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Zprávy ObecNíhO úřaDu
úvodem…
Vážení spoluobčané, sousedé, kamarádi,
nebudu se opakovat, abych Vám psal, jak je
to během covidu hrozné, že nikam nemůžeme, že jsme nemocní a že jsou různá opatření atd… Nemysleme na to, co bylo, ale

těšme se na to, co bude nebo by mohlo být.
Pevně věřím, že se život v naší obci co nejdříve vrátí k normálu a my si budeme opět
užívat volnosti. Přeji Vám, ať je pro Vás tento
rok plný toho, o co nejvíce stojíte…
Mgr.TomášChrtek,starosta

Co se událo…
Obec má nový komunální
traktor John Deere
V minulém čísle Zpravodaje jsme Vám
psali o rozsáhlé opravě starého komunálního traktoru Yukon. Jelikož máme nyní
dva technické zaměstnance, čím dál více
chodníků a veřejných prostranství, které je
potřeba nejen v zimě udržovat, rozhodli
jsme se rozšířit a modernizovat náš vozový
park o komunální traktor John Deere
2038R. Jedná se o komunální traktor na
profesionální úrovni s radlicí, čelním nakladačem a válečkovým sypačem. Zároveň
jsme nechali zrekonstruovat starý ne-

funkční vlek. Díky této technice budeme
více soběstační a urychlí se tak především
zimní údržba. Tímto bychom chtěli poděkovat Zetce Strážník a. s. a Kovovýrobě
Šimek, kteří nám ne jednou pomohli
s problémy se starým Yukonem.

Nové hokejové branky

studenecký zámek

Jistě si mnozí z Vás vzpomenete, jak jste
v mládí chodili hrát hokej a bruslit na místní
rybníky. Co já si pamatuji, tak byly na všech
rybnících železné branky. Ty, co do dnešní
doby zůstaly, tak jsou nekompletní nebo
leží na dně. Vzpomínám si, jak jsme si jako
malí kluci vždycky přáli, aby nám někdo pořídil branky nové. Chtěli jsme tedy dětem
zpříjemnit jejich sportovní zážitky a nechali
jsme vyrobit celkem čtyři páry nových branek. Snad nám dlouho vydrží…

Rada obce Studenec se na svém druhém letošním zasedání zabývala již projektovou dokumentací, týkající se přestavby
celého zámeckého areálu. Termín realizace
do současné doby není znám, ale neustále
jsme v kontaktu s investorem a dle jeho
slov se vše rýsuje podle jeho představ.
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Ordinace dětského lékaře
Chtěl bych poděkovat bývalému starostovi Jiřímu Ulvrovi za jeho úsilí při hledání nového pediatra. Již během loňského
roku se mu podařilo kontaktovat lékařku,
která by o naši ordinaci měla zájem, avšak
čekali jsme, až bude mít potřebné atestace. S paní doktorkou již od léta spolupracujeme a dle posledních informací je vše
připravené k tomu, aby zde začala ordinovat již od dubna 2022. Můžeme mluvit
o velikém štěstí. V dnešní době sehnat lékaře na vesnici je velice těžké a často
i drahé. Aby se vše rozeběhlo, museli jsme
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řešit nejen různá povolení a smlouvy, ale
především jsme se po návštěvě Krajské hygienické stanice museli zabývat modernizací, a hlavně opravami této ordinace.
Zprvu jsme chtěli pouze vyměnit zastaralé
záchodové mísy, zářivky a možná nějaké linoleum. Jak už to bývá u starých budov,
tak na co jsme sáhli, to se muselo vyměnit.
Každým dnem na tom pracujeme a se zhotoviteli neustále řešíme nová a lepší řešení,
aby se vše stihlo, a především abyste tuto
ordinaci rádi navštěvovali. Ohledně otevření této ordinace budete včas informováni pomocí všech dostupných prostředků. Už nyní Vám ale mohu sdělit, že
budeme mít jednu z nejmodernějších ordinací v kraji. Budete se moci těšit na kompletně nově vybavené prostory a věřím, že
to tam nepoznáte. Děkuji všem místním
řemeslníkům, kteří tuto přestavbu upřednostnili před jinými akcemi a berou ji jako
obecní prioritu.

poplatek za odpady
Od 1. 1. 2022 vstoupila v platnost nová
Obecně závazná vyhláška obce Studenec
č. 2/2021, o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství, která
stanovuje, že poplatek hradí fyzické osoby
přihlášené v obci, a také vlastník nemovité
věci, zahrnující byt, rodinný dům nebo
stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není
přihlášena žádná fyzická osoba a která je
umístěna na území obce. Tato vyhláška
byla schválena z důvodů schválení nového
zákona o odpadech. Výše poplatku 650,
00 Kč za osobu nebo rekreační nemovitost
se pro rok 2022 nemění. Plné znění vyhlášky je zveřejněno na internetových stránkách obce www.studenec.cz, v záložce
odpady.
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Kompostování
Z naší obce se za rok 2021 vyvezlo celkem 117 biokontejnerů (o 20 více než za
rok 2020), za které jsme zaplatili celkem
265 482 Kč.

