KRONIKA OBCE STUDENEC – ROK 2002
VOLBY

volby do
Poslanecnké
sněmovny

Jak už jsme se zmínili v odstavcích věnovaných dění v ČR, byl rok 2002
rokem voleb. Ve Studenci proběhly hned troje. Nahlédněme postupně do
jejich výsledků.
14. a 15. června se volilo nové politické zastoupení v Poslanecké
sněmovně. Účast ve volbách byla ve Studenci 72.39%, již tradičně vysoko
nad celorepublikovým průměrem. V absolutních číslech to znamená, že
z 1025 oprávněných voličů jich přišlo k urnám 742. Nejvíce hlasů (271)
dostala Koalice KDU-ČSL, US-DEU. Druhá skončila ODS se 144 hlasy, třetí
ČSSD se 120 a čtvrtá KSČM se 65 platnými hlasy.

volby do Senátu

Poslední říjnový víkend se konala v našem okrsku 2 kola senátních voleb.
Do Senátu se za náš okrsek dostala Soňa Paukrtová.

volby do
zastupitelstva obce

První listopadový víkend jsme rozhodovali o nové reprezentaci obce. Byly
sestaveny dvě patnáctičlenné kandidátky. Jedna za KDU-ČSL a druhou
postavili nezávislí kandidáti. Volební účast byla ve Studenci 73,1% a
v Zálesní Lhotě 52,9%. Za KDU-ČSL byli zvoleni Irena Benešová, MUDr.
Marie Mühlová, Ing. Václav Urban, Karel Vancl, František Tauchman, Ing.
Pavel Jiran, Ing. Petr Kuřík a Pavel Horáček. Z kandidátky nezávislých Ing.
Josef Boura, Otakar Materna, Jan Krůfa, Lukáš Kalenský, Marie Nyklíčková,
Ing. Jirí Havel a Zdeněk Tauchman.
V pondělí 11.11.2002 se konalo ustavující zasedání Zastupitelstva obce
Studenec. Starostou obce byl tajným hlasováním zvolen František Tauchman.
(Obdržel 10 hlasů, jeho protikandidát Josef Boura zbylých pět).
Místostarostou byl jako jediný kandidát 13 hlasy zvolen Karel Vancl.

odpady

Jedním z nejvážnějších kroků nového zastupitelstva byla v tomto roce
změna odpadové politiky. Obec uzavřela smlouvu se specializovanou
firmou Marius Pedersen, která se stará o sběr, přepravu, využití a
odstraňování komunálních odpadů. Celoroční sazba za tyto služby byla
vypočtena na 240,- Kč na osobu. Poplatníkem jsou všechny osoby, které mají
na území obce trvalý pobyt, ale také všichni, kdo vlastní na území obce
objekty určené k rekreaci. Tato opatření vyvolala nemalé protesty ze strany
některých občanů, což je jen další ukázkou toho, jaká je v našem národě
ochota cokoli řešit s vlastním (byť takto nepatrným) nasazením. Stále totiž
někteří tvrdí, že žádný odpad nemají.
Doufejme, že zavedení plošných poplatků je krok k lesům bez divokých
skládek, s kterými si příroda rady neví a jejichž původci jsou téměř vždy
anonymní a tudíž nepostihnutelní Již teď je zřejmé, že změna bude mít
pozitivní dopad, neboť se téměř okamžitě po jejím zavedení zvýšilo množství
odvezeného odpadu.

pronájem bytů na
zdravotním
středisku

V letošním roce se také jednalo o dalším pronájmu bytů na zdravotním
středisku. Nájemníci dostali pětileté smlouvy, které nebude možno
prodloužit.
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připravované akce

Připravují se podklady k vybudování parkoviště před zdravotním
střediskem, řešení situace kolem zastávky před Texlenem a vybudování
chodníků v úsecích od řeznictví Nosek právě k této zastávce a dále od Trojice
k odbočce na ZŠ. Jedná se též o několika rozšířeních větví veřejného
osvětlení. Se zahájením prací v této oblasti i na několika dalších se čeká na
souhlas příslušných orgánů a vlastníků pozemků.

knihovna

Pod správu obce spadá i Obecní knihovna, která se díky zápalu obou
knihovnic a zájmu obce slibně rozrůstá. Oproti loňskému roku přibylo 258
nových knih. Svazky přibývají koupí či darem a jsou pečlivě vybírány.
Knihovna též disponuje poměrně slušnou zásobou nejrůznějších časopisů.
Jejich nabídka byla rozšířena nebývalým způsobem na podzim, kdy knihovna
získala darem téměř kompletní ročníky National Geographic 1965-2003.
Drtivá většina z nich je samozřejmě v angličtině.
Kromě vlastního výpůjčního fondu využívá knihovna i služeb semilské
knihovny, odkud k nám během roku putuje okolo 300 svazků. Výpůjční
služby využívá 166 čtenářů.
Došlo též k přebudování prostor (vymalování, nové regály, nábytek) této
instituce a vznikla zde hojně užívaná čítárna. V plánu je také zavedení
internetu přístupného veřejnosti.

