KRONIKA OBCE STUDENEC – ROK 2001
ÚVOD

V noci z 31. 12. na 1. 1. se nám jako obvykle bez velkého vzruchu
ohlásil další rok. Začátek nového tisíciletí přinesl jaksi symbolicky
několik významných změn i do našeho studeneckého mikrosvěta.
Začněme proto zprávu o letošním roce právě u nich:

volby

Jak už se zmiňovala tato kronika v minulém roce, vyplynula
z podzimních voleb roku 2000 nutnost zvolit nové vedení obce,
neboť na Krajský úřad Liberec byla jako zástupkyně hejtmana pro
sociální věci, bezpečnost a menšiny zvolena starostka Irena
Benešová. Do svého úřadu oficiálně a naplno nastupovala k 1. dubnu
2001 a od podzimu už do Liberce často dojížděla.
14. března na veřejném zasedání Obecního zastupitelstva obce
Studenec rezignovala na svou funkci a na místo nového starosty
obce navrhla rada jediného kandidáta – pana Františka Tauchmana,
který byl zvolen 12 hlasy ze 13 přítomných zastupitelů. Jeden se
hlasování zdržel. Na funkci místostarosty navrhla rada opět jediného
kandidáta – pana Karla Vancla, který byl zvolen 11 hlasy. Zbylí
členové se zdrželi hlasování.
Přes počáteční nejistotu se oba svého úkolu zhostili se ctí.

sčítání obyvatel

Jak snad už vyplynulo z této zprávy, spadá od tohoto roku naše obec
definitivně pod Liberecký kraj. Tato změna v administrativním
členění vyvolala živou diskusi a několik negativních ohlasů, neboť
jsme léta patřili pod Hradec Králové a Liberec je pro nás přece jen
poněkud vzdáleným městem. Tyto protesty však nepřinesly žádné
plody a cesty do krajského města se stávají pro mnoho našich
obyvatel rutinní záležitostí.
Kromě této decentralizace, která tvořila významnou část veškerých
politických zájmů tohoto roku, se celá česká společnost (a tedy
i Studenec) dočkaly dlouho připravovaného a ze všech stran
zpochybňovaného Sčítání lidu, domů a bytů 2001. To proběhlo
v únoru a už k 1. březnu 2001 byly známy první výsledky. Veškeré
údaje na celkem podrobných dotaznících budou po dalších 10 let
cenným zdrojem informací a sdělovací prostředky nás stále
ujišťovaly o jejich ochraně proti zneužití.
Tady jsou některé podstatné výsledky této akce (všechny údaje se
týkají všech částí Studence, tedy Studence samotného, Rovnáčova a
Zálesní Lhoty):
Obyvatelstvo: 1712 obyvatel
• 837 mužů, 875 žen
• 306 ve věku 0–14 let, 1049 od 15 do 59 let a 357 nad 60 let
• 1672 se hlásí k české národnosti, jeden k moravské, 14 ke
slovenské, 6 k německé, 4 k polské a 15 dotázaných národnost
neuvedlo
• ve Studenci žije 841 věřících (746 Církev římsko-katolická, 13
Českobratrská církev evangelická, 45 Církev československá
husitská a 37 z nich se hlásí k jinému vyznání)

Domy: 590 domů
• 420 trvale obydlených, 127 k rekreaci, 408 rodinných
• 794 bytů

Tříkrálová sbírka

Počítání, ale tentokrát ve finančním slova smyslu, se týká i další
události. Ve dnech 3.–8.ledna roku 2001 byla totiž na celém území
České republiky uspořádána první Tříkrálová sbírka. Jde o unikátní
akci pořádanou pod patronací České katolické charity, jejíž výtěžky
budou každoročně sloužit dobročinným účelům. Nemalá část se jich
vrátí do oblasti, odkud vyšly, a tak budou moci být použity jako
prostředek k realizaci konkrétních místních záležitostí.
Celé akce se účastnilo i 25 dobrovolníků ze Studence a Zálesní
Lhoty, kteří v neděli 7. 1. 2001 obcházeli v přestrojení za Tři krále
nebo v civilu domy svých obcí. Zpívali koledy (i když musím
připomenout, že někteří raději ne), vysvětlovali účel sbírky, žádali
o příspěvek na dobrou věc a přáli hodně požehnání do dalšího roku.
Výtěžek sbírky byl pro všechny velkým překvapením, neboť se ve
Studenci vybralo celých 33 225 Kč a v Zálesní Lhotě 3 833 Kč.

