Kronika Studenec 2003
referendum o
vstupu ČR do EU

Historicky nejzásadnější událostí tohoto roku byl zřejmě vstup do EU. O
přistoupení ČR do této organizace se hlasovalo ve dnech 13.-14.6. Ve
Studenci se referenda zúčastnilo 749 občanů – tedy 71,74% všech
oprávněných voličů. Pro vstup se vyslovilo 562 občanů, což představuje
75,03% zúčastněných voličů. (Semilský okres celkově vykazoval nejvyšší
volební účast v rámci Libereckého kraje.)
K 1.1. 2003 formálně zanikly okresy a jejich pravomoci přešly na městské
úřady tzv. pověřených obcí. Obec Studenec tak od tohoto roku spadá pod
pověřenou obec Jilemnice, kde byl po účely nové správní jednotky
zrekonstruován dům v Kostelní ulici č.228. Sídlí zde odbor dopravy,
sociálních věcí, zdravotnictví a obrany, životního prostředí, odbor
živnostenský a správa důchodového zabezpečení.
Na začátku zprávy o roce 2003 se věnujme aktivitám, které souvisí s činností
obecního úřadu.

budování nových
parcel

Obec Studenec velkoryse vyhověla hlasům o potřebě nových parcel pro
stavbu rodinných domů a investovala do své budoucnosti zahájením příprav
stavebních ploch naproti Plasteku a na Nouzově Na těchto lokalitách proběhly
v různých termínech přípravy na vybudování inženýrských sítí a následně
částečná realizace této výstavby

nová mateřská
škola

Plným souhlasem zastupitelstva byl podpořen plán na vystavění nové
mateřské školy v areálu ZŠ Studenec.
Objekt Mateřské školy Studenec je vzhledem ke stáří budovy a prostorovému
řešení nevhodný pro provoz mateřské školy. Nevyhovující je umístění budovy
při frekventované silnici.
Objekt Mateřské školy Zálesní Lhota je pro počet žáků příliš velký
s vysokými provozními náklady (vytápění akumulačními kamny).
Obě budovy mají výjimku KHS do 31.5.2005.
Investice pouze do nejnutnějších úprav stávajících zařízení by činily ve
Studenci 300-400. tisíc Kč, ve Lhotě 400-500 tisíc Kč. Hlavním problémem
jsou především kuchyně, které neodpovídají požadavkům Okresní hygienické
stanice.

úpravay u
zdravotního
střediska

Během roku bylo získáno stavební povolení pro úpravu okolí zdravotního
střediska a územní rozhodnutí pro výstavbu obou chodníků. Během přípravy
těchto dokumentů se vyskytly některé komplikace a samotná stavba tak byla
odložena na další rok.
Jako další investiční akce bylo schváleno vybudování nového bytu na
zdravotním středisku. Sklad civilní obrany je prázdný a další potřebnou
místnost by uvolnila zubní ordinace.

autobusové čekárny

Hodně se mluvilo i o úpravě či nahrazení stávajících autobusových čekáren
a na posledním zasedání bylo rozhodnuto, že bude pořízeno 5 nových. Na
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tomto zasedání bylo schváleno i zhotovení a umístění 5 orientačních map
Studence.

poplatek za odpady

Poplatek za nakládání s odpady se zvýšil na 30Kč za osobu/měsíc.

půjčka na nákup
rolby

Sokolu Studenec byla poskytnuta bezúročná půjčka na nákup starší rolby.
Tento krok se příznivě projevil následující zimu, kdy byla po celém okolí
Studence projeta kvalitní a hustá trať pro příznivě běžeckého způsobu
lyžování.
Jako novinka byla schválena možnost nechat se oddat před obcí v zasedací
místnosti OÚ a to o sobotách, nejsou-li státem uznaným svátkem, a to v době
od 10 do 12 hodin.

medializované
vítání občánků

Na vítání občánků se sešlo během roku 27dětí. (23.4. jich bylo 13 a 15.10.
14.) Počet narozených dětí a plány na stavbu nové školky přitáhly letos ke
Studenci pozornost novinářů. MF DNES dne 3.6. uveřejnila článek Kateřiny
Frouzové, která se pozastavuje nad zmíněnými fakty a se zástupci obce se
snaží hledat příčinu tohoto stavu. Svoji zprávu zakončila přinejmenším
diskutabilním závěrem, že příčinou je i to, že „hodně rodin nemá televizor.
Tráví proto dlouhé večery podobně jako jejich předci před sto lety.“ Není se
co divit, že toto prohlášení vyvolalo vlnu nevole. Do obce pak přijela Jana
Tržilová, reportérka časopisu Ring, aby vše viděla na vlastní oči. Byla
přítomna vystoupení žáků ve škole a navštívila i několik početných rodin.
Podle očitých svědků byla atmosférou příjemně překvapena. Obec si
vymínila, že hotový článek projde jejíma rukama. 22.7. tak ve zmíněném
časopise vyšla rozsáhlá reportáž (mimochodem BEZ požadovaných úprav)
s názvem Nejplodnější vesnice v republice – 10 dětí? Proč ne?, která už byla
realitě i přes svůj lacinější jazyk blíže.

úprava hřbitova

V květnu a červnu byly vydlážděny cesty na studeneckém hřbitově a
v dalších měsících bylo opraveno oplocení podél cesty na Horku. Během roku
došlo i k výměně koryta na vodu.
Ve středu 13.8. se přes Studenec přehnala vichřice a vyvrátila na hřbitově
několik stromů. Hned ráno se pak řada dobrovolníků postarala o jejich
odstranění. Pan J.Janhuba ze Lhoty se bezplatně zasloužil o opravu
poničeného pomníku.
O vzhled obce se staral opět pan Jaroslav Vacek, kterému během roku a
hlavně o prázdninách pomáhala řada brigádníků. Jako každý rok se i letos
9.třída postarala o jarní sběr odpadků kolem silnic, které po stání sněhu vždy
připomínají skládku.
K prodeji byl nabídnut již značně zchátralý dům č.100.
V červnu byl opraven most u Foltmanových a příslušná část cesty.

