál. V duchu jsem si představoval, jak takové poháry budu vyhrávat já. Vy-
vrcholením návštěvy bylo, když se dojednalo jet na mezinárodní skokanské závody do
Harrachova. Závod Texlen poskytl nákladní automobil Praga a nám otcové slíbili, že nás
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na závody vezmou. Ta jízda pod plachtou v nákladním autě byla hrůza (zima, zabaleni
pod dekou a pach z naftového motoru). To vše bylo ale rychle zapomenuto, když jsme
viděli skákat na velkém můstku závodníky, kterým jsme fandili. Hlavně Zdeňku Remsovi,
ale i Drahoušovi Jebavému z Martinic. Po závodech s námi jel domů i Zdeněk Remsa.
Nám dětem cestou domů už zima nebyla. Jeli jsme přece s vítězem a posíleni několika
čaji asi se šťávou, jak říkal otec. 
      Ještě jsem si vzpomněl na jeden zážitek z dětství. Jednou mi Ladislav Mašek (pánský
krejčí) šil kalhoty. Při zkoušce u Maškových jsem viděl několik pohárů na stolku, a tak
jsem se zeptal. Pane Mašek, za co máte tenhle velkej stříbrnej? A Láďa odpověděl. V roce
1946 jsem se stal v Bánské Bystrici přeborníkem obce Sokolské v závodě sdruženém. Vy-
hrál jsem Běh na 10km i skok. 
      Láďo, vzpomněl jsem si na Tebe proto, že jsi to naše dětské závodění bral vážně a asi
Ti to trochu dlužíme. 
      Závěrem těchto banálních vzpomínek z dětství si uvědomuji, jak je důležité, když
dospělí dětem neberou kačera…

Josi Justus Horáci
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      Dne 25. 9. 2021 v 15 hodin bude verni-
sáží v Obecním úřadě Studenec zahájena
výstava fotografií věnovaná památce pana
Zdeňka Remsy. Skokana na lyžích, později
reprezentačního trenéra skoků na lyžích,
který zformoval novou partu skokanů, zná-
mou jako Remsa Boys. Rodáka z Horní
Branné, jehož lyžařské začátky jsou spo-
jeny s obcí Studenec. 
      Generace zlatých československých
skoků na lyžích je minulostí. A minulost je
pouze vzpomínka, která v určitý čas udělá
radost a v jiný moment rozpláče. Výstava
fotografií s názvem: „Legenda pro svět
sportu ve skocích na lyžích, děda pro mě“,
představí práci s archivem fotografií zlaté
éry skoků na lyžích konfrontovánu s ne-
dávnou minulostí, kdy už dávno závodí ge-
nerace nová a trenérská legenda je
sledována objektivem manželky jeho
vnuka, pro kterou je hlavně dědečkem,
hlavou rodiny, přirozenou autoritou, vti-
pálkem, gentlemanem, inspirujícím člově-
kem a legendou z vyprávění o neuvě-
řitelných zážitcích spojených s tímto zim-
ním sportem. 
      Čeští skokani pod jeho vedením začali
porážet Seveřany, kteří v té době hráli
prim. Nové tréninkové metody, které
Remsa prosadil, přinesly brzy výsledky.

Jména členů Remsa Boys jako Motejlek,
Hubač, Matouš, Höhnl, Rydval, Kodejška,
Divila a Raška se stala pojmem a nebylo
pro ně žádným problémem obsadit na
Turné čtyř můstků i všechna tři první místa
na stupních vítězů. Stále nepřekonaný
vrchol československých skoků na lyžích
přišel na zimních olympijských hrách ve
francouzském Grenoblu v roce 1968. Jiří
Raška získal zlatou medaili. Jeho trenérem
byl Zdeněk Remsa. Svou trenérskou čin-
nost ukončil až v 81 letech. 
      Co řekl, to platilo, zároveň s ním byla
velká legrace. Tak na tréninky pod ním
vzpomínají snad bez výjimky všichni jeho
svěřenci. „Byl to můj první trenér, vždy
jsem k němu měl obrovský respekt. Tvrdý,
ale férový člověk. Pořád mám před očima,
když jsem ve Frenštátu pod Radhoštěm
spadnul v závodě a on mě přetáhnul dešt-
níkem,“ vzpomínal Roman Koudelka, jenž
patří k poslední generaci aktivních sko-
kanů, kteří prošli proslulou trenérskou ško-
lou Zdeňka Remsy. 
      Výstava, která připomene Zdeňka
Remsu jako skokana, trenéra a pro jeho
blízké jako milovaného člena rodiny nebo
kamaráda, bude k vidění do 30. 10. 2021
na Obecním úřadě Studenec během ote-
vírací doby úřadu nebo obecní knihovny. 
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      Tímto příspěvkem navazuji na Výlety do studenecké minulosti. 
V knize Povídání o Studenci a Zálesní Lhotě je na straně 30 uvedeno: V roce 1831 byl ve
Studenci vybudován ještě jeden větrný mlýn, a to na pahorku za dnešním zámeckým
parkem. Postavil jej Ulvr, majitel mlýna Na Smitech, aby zde mohl mlít při nedostatku
vody na svém vodním mlýně. 
      Zajímalo mne, který Ulvr to byl, a tak pomocí Státního oblastního archivu v Zámrsku
se v pozemkových knihách archivního fondu Velkostatek Studenec-Fořt zjistily záznamy
o vodním mlýnu na Smitech – čp. 43 i o větrném mlýnu. Se zjištěnými záznamy Vás nyní
seznámím. Jméno Ulvr se vyskytuje v souvislosti s oběma mlýny. 
      Vodní mlýn čp. 43 koupil v roce 1824 od Jana Tomáše František Hák, který jej vlastnil
až do své smrti v roce 1833, kdy v dědickém řízení v lednu 1835 připadl až do dospělosti
jejich synů vdově Františce Hákové. V roce 1830 k němu však byla připsána obligace na
320 zlatých, které si František Hák půjčil na 4 roky od Franze Ullwera ze Studence čp. 87,
na jejímž základě získal Franz Ullwer mlýn do zástavy. 
      V lednu 1835 byl jako dodatek výše zmíněného dědického řízení učiněn zápis v po-
zemkové knize o existenci vystavěného větrného mlýna na dosud nezakoupené domi-
nikální půdě, v kterém je zmíněna skutečnost, že nebyl dosud zapsán do pozemkových
knih a protokol z roku 1828, kterým byl stanoven mlýnský úrok. V říjnu 1835 byla na „po-
větrný mlejn“ uzavřena kupní smlouva mezi vdovou Františkou Hákovou společně s po-
ručníkem pozůstalých dětí Františkem Štefanem a Antonínem Šmídem. Antonín Šmíd
mlýn roku 1836 prodal Václavu Dresslerovi. Roku 1846 Václav Dressler prodal „povětrní
mlejn u Rybníka“ svému synu Janu Dresslerovi. Roku 1859 prodal Jan Dressler větrný
mlýn Augustinu Fickerovi. V dubnu roku 1865 prodal Augustin Ficker větrný mlýn Franzi
Ullwerovi. V červnu téhož roku pak Franz Ullwer prodal větrný mlýn Janu Ullwerovi. 

VětrnÉ
MlÝny
ve studenci



      Dle uvedených dokladů byl tedy součástí vodního mlýna čp. 43 i větrný mlýn, a to
již před rokem 1828. Tento větrný mlýn není znám v literatuře. Byl dřevěný, stál 1600 m
SZ od kostela ve Studenci v poloze Lišenský dvůr. Stavební parcela měla č. 192, v po-
zemkové parcele č. 873. Mezi lety 1842 a 1854 nebyl tento větrný mlýn asi v činnosti –
viz Katastrální oceňovací elaborát. Lze soudit, že mlýn vyhořel v zimě, někdy po roce
1865. 
      Vodní mlýn čp. 43 předala vdova Františka Háková v roce 1838 svému dospělému
synovi Františku Hákovi, ten však již v roce 1840 zemřel a roku 1841 vodní mlýn převzal
Hynek Štefan (Ignaz Steffan). Roku 1868 pak mlýn od Hynka Štefana koupil jeho syn
František Štefan. 
      Jméno Ulvr jako stavitel větrného mlýna se objevuje v pozemkové knize v souvislosti
s druhým větrným mlýnem, který ve Studenci existoval. Dle zaznamenaného protokolu
byl roku 1840 Josefu Ulwerovi ze Studence čp. 66 přenechán grund od Lišenského vrch-
nostenského dvora k vystavení povětrného mlýna. Tento velmi známý dřevěný větrný
mlýn stál asi 300 m JJV od kostela ve Studenci na stavební parcele č. 7. Místo bylo ozna-
čováno také Nad Vinopalí, U zámku, později i Nad parkem. Vystavěn byl i se stavením
čp. 179 roku 1831 jmenovaným Josefem Ullwerem. Na konci roku 1843 Josef Ullwer
větrný mlýn prodal Josefu Scholzovi, který jej roku 1844 prodal Johanu Schenkovi. Dal-
šími majiteli byli Josef Novotný i Jan Šorm. V polovině 19. století se tu semlelo ročně 150
měřic obilí. S úpadkem mlynářského řemesla, nedostatkem mletí, větrný mlýn scházel.
Posledním majitelem byl František Šorm, Studenec č. 181. Mlýn byl zbourán v roce 1907. 
      Třetím studeneckým mlýnem byl Haklův větrák – větrný mlýn postavený na Horce
roku 1828 Václavem Haklem a jeho tchánem Najmanem z Borovnice. Podrobnosti
o tomto mlýnu jsou uvedeny v knize Povídání o Studenci a Zálesní Lhotě, proto je zde
nebudu uvádět. Tento mlýn byl zbourán v roce 1891. 
      Závěrem tohoto příspěvku je odpověď na úvodní otázku – který Ulvr to byl. 
      Náš rod Ulvrů žil dle dostupných matrik v domku čp. 87, kde se narodil i první zjištěný
předek – Josef Ulvr (1753–1821). Před rokem 1780 se oženil s Marií Pauerovou z čp. 59.
Vychovali zde společně 8 dětí. Náš přímý předek byl Jan Ulvr (1784–1858). Majitelem
mlýnů na Smitech byl jeho bratr František Ulvr (1788–1855), který i po svatbě v roce
1809 žil s rodinou v domě čp. 87. 
      Větrný mlýn nad zámkem postavil v roce 1831 syn tohoto Františka Ulvra (zřejmě
s jeho pomocí s ohledem na věk) Josef Vincenc Ulvr (1812–1884). Tento Josef se 28. 2.
1832 oženil a zakoupil domek čp. 66. Zaknihování mlýna bylo provedeno až v roce 1840,
proto se uvádí jeho bydliště čp. 66. V době stavby mlýna v roce 1831 jako svobodný byd-
lel ještě doma v čp. 87 a mlýn zřejmě stavěl s pomocí rodiny. 
      V roce 1865 byl prodán větrný mlýn mému pradědovi Františku Ulvrovi (1848–1918)
a jeho bratru Janu Ulvrovi (*1817). Oba byli synové Jana Ulvra (1784–1858) a bratranci
Josefa Vincence. Ing. Jiří Ulvr

ilustrace větrného mlýna u zámku od Františka Šorma ze studenecké kroniky
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ZpráVy
Zš a Mš studenec
      Svou každodenní historii již otevřel nový školní rok 2021/2022, ale ani tato skutečnost
nebrání v tom, abychom se vrátili do minulého školního roku 2020/2021 a pokusili se
z něj vybrat to nejdůležitější. 
      Určitě opět tento školní rok jako ten předchozí bude spojen s omezením prezenční
výuky a dalších aktivit škol v souvislosti s epidemií COVID-19 a následnými opatřeními
Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví. Téměř polovinu školního roku absolvovali žáci for-
mou distanční výuky, přišli o veškeré přímé vědomostní, sportovní a další aktivity
a k běžně výuce bez omezení se pouze přiblížili v závěru školní roku. O oprávněnosti ně-
kterých opatření lze určitě diskutovat, žáci naší školy absolvovali v průběhu prezenční
výuky v závěru školního roku 5302 antigenních testů vesměs s negativním výsledkem
a přesto pro ně platila povinnost nosit roušky nebo respirátory ve společných prosto-
rech. Tato povinnost naopak neplatila pro děti a zaměstnance mateřských škol, kde se
antigenní testy vůbec neprováděly. Problematický byl i nařízený způsob rotační výuky
(střídání tříd po týdnu), který studenecká škola pro žáky prvního a druhého ročníku
vzhledem k zachování návaznosti výuky neakceptovala. Napětí do tohoto komplikova-
ného stavu navíc přinášely informační a dezinformační kampaně, mezi kterými často
nebylo možno najít výrazný rozdíl, a řada „zaručených“ právních názorů na platnost či
neplatnost vydaných opatření. Tímto epidemiologickým chaosem prošla studenecká
škola bez větších problémů a poděkování patří všem pracovníkům i žákům školy, všem
rodičům, kteří akceptovali vydaná celostátní i školní opatření, a Krajské hygienické stanici
v Liberci za vstřícnou spolupráci (pozitivní testy žáků v mateřských školách). 
      V průběhu školního roku je vždy v určitém období věnována větší pozornost někte-
rým třídám, na začátku školního roku prvňáčkům, na konci školního roku deváťákům.
Oba tyto ročníky rovněž výrazně omezila distanční výuka a především žáci prvního dvou
ročníku s jejími následky budou bojovat ještě v dalším školním roce. Trochu jednodušší
situaci měli deváťáci, kterým byly umožněny individuální konzultace pro přijímací řízení
do středních škol. Navíc v závěru školního roku stihli i všechny tři „nejdůležitější“ události
závěrečného školního roku: školní výlet, školní divadlo a závěrečnou rozlučku. 
      Ty letošní dvě deváté třídy sídlily v separátním křídle budovy B a i z tohoto důvodu
si tam se svými třídními učitelkami Danou Chrástovou a Romanou Macháčovou vedly
svůj klidný školní život. Během školního roku se s žáky této třídy až na výjimky nemusely
řešit žádné výraznější problémy a pokud se některé vyskytly, s úsměvem na ně jejich
učitelé společně s žáky zavzpomínali při závěrečném rozloučení. Při této příležitosti ob-
drželi Zuzana Bourová, Jakub Herman, Laura Machajová, Jonáš Novotný a Lucie Pauč-
ková plaketu za vzornou reprezentaci školy ve vědomostních a sportovních soutěžích. 