knihovna

Se začátkem roku je spjata i radikální přeměna naší studenecké
knihovny. Její obsah a uspořádání už dávno nestačily požadavkům a
hledání jednotlivých titulů tu vyžadovalo trpělivost a čich
detektivního psa. Na problémy upozornili a jejich řešení se ujali
Stanislav Horáček a Libor Plecháč. Bylo třeba místnost vyčistit,
vymalovat a řádně uklidit. To se s pomocí Vlastimila Horáčka,
Josefa Jebavého a manželů Zdeňka a Hany Urbanových brzy
podařilo. Poté začala herkulovská práce čtyř spolužáků, protože si
oba iniciátoři přibrali na pomoc ještě Jana Vancla a Františka
Tauchmana nejml. Společně s paní ing. Helenou Soukupovou, která
se přihlásila na místo knihovnice, a její zástupkyní Ludmilou
Tauchmanovou reorganizovali celou knihovnu. Při ní bylo vyřazeno
673 starých a opotřebených knih, každý svazek byl znovu obalen do
igelitové folie, zaregistrován v počítači, který byl zapůjčen
studeneckou školou, a opatřen novým číslem spolu s prvními třemi
písmeny příjmení autora.
Všichni se dočkali kýženého výsledku. Knihovnu by teď nikdo
nepoznal. Její fond ke 31. 12. 2001 činil 3178 svazků, z nichž 193
přibylo během roku z darů a koupí. Zaregistrovalo se zde 135
čtenářů a návštěvnost knihovny prudce stoupla. Pravidelná otevírací
doba je od 14. 2. 2001 každou středu mezi 14. a 17. hodinou a od
podzimu je ještě rozšířená na úterý od 8.00 do 10.30 hod.

další změny

Z dalších změn v naší vísce připomínám:

oprava cest

Byla doopravena cesta kolem školy a spojka od Jiranových
k Černým. Byly zde položeny nové asfaltové koberce. Veškeré nově
opravené
komunikace
vyprovokovaly
eminentní
zájem
o „kolečkové“ sporty, a tak je od tohoto roku in-line bruslař na
našich cestách celkem běžným jevem.

Při opravách cest se ušetřila část nákladů, ze kterou byla vybudována
nová větev veřejného osvětlení v Kruhovce.

úření deska

Na budově obecního úřadu byla instalována úřední deska, kde si
všichni mohou přečíst nutná sdělení a aktuální informace.

informační tabule

Zásluhou pana Miroslava Jezdinského spatřila světlo světa již druhá
informační tabule. (První z nich stojí u statku Jezdinských U Lípy.)
Pro druhý produkt svého snu o informačním systému vybral
nádherné místo na Drahách se širokým výhledem na hory. Tabule
stručně popisuje historii blízkých míst a uvádí i jejich zakotvení
v místním lidovém vyprávění.

zasklívací služba

Zasklívací službu pod Strání opustil po dlouholeté práci pan Jaroslav
Čech, s nímž vedli své velice časté obchody nejen žáci blízké školy.
(On se občas nějaký ten míč, kámen či jiný předmět přeci jen
zatoulá.) „Dvorní zasklívač“ odešel do zaslouženého důchodu a od
června jeho práci zastává pan Jiří Kuřík.

hřbitovy

Zbrusu nové podoby se dočkaly obě hřbitovní brány, a to zásluhou
pana ing. Jiřího Tomáše, který jejich opravu provedl jako dar. (Ano,
i něco takového se ještě může stát!)

Restaurace
u Višňákových

Restaurace U Višňákových má nového správce. Kvůli
nehospodárnosti zde byl zavřen velký sál a Studenec tak přišel
o jedinou větší prostoru k pořádání kulturních akcí.

zámek

A nakonec jedna nepříliš radostná zpráva. Zámek opět přerušil svoji
činnost. Jeho provoz se ukázal být finančně neúnosným. Posledním
vzepjetím před úplným krachem byla akce při příležitosti otvírání
nového obchodu se spodním prádlem na Horkách ze 13. 10. 2001.
Poté veškeré aktivity utichly. Zámek chátrá, jeho zdi jsou opět šedé a
budova začíná působit až strašidelně. Jaký bude jeho další osud,
zatím nikdo neví.

farnost

V rámci všeobecných informací mi dovolte i několik slov o farnosti
Studenec:
Po pětileté pauze zde 1. 6. 2001 proběhlo biřmování.
Objevila se nutnost začít s teoretickou přípravou na rekonstrukci
vnitřku kostela, jehož stav začíná být na pováženou. Proběhla
anketa, v které si farnost rozhodla o přebudování celého interiéru
v novém duchu (zavedení topení, více lavic, méně předmětů a
vybavení, které neslouží přímo mši atd.)

