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ZpráVy ObecníhO úřadu
Zprávy obecního úřadu
      Vážení spoluobčané, byť jsme neustále
svázáni covidovou dobou, tak i přesto se ve
Studenci v letních měsících něco dělo.
V dnešní době asi nikdo z nás nestojí o slova
o počtech nakažených, o opatřeních a o zá-
kazech. V této době bychom se měli naopak
vzájemně povzbuzovat a semknout se.
Jsem opravdu rád, že spolkový a sousedský
život během pandemie neuhasl a vše se za-
číná navracet k normálu. Děkuji všem spol-
kům a všem občanům, jež se aktivně starají
o kulturní a sportovní život v obci. Děkuji
Vám, že navštěvujete obecní a spolkové

akce a věřte tomu, že to není v každé vesnici
běžné. Je úžasné jít se projít v týdnu po obci
a vidět všechna sportoviště plná dětí.
K čemu by nám byla drahá zázemí, kdyby
tam nechodili lidi. Važme si toho, že je ve
Studenci i v Zálesní Lhotě spousta aktivních
lidí, kteří ve svém volném čase dělají něco
pro ostatní a snažme se je v tom podporo-
vat minimálně svojí účastí. Ještě jednou
Vám všem děkuji a přeji mnoho zdraví
a chuti se dále podílet se na dění v obci. Jen
tak dál…

Mgr. Tomáš Chrtek, starosta

Odhalení pamětní desky
plk. Václavu Knotkovi
      Dne 12. září se na louce pod farou konalo slav-
nostní odhalení pamětní desky věnované místnímu
učiteli a členovi druhého a třetího odboje plk. Vác-
lavu Knotkovi. Tuto akci jsme chtěli pojmout jako
pietu a dluh tomuto muži, jenž byl velmi význam-
nou osobností nejen pro Studenec, ale zejména pro
celé Československo. Žádná pietní akce se ne-
obejde bez diváků, milovníků historie, a především
bez lidí, kteří mají k dané osobě blízký vztah. Vy
všichni jste svojí přítomností dokázali vytvořit krás-
nou atmosféru k uctění památky tak významné
osobnosti a za toto bychom Vám chtěli vřele podě-
kovat. Jak vzkázaly do České republiky děti pana Knotka, tato událost má pro jejich ro-
dinu hluboký význam a věřím, že sám pan Knotek by byl Vaším zájmem poctěn. Dále
bychom rádi poděkovali rodině Jaroslava Háka za součinnost při realizaci a za ochotu
desku na jejich dům umístit. Další poděkování patří paní sochařce Paulině Skavové
a umělecké slévárně HvH Horní Kalná za samotnou realizaci bronzové pamětní desky. 

Co se událo…
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cirkus Wertheim
      Ve dnech 17. a 18. srpna nás navštívil
Cirkus Wertheim. Děkujeme všem návštěv-
níkům za účast a skvělou atmosféru. Účin-
kující byli z publika nadšeni a přislíbili svoji
účast do dalších let. 

poděkování studenečákům, 
cyklopartě z Krkonoš
      Děkujeme tomuto nově vzniklému
sportovnímu spolku za iniciativu a pomoc
při realizaci výstavy věnované Zdeňku Rem-
sovi a za pomoc s technickým řešením pro-
stor nové galerie. 

nové obecní vývěsky
       Během měsíce září byly nainstalovány na
9 místech ve Studenci a Zálesní Lhotě nové vý-
věsky. Vývěsky jsou hliníkové s větší inzertní
plochou pro využití jak obce, tak místních
spolků. Obecní informace a plakáty jsou nyní
připevňovány magnety, které budou dodány
v dostatečném počtu, aby se dostalo na
všechny, kteří budou chtít propagovat své
akce. Prosím, nepřemisťujte magnety mezi
skříňkami. Klíčky místním spolkům byly již roz-
dány. Pokud se na někoho zapomnělo, prosím,
přihlaste se na obecním úřadě. 

Co připravujeme…
pohoštění obecní polévkou
v sobotu 4. prosince 2021
      Pokud covidová situace dovolí, chtěli
bychom uspořádat 14. ročník adventní
akce Pohoštění obecní polévkou. Kdo z Vás
by měl na této akci zájem předvést své
umění, ukázky či prodej určitého zboží, při-
hlaste se na OÚ ve Studenci do pátku 26.
listopadu 2021. Zajistíme Vám bezplatný
pronájem místa i zapůjčení prodejního
stánku. 



hřbitovy
       studenec – V podzimních měsících
chceme na hřbitově ve Studenci pokácet
tůje, které vedou od zadní branky za már-
nicí a pokračují až ke studni u protějšího
plotu. Dále chceme odstranit i ty mezi
hroby, které poškozují náhrobky a zabra-
ňují přístupu k hrobům. Tyto již staré
a špatně udržovatelné keře chceme nahra-
dit výsadbou několika samostatných již
vzrostlých stromů a vytvořit tak na hřbi-
tově dvě odpočinková místa s lavičkou. 
       Zálesní lhota – Ve spodní části hřbi-
tova, v místě, kde nejsou žádné hroby,
chceme vysadit vzrostlý strom a u něho
umístit lavičku. Cílem je zkulturnit prostor
hřbitova a vytvořit odpočinkové místo. 

silnice v Taucháku…
      V poslední době se v zatáčkách nad Zá-
lesní Lhotou začínají za deštivého počasí
množit dopravní nehody. Již jsme se úča-
stnili několika jednání s dalšími státními
složkami a zhotovitelem této silnice a sna-
žíme se o to, aby byla silnice v nejrizikověj-
ším úseku opatřena dopravním značením
a zdrsněným povrchem. 

nové webové stránky
      V současné době pracujeme na vytvo-
ření nových webových stránek obce.
Chceme tak zkvalitnit přehled o fungování
obecního úřadu a veškerém dění v obci
i při práci na mobilním telefonu. 

Kontejnery na bioodpad
O ukončení svozu pro letošní rok Vás bu-
deme informovat prostřednictvím vývěs-
ních skříní a infokanálu. 

Opravy obecních cest
Stále pracujeme na opravách obecních

cest, propustků, příkopů, zábradlí atd…
Ještě během podzimu máme v plánu
opravit několik havarijních úseků obecních
komunikací ve Studenci a v Zálesní Lhotě.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem, ze-
jména místním firmám, za jejich ochotu
a přístup dělat pro obec práci kvalitně
a rychle. 

přestavba školy
v Zálesní Lhotě na byty
      Jak jistě všichni víte, již několik let ře-
šíme využití jedné z nejkrásnějších budov
naší obce, a to Staré školy v Zálesní Lhotě.
Po dlouhých jednáních zastupitelé schválili
záměr přestavět tuto budovu na obecní
byty. Na zářijovém zasedání zastupitelstva
byla představena objemová studie zpraco-
vaná firmou Projektis spol. s r. o. Dvůr Krá-
lové nad Labem. Zastupitelé tento návrh
studie schválili a pověřili tuto firmu k do-
končení studie a ke zhotovení projektové
dokumentace. Cílem tohoto projektu je
vytvořit pět prostorných bytů a vytvořit tak
zejména místním lidem dobré podmínky
k bydlení. Zároveň chceme k přestavbě při-
stoupit citlivě z historického hlediska, aby
byly co nejvíce zachovány vnější stavební
prvky, a tato budova si co nejvíce zacho-
vala svůj charakter a vzhled. Situace ve sta-
vebnictví je v současné době nevyzpy-
tatelná, ale budeme se snažit o to, aby se
první nájemníci mohli nastěhovat již v roce
2023. 

Kotlíkové dotace
      Kotlíkové dotace budou pokračovat až
do roku 2022. Nově se soustředí i na do-
mácnosti s nižšími příjmy, kterým nabízí
možnost získat až 95 % dotaci na výměnu
starého kotle. Podrobnější informace nale-
znete na www.studenec.cz. 
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poút stčt pá so ne
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                                         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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volby do poslanecké sněmovny
parlamentu České republiky             8.–9. 10. 2021
Celkovévýsledkyhlasování
Název strany                                Platné hlasy celkem         v %
SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09      1 493 905    27,79
ANO 2011                                                 1 458 140    27,12
PIRÁTI a STAROSTOVÉ                             839 776    15,62
Svoboda a př. demokracie (SPD)       513 910       9,56
PŘÍSAHA Roberta Šlachty                         251 562       4,68
ČSSD                                                                 250 397       4,65
KSČM                                                               193 817       3,60
Trikolora Svobodní Soukromníci             148 463       2,76
VOLNÝ blok                                                      71 587       1,33
Strana zelených                                              53 343       0,99
Otevřeme ČR normálnímu životu             21 804       0,40

Název strany                                Platné hlasy celkem         v %
Švýcarská demokracie                                  16 823       0,31
Moravané                                                         14 285       0,26
Aliance pro budoucnost                               11 531       0,21
Koruna Česká (monarch. strana)                 8 635       0,16
Hnutí Prameny                                                  8 599       0,15
Urza. cz: Nechceme vaše hlasy                     6 775       0,12
ALIANCE NÁRODNÍCH SIL                               5 167       0,09
SENIOŘI 21                                                          3 698       0,06
Moravské zemské hnutí                                 1 648       0,03
Levice                                                                      639       0,01
Volte Pr. Blok www. cibulka. net                    586       0,01

výsledkyhlasovánívestUdenCI

Název strany Platné hlasy                                      Platné hlasy ve volebních okrscích
celkem Studenec                                Studenec                         Zálesní Lhota

SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09                                             397                                              339                                             58
ANO 2011                                                                                        230                                              149                                             81
PIRÁTI a STAROSTOVÉ                                                                 202                                              169                                             33
Svoboda a př. demokracie (SPD)                                              82                                                57                                             25
PŘÍSAHA Roberta Šlachty                                                               42                                                 32                                              10
KSČM                                                                                                     28                                                 22                                                6
ČSSD                                                                                                       27                                                 18                                                9
Trikolora Svobodní Soukromníci                                                   22                                                 14                                                8
VOLNÝ blok                                                                                            9                                                   7                                                2
Strana zelených                                                                                    8                                                   8                                                0
Otevřeme ČR normálnímu životu                                                   5                                                   4                                                1
Urza. cz: Nechceme vaše hlasy                                                        3                                                   3                                                0
Švýcarská demokracie                                                                        2                                                   2                                                0
Hnutí Prameny                                                                                     2                                                   2                                                0
Aliance pro budoucnost                                                                     1                                                   1                                                0
Koruna Česká (monarch. strana)                                                    1                                                   1                                                0
ALIANCE NÁRODNÍCH SIL                                                                  0                                                   0                                                0

Voliči v seznamu                                                                          1 437                                           1 110                                           327
Vydané obálky                                                                              1 063                                               830                                           233
Volební účast v %                                                                        73,97                                           74,77                                        71,25
Odevzdané obálky                                                                       1 063                                               830                                           233
Platné hlasy                                                                                   1 061                                               828                                           233
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páté letošní jednání. Zúčastnilo se 14, později 13 zastupitelů a přítomno bylo také 8 občanů. 
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Z jednání ZasTupI
Sokol Zálesní Lhota požádal o finanční pří-
spěvek na rekonstrukci lyžařského vleku
a zázemí hřiště. Zastupitelstvo schválilo
příspěvek obce na tuto akci ve výši 10 %
nákladů, nejvýše pak 80 tis. Kč. 
Dále byly odsouhlaseny mimořádné od-
měny: 50 tis. Kč místostarostovi obce za
splnění nadstandardních úkolů během
předávání funkce starosty a 5  tis. Kč Ja-
kubu Tauchmanovi za značný přínos k re-
alizaci workoutových hřišť. 

Zastupitelé stanovili konání studenecké pouti
v roce 2022, a to ve dnech 24.–26. června,
a pověřili starostu jednáním s provozovateli
pouťových atrakcí a místními spolky. 
Na jednání byl představen návrh studie na
vybudování nových bytů v objektu staré
školy v Zálesní Lhotě. Zastupitelstvo tuto
studii schválilo a pověřilo firmu Projektis ze
Dvora Králové, aby studii dokončila a při-
pravila dokumentaci pro územní rozhod-
nutí a stavební povolení. 

údržba zeleně vedle pozemních komunikací
v období vegetačního klidu
      Jako každý rok před obdobím vegetačního klidu si dovolujeme upozornit vlastníky
pozemků přilehlých k obecním komunikacím na problematiku přerostlé zeleně, která
zasahuje do průjezdného profilu komunikací, znemožňuje rozhled v křižovatkách ko-
munikací, snižuje bezpečnost provozu na komunikacích a ztěžuje dopravní obslužnost
při zimní údržbě a svozu odpadu. 
      Podle zákona č. 114/1992 Sb., O ochraně přírody a krajiny dle § 7 odst. 2) je péče
o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování, povinností vlastníků, přičemž dle §507
zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, je součástí pozemku rostlinstvo na něm
vzešlé. Bez ohledu na to, zdali je pozemek podél komunikace součástí pozemní komu-
nikace nebo není, povinnost pečovat o zeleň na tomto pozemku se nacházející je po-
vinností vlastníka. 
      Z uvedeného vyplývá, že vlastníci pozemků, ze kterých zasahuje zeleň do průjezd-
ných profilů komunikací, by měli pravidelně udržovat tuto zeleň tak, aby nedocházelo
k omezování nebo znemožnění užívání těchto komunikací. 
      Žádáme tímto všechny vlastníky pozemků u komunikací, aby věnovali dostatečnou
pozornost pravidelné údržbě zeleně tak, aby nedocházelo k ohrožení uživatelů komu-
nikací. Období vegetačního klidu je vhodné k provádění účinných zásahů, které je
vhodné provést na delší období než následující rok. 
Děkujeme za pochopení a spolupráci. Ing. Martin Mühlbach, místostarosta
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V dalších bodech programu zastupitelé
odsouhlasili:
– rozpočtové změny za rok 2021 č. 2, 
– převod finančních prostředků obce ve

výši 2 mil. Kč z běžného účtu na krátko-
dobý termínovaný vklad, 

– proplacení nevyčerpané dovolené býva-
lému starostovi obce, 

– prodej pozemku v Zálesní Lhotě. 
Také vzali na vědomí rozbor hospodaření
za 1. pololetí roku 2021 a zprávu finanč-
ního výboru. 
V diskusi Tomáš Chrtek a Martin Kuřík
vznesli podnět na udělování Čestného ob-

čanství obce Studenec, pro které připraví
vnitřní předpis. 
Starosta informoval o opravách silnice ve-
doucí ze Studence na Zálesní Lhotu a o vy-
volaném jednání týkajícím se zdrsnění
vozovky v rizikových zatáčkách. 
Dále pan starosta představil návrhy na mě-
ření rychlosti v obci, ze kterých budou za-
stupitelé vybírat na příštím jednání. 
Pan Erlebach nabídl obci spolupráci a bez-
platné zapůjčení artefaktů týkajících se his-
torie tkalcovství ve Studenci, které zdědil
po místním faktorovi panu Kudrovi. 

TeLsTVa Obce

pOZVánKa na Zasedání ZasTupITeLsTVa
srdečněvászvemenařádnézasedáníZastupitelstvaobcestudenec,

kteréseuskutečnív pondělí13.prosinceod18.00hodin
naoústudenec.