22
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9. A, nahoře zleva: Barbora Horáková, Tereza Mečířová, Patrik Efenberk, Lucie Charvátová, Adéla
Tmejová, Zuzana Bourová, uprostřed zleva: Dana Chrástová tř. uč., Anna Klikarová, Laura Ma-
chajová, Tereza Lejdarová, Aneta Hamplová, Kateřina Kulhánková, Lucie Paučková, dole zleva:
Stanislav Konečný, Ivana Brejšová, Jakub Hermann, David Hofman

9. B, nahoře zleva: Tina Suchánková, Tereza Zachová, Tomáš Tropp, Natalie Nosková, Martina
Urbanová, uprostřed zleva: Václav Svatý, Zuzana Vanclová, Věra Kovářová, tř. uč. Romana Ma-
cháčová, Mariana Tauchmanová, Adéla Prošvicová, dole zleva: Jonáš Novotný, David Bachtík,
Vlasta Sladovník, Martin Ott, Tomáš Buryánek, Vojta Prošvic
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      Uplynulý školní rok také bude nerozlučně spjat s největší investiční akcí nejen v his-
torii školy, ale i Obce Studenec. Přístavba pavilonu školy se šesti třídami, školní družinou
a potřebným zázemím probíhá ve zcela jiných podmínkách než předchozí investiční
akce. Neustálé často samoúčelné zpřísňování norem pro tento typ veřejné budovy ne-
úměrně zvyšuje investiční náklady. Hrubým odhadem náklady na dodržení hygienic-
kých, požárních a bezpečnostních norem, bez kterých dvě zbývající budovy řadu let bez
problémů fungují, dosáhly výše minimálně deset milionů korun. Vlastní stavbu navíc
postihla i současná nevýhodná situace v oblasti stavebního materiálu a pracovních sil.
Generální dodavatel Stavební společnost Hostinné s. r. o. měl za silného soupeře nedo-
statek a rostoucí ceny některých materiálů a také nedostatek pracovních sil. Průběh
stavby byl pochopitelně termínově i rozpočtově ovlivněn nutnými změnami v realizaci,
které vycházely z konkrétních situací a problémů v určitých fázích stavby (řešení fásád-
ních prefabrikovaných prvků, napojení na starou budovu, akumulační nádrž na dešťovou
vodu, terénní úpravy, vzduchotechnika apod.). Veškeré tyto aspekty negativně ovlivnily
termín dokončení stavby a předání konečnému uživateli, takže nový školní rok musel
být zahájen v provizorních podmínkách. Součástí tohoto investičního projektu je i nový
docházkový a stravovací systém, který bude naostro spuštěn od 1. ledna 2022. 
      V průběhu prázdnin byl přijetím finanční částky ve výši 997 824 Kč dokončen proces
žádosti o poskytnutí dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pod ná-
zvem projektu „Vzděláváme se společně – ZŠ a MŠ Studenec“ (tzv. Šablony III). V rámci re-
alizace tohoto projektu bude pokračovat personální podpora žáků s výukovými problémy
a budou se realizovat projektové dny v rámci školy i mimo školu. 

PaedDr. Petr Junek

Školní soutěže
      Na závěr školního roku jsou tradičně vyhlašovány soutěže O nejaktivnějšího žáka
a O nejlepšího sportovce. Soutěž O nejaktivnějšího sportovce se poprvé od prvního vy-
hlašování ve školním roce 1998/1999 neuskutečnila, neboť neproběhla vzhledem k pan-
demii ani jedna školní sportovní soutěž. 

SOuTěž O NejaKTivNějŠÍhO žáKa
První stupeň:                                     bodů            Druhý stupeň:                                       bodů
1.   Jan Šulc                                            175            1.    Josef Šedivý                                      991
2.   Jakub Šulc                                       135            2.    Barbora Chrástová                          333
3.   Martin Brož                                     122            3.    Jakub Herman                                  202
4.   Kvido Štefan                                   111            4.    Ondřej Jirout                                    194
5.   Vanessa Mencová                         109            5.    Samuel Mečíř                                   155
6.   Tereza Vanclová                               95            6.    Táňa Hamáčková                             124
7.   Lenka Vanclová                                93            7.    Martina Urbanová                          110
8.   Eva Chrtková                                    90            8.    Alena Brejšová                                 109
9.   Petr Plůcha                                        86            9.    Natálie Nosková                              108
10. Laura Buďárková                             82            10.  Laura Machajová                             102
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      Nejaktivnějším žákem na prvním stupni se stal žák druhé třídy Jan Šulc. Honzíkův
úspěch spočíval hlavně v soutěži Matematický klokan, kde byl nejlepším řešitelem na
školní i celostátní úrovni. Na druhém stupni vyhrál soutěž o nejaktivnějšího žáka Josef
Šedivý. Pepa své suverénní vítězství získal pilnou účastí a úspěchy v olympiádách z geo-
logie, zeměpisu, matematiky, fyziky, anglického jazyka a logiky. Pepa byl oceněn plake-
tou pro nejlepšího žáka z fondu Mileny a Jana Mládkových. 

PaedDr. Petr Junek

FyZIKální OlyMpIáda 2020/2021
      I v letošním roce se konalo školní kolo
fyzikální olympiády rozdělené do 3 kate-
gorií. ARCHIMÉDIÁDA  2021 probíhá ve
dvou částech a je určena žákům 7. ročníků
základních škol a odpovídajících ročníků
víceletých gymnázií. Kategorie E je určena
žákům 9. tříd, kategorie F je určena žákům
8. tříd základních škol a jim věkově odpo-
vídajícím žákům tříd nižšího gymnázia. 
      Jediným úspěšným postupujícím řeši-
telem kategorie Archimediáda do okres-
ního kola se stal Josef Šedivý. Kvůli nemoci
Covid-19 proběhlo okresní kolo formou
online a zadání bylo stejné pro celý Libe-
recký kraj. Archimediáda byla rozdělena

do dvou částí, první byl kvíz, na jehož ře-
šení byla 1 h a druhá část početní na 2 h. 
      Protože Pepa byl jediným účastníkem
okresního kola, bylo jasné, že se stane ví-
tězem. O to větší překvapení pro všechny
bylo, když zadavatelé provedli srovnání
všech výsledků v celém kraji, kterého se
účastnilo 24 řešitelů. Pepa se umístil na dě-
leném prvním místě s žákem ZŠ Smržovka.
Vědomostní kvíz zvládl ze všech řešitelů
nejlépe. Je velká škoda, že tato kategorie
již není dále postupová. Pepovi k jeho ex-
celentnímu výkonu gratulujeme. 

Mariana Gregušová, vyučující fyziky



Recyklohraní 2021
      Sběr vysloužilých drobných elektrospotřebičů a baterií byl pro školní rok 2020/2021
ukončen ke konci května. Nejlepšími sběrači se stali:

       Za eLeKTrOOdPad:                                             Za baTerie:
      1. Natálie Plůchová (66 bodů)                              1. Martin Brož (182,5 kg)
      2. Petra Brožová (50 bodů)                                    2. Petr Plůcha (59,5 kg)
      3. Natálie Nosková (45 bodů)                               3. Vaníček Tomáš (47 kg)

      Všichni sběrači byli odměněni. Odměnami byly psací potřeby, drogistické zboží, na-
fukovací lehátka a velké kruhy do bazénu, sportovní potřeby a poukázky do knihkupec-
tví, papírnictví a nově také do drogerie Teta. 
      Vzhledem k pandemické situaci školní program Recyklohraní ukončil již v loňském
roce svůj katalog s odměnami, ze kterého jsme vždy odměny pro žáky sběrače vybírali
za body získané sběrem elektroodpadu a baterií a plněním úkolů. Letošní odměny byly
uhrazeny poukázkou do Kauflandu, kterou jsme obdrželi za první místo ve sběrové kam-
pani v rámci Libereckého kraje. A další část odměn uhradil Obecní úřad Studenec, kte-
rému tímto velmi děkujeme. Recyklohraní bude pokračovat i v příštím školním roce. 

Ing. Mgr. Veronika Plůchová
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sběr pomerančové kůry 
Poř.  Jméno                               třída           g
   1.  Horáček Dominik            8. B        9660
   2.  Brož Martin                       3. B        5730
   3.  Šedivý Josef                      7. B        5500
   4.  Rolf Tomáš                        8. A        4390
   5.  Mencová Vanessa           5. B        4000
   6.  Háková Karolína              2. B        3820
   7.  Brejšová Alena                 6. B        3800
   8.  Kubátová Klára                6. B        3540
   9.  Buďárková Laura            5. A        2800
10.  Lánská Dagmar               5. B        2480

sběr papíru
Poř.  Jméno                               třída         kg
   1.  Sladovník Vlastimil         9. B        1586
   2.  Podzimek Lukáš              8. B          873
   3.  Plůcha Petr                       2. B          624
   4.  Fischerová Tereza           4. A          521
   5.  Šedivý Josef                      7. B          481
   6.  Brož Martin                       3. B          478
   7.  Fischer Pavel                    2. B          378
   8.  Kovářová Natálie            4. A          283
   9.  Kovářová Věra                 8. A          267
10.  Hyršal Tadeáš                   6. B          223



Zprávičky z MŠ Studenec
      V září začal nový školní rok 2020/21, na který jsme se moc těšili. A nikdo ještě netušil,
co nás čeká. 
      V září jsme společně se školou jezdili s dětmi na kurz plavání, který byl bohužel po 5.
lekci zrušen a to díky návratu pandemie nemoci Covid-19. Bazény byly na dlouhé měsíce
uzavřeny. 
      Ve školce se ale velké změny nekonaly, a tak jsme fungovali v běžném režimu. Když
napadl první sníh a projely se běžecké tratě, předškoláci vyrazili na běžky. Byla to
opravdu jízda. Po louce vedle školky jezdilo asi 16 předškoláků. I ostatní děti se těšily ze
sněhu, když to jen šlo, chodily na pekáče. 
      V prosinci se onemocnění Covid-19 dostalo i do naší školky. Z důvodu karantény byla
uzavřena na týden třída Sluníček. Vzhledem k epidemiologické situaci se tento rok ne-
konala vánoční besídka a předškoláci nevystupovali na akci Pohoštění obecní polévkou,
která se neuskutečnila. Ve školce jsme si i přes všechny patálie vánoční čas užili. Přišel
k nám i Ježíšek a přinesl dětem nové kočárky, auta, pomůcky na cvičení a didaktické hry. 
      Po Vánocích jsme se těšili ze sněhu. Sáňkovali jsme a pekáčovali, nechybělo stavění
sněhuláků ani pořádná koulovačka. Koncem ledna jsme se přestrojili do masek a zatančili
si na maškarním plese. Situace v České republice se zhoršovala a rostla čísla nakažených
onemocněním Covid-19. 
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         sOutěŽí
sběr starých baterií
Poř.  Jméno                               třída         kg
   1.  Janatová Jolana              1. A        10, 0
   2.  Weissová Liliana             1. A           5, 5
   3.  Fejfar Ondřej                    2. A        11, 7
   4.  Štefan Kvido                     2. A           5, 8
   5.  Bušáková Amálie            2. A           0, 2
   6.  Plůcha Petr                       2. B        59, 5
   7.  Vaníček Tomáš                 2. B        47, 0
   8.  Háková Karolína              2. B           0, 4
   9.  Lejdarová Anna               3. A           0, 6
10.  Kosáčková Alice              3. A           0, 3

        sběr elektroodpadu
          Poř.  Jméno                                     třída
             1.  Plůchová Natálie                   1. A
             2.  Brožová Petra                         7. A
             3.  Nosková Natálie                     9. B
             4.  Lejdarová Anna                     3. A
             5.  Mencová Vanessa                  5. B
             6.  Ottová Daniela                       5. B
             7.  Jirout Ondřej                          7. A
             8.  Sladovník Vlastimil                9. B
             9.  Kuříková Štěpánka                3. B
           10.  Chrástová Barbora                7. B



      1. 3. vláda ČR rozhodla,
že se uzavřou všechna před-
školní zařízení. Ze dne na
den jsme zůstali všichni
doma. Předškoláci plnili
úkoly na dálku a byli zapo-
jeni do distančního vzdělá-
vání. Musíme děti i rodiče
moc pochválit, jak tuto ne-
čekanou situaci zvládli. 
      Po Velikonocích 12. 4. se
situace zlepšila a předškolní
zařízení byla otevřena, i když
jen omezeně. Byly otevřeny pouze dvě třídy předškoláků po 15 dětech (doplněné o děti
rodičů Záchranného integrovaného systému – zdravotníci, hasiči, policisté). Dle nařízení
vlády se děti i učitelky musely před vstupem do školky testovat 2× týdně. Ve třídě Slu-
níček byla testovací místnost. 
      3. 5. se otevřela Mateřská škola pro všechny děti bez omezení. Mohli jsme proto opět
zpívat, tancovat, cvičit a výtvarně tvořit. V tento týden také probíhal zápis nových děti
do MŠ. 
      V červnu se situace ohledně onemocnění Covid-19 zlepšila, plánovalo se tedy, co by-
chom mohli a chtěli stihnout. 
      2. 6. předškoláci odjeli na Projektový den do ZOO Dvůr Králové. Tentokrát jsme v Zoo
dostali průvodce, který nás provedl a řekl dětem spoustu zajímavých informací o zvířa-
tech. Dozvěděli jsme se, že slon nedupe, ale chodí potichu. Takže když Vám někdo řekne,
že dupete jak slon, tak to není pravda, neboť slon nedupe! Byl to opravdu krásný den.
Počasí nám přálo a zvířat jsme viděli hodně. 
      Druhý projektový den u předškoláků byl naplánován na 18. 6. Ve školce nás navštívila
paní Zdeňka Štrohamlová ze Železného Brodu, která děti seznámila s výrobou skleně-
ných figurek. Paní lektorka nám vypravovala o historii tohoto řemesla, co vše je k němu
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potřeba… Celé povídání i ukázka práce se sklem, byla velice zajímavá. Děti si domů od-
nesly dárek v podobě skleněného zvířátka. 
      Koncem měsíce května a v červnu nechyběly ve školce ani pohádky. Navštívila nás
paní Dagmar Čemusová s hudebním představením Karneval zvířátek. Agentura Pern-
štejni nás potěšila pohádkou: „Pojďte si námi hrát na dobu rytířů a princezen“. V této po-
hádce si hlavní roli zahráli naši předškoláci: princezna Eliška Hašková a princ Martin
Lulek. 
      22. 6. pro nás žáci devátých tříd ZŠ sehráli divadelní představení Mach a Šebestová.
Dětem se pohádka moc líbila. 
      Na konci školního roku proběhala schůzka s vedením školy, kde byli rodiče sezná-
meni s plány na příští školní rok 2021/2022. 
      Slavnostní rozloučení s našimi předškoláky se uskutečnilo 24. 6. Do školky jsme po-
zvali rodiče, děti jim předvedly krátké pásmo básniček a písniček. Předškoláci dostali na
cestu do školního života pamětní list, ručník se jménem, včeličku a polštářek na dobré
spaní. Ještě jednou jim přejeme hodně štěstí, zdraví a úspěchů ve škole i v jejich osobním
životě. 
      Školní rok skončil sportovním dopolednem, které pro nás připravili žáci 9. tříd ZŠ
a Cestou za pokladem. 
      A co si závěrem popřát? Abychom další školní rok prožili ve zdraví, spokojenosti, aby
se Mateřská škola po celý rok třásla v základech od dětského smíchu a radosti ze života.
Ať každý den je jako z pohádky, kde dobro vítězí nad zlem a vše se v dobré obrátí. 