KULTURA

A nyní ke kulturním akcím roku 2001:

Krkonošský vánek
Krkonošský horálek

Projektem s nejrozsáhlejšími důsledky se tohoto roku ukázalo být
založení dvou dětských národopisných souborů Krkonošský vánek a
Krkonošský horálek. Nápad vzešel z popudu vrchlabského souboru

Krkonošský horal, který vede pan Stanislav Lelek a kam docházejí
i mnozí Studenečáci.
Zájemců o tento nový druh vyžití se mezi dětmi našlo tolik, že byly
rozděleny na dvě skupiny- do deseti let a starší. Bylo pro ně třeba
vymyslet nejen program a trápit se s jejich hudební a pohybovou
přípravou, ale také zajistit vše potřebné po stránce materiální. Zde se
jako neocenitelní pomocníci uplatnily maminky malých tanečníků,
které jako o závod šily košile, šněrovačky, sukně, pentle a další
součástky krkonošského kroje.
V neuvěřitelném termínu půl roku se podařilo uspořádat první
vystoupení obou nových souborů na obecním úřadě. 21. prosince tu
zhruba 30 dětí plnému hledišti s velkým citem pro detail předvedlo
připravené pásmo. Umělecký ředitel vrchlabského souboru na závěr
prohlásil, že se stal zázrak. Řekl, že má od předsedy Folklórního
sdružení České republiky potvrzeno, ze se zatím v celé republice
nepodařilo založit, vystrojit a uvést do praxe dětský soubor za půl
roku. Až tady.
A kdo stojí za přípravou programu jednotlivých souborů a celým
jeho nacvičováním? Uměleckým vedoucím Krkonošského vánku je
pan David Pošepný, organizační vedoucí a lektorkou slečna Simona
Kuříková, lektorkami paní Helena Kuříková a paní Marcela
Svobodová z Čisté. Krkonošský vánek vzala pod své vedení paní
Jarmila Hronovská ze Zálesní Lhoty. Lektorem je zde pan Martin
Máslo z Vrchlabí.

další kulturní akce

Ke zprávě o tomto počinu přidávám několik pokud možno
chronologicky uspořádaných zmínek o dalším dění.

bály

Rok nám tradičně zahájily bály: hasičský, rybářský, Masopustní
šibřinky a dětský maškarní bál.

koncert souboru
„Vrabčáci“

Při příležitosti oslavy Svátku matek k nám zavítal dětský pěvecký
soubor Vrabčáci z Jablonce nad Nisou, který udržuje trvalé kontakty
s Lucií Bílou a jezdí naši zemi reprezentovat do různých koutů světa.
Nezapomenutelný koncert se konal odpoledne 12. 5. 2001 v kostele.
Jak bylo těch několik diváků, kteří přišli, spokojeno, se ukázalo při
druhém koncertu tohoto sboru u nás dne 8. 12. 2001. V tento den
totiž kostel praskal ve švech a sbor byl opět vynikající.

výstava ve škole

Ve dnech 8.–15.6. se v nových prostorách studenecké školy
uskutečnila další Výstava prací žáků ZŠ Studenec. K vidění byly
vazby ze suchých květin, kašírování, batika, tisky, linoryty, ukázky
různých stylů pletení a tkaní atd.

koncert skupiny
Alibi Rock
koncert skupiny
Figury

29. 6. vystoupila u Orlovny skupina Alibi Rock v rámci pouťových
oslav. Ze Studeneckých hraje v této kapele Jan Horáček a Petr
Hájek.
4. 8. zahrála a zazpívala posluchačům na tomtéž místě skupina
Figury ve složení: Markéta Šimková a Lída, Pavel, Vašek Urbanovi

divadlo žáků ŽŠ
Odpoledne plné her

Žáci 5. ročníku nacvičili pro letošní rok pod vedením Mgr. Hany
Lánské pohádku Jak se stal čert králem, kterou pak s velkým
úspěchem provedli před různým publikem celkem osmkrát.
Poslední prázdninová neděle patřila jako už tradičně dětem, pro
které bylo na hřišti před školou připravené Odpoledne plné her. Déšť
musel s malými závodníky zažertovat, ale průběh odpoledne to
naštěstí nenarušilo a to tak mohlo proběhnout ke všeobecné
spokojenosti všech zúčastněných. (Akci pořádají pravidelně
dobrovolníci z řad mládežníků.)