úprava okolí u OÚ

Dlouho projednávaná úprava okolí OÚ proběhla jen částečně. Bylo opraveno
parkoviště a příjezdová cesta. Prostor mezi budovou a silnicí stále nemá
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majitele a zatím ho není možné koupit. Altán je přitom v kritickém stavu a
stává se nebezpečným.

knihovna

Pod správou obce prosperovala letos knihovna.
Nejprve několik slov k její hlavní činnosti. Na okresním setkání knihovníků si
mohly naše knihovnice ověřit, že studenecká knihovna je jedna z nejlépe
fungujících zařízení tohoto typu v semilském okrese. Rozrůstá se zde stále
čtenářská základna i knihovní fond. Čtenáři neplatí žádné příspěvky, protože
obec knihovnu dostatečně dotuje. Ani jedna z těchto skutečností není
samozřejmá. Na příští rok chystá knihovna zavedení dvou nových počítačů a
nabídnutí možnosti připojení k internetu.
Tato instituce také společně s OÚ a školou uspořádala z finančních
prostředků poskytnutých Libereckým krajem (celkem šlo o 4800 Kč) dvě
akce pro děti.
30.10. se v zasedací místnosti obecního úřadu úspěšně pokoušel zaujmout
dětské publikum Jan Havel z Vysokého Mýta, jediný člen Divadélka jednoho
herce. V pohádce podle Eduarda Petišky přesvědčivě pomocí širokého
rejstříku hlasů a plošných loutek Heleny Zmatlíkové ztvárnil všechny postavy.
Děti z mateřské školy a z 1.a 2. třídy odcházely velice spokojené.
Druhá akce proběhla 7. 11. v mateřské a následně v základní škole. Pozvání
přijali paní Hedrlínová se synem a přivezli s sebou mnoho druhů tzv.edukační
(výchovné) keramiky. Povídali si s dětmi o tom, k čemu tyto výrobky slouží,
a samy děti si pak pod odborným dohledem vybrané figurky ozdobily. Hotová
dílka si mohly nechat na památku.

zpravodaj

Obecní občasník vyšel opět v šesti číslech pod názvem Studenecký
zpravodaj. Ve třetím čísle se rozloučila se čtenáři dlouholetá duše tohoto
periodika pan PaedDr. Petr Junek. Neznamená to samozřejmě, že by přestal
psát příspěvky, jen mu bylo aspoň trochu ulehčeno v jeho organizační úloze
při vydávání. Obsahová a vydavatelská zodpovědnost přešla plně na obec
Studenec. Organizováním příspěvků, jejich kompletních přípravou pro tisk a
zveřejňováním na internetu byl pověřen Stanislav Horáček ml. (student VŠ).
V posledním čísle Zpravodaje (6/2003) byla vyhlášena fotografická soutěž na
téma Studenec a Zálesní Lhota – náš domov. Její vyhodnocení a ocenění
vítězů proběhne ve dvou kolech příští rok.

předání výtěžku ze
sbírky postiženým
povodní

17.7. předali zástupci obce další část výtěžku sbírky Povodně přímo
postiženým v obci Hoříně a jeho satelitech. Z 280 domů tu muselo být 80
strženo, ostatní se postupně opravují. Bydlení bylo i teď po roce spíše
provizorní. Prostředky byly předány 3 potřebným ženám, které vytipoval
starosta Hořína.

rozpočet

A na konec zpráva o rozpočtu : Rozpočet na rok 2003 byl opět vyměřen jako
vyrovnaný :
v příjmech i výdajích na 19 446 000Kč
V úplném závěru této části připojuji ještě zmínky o dvou vandalským činech
na území obce.
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zničení sochy sv.
Josefa

Na konci srpna neznámý vandal zřejmě promyšleným úderem popravil sochu
sv.Josefa u Šulcových. Nad pohnutkami takového jednání zůstává rozum stát.
Hlavu naštěstí nechal ležet na místě, a tak se mohl OÚ postarat o rychlou
opravu.

nedovolená těžba
dřeva na Strážníku

Další vandalský činem byla nedovolená (a tedy živelná a naprosto
nezodpovědná) těžba dřeva na stráních Strážníku směrem k Zálesní
Lhotě. Odhaduje se, že dvojice z Moravy způsobila škodu za 13 milionů
korun. Ekosystém této lokality je navíc velmi těžké obnovit kvůli silným
větrům a složitému složení půdy. Prostor byl po vytěžení napaden kůrovcem.
Oba viníky se podařilo postavit před semilský soud. Podle informací to byl
vůbec první případ černé těžby, který se na semilském okrese řádně
zdokumentoval a přivedl až do soudní síně.
Viníci byli odsouzeni k náhradě škody ve výši 10 milionů korun, které
samozřejmě odmítli zaplatit.
Další prostor věnujme novým stavbám, institucím a změnám na území naší
obce.

oprava Dolení
silnice

PODNIKATELÉ
zrušení
samoobsluhy

nová jatka

O prázdninách se obec dočkala opravy silnice od Lípy k odbočce z hlavní
silnice. Nový koberec byl položen i od Lípy do konce Studence. V průběhu
dalších měsíců byla dále opravena celá komunikace do Žďáru až na hranici
kraje. Překážková dráha se tak změnila v „dopravní tepnu“ s kvalitním
povrchem, který začali kromě obvyklých uživatelů s nadšením zkoušet i inline bruslaři.
4.2. Jednota definitivně prodala svůj obchod na dolení silnici. O budovu
mělo zájem několik organizací, nakonec s opravami začala a v budově se
usídlila firma Faigl, zabývající se prodejem střešních krytin. S plným
provozem chce začít příští rok.
Už v roce 2002 začal ve svém areálu pan Nosek s budováním na vesnické
poměry velkých jatek. Zařízení splňuje přísná kritéria EU a podle některých
zpráv je to jediný zcela vyhovující komplex svého druhu v Libereckém kraji.
Provoz zde začal v jarních měsících tohoto roku. Od té doby se vyskytly
nemalé problémy s jeho přístupem k vypouštění odpadních vod do Olešky .
V budově Na Špici během roku vznikl a zase po asi 10 měsících zanikl
obchod levným textilem a obuví. Prostor uvolněný před rokem obchodem
kočárky tak opět zůstává nevyužit.
Byl zrušen Penzion Danel pana Jaroslava Jezdinského na Malé straně. Do
rodiny přibyl další potomek a bylo potřeba uvolnit prostor dětem.