Kolektiv učitelek MŠ Studenec
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Motýlci na procházce



Zprávičky
z MŠ Zálesní Lhota
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      Když jsme se po lockdownu opět sešli
v naší školce, byli jsme rádi, že se všichni
vidíme a že se snad vše zase vrátí zpět do
normálu. Sdělovali jsme si zážitky, hráli
jsme si, malovali, tvořili, cvičili s naším ka-
marádem sokolem, chodili na procházky,
připravovali se k zápisu do školy a opět si
užívali společné chvíle. 
      Obdrželi jsme nečekanou, ale velmi ra-
dostnou zprávu o výhře v projektu recy-
klohraní, kterého se účastníme. Sběrem
vybitých baterií a vysloužilého drobného
elektroodpadu jsme se umístili v Liberec-
kém kraji na krásném 2. místě a obdrželi
jsme poukázky k nákupu v řetězci Kauf-
land v celkové hodnotě Kč 3000,–. Dětem
jsme pořídili odměny za sběr baterií
a elektra, dále dobrůtky, pamlsky a spo-
lečné hračky do školky. 
      Konečně jsme se také dočkali hezkého
teplejšího počasí a mohli jsme si užít pá-
lení čarodejnic a oslavu dětského dne na
naší školní zahrádce, kde měly děti připra-
vené úkoly a soutěže. 
      Díky příznivější covidové situaci jsme
konečně mohli realizovat školní výlet. Nav-
štívili jsem nedaleké Příchovice, rozhlednu
Štěpánku, rozhlednu Maják s muzeem Járy
Cimrmana a lesopark Slunečná, kde jsme
si nejen hráli a dováděli, ale také jsme hle-
dali a poznávali pohádkové postavy ztvár-
něné z přírodních elementů. Výlet se
dětem i nám moc líbil a jsme moc rádi, že
nám počasí vydrželo a výlet nepřekazilo. 
      Dále jsme mohli po dlouhé době přiví-



tat i divadélka u nás ve školce. Viděli jsme
„Loupežnickou pohádku“ – divadlo Rol-
nička a místní maňáskové divadélko Štern-
berk k nám přijelo s pohádkami „Budka
v poli, O Budulínkovi a Máša a Medvěd“. Di-
vadélka se nám moc líbila, moc děkujeme
a těšíme se na příště. 

      Také jsme pořádali tradiční školkové
dopolední pohádkové putování a hledání
pokladu, které si děti velmi užily, a ná-
sledně jsme se loučili s našimi předško-
láčky. Po složení slibu předškoláka byly
děti pasovány na školáky. Loučení nebylo
lehké, bylo velmi dojemné a i když nás
mrzí, že nás zase některé děti opouští a vy-
létají z našeho hnízdečka, přejeme jim
hodně štěstí v další životní etapě, aby se
jim nejen ve školním životě dařilo a vše vy-
cházelo podle přání. Mějte se krásně
a opatrujte se. 
      Dále nechybělo tradiční sportovní do-
poledne v areálu ZŠ Studenec, kam jsme
byli pozváni, a moc děkujeme. Sportovní
den se nám velmi líbil a těšíme se napříště.
Naši budoucí školáčci byli moc zvědavi na
novou paní učitelku v 1 třídě, opět ne-
mohli paní učitelku vidět u zápisu, tak jsme
jí ve škole našli, pozdravili a děti se už moc
těší, protože paní učitelka je moc milá
a hodná. Dále jsme si pohráli na místním
krásném hřišti, podívali na novou pří-
stavbu, kam budou školáčci chodit a kam
se moc těší, a spokojeni jsme se zase ještě
vrátili zpátky do naší školky. 
      V neposlední řadě chceme velice podě-
kovat naší skvělé kolegyni a paní učitelce
Majce, která odchází do zaslouženého dů-
chodu. „Milá Majko, děkujeme Ti moc za
krásné a přínosné chvíle prožité s Tebou
v naší školce, mnohému jsi nás naučila
a budeš nám tu moc chybět. Přejeme Ti
hodně zdraví, štěstí, důchodové pohody
a ať se Ti jen daří. Máme Tě moc rádi.“

Krásné letní dny Vám všem přejí děti
a paní učitelky z MŠ Zálesní Lhota

                                                                                                4 I 2021
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DiVaDeLní
přeDStaVení
DeVátých tříD 2021
      V letošním školním roce se naši žáci
stali účastníky prezenčního vzdělávacího
rychlokurzu, na který naštěstí budou mít
i nějaké veselé vzpomínky. Jednou z nich
bude jistě i představení Mach, Šebestová
a kouzelné sluchátko. 
      Vše začalo jednoduše tím, že nebylo
moc času vytvářet kulisy, kostýmy a zkou-
šet. Vnitřní prostory byly omezené počtem
diváků a třídy se neměly míchat. Volba
venkovního „amfíku“ se nabízela jako ře-
šení v nouzi. Bylo to vlastně docela pří-
jemné nacvičování, na vzduchu a bez
roušek, jen počasí si dělalo jako vždy, co
chtělo. Vybrali jsme dvě jednoduché a ča-
sově nenáročné epizody, pro každou třídu
jednu. 9. A začala příběhem, jak hrdinové
získali sluchátko a 9. B si vymyslela aktuální
příběh o tom, jak se sluchátka zmocní dva
neposlušní žáci a přejí si, aby se nechodilo
do školy. 
      Záměrně, aby si všichni uvědomili, že
nechodit do školy má opravdu samé nevý-
hody a jedinou výhodou distančního
vzdělávání bylo asi jen to vyspávání. Je-
viště nám ozvučil Dominik Urban a za to
mu moc děkujeme. Škola a Auto Junek
nám zapůjčily velké stany, které déšť do-
slova odradily a za to také děkujeme. Pan
František Erben ve svém požehnaném
věku několikrát dorazil na představení,
abychom měli památku v podobě DVD.
S krásnou obálkou tak, jak si dá vždy zále-
žet, přivezl DVD ještě než jsme rozdali vy-
svědčení a za tu obětavost mu moc
děkujeme. 

      Naše představení zhlédli i rodiče našich
deváťáků a dostavila se i lehká tréma v řa-
dách našich vystupujících. To je v pořádku,
protože to k vystupování patří. Alespoň je
vidět, že všem záleželo na tom, jaký dojem
to v divácích zanechá. Naším cílem je vždy
hlavně pobavit, a to jsme snad splnili. 
      Když naši deváťáci nastoupili na druhý
stupeň, byli rozděleni do tříd tak, aby ne-
docházelo k šarvátkám. Za čtyři roky se na-
konec nic mezi dětmi nepřihodilo, jen to,
že jsme si mohli dovolit spoustu společ-
ných akcí, a ty poslední, výlet na vodě a di-
vadlo, ukázaly, že mezi třídami jsou
všechna prvostupňová nedorozumění
dávno zapomenuta, a že se z nich stali ka-
marádi a prima lidé, kteří se i v budoucnu
budou na „slučkách“ jistě vídat společně,
bez rozdílu A a B. 
      Třídní učitelky R. Macháčová a D. Chrás-
tová jsou za to moc rády a tímto Vám dě-
kujeme, že jsme si s Vámi ty roky bez
problémů užily. 

Mgr. Romana Macháčová
a Mgr. Dana Chrástová

Studenecký zpravodaj



PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE 2021
      Slavnostní dopoledne prožili žáci 1. třídy ve čtvrtek 17. 6. 2021. Ve své třídě byli uve-
deni do světa knih při projektu „Pasování na čtenáře“. 
      Po úvodním slově následovala ukázka čtenářských dovedností z nové knížky, kterou
děti dostaly jako vzpomínku na první třídu. Poté žáčci složili čtenářský slib vypovídající
nejen o vhodném zacházení s knihou. 
      S nadšením jsme se společně naučili a zazpívali si písničku „Budu jejich ochráncem“. 
Opravdovým mečem potom byly děti jednotlivě pasováné na „rytíře řádu čtenářského“.
Nechyběla návštěva knihovny, kde si mohl každý půjčit knížku podle svých představ. 
      Domů si děti odnesly čtenářské průkazy do školní knihovny, knížku „Kouzelná třída“
a radost udělalo také překvapení v podobě hrnečku s fotografií čtenářů z 1. třídy. Celá
akce se vydařila a věříme, že se dětem líbila. Spoustu pěkných chvil nad knihou přejí

Mgr. Dana Chrástová a Mgr. Markéta Šimková

svatba v 6. a 2021
      Občanská výchova nabízí dětem různé možnosti vyžití
při seznamování s realitou všedního dne. V tomto školním
roce jsme toho moc „naživo“ nestihli, ale svatební obřad ci-
vilní i církevní, jsme si venku v přírodě nenechali ujít. 
      Byla by to také věčná škoda, když máme školu obklo-
penou tak nádherným „parkem“. V altánku jsme si připravili
hostinu. Svatební dort byl nejen krásný, ale hlavně chutný,
dětské šampusy opravdově explodovaly a svatební koláčky
byly také originální. 
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      Samotný obřad jsme přesunuli k jezírku, kde oddávající mohl stát trochu výš, než
svatebčané. Proslov si připravily děti už předem, svatební kytice z lučních květů byly
nádherné, stejně tak obě nevěsty. Svatební slib se nepamatoval úplně lehce, ale i tak
jsme rozplakali pár kolemjdoucích. Překvapivě se do tance za doprovodu hudby všichni
vrhli odvážně a je jisté, že za pár let taneční kurzy budou plné nadšených tanečníků. 
      Děti celou akci braly vážně, téměř všichni se zapojili, slavnostně se oblékli a určení
fotografové jistě pořídili spoustu pěkných fotek na památku. 

–ma–

sportovní den
pro Mš a první stupeň Zš 2021
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      Deváté třídy, jako každý rok, připravily
pro naše nejmenší školáky sportovní dny. 
Pro MŠ využili z bezpečnostních důvodů
jen prostor před školou na trávníku a hřiště
v areálu školky. 
      Děti běhaly s lístečky pro razítka k jed-
notlivým stanovištím velmi nadšeně, paní
učitelky se pohybovaly s nejmenšími
a zvládli to všichni výborně. Naši deváťáci
se k dětem moc hezky chovali, na nikoho
nespěchali a dokonce nenuceně konverzo-
vali. Zmiňuji to především proto, že jedna

z tříd si vysloužila přezdívku „akvárium“,
právě za tu „komunikaci“… obdivu-
hodné… Pochopili také, že paní učitelky
jsou vybaveny velkou dávkou trpělivosti
a laskavosti, a to jsou vlastnosti, které u lidí
nejsou vždy samozřejmostí. Za splněné
úkoly na stanovištích si děti zasloužily slad-
kou odměnu a vypadaly spokojeně, takže
i s počasím se tento den opravdu vydařil. 
Pro první stupeň se některá stanoviště
upravila vzhledem k věku a bylo jich i víc.
Mezi nejvíce oblíbené patřila střelba z luku
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u amfiteátru, kde bychom bývali potřebo-
vali profesionální hledače šípů, které zá-
hadně mizely a naštěstí se zase objevovaly.
Střelba ze vzduchovky vyžadovala jistá
bezpečnostní pravidla, na která dohlížela
s deváťáky i pí. uč. Gregušová. Dětem se
dařilo, protože vzduchovky byly kvalitní
a odbíhaly proto ze stanoviště nadšené.
Pro větší děti byl využit i prostor multi-
funkčního a workoutového hřiště. Nad-
šeně se účastnili i žáci šestých tříd, pro
sedmou a osmou třídu připravili jejich
třídní míčové hry. Sportovní den nám na
půl hodiny přerušil déšť, ale potom už ne-
káplo a děti vše stihly dokončit, odevzdat
lístečky se splněnými úkoly a pochutnat si
na zmrzlině, která byla pro všechny slad-
kou tečkou. Deváťáci se už „zkušeně“ sna-
žili děti na stanovištích trochu usměrňovat,
aby nedošlo ke zranění, v zápalu nadšení.
Zvládli to bez jakékoliv újmy, a jelikož ně-
která děvčata se k prvňáčkům chovají tak-
řka mateřsky, byla stále v jejich obležení.

Bylo příjemné pozorovat, jak si to společně
po té dlouhé odluce zase všichni užívají. 
      Obě sportovní dopoledne hodnotíme
jako podařené. 

Mgr. Romana Macháčová
a Mgr. Dana Chrástová

třídní učitelky devátých tříd
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Výlet 1. a 2. ročníků do Starých Hradů
      Přiblížil se konec školního roku a letošní prvňáci a druháci se vydali na školní výlet
do Starých Hradů u Libáně. V úterý ráno 15. června jsme u sokolovny nastoupili do pro-
storného autobusu, kam jsme se pohodlně vešli. Všechny děti byly natěšené a svůj za-
sloužený výlet si chtěly hezky užít. Ve Starých Hradech nás přivítal otevřenou náručí
hradní komplex a čekaly nás dvě zážitkové trasy. Po svačině jsme se rozdělili na dvě sku-
piny. Každá skupina se vydala se svou paní učitelkou, paní vychovatelkou a panem asis-
tentem jinam. Jedni šli na dvůr hradu, kde je učila létat pravá čarodějnice. Protože byla
hodná, ukázala dětem i hradní půdu. Ta byla plná zajímavých loutek, zvířátek a strašidel.
Některé děti se bály, ale většina z nich byla zvědavá. Druhá trasa vedla do sklepení, kde
sídlili obři. Také se zde usadil velikánský drak a spousta různých pohádkových bytostí. 
      Po několikátém občerstvení si děti nakoupily suvenýry a prohlédly si pávy, krysy,
ovečky a další obyvatele hradu. Domů jeli všichni spokojení, protože si výlet skvěle užili.
Do Starých Hradů se jistě někdy vrátíme. 

S. Dvořáková, E. Nováková, M. Šimková, M. Háková
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Školní výlet
třetích tříd
do KRnapU
a okolí Vrchlabí
      V úterý 22. 6. 2021 jsme vyrazili do KR-
NAPU na školní výlet. Asi týden před výle-
tem nepršelo a bylo vedro. My jsme sice
vedro neměli, ale déšť nás trochu zaskočil.
Program v KRNAPU nám hodný pan Bílek
přemístil z parku pod střechu do budovy
Krtka a vlastně nám tím udělal radost, pro-
tože tam jsme ještě nebyli. V kinosále nám
promítal obrázky ptáků, poznávali jsme je-
jich zvuky. To bylo hodně těžké, ale podle
zobáčků jsme je již s nápovědou poznali cel-
kem bravurně. Další vyprávění o divoce žijí-
cích zvířatech v Krkonoších nás bavilo.
Počasí se umoudřilo a mohli jsme navštívit
venkovní Stanici pro handicapovaná zvířata
a genofondovou zahradu s chráněnými

druhy rostlin. Následovaly nezbytné nákupy
dobrot a suvenýrů, proložené svačinami.
Měli jsme vlastní autobus a ten nám ušetřil
cestu do kopce po svých, takže nás přiblížil
směrem na Strážné. V tamním lese se scho-
vává příjemná zábava pro děti – vodopád,
jezírka a horský potůček. Některé děti měly
s sebou malé loďky a užily si s nimi příjem-
nou plavbu. Někdo se snažil přehradami
změnit tok potoka. Prostě voda děti baví.
Následoval závěrečný pochod k autobusu,
kde děti dostaly komiks z KRNAPU. Věřte,
nevěřte, většina dětí si při zpáteční jízdě
domů v autobuse četla! Byl to příjemný den,
i když ráno to tak při pohledu na zamrače-
nou oblohu nevypadalo. Děti byly hodné
a snad si něco z těch mnoha nových infor-
mací a prožitků i zapamatují. 