vystoupení herce
Víti Marčíka

Na podzim se v zasedací síni obecního úřadu se svým uměním
představil českobudějovický herec Víťa Marčík, který zde jako
jediný –a podle očitých svědků i jedinečný- herec odehrál celou
pohádku Princ Bajaja. Je prý otázkou, jestli odcházely spokojenější
děti nebo jejich rodiče, ale jisté je, že na tento večer 23. 10. všichni
jen tak nezapomenou.

vystoupení
Divadelního
souboru ze Semil

Poslední listopadová neděle patřila opět divadlu. S inscenací
Hrubínovy Romance pro křídlovku k nám zavítal Divadelní soubor
Ivana Olbrachta ze Semil. Zasedací místnost obecního úřadu tak byla
svědkem jednoho neopakovatelného teskně poetického večera.
Z trochu jiného soudku jsou následující akce:

přejezd rybníka

11. srpna se v Kruhovce konal druhý oficiální přejezd rybníka.
Jezdilo se na kole, na trakaři a v neckách. K poslední disciplíně – pití
piva na čas – pak už nikdo rybník nepotřeboval.

Indiánské léto

Se zajímavým nápadem přišly tři rodiny od Lípy, když pro své
ratolesti uspořádaly soutěž nazvanou Indiánské léto, jejíž náplní bylo
absolvování 10 disciplín během měsíce prázdnin. Slavnostní
vyhodnocení proběhlo 25. 8. a bylo spojeno s dětskou diskotékou a
dalšími soutěžemi.

Soused roku

22. září si opětovně udělali radost obyvatelé Dolního konce, když si
uspořádali 4. ročník sousedského posezení nazvaného Soused roku.
V tomto roce však nesoutěžili sousedé, ale sousedky. Vítězkou se
stala paní Daniela Jezdinská.

Trautenberkovo
babí léto
a Děda Mládek
Illegal Band

Za téměř neustálého Krakonošova hněvu (ten den – 1.9. – lilo pořád
jako z konve) proběhly v penzionu Trautenberk oslavy nazvané
Trautenberkovo babí léto. Jejich součástí byl orientační běh, dětská
olympiáda, módní přehlídka, koncert skupiny Mozaika a prý velice
zajímavý pivní triatlon, který obnášel pití piva na čas, hod sudem a
přemisťování tří sudů.
Za celým dnem udělalo tečku vydařené vystoupení skupiny Děda
Mládek Illegal Band.

SPORT
Sokol

Podstatnou část vyžití mnohých obyvatel Studence tvořily v letošním
roce různé sportovní aktivity, o kterých se dá říci, že jsou
každoročně velice četné.
Začněme u tradičních organizací.
Sokol byl na počátku roku pověřen uspořádáním Přeboru České
obce sokolské v běhu na lyžích. Spolu s tímto přeborem pak bylo
11. 2. 2001 odběhnuto Mistrovství Krkonošského svazu lyžařů
žactva a Pohárový závod dorostu a dospělých. Sněhové podmínky
však nedovolily realizaci závodů na domácích tratích, a proto musela
být celá akce přesunuta na běžecké tratě Benecka. Ze studeneckých
závodníků se ve všech třech kláních dočkali nejpříznivějších
výsledků Michal (celkově třetí místo v Poháru Krkonošského svazu
lyžařů), David a Ondřej Hákovi a Ondřej Junek.
TJ Sokol také tutéž zimu zrealizoval XII. ročník rodinné studenecké
štafety, dětský maškarní ples a XX. ročník běhu vítězství. Ze závodů
v průběhu roku jmenujme XXXIV. ročník Posvícenského koláče
pořádaný tradičně spolu s Memoriálem Mirka Háka (rok 2001 viděl
XXVI. ročník tohoto závodu). Připomeňme alespoň vítěze mužské a
ženské kategorie, kterými jsou Adamíčko Radek z Turnova a
Čermáková Martina z Vrchlabí.

Orel

Orel se jako v předešlých letech věnoval nejvíce odbíjené, v které se
v letošním roce nejvíce dařilo ženám. Již tradičně se zúčastnily
východočeského volejbalového poháru, v němž se po nezdarech
z minulých let dokázaly probojovat až do třetího kola. Do jarní části
nastupovaly z 5. místa a během jara se dokázaly ještě o jeden
stupínek zlepšit. Na výsledcích má lví podíl bezproblémová sestava,
která se letos scházela včas a v dobrých počtech.
5 hráček se během května účastnilo mezinárodního turnaje
v Rakousku, který byl sice poznamenán velikými organizačními
zmatky v českém týmu, ale přesto byl pro zúčastněné velkým
přínosem.
Byl též pořádán tradiční turnaj smíšených družstev
nezaregistrovaných, kde studenecké týmy obsadily třetí, čtvrté,
sedmé a dvanácté místo ze 14 zúčastněných.
Podzim 2001 dopadl ještě lépe než sezóny předcházející, neboť
družstva Orla Studenec (ženy i juniorky) jsou v tabulkách shodně na
druhých místech.