ŽIVOTní jubILea našIch Občanů
srpen 2021
70 let
Václav Stránský, Studenec 94
80 let
Inge Kreislová, Zálesní Lhota 55
90 let
Květa Barková, Studenec R 59

Září 2021
70 let
Roman Mašek, Studenec 269
75 let
Jana Kalenská, Studenec 82
Václav Kalenský, Studenec 82
80 let
Anna Richterová, Studenec R 14
92 let
Miluše Háková, Studenec 322

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



Výlety do studenecké
s. K. m. F. 10. října uspořádal SK Fejfar
a Mládek bleskový turnaj v kopané, kte-
rého se zúčastnily tyto kluby: SK Harant
Pecka, SK Lhota Zálesní, SK Studenec a SK
Fejfar a Mládek. Hrálo se na hřišti SK Fejfar
a Mládek. I. cenu – stříbrný pohár – získal
SK Fejfar a Mládek, II. cenu – hedvábnou
klub. vlajku – SK Lhota Zálesní a III. cenu –
sošku fotbalisty – SK Harant Pecka. 
Dopoledne v 9 hodin uspořádán byl
branný závod, na který věnoval starosta
obce, továrník Jan Fejfar vkusnou putovní
cenu, sochu vítěze. Závody uspořádala
místní osvětová komise a zúčastnili se jich
zástupci těl. jednoty Sokol a Orel a SK Stu-
denec a SK Fejfar a Mládek, celkem 10 zá-
vodníků. Závody konaly se ve třech
skupinách. V prvé skupině běh s překáž-
kami na 2,5 km, závodníci ve stáří od 16 do
18 let. Vítěz Josef Horáček z těl. jednoty
Orel. Ve druhé skupině byl běh s překáž-
kami na 5 km, závodníci ve stáří od 18 do
21 let. Vítěz Josef Junek z těl. jednoty
Sokol. Ve skupině třetí byl opět běh s pře-
kážkami na 7,5 km, závodníci ve stáří od 22
do 30 let. Vítěz Oldřich Šorm z SK Studenec
získal prvý putovní cenu továrníka Jana
Fejfara. 
Ve dvě hod. odpoledne uspořádán byl prů-
vod obcí, kterého se zúčastnilo 1100 ob-
čanů, včetně školních dětí, kterých bylo
300. V průvody šly všecky místní spolky,
obecní zastupitelstvo, školní mládež, to-
vární zaměstnanci firmy Fejfar a Mládek,
Sbor dobrovolných hasičů z Rovnáčova
a dvě hudby – jednu platila místní osvě-

tová komise, druhou firma Fejfar a Mládek.
Předseda závodního výboru Josef Tauch-
man učinil tu vzpomínku na oběti světové
války. Odtud odešel průvod k pomníku
presidenta Osvoboditele T. G. Masaryka,
u kterého byla položena kytice. V zahajo-
vacím proslovu vzpomněl předseda místní
osvětové komise odb. uč. Josef Lánský
zvěčnělého presidenta Osvoboditele
a presidenta republiky dr. E. Beneše. Ob-
sáhlý slavnostní projev učinil starosta obce
továrník Jan Fejfar. Po jeho projevu ozná-
mil předseda místní osvětové komise vý-
sledek dopoledních závodů a vítězi
Oldřichu Šormovi odevzdal cenu továrníka
Jana Fejfara. Státní hymnou byla tato slav-
nost ukončena. Na rozšíření proslovů užito
bylo místního rozhlasu, který zapůjčil Jar.
Kubín, obchodník z Nové Paky. 

Bezručův večer. Dne 7. listopadu uspořá-
dala místní osvětová komise v 8 hodin
večer v hostinci u Višňáků Bezručův večer.
Krátkým proslovem zahájil tuto oslavu
předseda místní osvětové komise odb. uč.
Josef Lánský, který současně přivítal a pří-
tomným představil řečníka dnešní oslavy,
spisovatele a redaktora A. C. Nora z Prahy.
Ten se pak ujal slova a velmi zajímavě pro-
mluvil o básníku Petru Bezručovi. Ukázky
z básní Bezručových přednesl odb. uč. Vác-
lav Knotek a Šír, úředník firmy Fejfar a Mlá-
dek. Na tomto večírku účinkovalo též
místní pěvecké sdružení, řízené odb. uč.
Ant. Holcem. 
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minulosti 39 I rok 1937
bez jazykové úpravy

rybníky. V letošním roce dokončena byla
firmou Fejfar a Mládek výstavba tří vod-
ních nádrží za továrnou o úhrnném ob-
sahu 200 000 hl vody. Tato nákladná
stavba vodní je nejen zabezpečením vody
pro průmysl tovární, nýbrž získává i obec
Studenec velké vodní bezpečnostní re-
servy v případě déle trvajícího sucha. Ryb-
níky tyto jsou ihned za továrnou na
bývalých obecních pastvinách, které firma
v r. 1930 zakoupila od obce Studence. 
Pozemek pro školu. V roce 1930 darovala
firma Fejfar a Mládek ministerstvu školství
a národní osvěty pozemek č. parc. 1801/3
ve výměře asi 3 500 m2 pro stavbu státní
české menšinové školy měšťanské. Notář-
ský spis ohledně darování tohoto po-
zemku sepsán byl v letošním roce. 

Továrna. V roce 1937 zbudovala firma Fej-
far a Mládek vlastní elektrárnu, moderní
barevnu a bělidlo příze svazkové i zboží
metrového. Uvedená firma zaměstnávala
v tomto roce 600 lidí. 

elektr. osvětlení. Veřejné osvětlení po
obci bylo zřízeno v roce 1920. Letos v mě-
síci červenci byl počet lamp veřejného
osvětlení zvýšen nákladem 11 816,75 Kč.
Nad věžní hodiny zdejšího kostela namon-
továny byly v tomtéž čase elektr. reflektory,
které v noci hodiny osvětlují. Náklad Kč
2 297,70 hradil starosta obce ze svého sta-
rost. honoráře (včetně pozlacení hodin. ru-
čiček). 

Kampelička. Ku konci prosince letošního
roku odstěhovala se Kampelička, spoř.
a zálož. spolek ve Studenci (do roku 1934
pod názvem „Spoř. a záložní spolek ve Stu-
denci“) do vlastní budovy letošního roku
postavené. Budovu Kampeličky projekto-
vala Ústřední jednota hospodářských
družstev v Praze. Stavbu provedli stavitelé
Kaván a Jirčák z Nové Paky. Stavitelská
práce zadána byla za obnos 165 000 Kč,
úprava pozemku a různé vícepráce vyža-
dovaly nákladu 35 000 Kč. Od svého zalo-
žení až do roku 1922 byla úřadovna tohoto
peněžního ústavu v bytě pokladníka říd.
učitele Josefa Jezdinského v čp. 16. Po
smrti říd. uč. Jezdinského zvolen byl po-
kladníkem říd. uč. Ant. Řehoř. Úřadovna
byla od té doby v bytě říd. uč. Řehoře, a to
nejprve ve škole, a po jeho pensionování
v jeho domě čp. 329. Když se tento poklad-
ník své funkce vzdal, zvolen pokladníkem
obchodník Josef Sedláček, v jehož domě
čp. 295 byly pro Kampeličku upraveny dvě
místnosti. Od 1. ledna 1938 začne Kampe-
lička úřadovati ve vlastním domě čp. 358. 
svépomoc. Od roku 1922 jest ve Studenci
ještě jeden peněžní ústav, a sice „Kampelí-
kova záložna ve Studenci“. Založena byla
na popud faráře Františka Řiba. Ustavující
valná hromada konala se 30. dubna 1922.
Prvým jejím starostou byl Karel Karásek čp.
303, pokladníkem farář Frant. Řib, dalšími
členy představenstva byli Frant. Exner čp.
200, Šebestián Hák čp. 311, Arnošt Grof
z Bukoviny a Jan Kuřík ze Lhoty Zálesní. Do
roku 1936 měl tento peněžní ústav název

11
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„Reiffeisenova záložna Svépomoc“. Po od-
chodu faráře Řiba ze Studence (r. 1928)
zvolen byl pokladníkem Karel Karásek čp.
303. Úřadovna jest od počátku na místní
faře. 
Nynější představenstvo: starosta František
Exner čp. 200, místostarosta František Al-
brecht čp. 224, pokladník Karel Karásek čp.
303, Frant. Kuřík čp. 284, Jan Hák čp. 90, Jan
Albrecht čp. 343. 

Škola obec. Školní budova a zahrada byly
vždy vedeny v majetku obce Studence.
Z nařízení okresního úřadu v Jilemnici byla
tato školní realita v obecních účtech k 31.
12. 1936 vyloučena částkou 76 231 Kč po-
jata letošním rokem do majetku místní
školní obce. 

obec. knihovna. Obec přispívá každo-
ročně zákonnou částkou, kterou platí vždy
již v jarních měsících, místní osvětové ko-
misi na udržování a doplňování obecní
knihovny. Z nařízení okresního úřadu byla
tato obecní knihovna pojata 31. prosince
1936 do inventáře obecního úřadu a obsa-
hovala k témuž dni 781 svazků. V obecních
účtech oceněna jest částkou Kč 4 000.
Obecní knihovna nalézá se t. č. v jedné
třídě místní obecné školy. Knihovníkem
jest Frant. Šorm, listonoš v. v. čp. 181. Knihy
půjčují se vždy v neděli dopoledne. 

obec. matrika. V letošním roce (1937) po-
řídil obecní úřad řádnou matriku všech ob-
čanů v obci bydlících a matriku občanů do
obce příslušných. Dle této matriky bylo
v obci k 31. prosinci 1937 celkem 1685
obyvatel, 827 mužů a 858 žen. Domovních
čísel jest k tomuto dni 358. Z těchto byly

během doby zbořeny domy následujících
čísel: 59, 97, 107, 137, 160, 198, 203, 206,
221, 231, 233, 242, 254, 299, 301, 313, 319,
338 a 342. Skutečný počet domů jest 339. 

Životní poměry. Rostoucí světová hospo-
dářská tíseň posledních deseti let neušet-
řila ani zdejší obec. Stát jest nucen již po
řadu let přispívati ze své pokladny na ob-
živu nezaměstnaných. Ve zdejší obci byl
státní příděl za rok 1937 následující:
mouky 680 kg, cukru 205 kg, tuku 60 kg,
žitné kávy 25 kg, uhlí 1 500 kg, 909 stravo-
vacích poukázek po 10 Kč (9 090 Kč), 869
chlebenek po 3 Kč (2 607 Kč), mléčných
poukázek pro dítky na 420 litrů po 1,3 Kč
(546 Kč), 25 poukázek na vánoční příděl po
10 Kč (250 Kč). K tomuto státnímu přídělu
nutno podotknouti, že naše obec byla jed-
nou z nejméně státem podporovaných,
ježto ve zdejší obci byla zejména v tomto
roce mimořádná zaměstnanost. 

obec. hospodářství. Obecní účty k 31. 12.
1937 jeví se následovně: 
Celkový příjem: Kč 156 410,08
Celkový výdaj: Kč 156 410,08
Stav čistého jmění k 1. 1. 1937

Kč 327 514,63
Přírůstek za rok 1937

Kč 51 523,25
Stav čistého jmění k 31. 12. 1937

Kč 379 037,88

Ku konci roku 1937 bylo v obci 12 ob-
chodů smíšeným zbožím, 4 řezníci, 7 vý-
robců textil. zboží (kromě továrny),
5 pekařů, 5 hostinců, 2 holiči, 4 trafiky,
4 truhláři, 5 obuvníků, 1 Baťova prodejna,
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2 kováři, 2 koláři, 9 prodejen textil. zboží,
7 krejčích, 1 klempíř, 2 cukráři, 1 pohřební
ústav, 5 nákladních a 9 osobních aut, 6 te-
lefonů, 116 rozhlasových přijímačů, 68 rojů
včel, 144 ručních stavů, 2 peněžní ústavy. 

V roce 1937 narodilo se ve Studenci
30 dětí, uzavřeno bylo 12 sňatků a ze-
mřelo 17 osob. 

DODATKY

okrašlovací spolek. V roce 1928 slibně za-
ložený okrašlovací spolek skončil svoji čin-
nost vyúčtováním, předneseným sta-
rostou obce ve schůzi obecního zastupitel-
stva dne 4. března 1936. Dlužno litovati, že
nenalezlo se u nás dosti pochopení pro
spolek v naší domovině tak důležitý. 

Fond ku postavení nové školy. Dne 26.
září 1928 konala místní osvětová komise
schůzi, za účasti zástupců 14 místních
spolků a korporací, pro vykonání příprav
na oslavu desetiletého trvání republiky. Na
této schůzi bylo jednomyslně usneseno za-
ložiti k oslavě tohoto jubilea fond ku po-
stavení nové školy. Obecní zastupitelstvo
bylo požádáno o uskutečnění tohoto ná-
vrhu. Za tím účelem provedlo obecní za-
stupitelstvo v den 28. října 1928 sbírku
s následujícím výsledkem: hotově bylo vy-
bráno Kč 3039. Firma Fejfar a Mládek zavá-
zala se věnovati na stavbu nové školy
veškeré cihly, hot. Kovařík čp. 279 uvolil se
věnovati 50 m3 stavebního kamene. Za-
městnanci firmy Fejfar a Mládek provedli
sbírku samostatně na zvláštní fond
k témuž účelu. V roce 1932 honoruje tento
fond starosta obce továrník Jan Fejfar část-
kou 2 500 Kč. Do 31. prosince 1937 vzrostl
tento fond jinými příspěvky a úroky na Kč
7 518,55. 

přemístění obecního úřadu. Dne 1. květ -
na 1936 byl přemístěn obecní úřad
a obecní archiv ze soukromého bytu Fran-
tiška Kuříka čp. 284 do najatých místností
v domě Josefa Vitvara „Na Špici“. Ukázalo
se, že dřívějším umístěním v soukromých
bytech utrpěl obecní archiv velké újmy
a také úřadování neodpovídalo vzhledem
k velikosti obce. 

obecní chorobinec. V roce 1936 byl roz-
šířen obecní chorobinec (čp. 298) o 1 míst-
nost pro 7 lůžek nákladem Kč 13 800.
Stavbu provedl stavitel O. Rajm z Kruhu. 
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      Zásadní roli v českém lyžování sehrál Jan Nepomuk František hrabě Harrach, majitel
panství v Krkonoších. Ze světové výstavy v Oslu se vrátil s unikátním nápadem. Na ex-
pozici sportovních potřeb poprvé uviděl ski a ihned po svém návratu objednal jeden
pár lyží z Norska, jeden z Vídně. Podle vzorků nechal pro své lesníky, kteří v zimě obho-
spodařovali les, vyrobit první české lyže. Místní byli novým vynálezem nadšeni a ne-
dlouho poté, co hrabě Harrach přivezl ski do Krkonoš, se na vrchu Kozinec nad Jilemnicí
konaly první české lyžařské závody. 
      Lyžování má v naší republice velmi hlubokou tradici a vždy následovalo světový ly-
žařský vývoj, který navíc mnohdy posouvalo dopředu. Od konce 19. století se na území
celého Království sportovní lyžování rozšiřovalo. Začaly vznikat první skokanské můstky
a pravé skokanské závody na sebe nenechaly dlouho čekat. Skok se stával velmi oblíbe-
ným, můstky se stavěly po celém území a začaly se organizovat mezinárodní závody.
Díky kontaktu s Norskem, špičkou v tomto sportu, a hlavně jeho zakladatelem, se k nám
dostávaly i průkopnické myšlenky skoku, změny techniky či vybavení. Československé
a české lyžování a skok na lyžích se stalo jedním z nejúspěšnějších, což dokládá i stavba
jednoho z pěti světových mamutích můstků v krkonošském Harrachově. Od
roku 1924 jsou skoky na lyžích součástí zimních olympijských her. 

1.  Největší společný úspěch Zdeňka Remsy,
trenéra a Jiřího Rašky, skokana na lyžích,
byla olympijská medaile v roce 1968 ve
francouzském Grenoblu. Starověké olym-
pijské hry pod pěti kruhy byly pojmeno-
vány podle Olympie, která se nachází v:

 a)Itálii
 b)Řecku
 c)turecku

2.  Dosud nepřekonaný vrchol českoslo-
venských skoků na lyžích ze zimních
olympijských her, zisk zlaté medaile, byl
zaznamenán i v pohádkovém příběhu
skokana na lyžích Jiřího Rašky. Knihu
napsal Ota Pavel a jmenuje se:

 a)Raškůvletkolemhvězd
 b)Zlatýlet
 c)pohádkao Raškovi

3.  Pět olympijských kruhů symbolizuje
kontinenty. Přiřaď barvu ke správnému
kontinentu. 

 ModRá aMeRIka
 čeRná aUstRálIe
 čeRvená evRopa
 ŽlUtá aFRIka
 Zelená asIe

4.  Letní i zimní olympijské hry se konají
jednou za 4 roky. Do roku 1992 se ko-
naly vždy ve stejný rok, dnes jsou ter-
míny posunuty tak, aby se po dvou
letech vystřídaly. První olympijské hry
se konaly v: 

 a)Řecku
 b)kanadě
 c)Francii

Lyžování má v naší republice          
a vždy následovalo          



7.  OSMISMĚRKA
VLOČKA, LYŽE, SKOKAN,
MEDAILE, SKLUZNICE,
MŮSTEK, TRENÉR, VOSK,
SNÍH, SKOČKY, HORY,
SAKALA, POHÁRY,
CHUMELENICE,
REMSABOYS, HARRACH,
GRENOBLE, SKOK,
KOMBINÉZA, ZÁVODY,
PLANICE, REMSA, POLENO,
VÍTĚZ, VÍTR, ZLATO, ZIMA,
ČEPICE, TALENT, LET, SKI,
LEGENDA, KLIK

5.  Mezi skokany, kteří prošli skokanskou
školou Zdeňka Remsy nepatří: 

      a) Roman Koudelka
      b) Jiří Raška
      c) Ondřej Bank

6.  Původní typy lyží byly z jednoho kusu
dřeva a vyráběli je: 

      a) Koláři 
      b) Kováři 
      c) Kočáři
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           velmi hlubokou tradici
         světový lyžařský vývoj

P O H Á R Y K V D M Ů S T E K O
R Z Á V O D Y L E G E N D A C CH
E L T I K S K O K A N D V I Č U
M A E Í N S A Č R E M S A D É M
S T L Í K L I K T P L A N I C E
A O H O R Y L A A O K S O V L L
B Z Č A R Ž L S K L U Z N I C E
O K I T R E N É R E A S K O K N
Y E Í M N R A Z É N I B M O K I
S V Ž T A I A J E O V Í T Ě Z C
Č E P I C E ! CH G R E N O B L E
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8.  TAJENKA
     1.  Obec, ve které se v září

2021 realizovala výstava
fotografií věnovaná
Zdeňku Remsovi. 