FARNOST

Několik drobných změn zaznamenala i farnost Studenec.
Po půlnoční mši byla z věže kostela odtroubena Tichá noc a noční oslavy
narození Páně byly zakončeny ohňostrojem.
Duch polské církve se v osobě studeneckého faráře projevil i obnovením
průvodu v rámci oslav Božího těla. Historicky první průvod obnovené tradice
se odehrál za nepříznivého počasí a bíle oděné družičky vytrvale mrzly.
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Nový duchovní správce prosadil zrušení bytu na faře a na jeho místě zahájil
budování farního sálu (kuchyňka, potřebné nádobí, bar, stoly, židle), který by
měl během příštího roku začít sloužit k setkávání, oslavám a dalším
příležitostem. Stále naléhavěji se totiž objevuje problém vhodné místnosti
hlavně pro setkávání mládeže v době, kdy Orlovna je zamluvena někým
jiným.

KULTURA

Na řadu přicházejí kulturní události a zmínka o spolcích, které v náplni své
činnosti nemají sportovní aktivity.

Oslavy 80. výročí
založení SK
Studenec

Kulturní událostí roku byly bezesporu oslavy 80.výročí vzniku SK
Studenec. Víkend 27.-29.6. proběhl zcela v jejich znamení. V areálu u
fotbalového hřiště a Sokolovny se v tyto dny vystřídalo více než 2000 diváků.
Alespoň stručně by tu určitě měl být zaznamenán program.
Oslavy byly zahájeny v pátek diskotékou „pod stanem“ sestavenou z hitů 70.
až 90.let.
Během slunečného sobotního dne pak byly sehrány: turnaj 4 družstev
minižáků (SK Studenec A –1.místo, Sokol Horka, Jiskra Libštát, SK
Studenec B), zápas žáků (SK Studenec A porazil SK Studenec B) a turnaj
internacionálů nad 35 let, v němž se utkaly celky SK Studenec, Sokol
Studenec (okres Třebíč) a BW Zorbau. Večer byl zahájen koncertem skupiny
Žlutý pes. V půl dvanácté je vystřídalo rockové sdružení Alibi rock těšící se
široké popularitě zdejšího okrsku.
Nedělní dopoledne přineslo dlouho očekávané utkání SK Studenec Oldies
(muži nad 45 let) s pražských amatérským sdružením známých osobností
Amforou. Amfora nakonec vybojovala vítězství 2:5. Kompletní sestavy obou
týmů mohou zájemci objevit ve Zpravodaji 3/2003 (k zapůjčení na OÚ či na
internetu). Od 14:00 patřilo odpoledne 23.ročníku Memoriálu Karla Kuříka
(obnoveno po 7 letech). Letos poprvé nesl podtitul Mistrovství mikroregionu
Studenecko a utkaly se v něm SK Studenec (1.místo), Jiskra Borovnice, Sokol
Zálesní Lhota (na zápasy se většinou dopravuje na dojemném alegorickém
platoňáku) a Sokol Horka. Večer vystoupila s několika skladbami skupina
Jam and Bazaar a za mírného deště byly oslavy ukončeny ozvučeným
ohňostrojem.
Průběh oslav je zachycen na videozáznamu. Film má název „Svět je
fotbalovej míč...“ Film byl během podzimu promítán ve třech restauračních
zařízeních.

Štěpánská koleda

Výrazné jubileum neslavil jenom Sportovní klub. Půl století své existence má
v letošním roce za sebou i takzvaná Štěpánská koleda. Začala živelně
z touhy si zazpívat (podle nezveřejněných informací jednoho ze zakladatelů je
tato tradice dalším plodem blahodárné síly inspirujícího moku z uzrálých
hroznů). Vše začalo v roce 1954, kdy se čtyři zpěváci vypravili
zazpívat přátelům. Počet navštěvovaných domů se postupně rozrůstal,
koledníci sbírali do pokladničky drobné, které pak zasílali na dobročinné
účely. V roce 1985 byla vytvořena druhá kolednická skupina, protože jedna
nemohla už vše obejít. V roce 2003 se k nim připojila třetí a stejně trvala
koleda od konce mše do večerních hodin.
Hrstka statečných pak za noční tmy vyjíždí ještě do okolí. Letos zpívali na
jilemnické chirurgii, kde si jejich návštěvu pochvalovali hlavně paní
Vokřínková a pan Jakoubek.
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V letošním roce se koledníci po 40 letech nesešli na králičí pečeni u
Martincových (Marie a Jan). Oběma manželům patří obdiv za veškerou péči,
kterou každoročně koledníkům prokazovali, a za to obrovské stádo králíků,
které kvůli koledě vybili.
Koledu 2003 natáčela televize Prima a úryvky z ní se pak objevily
v regionálním zpravodajství.

výstava žáků ZŠ

divadelo žáků ZŠ

Dvě výrazné kulturní události proběhly pod patronátem školy.
Byla to už tradičně Dílna 2003, při níž si návštěvníci mohli prohlédnout
výsledky výtvarných a řemeslných kroužků z celého školního roku. Výstava
probíhala od 20. do 25.6. a její začátek a konec provázel koncert fléten,
klavíru a kytar i vystoupení tanečního souboru Vánek. Návštěvníků bylo letos
více z okolních obcí než ze Studence, což je přinejmenším důvod
k zamyšlení.
Do učitelského sboru přibyla se začátkem nového školního roku kromě jiných
pedagogů i Monika Mečířová, která se rozhodla po dohodě s žáky obnovit
divadelní tradici na studenecké škole. Nacvičili spolu pohádku Karly
Voglové Pasáček vepřů (na náměty H.Ch.Andersena), kterou třikrát sehráli
v lednu následujícího roku.