Sportovní klub
Studenec

Sportovní klub Studenec začínal letošní rok tradičním
Studeneckým přeborem v mariáši, v němž bez přemožitele zůstal
Jindřich Tichý.
Kvalitní zimní přípravu absolvovalo naše fotbalové mužstvo
v Jánských Lázních. „Áčko“ však po nadějné podzimní části
pronásledovala fotbalová smůla a mnohé problémy s kádrem. Souboj
o setrvání v právě dobitých pozicích I.B třídy však byl nakonec
úspěšný.
„Béčko“ rozšířilo svou základnu a jeho hráči letos hojně vypomáhali
v řadách mužstva „A“. Svým bodovým ziskem v sezóně se stalo
rekordmanem SK Studenec. Přihlásilo se do okresního přeboru.

A mladší fotbal? Nejvíce nadšené mužstvo zde nepochybně má celek
minižáků, kteří pod vedením Víta Kuříka a Jiřího Povra patří
k předním celkům okresního přeboru (po podzimní části 3. příčka
v tabulce). Nejpočetnější byl letos kádr žáků, kde občas mohly
nastoupit i dvě jedenáctky. V okresním přeboru skončili na stejném
místě jako minižáci. Dorost je již tradičně nejproblémovější složkou
našich týmů a jarní část pro ně znamenala nejhorší výsledek
v mistrovských soutěžích v historii SK Studenec. Podzimní pak již
vypadala nadějněji a mužstvo nakonec pod vedením Mariana Marka
a Petra Noska skončilo na 6. místě z devíti účastníků.
Vedle fotbalu však má v činnosti SK Studenec stále významnější
postavení i orientační běh, v němž se letos mezi jednotlivci nejvíce
dařilo Veronice Peškové a Janu Synkovi. Jako celek jsou orientační
běžci SK Studenec po podzimní části na velice slušném 11. místě
oblastního přeboru družstev.

Školní sportovní
klub

Školní sportovní klub byl jako již tradičně účastníkem okresního
finále v plavání (zde jsou našimi největšími nadějemi stabilní
stříbrná místa sourozenců Peškových), okresního přeboru v halovém
tenise s líným míčkem (2. místo Jakuba Tauchmana a 3. pozice
Anny Hylmarové), okrskového turnaje v halové kopané, Poháru
Rozhlasu v Turnově (mezi vesnickými školami zvítězily starší
žákyně a druhá místa obsadili mladší žákyně a starší žáci) a několik
dalších. Klub uspořádal lyžařské závody, turnaj ve stolním tenise a
do okresních soutěží ve volejbale zasáhlo družstvo dívek. Klub se se
ctí zúčastnil i olympiády škol v orientačním běhu, kde v celostátním
kole skončil na 22. místě.

Tenisový klub
Studeec

Tenisový klub Studenec byl 6. 7. pořadatelem turnaje veteránů nad
55 let ve čtyřhrách. F. Plecháč tvořil polovinu vítězné dvojice.
A jak se dařilo týmům? Smíšené družstvo žáků se umístilo na
konečném 3. místě, veteránské „áčko“ skončilo v první okresní lize
poslední a sestupuje tak do druhé okresní ligy, kde veteráni „B“
obsadili 3. příčku.

Klub důchodců

V rámci klubů se poohlédněme ještě po činnosti dvou jejich
zástupců, kteří však se sportem mají pramálo společného. Prvním
z nich je Klub důchodců, který roku 2001 pokračoval ve své velice
úspěšné činnosti a těší se stále větší a větší oblibě. Klub se sešel
během roku celkem desetkrát, neboť jeho členové si též „vybírají
prázdniny“. Na setkáních se stabilně scházelo kolem 50 lidí,
výjimkou však nebyla ani účast 97 hostů. Hodně se zpívalo se
skupinou FiJePi, dobře se jedlo, pilo, besedovalo. Na každou první
středu v měsíci byl též přichystán program (např. promítání, pohádka
v provedení dětí ze základní školy, beseda o rodokmenech,
studenecké ošetřovatelské službě či blahodárnosti česneku…)
Unikátními akcemi byla setkání z 6. 6., kde si pamětníci
zavzpomínali s panem Škrobánkem na léta slávy Lidumilu, a
z 14. 10, kdy se celý autobus členů vydal ke hřebenům Krkonoš.
Počasí prý v cíli na Zlatém návrší bylo výtečné a celý výlet podle
účastníků opravdu stál zato.