     2.  Jak se nazývá spodní
část lyží?

     3.  V jaké Branné se
           narodil trenér Remsa?
     4.  Prvním trenérem Ro-

mana Koudelky byl
(křestní jméno) … ?

     5.  Kdo vede
sportovcův tréninkový
proces, přípravu na zá-
vody i závody samotné
a spoluzodpovídá za
dosažený výsledek?

     6.  Sníh je specifická forma
ledu, pevného skupen-
ství vody. Je tvořen le-
dovými krystaly
seskupenými do

           sněhových … doplň. 
     7.  Autorem knihy Pohádka

o Raškovi je (křestní jméno autora)?
     8.  Historicky nejúspěšnější polský skokan na lyžích je Adam… doplň. 
     9.  Olympijské hry se konají jednou za… doplň roky
  10.  Jak se správně nazývají hry pod pěti kruhy?
  11.  Součástí sportovního areálu pro skoky na lyžích musí být skokanský…doplň. 
  12.  Která země je považována za kolébku skoků na lyžích?
  13.  Vyjetá dráha určená pro lyžování je?
  14.  Zimní olympijské hry v roce 2022 se budou konat v?
  15.  Jaký je název pro Krkonoše jako krajinu pod horami? Krkonošské…doplň. 

tajenka:
Jedná se o sérii závodů Světového poháru ve skocích na lyžích, která se koná vždy na
přelomu roku. První závody se uskutečnily na rozmezí let 1952 a 1953. Série se skládá
ze dvou závodů v Německu, na které navazují dva závody v Rakousku. 
Správné odpovědi: 1b, 2c, 3 modrá – Evropa, černá – Afrika, červená – Amerika, žlutá – Asie,
zelená – Austrálie, 4c, 5c, 6a, Osmisměrka – Kdo cvičí, déle žije! Tajenka – Turné čtyř můstků

Šárka Klímová

1

2

3

4
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remsa boys
se sešli ve studenci
Koudelka vzpomínal, jak dostal ránu deštníkem
studenec–plnýsála v němsedmčlenůlegendárníchRemsaBoys,zahájenív podání
současnéhoreprezentantaRomanakoudelky.v takovékuliseseodehrávalavestu-
dencivernisážvýstavyZdeněkRemsa:legendaprosvětsportuveskocíchnalyžích,
děda promě. přibližuje bývalého skokana na lyžích a reprezentačního trenéra
ZdeňkaRemsu,kterývychovalněkolikgeneracíúspěšnýchskokanůnalyžíchvčetně
slavnéhoolympijskéhovítězeJiříhoRašky.výstavav prostoráchobecníhoúřadukr-
konošskéhostudencepotrvádo30.října.

      Poslední roky života rodáka z Horní Branné, jehož lyžařské začátky jsou spjaté se Stu-
dencem, dokumentovala fotografka Šárka Klímová, manželka vnuka Zdeňka Remsy. Pro
ni byl hlavně dědečkem, hlavou rodiny, přirozenou autoritou, vtipálkem, gentlemanem,
inspirujícím člověkem a legendou z vyprávění o neuvěřitelných zážitcích spojených se
skoky na lyžích. V roce 1999 získal Zdeněk Remsa prestižní stříbrný olympijský řád
z rukou tehdejšího předsedy MOV Juana Antonia Samaranche. Toto významné ocenění
obdrželi vedle něj z českých sportovců pouze Emil a Dana Zátopkovi, Věra Čáslavská,
Ludvík Daněk. Zdeněk Remsa zemřel 22. června 2019 v Praze. 
      Co řekl, to platilo, zároveň s ním byla velká legrace. Tak na tréninky pod ním vzpomí-
nají 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 deštníkem,“ vzpomínal
Roman Koudelka, jenž patří k poslední generaci aktivních skokanů, kteří prošli proslulou
trenérskou školou Zdeňka Remsy. 



      „Mám radost, že se podařilo výstavu fotografií uspořádat právě ve Studenci, kde měl
a stále má pan Remsa řadu přátel. Výstava je poselstvím a inspirací, kterou kolem sebe
neustále rozdával. Jeho nesmírná energie, chuť posouvat věci dopředu v každém věku
i laskavý humor z fotografií přímo dýchá,“ uvedl k výstavě starosta Studence a spolupo-
řadatel Tomáš Chrtek. 
      Černobílý soubor fotografií je k vidění v Remsově rodném Podkrkonoší vůbec po-
prvé. Snímky fotografky Šárky Klímové poeticky zachycují závěr života sportovce, který
vychoval několik generací úspěšných skokanů na lyžích včetně slavného olympijského
vítěze Jiřího Rašky, jenž byl součástí party známé jako Remsa Boys. 
      Výstava je k vidění zdarma do 30. října v úředních hodinách Obecního úřadu Studenec
a otevírací doby obecní knihovny. Je možné ji navštívit v pondělí (7–16.30), úterý (8–10),
středu (7–18) a pátek (15–18). Výstava vznikla díky podpoře Obecního úřadu Studenec. 

Studenecký zpravodaj                                                                                                                                                           5 I 2021



19

ZdenĚK remsa
      Bývalý skokan na lyžích a úspěšný reprezentační trenér na lyžích Zdeněk Remsa
(29. 12. 1928–22. 6. 2019) se narodil v Horní Branné, jeho lyžařské začátky jsou spjaté
s obcí Studenec. V osmnácti letech se stal nejmladším členem po válce nově vytvoře-
ného reprezentačního družstva skokanů ČSR. V roce 1948 se účastnil jako benjamínek
výpravy zimních olympijských her ve Svatém Mořici, kde obsadil 20. místo. 
      Po ukončení závodní kariéry se stal reprezentačním trenérem skoku na lyžích a zfor-
moval novou partu úspěšných skokanů, známou jako Remsa Boys. Nové tréninkové me-
tody, které Remsa prosadil, brzy přinesly výsledky s dosud nepřekonaným vrcholem
československých skoků na lyžích na zimních olympijských hrách v roce 1968 ve fran-
couzském Grenoblu, kde Jiří Raška získal zlatou medaili. Jména členů Remsa Boys jako
Motejlek, Hubač, Matouš, Höhnl, Rydval, Kodejška, Divila a Raška se stala pojmem a ne-
bylo pro ně žádným problémem obsadit na Turné čtyř můstků i všechna tři první místa
na stupních vítězů. Po roce 1970 Zdeněk Remsa dlouhá léta působil úspěšně ve Slovin-
sku, ze kterého také dokázal vybudovat skokanskou velmoc. Po návratu byl pevně roz-
hodnutý, že nemůže jen tak odejít do důchodu. V Lomnici nad Popelkou dále vychovával
nové mladé talenty. V jeho žákovských družstvech vyrůstali reprezentanti jako Roman
Koudelka, Čestmír Kožíšek, Tomáš Portyk mladší nebo František Holík. 

JanBraun,šéfredaktorkrkonošskéhodeníku
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      Zatímco v Anglii byl Václav Knotek oce-
něn Řádem britského impéria, získal fran-
couzský válečný kříž, v Československu na
něj byl vydán zatykač a hrozil mu trest
smrti. Ve Studenci teď má originální pa-
mětní desku. „Chtěli jsme připomenout
jeho osobnost a uctít památku. Nejen naše
obec, ale i republika mu to dluží,“ zdůraznil
starosta Tomáš Chrtek. Učitel Knotek ze
Studence nejprve utekl do ciziny před na-
cisty, později před komunisty. Těm ležel
pořádně v žaludku. Zápornou filmovou
postavu agenta Pavla Bláhy vykreslili
i změněnou identitou. V seriálu střídal po-
dobu a nechal si přešít obličej. Václav Kno-
tek skutečně měnil vizáž. Když přijížděl
v červnu 1948 Orient Expresem do Prahy,
měl paruku, knírek, brýle a v ústech kauču-

kové výplně. Vydával se za obchodníka
s textilem Johna Roberta Colese, na jehož
jméno měl vystavený pas. „Ve Studenci se
traduje od doby, co se seriál vysílal, že pan
Knotek byl předlohou role agenta Bláhy.
Už když jsem byl malý, tak mi to táta vyprá-
věl. Potvrzují to i vojenští historici,“ řekl sta-
rosta Studence Tomáš Chrtek. „Místní ho
berou jako učitele. Učil i moji babičku,
které je 96 let,“ dodal. 
      Státní bezpečnost zatkla Václava
Knotka 15. června 1948 v Praze během
schůzky s bývalým odbojářem Karlem Svo-
bodou a převezla k výslechu. V cele stačil
rozkousnout kyanidovou kapsli a zemřel.
Jeho smrt 16. června 1948 je v dějinách
třetího odboje podle vojenských historiků
mimořádná. Státní bezpečnost Knotkovu

agenT bLáha Z TřIceTI
případů majOra Zemana?
byL TO učITeL Ze sTudence
studenec–vybavujetesipostavuagentaBláhyz televizníhoseriálutřicetpřípadů
majoraZemana,kteréhohrálRadoslavBrzobohatý?Jakbyne.autořiseprotutoroli
inspirovalipostavouváclavaknotka,vedoucíhošifrovacíhoodděleníčeskoslovenské
vojenskézpravodajskéslužbyv londýně,členadruhéhoa třetíhoodboje.neopráv-
něněudělali padoucha z muže, kterýpřed válkouučil v krkonošskémstudenci
a běhemnípracovalv exilovémministerstvunárodníobrany.



smrt tajila. Nebyl však zákeřnou postavou
z Třiceti případů majora Zemana, ale hrdi-
nou a vlastencem. Vedle role vedoucího ši-
franta během druhé světové války
v Londýně se podílel na výsadkových ope-
racích, připravoval nákresy pro výsadky pa-
rašutistů. 
Ve Studenci místní v uplynulých dnech od-
halili Václavu Knotkovi pamětní desku.
Umístili ji na dům v zahradě pod farou, kde
žil mezi roky 1934 a 1940. Ačkoliv pocházel
z Prostějova, od svých čtyřiadvaceti let učil
v krkonošské obci. Našel si tam i manželku,
se kterou měl čtyři děti. Mezi žáky i dospě-
lými byl velmi oblíbený. Po vyhlášení pro-
tektorátu Čechy a Morava se učitel
a aktivní člen Sokola zapojil do protinacis-
tického nekomunistického odboje. 
      Podruhé opustil zemi po únorovém
puči. Po prvním výslechu odjel i s manžel-
kou a dětmi do Londýna. Britská tajná
služba ho už ale v červnu poslala zpět, aby
připravil protikomunistické odbojové
hnutí a získal lidi pro příjem depeší vysíla-

ných z Londýna a to prostřednictvím ne-
hlídaného rádiového provozu ministerstva
zahraničních věcí. 
      Pamětní desku vymodelovala trutnov-
ská sochařka Paulina Skavová, vyrobila ji
umělecká slévárna HVH v Horní Kalné na
Trutnovsku. Na její přípravě Studenečtí
spolupracovali s rodinou Hákových, u kte-
rých tehdy bydlel, i s Knotkovými potom -
ky. Ti žijí v Anglii. Jsou již v pokročilejším
věku a na odhalení pamětní desky ne-
mohli dorazit ze zdravotních důvodů. 
      „Říkali nám, že umístění pamětní desky
ve Studenci považují za významnější než
povýšení otce do hodnosti plukovníka
v roce 1999. Moc si toho váží. Rodina je
spjatá se Studencem, děti v obci vyrůstaly,“
tlumočil vyjádření Knotkovy rodiny.
„Hodně lidí nám říkalo, že vůbec nevěděli,
že taková osobnost ve Studenci žila. O to
víc je správné, že jsme připomněli pa-
mátku Václava Knotka,“ dodal. 

JanBraun
šéfredaktorkrkonošskéhodeníku
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ZpráVy
Zš a mš sTudenec
      Školní rok 2021/2022 už má první své týdny za sebou a určitě tou hlavní obavou je
případné omezení pravidelné prezenční výuky v souvislosti s výskytem pozitivně testo-
vaných žáků či pracovníků školy. Na začátku září absolvovali všichni žáci sérii tří antigen-
ních testů vesměs s negativním výsledkem. Tentokráte se již netestovali všichni žáci,
výjimku měli pochopitelně ti, kteří již onemocnění COVID-19 prodělali, a ti, kteří již ab-
solvovali dvě dávky očkování. 
      V prvních týdnech tohoto školního roku probíhaly intenzivní dokončovací práce na
přístavbě školy včetně všech povinných testů, revizí, zkoušek a zaškolení obsluhy. Záro-
veň bylo zahájeno kolaudační řízení za účasti příslušných orgánů státní správy a samo-
správy a definováno odstranění drobných nedostatků, které brání k vydání kolaudačního
souhlasu. Všechny nedostatky včetně závěrečných terénních úprav a celkového úklidu
staveniště měly být dokončeny do 15. října 2021. 
      Nový školní rok 2021/2022 byl zahájen se 17 třídami a 320 žáky, tedy téměř se shod-
ným počty jako v roce předchozím. K citelnému poklesu dětí došlo naopak v obou ma-
teřských školách, což vedlo k nezbytným organizačním opatřením. Pedagogický sbor
nezaznamenal žádných výrazných změn, po mateřské dovolené se vrátily Mgr. Michaela
Kuříková Chrtková a Mgr. Zuzana Weissová, pedagogický sbor dále doplňují čtyři asis-
tenti pedagoga a dva školní asistenti. 

22
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S účinností od 1. září 2021 bylo zahájeno plnění prvních indikátorů projektu „Vzděláváme
se společně – ZŠ a MŠ Studenec“ (tzv. Šablony III)v rámci dotace z Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání. Byla zahájena personální podpora žáků s výukovými prob-
lémy a realizovaly se projektové dny v rámci školy i mimo školu. 
      Nejdůležitější událostí slavnostního zahájení každého školního roku je nesporně ví-
tání nových prvňáčků. 

PaedDr. Petr Junek
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Vítání prvňáčků
      I v letošním roce připadla deváťákům
milá povinnost přivítat nové žáky naší
školy. Po dlouhém probírání všemožných
témat padla volba na fotbal. Zcela logicky,
vždyť většina chlapců deváté třídy a i ně-
které dívky jsou v tomto sportu celkem
úspěšní a reprezentují nejen svoji školu,
ale i obec. Hlavní slovo měli moderátoři
programu Táňa Hamáčková a Samuel
Mečíř, kterým s proslovem pomohla paní
učitelka Macháčová. Ostatní žáci ve fotba-
lových dresech a školních mikinách jim
zdatně sekundovali. Prvňáci obdrželi pa-
mětní medaile a list z rukou deváťáků a od
pana starosty Mgr. Tomáše Chrtka, pak
temperové barvy. Pan starosta spolu
s panem ředitelem a místostarostou pak

všechny přítomné překvapili svými kos-
týmy, kdy převlečeni za fotbalové rozhodčí
dotvořili celkový obraz k uvítání. Program
se moc povedl a ohlasy byly vesměs pozi-
tivní. Nezbývá nám než poděkovat všem
zúčastněným za přípravu a zorganizování
a těšit se na viděnou při dalších podob-
ných akcích. 