opravy

Z rozpočtu obce byl také letos opraven vodou stržený most na Smítech.
Velké reorganizace se dostalo i studeneckému hřbitovu, kde byly opraveny
ústřední kříž, márnice a urnový háj. V dalším roce se plánuje zpevnění cest ve
všech částech hřbitova. Byl restaurován i pomník padlých a kříže u Lípy a
v Rovnáčově.
Za reprezentativní vzhled mnohých částí vděčí Studenec mnohdy vskutku
mravenčí práci pana Jaroslava Vacka, který zde upravuje a provádí úklid.
Nejen na odklízení sněhu v problematických lokalitách byl letos zakoupen
nový silnější a lépe vybavený malotraktor.
Na závěr informací o aktivitách obce uveďme letošní rozpočtovou situaci.
Rozpočet byl vyrovnaný, příjmy i výdaje byly plánovány ve výši 13 410 000.

podnikatelé

Co se týče změn v rozložení sítě obchodů, připomeňme zánik obchodu
s kočárky a postýlkami Na Špici (provozovna byla přestěhována na Horka)
a rozšíření prodejních ploch u pana Mičky, který začal využívat bývalý sál
vedle restaurace u Višňákových (průchod mezi místnostmi byl loni zazděn).
Ke konci roku rozšířil nabídku zboží pan Havel, když v prostorách HAVEL
plyn a.s. otevřel drogerii a parfumerii.
Kronikář si letos uvědomil, že zapomněl zaznamenat jednu událost roku
1999. Tímto se omlouvá a napravuje chybu.
V prostorách domu sousedícího těsně s areálem Zetky Strážník a.s. se
v tomto roce usídlila jičínská firma DELTA DESIGN, s.r.o. obchodující
s kuchyňským a veškerým jiným nábytkem, navrhující i celé interiéry.
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www stránky obce

farnost

A pro úplnost ještě jedno doplnění. Zhruba rok a půl se mohou všichni
zájemci o informace obracet také na internetové stránky obce s adresou
www.studenec.cz. Jejich podoba byla tvořena na zakázku ve spolupráci
s obecním úřadem a hlavním koordinátorem byl pan Václav Kuřík.
Několik změn zaznamenala i Farnost Studenec.
Nejprve bychom se měli zmínit o jedné kauze, která se zde rozběhla jako
reakce na potřebné přebudování interiéru kostela. Některé části vybavení této
stavby jsou totiž vážně poškozeny vlhkostí a červotočivým hmyzem. Farní
rada i většina věřících rozhodla o jejich obnově. Od církevních architektů
byly přislíbeny plány, jak nejlépe prostor využít. O návrzích měla opět
rozhodovat veřejnost. Slibný průběh jednání však svým zákrokem zarazila
skupinka přechodně zde pobývajících spoluobčanů a do kostela byli na jejich
pozvání vpuštěni odborníci Radana Hamsíková a Mojmír Horyna (známí oné
nejmenované skupiny), kteří rozeběhli proces zapsání kostela do seznamu
památek. Následovala rozporuplná diskuse, protože je známo, že když nejsou
peníze na opravu vrcholně gotického skvostu, jakým je sv.Barbora, nikdo se
samozřejmě nebude zajímat o podivný venkovský kostelík v pseudostylu
19.století. A tak se psaly vyhrocené dopisy, obě strany měly a mají své
argumenty pro a proti. Celá záležitost v průběhu roku utichla a její vyřešení
snad přinese rok příští.
Studeneckou farnost v létě opustil její dosavadní správce Mgr.Miroslav Dítě
a na jeho místo byl dosazen polský kněz Zbigniew Źurawski, který až dosud
působil v nedalekém Hostinném.

KULTURA

A nyní věnujme na chvíli pozornost kulturnímu dění.

večer s Karlem
Krylem

16. ledna vystoupila v prostorách zasedacího sálu OÚ skupina studentů
jilemnického gymnázia pod vedením pana Jiřího Aubrise s velice náročným
pásmem básní, písní a dramatických dialogů československého básníka a
písničkáře Karla Kryla. Pravdivá a místy až depresivní atmosféra vyvolaná
silou slova a zpívaného textu měla mezi diváky odpovídající ohlas.

Ztracená kapela

Nedělní odpoledne 3.3. naplnila svými písněmi „Ztracená kapela“. Na své si
přišli rodiče i jejich ratolesti.