Tříkrálová sbírka

03.-05.1. proběhla třetí Tříkrálová sbírka. Jejím organizátorem je Česká
katolická charita, kterou pro náš okrsek zastupuje paní Hedvika Jiranová.
Každoročně připraví s pomocí dobrovolníků sbírku ve Studenci, Zálesní
Lhotě, Čisté, Bukovině, Nedaříži, Horkách a Levínské Olešnici. Pomáhá i
v Jilemnici a Nové Pace. Do studeneckých domů letos zavítalo 25 koledníků,
kteří na dobročinné účely vybrali 34 220 Kč. Prostředky, které se ze sbírky do
obce vrátily, byly použity na nákup staršího vozu pro charitní ošetřovatelskou
službu. Velká část prostředků z ČR putovala do Indie na výstavbu kolonie
rodinných domků.

povídání o
Afganistánu

30.3.v odpoledních hodinách zavítal do Orlovny vojenský kaplan Ivan
Havlíček a vyprávěl zájemcům zážitky ze svého služebního pobytu
v Afganistanu. Vše doplňoval fotografiemi z této mise.

koncert skupiny
Figury

2.8. se skupině Figury podařilo uspořádat po roční odmlce další Country
večer. Základní členy skupiny Markétu Šimkovou a Lídu a Vaška Urbanovi
doplnily v jedné části večera hrou a zpěvem Lucie Háková (z Nouzova) a
Jana Tauchmanová. Parta stylově oblečených mladých zajišťovala potřebný
servis. Na hřišti u Orlovny se vystřídalo přes 80 lidí.

koncert Českého
klarinetového
kvartetu

12.8. koncertoval v prostorách místního kostela Český klarinetový kvartet.
Čtyři mladí umělci přehráli početnému publiku staré i moderní mistry a
přidali i svoji vlastní tvorbu. Pro zpestření programu požádali diváky, aby na
lísteček napsali téma, které by si přáli slyšet zhudebněné. Zpráva o koncertě
od paní Heleny Hákové uvádí, že se vyskytla témata „od Ave Maria po úprk
Froda Pytlíka s výskokem na Mount Everest.“
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Přejezd rybníka

3 tradiční soutěžní odpoledne:
16.8. se i přes nedostatek vody v rybníčku konal další ročník přejezdu
„kaluže“ v Kruhovce. Popadaní závodníci si řádně užili bahenní lázně. Pro
děti byl připraven hod míčkem do duše, pro dospělé pak kromě hlavní
disciplíny i běh po lávce s tenisovým míčkem na lžíci, hod sudem na dálku,
přejezd rybníčku v pneumatice a další kuriosní soutěže. Absolutním vítězem
roku 2003 se stal Michal Chrtek.

Soused roku

23.8. proběhl další ročník soutěže Soused roku 2003. Tento rok bylo klání
čistě ženskou záležitostí (obě pohlaví se pravidelně střídají) a dámy pojaly
téma Sport ve 20. století velkoryse. Masky sklidily bouřlivé ovace.
Sousedkou roku se stala Iva Šulcová.

Dětské odpoledne

Poslední prázdninová neděla patřila dětem. Jako tradičně byla i letos zima,
nebe hrozilo deštěm a nikdo z dětí se nedal odradit. Prostě jako každý rok.
Soutěžících stále přibývá a naštěstí se vždy najdou ochotní sponzoři i
organizátoři. Dětské odpoledne je tak bezbolestným rozloučením s každými
prázdninami.

Klub důchodců

Klub důchodců i letos připravil pro své členy i široké spektrum zájemců
bohatý program, při kterém opět nechybělo spoustu hudby, dobrého
pohoštění, výher a besed. Kromě toho byly uspořádány dvě přednášky lékařů
– o nemocech ve stáří mluvil prof.MUDr. Josef Šimek (leden) a o problémech
spojených s cukrovkou a jejím léčení MUDr.Jan Stach (listopad). Tradičně
připravily děti pro seniory besídku ke dni matek, vánoční vystoupení a
koncert v rámci celoodpolední návštěvy školy. Tady bylo pro ně přichystáno i
občerstvení, seznámení se stavem školství a ukázky výtvarných prací.
Pozvání na besedu přijal v říjnu herec a malíř Jan Kanyza a ve stejném měsíci
byl vypraven zájezd na Ještěd, Kozákov a do Tatobit.

sbor dobrovolných
hasičů

Dalším spolkem, který vyvíjí bohatou činnost je sbor dobrovolných hasičů.
V roce 2003 se jejich řady rozšířily o spoustu mladých členů, kteří pod
vedením Pavla Hylmara začali pravidelně a tvrdě trénovat, což brzy přineslo
své výsledky. K nejvýznamnějším úspěchům patří druhá místa na soutěžích
v Čisté u Horek (1.5.), Rovensku pod Troskami (13.9.) a v Jilemnice (20.9.).
Družstvo se slušně umísťuje i v konkurenci družstev z mnohem větších obcí.
Na branných závodech obsazovalo střed výsledkových listin. Vedoucí pro své
svěřence uspořádal pálení táboráků a výlety. Nejvzdálenějším cílem byla
Chrastava, kde mohli současní adepti boje s ohněm a nehodami porovnat
svoje vybavení s tím, kterým živlu čelili jejich dávní předchůdci. Ani v zimě
se nezahálelo a hasičský dorost se scházel ke hrám a sbírání teoretických
znalostí v hasičárně. O celém dění začala pečlivě vést kroniku Zdeňka
Grofová, pomáhá jí Mirka Hanzlíková.