Mgr. Petr Baudyš



1. A, nahoře zleva: třídní učitelka Mgr. Zdeňka Erbenová, Karel Novák, Martin Lulek, Jakub Lejdar,
Šimon Novotný, Ondřej Zaplatílek, Jan Gebauer, Jan Chvojka, Lukáš Brož, asistentka pedagoga
Bc. Michaela Háková, dole zleva Benjamín Chrtek, Sabina Hronovská, Štěpán Drápal, 
Karolína Červinková, Lukáš Hamáček, Erin Tauchmanová, Jiří Cerman, Nela Cermanová. 

1. B, nahoře zleva: Vladimír Kalenský, Vít Hylmar, Petr Urban, Ráchel Kuhnová, Anežka Kosáč-
ková, třídní učitelka Mgr. Iva Exnerová, Jan Křížek, Lada Vráblíková, dle zleva: Eliška Hašková,
Vojtěch Horáček, Adéla Maryšková, Klára Česáková, Oskar Štorm, Antonie Kuříková, Luboš Tůma, 
Markéta Chrástová, v popředí zleva: Vilém Štefan, Šimon Zálabský, Michal Tauchman
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adapTační prOgram
prO šesTé Třídy 2021
      V loňském roce toho páťáci do školy moc nenachodili, a protože ještě přibyli noví
žáci, adaptační den všichni uvítali. Začali jsme ještě testováním, takže covid se naštěstí
neúčastnil. 
Přesunuli jsme se do amfiteátru, kde jsme si vyzkoušeli hry na nonverbální komunikaci
a trochu si třídy mezi sebou zasoutěžily. Dvojice si děti složily podle data narození a vzá-
jemně si o sobě sdělovaly informace, které potom tlumočily všem jeden o druhém. Po
svačině jsme vyrazili do terénu směrem k letišti a další soutěže na sebe nenechaly dlouho
čekat. Trojice si děti vylosovaly a přenos raněného i se zavazadly se stal velkým závodem,
ve kterém zvítězilo smíšené družstvo a to dva Kubové z 6. B s Martinou ze 6. A. Hry, které
podporují důvěru jeden v druhého, děti všeobecně hodně baví. Projít hustý les se zavá-
zanýma očima, jen s navigováním kamaráda, zvládli nakonec všichni. Vrcholem byl
nápad projít trasu poslepu, bez navigování kamarádem. Všem se to podařilo a byla
u toho i legrace. Po obědě jsme obsadili lavičky u fotbalových kabin. Obdrželi jsme
obálky s dotazníky a úkoly, které jsme vyplnili a zalepili, obálku podepsali jménem a pří-
davným jménem, které začíná od písmene křestního jména např. „alergický Adam“
a v deváté třídě na výletě si obálky rozdáme… nadšení je vždy obrovské, to je vyzkou-
šené…. Každá třída si ještě stihla sepsat své třídní desatero, kterým se doufejme budou
řídit, a klima ve třídě by tím pádem mohlo být pro všechny příznivé. Na fotbalovém hřišti
jsme si na závěr vypůjčili čáru a odstartovali skok do dálky, který byl zároveň skokem do
nového školního roku. Adaptační den byl z pohledu dětí i třídních učitelek opravdu po-
vedený i díky pěknému počasí. Děti se budou potkávat v rámci vyučování při hodinách
Tv, Pč, Aj, dále o přestávkách a jiných školních akcích, takže je určitě důležité, aby spolu
dobře vycházely, držme jim palce. Mgr. Dana Chrástová a Mgr. Romana Macháčová



Poznáváme Krkonoše I
      V úterý 14. 9. naše třída 3. A vyrazila poznávat Krkonoše. Autobusem jsme dojeli až
na Zlaté návrší. Prohlédli jsme si bunkr řadového opevnění z 30. let a pokračovali k Pan-
čavskému vodopádu. Cestou jsme viděli nízké smrky i břízu a rozsáhlé porosty kleče.
Pod skalním srázem se kroutily meandry Labe. U Labské boudy jsme se občerstvili a po-
kračovali k prameni Labe. Pak naše kroky směřovaly k mohyle Hanče a Vrbaty, odkud
byl krásný výhled na vrcholky Krkonoš i do kraje. Od Vrbatovy boudy jsme odjížděli pří-
jemně unaveni zpátky do školy. Zapsala E. Nováková, foto M. Pešta
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ZOO
žije

      V úterý 21. září 2021 se
naše třída 3. B vydala autobu-
sem do zoologické zahrady ve
Dvoře králové nad Labem.
Cesta nám uběhla příjemně. Po
procházce po náměstí a přes

řeku Labe jsme došli k zoologické zahradě. Tam jsme se nasvačili a zakoupili si vstupenky
a výukové listy. Naše výzkumnická cesta mohla začít. Nejprve jsme si prohlédli surikaty,
dále pak dlouhonohé žirafy síťované a šimpanze. Cesta vedla dál přes vodní ptactvo
Afriky až ke králi zvířat ke lvu. Tam už jsme nasedli do safaribusu a následovala nejzají-
mavější část naší prohlídky. Na ní jsme se dozvěděli o tom, že ZOO funguje jako zá-
chranná stanice pro mnohá zvířata z Afriky. Zde je odchovají a některá mláďata vracejí
zpět do jejich domoviny. Prohlédli jsme si antilopy losí, zebry Chapmanovy a vodušky
červené. Také jsme viděli pakoně a paovce hřivnaté. 
      To vše jsme si prohlédli, nafotili i natočili. Nakonec zbyl ještě čas na zakoupení suve-
nýrů. Proběhli jsme se po lanovém mostě a protáhli na prolézačkách. Dopoledne nám
rychle uběhlo a naše kroky míříly na autobus zpět. Všem se nám naše návštěva ZOO ve-
lice líbila a už se těšíme na další. 

Žáci 3. B a paní učitelky Soňa Dvořáková a Alice Hůlková
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      Zářijové počasí nám přálo, proto jsme
neváhali ani chvilku, objednali autobus
a vyjeli se učit do přírody. Jizerské hory
jsou krásné, navíc mají tu výhodu, že zde
nepotkáte tolik prudkých kopců jako v Kr-
konoších. 
      Vycházku jsme započali u nádrže Souš,
aby si děti prohlédly, jak vypadá zásobárna
pitné vody pro Jablonecko. Po modré
značce lesem děti nasbíraly tolik hub, že
bychom mohli zásobovat školní jídelnu.
Statečně je dopravily až do cíle, což jsme
obdivovali. V osadě Jizerka, jejíž historie
sahá až do 17. století, jsme si ukázali něko-
lik zajímavostí. Například chráněnou Upo-
línovou louku a Safírový potok, kopec
Bukovec, Panský dům, kde jsme posvačili,
a okolo muzea, bývalé školy, jsme se vydali
k soutoku Jizery a Jizerky. Tady už děti
s mobilem operátoři vítali v Polsku. Na hra-
niční patníky si šly přes řeku alespoň sáh-

nout. Nádherné velké balvany se staly tou
nejzábavnější částí našeho pochodování.
Někteří nechtěně „okusily rozkoše vln“. Vy-
baveni náhradním oblečením se ale nene-
chali zaskočit. Psí kamarádka Matylda,

Učíme se za pochodu
6. A & 6. B – Jizerské hory 2021



dOpraVní hřIšTě 4. a 5. Tříd
      dne 7. září odvezl
autobusžákyze4.třídy
a 5.B.nadopravníhřiš-
tědokošťálova.Žáci5. B
jeli získat průkaz cyk-
listy,kterýjezavršením
jejich dopravních zna-
lostí. Zatímco v poslu-
chárněžáci4. třídyvy-
slechli základní infor-
mace o dopravě, znač-
kách a jízdě po silnici,
žáci5.Bpředvedlisvou
zručnostv jízděnako-
lech.
nadopravnímhřištibravurnězvládaliprůjezdkřižovatkou,kruhovýobjezd,do-
pravníznačkyi dopravníznačení.všichnibezjedinéhotrestnéhobodu,s občasným
upozorněnímzestranypolicistky,lektorkypaníhavlíkové.povystřídánív poslu-
chárněs žáky4.třídy,museli„páťáci“zaškrtnoutsprávnéodpovědinazáludnéotázky
v dopravnímtestu.I tentokrátvšedopadlovýborněa všichnisinakonecpřevzalivy-
sněnýprůkazcyklisty.
stejnýprogramabsolvovalidalšídeni žáci4.Ba 5.a.pevněvěřím,žesinabyté
vědomostiz košťálovabudoupamatovata čekájemnohozajímavýchjízdnakole
beznehody. třídní uč. 5. B M. Šebková
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která jistě bývala někdy lachtanem, si to
také pochvalovala a užívala. Pořídili jsme
krásné fotky a vyrazili směr Martinské
údolí, které se nachází v Dolním Polubným,
kousek od Harrachova. 
      Cestou nás ještě čekal přechod přes
řeku suchou nohou, což se ne- úplně po-
dařilo, a také jsme ošetřili některá lehká
zranění, kterým nikdo nepodlehl ani při zá-
kroku kysličníkem. Za hrdinské činy jsme
všechny odměnili pracovními listy, které

děti vyplnily u fotbalového hřiště. Zjistilo
se, že někteří asi mají dlouhodobou paměť,
a proto si za tak krátkou dobu na nic ne-
mohli vzpomenout. V hodině OV si ale vše
zopakujeme a doplníme. Děti si „pochod“
užily, kameny na soutoku je nadchly stejně
jako houbaření a my je chválíme za poho-
dový průběh akce. 

Tř. učitelky 6. A Mgr. Romana Macháčová
a 6. B Mgr. Dana Chrástová



Guatemala
      Po delší odmlce naši školu navštívili s další cestovatelskou přednáškou manželé Špilla-
rovi. Jejich cílem byla tentokrát středoamerická země Guatemala. Obsah přednášky obo-
hacené o vyprávění a krásné fotografie přiblíží výpisek nikolyklazarové, žákyně třídy 9. B. 

Guatemala
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        Dříve to byla říše Mayů, kterou pak obsadili
Španělé. Měnou je 1 guatemalský quetzal. Je-
jich vlajka se skládá ze dvou světle modrých
pruhů, které znázorňují to, že se Guatemala
nachází mezi Karibským mořem a Tichým
oceánem a jedním bílým pruhem uprostřed,
který má na sobě obrázek jejich národního zví-
řete – ptáčka kvesala. Pěstují tam ve velkém
kávovníky a kakaovníky. Z kakaovníků berou
kakaové boby a dělají z toho 100 % čokoládu.
V minulosti se dělala čokoláda z celých plodů,
a proto byla velmi hořká, postupně k bobům
přidávali cukr a začala být sladká. Velmi oblí-
beným sportem v minulosti byl Ulama. Hra
spočívala v tom, že hráči hráli jen hlavou a no-
hama a museli držet míč neustále ve vzduchu

a trefovat se do obručí. Když týmu spadl míč,
prohráli. Vítězné týmy byly popraveny, byla to
pro ně pocta. Bývalým hlavním městem byla
Antigua, která leží mezi třemi sopkami, z nichž
jedna nese název Aqua. V Guatemale se jezdí
tradičními americkými autobusy, které si na-
barví na veselé barvy. V minulosti bylo město
velmi zničeno velkým zemětřesením. Místo ho
za ta léta hodně opravovali a uchovali po-
svátné stavby. Hlavní město přesunuli
o 150 km dále a nazvali ho Ciudad de Guate-
mala, které si už taky prošlo mnoha zemětře-
seními. Špillarovi dále navštívili horské
městečko Chichicastenango. Z města se vydali
na výstup do hor. Cestou si od Indiánů koupili
pravou čokoládu. 

Ing. Mgr. Veronika Plůchová

běh olympijského dne
      Běh olympijského dne byl vlastně jedinou sportovní akcí v rámci školního sportu,
která se v rámci covidových školních roků uskutečnila. I v letošním roce byla přesunuta
na září, a tak Školní sportovní klub využil pěkného počasí a ve spolupráci se Sokolem
Studenec (Jaroslav Hák, Vladimír Junek), který připravil tratě a zapůjčil startovní čísla,
tradiční závod připravil pro všechny žáky školy a předškoláky z MŠ Studenec. 
      Pro nejlepší tři dívky a tři chlapce z každého ročníku byla zajištěna sportovní trička
s potiskem Olympijský den Studenec a celostátním logem akce. 

přehled víTĚZů
1. ročník:
      1. Erin Tauchmanová
      2. Markéta Chrástová
      3. Anežka Kosáčková

      1. Karel Novák
      2. Vilém Štefan
      3. Ondřej Zaplatílek



2. ročník:
      1. Markéta Kuříková
      2. Natálie Plůchová
      3. Lucie Mikulková

      1. Antonín Trejbal
      2. Martin Bajer
      3. Eduard Hák
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3. ročník:
      1. Johana Háková
      2. Amálie Poláková
      3. Viktorie Čejková

      1. Jan Šulc
      2. Vendelín Chrtek
      3. Kvido Štefan

4. ročník:
      1. Daniela Vorlová
      2. Pavla Kubátová
      3. Alice Kosáčková

      1. Oldřich Šimek
      2. Marek Šulc
      3. Martin Brož

5. ročník:
      1. Barbora Háková
      2. Ela Korotvičková
      3. Andrea Ottová

      1. Max Pacholík
      2. Roman Kurpil
      3. Rostislav Sobran

6. ročník: 
      1. Laura Buďárková
      2. Kamila Klouzová
      3. Vanessa Mencová

      1. Jakub Šulc
      2. Viktor Konečný
      3. Daniel Vavrek

7. r očník:
      1. Klára Kubátová
      2. Natálie Mašková
      3. Nikola Kovářová

      1. Václav Pochop
      2. Miroslav Greguš
      3. Kryštof Kalenský

8. ročník:
      1. Barbora Chrástová
      2. Šárka Hamáčková
      3. Viktorie Čapková

      1. Vojtěch Trejbal
      2. Petr Pochop
      3. Šimon Horáček

9. r očník:
      1. Magdaléna Marie Tomášová
      2. Táňa Hamáčková
      3. Zuzana Tomášová

      1. Tomáš Rolf
      2. Dominik Horáček
      3. Samuel Mečíř



Pozvánka do knihovny
      Podzim – světla ubývá, večery jsou opět dlouhé a lákají k zachumlání do teplé deky
s horkým čajem a knihou, která zahřeje srdce čtenáře. 
Nevíme, jaký podzim nás čeká, zatím je stále krásně a ze zahrad i polí je třeba vše sklidit.
Ale nevyhnutelně nás čekají i plískanice a vlezlá zima. Nu a na takový okamžik si nachys-
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Přírůstky za srpen a září 2021
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pro dospĚlé
Jana Abrahamová: do třetice všeho zlého
Jana Abrahamová: poslední zpověď
Angela Marsons: dětské duše
M. W. Craven: Černé léto
M. W. Craven: loutkové divadlo
Jan Bauer: Bratrstvo růžového kříže
Nora Roberts: Znám tvou minulost
Jana Sieberová: naděje na konci cesty
Brandon Sanderson: poselství práva.

mistborn
Mark Greaney: Šedý muž
Robert B. Parker: dvojí hra
Steve Hamilton: plán úniku
Marie Lamballe: maják na útesech
Marie Lamballe: hluboká modř moře
Shannon Drake: dvorní dáma
Shannon Drake: Králův rytíř
Marissa Meyer: renegáti
Marissa Meyer: protivníci
Marissa Meyer: supernova

Janet Tanner: rajský ostrov
Tess Gerritsen: mlčící dívka
Julie Kibler: odveď mě domů
Luca di Fulvio: sen, který se naplnil
Stefan Zweig: hvězdné hodiny lidstva
Kathleen A. Tucker: Čtyři vteřiny

rozhodnou
Kathleen A. Tucker: deset malých

nadechnutí
Jana Poncarová: Cyklistka
Lucinda Riley: motýlí pokoj
Dagmar Digma Čechová: nesejdeš z cesty
Lindsay Harrel: Šepot papíru a inkoustu
Ulrike Schweikert: nemocnice Charité
Patrik Hartl: prvok, Šampón, Tečka a Karel
Thomas Gordon: výchova bez poražených
Jindřich Šídlo: Kdo ví, kde budu zítra
Stanislav Polák: TGm: obrazem i slovem
Josef Slavík: naše skokanské můstky

pro dĚTi
Petr Hugo Šlik: Záhada dračího klíče
Maggie Stiefvater: skrytá hrozba
Robert Muchamore: náměsíčník
Robert Muchamore: ostrov. Cherub
Robert Muchamore: Gangy
Robert Muchamore: Třída a
Eliot Schrefer: vzestup a pád
Marie Lu: strom věčnosti

Brandon Mull: příběhy velkých strážců
Eliot Schrefer: nesmrtelní ochránci
Poznáváme… Zvířata v divočině
Peter Wohlleben: slyšíš, jak mluví stromy?
Úžasní dinosauři
Kasie West: náhradní kluk
Leigh Bardugo: Šest vran
Leigh Bardugo: prohnilé město
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pOhádKyZ pařeZOVé chaLOupKy
KřemíLKa a VOchOmůrKy
václav Čtvrtek
Občas zahlédnu kout-
kem oka nějakou tu
trojúhelníkovou nebo
šišatou hlavu, pří-
padně Pokémona v te-
levizi, na dětském
programu. A vždy (ur-
čitě k nelibosti sledujících) začnu tesknit,
kde je víla Amálka, Rumcajs, Krteček
a všichni ti hrdinové mého dětství. Příběhy
Křemílka a Vochomůrky jsem nejraději
poslouchala z LP desky v podání Jiřiny
Bohdalové. Sedávala jsem v točivém
křesle, poslouchala a těšila se na tchoře Šu-
perku. Nezapomenutelné. Kouzelné. 

mamInKa
jaroslav seifert
Poezie je žánrem, který
pomocí slov dokáže
dokonale spoutat emo -
ce. Čtenář po přečtení
a vnímání slov zjistí,
že se ukryté emoce
„rozbalí“ i v jeho nitru.
Přesto, nebo právě pro-
to, je pro mne poezie těžko uchopitelným
žánrem. Možná to tajemství tví v tom, že
ukrýt emoce za slovem tak, aby je čtenář do-
kázal přečíst přesně, jak byly myšleny, je
velmi, velmi těžké. Pan Seifert je mistrem
slov. Síla, něha, cit a hřejivé teplo vnímají ti,
kteří dostali od života ten dar mít dobrou
matku, nebo se jí darem života staly. 