Klub maminek s
dětmi

Druhým zmíněným zástupcem je Klub maminek s dětmi, který se
v tomto roce rozhodl, že k sobě přivábí větší počet zájemců
pořádáním různých akcí. Maminky se scházely i se svými ratolestmi
každou středu, povídaly a hrály si. Jedna středa v měsíci však byla
vyhrazena zvláštnímu programu, pravidelně ohlašovanému pomocí
plakátů. Zahajovalo se v zimě maškarním bálem, na řadu přišlo
cvičení s hudbou, zpívání při kytaře, hraná pohádka v podání
studeneckých školáků, loutkové divadlo, různé hry a soutěže. Na
konci roku se klub dočasně rozešel, protože jeho zakladatelky byly
odvolány vlastními čerstvými mateřskými povinnostmi. Obnova
činnosti je plánovaná hned po „rozlezení“ maličkých přírůstků rodin
u Kuříků a Urbanů.
Již tradičně také nahlédneme do toho, jak se v roce 2001 dařilo
studenecké škole, zemědělskému podniku Zetka Strážník, a. s., a
naší největší továrně.

ŠKOLA

ZETKA STRÁŽNÍK,
a. s.

Nejprve tedy ke škole. Její budova se o prázdninách dočkala řady
oprav. Byly provedeny některé malby a nátěry, nákladné úpravy ve
školní jídelně, byla modernizována učebna výpočetní techniky. Pro
veřejnost je zde nově od října otevřena internetová knihovna.
Škola nabízela žákům i veřejnosti kurzy batiky, kašírování, tisku,
keramiky, zájemci se v prostorách školy mohli věnovat i hře na
kytaru, flétnu či klavír.
Do prvního ročníku nastoupilo v září 19 nových žáčků a na starosti
je dostala Mgr. Markéta Šimková.
O nacvičené pohádce, uspořádané výstavě a sportovních aktivitách
už byla řeč jinde.
Zetka Strážník, a. s.
Jako pro všechny zemědělské podniky i pro tuto akciovou společnost
platilo pravidlo nulové rentability, které je hlavní charakteristikou
posledních let.
V rostlinné výrobě vlivem nepříznivého počasí došlo ke snížení
kvality i kvantity sklízených zrnin. Jako ztrátové se letos ukázalo
pěstování obilovin a hrachu, ziskové bylo pouze pěstování brambor a
řepky, která měla výjimečný výnos 4,3 t/ha. Přes všechny vzniklé
škody byla nakonec výroba zisková, i když zisk je tvořen dotacemi.
Živočišnou výrobu – konkrétně chov skotu – poznamenal letošní rok
radikálním způsobem. Kvůli šíření slintavky a kulhavky v chovech
zemí západní Evropy a prvními výskyty BSE v ČR došlo
k drastickému snížení cen všech kategorií skotu. Další nemalé
výdaje si vyžádala povinná vyšetření skotu staršího 30 měsíců. Ztráta
v chovu skotu byla však mimořádně vykompenzována příznivou
ekonomikou chovu prasat. Přesto i zde je výroba ztrátová. Ztráty
studeneckého podniku znamenají mírně nadprůměrné výrobní
výsledky.
Z nezemědělských činností podniku se opět nejvýznamnější role
zhostila těžba a zpracování kamene, která je jako jediná sama o sobě
zisková. Bude však nutné investovat do zajištění ložiska, oprav a

doplnění mechanizačních prostředků a do tvorby rezerv na sanaci
území dotčených těžbou.

TEXLEN – LENA,
a. s.

Pro TEXLEN-LENU, a.s. bylo zásadní událostí rozhodnutí
vlastníků majoritního podílu jejích akcií o zrušení veřejné
obchodovatelnosti těchto cenných papírů.
Co se týče záležitostí závodu Studenec, vedl si po celý rok velice
dobře. Nejžádanější produkcí se v tomto roce stejně jako
v předchozích letech stala obleková metráž z kationizovaných přízí.
Ta je výrobně sice velmi složitá, ale na trhu jde velice dobře na
odbyt hlavně ve Francii. Pomáhá tak našim textilním závodům držet
aspoň mírně krok s konkurencí.
A poslední rozhodné slovo dejme ve zprávě o letošním roce přírodě,
která nás svými rozmary a nápady opět dokázala překvapit.