Krkonošský Vánek

Za zcela jinými účely se v roce 2003 scházeli členové národopisného
souboru Vánek. (Na konci školního roku zanikla starší větev souboru
nazvaná Horálek a vedoucí vrchlabské mateřské organizace Horal rozhodl, že
Vánek přijme jméno zaniklého souboru.) Na vystoupení byl tento rok
rozhodně chudší než předešlý. V jarních měsících provedl soubor svoje
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pásmo na zahájení a ukončení Dílny a v prosinci pak na jilemnickém
jarmarku. Od září se začalo pilně nacvičovat nové pásmo, takže na nic jiného
nebyl čas. Maminky na začátku přešily rostoucím dětem kroje a mohlo se
začít. Nový cyklus se jmenuje Horský rok, autorem textů je paní Marcela
Svobodová z Čisté, která opět dělá dětem oporu i na jevišti, autorem hudby a
choreografie pak pan Stanislav Lelek. Tyto dva dospělé doplňovali při vedení
Helena Kuříková s manželi Simonou a Davidem Pošepnými.
A nyní se věnujme zprávám o třech výrazných subjektech obce. Škole, Zetce
Strážník a Texlenu – Lena.

ŠKOLA

Základní škola Studenec přijala k sobě minulý rok mateřské školy a snažila
se je letos všemožně podporovat. Podílela se také na přípravě budování nové
školky. Žáci deváté třídy připravili pro děti z mateřské školy sportovní den.
Na odpočinek k milovaným koníčkům odešli bardové studeneckého školství –
manželé Klingerovi. Učitelský sbor se začátkem nového školního roku
omladil – řady pedagogů posílily Mgr.Veronika Adolfová, Mgr.Petra
Faistaverová a Mgr. Monika Mečířová.
Pro své žáky připravila škola široké spektrum zájmových činností – hru na
flétnu či kytaru, sborový zpěv, výtvarný kroužek, etiku, informatiku, základy
administrativy, sportovní hry,volejbal, konverzaci v AJ. Nabízela i kurz
plavání v Jilemnici a základy bruslení na stadionu v Lomnici nad Popelkou.
Škola propůjčuje svoje prostory i ZUŠ Jilemnice, aby se děti mohly učit hrát
na klavír, souboru Vánek (Horálek – viz nahoře) a Autoškole Rapid.
Veřejnosti se škola otevřela při Dílně a nabízí též možnost chodit na internet.
Spolupracuje s TJ Sokol Studenec (zajišťuje výpočetní techniku a zpracování
výsledků při lyžařských závodech a Posvícenském koláči, využívá
Sokolovnu), SK Studenec, Orlem Studenec (volejbalové družstvo), TK
Studenec (tenisové družstvo) i s Klubem důchodců (viz výše). Škola je tak
kromě svého vzdělávacího poslání jakýmsi přirozeným centrem kulturních i
sportovních aktivit.
Poslední poznámka bude patřit stavebním úpravám. Během prázdnin bylo
upraveno okolí školy a pod tabule ve všech třídách druhého stupně byla
položena dlažba.

ZETKA Strážník,
a. s.

Letošní rok znamenal ve srovnání s rokem předcházejícím výrazně lepší
hospodářské výsledky pro Zetku Strážník a.s. (Mírný zisk oproti loňské
hluboké ztrátě) Tohoto stavu bylo dosaženo díky státním dotacím, které
pokryly náklady po znovuosévání ploch (vyzimovaly ¾ ozimých porostů),
úsporám ve spotřebě pohonných hmot, snížení nákladů na opravy a díky
plnému nasazení kompletní silážní linky – v této oblasti se tak konečně
projevily rozsáhlé investice z předchozích let. Mnoho úspor proběhlo
s ohledem na připravovaný vstup ČR do EU. Byly tvořeny finanční rezervy.
Při extrémně suchém počasí se díky masivnímu výsevu kukuřice podařilo
zajistit dostatečné množství zelených krmiv. Jako rentabilní se ukázalo
pěstování všech plodin kromě řepky a objemových krmiv. K výraznému
zlepšení došlo v produkci mléka a skotu, ale cenový pokles těchto komodit
zabránil tomu, aby se tyto skutečnosti odrazily v ziscích společnosti.
Ve třetí sféře činnosti Zetky - těžbě kamene - se plánuje rozšíření lomu o
3,5ha a zajištění možnosti těžby na dalších 30 let.
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Velkým problémem v zemědělské sféře je zajištění kvalitních platů pro
zaměstnance a ocenění jejich velice náročné pracovní doby. Média vytváří
naprosto nepravdivý a matoucí obraz špatně a neefektivně pracující rostlinné
a živočišné výroby, i když už několik let je nárůst produktivity v tomto
odvětví národního hospodářství výrazně větší než v odvětvích jiných.

TEXLEN – LENA,
a. s.

V říjnu letošního roku začala společnost Texlen-Lena, a.s. jednat o odkoupení
studenecké továrny s italskou firmou Tessitura Monti Cekia. Výroba běžela
v zaběhnutých kolejích, velké změny spojené se změnou vlastníka přišly až
následujícího roku.

SPORT

Z bohatého sportovní dění vybíráme letos opět ty nejpodstatnější události

Sokol

TJ Sokol Studenec od letošní zimy ošetřuje tratě nově zakoupenou rolbou.
Uspořádal tradiční řadu závodů. V zimě to byl 1.2. Přebor České obce
sokolské a Pohár Krkonošského svazu lyžařů v běhu na lyžích klasicky a 2.2.
pak Přebor ČOS a Středočeské župy v běhu na lyžích volně.
13.9. za mírných přeháněk a teploty 12°C proběhl 36.ročník Posvícenského
koláče a 28.ročník Memoriálu Mirka Háka. V nejsilněji obsazené kategorii
mužů zvítězil Stanislav Kynčl v barvách Mediplastu Jilemnice. Putovní cenu
Květy Jeriové pro nejlepšího studeneckého závodníka získal David Bartoň
(mladší žák).