Krkonošský vánek
Krkonošský horálek

Jaro znamenalo i mnoho příležitostí pro Krkonošský Vánek a Krkonošský
Horálek. 21. dubna vystupovaly oba soubory v Žacléři na oslavách výročí
železniční dopravy Žacléř-Královec. Své taneční umění předvedly i na
Májových slavnostech ve Vrchlabí a v blízké Bukovině na sjezdu rodáků.
Vedoucí se o své malé svěřence vzorně starají i mimo rámec pravidelných
zkoušek a vystoupení. Připravují pro ně táboráky, několik dnů her a výlety.

výstava žáků ZŠ

15.-24.6. vystavovali žáci ZŠ Studenec své práce v prostorách půdní
vestavby. Celá akce nesla název Dílna 2002 a představovala průřez všemi
výtvarnými aktivitami mladých tvořivců (batika, linoryt, pletení a háčkování,
vázaní, keramika…).
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Montalban
Jilemnice

Ve čtvrtek 21.listopadu k nám zavítalo volné ochotnické sdružení Montalban
Jilemnice tvořené studenty tamějšího gymnázia. Duší souboru je stále pan
Aubris. Tentokrát přivezlo pořad kramářských písní z prusko-rakouské války
r.1866 nazvaný V roce šestašedesátém. Písně byly provedeny za doprovodu
flétny a akordeonu, což bylo vzhledem k tématu velice působivé.

vystoupení
ochotníků ze Semil

V neděli 24.11. k nám se svou novou adaptací zavítal semilský ochotnický
soubor, který tu loni nezapomenutelným způsobem provedl Romanci pro
křídlovku. Tentokrát přivezli přátelé divadla pásmo satirických povídek Ivana
Krause pod názvem Miláčku, neblázni. Osazenstvo v sále ve věkovém
rozmezí 9 až 69 let se královsky bavilo.

Schola Gregoriana
Pragensis

Kulturní středisko Jilemnice uspořádalo 1. prosince v prostorách
studeneckého kostela koncert souboru Schola Gregoriana Pragensis. Skupina
osmi mužů pod vedením Davida Ebena přednesla v průběhu večera chorální
zpěvy adventu a Vánoc. Mohutné tóny latinských hymnů zněly ve ztemnělém
chrámu opravdu impozantně.

klub důchodců

Pravidelná odpolední setkání pořádal letos opět Klub důchodců. Na
programu byla v lednu přednáška a beseda o zdravé výživě, v únoru přijala
pozvání na Masopustní posezení paní Slávka Hubačíková, lidová vypravěčka
z Vysokého nad Jizerou, která s sebou přivezla několik poudaček a
vzpomínku na otevření Národního divadla, v březnu se besedovalo se
starostou obce a v dubnu k nám zavítal studenecký rodák pan Jan Hák
s přednáškou o studeneckých rodokmenech, v máji se s našimi tanečními
soubory slavil Svátek matek. Nejvzácnější host roku dorazil na podzim. Starší
generace měla možnost popovídat si s paní Marií Kubátovou, která vždy
s láskou vzpomíná na své dětství a svou maminku Amálii Kutinovou. Paní
Kubátová zůstala o mnoho déle, než původně předpokládala, a ohlas všech
účastníků setkání byl více než příznivý.

Soused roku

V rámci povídání o různých akcích se musíme zmínit i o pátém ročníku
soutěže Soused roku, která se těší vzrůstající oblibě a je tím cennější, že ji
kompletně pořádají sami „sousedé“ z Dolního konce. V sobotu 24.8. vyhrál
titul Soused roku 2002 pan Jaroslav Hanuš.

Tříkrálová sbírka

V roce 2002 se také konalo několik sbírek. Ta první z nich se pomalu stává
tradiční událostí začátku roku. Jedná se o Tříkrálovou sbírku pořádanou
Českou katolickou charitou. V našich obcích se letos probíhala 6. ledna a na
dobročinné účely bylo vybráno 38 266,- Kč.

povodňová sbírka

Další dvě sbírky souvisí s katastrofickým průběhem léta. Česká katolická
charita vyhlásila ve dnech 16. – 25.8. 2002 sbírku na pomoc oblastem
postiženým povodněmi. Na tento účel byla odeslána částka 213 317,- Kč.
Druhou sbírku za stejným účelem vyhlásila obec Studenec na období od září
2002 do června 2003. První část sbírky byla ve čtvrtek 12.12. předána
konkrétním lidem v Hoříně a okolí, kteří byli předem vytipováni tamním
obecním úřadem.
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Do Hořína směřoval i výtěžek ze zápasu SK Studenec B – Sokol Zálesní
Lhota, který byl odeslán tamějšímu fotbalovému klubu AFK Hořín.