Mgr. Pavlína Ottová, třídní učitelka 3. B
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šKOlní VÝlet 4. a
      Začátek našeho výletu nastal v pátek 25. června. Byl to ten nejdeštivější den v měsíci.
Autobusem jsme přijeli do Vítkovic k hotelu Praha, odkud jsme se vydali na Janovu horu.
Na loukách se pásli koně, zahlédli jsme kozy s kůzlaty a potkali dva psy. Déšť sílil. Celá
třída v pláštěnkách pokračovala na Rovinku a statečně došla až na Benecko na chatu
Barku, kde jsme měli zajištěný nocleh. Tam nás čekala horká polévka, převlékli jsme se
do suchého a zahráli si ve společenské místnosti hry. Odpoledne již bylo počasí mou-
dřejší, tak jsme vyrazili na hřiště a zahráli si naši oblíbenou vybíjenou, střelbu na koš
a badminton. Skupinka dívek dokonce zahrála divadlo. Na své si přišli i milovníci zvířat,
protože u chaty byla králíkárna plná králíků i s mláďátky, kozy, prasátka a kachny běžci.
O zábavu se postarali i dva pejsci. Podvečerní procházka po Benecku byla příjemnou
tečkou za pátečním putováním. V sobotu
ráno, po rozcvičce se švihadly a výborné
snídani, jsme se vydali na rozhlednu Žalý.
Vzhledem k dobré viditelnosti jsme viděli
celé panorama hor s Kotlem, Sněžkou
a Černou horou. Poznali jsme Ještěd, Tro-
sky, Kumburk, určovali města a vesnice
a objevili jsme i studenecký vrch Strážník.
Vrátili jsme se na chatu, kde na nás čekal
řízek. Po výborném obědě jsme se sbalili,
rozloučili se s velmi milým a příjemným
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cyKlIstIcKÝ VÝlet 5. b
Větrný mlýn v borovnici
      Všichni žáci V. B úspěšně ab-
solvovali cyklistické zkoušky na
DDH v Košťálově. Rozhodli jsme
se využít získaných znalostí
a dovedností, proto jsme vyra-
zili na cyklistický výlet v okolí
Studence. Vyhlídli jsme si nově
postavený dřevěný větrný mlýn
v nedaleké Borovnici. Cestou
jsme měli několik zastávek, kde
jsme si zahráli různé hry, snědli
domácí svačinku nebo se osvě-
žili zmrzlinou. Počasí nám přálo
a vše jsme v pohodě zvládli. 

žáci V. B a Mgr. Zuzana Venclová a Mariana Gregušová

personálem a vydali se s baťůžky na zá-
dech směrem k Jilemnici. Lufťákova stezka
plná zábavných úkolů nás dovedla až do
Horních Štěpanic ke kostelu. Odtud jsme
pokračovali ke zřícenině Štěpanického
hradu, ze kterého se dochovaly pozůstatky
zdí, opevnění a staveb. Na hradě nás čekalo
velké překvapení. Přivítala nás tam bílá
paní Ruprechta, která nás seznámila s his-
torií této krkonošské pevnosti. Nakonec
jsme si vyzkoušeli pátrat po cenném po-
kladu. Povedlo se ho najít až po vyřčení

kouzelné formule: „Horo, horo, otevři se pro člověka poctivého a vydej mu málo z bo-
hatství svého.“ Po tomto pohádkovém zážitku jsme sešli z kopce dolů do Dolních Ště-
panic, kde na nás čekali rodiče a odvezli si nás domů. Byli jsme unaveni, bolely nás nohy,
ale byl to výlet plný zážitků a dobrodružství. Jsme prima parta a táhneme za jeden pro-
vaz. A tento výlet nám to jen potvrdil. 

žáci 4. A s tř. učitelkou Zdeňkou Erbenovou
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ŠKOLNí VýLET 4. B
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Školní výlet 6. A a 6. B
      Celá naše třída se těšila na středu 16. června, kdy jsme všichni vyrazili na výlet. Naše
putování začalo od školy, cestou kolem obecního úřadu na martinické nádraží. Tam jsme
asi půl hodiny čekali na vlak, který nás odvezl do Jablonce nad Jizerou. Poté jsme po-
kračovali autobusem do Harrachova, kde jsme se podívali, jak se vyrábí skleničky a různé
věci ze skla. Ještě jsme potom navštívili Hornické muzeum, kde jsme si prohlédli krystaly,
diamanty, různé nástroje a speciální oblečení. Potom jsme si prohlédli doly, kde bylo
příjemné chladno a byly tam obří stroje a vozíky, které vážily i 1 tunu. Cestou z dolů jsme
navštívili Mumlavské vodopády, kde jsme si smočili nohy a někteří se smočili celí. Poté
jsme šli asi 10 km do kopce, k hotelu Vosecká bouda, kde jsme se ubytovali. Dostali jsme
večeři a šli jsme spát. Další den ráno jsme se proběhli, teprve potom jsme se šli nasnídat
a vypravili jsme se na další výlet. Šli jsme polskou stranou, kolem krásných skal krkonoš-
ské tundry, ale hlavně jsme šli překrásnou horskou krajinou. Došli jsme až k pramenu
Labe, a poté jsme se vydali k Labské boudě. Tam jsme se pustili cestičkou dolů, kolem
několika vodopádů. Ještě jsme měli možnost se ochladit v řece Labe a pokračovali jsme
dál do Špindlerova Mlýna. Tam jsme dostali chvilku rozchod, který jsme využili nákupem
a občerstvením. Pak jsme už jen počkali na autobus, který nás odvezl zpátky do Stu-
dence. 
      Výlet byl celkem náročný a dlouhý, bolely mě nohy, ale i přesto se mi moc líbil. 

Olda Tomáš, žák 6. B



Malá Skála – výlet 7. tříd
      V červnu se uskutečnil školní výlet 7. tříd na Malou Skálu… Vyzkoušeli jsme projížďku
na lodích, koloběžkách, procházku do skal… Zde nabízíme skládanku postřehů od růz-
ných žáků, kteří popisovali, jak si letošní výlet užili… Ať si každý udělá vlastní představu
o tom, jak náš školní výlet vypadal… 
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•  „Bylo krásné slunečné ráno a třídy 7.
A a 7. B vyrazily na školní výlet do kempu
Ostrov na Malé Skále…“

•  „Když jsme viděli přijíždět vlak, vydali
jsme se k němu, chvilku jsme před ním
stáli, protože jsme nevěděli, jak se oteví-
rají dveře. Po příjezdu jsme se spočítali
a vyšli jsme do našeho kempu.“

•  „Dali nám vesty, pádla a po dvojicích
jsme vyjeli…“

•  „Hned na začátku byl jez. My jsme jez
sjeli, ale pod jezem se nám obrátila loď
a překlopili jsme se…“

•  „Naštěstí se zde nikdo nezranil. Ale bylo
u toho mnoho křiku. Párkrát se stalo, že
někomu uplavalo pádlo nebo vypadl
z lodi. Dělali jsme přestávky na koupání
a také jsme potkávali jiné třídy…“

•  „Bylo těžké zjistit, na jakou stranu pádlo-
vat, aby loď fungovala, jak jsme si přáli.
Nakonec se vše podařilo.“

•  „Někdo, jako já, jsme lodě řídili poprvé.
Pro mě to byl docela oříšek, než jsem se
to naučila ovládat. Párkrát jsme se i vyklo-

pili, ale to k vodě patří. Oběd jsme si dali
v restauraci, když začal „velkej slejvák“…“

•  „V restauraci jsme všichni načerpali síly,
kluci potom zjistili, že na záchodech jsou
fény, tam jsme se vysušili a potom jsme
dojeli na lodích do cíle… Zpátky jsme jeli
na koloběžkách…“

•  „Po tom, co jsme se trošku zotavili, jsme
vyrazili do Besedických skal, kde jsme po-
tkali youtubera Picassa…“

•  „Večer si někdo opekl buřty a někdo si dal
čínskou polévku…“

•  „Chvíli jsme se cachtali na jezu, pak jsme
šli spát…“

•  „Ráno to vypadalo, jako by se nikdo ne-
vyspal. Ale po snídani to vypadalo lépe,
tak jsme vyrazili do skal k hradu Vranov-
Panteon…“

•  „Výlet jsme zakončili koupáním v řece
a obědem v pizzerii…“

•  „Výlet se vydařil, všichni jsme si to moc
užili…“

Mgr. Monika Mečířová
a Mgr. Alexandra Brožová a žáci 7. tříd



Studenecký zpravodaj                                                                                                                                                           4 I 2021

Sázava
školní výlet
8. A a 8. B
      Ráno ve středu 23. 6. jsme se vydali na
školní výlet. Sešli jsme se ve Staré Pace
v 6:15. Jeli jsme do Chlumce nad Cidlinou,
Poděbrad, Ledečka a nakonec do Sázavy. 
      Tam jsme si půjčili lodě (kánoe), vesty,
barely a pádla. Byli jsme o všem informo-
váni – co máme dělat a co ne. Ujeli jsme 17
kilometrů a sjeli 5 jezů a dojeli do kempu
U Kormorána. 
      Postavili jsme stany a zahráli si nějaké
hry. Našli jsme si nové kamarády Pražáky.
V tu noc hodně pršelo, byla bouřka
a málem nám uletěly stany. Ráno jsme
vstali, sbalili stany, nasnídali se a vyjeli. 
      Znovu jsme ujeli 17 kilometrů a sjeli
pět jezů. Cestou jsme se zastavili na zříce-
nině Zbořený Kostelec, odkud byl pěkný
výhled. Když jsme sešli zpět k lodím, tak
jsme uviděli naše „Pražáky“, počkali jsme si
na ně a převrátili je všechny do vody. Večer
jsme dopluli do kempu a postavili opět
stany. Nedaleko byl Lidl, a tak jsme si tam
zašli něco koupit. Večer jsme si hráli
s míčem a povídali si. Celou noc nám zase
pršelo, ale myslím, že tuhle noc jsme se vy-
spali lépe. Ráno ještě pršelo, a tak bylo ob-
tížnější složit stany a sbalit všechny věci.
Tento den nás čekal nejtěžší úsek, měl 16
kilometrů a 8 jezů. Spousta z nás ani nesní-

dala a těšila se na oběd. Ale oběd nebyl,
protože jsme se hodně zdrželi na jezech,
kde se i mnoho z nás vyklopilo do vody.
Sotva jsme stihli vlak, protože asi 200
metrů před cílem nám začalo velmi silně
pršet, že nebylo vůbec nic vidět. Vlak nás
dopravil do nějakého městečka, kde jsme
nastoupili na autobus kvůli výluce. Auto-
bus byl přeplněný, protože tam s námi jela
další skupina lidí. Byli to nějací Slováci,
a tak jsme prohodili nějaké to slůvko. Do-
jeli jsme do Prahy a nastoupili na další vlak.
Přestupovali jsme v Chlumci nad Cidlinou
a jeli do Staré Paky. Tam si nás rozebrali ro-
diče a jeli jsme domů. Výlet jsme si velmi
užili. 

Zuzka Tomášová, žákyně 8. B
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Sázava 2021 – výlet 9. a a 9. b
      Letošní deváťáci se konečně dočkali nějaké akce a po dlouhém období nejistoty jsme
mohli vyrazit na vodácký výlet. Sázava ještě nebyla naštěstí plná natěšených vodáků
z řad studentů, a proto plavba byla velmi příjemná, romantická, jako za starých časů,
kdy na vodu mohl jen ten, kdo kánoe vlastnil. Dnes je na každém břehu spousta půjčo-
ven a k tomu kompletní servis zajištění převozu věcí, případně i jídla a ubytování. 
Naše plavba začala pod hradem Šternberk, který jsme si na dvě party v klidu prohlédli
s doprovodem průvodkyně. Někteří ještě v lodi neseděli, ale učili se rychle a instruktoři
se dětem opravdu věnovali, takže nikdo nezaostával. Dopluli jsme do kempu v Ledečku,
kde jsme strávili příjemný večer u ohně s kytarou, trochu jsme ponocovali a někteří vy-
zkoušeli spaní pod širým nebem. 
      Druhý den nás čekala plavba do Sázavy, kde jsme krátkou deštivou přeháňku přečkali
v restauraci a mezi tím si nás vyhlédl tým filmařů. Instruktor zvaný Morče nenechal nic
náhodě a domluvil nám roli… natáčel se seriál „špunti na cestě“, jako pokračování „špunti
na vodě“. Akce proběhla rychle, jako komparz jsme se osvědčili, vydělali si trochu drob-
ných na rozlučku a cítili jsme se jako opravdové filmové hvězdy. Herci Vilhemová, Polív-
ková, Liška a další nám tleskali, chodili okolo nás v županu, no prostě jako doma. Ještě
jsme si stihli v lodích trochu zadovádět a zasoutěžit a už jsme tím pádem na obhlídku
kláštera dorazili tak pozdě, že jsme si jen pořídili foto před zavřenou branou. U ohně
jsme vše probrali a zhodnotili a docela rádi se odebrali do stanů, kde sice ještě probíhaly
nějaké „interesting“ hry, ale ve vší počestnosti, pochopitelně. 
      Poslední den nás čekala nejdelší závěrečná plavba a obec Zlenice byla náš cíl. Cestou
jsme ještě soutěžili a jelikož jsme měli krásné počasí, zbývalo nám ještě pořádně pro-
moknout, aby byl výlet kompletní. Povedlo se nám to asi hodinku před kempem, kde
jsme se převlékli a naskočili do vyhřátého autobusu. 
      Celkem jsme napádlovali cca 40km a překonali 13 jezů. Měli jsme dobrou náladu
i partu, výlet jsme si všichni moc užili. 
      Doprovod P. Baudyš, D. Chrástová a R. Macháčová udělují pochvalu za prima výlet
všem zúčastněným. S vodáckým AHÓÓÓJ. 