Orel

V barvách Orla Studenec vybojovaly letos ženy v rámci krajského přeboru 4.
a kadetky a juniorky 3. místo (konečné umístění v sezóně 2002/03). Družstvo
žákyň si vynikajícími výsledky zajistilo vítězství v okresním přeboru 02/03 a
od září nastoupilo stejně jako jejich starší kolegyně do přeboru krajského, kde
v první půli sezóny 2003/04 držely velice slušnou 5.pozici. Ženy zahájily
novou sezónu v I.krajské třídě, kde zatím v těžké konkurenci neuhrály ani
jeden zápas. Sbírají zkušenosti i síly.
30.8. uspořádal Orel tradiční turnaj smíšených družstev. Letos se zde sešel
rekordní počet 19 celků, a tak se finále dohrávalo za tmy. Prvenství uhájil
studenecký celek Figury před Rodosem Vrchlabí a původem nevyhraněnými
Žraloky.

Tenisový klub
Studenec

Za Tenisový klub Studenec hrála letos v okresních soutěžích dvě družstva
veteránů a jedno družstvo žáků. Ani jednomu celku se však příliš nedařilo a
všechny se umístily ve spodních částech svých tabulek.
28.12. se dalšího kola dočkal oblíbený Vánoční turnaj v líném tenise.
V kategorii do 45 let zvítězila dvojice Jebavý, Kuřík, ve starší kategorii
nenašli opět přemožitele Plecháč, Kuřík.

Školní sportovní
klub

Úspěchy naplněný rok má za sebou Školní sportovní klub, v němž do
nejstarší kategorii dorostly velké studenecké naděje a rok od roku se ukazuje i
sílení mladšího „podhoubí.“ Zasvěcenci hovoří o nejúspěšnější sezóně
v historii klubu i školy. Členové ŠSK pokrývají svými aktivitami široké pole
individuálních i kolektivních sportů. Vezměme je popořadě.
Ve fotbale obhájili nejmenší hráči (4.třída) své loňské prvenství na halovém
turnaji v Jilemnici. V McDonald cupu postoupilo mladší (3.třída) i starší
družstvo (4.třída) do okresního kola a oba celky skončily na druhé pozici. Na
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Přeboru vesnických škol (malá kopaná) v Horní Branné získala studenecká
výprava prvenství.
Volejbalové družstvo dívek úspěšně postoupilo okrskovým i okresním kolem
do krajského, v němž dívky podlehly jen celku z Liberce a mohly se tak
radovat ze stříbrného místa. Tento tým hraje závodně za Orel Studenec.
V nejnáročnějším klání každé lehkoatletické sezóny – Poháru Rozhlasu
postoupila všechna družstva do krajského kola. Mladší i starší žákyně zde
získaly titul krajského přeborníka a starší navíc postoupily do celostátního
finále, kde obsadily vynikající druhé místo.
Krajské finále v orientačním běhu znamenalo pro závodníky I. i II.stupně
shodně prvenství. V jednotlivcích získali titul krajského přeborníka: Eva
Bartoňová, Martin Klouček, Kristýna Vydrová a Honza Exner. Členové klubu
z řad orientačních běžců připravili pro nové zájemce a příznivce Podzimní
přebor školy v orientačním běhu na nové mapě Červený kopec.
Nově se rozvíjejícím sportem, který získal svého sponzora, je florbal. Ve
školním kole se nejlépe dařilo 8.třídě. 2 družstva ŠSK byla přihlášena do
Orioncupu.
Na okresním finále v plavání si nejlépe vedli bratři Štěpán a Tomáš
Kučerovi. Získali v jednotlivých plaveckých disciplinách 2 tituly okresních
přeborníků, k nimž přidali 3 stříbrné a 1 bronzovou medaili.
Zkrátka nepřišlo ani lyžování. ŠSK uspořádal pro žáky školy přebory v běhu
na lyžích.