pomoc hasičů v
Hoříně u Mělníka

V Hoříně u Mělníka letos po povodních dvakrát zasahovali studenečtí
hasiči. Tato obec v úrodném Polabí má 4 části – Hořín, Zelčín, Vrbno a
Brozánky. Hladina mnohde dosahovala až 7 m, několik domů se zřítilo
okamžitě, několik jich bylo strženo. Výjezdy našich dobrovolných hasičů se
uskutečnily 21.-22.8. a 27.-28.8., financovala je obec, každého se zúčastnilo 8
lidí (ve věku 18 až 34 let) a celá aktivita vzešla z popudu dvou jejich
účastníků. Zažili vždy dva dny v bahně, zápachu, téměř beze spánku, ale přeci
jen s jistotou, že se mají kam vrátit. Vedoucí výprav pan Josef Vancl,
profesionální hasič, přijel s konstatováním, že oheň je stokrát lepší než voda.
Ve zprávách o této pomoci nechtěli být účastníci jmenováni, a tak je v rámci
snahy o zaznamenání událostí pro časy příští vyjmenujme alespoň zde. Na
jednom či obou výjezdech pomáhali Josef Vancl, Marek Vancl, Lukáš
Kalenský, Jan Vancl, Ondřej Beneš, Pavel Hylmar, Vilém Hák ml., František
Tauchman ml., Vít Tauchman a Petr Mečíř.

hasičský tajný výlet

Ještě před tím, než kdokoli tušil, co přinese léto, pokračovali hasiči ve
slavné tradici a 27.4. uspořádali další tajný výlet. Navštívili při něm Krajský
úřad v Liberci, kde je provedla paní Irena Benešová, a jejich cesta vedla dále
přes Kryštofovo údolí do Hasičského muzea v Chrastavě a poté na hrad
Grabštejn. Svoje putování skončili na večeři v Roztokách.
Než dáme slovo sportu a počasí, podívejme se ještě, jakými změnami prošly
Základní škola Studenec, Zetka Strážník, a.s. a TEXLEN – LENA, a.s.

ŠKOLA

Základní školu Studenec ve školním roce 2001/2002 navštěvovalo 220
žáků a její vedení konstatuje, že zatím nepociťuje žádný výrazný pokles počtu
žáků. Do prvního ročníku bylo zapsáno 25 žáků. Škola musela řešit náhlý
úbytek pedagogických pracovníků, když 3 vyučující odešly na mateřskou
dovolenou, 2 do starobního důchodu a 1 do dlouhodobé pracovní
neschopnosti. Úplný pedagogický sbor se nakonec podařilo sestavit a nový
školní rok 2002/2003 byl zahájen se 223 žáky. Tento školní rok byl
poznamenán kázeňskými problémy v některých třídách. Vyučující, na které je
samozřejmě svalována vina, stále častěji narážejí na naprostý nezájem ze
strany rodiny, jež se samozřejmě tváří, že problémy na její straně nejsou. Jak
ale konstatuje ředitel školy, kázeňské problémy vždy byly a budou. Jen se
mění jejich podoba.
Velkým úspěchem školy je vítězství Zdeňky Grofové v olympiádě
z angličtiny a Šárky Hamáčkové v olympiádě ze zeměpisu (obě takto uspěly
v okresních kolech).
Z mimoškolních aktivit zmiňme ještě například kurz kašírování, keramiky a
výpočetní techniky, které v prostorách školy proběhly. Velice slibnou tradicí
je práce ředitele i ostatních pedagogických zaměstnanců, kteří se snaží
každým rokem obohacovat program mimoškolních aktivit a věnují se svým
svěřencům vysoko nad rámec svých povinností.
Prázdniny byly již tradičním obdobím stavebních úprav. Proběhla úplná
rekonstrukce šatny pro první ročník a linoleum pod tabulemi bylo ve třídách
prvního stupně nahrazeno dlažbou. Rozšířeno bylo i vybavení jídelny (nové
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podnosy, talíře, sklenice), školní družiny a specializované třídy (výpočetní
technika).
Jelikož k 31.12. 2002 přestaly existovat okresní úřady a mateřské školy ve
Studenci i Zálesní Lhotě tak ztratily svého provozovatele, proběhla složitá
jednání, po kterých obě instituce přešly pod ZŠ Studenec.
Pozornosti médií letos neunikla opravdu velice podstatná událost na ZŠ
Studenec, totiž pro všechny zúčastněné jistě přínosná epidemie salmonelózy.
Zájem tisku je poslední dobou veden (bohužel) jenom tímto směrem. Škola se
postiženým omluvila a podnikla vše pro to, aby se situace nemohla opakovat.

ZETKA Strážník,
a.s.