Mgr. Romana Macháčová
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      MŠMT vydalo Výzvu Letní kempy 2021
na podporu aktivit zaměřených na snížení
nerovností v přístupu ke vzdělávání a pod-
poru duševního zdraví u dětí, které ve škol-
ním roce 2020/2021 plnily povinnou školní
docházku, v důsledku pandemie COVID
19. Cílem projektu bylo obnovit pracovní
a studijní návyky dětí, podpořit duševní
pohodu a duševní zdraví dětí, pohybové
aktivity, návyky zdravého životního stylu
atd. Účast a úhradu veškerých aktivit měly
děti plně hrazené z projektu. 
      ZŠ Studenec se do této výzvy zapojila
od 12. 7. do 23. 7. 2021 ve spolupráci s MAP

Jilemnice pořádáním dvou kempů Veselé
prázdniny a Prázdniny se sportem. Zúčast-
nilo se 31 dětí z 1.–7. ročníku a pestrý a růz-
norodý program pro ně připravovalo 13
pedagogů ze ZŠ a MŠ Studenec. 
      Dopolední čtyřhodinový blok byl za-
měřený především na opakování učiva
různých předmětů formou her, kvízů, sku-
pinové i individuální práce s PL, práci s in-
teraktivní technikou. 
      Ve čtyřhodinovém odpoledním bloku
se střídaly výtvarné a sportovní aktivity
a poznávací turistika po Studenci a Zálesní
Lhotě. Všichni např. vyráběli kempové kšil-
tovky, vytvářeli společný banner, hráli flor-
bal, fotbal, softbal, vybíjenou,
přehazovanou. Postupně se seznámili se
základy orientačního běhu a rovnou se
zúčastnili připravených závodů. 
      Mladší děti putovaly po Studenci, po-
znávaly jeho historii a jako rytíři dobývaly
Hradišťko, hrály hry v přírodě. V Zálesní
Lhotě byla cílem chovná stanice pejsků,
seznámení se s chovem domácích zvířat
a základy včelařství u Pacholíkových. Starší
děti navštívily soukromou zemědělskou
farmu u Štefanových a chov poníků u Petra
Baudyše. 
      Závěrečnou odměnou pro všechny
zúčastněné byla celodenní poznávací a re-
laxačně pohybová exkurze do areálu
Mladé Buky Baldův svět, kterou si všichni
náramně užili. 
Odměnou a poděkováním pro všechny,
kteří se na průběhu obou kempů podíleli,
byla spokojenost dětí i jejich rodičů. Za vše
svědčí nadšené věty „… mně se líbilo
všechno“

PaedDr. Dana Synková
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KnIhOVna
Přírůstky za červen a červenec 2021

PrO dOSPěLé
Winston Graham: demelza. dáma

z chatrče
Winston Graham: ross Poldark. Návrat

domů
Deon Meyer: horečka
Penny Reid: Neandrtálka hledá člověka
Penny Reid: Neandrtálka našla člověka
Angela Marsons: mrtvé vzpomínky
C. L. Skelton: mrtvé vzpomínky
Alyson Richman: Kabinet milostných

dopisů
Martin Goffa: muž z chatrče
Zdena Salivarová: Setkání v Praze,

s vraždou
Zdena Salivarová: Setkání v bílé dámě,

s vraždou
Anne Jacobs: Kavárna u anděla (3 díly)
Petra Stehlíková: Nasterea
Brandon Sanderson: vzhůru k obloze
Brandon Sanderson: výhled na hvězdy

Brandon Sanderson: mistborn (6 dílů)
Radka Třeštíková: bábovky
Lucinda Riley: Sestra Slunce
Emma Temple: Zpěv maora
Sally Mac Kenzie: jak se zasnoubit

s hrabětem
Ellison Cooper: v kleci
Ruta Sepetys: Sůl moře
Jana Abrahamová: do třetice všeho zlého
Jana Abrahamová: Poslední zpověď
Angela Marsons: dětské duše
M. W. Craven: Černé léto
Andrzej Sapkowski: Zaklínač vii. Paní

jezera
W. Bruce Cameron: Psí poslání
Peter Henshaw: encyklopedie

motocyklů
velká kniha o zahradě
Monika Brýdová: 100 a jeden nápad na

originální tričko

PrO děTi
Ilka Pacovská: Sedmý smysl (další 3 díly)
Jan Lebeda: medovníček a jeho

nemocnice pro zvířátka
Jan Lebeda: medovníček, medulka

a medulínek
Zep: Titeuf. má mě ráda?
Christian Jeremies: Poldík a Pavlík. Párty

u tučňáků
Jennifer Allison: Pátračka Gilda

a duchova sonáta
Katarína Macurová: Proč nekveteš?
Brandon Mull: Spirit animals. Zrození

hrdinů
Garth Nix: Spirit animals. Pokrevní pouto
Tui T. Sutherland: Spirit animals. Zrádné

vody

Anne Bachner: Poník a dvojčata
Poník Pepíno. dobrodružství za

plotem
Poník Pepíno. Příběhy z fazolkové

farmy
Miroslav Kapek: hříšná kopa
Jiří Kahoun: bráška je taky ježek
Roald Dahl: danny, mistr světa
Zdeněk Adla: Obrázky z českých dějin

a pověstí
Vojtěch Steklač: Čenda a spol. 
Robert Muchamore: Zvíře
Robert Muchamore: Pád
Robert Muchamore: Generál
Robert Muchamore: motorkáři
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Jaroslav Foglar: dobrodružství v Zemi
nikoho

Miloslav Havlíček: Kniha komiksů
Katarína Macurová: Lily a momo

Petr Hugo Šlik: Tajemství jeskyně pokladů
Petr Hugo Šlik: ve staré cihelně se svítí
Petr Hugo Šlik: Po stopách ztraceného

syna

pozvánka do knihovny
      Letní čas v sobě nese příslib zralých plodů, sklizně, hojnosti. Slunce vítězí nad stíny.
A v neposlední řadě je to také prostor pro odpočinek, možnost odložit každodenní sta-
rosti. Pokud i pro Vás je tento čas spojený s dobrou knihou, neváhejte a přijďte si vybrat
do knihovny. A pokud ne, tak klidně přijďte nakouknout, až půjdete na zmrzlinu, děti
vezměte s sebou. Studenecká zmrzlina je určitě také výraznou chutí léta. 

Vaše knihovnice Ludmila Tauchmanová 

ZrOZení hrdInů
brandon mull
      Dobrodružné, na-
pínavé, výborná zá-
pletka. Nápad se
spirituálními zvířaty
originální. Přirozené
hledání sebe sama
v těžkých chvílích, kdy
rozhodnutí jednot-
livce ovlivňuje celek. Přátelství mezi dospí-
vajícími se zatím spíše rodí, aby vzápětí
dostalo trhliny. Opouštění rodin a toho, co
znají. Vydávání se do neznámého a nebez-
pečného. Ani propojenost se zvířaty, která
jsou navíc původními Velkými strážci, není
ideální. Překvapilo mě, jak různí autoři drží
danou linku i nastavenou laťku. Zajímavý
projekt, kdy každou knihu série píše jiný
autor. Obálky knih jsou také nádherné. 

ledOVá past
Shannon hale
      Krásná obálka opět přesně vystihuje
atmosféru knihy. Dospívající přátelé touží
uniknout z vlhka bažinatého pralesa a vítají

cestu na dálný sever za
dalším talismanem. Po-
tkávají podivná tajem-
ství stále mladé
vesnice. Velmi brzy se
ocitnou uprostřed ledu,
sněhu, nebezpečných
prohlubní a všudypří-
tomného hladu. Prostě
z bláta do (zamrzlé)
louže. Setkání s Velkým strážcem – medvě-
dicí Sukou, zmraženou v ledu, uprostřed vy-
tesaného ledového města a bitvu o její
talisman si čtenář vychutná již uprostřed
knihy, což je nečekané, překvapivé a vý-
borný nápad. Po všech dobrodružných útra-
pách s nalomeným fyzickým i psychickým
zdravím čeká naše hrdiny ještě závěrečná
bitva se stoupenci Požírače, kteří jsou jim
stále záhadně v patách. Propojení nepřátel
s temnou Žlučí a jejich zvířaty jim umožní zí-
skat těžce nabytý talisman. Nemuseli se pla-
hočit a hladovět, jen si počkali na návrat
hrdinů. Začínám tušit, jak by to mohlo být
s tím únikem informací, jakým způsobem
dobyvatelé naše hrdiny vždy najdou. Uvi-



dím, zda se moje podezření potvrdí. Do-
jemné shledání Rolana s matkou je stejně
bolestné jako ztráta Mai-lin. Moc by se mi lí-
bilo, pokud by se Velká strážkyně Suka na-
štvala, a Dobyvatelům svůj medailon zase
sebrala. Paní autorka skvěle navázala na
předchozí knihy. 

VZestup a pád
eliot Schrefer
      Jeden z nejlepších
dílů série, podle mě
ale žádný špatný díl
neexistuje. Celé vy-
znění dobrodružných
a napínavých příběhů
s propracovanými
vztahy a charakterem hrdinů lidských i zví-
řecích je neodolatelné. Skvěle napsáno.
Obdivuhodný projekt, kdy jednotný směr
drží různí autoři. Tentokráte se oslabení hr-
dinové vydávají do pouště za lvem Caba-
rem, aby tam svedli nelehkou bitvu
o talisman. Na jiném místě se odehrává boj
o svobodu zajatých dívek. Velká ztráta
v podobě padlého hrdiny, opravdu překva-
pivé odhalení, zrada, neustálé vypětí. To
vše si začíná vybírat daň. Mladí hrdinové
musejí předčasně dospět a důležitá roz-
hodnutí dělat za pochodu. Výborný pří-
běh. Strhující tempo. 
      Vybrala jsem první, čtvrtý a šestý díl
z osmidílné série. Pokud Vás zajímá, jak to
všechno bylo, knihy budou brzy k dispo-
zici. Přiznám se, že já čtu dříve, než je vlo-
žíme do počítače. Výhoda knihovnice. 

ZnáM tVOu MInulOst
j. d. robb
      Vzhledem k počtu dílů v sérii už není
tolik prostoru věnovat se jednotlivým posta-
vám, vývoji v jejich životech, zvratům v rodi-

nách a vztazích. Přála
jsem si už delší čas pře-
číst si díl, ve kterém by
prostor pro postavy byl
větší, a tentokráte to
tak je. Možná na úkor
samotného příběhu,
kdy šílený pachatel je
znám velmi brzy. Pokud
jde o mne, klidně bych
uvítala díl, ve kterém by
si zločiny „vzaly dovolenou“ a celý děj byl vě-
novaný známým postavám. Zřejmě se mi
toto přání nesplní, protože jde o detektivní
sérii, ale přát si to mohu. Vždy si ráda přidám
další knihu do sbírky. Zajímavý pohled na
práci skupiny, ve které
se mohou ženy svěřit se
svými traumaty. 

ZuZanIn dech
jakuba Katalpa
      Naše životy i nás
samé tvoří naše minu-
lost, naše rozhodování
v přítomnosti a naděje
v budoucím čase.
Kniha je psaná v přítomném čase, a tím pro
mě získala příchuť neskutečna. Vše, co se
děje, jako by se odehrávalo někde jinde, da-
leko, někomu neuchopitelnému. Nostalgie
dětství se všemi těmi zvláštnostmi, které
jsem s ničím z mého dětství propojit ne-
mohla. Utrpení války, která se nám stále
více vzdaluje v historii, a přesto hluboko
uvnitř tušíme, že nikdy nemáme zapome-
nout, abychom uchránili sebe i děti před
dalším válečným časem. Rozhodování po-
válečné, kdy komunisté mohli vypadat jako
dobrá volba a násilí a zrada válečných let
nešla smýt z těla a pronikala do vztahů kaž-
dého dne. Kniha vyvolala tisíceré PROČ
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a nenašla jsem v ní odpověď naděje. 
      Hodnocení přidávám z úcty ke všem ži-
dovským i dalším náhrobkům, které vyryly
svá jména do životů pamětníků. 

úKryt
Lisa Gardner
      Příběh byl pouta -
vější než první díl. Se-
tkání se známými
postavami protknuté
temným nálezem šesti
těl na pozemku staré
psychiatrické kliniky.
Linka rodiny, která
z neznámých důvodů,
jež se postupně odhalují, stále mění byd-
liště. Příjemná klasická detektivka. Pouze
dramatický konec mi přišel překombino-
vaný a méně uvěřitelný. 
      Spoiler: Bylo mi celkem jasné, že pacha-
tel musí mít rád psy. A podezření se po-
tvrdila, i když autorka nachystala i několik
překvapivých zvratů. 

napsánO KrVí
Chris Carter
      Zajímavé a propra-
cované případy jsou
v této sérii všechny.
V knize je bonusem už
samotný vznik, v době
covidové a autorově
životní ztrátě, se silně
vyjímá již věnování. 
      Příběh sám dávkuje přesně to, co če-
káme. Více jsem vnímala slovy popsané
prostředí a podrobněji vyobrazené situace.
Lze se tak blíže seznamovat s postavami i si-
tuacemi a ne se jen třást s vykreslenými
brutálními zločiny. Zápletka se sympatickou
kapsářkou je uvěřitelná. Pro pamětníky

mého typu, kteří jsme vyrostli na Smrtonos-
ných pastech, bylo úsměvné sledovat ho-
ničku za další stopou, jen jsem si říkala, kdy
se ozve – „Simon říká…“, ale nepovažuji to
za kopírování, i když ta podobnost byla vý-
razná. Zajímalo by mě, zda je z psychologic-
kého hlediska pravdou, že se pachatel vždy
potřebuje „svěřovat“ a popsat důvody
svého zvráceného konání. Samotné rozuz-
lení a odhalení „Hlasů“ bylo překvapivé
a opravdu chci doufat, že vyšetřovatelé mají
ve svých řadách natolik schopné heckery,
jež by byli schopni odhalit podobné sítě.
Jinak jsme jako lidi v …a bezútěšnost nelid-
ského chování bude bujet jako hnusný pa-
razit. Tak ať vyhrává v knihách Robert
Hunter a Carlos Garcia a ve skutečném
světě každý, kdo bojuje se zlem. Dojemné
bylo krátké setkání s Robertovou bývalou. 

ObráZKy
Z ČesKÝch dějIn
a pOVěstí
Zdeněk adla
jiří Černý
Pavel Zátka
      Formou komiksu
a doprovodného slova
přiblížení našich po-
věstí a historie. Stále jsem si říkala, že jsem
to již musela číst. Nakonec mi došlo, že
jsem asi kdysi v Mateřídoušce čítávala na
pokračování. To už je let! Narazila jsem jen
na jednu nepřesnost ohledně sv. Ludmily,
ale nejsem historik. 
úryvek:
„O dějinách byla napsána už spousta knih,
tlustých i tenkých, zajímavých i nudných,
chytrých i hloupých. A píší se pořád nové
a budou se psát další. To proto, že minu-
lost, a zvlášť minulost vlastního národa, lidi
odjakživa zajímala.“
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Sbor dobrovolných hasičů Studenec

hledáme
nové hasiče

ve věku 5–10 let
Scházíme se každé pondělí ve školním roce 

v hasičské zbrojnici ve Studenci
od 16:00 do 17:00.

Poprvé se sejdeme 6. 9. 2021.
PROGRAM: 
Nacvičujeme hasičský útok s vodou.
Učíme se vázat uzle a základy topogra�e.
Chodíme s buzolou a střílíme ze vzduchovky. 
Hrajeme hry (venkovní i v klubovně) – vyrábíme různé věci. 
Děláme si táboráky a jezdíme na výlety.
Jezdíme na hasičské soutěže v okolních obcích. 
Plníme odznaky odbornosti.

PŘIJĎTE MEZI NÁS.

Vedoucí mladých hasičů „Soptíků“: Miroslava Vanclová, Vlaďka Bulušková,
    Šárka Trejbalová a Monika Esenderová

RÁDI VÁS UVIDÍME.