Sportovní klub
Studenec

Rok od roku bohatší činnost vyvíjí stále se rozšiřující Sportovní klub
Studenec. (O letošních oslavách 80.výročí jeho založení a 100let fotbalu ve
Studenci viz nahoře.) Ve své výroční zprávě hovoří o 346 členech (k
31.12.2003) a jeho obrat se pomalu blíží jednomu milionu korun. Od
letošního roku sdružuje už tři sportovní oddíly – tradiční a nejpočetnější
fotbalový, mladší, ale už také zdomácnělý oddíl orientačního běhu a nejnověji
i oddíl alpského lyžování. Tento oddíl má na starosti předseda a trenér Filip
Marek. Svěřencům vévodí jeho dcera Dana Marková, jejímž největším
letošním úspěchem bylo vítězství ve slalomu v Albrechticích. Je nominována
do reprezentačního týmu juniorů ČR a startuje v závodech po celé zasněžené
části Evropy. Její kolegyně v barvách SK Studenec Alžběta Fryntová
(žákovská reprezentantka) vybojovala v mezinárodním slalomovém závodě
v Orlických horách stříbrnou medaili.
Fotbal. Zpráva Libereckého krajského fotbalového svazu označila fotbalové
hřiště u Sokolovny za nevyhovující pro krajské soutěže. Možnost zde
soutěžně hrát bude časově omezena a SK Studenec proto jedná o hřišti
novém.
Okresní fotbalový svaz se stěhoval z Košťálova zpět do Semil. Předsedou
Sportovně technické komise se stal pan Petr Junek.
Minižáci potvrdili svou pověst družstva vysokých kvalit, když se stali
okresními vicemistry (2.místo). Hráči, trenéři i rodiče vyrazili také na výlet do
Prahy, kde se věnovali nejen krásám Petřína, ale hlavně fotbalu. Prohlédli si
Rošického stadion a poté v Edenu sehráli duel se stejně starými hráči pražské
Slavie. Vítězství domácích v jinak celkem vyrovnaném zápasu zajistily naše
dvě vlastní branky. Na podzim byla do soutěže přihlášena i mladší přípravka
– minižáci B a oba celky nejmenších fotbalistů skončily v podzimní části
okresního přeboru těsně za sebou. „Áčko“ druhé a „Béčko“ třetí.
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Početná skupina žáků byla pro sezónu 2002/03 rozdělena do dvou družstev.
„Áčko“ získalo titul okresního přeborníka a „Béčko“ skončilo ve stejné
soutěži šesté. Jirka Povr se v této sezóně stal nejúspěšnějším střelcem
v historii SK Studenec – počet jeho mistrovských branek je 80. V začátku
nové sezóny odešlo 8 hráčů do dorostu. Družstvo A vyhrálo bez ztráty bodu
titul okresního přeborníka, družstvo B skončilo 8.
Dorostence dělilo od titulu opravdu málo a skončili ve své soutěži na
bronzové příčce. Klíčoví hráči měli tak náročný program (fotbalový i ten
úplně jiný), že se to začalo projevovat i na výkonech mužstva. Omlazený tým
obsadil v podzimní části okresního přeboru třetí místo.
Družstvo mužů B skončilo po nemalých problémech nakonec 8. z 16.celků.
Po podzimní části 2003/04 je mužstvo zatím 4.
Družstvo mužů A stíhala letos fotbalová smůla v podobě zbytečných proher i
rozsáhlé marodky. Setrvání v krajské soutěži sice nakonec vybojovali, ale ve
své skupině skončili až na 13.místě (před sestupující TJ Desná). Podzimní
část neznamenala bohužel výraznější zlepšení a opakovala se i série zranění.
Orientační běh V jarní části si na náročných vícedenních závodech Pražské
Velikonoce 2003 výborně vedly Eva Bartoňová (1.místo) a Vendula Kalenská
(3.místo). V závodech Východočeské oblasti (jaro i podzim) vítězství pro
barvy SK Studenec získali Kuba Šmíd (Brznice), Martin Klouček
(Hrachoviště – toto vítězství mu zajistilo účast v mistrovské kategorii, kde si
hned v prvním závodě v Brné doběhl pro další vítězství), Lenka Jechová
(Brná), Eva Bartoňová (Lhota u Turnova, Sedloňov) a Tomáš Kučera (Pecka,
Lhota u Turnova). V druhém ročníku Podkrkonošské ligy v orientačním běhu
jsme se na stupních vítězů potkávali se stejnými borci.
Během zimních měsíců byly uspořádány dvě menší akce – v lednu 12.ročník
Turnaje v mariáši, v němž přemožitele nenašel Bohuslav Jirouš. A v prosinci
pak Vánoční turnaj v malé kopané, kde se z vítězství radoval celek Plasteka
Studenec. Obě akce probíhají tradičně v areálu Penzionu Trautenberk.