POČASÍ

Leden uvítal nové tisíciletí s chladným klidem –14 °C, které byly
naměřeny ráno jeho prvního dne. Na zemi tehdy leželo vskutku
symbolických 10 cm sněhu, ale ani to se zřejmě lednu nezdálo, a tak
tato vrstvička, dělající starosti hlavně milovníkům zimních sportů,
stála během prvních pár dnů na 5 cm či úplnou nulu. Tento stav se
držel s mírnými výkyvy téměř celý měsíci, jen jeho konec
zaznamenal na chvíli škodolibě zhruba stejnou situaci jako na
začátku a pak následovala opět nula. Během celého ledna nastalo jen
5 slunečných dní, jinak se první měsíc v roce jen nevraživě mračil a
teploty se pohybovaly povážlivě často kolem nuly a kladných
hodnot. Oněch –14 °C bylo opravdu jen ojedinělou výjimkou.
Teplotním rekordem ledna je +6 °C ze 6. 1.
Únor se odmítl od svého staršího kolegy nějak odlišovat. Jen jeho
teplotní maxima a minima byla hlubší a vyšší –18 °C ze 25. 2. a +9 °
C z 8. 2. V první polovině chumelilo jen zřídka a napadaná pokrývka
buď hned stála, nebo vytvořila jen lehký bílý povlak. Výjimkou byly
celé dva dny na začátku února, kdy leželo 15 cm. Tato situace se
opakovala ještě v závěru, kdy 22. 2. napadlo až 20 cm bílého
nadělení.
Březen převzal bílou štafetu jen na pár dní, kdy na zemi leželo asi
10 cm sněhu. Pak ho to zřejmě přestalo bavit a celý měsíc se údaje
o sněhové pokrývce pohybovaly mezi 5cm až nulou. Definitivně nás
pro tuto polovinu roku sníh opustil 27. 3. Duben pak přinesl už jen
déšť se sněhem. Jinak se první jarní měsíc na svět mračil ještě
vytrvaleji než leden a časté plískanice také příliš pohody do života
nevnášely. Země sála vláhu pro budoucí život. Teploty se už stabilně
pohybovaly spíše v kladných hodnotách. Rtuť teploměru šplhala a
sestupovala mezi –5 a +13 °C.
Duben znamenal konec záporných hodnot na teploměru. Poslední
rozloučení s mrazem se konalo 19. 4. ráno, kde byl naměřen jaksi
symbolický –1 °C. Sluníčko zřejmě překonalo svůj odpor
k ukazování se nad severními Čechami a vidět jsme ho tak mohli
častěji než v minulých měsících. 12 dní bylo podmáčeno deštěm, vál