LOVcI mamuTů
eduard Štorch
Lovci mamutů patřili
k nejoblíbenějším kni-
hám mého dětství.
Pestrá dobrodružství
s Kopčemem a jeho
kmenem, plná napětí,
mně přikovala ke kni -
ze, dokud nebylo do-
čteno. A ani trochu nevadilo, že kolem
pobíhali mamuti. Ten dávný věk byl velkým
zpestřením, stejně tak ilustrace Zdeň ka Bu-
riana. Důležitost ohně, lovu, divoká zvířata,
pazourky – prostě úžasné! A mám chuť si
knihu opět přečíst. 

dIVá bára
Božena němcová
Klasika. Na rozdíl od
Babičky jsem četla
opakovaně. Líbilo se
mi i filmové zpraco-
vání. K Divé Báře jsem
měla blízko. Její život
mi přišel plný dobro-
družství a určitě mi imponoval její vzdor
a odvaha. Také se uměla zastat potřebných.
Zkrátka se tak nějak vetřela mezi Rychlé
Šípy a Vinnetoua a provázela mě dětstvím.
Myslím, že se jí v té společnosti líbilo. 

příběh LVIce eLsy
joy adamson
Tato kniha způsobila, že jsem chtěla jako
mládě navštívit Afriku a žít se lvy, což se mi
na rozdíl od Joy nikdy nepodařilo. Příběh

tejme kupičku knih. Nedostatek času nás možná nasměruje k nejbližší nové knihobudce. 
Přesto věřím, že mnohé z Vás uvidíme i v knihovně. Budeme se těšit. 

Ludmila Tauchmanová 
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lvice Elsy je popsán
velmi poutavě a čtenář
tají dech, aby vše dobře
dopadlo. Kouzelné vy-
právění o souznění člo-
věka a přírody, přátel-
ství se zvířaty, určitě
pomáhalo formovat
mé celoživotní postoje
ke zvířatům, výběr
mého prvního povolání a každoroční něko-
likanásobnou návštěvu ZOO. Dosud dávám
přednost zvířatům Afriky. Práci manželů
Adamsonových jsem uznávala podobně,
jako snahu Josefa Vágnera, zakladatele Safari
ve Dvoře Králové. 

paTnácTILeTý
KapITán
jules Verne
Druhá nejoblíbenější
Vernerovka. To je
vlastně úžasné, když si
uvědomím, že knihy
nějakého autora si zí-
skaly souhrnné označení. (Vernerovky,
Mayovky). Autor s nekonečnou fantazií a se
schopností předávat dobrodružství dalším
a dalším generacím. Zajímalo by mne, jakým
způsobem by pracoval a psal v současnosti.
Kolik těch jeho snů se uskutečnilo. A kolika
dětem předal svými knihami vědomí, že je
dobré se nevzdávat, že statečnost je hodná
obdivu a že přátelství není jen slovo. Díky, že
jeho knihy byly součástí i mého dětství. 

TajemsTVí LeTní nOcI
Lisa Kleypas
Ano, romantické to je. A navíc vtipné, svěží,
upřímné a s dobrým příběhem. Přiznám se,
že po knize z tohoto žánru již nesáhnu tak
často. S přibývajícími léty jako by nás svět,

život i vlastní tělo, zba-
vovalo romantiky. Proto
jsem vděčná za chvíle,
ve kterých všechno to,
co mě omezuje, pře-
stává být důležité, a já
znovu uvěřím, že jsem
pro někoho nejdůleži-
tější na celém světě.
V rámci žánru jedna
z nejkrásnějších knih, které jsem měla mož-
nost přečíst. Pro všechny nenapravitelné ro-
mantiky, kteří se nebojí snít, ať již život
přináší cokoliv!

61 hOdIn
Lee child
Na každé stránce, někdy
častěji, leží věta: zbývá
tolik a tolik hodin. Za-
číná se na 61 hodinách
(název kni hy) a pokra-
čuje sestupně. Celé to
působí, a zřejmě i má, jako odpočítávání. Nej-
prve si čtenář užívá volnější tempo vyprávě-
ného příběhu. Jak ale běží odpočet, děj se
stupňuje, mrtvých přibývá a vy očekáváte ni-
čivý závěr. Podle mě je to velmi dobrá myš-
lenka, která splnila svůj účel. Tip na pachatele
mi vyšel, což vždy potěší. Čtenářům bych do-
poručila uvařit si horký čaj, nebo něco silněj-
šího (ale ne metamfetamin, toho budete mít
dost a dost :o), protože autor popisuje probí-
hající zimu tak oprav-
dově, že máte pocit, že
mrznete spolu s hrdiny. 

VZhůru K ObLOZe
brandon sanderson
Příběh dívky, která žije
v podzemí, ale její sny
se dotýkají hvězd. 
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VýhLed
na hVěZdy
brandon sanderson
Polovinu knihy mi ne-
skutečně scházela
stará parta. Takže jsem
vnímala pocity opuš-
těnosti hlavní hrdinky
opravdu autenticky.
Ještěže je poblíž M-
bot a stíhačky k létání
mezi hvězdami. Alanik se zaplétá do
vztahů s mimozemšťany, které by měla ne-
návidět a přitom zjišťuje, že jde jen o "jiné
lidi". Pro mě byla nová parta taková moc …
chlupatá a průhledná? Jenže pak přišla po-
slední třetina knihy. Vše se prolíná, kompli-
kuje, vyplouvají na povrch tajemství,
a hlavně se bojuje. Politika je pryč a nastu-
puje čistý střet. Kdo s koho… a je možné
„vyšší bytosti“ vysvětlit oprávněnost exis-
tence „nižších“ druhů? Čtení jsem si vy-
chutnala, opět mi nevadilo číst technické
a popisné části. Skvělá Sci-fi pro mladé do-
spělé. 

InspeKTOr preVíT
František niedl
Opravdu by mně zají-
malo, zda náš autor za-
sadil svůj příběh do
New Yorku, aby mohl
svobodně kritizovat
úředníky, politiky a ob -
čas i policii … kdo ví?
Seznámit se s novým
detektivem bylo čte-
nářskou ctí, protože je natolik zvláštní, až
je obdivuhodný. Propletené případy, ote-
vřené jednání, smysl pro drsnou čest, to
vše jsem v knize našla. Číst toto dílo před
lety, tak bych k tomu výčtu přidala, že jsem

se úžasně bavila. S přibývajícími léty se ale
mnohé z popisovaných humorných situací
stávají drsnou realitou. Takže moje čtení
doprovázel hořkosladký úsměv. Také chci
věřit, že v dalších dílech bude autor mi-
losrdnější k ženám a ubere sprostých slov.
Ale i kdyby ne, tak si je určitě přečtu. 
Jako bonus jsem až po dočtení zjistila, že
jde o pruhovanou obálku, a tak se kniha
hodí do letošní Čtenářské výzvy. 

V šedých Tónech
ruta sepetys
Krásně napsáno… jak
zvláštní, popsat drása-
jící román těmito
slovy. Za příběhem
utrpení rodiny z Litvy,
která je po vpádu ru-
ských vojsk deporto-
vaná na Sibiř,
rozdělená, a vystavená
hrůzám hladu, ponižování a zbavení lidské
důstojnosti. Paní spisovatelka naprosto je-
dinečným způsobem pracuje se slovy a to
tak, že i v té nejhlubší tmě vykřeše jiskřičku
naděje. Síly jednotlivců i celku v tomto
úseku pro mě nepříliš známých dějin Po-
baltských republik jsou detailně vykres-
lené a jednotlivé charaktery jednajících
postav strhujícím způsobem propraco-
vané. Obrazy hlavní hrdinky dokreslují
atmosféru. Takže – krásně napsáno a pro
tu pravdivost textu se kniha stává silnou
výpovědí, a to včetně dodatků a doslovů. 
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KNIHOBUDKY
Boudo,budko,knihobudko,kdov toběpřebývá?

      Knihy k zábavě i poučení, 
      půjč si a čti až do kuropění. 
      Pak vrať ji nebo knihu jinou, 
      ať další oči tu spočinou. 
      Ať knihy zas ožívají, 
      ducha lidem občerstvují. 
      Máš-li doma knihu navíc, 
      budka chce ji do svých polic. 
      Knihu v úctě měj, 
      pořádek zachovej!

      Knihobudky jsou sdílené knihovničky, volně
přístupné na veřejném prostranství. Nápad umis-
ťovat knihy ve veřejném prostoru se zrodil v r. 2009
v Americe. U nás vznikl projekt knihobudek v roce
2013 a byl financován společností O2, knihobudky
byly umístěny v upravených telefonních budkách,
které již pro telefonování nebyly potřebné. Po-
stupně se rozšiřovaly i další knihobudky různých
tvarů, provedení a velikostí, nejprve ve větších
městech, pak na nádražích ČD a dalších místech.
(viz www.knihobudka.cz) V našem okolí je knihobudka ve Vrchlabí, občas se u ní pořádají
veřejná čtení, další knihobudku najdeme v Jilemnici v telefonní budce. 
      V půli září se nové knihobudky zaskvěly také ve Studenci a Zálesní Lhotě, a to rovnou
čtyři. Jsou umístěny v autobusových zastávkách. Ve Studenci je to zastávka u pošty, kde
je možno si nejen vybrat knihu, ale také zahrát na klavír, další knihobudka je v zastávce
na Špici. V Zálesní Lhotě je knihobudka na zastávce u hasičské zbrojnice a druhá na za-
stávce na křižovatce. 
      Pravidla pro půjčování jsou prostá: knihu si lze půjčit a po přečtení vrátit, případně
si ji ponechat a místo ní přinést jinou. Pokud je v knihobudce místo, lze do ní darovat
knihy. Neboť kniha, která někomu doma překáží, může být pro jiného poklad. 
      Přejme našim novým knihobudkám dlouhý pokojný život a čtenářům mnohá ra-
dostná setkání s knihami!

H. Soukupová 
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sbOr dObrOVOLných hasIčů sTudenec

hasičské soustředění
starších dětí a dorostu
      Soustředění se konalo 26. 7.–29. 7. 2021. Sešli jsme se u hasičárny ve Studenci v 7.00,
nechali tam zavazadla a Péťa s Pepikem nás odvezli do Staré Paky na vlak. Odjeli jsme
v 7.35 směr Liberec. Tam byla veliká pauza na oběd. Prošli jsme obchodní domy, kde
jsme se pořád hledali. Nakonec byl sraz v Glóbusu. Tam jsme se najedli a letěli na vlak.
Vystoupili jsme v Hrádku nad Nisou a autobusem dorazili na Kristýnu. Bylo opravdu ve-
liké teplo. Pepa nám přivezl věci, tak jsme našli krásné místečko mezi břízkami a postavili
stany. Hned nato, hurá do vody. Pořádný kus od břehu bylo připevněno plovoucí molo.
Tam naše skupina doplavala a kdybychom je s Lídou občas nevolaly na nějaké ty spo-
lečné činnosti, možná by tam strávili celý pobyt. My jsme je ale zavolaly, takže z vody
nakonec vylezli a šli jsme se ještě večer projít na „Haťové chodníčky“ a Trojmezí. Když
nám vyhládlo, dali jsme si večeři v místní restauraci. Byl to krásný, teplý večer. 
      Ráno jsme vstávali kolem 7.30. Čekalo nás dobrodružství na řece Nise. Posnídali jsme
a vydali se k půjčovně. V 10.00 nám byly vydány lodičky, pádla, vesty a barely. Na vodu
jsme je donesli jako nic a už to frčelo. Byla to nádhera. Skoro jsme nemuseli pádlovat.
Bylo hodně vody, takže nás nesla celkem prudkým proudem kupředu. Už tuším, proč
Lídě a mě pán radil, abychom přes jez lodičku přenesly. Pokud se na to necítíme. (Jen
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mi není jasné, proč to poradil nám a ne
dětem…) Ale, nepodařilo se. Proud nás
nesl tak krásně, že bylo škoda zastavovat,
… nebo to nešlo? Každopádně jsme to sjeli
všichni bez nehod. Jen kluci se jednou
pěkně vykoupali. Ale jen proto, že jeli ne-
ukázněně a vymýšleli cestou spoustu hlou-
postí. Několikrát jsme se spojili a zatarasili
celou řeku. Pak jsme se snažili udělat pauzu
na svačinu. Odneslo to hodně větviček
podél řeky. Všechny se utrhly aniž by se po-
dařilo zastavit. Jedna pauza se přece jen
povedla … nakonec všem. Po břehu jsme
doběhli k sobě a svačiny jsme snědli. Když
byly vidět komíny veliké elektrárny, podle
instrukcí jsem volala, aby nám přivezli ko-
loběžky a odvezli lodičky. To byl ale nadlid-
ský úkol. Vůbec se mi nedařilo. Točili jsme
se s Lídou na vodě jako na kolotoči a vy-
metly všechno křáčí na krajích. Povedlo se
– nakonec se dovolala Barča. Přistát se po-
dařilo všem a vyzvedli jsme si koloběžky. Jely nádherně. Moc nás to bavilo, ale jen chvíli.
Pak už bolely nohy. Ještě, že byly děti tak hodné a občas na nás čekaly. V Hirschfelde
a Žitavě jsme se pokoušeli občerstvit, ale nějak se nám nedařilo najít restauraci s perso-
nálem ochotným s námi komunikovat. Takže jsme dojeli až na Kristýnu do skvělé restau-
race a posilnili se po náročném dni. Vrátili  jsme koloběžky a těšili se do stanu. Děti se
stejně šly ještě koupat, ale my vedoucí už jsme volili odpočinek. 
      Ve středu ráno jsme se po snídani vydali na celodenní pěší výlet. Celkem spočítáno
jsme ušli asi 24 km a pěkně se nám to časově natáhlo hlavně díky zkratkám, které nám
nabídly mapy.cz. Asi 2 km v lese mně děti dokonce nevěřily, že pod tím ostružiním cesta
je. Ale podle mapy to bylo správně.
Z kempu jsme šli  směrem na Vraní skály.
Chytily nás menší přeháňky, ale naštěstí pr-
šelo vždy, když jsme byli schovaní. Buď
v lese, nebo potom v malé hospůdce, kte-
rou kvůli nám pán otevřel po 14. hodině
a ještě našel dva druhy jídla od oběda. 
      Dalším cílem byl hrad Grabštejn. Po ná-
ročné cestě plné přeháněk – ani vlastně
nevím, jestli jsme se na něj těšili, ale podle
plánu byl prostě v cestě. Prohlídka nás za-
ujala. Byli jsme poslední výprava a slečna –
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zřejmě velice zapálená historička – nás pustila i do míst, kam prohlídky nesmějí, a ukázala
přestavby a vykopávky. Krčma v podhradí už měla také před zavíračkou, ale obsloužili
nás milé dámy. Tak jsme, jako vedoucí nafasovali ještě doporučené  vínečko na cestu.
Do kempu nám nevydrželo. Ale děti cestu našly. Jsou skvělé. Večer kluci rozdělali oheň
a nařezali opejkáčky. My jsme za odměnu sehnali buřtíky. Když se to dalo dohromady,
byla z toho bezva večeře. Po ní hráli balónkovou hru. Vodní balónky byly zbraně a byl to
pěkný mazec. Body dostali opravdu ti nejstatečnější … a nejmokřejší. 
     Tuto noc přichystali kluci pro ostatní noční hru. Počkali jsme na tmu a pak šli po dvo-