ZETKA Strážník, a .s. prožila jeden z nejhorších roků v novodobé historii.
Sešly se negativní vlivy přírodní i společenské. Pozdní sklizeň v roce 2001
neumožnila včasné zahájení prací, které měly zajistit úrodu roku 2002.
V průběhu zimy navíc došlo k vyzimování víceletých pícnin, které musely být
nahrazeny jednoletými. Ani ty však nevzešly v potřebné kvalitě. Deštivé
počasí v předjaří zdrželo jarní práce a poté přišlo velmi suché jaro. Jařiny
špatně vzešly a byly řídké. Když se tyto porosty měly sklízet přišel týden
nepřetržitého deště, ječmeny zešedly a ztratily sladovnickou kvalitu, pšenice
ztratila lepek a nemohla být prodávána jako potravinářská. Obiloviny šlo
prodávat pouze hluboko pod cenou a navíc akutně chyběla sláma. Vlivem
sucha se sklidila asi jen polovina obvyklého množství travin. Kvůli záchraně
porostů byly investovány nemalé prostředky do hnojiv, chem. prostředků,
osiv a krmiv. Přesto byly výnosy obilovin nejnižší za posledních 20 let.
K problémům s počasím se přidal pokles cen prakticky u všech komodit.
Statistika informuje o cca 12-13% meziročním poklesu cen.
Pro podnik je z hlediska rentability významná těžba kamene, ale i v této
oblasti došlo v roce 2002 ke snížení zisků v důsledku nižšího odbytu kamene.
Bylo zahájeno řízení o rozšíření těžby.
ZETKA Strážník tak hospodařila se ztrátou a je s podivem, jak dokázala
svou situaci ustát.

TEXLEN – LENA,
a. s.

Studenecká továrna TEXLEN- LENA, a.s. ztratila v roce 2002 statut
závodu a stala se pouhou provozovnou spadající administrativně pod Mladé
Buky. V provozu došlo k radikálnímu snížení počtu pracovníků při zachování
objemu výroby. Ve vedení zůstalo 6 z původních 17 zaměstnanců.
Studeneckou provozovnu vede od tohoto roku pan Jiří Ulrych. Továrna vyrábí
stejně jako v minulých letech převážně pro export. Partnerem je z 80%
Francie, zbytek produkce putuje do Anglie, Německa, USA a Austrálie, nové
kontakty se podařilo navázat s Japonskem.

SPORT

Jako každý rok vládlo Studencem i letos bohaté sportovní dění. Pro zdání
přehlednosti postupujme letos opět po jednotlivých spolcích.

Sokol

Nejtradičnější organizací je v českých zemích bezesporu Sokol. Oddíl
lyžování Sokola Studenec uspořádal letos opět Pohárový závod
Krkonošského svazu lyžařů. I když byla zima na sníh bohatá, došlo
v inkriminovanou dobu k jeho úbytku a závody musely být stejně jako loni
přesunuty na Benecko. Spolu s Pohárovým závodem byl pořádán i Přebor
České obce sokolské, v němž se přeborníky ze studeneckých závodníků stali
Ondřej Junek a Michal Hák.
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14. září se pod patronací Sokola Studenec konal 35. ročník veřejného
závodu v přespolním běhu Posvícenský koláč. Putovní pohár Květy Jeriové
pro nejlepšího studeneckého závodníka obdržel Tomáš Buřil (starší žák). Jak
už se stalo tradicí, proběhl současně s tímto závodem Memoriál Mirka Háka.
Letos se jednalo o 27. ročník tohoto veřejného závodu v přespolním běhu
mužů. Vítězem se v nejlépe obsazené kategorii mužů stal Radek Adamičko
z AC Turnov. Oba závody proběhly za jasného počasí a teploty 20°C.
Organizátoři uzavírají zprávu o tomto dni konstatováním, že závody proběhly
bez úrazů a protestů.

Orel

Orel zažil s volejbalem vcelku úspěšný rok. Žákyně, které se připravují ve
spolupráci se ŠSK, zasáhly do okresního přeboru a v prvním turnaji podzimní
sezóny skončily druhé. Také juniorky obsadily ve své kategorii výborné
druhé místo. Přehrál je pouze Jablonec. Ženy v 2.kole Královéhradeckého
poháru skončily bronzové. V podzimní části pak čtvrté. Nejvíce
příslovečného štěstí a klidu na hřišti mělo letos družstvo mužů, které sice
stihlo celé dva tréninky, ale přesto si vedlo dobře.
25.8. proběhl pod patronací jednoty 7.ročník turnaje smíšených mužstev. Ze
12 zúčastněných celků si nejlépe vedl Rodos Vrchlabí před Kruhovkabandem
Studenec a Orlem Studenec.