téměř neustále západní vítr a teploty se na počátku i konci měsíce
blížily 20 °C, které však uprostřed měsíce provázelo citelné
ochlazení. Nejvyšší naměřenou teplotou je 21 °C z 30. 4. a nejnižší
hodnotou jsou -3 °C ze 14. dne trvání tohoto měsíce.
Květen byl jedním z nejslunečnějších měsíců letošního roku.
Převážně vál jižní nebo jihovýchodní vítr, který s sebou přinášel
příjemné teploty kolem 20 °C ve dne během celého měsíce. 8 dní
bylo zcela jasno a jen 2 dny byly úplně podmračené, pršelo spíše
zřídka a teploty byly naměřeny mezi zcela ojedinělými +2 °C 23. 5.
ráno (jinak jsme celý měsíc vstávali do teplot kolem 10 °C) a +26 °C
ze 4. 5.
Červen rozehrál svoji třicetidenní partii ve velice pestrém stylu a
bez oddechu v ní vydržel pokračovat po celý svůj průběh. Zataženo,
déšť, polojasno, slunečno, nějaká ta přeháňka a tak pořád dokola
v mnoha variacích. Západní vítr si podával vzdušné dveře se svým
kolegou z jihu a přinášely neustále se měnící frontální situace.
V červnu bylo o trochu tepleji než v květnu, jak se ostatně sluší a
patří, ale nijak výrazné to nebylo. Teploty mezi +5 a +26 °C také asi
nejsou nijak výjimečným úkazem.
Červenec, jak už se pomalu stává tradicí, zklamal naděje všech,
kteří chtěli v jeho dnech strávit klidnou, příjemně teplou a slunečnou
dovolenou v blízkosti domova. Déšť poznamenal celých 14 dní, ve
zbytku jsme nezaznamenali snad jediný vskutku úplně jasný den.
Sedmého, patnáctého, šestnáctého, dvacátého a devětadvacátého se
nad námi ze své elektrické volnosti radovaly bouřky. Přes den
většinou panovaly teploty kolem 23 °C (maximem je 31 °C z 15. 7.),
noci i rána se nesly ve znamení 12–15 °C (minimem je 9 °C z 2. a
3. 7.)
Srpen si v pestrosti počasí v ničem nezadal se svými dvěma
předchůdci. První polovina měsíce se nesla ve zcela červencovém
duchu, často bylo zataženo a mraky vytrvale vozily vodu. Mezi 15. a
27. dnem jeho putování po vlastech českých jsme se však také
konečně dočkali pravého léta. Teploty šplhaly k 30 °C přes den a
v noci zůstávaly kolem 20 °C. Slunečné počasí bylo v těchto dnech
doplněno bouřkami (20., 26. a 27. 8.) a kratšími přeprškami.
Teploměr potřeboval pro letošní srpen škálu od 5 do 30 °C.
Září přineslo takřka čítankově přesnou ukázku ochlazení,
chladnějších větrů ze strnišť a zatažené oblohy, po které se rozbíhala
ona tolik opěvovaná melancholická mračna. S drobnými výjimkami
nám vlasy cuchal západní vítr, občas si drobně popršelo a teploty se
nalézaly mezi 4 a 18 °C.
Říjen se letos konal v celkově pochmurném stylu, i když se v první
polovině objevovala často polojasná obloha, vystřídaná dokonce
i dvěma zcela prosluněnými dny. Sluníčko na své pouti zákonitě
ztrácelo stále větší část svých hřejivých schopností a úměrně tomu se
začínalo ochlazovat, i když první polovina se ještě nesla ve znamení
teplot kolem 15–20 °C. Teploty se celkově pohybovaly mezi 3 a 21 °
C, občas drobně pršelo.
Listopad přinesl první mrazíky i první sníh. Prémiové –2 °C byly
naměřeny ráno 9. 11. a od toho dne byly kladné hodnoty teplot již

velmi řídkým jevem. Jinak dělal listopad čest své pověsti a přivlekl
s sebou celou zásobu mlh a sychravých dnů. Nelze mu však upřít ani
těch několik polojasných a 2 úplně jasné dny. První sníh napadl
22. 11. a bílá pokrývka už do konce roku zemi neopustila. 3 cm se
postupně rozrostly na celých 15. Rtuť teploměru šplhala a klesala
v rozmezí krásně kulatých – a + 10 °C.
Poslední měsíc roku zastihl zemi v bílém hávu v tloušťce 20 cm a
usmyslil si, že nám ukáže, co ještě umí. Předvedl se tak, že na to
zapomene jen málokdo. V pátek 21. těsně před letošními svátky se
kdesi v horách v Krakonošově kuchyni zvedla sněhová bouře. Fičel
jedovatý vítr a záplavy sněhu, které s sebou přinášel nadělaly
odklízecím službám starosti na několik týdnů. Byly zablokované
silnice, v republice sníh úplně od světa odřízl některé horské
vesničky, nefungovalo zásobování některých míst a sníh se sypal a
sypal. Během dne a noci připadlo 30 cm nového sněhu a na zemi tak
ležela vrstva dobrého půl metru silná, což je v našich studeneckých
podmínkách více než úctyhodné. A jako by toho nebylo dost, začalo
25. 12. opět silně chumelit a do konce roku tak závěje dosahovaly až
80 cm. Naprostý opak zimy loňské. Teploty se pohybovaly mezi –
18 °C ze Štědrého dne a +3 °C ze 13.12. Poslední den roku se mohli
zájemci koupat v nádherných prachových závějích při teplotě –10 °
C.
(Za zevrubné informace o počasí děkuje kronikář panu Jiřímu
Kuříkovi.)

NAROZENÍ A
ÚMRTÍ OBYVATEL

A pro úplnost uveďme jména zemřelých a narozených v tomto roce:
Zemřelí
Milada Štefanová
Josef Nosek
Oldřich Horáček
Vilém Hák
Marie Šírová
Anežka Tomášová
Cecilie Exnerová
Marie Jebavá
Ludmila Mečířová
Ladislav Jebavý
František Hák
Božena Erbanová
Evžen Zajíc
Adam Valent
Jarmila Zajícová
Věra Tauchmanová
Narození
Terezie Dubská
Pavel Šír
Magdaléna Bergerová

Matěj Kolář
Renáta Trejbalová
Valerie Jiroutová
Petr Jezdinský
Veronika Šimůnková
Eliška Hamáčková
František Kuřík
Adam Kalenský