jicích stopovanou po svíčkách. Byl to krásný pohled. Všude tma a ticho, jen voda šplou-
chala v řece a na břehu svítila cesta světýlek. Byla plná úkolů, které jsme museli všichni
splnit. Místo strašidel tam bylo plno slimáků a na konci strašidelný výstřel. Ale odměna
byla sladká. Vraceli jsme se společně. Velikým zážitkem bylo sbírání svíček. Seberte si 50
rozehřátých čajových svíček, které vydrží tekuté ještě čtvrt hodiny po sfouknutí… 
      Ráno po snídani začalo balení stanů a věcí. Kupodivu to byl docela fofr. Děti jsou pro-
stě už tak šikovné, že nás vůbec nepotřebují. Pepa přijel pro věci a šli jsme společně do
restaurace na oběd. To byla dobrota. Do Hrádku jsme se tentokrát vydali pěšky. Času
bylo dost a cestu už jsme znali dobře. Vlak přijel včas a s malou přesedačkou v Liberci
jsme dorazili do Staré Paky, kde na nás čekal Martin a Pepik s odvozem do Studence.
Byli jsme příjemně unavení a plni krásných, společných zážitků. Moc všem děkuji za jejich
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čas. Pro mě byl strávený s milými přáteli, kteří mně vytvořili nádherné vzpomínky. 
Zúčastnili se:
Zuzka Tomášová, Vaneska Mencová, Jolanka Kolářová, Táňa Hamáčková, Zuzka Vanclová,
Radim Link, Filip Matuška, Josef Vancl a za vedoucí Barča Vanclová Lída Grofová a já
S odvozem nám pomáhali: Pepik Vancl, Péťa Hák a Martin Grof. Všem moc děkujeme. 

Verča Vánclová

mLadší děTI sOpTícI
      Ve dnech 12. 7.–16. 7. 2021 pořádal SDH Studenec „Týdenní putování dráčka Soptíka
tentokrát s názvem „Polámal se mraveneček“ (pro děti od 6 do 10 let). Zúčastnilo se ho
27 dětí a 3 pomocnice. Děti se ráno sešly v 8:00 v hasičárně a domů odcházely v 16:00.
Na obědy jsme chodili do školní jídelny. Na konci dne jsme rozdávali diplomy, medaile
a odměny za pilnou práci. Musím ale napsat, že tento rok začal tábor už v neděli, kdy
jsme šli všichni na test kvůli onemocnění covid19. Všichni jsme byli negativní, a tak jsme
se mohli těšit na krásný týden. 
      V pondělí jsme se sešli ráno v hasičárně a přivítala nás vedoucí Mirka v šatech zdra-
votní sestřičky. Všichni jsme proto věděli, jaké téma nás bude provázet tento týden. Po-
vídali jsme si o tom, jak je důležité být zdravý. Co pro to vše musíme dělat. Jak se starat
o své tělo zvenčí i zevnitř. Zopakovali jsme si, jaké části těla máme a jak se jmenují naše
kosti, svaly a vnitřní orgány. Vyrobili si vlastní lékárničku, do které jsme si uložili dětský
stetoskop, lupu, obvaz, injekční stříkačku v podobě tužky, bloček a spoustu dalších věcí.
Seznámili jsme se s Braillovým písmem a povídali si o lécích. Vyrobili jsme si vlastní mýdlo
a koupelovou sůl. Zopakovali si pravidla první pomoci, důležitá telefonní čísla a zahráli
si scénky se zdravotní tématikou. Moc nás bavilo i obvazování kamaráda a nošení ne-
mocného na nosítkách. Nezapomněli jsme ani na to, že ve zdravém těle zdravý duch,
a proto každé ráno nechyběla rozcvička. Zacvičili jsme si i s malými overbooly, které si
děti odnesly domů. 
      Na výlet jsme tento rok zamířili na Benecko a prošli si Lufťákovu stezku. Postavili jsme
nádherné domečky v lese a za odměnu jsme dostali Certifikát pravého Lufťáka. Při zpá-
teční cestě jsme se zastavili na zmrzlině. 
      Týden utekl jako voda a myslím si, že jsme si ho všichni užili. 
      Děkujeme všem sponzorům za krásné dary pro děti (Aromis – Podzimek – Horka
u Staré Paky, Jaromír Bulušek – Mechanizované zemní práce Studenec, Konzum U Se-
dláčků). Děkujeme Všem maminkám, které nám jako každý rok upekly výborné koláče.
A i ostatním rodičům za jejich dobroty a sponzorské dary. 
      Velké díky patří všem, které mi celý týden pomáhaly: Monika Esenderová, Veronika
Plůchová, Vlaďka Bulušková, Zuzka Weissová a Mariana Gregušová. Děkuji Vám za Váš
čas a pomoc. Vedoucí MH Miroslava Vanclová
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sOKOL sTudenec
akce sokola studenec
      V letních měsících uspořádala T. J. Sokol
Studenec několik vydařených akcí:
sokolský výlet – 15. srpna prošlo 20 účast-
níků naučnou stezku ve Víchové n. J. a na pa-
nelech hledaly obrazy Františka Kavána.
Vřelé doporučení na sváteční půldenní výlet. 
sokolský tábor – 16.–19. srpna. Pro 38 dětí
připravilo deset vedoucích pestrý třídenní
program. Téma tábora připomnělo OH
v Tokiu – při zahájení byl proveden slavnostní nástup, zapálen olympijský oheň, složen slib
účastníků a vrcholem byla návštěva olympijských medailistů – manželů Peckových. Náplň
všech tří dnů byla pro děti zajímavá a náročná – vyzkoušely základy atletických disciplín,
cviky obratnosti, míčové hry, celodenní výlet na Štěpanický hrad se setkáním s Bílou paní,
při výtvarném dopoledni si děti vyzdobily
trička s olympijskou tématikou, zakončení tá-
bora bylo tradičně v penzionu Trautenberk. 
soustředění lyžařské přípravky – poslední
prázdninový víkend se 10 dětí z lyžařské pří-
pravky zúčastnilo krátkého soustředění ve
Šp. Mlýně na Novopacké chatě. Počasí ne-
bylo vůbec letní, pršelo a bylo chladno, při
trénincích a hrách se děti unavily, ale večer
při společné zábavě únava zázračně zmizela. 



posvícenský koláč
      Druhá záříjová sobota ve Studenci je více jak 50 let ve znamení závodu v přespolním
běhu. Letošního 54. ročníku Posvícenského koláče se zúčastnilo 352 závodníků. Nejpočet-
nější byly nejmladší dětské kategorie, mužů startovalo 32. Studeneckých běžců se na star-
tovní čáru postavilo 82 (z toho bylo 7 mužů a jedna žena). Hlavní závod mužů byl zároveň
46. ročníkem Memoriálu Mirka Háka a zde putovní pohár Zdeňka Remsy získal František Vá-
genknecht z Nové Paky a bylo to již jeho třetí vítězství. Ze studeneckých běžců byl nejrych-
lejší Jan Záruba (zeť zakladatele závodu Zdeňka Karáska). Cenu Květy Jeriové pro nejlepšího
studeneckého závodníka získal za druhé místo starší žák Vojta Trejbal. Jaroslav Hák
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Memoriál M. Háka – 1. Fr. Vágenknecht
Nová Paka, 2. J. Král z Č. Třebové, 
3. Vl. Flégla z Vrchlabí

Vojta Trejbal získal putovní cenu
Květy Jeriové

Start děvčat na 50 m
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T. j. sOKOL sTudenec ZVe na sVá praVIdeLná cVIčení

pondĚlí

  17.30–18.30                  sTarší Ženy                              cvičitelky         Zdena Mačková
                                                                                                                                  Marie Nyklíčková

  18.45–19.45                  LyŽOVání                                    cvičitelé           Josef Boura
                                                                                                                                  Petr Plecháč

  20.00–21.30                  muŽI                                              cvičitelé           Petr Baudyš

ÚTerý

  15.00–16.00                  LyŽařsKá přípraVKa       cvičitelé           Jaroslav Hák
                                            (1.–3. tř.)                                                                  Michal Hák
                                                                                                                                  Vladimír Junek

  16.00–17.00                  rOdIče a děTI                         cvičitelky         Kateřina Zahradníková

  17.00–18.00                  LyŽOVání                                    cvičitelé           Josef Boura
                                                                                                                                  Petr Plecháč

  19.30–21.30                  TenIs muŽI                                cvičitel              Martin Štěpánek

  19.00–20.00                  Ženy (pILaTes)                        cvičitelky         Martina Kuříková
                                                                                                                                  Iva Exnerová

sTředa

  15.15–16.15                  TenIs ŽacTVO                         cvičitelka         Lenka Chrtková
                                                                                                                                  Michal Chrtek

  18. 00–19:00                  Ženy                                              cvičitelka         Ivana Kučerová
                                            (gymball, bosu…)

páTeK

  15.00–16.00                  LyŽařsKá přípraVKa       cvičitelé           Jaroslav Hák
                                            (1.–3. tř.)                                                                  Vladimír Junek

  16.00–17.00                  LyŽOVání                                    cvičitelé           Josef Boura
                                                                                                                                  Petr Plecháč

19.00–20.30                     VOLejbaL                                   cvičitel              Vladimír Junek

Všichni jste vítaní (i muži), přijďte si s námi zacvičit. 
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      Celkovou bilanci za podzimní část se-
zóny za všechny studenecké týmy přine-
seme tradičně v posledním čísle
Studeneckého zpravodaje. Poslední
mistrovský zápas čeká studenecké áčko až
v sobotu 6. 11. 2021, kdy by mělo na do-
mácím hřišti přivítat TJ Sokol Plavy. Přede-

hrávka jarní části sezóny v pozdních pod-
zimních termínech je vedena snahou řídí-
cího orgánu soutěže odehrát alespoň 55 %
zápasů sezóny. V tomto případě by byla se-
zóna i bez případného zahájení jarní části
považována za dohranou včetně postupů
a sestupů. 

spOrTOVní KLub
sTudenec
Fotbal
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orientační běh
      V závěru prázdnin proběhly další více-
denní závody se studeneckou účastí, bez
medailových umístění skončily třídenní
Pěkné prázdniny v okolí Malé Skály. Tradič-
ním závodem o posledním prázdninovém
víkendu je třídenní Cena Východních Čech,
kterou pořádala Lokomotiva Pardubice
v okolí Pusté Rybné. Velice cenného vý-
sledku dosáhl Šimon Buďárek, který vybojo-
val o pouhou sekundu 3. místo před svým
velkým soupeřem a kamarádem Matějem
Třešňákem z Jilemnice. V první etapě se da-
řilo Radce Uvizlové, která byla nejlepší v ka-
tegorii D21. V závěru srpna se závodu
Jihočeského žebříčku ve Slabcích u Českých
Budějovic zúčastnil Lukáš Link a doběhl si
pro kvalitní 3. místo v kategorii H21. S bilancí
podzimní sezóny Vás seznámíme v posled-
ním čísle Studeneckého zpravodaje. 

     Žebříček B Čistecká hůra
      Studenecký oddíl orientačního běhu
dlouho lákal zalesněný vrchol Čistecké
hůry ke zmapování a tím pádem k uspořá-

dání kvalitních závodů v orientačním
běhu. Na celostátní úrovni pořádal SK Stu-
denec pouze Český pohár štafet v soused-
ství Čistecké hůry na mapě Šturmův kopec
(mezi Vidochovem a Borovnicí). O dva roky
později v roce 2010 uspořádal SK Studenec
závod Žebříčku B na mapě Holubí vrch
mezi Mostkem a Horní Brusnicí. Celorepu-
blikový závod je většinou svěřován velkým
klubům s potřebným zázemím, a tak jsme
v roce 2019 byli úspěšní jen se žádostí
o uspořádání Žebříčku B pro Čechy v září
2020. V průběhu jarních měsíců 2020 byla
připravena mapa celého prostoru, ale
omezení sportovních akcí přineslo odlo-
žení závodu o jeden rok. U příležitosti to-
hoto závodu bychom chtěli čtenáře
Studeneckého zpravodaje podrobněji se-
známit s přípravou a vlastní realizací tako-
vého závodu, který uspořádal SK Studenec
4. a 5. září 2021. 
      Prvním předpokladem je kvalitní zpra-
cování mapy, které pro nás zajistil zkušený
mapař Tomáš Leštínský. Zpracoval ji však
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na jaře roku 2020 a po odložení závodu
bylo nutno na jaře 2021 mapu revidovat
o vytěžené kůrovcové porosty a další
změny. Náklady na pořízení této mapy do-
sáhly celkové částky 85 tisíc korun. Další
nezbytnou podmínkou k uspořádání zá-
vodů v orientačním běhu jsou souhlasy
vlastníků a lesních hospodářů jednotlivých
pozemků, což v případě Čistecké hůry
vzhledem k zahraničním vlastníkům ně-
kterých pozemků nebylo vždy jednodu-
ché. Základem úspěchu závodu je
i vhodné centrum neboli shromaždiště zá-
vodu, které musí mít dostatečnou plochu
pro parkování aut a celkové pořadatelské
i závodní zázemí. K tomuto závody byla vy-
užita louka u železniční trati před Borovnicí
a poděkování patří především vlastníkovi
pozemku společnosti Agro Měřín a za vy-
sečení potřebných ploch farmě Bušákovi.
Po získání těchto souhlasů je třeba ozná-
mit tuto sportovní akci na příslušné od-
bory životního prostředí. 

      Po splnění těchto administrativních po-
vinností je možno zahájit vlastní přípravu
závodu, v tomto případě dvojzávodu, v so-
botu krátké trati a v neděli dlouhé trati.
První část pořadatelů připravuje vlastní
tratě závodu, do prostoru závodu musí být
rozmístěno okolo 80 kontrol pro více než 30
různých tratí, stavitel tratě určí jejich rozmís-
tění a na zvolená místa umístí lístky s kódy
kontrol. V den závodu jsou dalšími pořada-
teli umístěny na označená místa stojany na
kontroly a další pořadatelé poté na stojany
roznesou vyčítací krabičky. Touto trojí kon-
trolu je zajištěno správné umístění kontrol,
neboť v případě chybného umístění může
dojít ke zrušení příslušné kategorie a vrá-
cení startovného. Vzhledem k ceně jed-
noho kompletu (stojan, vyčítací krabička,
lampion) okolo 3. 500 Kč, takže je do lesa
umisťováno sportovní zařízení za více než
čtvrt milionu korun. 
      Druhá část pořadatelů zajišťuje vlastní
průběh závody, připravit rozpis a pokyny
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pro závodníky (v letošním roce rozšířené
o dokumentaci dle mimořádných opatření
Ministerstva zdravotnictví vzhledem k ak-
tuální epidemiologické situaci), evidovat
přihlášky a vystavit klubům podklady pro
bezhotovostní platbu startovného. Poté již
hlavní část přechází na „závodní výpočetní
středisko“, nejprve zpracovat startovní lis-
tiny, v průběhu závodu tisknout průběžné
výsledky a současně je zveřejňovat na on-
line výsledcích na webu a nakonec zpraco-
vat oficiální výsledky. 
      Třetí část pořadatelů zajišťuje tech-
nické zázemí závodu, musí zorganizovat
zaparkování více než 400 osobních auto-
mobilů, postavit zázemí shromaždiště
včetně mobilních záchodů, start, cíl a pro-
story pro občerstvení závodníků nejen po
doběhu do cíle, ale i na trati a v neposlední
řadě i stánky pro prodej občerstvení. Ná-
ročná je i příprava závěrečného vyhlašo-
vání nejlepších včetně pořízení
jednotlivých cen pro 72 vyhlašovaných zá-
vodníků v sobotu i v neděli. 
      Předáním cen však vlastní závod pro
pořadatele nekončí, nejprve náročný úklid
a ošetření veškerého materiálu, vyúčto-
vání, zpracování protokolu o závodu
včetně odvodu stanoveného podílu ze
startovného Českému svazu orientačních
sportů a vyrovnání všech vzniklých pohle-
dávek a závazků. 