smrk na strážníku
Jistě mnozí z Vás ví o obrovském a krásném smrku na Strážníku, u kterého se
každý rok 30. prosince scházejí občané rozloučit s uplynulým rokem. Tento smrk však
uschl a na prosincovém zastupitelstvu pan
Jaroslav Hák navrhl využít strom na nějakou sochu a vytvořit tak z něho vzpomínku
na tento krásný strom. Celou věc si vzal na
starost zastupitel Pavel Tauchman. Vše domluvil s lesním hospodářem, smrk v dostatečné výšce porazil a již se sochařem
pracuje na nové soše. Pavle, moc Ti děkujeme a těšíme se na nový výletní cíl.

Co se bude dít…
studenecké Míle
Pokud nám situace dovolí, tak se letošní ročník soutěže historických vozidel
uskuteční opět poslední sobotu v květnu,
tj. 28. 5. 2022. O podrobnostech budete
včas informováni na www.studeneckemile.cz.

Do Zálesní Lhoty
přijede pouť
Chtěli bychom po letech obnovit
pouťovou tradici v Zálesní Lhotě. Všechno
je rovněž závislé na opatřeních, ale s provozovatelem pouťových atrakcí je domluvena jeho účast. Termín dle domluvy
s farností vychází na 15. 5. 2022.

Oprava střechy
na školní jídelně
Musíme nejen stavět, ale také opravovat. Jednou z dalších oprav by měla v letošním roce být nová krytina na budově
školní jídelny. Termín realizace je plánovaný na letní prázdniny a cena této realizace bude přesahovat částku 5 milionů.

veřejné osvětlení
Budeme nejen opravovat, ale i rozšiřovat. V roce 2022 se veřejné osvětlení rozšíří
ve Studenci od hlavní silnice směrem ke
Kovařici. Mimo to budeme dále pracovat
na opravách a rekonstrukcích dalších míst.
5
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Opravy cest

Závěrem…

V letošním roce bychom chtěli udělat
nový asfaltový povrch na Malé straně,
a opravit lokální místa na místních komunikacích ve Studenci i ve Lhotě. Dále
chceme opravit Tomášovu cestu. Tato komunikace začíná být čím dále více vytížená
a využívají ji zejména děti při cestě do
školy. V současné podobě je však špatně
sjízdná v létě, natož v zimě. Uvažujeme
o zhotovení nového podkladu a povrchu
s penetračním nástřikem a zároveň o veřejném osvětlení. Myslím si, že by se někde
v půlce našlo i místo pro odpočinkovou lavičku. Vše je ale zatím v přípravě.

Akcí, záležitostí a problémů, které každým dnem řešíme, je opravdu mnoho,
a kdybych měl psát o všem, co děláme, tak
by nám celý Zpravodaj nestačil a mnoho
z toho by Vás ani nezajímalo. Chtěl jsem
Vám pouze napsat několik bodů, které by
Vás zřejmě zajímat mohly. O všech aktualitách v obci se ale nyní můžete informovat
na nových webových stránkách www.studenec.cz, jejichž podobu vidíte na protější
straně. Se společností Galileo je zařídil
především Martin Mühlbach.
Mgr.TomášChrtek,starosta