Více o naší činnosti na
hasici.studenec.cz
– v rubrice Mladí hasiči

Bližší informace na tel. 736 205 946 – Miroslava Vanclová
Spolupracujeme se školní družinou – posílání dětí na kroužek.
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sOKOl studenec
sokol pokračuje v činnosti
      V červnu skončilo téměř roční covidové přerušení všech spolkových činností. V Sokole
Studenec se ihned začaly alespoň ve venkovních prostorách scházet ženy seniorky ke svému
zdravotnímu cvičení. Stejně netrpěliví byli i lyžaři a s chutí zahájili pravidelné tréninky. Vět-
šina z nich letní období využila k účasti na závodech v přespolním běhu, cyklistickém Krko-
nošském poháru, orientačním běhu a dokonce i v triatlonu a v gladiátorském klání. 
      Nejvýznamnější byl Přebor ČOS v přespolním běhu v Jaroměři – startovalo 15 našich
závodníků a 9 z nich vystoupili na stupně vítězů – D. Vorlová, A. Kosáčková, L. Buďárková,
E. Korotvičková, M. Pacholík, K. Pavlová, Š. Horáček. M. Hák, J. Hák. Max Pacholík dokonce
sděloval zážitky v televizním vysílání. 
      Společné tréninky lyžařů budou zahájeny v závěru prázdnin a vyvrcholí účastí na
našem Posvícenském koláč 11. září. Ostatní tradiční složky odboru všestrannosti se těší
na pravidelné zahájení činnosti v měsíci září. Jaroslav Hák

 Úspěšná výprava na
přespolním běhu v Butovsi
na Jičínsku

 Vyhlášení Krkonošského
poháru: 1. Alice Kosáčková,
2. Johana Háková
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cena Věry Čáslavské
      Český olympijský výbor oceňuje celoživotní přínos žen ve sportovním hnutí udělením
Ceny Věry Čáslavské. Letošním laureátem se stala Květa Pecková Jeriová. Na slavnostní udí-
lení ceny byl pozván i její první trenér Jaroslav Hák. Akce se konala v sídle ČOV v Praze za
přítomnosti mnoha významných sportovních osobností. 
      Celá akce byla prezentována ve zpravodajských pořadech ČT a Čs. rozhlasu dne
15. června. 
https://www.sport.cz/ostatni/ostatni/clanek/2478679-byvala-bezkyne-na-lyzich-peckova-
dostala-cenu-very-caslavske.html

jaroslav hák úspěšně reprezentuje
sokol studenec
      Jaroslav Hák startuje na různých běžeckých závodech. Vrcholem letošní sezóny byl start
na Mistrovství ČR veteránů. Závod v přespolním běhu se běžel v rámci Jaroměřského krosu
27. června, v kategorii M75+ ve vyrovnaném závodě získal 1. místo. Dalším závodem bylo
mistrovství ČR v atletice, závody se konaly v Šumperku, startoval na 1500m a v kategorii
M60+ získal stříbrnou medaili. Jarko, gratulujeme, jen tak dál!
https://www.jaromerskykros.cz/ Ing. Martina Štefanová, DiS. 
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spOrtOVní Klub
studenec
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Sobota 26. 6. 2021:
mladší žáci SK Studenec – Sokol dolní Počernice   9:5 (6:0) (foto dole)
SK Studenec: Korotvička – Tomáš, Pochop, Hampl, Jílek, Kalenský, Šulc, Lejdar, Hofman,

Kodym, Kubátová, Trejbal, Bulušek, Havel, Budín, Greguš Trenéři: Aleš Jodas, Petr Bartoň. 
Sokol Dolní Počernice: Somr – Bezděk, Amer, Trejbal, Junek, Andres Václav, Andres Jan,

Adolt, Dočekal, Liška, Martinec. 

      Jednou z nejvýznamnějších událostí
nejen v průběhu tohoto roku, ale možná
i v téměř stoleté historii klubu bylo ote-
vření nového zázemí. Program probíhal
v sobotu i v neděli 26. a 27. června 2021,
mezi hosty byly kromě fotbalistů a okres-
ních funkcionářů i fotbalistka Interu Milán
a české reprezentace Eva Bartoňová nebo
reprezentační biatlonistky z Jablonce Mar-
kéta Davidová, Jessica Jislová a Eva Puskar-
číková. 
      Slavnostní přestřižení pásky v neděli
27. června provedli hráčka Interu Milán Eva
Bartoňová, sekretář SK Studenec a před-
seda OFS Semily Petr Junek, předseda SK
Studenec Václav Vancl, emeritní předseda
SK Studenec Vítek Kuřík, starosta Studence
Jiří Ulvr a místostarosta Studence Martin

Mühlbach pod dohledem Zbyňka Poppra
(sekretář LKFS) a Petra Herze (bývalý dlou-
holetý předseda OFS). 
      Sobotních oslav se zúčastnilo zhruba
250 diváků, nedělního programu, ve kte-
rém bylo zahrnuto právě slavnostní pře-
střižení pásky a veřejná prohlídka celého
zázemí s malým občerstvením, se zúčast-
nilo zhruba 100 diváků, další stovky pak
přišly v průběhu dne na utkání mužů Stu-
dence se Zálesní Lhotou. 
      „Velké poděkování si zaslouží všichni,
kteří se podíleli na těchto oslavách, všichni
aktéři, fanoušci, příznivci… Nechci jmeno-
vat jednotlivě, abych náhodou na někoho
nezapomněl. Tak jak to shrnout? Jeden za
všechny, všichni za SK,“ uvedl za pořadatel-
ský tým moderátor David Lukeš. 



SK Studenec a + legionáři – FK jablonec u19   3:4p (3:1) (foto nahoře)
Rozhodčí: Blaschke – Šťastný, Kořínek. Branky: 10. Jandura Tomáš, 21. Efenberk, 37. Povr –
28. Bartoš, 58. Just Josef, 74. Svrček. 
SK Studenec: Reiner (FK Jablonec) – Kuřík, Efenberk (Aritma Praha), Korotvička, Trejbal,
Exner, Šír, Jandura Dan (FK Jablonec), Povr, Jandura Tomáš (FK Jablonec), Hrubý (SK Slavia
Praha) – Čech, Synek, Pauček, Jezdinský, Polák, Cejnar, Šedivý, Vancl, Šír. Trenér: Martin
Hrubý, Vedoucí mužstva: František Hladík. 
FK Jablonec: Drbohlav (SK Studenec) – Jodas, Ryml, Karban, Řezníček, Bartoš, Linhart,
Stibor, Šebek, Svrček, Kubát – Vodička, Bína, Just Josef, Just Jan

Neděle 27. 6. 2021:
mladší přípravka SK Studenec (modrá) – SK Studenec (oranžová) (foto dole)
Modrá:  Chrtek – Tauchman Patrik, Šulc, Tauchmanová, Tauchman Michal, Hašková,
Štorm, Vráblíková, Trejbal. 
Oranžová: Kuřík – Štefan Kvído, Štefan Vilda, Vaníček, Tůma, Chvojka, Lejdar, Drápal Tre-
néři: Martin Kuřík, Dušan Jandura, Roman Puš. 
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Starší přípravka SK Studenec – Tj Sokol martinice
SK Studenec: Bulušek – Korotvička, Tauchman, Mašek, Urbanec, Brož, Kuřík, Haken, Ku-
říková, Urbancová Trenéři: Petr Huřťák, Luboš Brož. 
TJ Sokol Martinice: Fejkl – Matuš, Lukeš, Svatý, Mejvald, Veselý, Horáček, Rychtr, Ambruž,
Ginzel. 

muži SK Studenec – Tj Sokol Zálesní Lhota   7:4 (4:2)
Rozhodčí: Mašek – Liška, Máka. Branky: 14. Šimčák, 21. Šimčák, 24. Cejnar, 34. Brož, 55.
Jezdinský (Peterka), 69. Šimčák 76. Cejnar – 17. Šmíd, 28. Vydra, 74. Šír, 80. Jandura
SK Studenec: Kuřík – Jezdinský Petr, Korotvička, Hladík, Synek, Jezdinský („Peterka“),
Polák, Stránský, Brož, Šimčák, Bartoň, Kužel, Šír, Cejnar, Lejdar, Šimáček, Čapek. 
TJ Sokol Zálesní Lhota: Jarý – Hermon, Palivoda, Jezdinský, Jandura Dušan, Pacholík Michal,
Pacholík Jan, Pacholík Jakub, Ježek Pavel, Ježek Jiří, Šír, Šmíd, Vydra, Jandura Dan, Havlíček. 

Fotbal
      V době vydání tohoto čísla Studeneckého zpravodaje budou podzimní fotbalové
soutěže již v plném proudu a celá fotbalová veřejnost si především přeje, aby po dvou
nedokončených sezónách probíhaly fotbalové zápasy v amatérských soutěžích bez pře-
rušení podle stanoveného rozlosování. 
Mužisehráliv průběhučervnačtyřizápasyo pohárAGRoCsveskupiněG:
SK Studenec – SK Jilemnice                  1:1             penalty 4:5           Exner
SK Studenec – MFK Trutnov U19         4:4             penalty 2:3           J. Povr 2, Šritr, M. Vancl
SK Studenec – Jiskra Kocbeře              3:3             penalty 6:7           J. Povr, Trejbal, vlastní
SK Studenec – TJ Dvůr Králové B         1:6                                             Exner

Tabulka:
  1.      TJ Dvůr Králové B                      4                    0                  0                    18: 5                   12
  2.      TJ Jiskra Kocbeře                       3                    0                  1                    15:12                    9
  3.      MFK Trutnov U19                       2                    0                  2                    10:16                    6
 4.      SK Studenec                               0                     3                   1                       9:14                    3
  5.      SK Jilemnice                                1                    0                  3                      7:12                    3

      V závěru přípravy
na novou sezónu odjel
spojený tým dospělých
k přátelskému utkání
do Libře, kde se utkal
s místním SK Meteor
Libeř. Starostou obce
Libeř je Jaroslav Hrubý,
otec trenéra Martina
Hrubého. 
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      Mládežnické týmy pilně doháněly covi-
dové tréninkové manko a sehrály řadu pří-
pravných zápasů. Největší porci zápasů mají
za sebou mladší žáci, kteří si připsali cennou
výhru nad FK Neratovice. Jejich kádr doplnili
nově registrovaní hráči Miroslav Greguš,
Kryštof Kalenský a Antonín Ptáček. Vzhle-
dem k tomu, že v letošním roce nepřihlásil
SK Studenec tým dorostu, odešli na hosto-
vání do FC Vrchlabí David Bachtík, Daniel

Mečíř a Šimon Ulvr, naopak z Vrchlabí se vrá-
tili Patrik Efenberk a Daniel Vavák. K drob-
ným změnám došlo i u našich legionářů, Eva
Bartoňová opustila Inter Milán a pozimní
část sezóny stráví ve Spartě Praha, Pepa
Efenberk hostuje v divizní Aritmě Praha. 
V průběhu letních prázdnin využily areál

SK Studenec k přípravným zápasům týmy
FK Neratovice, FK Jablonec nad Nisou
a MFK Trutnov. 
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      Největší událostí letošního roku
v České republice bylo bezesporu pořada-
telství Mistrovství světa v orientačním
běhu, na jehož pořádání se významně po-
dílel Liberecký kraj, na jehož území probí-
hala většina závodů. Čeští reprezentanti
sice patří k širší evropské špičce, ale na me-
daile tentokrát těsně nedosáhli. Některým
medailistům předával medaile i Mgr. Jiří
Ulvr jako zástupce Libereckého kraje, vý-
znamného partnera Mistrovství světa v ori-
entačním běhu. 
      Studenečtí závodníci pokračovali v se-
zóně dalšími závody. První dvojzávod Že-
bříčku B proběhl v Pasekách u Písku
a výrazného úspěchu dosáhla Bára Chrás-
tová v kategorii D14B, v kategorii D21C zví-
tězila Káťa Ducháčková. Dobrou formu
prokázala vítězstvím v kategorii D14C Bára
Chrástová i na posledním závodě Výcho-
dočeského poháru v okolí Stříbrného ryb-
níka u Hradce Králové. Na mistrovství ČR
veteránů ve sprintu obsadila Radka Uviz-
lová hodnotné 7. místo v silně obsazené
kategorii D35. Mistrem Pražské a Středoče-
ské oblasti na klasické trati se v kategorii
H35 stal Petr Junek ml. 
      Rozběhla se i Podkrkonošská liga, nej-
prve ve formě měřených tréninků, poté

v tradiční formě běžného závodu. Oddíl
z Nové Paky připravil závod v Borovničce
a svého nejlepšího dosavadního výsledku
dosáhl Olda Šimek ml., který v kategorii
H10 obsadil 4. místo. Další „ligový“ závod
uspořádal oddíl Sportcentrum Jičín v Če-
šově, kde studenečtí závodníci na stupně
vítězů nedosáhli. 
      Prázdniny tradičně patří vícedenním
závodům a nejprestižnějším českým závo-
dem je pětidenní Bohemia, kde startoval
13 studeneckých závodníků. Další dějství
tradičních letních vícedenních závodů Bo-
hemia se uskutečnilo v lesích u Chřibské
a České Kamenice. Borci z SK Studenec zí-
skali dvě místa na stupních vítězů. 
Pořadatelé z OK Nový Bor použili osvěd-
čené a náročné terény Lužických hor a Če-

Orientační běh



57

Studenecký zpravodaj                                                                                                                                                           4 I 2021

ského Švýcarska, kde kopce a skály prově-
řily jak fyzickou, tak mapovou připravenost
závodníků. Pět dnů tvrdé práce v lese při-
neslo stříbro pro Petra Junka ml. v katego-
rii veteránů nad 40 let (H40A), bronz
Ondrovi Palečkovi v juniorech (H20A)
a čtvrté místo Šimonovi Buďárkovi ve star-
ších žácích (H14A) a Petře Junkové v D45B.
Náročné etapy dokončila úspěšně i Lucie
Kučerová v D21A. Další závodníci nedo-
končili všechny náročné etapy nebo měli
pracovní povinnosti. 
      Pět závodů ve třech dnech byly další ví-
cedenní závody. Orienťácká dobrodružství
aneb Orienteering Adventure jsou závody,
které pořádá stejnojmenný tým pořadatelů
pod vedením Tomáše Leštínského. V roce
2021 pozval nejprve závodníky do prostoru
stolové hory Ostaš, ale nakonec se běželo
v Teplicích nad Metují a Adršpachu. To zna-
mená ve skalách a kopcích. Závody byly
kratší, aby se mohlo běhat dvakrát denně,
ale to neznamenalo, že by nebyly náročné.
SK Studenec reprezentovala mini výprava
jedním umístěním na stupních vítězů –
bronz pro Kryštofa Junka ve starší přípravce

(H10) a skvělým čtvrtým místem pro Oldu
Šimka ml. ve stejné kategorii. Olda Šimek st.
skončil pátý v kategorii H45B. Ostatní 4 zá-
vodníci pak zasáhli jen do některých etap. 
Dalšími závody s početnou účastí studenec-
kých závodníků byly Rumcajsovy míle, které
pořádal oddíl Sportcentrum Jičín na býva-
lých studeneckých mapách na Svaté Kate-
řině u Chotěvic. Náročné etapy v tropickém
počasí přinesly pro studenecké závodníky
dvě celková vítězství, Kryštof Junek zvítězil
v kategorii H10 a Petr Junek ml. o pouhé
dvě vteřiny v kategorii H40. 

Ostatní sporty
      Atleti Marek Uvizl a Honza Kreisinger
bojují jako hostující atleti v atletické lize
a další výborného času 3:58. 1 dosáhl
Marek Uvizl v běhu na 1500 m. Oddíl alp-
ského lyžování se svými nejmladšími
adepty tohoto sportu připravil týdenní
soustředění ve sportovním centru v Doubí
u Třeboně s výjezdy do sportovní haly
INSKI v Českých Budějovicích, která je za-
měřena na trénink sjezdového lyžování
v hale. Dvojfázový trénink byl doplňován
cyklovýlety a pochvala patří všem účastní-
kům za vzorný přístup a tréninkovou píli. 