Sportovní klub
Studenec

Fotbalisté Sportovního klubu Studenec se na jarní část soutěží připravovali
v Janských Lázních. Tato část fotbalové sezóny 2001/2002 byla poslední
v rámci Východočeské oblasti, protože klub se musí nechtěně přesunout pod
Liberecko. Vznikají tak problémy se špatnou dopravní dostupností dějišť
některých zápasů a nemalé organizační komplikace, kterými jsou zápasy na
Liberecku neblaze proslulé.
Na začátku roku proběhla také valná hromada SK Studenec v Penzionu
Trautenberk, kde byli účastníci seznámeni s přípravou oslav plánovaných u
příležitosti 80. výročí založení klubu a 100 let od prvního fotbalového zápasu
ve Studenci (odehrál se v roce 1903 na Janouškově louce). Klub také jedná o
odkoupení fotbalového hřiště od Sokola a v případě negativního výsledků
hodlá vybudovat sportoviště vlastní.
Ve stručné zprávě o fotbalovém dění začněme od nejmenších. Početné
mužstvo minižáků připravují Vítek Kuřík, Jiří Povr, Jiří Čivrný a Radek
Mejvald. Nejmenší fotbalisté si vedli statečně, ale výrazných výsledků se
letos v rámci SK Studenec nedočkali. Žáky vede Petr Junek a Josef Šedivý.
V důsledku utěšeného rozrůstání členské základny v této kategorii došlo
k vytvoření nového mužstva v Zálesní Lhotě – SK Studenec B. Žáci sehráli
úspěšné zápasy hlavně v podzimní části a vedou svoji tabulku.
Konečně poněkud stabilizovanou základnu dorostu vedli Jan Krůfa, Marian
Marek a Petr Nosek. I tomuto mužstvo se vedlo lépe v podzimní části, kde
dokonce po jistou dobu vedli svou kategorii.
Béčko absolvovalo pod vedením Petra Vancla nejnáročnější sezónu, neboť
kromě přehršle vlastních zápasů většina hráčů zaskakuje v áčku. Jak už jsme
informovali výše, béčko letos sehrálo i historicky první zápas se Zálesní
Lhotou. V podzimní části převzal toto mužstvo Svatopluk Čech.
Hlavním cílem áčka byla záchrana účasti v oblastní soutěži. Mužstvo vedou
Pavel Čížek a František Hladík. Jako na jeden z nejlepších zápasů v historii
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studeneckého fotbalu vzpomínají všichni na ten z 28.4. 2002, kdy SK
Studenec A porazil SK Dvůr Králové 3 : 2.
O prázdninách proběhl 7. ročník Studeneckého poháru zájmových a
firemních mužstev v malé kopané pod záštitou penzionu Trautenberk, jehož
vítězem se stalo mužstvo UFO Ostrava, a pod patronací stejné instituce byl
také uspořádán již potřetí Vánoční turnaj v malé kopané (25.12.), v kterém
zvítězilo mužstvo Plasteka Studenec.
Tradiční událostí je již také Přebor Studence v mariáši. Letošním
přeborníkem se stal Josef Jebavý.
Další početnou skupinu členů SK Studenec tvoří orientační běžci. Ve
čtvrtek 25.4. uspořádal klub ve spolupráci s OK Jilemnice a Pensionem
Trautenberk Den s orientačním během.
Mezi nejmenšími se letos významně zapsali Eva Bartoňová (3x se umístila
jako první a zvítězila i v Mikulášském běhu na Bradu u Jičína) a Martin
Klouček. Mezi žáky pak Tomáš Klouček a Honza Exner..
Informace o SK Studenec můžeme od tohoto roku hledat na internetové
adrese www.skstudenec.cz

Školní sportovní
klub

Členové Školního sportovního klubu se intenzivně věnují fotbalu,
volejbalu a orientačnímu běhu. Na tuto disciplínu je od podzimu připravuje
Mgr. Martin Král.
Velice úspěšný rok zaznamenali fotbalisté ŠSK. Počátkem roku zvítězili
suverénně v okrskovém turnaji v Jilemnice a v MacDonald cupu
v minikopané se probojovali až do krajského kola, kde obsadili bronzovou
příčku. (V téměř všech zápasech zářil Jiří Povr.)
Ale ani ostatní členové nezůstali letos bez ocenění. Na Olympiádě škol
v orientačním běhu se zástupcům ŠSK Studenec podařilo obsadit vynikající
celkové třetí místo v rámci kraje.
Na Soutěži o nejvšestrannější 4.třídu si letošní čtvrťáci vydobyli
v konkurenci 20 škol třetí příčku a na Kinderiádě (krajská lehkoatletická
olympiáda pro 1.stupeň) v konkurenci 32 škol
obsadili příčku šestou.
V jednotlivých disciplinách se na stupních vítězů ocitli Zuzana Hanusová,
Martin Šimáček a Jirka Povr.

Tenisový klub
Studenec

Tenisový klub Studenec postavil do soutěží jeden tým žáků a dva týmy
veteránů. Žáci letos v okresním přeboru obsadili 5.příčku z 8 mužstev.
Veteráni A svou soutěž vyhráli a veteráni B se umístili ve středu tabulky. Pod
záštitou klubu se konal také veteránský turnaj dvojic, v němž zvítězil
studenecký pár Josef Horáček, Jan Kuřík.. 28.12. proběhl již 14.ročník turnaje
v líném tenise. Z vítězství se radovali František Plecháč a Jan Kuřík.