      Jednou z důležitých součástí úspěš-
ného závodu je příznivé počasí, což nám
v případě tohoto dvojzávodu vyšlo na 100
procent. Neméně důležitá je i ochota
všech pořadatelů, kteří se na přípravě
a vlastním průběhu závodu podíleli, za což
jim patří to největší poděkování, stejně
jako partnerům závodu. 
      A na závěr trochu statistiky. Do cíle so-
botního závodu doběhlo 861 závodníků
a v hlavní kategorii žen zvítězila Zuzana
Jedličková z OK 99 Hradec Králové, mezi
muži byl nejrychlejší Martin Janata z Ta-
tranu Jablonec nad Nisou. Ze studenec-
kých závodníků si nejlépe vedli Bára
Chrástová a Šimon Buďárek, kteří
v mistrovské kategorii starších žáků získali
shodně cenné třetí místo, v kategorii H10N
zvítězil Kryštof Junek. V neděli se zapsalo
do výsledkové listiny 739 závodníků a mezi
ženami si vítězství zopakovala Zuzana Jed-
ličková, mezi muži patřilo prvenství On-
dřeji Kazdovi ze Sportcentra Jičín (pro
zajímavost náročnou trať v kopcovitém te-
rénu Čistecké hůry o vzdušné vzdálenosti
11 km s 24 kontrolami absolvoval za 84
minut). Dva nejlepší studenečtí závodníci
si v neděli svou bilanci ještě vylepšili,
Šimon Buďárek zvítězil v H14 a Bára Chrás-
tová skončila v D14 na druhém místě,
navíc v kategorii H14D zvítězil Petr Po-
chop. 
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ostatní sporty
      Studenečtí atleti v kategorii dospělých
hostují v týmových soutěžích podle místa
svého současného bydliště, Marek Uvizl
v ASK Slavia Praha, Honza Kresinger v SK
České Budějovice a Radka Uvizlová v SK

Šternberk. Marek Uvizl si znovu zlepšil svůj
nejlepší osobní výkon v běhu na 3000 m
časem 8:29. 0. Mladí alpští lyžaři absolvo-
vali druhé letní soustředění v okolí Tře-
boně. 

PaedDr. Petr Junek
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OreL
Orlovna má nová okna
      Po zušlechtění okolí orlovny v loňském roce došlo letos na další etapu. Tou byla vý-
měna starých nevyhovujících oken. Kvůli vytížení orlovny musela být tato stavební akce
dokonce dvakrát odložena. Nakonec se však vše podařilo a díky dotaci, kterou jsme na
nová okna získali, a také díky úsporným opatřením předchozích let máme v orlovně
nová okna. Vše se podařilo ještě do konce prázdnin, a tak jsme mohli poslední prázdni-
nový pátek nová okna společně oslavit „grilovačkou“ u orlovny. 

studenecké mixy 2021
      Tradiční orelskou akcí v závěru léta bývá volejbalový turnaj Studenecké mixy. Letos
se k orlovně sjelo celkem 6 týmů. Po letech chyběl tradiční účastník Balvani z Jablonce
nad Nisou. Zato se představily hned 4 studenecké týmy, a to Sokol, 2 družstva Orla
a čtvrtý tým s názvem Taky ptáci byl sestaven z velké části taktéž ze členů jednoty Orla.
V noci před turnajem nám vydatně zapršelo, a tak nás ráno čekalo nejprve vysoušení
hřiště. I přes nejistou předpověď nakonec už počasí vydrželo a turnaj se i přes menší
přepršky v klidu dohrál. Titul nakonec neobhájil domácí Orel a z celkového prvenství se
radoval tým Kongo, který byl poskládán z hráčů z různých koutů Královéhradeckého
kraje. Žádné utkání se nakonec nehrálo jako třísetová bitva. Všechna utkání tedy skončila
poměrem 2:0, a tak ani ve výsledné tabulce nejsou vidět žádné těsné rozdíly. 

sTudenec



KoneČná TaBulKa
1.  Kongo          10:0              15
2.  orel a           8:2                 12
                              (Jana Háková, Lenka

Chrtková, Markéta Šim-
ková, Michal Chrtek, Petr
Mečíř ml., Pavel Urban,
Jan Vancl)

3.  orel B           6:4                 9
                              (Jaroslava Mečířová, Mar-

kéta Urbanová, František
Kuřík, Petr Kuřík, Vít Kuřík,
Šimon Urban, Václav Urban)

4.  Čistá              4:6                 6
                              (ze studenečáků Lenka

Spurná)
5.  sokol            2:8                 3
                              (Markéta Šolcová, Dita Vy-

drová, Tomáš Exner, Jakub
Šolc, Martin Štěpánek,
Karel Tomáš)

6.  Taky ptáci   0:10              0
                              (Helena Horáčková, Kateřina

Horáčková, Denisa Zahrad-
níková, Adam Fišar, Pavel
Horáček, Vojtěch Horáček,
Jakub Hylmar, Vít Hylmar)

V soutěži o nejužitečnější hráčku byla
ostatními týmy nejvýše ohodnocena Lenka
Chrtková (foto dole) z týmu Orel Studenec.
Stejnou cenu v kategorii mužů získal Mar-
tin Adamíra z týmu Kongo. 
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dětské odpoledne
se obešlo bez deště
Neděle po volejbalovém turnaji patří už tradičně
dětem, kterých se letos na dětském odpoledni
sešlo rekordních více než 150. Ještě půl hodinky
před zahájením nám opět vydatně zapršelo, aby
v průběhu soutěží už byl klid a děti si mohly
v klidu odpoledne užít. Tato akce je vždy podpo-
rována ze strany studeneckých sponzorů, kterým
tímto velice děkujeme. Dále děkujeme také hlav-
ním partnerům akce, kterými jsou Obec Stude-
nec, krajská organizace KDU-ČSL a Farnost
Studenec. 
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Volejbalistky zahájily 9. října doma se slavií
      Volejbalistky zahájily mistrovskou soutěž krajského přeboru po uzávěrce tohoto zpra-
vodaje. Už před začátkem soutěže však bylo jasné, že to letos opět nebude jednoduché.
Z rodného Studence se nám odstěhovala jedna z opor Jana Horáčková (dnes už Klímová)
a při dlouhodobých absencích se poněkud snížil výškový průměr týmu. Výsledky tedy
přineseme poprvé v příštím vydání zpravodaje. Nejbližší domácí utkání našich žen:

13.11. 10.00 orelstudenec–vkhradeckrálové
27.11. 10.00 orelstudenec–sokoltřebechovicep.o.
11.12. 10.00 orelstudenec–orelhradeckrálové
15.1. 10.00 orelstudenec–volejbalčervenýkostelec
29.1. 10.00 orelstudenec–vkhronov

      Podrobné informace a výsledky můžete pravidelně sledovat na:
      https://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=HK-Z1&skupina=HK-Z-1

stolní tenisté zahájili v okresním přeboru
      Stejně jako volejbalistky i stolní tenisté zahájili soutěž až po uzávěrce tohoto Zpra-
vodaje. Muži nastoupili v okresním přeboru 1. třídy (nejvyšší okresní soutěž v semilském
okrese). V domácím prostředí se muži aktuálně představí v těchto nejbližších termínech:

30.10. 9.00 orelstudenec–sokolturnove
20.11. 9.00 orelstudenec–sokolhorníBranná
20.11. 13.00 orelstudenec–sokolkošťálova

      Podrobné informace a výsledky můžete pravidelně sledovat na:
      https://stis.ping-pong.cz/tabulka/svaz-420608/rocnik-2021/soutez-4660

svatomartinský večer
      Tradiční orelskou podzimní akcí je již několik let Svatomartinský folkový večer, který
se letos uskuteční (pokud situace dovolí) v sobotu 13. listopadu od 20:20:20 v orlovně.
Folk a Country budou hrát a zpívat Figury (Markéta Šimková, Markéta, Lída, Dominik
a Vašek Urbanovi), které letos slaví 30 let od založení kapely. Přijďte společně s námi
ochutnat letošní mladá moravská vína a oslavit kulatiny naší amatérské kapely, těšíme
se na vás. 

Výroční členská schůze snad v orlovně
      Všechny členy i příznivce zveme také na Výroční členskou schůzi, která se uskuteční
v pátek 7. ledna 2022 (doufáme, že tentokrát už zase živě v orlovně, nikoliv na internetu).
Zahájíme mší svatou od 18:00 v kostele ve Studenci. Pracovní program se pak přesune
na 19:00 do orlovny. 

Václav Urban



pořádá jednota Orla ve Studenci

svatomartinský

v e č e r

sobota

13.
listopadu

2021
začátek ve 20:20:20

            ochutnávka
mladých moravských vín

orlovna
STUDENEC

dobrovolné vstupné

figuryhraje kapela

Markéta Šimková, Markéta,
Lída, Dominik a Vašek Urbanovi

slavíme 30 let od založení kapely
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skauti studenec
      Milí čtenáři Studeneckého zpravodaje,
rádi bychom se s vámi podělili o zážitky
z našeho letošního tábora a také ze zahá-
jení nového skautského roku. 
      Letos o prázdninách jsme vyrazili na již
11. letní tábor v řadě. Po loňské skvělé zku-
šenosti jsme se rozhodli, že chceme tábořit
na stejném místě jako loni, nedaleko Mni-
chova Hradiště v Kozmicích. Táboru před-
cházelo několik společných brigád, kdy
jsme chystali materiál na stavění tábora,
aby nám to pak ulehčilo práci na samot-
ném táboře. Vedoucí vyrazili na zelenou
louku jako první a začali se stavěním ku-
chyně a dalších staveb. O den později pak
dorazili skauti a skautky (nejstarší děti) na
kolech. Postavili si svá tee-pee, v kterých
po čas tábora spali. A v sobotu konečně
dorazila i vlčata a světlušky (nejmladší děti)
a tábor mohl naplno začít. Hodně staveb
se dodělávalo ještě ze začátku tábora, ale
postupem času jsme se začali ponořovat
do táborového moodu. Letos jsme měli
dvě témata – starší děti měly Mafii a mladší
děti měly Kryštofa Kolumba. Jednotlivé
etapové hry byly odděleny a i ostatní pro-
gramy probíhaly pro každou věkovou ka-

tegorii zvlášť. Navštívil nás také p. Jiří Ja-
koubek a odsloužil nám venkovní mši sva-
tou. Celý tábor jsme si moc užili. Hráli jsme
spoustu her do celotáborovky, vyzkoušeli
jsme si netradiční, ale i tradiční sporty. Ně-
kolikrát jsme navštívili i místní koupaliště.
Děti se vystřídaly také na službě v kuchyni,
kdy všichni zvládli bravurně uvařit pro celý
tábor. A to není zas tak jednoduché uvařit
na polní kuchyni naší výroby pro padesát
lidí. Družina Mravenců letos na táboře pře-
stoupila do oddílu skautů a skautek. Jako
každý rok proběhl také slibový oheň, který
měl velmi silnou atmosféru. Proběhlo ně-
kolik tematických večerů a ani noční hra
a přepady nechyběly. Když poslední den
přijeli rodiče na tábořiště, otevírali jsme
slavnostní bránu, kterou budovalo několik
silných skautů v čele s br. Dubem. Z tábora
jsme odjížděli plni dobrodružství a radosti
zpět domů. Doufáme, že i všechny děti si
tábor užily a pojedou třeba příští rok zas.
Velké díky patří všem vedoucím, za uply-
nulý skautský rok a za celý tábor, který pro
vedoucí představuje skoro tři týdny jejich
volného času. A rádi bychom také poděko-
vali rodičům dětí za jejich podporu a za to,
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že nám děti na tábor svěří a pomůžou
s čímkoliv je potřeba. 
      Po táboře bývá většinou delší pauza od
skautské činnosti, ale pro vedoucí je to čas
plný plánování a řešení, kdo povede jako
družinku apod. Naštěstí se všechno po-
vedlo zdárně vyřešit a naplánovat a ke
konci září proběhla Zahajovací schůzka se
slavnostním ohněm. Letos jsme se roz-
hodli přijmout družinku 14 nových dětí,

takže v pátek se nás sešlo okolo šedesáti.
Každý z nás pak hodil do ohně přání oddí-
lům pro letošní rok. 
      Všichni doufáme, že se letos už ko-
nečně budeme moci scházet normálně
venku a ne pouze přes počítač. Na podzim
nás totiž čeká spousta úžasných akcí,
o které by byla škoda přijít. 

Za skauty Studenec sestry Vajíčko a Terka
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sTudenečácI, 
cykloparta z Krkonoš, z. s. 
      Už nám zase uběhl nějaký čas a cyklo sezona je na svém konci. Na sklonku léta jsme
spolu s cyklopartou zažili ještě dvě velké a povedené akce. Dne 21. srpna za krasného
počasí jsme projeli tradiční Čistecký pedál. Účast Studenečáků byla opravdu hojná, jestli
si vzpomínám správně, tvořili jsme 13% účastníků. Trasa vedla přes Pecku, Byšičky a Ho-
řický Chlum zpátky do Čisté. V okolí Byšiček jsme projížděli za dva týdny znovu a opět
za perfektního počasí. To jsme vyjížděli ze Studence jako nultý a zkušební ročnik. Trasa
měla 63km a projel jí slušný počet cyklistů. Díky všem, že jste s námi vyrazili! Na závěr
jsme se sešli u kabin na krátké oficiální zhodnocení dosavadního působení cykloklubu
a cyklovýletu. Pozitivní ohlas nás namotivoval do příprav akce pro veřejnost v roce 2022.
Počítáme, že na Studeneckou cyklorundu vyrazíme 3. 9. 2022. V průběhu září jsme se
zapojili do příprav místností na obecním úřadě pro výstavu věnovanou panu Remsovi.
Bylo nám ctí a úspěch výstavy nás moc těší. 
Přeji Vám všem krásný podzim. 