PaedDr. Petr Junek



Orel
Orelský tahoun standa tauchman
      Kdo někdy okusil krásu a sílu spolkového života, velmi dobře ví, že právě tato činnost
vždy stála na pár lidech, kteří spolek tlačili kupředu a dávali mu potřebnou energii. My
orlové ze Studence jsme měli to štěstí, že v našem středu byl po dlouhé roky právě ta-
kovým tahounem Standa Tauchman. 
      Členem Orla byl už od počátku 90. let, kdy byla činnost Orla obnovena. Standa stál
u počátku volejbalových tréninků v naší jednotě a dlouhé roky s námi aktivně volejbal
hrával, ať už na turnajích ve Vrchlabí, na mistrovství Orla nebo v okresním přeboru, který
jsme si jednu sezónu zahráli. Na kurtu nám dokázal patřičně říci svůj názor, přesto vždy
převládala legrace a skvělá atmosféra, které byl často strůjcem. Velice aktivní byl také
při opravách orlovny. Zejména při přístavbě orlovny v roce 2014 patřil k hlavním tahou-
nům, kteří se na této akci podíleli. 
      Mnoho let působil v radě jednoty, kde nám velice pomáhal svým přehledem a svými
životními zkušenostmi. Pamatuji si, že
když jsme si lámali hlavu s tím, kde se-
ženeme peníze na zájezd volejbalistek
na Moravu na mistrovství Orla, Standa
pravil: „uspořádejte zájezd a peníze ne-
řešte, ty se vždy seženou“. Měl pravdu. 
      A právě jeho schopnost rozhodnout
a nedělat si příliš těžkou hlavu nám
mladším velice pomáhala. Standa se po
několik let staral také o správu orlovny.
Uměl dobře jednat s lidmi, kteří orlovnu
využívali, a sám se postaral o spoustu
vylepšení, která přispěla k častému vy-
užívání orlovny širokou veřejností. 
      Mnoho let působil také v různých
funkcích ve vedení župy Svaté Zdislavy.
Kdo jste Standu znali, víte, že více slov
není třeba. 
      Snad jen to nejdůležitější na závěr.
Standa šel vždy příkladem v naplňování
orelského hesla: „Modli se a pracuj.
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Modli se a sportuj“. Smrtí život nekončí, ale nový život začíná, a tak pevně věříme, že
nyní už Standa Tauchman hraje volejbal na nebeském kurtu s naším Pánem Ježíšem Kris-
tem, který si ho k sobě 31. července povolal. Stando, díky za vše. 

Obnovitel Orla ve studenci josef jebavý
      Těžko se neopakovat s předchozím článkem, když právě tito dva aktivní členové Orla
měli tolik společného. A že nás tady na zemi opustí 10 dní po sobě, to asi nikdo nečekal. 
      V Orlu patřil Pepek (jak ho kamarádi často oslovovali) k zakládajícím členům při ob-
nově jednoty ve Studenci v 90. letech a právě on měl zásadní podíl na rozvoji naší jed-
noty, zejména členské základny. Mnoho let působil v radě jednoty a stejně jako Standa
byl také nějaký čas správcem orlovny. Položil také pevný základ oběma sportům, které
jsou stále v naší jednotě nejvíce zastoupeny, stolnímu tenisu i volejbalu. Zejména v za-
čátcích byl pravidelným účastníkem tréninků a často nám pomohl radou, ale i příkladem. 
      A opět stejně jako u Standy i u Pepka byla k nezaplacení jeho veselá, družná povaha
a jeho tolerance k mladším ročníkům. Jak jsme byli s ním, ať už to bylo na štěpánské ko-
ladě, na volejbale nebo při zpívání v kostele, vždy jsem měl pocit, že je mu stejně roků
jako nám. Rád vzpomínám na výroční členské schůze Orla, kterých se pravidelně účastnil
a se stejnou pravidelností v pokročilejších hodinách začínal známou píseň „Nepudem,
nepudem…“. Pepek měl rád, kdy šli lidé dohromady. Měl obrovský dar stmelovat lidi. To
se projevovalo i v obci, kde jako zástupce již zmíněných skupin (Orla, štěpánských ko-
ladníků a také chrámových zpěváků) se nikdy nikomu nestranil. Byl za dobře s lidmi ze
Sokola, z obecního zastupitelstva, z ostatních spolků, z firem atd. Prostě se všemi. Vždy
se snažil, aby lidem bylo společně dobře. 
      Pepek patřil také k zakladatelům tradice svatoštěpánského koledování ve Studenci,
kdy v roce 1954 vyrazil se svými dvěma kamarády zazpívat pár přátelům a známým. Na
štěpánské koladě chyběl opravdu jen zřídka a na svém kontě má téměř 50 odkoledova-
ných ročníků. Vždy byl tahounem. My mladší jsme ho měli velice rádi, protože měl po-
chopení pro každou „lumpárnu“, kterou jsme občas na koladě provedli. A pokud se
kolada protáhla do nočních hodin, kdy jsme zpravidla jezdili zazpívat ještě do Vrchlabí,
Horní Branné, či na Benecko, nikdy u toho nemohl chybět. 
      Závěrem bychom mohli říci tak nějak po koladnicku: „Pevně věříme, že Pepek pouze
odešel na další štaci, aby se po naplněném životě radoval společně s těmi, kteří nás už
na Věčnost předešli.“
      Vzhledem k jeho pevné víře by ale ještě výstižněji zazněla slova orelské písně: „Na
zemi zrozen, svou vlast zde mám, pro nebe určen, mám vlast i tam, Pro vlast obojí stát
chci vždy ve zbroji, Bůh žehnej Orlu, Bůh žehnej nám.“ 
      Pepku, i Tobě díky za vše. 
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Volejbalistky zahájí 9. října doma se slavií
      Volejbalistky se snad opět dočkají mistrovské soutěže. Pokud nenastanou žádné ne-
předvídané okolnosti, začne našim hráčkám sezóna v sobotu 9. října. A do soutěže se
vrhnou hned pěkně po hlavě. Hned na úvod je čeká jeden z nejtěžších soupeřů – hra-
decká Slavia. I s dalšími soupeři už mají děvčata letité zkušenosti. Ve skupině krajského
přeboru 1. třídy je čeká ještě Orel HK, Červený Kostelec, Hronov, VK HK, Jilemnice, Tře-
bechovice p. O., Staré Město Náchod a Bílá Třemešná. Věřme, že se našim hráčkám budou
vyhýbat zranění a že situace v ČR už nebude soutěžním sportům bránit. 

Nejbližší domácí utkání našich žen:

  9. 10.              10:00                  Orel Studenec – Slavia Hradec Králové
23. 10.              10:00                  Orel Studenec – Sokol Bílá Třemešná
13. 11.              10:00                  Orel Studenec – VK Hradec Králové
27. 11.              10:00                  Orel Studenec – Sokol Třebechovice p. O.
11. 12.              10:00                  Orel Studenec – Orel Hradec Králové

stolní tenisté zahájí v okresním přeboru
      Soutěž stolních tenistů nebyla ještě v době uzávěrky Zpravodaje rozlosována. Za
naší jednotu nastoupí pravděpodobně jeden tým v okresním přeboru 1. třídy. Zvažu-
jeme ještě druhý tým, ale uvidí se, kolik nás nakonec do sezóny nastoupí. Průběžné vý-
sledky budeme tradičně přinášet na vývěsce u kostela a na webových stránkách Orla
Studenec. 

jak to bude s bálem ? nebude
      Ještě v době uzávěrky tohoto zpravodaje zdaleka nebylo jasné, jak to s bálem do-
padne. Přípravy probíhaly standardním způsobem, nicméně věděli jsme, že pokud ne-
dojde k rozvolnění pravidel a museli by všichni absolvovat bál v rouškách a my jako
pořadatelé bychom museli kontrolovat účastníky co se týká testů, očkování apod., bál
se neuskuteční. Čekali jsme do poslední chvíle, abychom neblokovali termín obecního
Zpravodaje. Nakonec nám nezbylo, než i pro letošní rok letní bál zrušit a doufat, že se
snad sejdeme ke společnému tanci a společné zábavě v následujícím kalendářním roce.
Bál bychom za rok rádi udělali v sobotu 17. září. 

      Další orelskou akcí podzimu bude, pokud situace dovolí, Svatomartinský folkový
večer, který se uskuteční v sobotu 13. listopadu od 20:20:20 v orlovně

Václav Urban
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tenisový klub
studenec
seZóna 2021
      I letošní rok byl stejně jako loňský po-
znamenán koronavirovými opatřeními.
Hlavně v krajské soutěži dospělých, která
se nakonec opět hrála systémem na tři
kola. Okresní soutěž mladších žáků a čtyř-
her nad 55 let byla odehrána v plném roz-
sahu, dohrávala se však až do půlky
července. 
      Veteráni v okresní soutěži čtyřher nad
55 let skončili na pátém místě z osmi. Zví-
tězilo družstvo Turnov B. Na soupisce byli
tito hráči: Klemš Jan, Kobrle Zdeněk, Junek
Josef, Hanuš Miroslav, Povr Zdeněk, Kuřík
Vít, Vondráček Miroslav, a Bjelka Pavel. 
      Krajskou soutěž smíšených týmů do-
spělých vyhrál tento rok tým EDEN
z Hradce Králové, který byl herně i papí-
rově výrazně nejsilnější. My jako TK Stude-
nec jsme se nakonec umístili na 4. místě ze
šesti, kdy rozhodl poslední velmi těsný
zápas, ve kterém jsme 5:4 porazili tým Se-
mily B. Hráli jsme v sestavě: Kuřík Martin,
Chrtek Michal, Albrecht Jan, Pelc Tomáš,
Štěpánek Martin, Chrtková Lenka, Horáč-
ková Helena. 
      Žáci hráli okresní soutěž v sestavě Šim-
ková Lucie, Urban Tomáš, Chrtková Eva
a vypomohli i náhradníci Luky Mečíř a Věra

Nováková. Žáci odehráli krásné zápasy
a umístili se na 5. místě ze sedmi týmů. Zví-
tězilo družstvo Spartaku Vrchlabí. Prvním
rokem hostoval v krajské soutěži baby te-
nisu za Lomnici nad Popelkou náš žák Ven-
delín Chrtek, který nastoupil proti družstvu
z Hradce Králové a v baráži proti Žam -
berku. Vendovi se dařilo a vyhrál všechny
zápasy, do kterých nastoupil. 

Michal Chrtek

Žáci po vítězném zápase proti Peci pod
Sněžkou



studeneČácI, 
cykloparta z Krkonoš, z. s.
      To mě nenapadlo, kam se věci budou ubírat. Vzpomínám si, a je tomu asi 15 let, když
se zvedly mraky v Liberci a bylo vidět o trochu dál než do další ulice. Znamenalo to, že
se zlepšuje počasí a že si konečně můžu sednout na kolo a vyrazit směrem k domovu,
do Studence navštívit rodiče. Už jsem takhle několikrát jel přes Bedřichov, Jizerské hory
a pak údolím Jizery. 
      Vyrazil jsem. Jízda byla mokrá a hlavně studená. Ono to s těmi mraky nebylo tak op-
timistické, jak se ráno zdálo. 
      Tehdy ještě tachometry neměly standardně ukazatel teploty, ale řekl bych, že to bylo
kolem 5°C. Cestou člověk ani nechce, ale napadají ho různé věci. Co kdy viděl a slyšel …
Když už jsem začínal být promrzlý, vzpomněl jsem si na to, jak vyprávěli staří zkušení
cyklisté, že když bylo opravdu ošklivé počasí, zabalili se do novin. Takže v obci Desná
jsem navštívil benzínovou pumpu, kde jsem zakoupil dvoje noviny, jejichž obsah mě
nezajímal. Za benzínovou pumpou jsem se zabalil do novin a oblékl. Skutečně! Tento
trik zabral a jelo se mě jako v nejlepším sportovním oblečení. 
      Po příjezdu domů, zřejmě nemusím povídat, jak krásně byla potetovaná moje kůže,
skutečně by se z ní dalo číst. 
      Zřejmě to bylo takové předznamenání pro mnoho dalších zážitků s partou lidí, s kte-
rou nyní pravidelně vyrážíme v našich originálních dresech nejenom po okolí (foto
vpravo z výjezdu na časovku po okolí Čimelic a přehrady Orlík). 
      Jednoho večera v létě roku 2020 jsme seděli v Chlumu u Třeboně, po výletě na kolech
a rozebírali naši cyklistickou aktivitu. Během diskuse zazněl návrh, že bychom mohli naše
počínání zastřešit založením cykloklubu. 
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      Hlavním cílem je pro nás spojit lidi s podobným zájmem, vystupovat pod společným
jménem, reprezentovat obec Studenec a pořádat cykloaktivity. Tak jsme Petra Kolářová,
Honza Kolář, Vláďa Trejbal, Zdenda Hanzlík a Honza Hák v únoru 2021 založili klub Stu-
denečáci, cykloparta z Krkonoš z. s.
      Momentálně nás je už 23, členy máme na klasických i elektrokolech a máme vlastní
internetové stránky www.cyklo.studenec.cz
      První klubová akce se konala 4. září. Je to cyklo výlet po okolí pro členy klubu. O tom
více v příštím čísle. V roce 2022 plánujeme Studenecké cyklotoulky pro veřejnost. 
Naše aktivita není spojená pouze s výlety, ale chtěli bychom také rozvinout možnosti
pro cyklistiku. 
•      Instalace cyklo panelu (veřejná sada nářadí na opravu kol)
•     Pump-track (cyklo park s členitým terénem)
•     Singl-track (sjezdová technická trať)
•     Dojednat výhodnější podmínky pro zájezd na prodloužený víkend pro cyklisty
•     Podpora výstavby cyklostezky
      Na tyto aktivity prozatím nemáme prostředky ani prostory. Pevně věříme, že se v příš-
tích letech podaří něco z tohoto připravit. 
Pokud se chcete stát členy našeho klubu, stačí navštívit naše internetové stránky a vy-
plnit formulář pro přihlášení. 
      Letos máme za sebou VikrBike, který se pořádal v květnu a počasí bylo spíše aprílové.
Někteří účastníci nezmokli, jiní dojeli do cíle prokřehlí a lehce potrefení od krup a růz-
ných dalších výtvorů přírody, které je zastihly v okolí lanovky na Medvědín. 
Výchovské cyklotoulání bylo natrasováno potřetí již známým okruhem k Troskám (foto
vlevo nahoře). 
      Na obou akcích se účastnilo přes 20 lidí ze Studence. Cestou vládla veselá nálada,
jako vždy! Nyní je za námi i Čistecký pedál. O něm a o našem Studeneckém výletě v příš-
tím čísle. 