POČASÍ

A poslední slovo dejme ve zprávě o roce 2002 přírodě.
Do roku 2002 jsme vstoupili s nebývalým množstvím sněhu, které zde podle
některých pamětníků bylo naposled před 25 lety. V Silvestrovské noci leželo
na polích a lukách až 80 cm sněhu. Měsíc leden byl ve své první polovině
opravdu mrazivý. Od 3. do 6. ledna byly naměřeny mrazy až –20°C a až do
20.1. se teploty držely pod nulou. Sněhová pokrývka se díky tomu udržela
v úctyhodné mocnosti 50 – 60cm až do 19.1., kdy začalo drobounce pršet a
sníh pomalu tál. Přišla typická sychravá, zatažená a rozmočená obleva
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s teplotami zásadně v kladné části rtuťového sloupce a sníh stál až na nulu.
Jasno bylo jen několik dní na začátku prvního měsíce roku, jinak se celých
rekordních deset dní držely nad krajinou vytrvalé mlhy (9.-19.1). V době
oblevy vládlo polojasno, do kterého vál jihozápadní a jihovýchodní vítr.
Leden byl tedy náročný zejména poměrně značnými teplotními výkyvy od –
20°C (4.1.)do +10°C (30.1.).
Únor byl v roce 2002 oproti letům minulým nezvykle teplý. Teploty ve dne
vůbec neklesly pod nulu a jen výjimečně byly ráno a v noci naměřeny mrazy.
Teplota se tak pohybovala mezi výjimečnými -8°C naměřenými 21.2. a +10°
C z 12.2. Začátek a střed měsíce byly jasné, ale těchto dní bylo jen 7. Jinak
byl únor podmračený, celý jeho průběh byl provázen dešťovými srážkami a
deštěm se sněhem. Celý měsíc bylo také téměř holo, jen na některých místech
se udrželo 10-15cm sněhu. ( Intenzivní sněhové přeháňky od 21.do 25.únory
přinesly dokonce přechodných 25 cm, ale ty okamžitě v dalších dnech stály.)
Březen už pak zaznamenal sníh jen prvních 5 dní svého trvání. Celkově se
tedy dá říct, že co se týče sněhových podmínek byla letošní zima velice slabá.
Třetí měsíc roku se k mrazíkům hlásil hlavně ve své druhé polovině, platí ale
ovšem, že to byly teploty ranní či noční. Jinak bylo o poznání tepleji než
v únoru a proměnlivý vítr přinášel proměnlivé počasí. Na začátku měsíce
drobně sněžilo, pak bylo dva dny téměř jasno, přišlo několik přeháněk, pak
opět jasno, podmračeno, období intenzivních srážek a na závěr měsíce opět
ukázkové slunečné dny. Teploty byly naměřeny mezi -3°C ( 12.a 28.3.) a
+16°C (31.3.) Mokro v předjaří a mírná zima nadělaly spoustu škod
zemědělcům a s jarními pracemi se tak mohlo začít až v dubnu.
Duben v celém jeho průběhu provázelo polojasné proměnlivé počasí, které
nepostrádalo dostatek sluneční záření. 1.4. byla zaznamenána letošní první
bouřka. Dešťových srážek bylo velmi málo, neboť celý den propršel jen
jeden, jinak se jednalo o přeháňky. Naposled letos chumelilo 7.4. a poslední
mráz byl zaznamenán 10.4. Jinak byl duben velmi teplý. V jeho druhé
polovině nebyly výjimkou teploty blížící se 20°C. Teplotními rekordy je -7°C
(7.4.) a +19°C (26.4.).
Květen pokračoval v teplé a suché tradici svého předchůdce a dohnal ji až
k absurdní dokonalosti. Neuvěřitelných 24 dní bylo naprosto suchých,
v ostatních se dešťové srážky sice objevily, ale byly velice slabé a trvaly vždy
jen chvíli. Téměř 14 dní bylo navíc jasných a teploty dosáhly letních hodnot.
Suché jaro dokončilo veliké problémy místních zemědělců a bylo také
příčinou téměř naprosté absence hub v naších lesích. +5°C, naměřených 1.5.,
bylo naprostou výjimkou, neboť teploty zřídkakdy klesaly ráno i v noci pod
10°C. Teplota přes den byla téměř stále v hodnotách nad 20°C, maximem je
26°C naměřených 4.5.
Červen přinesl o něco více vody než květen, ale i o jeho průběhu se dá říct,
že byl vcelku suchý a převážně jasný. Dny 15., 20. a 21.6. přinesly bouřky,
pro celou druhou polovinu měsíce byly charakteristické drobné, ale časté
přeháňky. Teploty se šplhaly až k tropickým teplotám ( 32°C z 20.6.) a tepleji