Jan Hák, foto Vít Antoš
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Posezení s harmonikáři
u kabin SK Studenec
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      Harmonikáři a další hudebníci se sešli
letos v létě u nových kabin SK Studenec
dvakrát. 
      Nejprve ve čtvrtek 22. 7. 2021 přijala po-
zvání „Packá sebranka“ z Nové Paky a okolí
ve složení Štěpán Válek, Jan Říha, Luboš
Stuchlík, Josef Zajíc. Doplnil ji Jiří Fišera,
Josef Hák, Luděk Boura a Mirek Jezdinský.
Příjemný teplý letní podvečer přilákal k po-
sezení u kabin mnoho posluchačů. 
      Na druhé posezení s harmonikáři 19. 8.
2021 přijel až ze Všeně u Turnova Ladislav
Vošvrda, 
harmonikář roku 2020 z loňského velkého
setkání harmonikářů v Bukovině. Za po-
moci své aparatury hrál a zpíval oblíbené
písničky „Veselé trojky Pavla Kršky“. Prů-
běžně se jeho vystoupení střídala s„Packou

sebrankou“, opět doplněna harmonikáři ze
Studence a Čisté. Pestřejší však bylo nástro-
jové obsazení. Jana Říhu s houslemi nahra-
dil Franta Pavlíček a Štefan Válek vyměnil
harmoniku za saxofon, takže složení hudeb-
ních nástrojů bylo opět velmi pestré. Har-
moniky, saxofon, trumpety, housle
a vozembouch. Byla to prostě už skoro ka-
pela. Propagace akce ze strany vedoucího
stánku přilákala ještě větší počet poslu-
chačů než minule. Myslím si, že si večer užili
nejenom muzikanti, ale i všichni posluchači.
Všem přítomným patří velké poděkování za
účast. Speciální poděkování však patří také
vedoucímu a obsluze ve stánku, kteří se
o všechny příkladně starali. Byl to opět
velmi příjemný večer

Mirek Jezdinský
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muZiKanTsKé seTKání v orlovnĚ
mĚlo sKvĚlou aTmosFéru
      V sobotu 2. října se v orlovně sešlo několik muzikantů, aby si společně zahráli a za-
zpívali. Zároveň jsme zavzpomínali na naše muzikantské předky Josefa Tomáše, dlou-
holetého kapelníka studenecké dechovky a Zdeňka Urbana, který vedl více než 25 let
chrámový sbor ve Studenci. I v publiku sedělo mnoho hudebníků a skvělých zpěváků,
a tak zejména, když se všichni zpěvem přidali, bylo v orlovně pěkně veselo. 
      Program obou koncertů jsme zahájili ve stylu folk a country s naší kapelou Figury,
která letos slaví kulatiny (30 let). Písní Karla Kryla Karavana mraků jsme si nejen připom-
něli doby hluboké totality, ale zároveň jsme si mohli uvědomit nadčasovost textu této
písně. Folk a country část jsme zakončili písní Michala Tučného Tam u nebeských bran,
kterou si s námi zazpívali snad všichni zúčastnění. 
      Následoval saxofonový kvartet, v němž se představil pan učitel Jiří Horáček z jilem-
nické ZUŠ se svými bývalými žáky Markétou Urbanovou, Jendou Tomášem a Dominikem
Urbanem, kteří nám zahráli skladby Jaroslava Ježka David a Goliáš a Cariocu, ale i popu-
lární In the mood od Glenna Millera. Dominika pak vystřídal jeho bratr Šimon a Jendu
Luděk Boura, člen Státní opery v Praze a v klarinetovém kvartetu nám zahráli Brahmsův
Uherský tanec, skladbu Lehké prsty, ale také Oh lady be good od George Gershwina. 
      Trumpetový soubor, v němž pod vedením pana učitele Daniela Bismilera, kapelníka
Semilské dvanáctky, vystoupili jeho žáci Tomáš Urban a Jakub Procinger, zahrál několik
drobných skladeb včetně Korunovačních intrád od Jiřího Ignáce Linka. Za doprovodu
kláves Petra Novotného zazněla také skladba Hallelujah od Leonarda Cohena a divoký
jezdec od Roberta Shumana. 
      V závěru večera jsme zahráli několik skladeb s naším rodinným souborem JTband.
Nechyběl Magický duet, skladba, kterou jsme si připomněli letní bál, který jsme museli
už po dva roky zrušit kvůli epidemické situaci. Po skladbě American patrol jsme zakončili
směsí v rytmu blues Stříbrný měsíc, Modrý měsíc, Klokočí. To už ale netrpělivě čekali
ostatní účinkující, aby zasedli za retro pulty studenecké dechovky, abychom se v úplném
závěru sešli na pódiu úplně všichni a zahráli si společně směs polek Jaromíra Vejvody
včetně slavné písně Škoda lásky. To už zpívala celá orlovna. Atmosféra pak vygradovala
při směsi Něbola som veselá od slavné Moravanky. 
      Výtěžek koncertu byl odeslán Základním uměleckým školám, na nichž působí učitelé,
kteří se účastnili tohoto koncertu. za všechny zúčastněné muzikanty V. Urban
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        Podzim nám přináší občas sychravé
dny, které chceme strávit v suchu a teple.
I v tento čas, který nepřeje dlouhým túrám
po horách, však nabízí možnosti, jak po-
znávat Krkonoše. Vypravte se za historií
i současností, řemeslem, legendami, pří-
rodními zajímavostmi nebo jedinečnou
technikou do některého z krkonošských
muzeí a galerií. Dozvíte se v nich mnoho
užitečných informací, které inspirují k dal-
ším cestám za poznáním, až venku vy-
svitne sluníčko. 

        Když vyrazíte s dětmi, jistě je potěší
návštěva výstavy dokrakonošovavesvo-
boděnadúpou. V prostorách informač-
ního centra najdete pohádkový svět
bájných bytostí se zvuky krkonošského
lesa a zpěvem ptáků, nebo nahlédnete do
podzemí s permoníky. A zajisté tu potkáte
i pána hor, Krakonoše. Jedinečná legenda
o drakovi zase ožije v prostorách Galerie
draka v trutnově. Drak je symbolem
města a díky mechanickému divadlu, zvu-
kovým i vizuálním efektům na dračí téma
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Do Krakonošova
Svoboda nad Úpou
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se budete cítit jako v jeho sluji. Malým i vel-
kým milovníkům ručních prací nabízí
ideální zázemí tkalcovskémuzeumdům
podjasanemv trutnově–voletinách. Je
to jedinečné místo, kde vám přiblíží život
v krkonošských chalupách a řemesla, která
si můžete vyzkoušet. Ukázku řemesel
a zručnost místních obyvatel představí vý-
stava starých řemesel, modelů budov,
krakonošů a betlémův dolnímdvoře.
V prostorách obecního úřadu se také do-
zvíte postupy dolování a zpracování že-
lezné rudy nebo svážení dřeva z hor.
Nadšenci pro řemesla by jistě neměli opo-
menout Muzeumkrkonošskýchřemesel
v poniklé. V roubené stodole najdete ex-
pozice věnující se zemědělství, zpracování
lnu, výrobě másla, ševcovině, truhlařině,
tesařině, nebo také hospůdku, módu
a módní doplňky 1. republiky a další. Stá-
lou expozici o ne vždy lehkém životě v Kr-
konoších představuje Muzeuma galerie
starýkravínv RokytnicinadJizerou ve

Tkalcovské muzeum Dům pod jasanem,
Trutnov

Harmony Bunker Expositoin, 
Špindlerův Mlýn
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Františkově. K vidění jsou nástroje, jimiž si
lidé dříve obstarávali obživu, světnice
s předměty každodenního používání či
sbírka hasičské techniky. Milovníci historie
jistě rádi navštíví harmonyBunkerexpo-
sitionveŠpindlerověMlýně. Unikátní vý-
stavba protiatomového krytu v hotelu
Harmony Club byla zahájena v roce 1984,
a nejspíš by nikoho nenapadlo, že se stane
veřejně přístupným místem. Historii lyžař-
ského sportu se věnuje skimuseumvhar-
rachově. Expozice mapuje vývoj harra-
chovského lyžování a k vidění tu jsou ví-
tězné poháry i medaile úspěšných harra-
chovských lyžařů či ski staré více než sto
let. Jeden z důležitých dopravních pro-
středků nejen pro cestovatele je vlak.
A právě v Krkonoších máme dvě jedinečné
tratě, o kterých se více dozvíte právě
v muzeu. ŽelezničnímuzeumMartinice
v krkonoších je věnováno hlavně stanici
Martinice, která v roce 2016 byla zapsána
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Muzeum a galerie Starý Kravín, 
Rokytnice nad Jizerou

Železniční muzeum Martinice v Krkonoších
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mezi kulturní památky České republiky.
AMuzeumozubnicovédráhyv kořenově
představuje expozici zaměřenou na sou-
časnost i budoucnost ozubnicové trati
z Tanvaldu do Kořenova, a navazující trati
do Szklarske Poręby. Spojení historie, tech-
niky a architektury nabízí Muzeum vá-
penkav horníchalbeřicích. Muzeum bylo
postaveno na osmiboké kamenné věži
šachtové vápenky z 19. století, která je
chráněnou kulturní památkou. Expozice
představuje na životech zdejších lidí sedm
století albeřického údolí. Stále živou histo-
rií je krkonošské podzemí. Významným lo-
kalitám Berghaus v Černém Dole a Ko-
várna v Obřím Dole se věnuje Muzeum
podzemíkrkonošv černémdole. V pro-
storách obecního úřadu, i mimo něj, si mů-
žete prohlédnout historické fotografie

a důlní exponáty, repliku dřevěné stoupy
na drcení rudy či důlní vozíky. Pokud se vy-
pravíte hlouběji do podhůří Krkonoš, nav-
štivte Městskémuzeumhostinné, které
sídlí v prostorách zrekonstruovaného Fran-
tiškánského kláštera. Také příslušníkům
řádu sv. Františka, kteří ve městě působili,
je věnována část expozice. Najdete zde
mimo jiné originální kolekci vyřezávaných
figurálních včelích úlů z konce 18. století. 
        Další krásné muzejní expozice, které lze
v Krkonoších navštívit, najdete na stránkách
www.krkonose.eu/muzea-galerie. 

Alena Pacholíková
oblastní destinační společnost Krkonoše –

svazek měst a obcí
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hasiČi radí oBČanům
aby u nás nehořelo – spalinové cesty
Babí léto a následné měsíce s sebou přinášejí pokles teplot a leckdo z nás si pak rád za-
topí v kamnech či v krbu. Idylka je to kouzelná, ale aby zůstala zachována po celou top-
nou sezónu, je důležité věnovat čas údržbě a kontrole spalinových cest včetně
spotřebičů paliv. Požár, vzniklý na základě lidské nedbalosti úzce související s technickým
stavem komínu a způsobem topení, je totiž velmi častým jevem. 
Abychom požáru předešli, je nutné zajistit řádný stavebně technický stav komínů (zpra-
vidla svislá konstrukce s jedním nebo více otvory, které slouží k odvodu kouře z tepel-
ných spotřebičů) a kouřovodů (roura spojující kamna s komínem) s připojenými
tepelnými spotřebiči. 
Zásady požární bezpečnosti při provozu komínů a spotřebičů paliv jsou pro fyzické
osoby, podnikající fyzické osoby i pro právnické osoby obsaženy v ustanovení §43–47
zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a vyhlášce č. 34/2016 Sb., o čištění kontrole
a revizi spalinové cesty. V souladu s uvedeným nařízením si každý musí počínat tak, aby
při provozu komína a kouřovodu (dále jen „spalinová cesta“) a spotřebiče paliv nedo-
cházelo ke vzniku požáru. Provoz spalinové cesty se považuje se vyhovující z hlediska
ochrany zdraví, života nebo majetku osob, jestliže se čištění, kontrola a revize spalinové
cesty provádí způsobem podle tohoto zákona. 

a kdo a kdy tedy provádí kontrolu, čištění a revizi?
      •   Kontrolu a čištění spalinové cesty může provést pouze osoba, která je držitelem

živnostenského oprávnění v oboru kominictví (kominík). Kontrola a čištění spali-
nové cesty se provádí ve stanovených lhůtách, které jsou závislé na druhu paliva
a výkonu připojeného spotřebiče. svépomocílzeprovéstpouzečištěníspalinové
cesty,k nížjepřipojenspotřebičnapevnápalivao výkonudo50kWvčetně,
a čištěníspalinovécesty,kterásloužíproodvodspalinodnáhradníchzdrojů
elektrickéenergie(dieselagregáty).O provedené kontrole spalinové cesty musí
kominík vyhotovit Zprávu o provedení čištění a kontroly spalinové cesty. Pokud
čištění prováděla svépomocí podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, musí
o tomto čištění učinit písemný záznam. 

      •   Revizi smí provádět držitel profesní kvalifikace kominík – revizní technik spalinové
cesty. Zda má dotyčná osoba příslušnou kvalifikaci si lze ověřit na stránkách MV GŘ
HZS ČR: https://aplikace.hzscr.cz/revizni-technik-spalinovych-cest/. O jejím výsledku
vyhotoví Zprávu o revizi spalinové cesty, jejíž nedílnou součástí je Technický protokol
revize spalinové cesty. Revizemusíbýtprovedenavždypředuvedenímnovéspa-
linovécestydoprovozunebopokaždéstavebníúpravěkomínu,přizměnědruhu
palivapřipojenéhospotřebičepaliv,předpřipojenímspotřebičepalivdonepo-
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užívanéspalinovécesty,předvýměnounebonovouinstalacíspotřebičepaliv(vý-
jimkauvedenavevyhlášce),pokomínovémpožáru,přivznikutrhlinvespalinové
cestě,jakoži přivznikupodezřenínavýskyttrhlinvespalinovécestě.

      •   Lhůty k provedení jsou uvedeny v příloze č. 2 vyhlášky č. 34/2016 Sb. o čištění, kon-
trole a revizi spalinové cesty: https://www.hzscr.cz/clanek/cisteni-kontrola-a-re-
vize-spalinovych-cest.aspx

Po údržbě spalinových cest nám ještě zbývá zaměřit se na další článek vytápění, kterým
je spotřebič paliv, tzn. topidlo (kotel, kamna) 

hasičiradí,cojenutnédáledodržovat,abychompředešlipřípadnémupožáru:
      •   Správnou instalaci a údržbu topidel. Vždy se řídit návodem výrobce, v žádném pří-

padě neinstalovat topidla bez odborné pomoci. 
      •   Bezpečnou vzdálenost topidla od dalších předmětů v místnosti, stavebních kon-

strukcí a podlahových krytin. Zajistit kvalitní tepelnou izolaci a ochrannou nehoř-
lavou podložku pod topidlo. 

      •   Dostatečné odvětrávání topidla (prevence otravy). 
      •   Použití druhu paliva určeného pro dané topidlo (nepoužívat odpad z domácnosti). 
      •   Bezpečné nakládání s žhavým popelem (nechat vychladnout a pak umístit do ne-

hořlavých nádob, které jsou neporušené, uzavíratelné a umístěné v bezpečné vzdá-
lenosti od hořlavých látek). 

Nezapomeňte, prevence je řešení, které se vyplatí!

varování obyvatelstva
Slyšíte občas zvuk sirény a nevíte, co to znamená, nebo co byste měli dělat? Máte pocit,
že Vás „houkání“ obtěžuje a že je k ničemu? Pojďme si společně osvětlit význam varování
obyvatelstva. 
Varování obyvatelstva je prvořadým opatřením ochrany obyvatelstva. Jeho účelem je
informovánío hrozícímnebezpečía předáníinformacío neodkladnýchopatřeních
k zajištěnívašichživotůa zdraví. K varování se využívají rotační a elektronické „mluvící“
sirény, místní rozhlasy, mobilní vyhlašovací prostředky (např. mobilní sirény, výstražná
rozhlasová zařízení na vozidlech zasahujících složek). Dále může být varování provedeno
přímo, varováním občanů příslušníky zasahujících složek a prostřednictvím rozhlaso-
vého a televizního vysílání. 
k varováníobyvatelstvasloužíjedenvarovnýsignál,a to„všeobecnávýstraha“.Vy-
hlašuje se kolísavým tónem sirény po dobu 140 s. Kolísavý tón může zaznít 3× po sobě
v tříminutových intervalech. U elektronických sirén, místních rozhlasů a mobilních sirén
po zaznění všeobecné výstrahy následuje tísňová informaceo charakteruohrožení
(např. „Nebezpečí zátopové vlny“, „Chemická havárie“ „Radiační havárie“…). Všeobecná
výstraha je vždy pokynem pro ukrytí v budovách a pro získání dalších informací o příčině
vyhlášení tohoto varovného signálu. 
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dalšísignály,kterémůžeteslyšet,nejsouvarovnýmisignály! Signál „Zkouška sirén“
slouží k ověřování provozuschopnosti varovného systému. Provádí se zpravidla každou
první středu v měsíci ve 12. 00 hodin a je vyhlašována nepřerušovaným tónem sirény
po dobu 140 sekund. U elektronických sirén po provedení signálu následuje informace:
„Zkouška sirén“. Často pak můžete slyšet signál „Požární poplach“. Ten slouží ke svolání
jednotek požární ochrany k výjezdu na zásah. Je vyhlašován přerušovaným tónem sirény
po dobu 60 sekund. U elektronické sirény napodobuje zvuk trubky: „HÓ-ŘÍ, HÓ-ŘÍ“. 
A teď už jen pár rad, jak se chovat po zaznění varovného signálu Všeobecná výstraha:
      •   Co nejrychleji se ukryjte v budově (i tehdy, když jedete autem, zastavte a vyhledejte

úkryt). 
      •   Dejte přednost místnostem ve vyšších patrech, nezdržujte se ve sklepních prostorech. 
      •   Uzavřete dveře a okna, vypněte větrání či klimatizaci, utěsněte ventilační otvory

a prostory pod okny a dveřmi, např. použitím izolační pásky nebo deky. 
      •   Nezdržujte se v blízkosti oken. 
      •   Nezatěžujte zbytečně telefonní linky
      •   Poskytněte vlastní úkryt všem, kteří jej potřebují. 
      •   Zapněte si rádio nebo televizi a sledujte další informace. 
      •   Dbejte pokynů příslušníků zasahujících složek. 
      •   Bez pokynu neopouštějte úkryt. 

kpt.Mgr.Michaelastará
hZslibereckéhokraje
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