Honza Hák
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Country, klasika, 
swing, dechovka v orlovně
      Milí přátelé, v loňském roce uplynulo
120 let od narození našeho dědy Josefa To-
máše. Děda byl několik desetiletí kapelní-
kem Studenecké dechovky, která hrála
dlouhé roky pod záštitou textilní továrny
Texlen Studenec. Děda byl muzikant tělem
i duší. Uměl hrát na housle, ale hlavně na
většinu dechových nástrojů. Ještě ve svých
osmdesáti letech hrával na pohřbech, kde
jste ho mohli vídat s heligónem, tedy s jed-
ním z největších dechových hudebních ná-
strojů. A právě dědův hudební život nás
inspiroval k názvu naší rodinné kapely JT
band. 
      A protože v posledním roce jsme si příliš
živých vystoupení neužili a kultura měla bo-
hužel spíše červenou, rádi bychom toto tro-
chu napravili, a tak jsme se rozhodli, že
uspořádáme koncert ve studenecké or-
lovně, a to v sobotu 2. října. Rádi bychom,
aby si přišli na své všichni posluchači, kteří
mají muziku rádi, a také jsme si chtěli zahrát
společně s lidmi, s nimiž se naše životy
nějak muzikantsky proplétají nebo střetá-
vají. V průběhu koncertu tedy uslyšíte folk
a country v podání skupiny Figury (spo-
lečně s několika Urbany Markéta Šimková),
která má za sebou již 30 let muzicírování.
Nejen v rytmu swingu se představí saxofo-
nový kvartet za účasti pana učitele Horáčka
z jilemnické ZUŠ a Jendy Tomáše, člena ví-
tězného saxofonového kvartetu z celostát-
ního kola dechových souborů z roku 2016.
V trumpetovém triu se představí také Da-
niel Bismiler, kapelník Semilské dvanáctky
a pedagog na ZUŠ ve Vrchlabí. Nejen kla-

siku si budete moci poslechnout v podání
klarinetového kvartetu, v němž nám účast
přislíbil i Luděk Boura, člen Státní opery
v Praze. V závěru zazní několik skladeb v po-
dání naší rodinné kapely JT band (Markéta,
Lída, Tom, Šimon, Dominik a Vašek Urba-
novi). Písní Tam na horách představíme také
mužský sborový zpěv a celý koncert zakon-
číme všichni společně českou, ale i morav-
skou dechovkou pod rytmickým vedením
Pavla Urbana, při níž si budeme moci
všichni připít moravským vínkem. 
      Výtěžek koncertu věnujeme školám, na
kterých právě výše zmínění hosté působí,
tedy ZUŠ v Jilemnici, ZUŠ Karla Halíře ve
Vrchlabí a ZUŠ Ilji Hurníka na Praze 2. Plakát
s bližšími informacemi přinášíme na strán-
kách tohoto zpravodaje. S ohledem na mi-
lovníky spánku a děti bude i odpolední
představení od 16:00. Večerní představení
bude pak od 20:00. Předprodej vstupenek
již běží. V předprodeji je možné koupit si
vstupenku s místenkou za cenu 50 Kč – na
tel. 602 680 383. Nad rámec této částky je
možné přispět dobrovolným vstupným na
místě přímo v orlovně. Pokud bude dosta-
tek volných míst, bude možné si koupit lís-
tek i přímo v orlovně v den konání koncer-
tu. 
      Oba koncerty budou samozřejmě pro-
bíhat za podmínek dodržení aktuálních epi-
demických opatření. 
      Velice se těšíme na vaši účast a pevně
věříme v neopakovatelný kulturní zážitek. 

Václav Urban



M   L   T   Š   D   V

& hosté

URBANOVI

& & & & &

Luděk Boura  klarinet
Daniel Bismiler  trubka

Jiří Horáček  klarinet, saxofon

…country, klasika, dechovka,
                                    swing, od každého trochu…

Markéta Šimková  Jan Krejčí  Petr Novotný
Jan Tomáš  Pavel Urban

sobota 2. října 2021
1600 a 2000začátky 

koncertů

v orlovně ve Studenci (č. p. 380)

 předprodej místenek na telefonu 602 680 383
 cena místenky v předprodeji i na místě 50 Kč
 další příspěvek je dobrovolný.

Výtěžkem koncertu budou podpořeny ZUŠ v Jilemnici, 
ZUŠ Karla Halíře ve Vrchlabí a ZUŠ Ilji Hurníka v Praze 2.
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výhledy na krkonošské
hřebeny i údolí
      Krajina Krkonoš je rozmanitá, plná života a barev. Najdete tu místa, odkud jsou dech
beroucí výhledy na majestátní hory a lesy, ale také do podhůří hor či města a obce
v údolí. A kdy jindy si vychutnáte krásu a proměnlivost krkonošské přírody, nežli na pod-
zim. Vydejte se na objevování a obdivování pestré palety barev zdejší krajiny a získejte
nadhled nad všedními dny. 
Vydáte-li se po modře značené turistické trase ze Strážného nebo Špindlerova Mlýna,
dorazíte až k Friesovým Boudám. Odtud se vám naskytne výhled na Kotel, Zlaté návrší,
Medvědín, Labský důl, Labskou boudu nebo Boudu u Sněžných jam. Pokračovat ve vý-
hledu můžete od mohyly Hanče a Vrbaty. Odtud dohlédnete na Labskou boudu, Mužské
a dívčí kameny nebo Sněžku. Jedinečný pohled na Krkonoše budete mít také od Labské
boudy, z hrany Labského dolu. Uvidíte Malý Šišák, Studniční horu, Luční horu, Kozí hřbety
či Medvědín. Malebný pohled na západní Krkonoše se před vámi otevře u barokní plas-
tiky sv. Josefa nad Sklenařicemi. Dohlédnete až do Rokytnice nad Jizerou nebo na Lysou
horu i Stráž. Za některými výhledy se můžete také svést lanovkou. Například na Čertovu
horu nad Harrachovem. Na jejím vrcholu se nachází ideální vyhlídkové místo, odkud
máte Harrachov jako na dlani, a v dálce uvidíte vrcholky polských Krkonoš i Jizerských
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hor. A jiné výhledy si vychutnáte z originálních krkonošských rozhleden. Vystoupat k vý-
šinám můžete na rozhledně U borovice v Roprachticích, rozhledně Eliška u Stachelbergu
v Trutnově, rozhledně Panorama na Černé hoře v Janských Lázních, kamenné rozhledně
Žalý na Benecku a dalších. Nejnovějším přírůstkem je vyhlídkový lesopark Hlídka na
Stráži v Rokytnici nad Jizerou, odkud zažijete nádherný pohled na Lysou horu, Kotel,
a také výhledy do Pasek a Vysokého nad Jizerou. Další tipy na krásná vyhlídková místa
a rozhledny najdete v brožurce Krkonošské výhledy, kterou zdarma získáte v krkonoš-
ských informačních centrech, a také na webu www.krkonose.eu.
      TIP: Při cestách za dalekými výhledy si přibalte do batohu dalekohled. Jistě se bude
hodit. 

Alena Pacholíková
oblastní destinační společnost Krkonoše – svazek měst a obcí

Kamínkování
        Možná už jste u nějaké sochy, na pařezu či lavičce viděli malovaný kamínek a když
jste ho otočili, našli jste tam PSČ. Je to taková hra pro potěšení. A jak to celé probíhá?
Na omytý kamínek namalujete akrylovými fixy či barvami nějaký obrázek. Někdy jsou
to maličkosti: kytička, zvířátko, domeček, někteří malíři tvoří i úplná umělecká díla: třeba
portréty umělců, krajiny či lokomotivy. 
        Kamínek zalakujete a po zaschnutí se vydáte na procházku. Někam je umístíte.
Pokud nálezce hru zná, dá fotku na facebook do skupinky Kamínky či Kamínky official.
Tvůrce si může skrze lupu kamínek podle směrovacího čísla dohledat. 
        Cílem kamínkování není nic menšího než dělat radost. Je to skvělá aktivita pro děti:
nejprve tvoří, pak je nenásilně přimějete k pohybu, když malované kamínky roznášejí,
či hledají a ještě je učíte dělat druhým radost. 
        Kamínky jsou putovní, takže není cílem
si je doma hromadit, ale naopak při nějaké
cestě či výletu je vzít s sebou a umístit pro
další hledající. 
        Ve Studenci je velká skupina šikovných
a nadšených malířek. Kamínek si samo-
zřejmě můžete nechat a nikde ho nemusíte
prezentovat. Ale pokud chcete udělat ra-
dost ještě jednou, je dobré fotku na FB
umístit. A hlavně prosím kamínky nevyha-
zujte. Ludmila Křivancová



jaK se ZareGIstrOVat pOMOcí sMs?

SMS napište, prosím, ve tvaru dle Vašeho bydliště:

reGiSTruj mezera jmeNO mezera PrijmeNi mezera STudeNeC mezera
CiSLOPOPiSNe mezera emaiL

reGiSTruj mezera jmeNO mezera PrijmeNi mezera rOvNaCOv mezera
CiSLOPOPiSNe mezera emaiL

reGiSTruj mezera jmeNO mezera PrijmeNi mezera ZaLeSNi mezera LhOTa
mezera CiSLOPOPiSNe mezera emaiL

příklad: ReGIstRUJJAnnoVAKstUDeneC6noVAK@VAseMAIL.CZ

Velikost písmen nehraje roli, důležité je dodržení mezer mezi slovy!
Email není při registraci povinný!

sMsodešletenačíslosMsInfoKanálu:481595213
ZaslánímregistračnísMsdáváte:souhlassezpracovánímVašichosobních
údajůzaúčeleminformováníočinnostiobceajejíchorgánůprostřednictvím
službysMsInfoKanál.

PřÍKLady SmS ZPráv Z SmS iNFOKaNáLu ObCe:

Zprávy z úřadu:
IK STUDENEC Připomínáme majitelům psů, že poplatek za psa je splatný do
konce března 2019, platí se za psa staršího 3 měsíců ve výši 200 Kč za prvního
psa, za každého dalšího pak 300 Kč. Poplatek můžete zaplatit do pokladny na
OÚ nebo převodem na účet 261128774/0600. 
IK = InfoKanál

výstražná informace Českého hydrometeorologického ústavu: 
IK STUDENEC CHMU PVI_2011/38 VYSOKY Silne snezeni pro kraj Liberecky od
3. 1. 2012 13:00 do 4. 1. 2012 3:00 do 1700 m. n. m. 
PVI = předpovědní výstražná informace o blížícím se nebezpečí

InfoKanál obce studenec
PŘÍLOHA STUDENECKÉHO ZPRAVODAJE

II. 



Vážení občané, zavedením SMS InfoKanálu se snažíme zkvalitnit život v naší obci.
Věříme, že budete se službou spokojeni, proto, prosím, neváhejte a registrujte se.
Jen dobré zprávy Vám přeje vedení obce Studenec.

Formulář k písemnému přihlášení odběru
SmS infoKanálu obce Studenec

Odevzdejte na Obecním úřadě Studenec!

Telefonní číslo            + 4 2 0    . .  . .  . .    . .  . .  . .    . .  . .  . .

Jméno a příjmení   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresa    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Email   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Datum a vlastnoruční podpis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vaše číslo bude zařazeno k odběru SMS do týdne od odevzdání písemného for-
muláře. Pro okamžitou registraci zašlete registrační SMS nebo se registrujte přes
internet, viz první strana infoletáku. 
Svým podpisem dáváte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem
informování o činnosti obce a jejích orgánů prostřednictvím služby SMS InfoKanál.

III. 

InfoKanál obce studenec
PŘÍLOHA STUDENECKÉHO ZPRAVODAJE

✁



InFOrMOVanÝ sOuhlas
•   Služba je určena pro občany obce Studenec ve věku nejméně 16 let. 
•   Registrací do služby souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem

informování o činnosti obce a jejích orgánů, např. o jednáních zastupitelstva,
místních poplatcích apod.; informování během krizových situací, při haváriích
a jiných mimořádnostech; informování o dalším dění v obci a činnostech ko-
merčních subjektů a neziskových organizací, jako jsou prodejní akce, veřejné
sbírky, kulturní a další akce. 

•   Svůj souhlas nejste povinni udělit, bez něj však není možná Vaše registrace do
služby. Souhlas můžete kdykoli odvolat formou písemného podání prokazatelně
doručeného na adresu OÚ Studenec (osobně, do datové schránky obce nebo
doporučenou zásilkou). Odvolání souhlasu nemá zpětné účinky.

•   Zpracovávány budou Vaše jméno, příjmení, telefonní číslo, email, číslo orientační,
popisné, evidenční a případně ulice, podle kterých mají být informace zaměřeny
(např. v případě havárie vodovodu v dané ulici o ní budete informováni). Vaše
osobní údaje budou předány provozovateli služby a v případě potřeby zpřístup-
něny rovněž dalším subjektům zapojeným do procesu informování (např. orgá-
nům krizového řízení).

•   Záznamy o rozeslaných zprávách budou uchovávány po dobu 6 měsíců od ro-
zeslání, a to pro účely prokázání, že byly rozeslány. Záznamy budou uchovány
na základě oprávněného zájmu obce prokázat plnění svých povinností. Proti
uchování těchto záznamů můžete vznést námitku a žádat jejich výmaz.

•   Pro účely plnění povinnosti dle zákona o elektronických komunikacích budou
provozovatelem služby po dobu 6 měsíců uchovávány také provozní a lokali-
zační údaje o zprávách zaslaných na Vaše telefonní číslo.

•   Máte právo požadovat poskytnutí informací, které jsou o Vás zpracovávány
v rámci služby, a požadovat jejich opravu v případě nepřesnosti či jejich přenos.
Proti zpracování můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

•   Ohledně zpracování osobních údajů v rámci služby a uplatnění Vaších práv mů-
žete kontaktovat Obec Studenec, Studenec 364, 512 33 Studenec, datová
schránka: 7kubutg, obec@studenec.cz, tel: 481 595 213 nebo můžete kontakto-
vat pověřence pro ochranu osobních údajů: Mgr. Zbyněk Neumann, mob.
777 689 489, poverenec@rssemily.cz

•   Ohledně uchování provozních a lokalizačních údajů můžete kontaktovat provo-
zovatele služby, společnost KONZULTA Brno, a. s., info@infokanal.cz, 
tel.: +420 541 128 530. 

IV. 

InfoKanál obce studenec
PŘÍLOHA STUDENECKÉHO ZPRAVODAJE



Vážení spoluobčané, 
Obec Studenec Vám tímto nabízí jednoduchý a pohodlný způsob získávání dů-
ležitých informací o dění v obci. Ve snaze zajistit dostatečnou informovanost
jsme zahájili provoz InfoKanálu obce, který umožňuje zasílání důležitých infor-
mací na zaregistrovaná čísla Vašich mobilních telefonů v krátkých textových
zprávách (SMS) nebo v emailech. 

Chcetedostávatvčasnéinformacev krizovýchsituacíchao:
     •    plánovaných odstávkách vody, vzniklých haváriích a stavu jejich řešení?
     •    plánovaných přerušeních dodávek elektrické energie, popř. plynu?
     •    uzavírkách místních komunikací?
     •    termínech mimořádných svozů odpadu?
     •    konání kulturních a společenských akcí?
     •    mimořádných změnách v provozní době OÚ apod. ?
     •    a další užitečné informace spojené se životem ve Vaší obci?

Zajistěte si tyto informace tím, že se ZareGiSTrujeTe! jak?

1. online nebo 2. SmSkou nebo 3. osobně na podatelně OÚ

jaK se reGIstrOVat OnlIne?

Pomocí webového formuláře na webových stránkách obce nebo se registrujte
přímo zde: novy.infokanal.cz/reg/STUDENEC

Pomocí registračního online formuláře můžete svou registraci později upravit
nebo registraci zrušit. 

Registrací dáváte: Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem in-
formování o činnosti obce a jejích orgánů prostřednictvím služby SMS InfoKanál. 

I. 

InfoKanál obce studenec
PŘÍLOHA STUDENECKÉHO ZPRAVODAJE