bylo hlavně v noci. Nejnižší teplotou je +6°C z 3.6.
Letní měsíce se předháněly v teplotách, ale rekord června už žádný z nich
nepřekonal. Červenec přinesl 12 dní s dešťovými přeháňkami, 3.,16.,17., a
31. 7. přišly bouřky z tepla. Jinak byl sedmý měsíc roku přiměřeně teplý i
jasný. Průměrná teplota ve dne se často blížila 30°C. Maxima a minima
tohoto měsíce jsou následující : +31°C z 30.7. a +8°C z 12.a 26.7.
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Srpen byl pro naši část republiky absurdním obdobím, neboť zatímco na
jihu zuřily záplavy neustále přiživované dalšími srážkami, vichrem a
olověnou tíží oblohy, u nás bylo jasno, sucho a teplo. V klidu, suchu a se
sluncem proběhla celá druhá polovina měsíce. Za celý měsíc propršel pouze
jediný den – 13.8. Zatímco druhá polovina byla suchá, přinesla první polovina
měsíce drobnější srážky, které ale byly dostatečně silné na to, aby znemožnily
sklizeň polí. Teploty se pohybovaly mezi +10 (6.8.) a +28°C (19.a 20.8).
Září bylo ve své první polovině velice jasné, suché a na svůj průměr
přiměřeně teplé. Přišlo k nám barevné babí léto. (Sklidilo se nebývalé
množství jablek.) Druhá polovina propršela a byla celkově podmračená, jak
už se příroda připravovala na obvyklé podzimní plískanice. Vál proměnlivý
vítr a teploty se zase pomalu blížily k hranici přímrazků. Nejvyšší teplotou
měsíce je +23°C z 8.9. a nejnižší +2°C naměřené 28. a 30.9.
Říjen proběhl ještě bez mrazů, ale teploty kolem nuly (poprvé 13.10.) už se
sporadicky objevovaly. První nesmělé chumelení jsme zaznamenali 8.10., ale
sníh se samozřejmě ještě neměl šanci udržet. Oproti minulému roku byl říjen
daleko chladnější a podmračenější. Prakticky celý měsíc jsme nezažili jasný
den, často pršelo a vál převážně západní vítr. Teploty vystoupily jen
sporadicky na +15°C (1. a 2.10.).
Listopad na svého staršího soukmenovce plynule navázal. Celý měsíc si
vytrvale předávaly štafetu sníh, déšť, mlhy a mžení. Občas drobně chumelilo
až do 13.11., 9.11. byla dokonce naměřena dvaceticentimetrová sněhová
pokrývka. Ta ale opět naráz stála. První mráz byl naměřen 3.11. a měl
hodnotu -2°C. Teploty pod nulou se ale objevovaly jen prvních 8 dní
jedenáctého měsíce roku a pak se znovu přihlásily až v prosinci. Teplotním
maximem je +15°C z 16.11. Letošní listopad opravdu dělal čest své
depresivní pověsti. Nezaznamenaly jsme jediný slunečný den a do prosince
nás vítaly permanentní mlhy.
Prosinec byl mlhami doslova ohraničen, neboť se jimi loučil i s uplynulým
rokem. Jasných bylo jen několik dní mezi 8. a 20.12. Mrazy se vytrvale držely
u slova od 5.12. Co se týče teplotního rozmezí bylo 11.prosince naměřeno
-14°C a 1. prosince +5°C. První polovina měsíce proběhla úplně bez sněhu a
to jak v ovzduší, tak na zemi. Drobně chumelit začalo až 16.12, kdy napadlo
10 cm sněhu, které další sněhové přeháňky do konce roku zvýšily až na 20cm.
Na Štědrý den byl vytrvalý mráz, pod mrakem, 18cm sněhu; Silvestr proběhl
v podobném duchu, jen celý den drobně chumelilo.
(Za informace o počasí děkuje kronikář panu
Jiřímu Kuříkovi)
Pro úplnost se ještě na závěr zmiňme o přirozené měně obyvatel ve Studenci
roku 2002.
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NAROZENÍ A
ÚMRTÍ OBYVATEL

Narození:
Jakub Šulc
Tereza Matušková
Barbora Vanclová
Jan Gábor
Tereza Chrástová
Luboš Fifka
Dominik Urban
Klára Kuříková
Petra Bachtíková
Kateřina Horáčková
Jonáš Exner
Eliška Drbohlavová
Martin Falta
Vít Štefan
Filip Ulman
Lukáš Link
Vladislav Synek
Nela Šimková
Zemřelí:
Anežka Exnerová
Anna Kalenská
Josef Hamáček
Jaroslav Tauchman
Julie Slavíková
Aloisie Hamáčková
František Sedláček
Anna Kaninská
Josef Macek
Marie Kroupová
Zdeňka Ježková
Marie Šulcová
Zdeňka Urbanová
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