POČASÍ

Zpráva o počasí v roce 2003 byla opět zpracována podle precizních zápisků
pana Jiřího Kuříka, bez kterých by kronikář byl vystaven mnohým obtížím.
Patří mu proto můj velký dík.
Leden byl letos vskutku nepříjemný měsíc. Slunce se ukázalo jen během
několika proměnlivých dnů a jinak bylo vytrvale zamračeno. Nevalná
sněhová pokrývka stála na nulu, jen na některých místech se drželo asi 10cm
sněhu. 27. začalo chumelit a vrstva sněhu neklesla pod 20cm až do 8.března.
Začátkem ledna roztály zbytky sněhu při teplotách kolem +5°C, vzápětí se
ozvaly silnější mrazy a vrstva ledu uzavřela na 2 dny svět do ledového
krunýře. Největší mrazy panovaly od 5.do 10.1., ale dosahovaly nejvíce –13°
C.
Únor předčil svého staršího kolegu v mnohém. Slunečné byly téměř celé tři
čtvrtiny (jasno panovala s malými přestávkami od 8.2.) tohoto měsíce,
postupně připadl i tolik vábený sníh, od 4.do 10. se drželo letošní naměřené
maximum - 40cm. Průměrně ale leželo během celého února o 10cm méně.
Jasné počasí přineslo noční mrazy, které 2.,17. a 18. dosahovaly –17°C. 22.2.
se začalo oteplovat a teploty přes den se pro tuto část letošní zimy ustálily
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v hodnotách nad bodem mrazu. Nejvýše teplota vystoupala právě v závěru
měsíce a to na +5°C.
Březen přinesl vcelku výrazné oteplení ve svém závěru (15°C 27.-29.3.), ale
celkově byl tradičně chladný. Nejnižší teploty byly naměřeny ráno (-7°C 6.3.,
průměrně kolem –2°C), v noci už se pohybovaly mírně nad nulou. Sníh se
držel na 20cm do 8.3. a pak postupně stál. Definitivně se s ním krajina
rozloučila 14.3. celá druhá polovina měsíce se nesla ve znamení slunečných
dní. Slunce ale nejprve pilo vláhu, aby mohlo začít hřát.
Duben provázely téměř až do jeho poloviny slabé mrazíky – poslední z nich
byl naměřen ráno 13.4. a měl hodnotu symbolického loučícího se –1°C.
(Minimem bylo –7°C zaznamenaných den předtím.) Teploty přes den jen
ojediněle zůstávaly na nule (6.a 8.4.), v průběhu měsíce se stále oteplovalo a
od 13.4. už se sloupec rtuti až na drobné výjimky udržel nad +10°C. (Největší
teplo přinesl poslední duben s 22°C). Od 5. do 9. přes den často chumelilo,
ale všechen sníh zase okamžitě tál. Do poloviny měsíce zůstávala obloha
podmračená, jasné dny 13.až 17.4. byly následovány typicky dubnovým,
rychle se měnícím, počasím. Konec měsíce přinesl bouřky.
Letošní květen byl spíše podmračený. Opravdu jasných dnů jsme
zaznamenali jen 9 a většina jich ležela v první třetině měsíce. Srážek ale tento
měsíc přinesl velmi málo a v tomto trendu pokračovaly i jeho následovníci,
takže zatímco minulý rok bylo vody nadbytek, letos doslova vysychala koryta
vodních toků i studny. Extrémní sucho, které předznamenal už květen
vyvolalo spoustu diskusí o změně klimatu. Ve srovnání s předchozím rokem
byl letošní pátý měsíc chladnější a držel se tak svých obvyklých průměrů.
Teplota se držela přes den kolem 20°C. Nejvyšší teplotou je 27°C
naměřených 5.5., nejnižší pak ojedinělý +1°C z 16.5.
Červen přinesl ještě méně slunce než měsíc předchozí, počasí bylo nejčastěji
proměnlivé. Srážky přicházely ve formě drobných přeháněk, celý den
nepropršel žádný. Bouřky byly zaznamenány 10. a 23.5. Teploty přes den
dosahovaly průměrně 25°C, 30°C bylo naměřeno 23. Teploty v noci a ráno
klesly pod 10°C jen 26.5. ráno, kdy sloupek rtuti vystoupil jen na 8°C.
Červenec byl nakonec netradičně slunečný a teplý, i když jeho začátek tomu
vůbec nenapovídal – první týden se nesl ve znamení podmračené oblohy a
občasných drobných přeháněk. Tyto tendence přinesl i konec měsíce. 17. den
měsíce byly silné bouřky. První poloviny měsíce se držela přes den kolem 20°
C, druhá polovina pak přinesla teploty blížící se spíše 25°C. Maximem je 31°
C z neděle 27.7. Teploty se v noci a ráno průměrně pohybovaly kolem 15°C.
Minimem je ojedinělých +9°C z 11.7.
Srpen překvapil mnohé stálými vysokými teplotami a jasným počasím.
Drobné srážky byly zaznamenány jen 5 dnů v měsíci (13.,14.,19.,29.,30. - 13.
to byl déšť velice prudký, protože provázel vichřici.). Sucho začínalo být
tíživě pociťováno. Po obrovském dusnu 18.8. následovaly další den prudké
bouře. Teploty se přes den nejčastěji blížily 30°C a až poslední dekáda
přinesla mírné ochlazení. 31°C (4.8.) a 8°C (25.8.) jsou hraničními teplotními
body osmého měsíce v roce. Noci byly velmi teplé – nezřídka kolem 20°C,
rána se držela průměrně na 13°C.
Září přineslo výrazné snížení ranních teplot, které už téměř nevystupovaly
nad 10°C. Opravdovým šokem byl po srpnových vedrech 1°C naměřený ráno
3.9. Přes den se ještě teploty občas vyhouply nad dvacet stupňů (nejvyšší
teplotou je 24°C naměřených 19.,20.a22.9.), mnohem častěji se však již
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držely ve spodnějších částech spektra. I září charakterizovalo malé množství
srážek – napršelo jen o trochu více než v srpnu a obloha byla převážně jasná.
Panovalo opravdové babí léto.
V říjnu se země konečně dočkala většího přídělu tolik potřebné vláhy. Téměř
celá první poloviny měsíce se nesla ve znamení častých přeháněk a přišel i jev
letos velmi vzácný – totiž propršelo několik celých dní. První mrazy se
objevily 14.10. ráno a pak už namátkou dotvářely celou charakteristiku
měsíce. (Sloupec rtuti se pohyboval mezi –8°C ze 24.10. a +16°C z prvního
dne desátého měsíce roku.) Kromě prvních 4 dní nevystupovaly teploty přes
den nad 10°C a od 19.10.se držely pod 5°C. 26.10. padal první sníh ve formě
přeháněk, které provázely celý den. Sníh však ležet nezůstal.
První dekáda listopadu přinesla oproti konci svého předchůdce vcelku
výrazné oteplení (7-11°C přes den), podobné spektrum provázelo i dekádu
poslední. Celkově tak byl listopad teplejší než říjen a pokračoval v tendencích
zaznamenaných minulý rok. Předchozí léta byl listopad vždy o poznání
chladnější. Mrazy byly zaznamenány jen ve středu měsíce (ojediněle 5.a
6.11., pak od 10.do 14.11., jinak teplota pod bod mrazu neklesala. Minimem
je na listopad nezvykle mírných –5°C z 12.11.) 15.a 17. přišlo drobné
chumelení, jinak srážky byly většinou samozřejmě dešťové. Během první
poloviny ještě slunce probojovávalo svou nadvládu celkem vítězně, druhou
půli však už opanovaly vytrvalé mlhy – od 14.11. se slunce na obloze téměř
neukázalo.
Mlhy trvaly bez přestávky až do 6. prosince, kdy začalo poprvé vydatněji
chumelit. Symbolická pokrývka v tloušťce do 5cm zůstala pak ležet až do
konce měsíce, kdy připadlo další spíše zanedbatelné množství nového sněhu
(30.a 31. nasněžilo 10cm). Jinak chumelilo drobně střídavě v průběhu celého
měsíce. Prosinec byl celkově podmračený, slunečných dnů bylo zaznamenáno
jen 5 (od 8. do 10.12, 23. a 24.12). Mlhy byly provázeny teplotami nad bodem
mrazu, pak teplota sice klesla, ale do konce měsíce se držela na mírných
hodnotách pod nulou a často hlavně během dne vystupovala i nad ni.
Ojediněle mrazivými byly jen dny 7. (-9°C ráno i během noci) a 24.12.(-16°C
ráno, -7°C přes den a –13°C v noci), takže Boží narození bylo letos co se týče
počasí provázeno téměř ukázkovou vánoční atmosférou. Nejvyšší teplotou
bylo +6°C, které provázely první tři dny měsíce. Do nového roku jsme
vstupovali s 15cm sněhu a teplotami kolem 0.
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