TříDěNý ODpaD – MODré a žLuTé pOpeLNIce
V návaznosti na článek z minulého čísla
Zpravodaje pokračujeme v informování
o změnách systému svozu komunálního odpadu od 1. dubna 2022. V současné době
máme naskladněny již dříve zmiňované žluté
a modré popelnice (240 l) a jsou připraveny
k distribuci pro občany, kteří o ně budou mít
zájem. Jde o třídění plastů a papíru s frekvencí svozu jednou měsíčně. Můžete si vzít
obě popelnice nebo jen jednu barvu, je to
dobrovolné a zdarma, ale pomůže to třídění. Podle zkušeností z jiných obcí se při správném
třídění významně sníží objem komunálního odpadu, který nás všechny zatěžuje finančně
nejvíc. Zároveň si pomůžeme i s horami žlutých pytlů na sběrných stanovištích.
Výdeje bareVnýCh popelniC
Kdy: úterky 8. 3., 15. 3., 22. 3., 29. 3.
V kolik: 10:00–18:00 hodin
Kde: Sběrný dvůr Kruhovka Studenec
první sběr barevných popelnic: plasty + papír: 21. 4. 2022
Žluté pytle budou stále vydávány. K dispozici budou rovněž velkoobjemové kontejnery na sběrných stanovištích. Do žlutých kontejnerů budete moci nově vhazovat veškeré plasty (od 1. 4. 2022). První sběr pytlů proběhne 7. dubna 2022.
Ing.MartinMühlbach,místostarosta
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sběr NebeZpeČNéhO ODpaDu a eLeKTrOZaříZeNí
Ve Studenci bude sběr probíhat na sběrném místě v Kruhovce od 2. 4. do 25. 6. 2022 , každou druhou
sobotu. V Zálesní Lhotě je termín svozu NO v jednání a bude včas zveřejněn prostřednictvím infokanálu,
internetových stránek obce a na obecních vývěskách.
Se svým odpadem si každý musí přijít osobně!
Sběr je zdarma pouze pro občany našich vesnic a pro majitele nemovitostí na území našich vesnic! Sběr
nemohou použít právnické osoby a osoby fyzické oprávněné k podnikání.
pozor! pneumatiky jsou sbírány pouze bez ráfků.
pneumatiky z nákladních vozidel a traktorů nebereme!
eleKtroZaŘíZení = všechno co je na elektrický proud nebo na baterie
Kontejnery na komunální odpad budou umístěny v Zálesní Lhotě od 6. 5. do 8. 5. 2022 u skladovací haly
ZETKY Strážník a. s. za kostelem! Ve Studenci budou kontejnery umístěny ve sběrném dvoře v Kruhovce
u haly každou druhou sobotu od 2. 4. 2022 (16. 4., 30. 4., 14. 5., 28. 5., 11. 6.) do 25. 6. 2022 vždy od 9 do
12 hod. Uložení odpadu do kontejneru bude možné pouze pro občany Studence a Zálesní Lhoty, pro majitele
nemovitostí na území našich vesnic a po předložení občanského průkazu!
Děkujeme. OÚ Studenec
8
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Obecní úřad Studenec vyhlašuje podmínky výběrového řízení
na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení.
Přihlášku je možné podat do 12 hodin 30. dubna 2022 na OÚ Studenec.
Žádost musí obsahovat:
a)
jméno a příjmení žadatele (v případě SJM – i jméno a příjmení druhého z manželů), název právnické osoby
a statutárního zástupce
b)
adresa trvalého pobytu fyzické osoby, sídlo právnické osoby nebo fyzické podnikající osoby
c)
přesné označení předmětné obytné budovy (adresa, číslo popisné, číslo parcely, doklad o vlastnictví domu
nebo stavby, příslušnou projektovou dokumentaci včetně předpokládané ceny, stavební povolení či jiný doklad o přípustnosti akce – požaduje-li to stavební zákon)
d)
účel, na který má být půjčka poskytnuta
e)
předpokládaná lhůta dokončení stavby
f)
požadovaná výše půjčky
g)
doklad o výši příjmů žadatele a ručitelů (půjčka do 50 tis. jeden ručitel, nad 50 tis. dva ručitelé). U ženatého
(vdané) ručitele v případě SJM souhlas manžela (manželky) s ručením. Pokud jsou vyžadováni 2 ručitelé,
nemohou to být manželé žijící v SJM. Zároveň nemůže manžel/ka v SJM dělat ručitele druhému z manželů.
Z fondu se poskytují tyto druhy půjček:
Poř. č.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Název (účel)

Úrok

Rozšíření stávající byt. jednotky
Rekonstrukce domu, bytu nebo jeho části
Obnova fasády
Zateplení obvodového pláště domu
Izolace domu proti vlhkosti
Rekonstrukce střechy
Výstavba domovní ČOV nebo septiku
s biofiltrem ke stávajícímu domu
Vybudování nebo rekonstrukce WC a koupelny
Výměna oken
Rekonstrukce výtápění domu

3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%

Horní hranice půjčky na jednu domácnost je 500 000 Kč. Domácností se rozumí ekonomicky spjatá skupina dlužníků.
Jednotlivé druhy půjček lze sčítat. Půjčku lze čerpat nejdéle 12 měsíců po podpisu smlouvy oběma stranami. Půjčka se
splácí v pravidelných měsíčních splátkách. Začátek splácení jistiny i úroku včetně termínů splátek se stanoví ve smlouvě
mezi obcí a dlužníkem. Ve smlouvě lze dohodnout dobu splatnosti půjčky.
Mgr. Tomáš Chrtek
starosta obce Studenec
9
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Z JeDNáNí ZasTupI
Popáté a naposledy v roce 2020 se studenečtí zastupitelé sešli 14. prosince, jednání se
kromě 12 zastupitelů zúčastnilo také 18 občanů.
Dne 13. prosince se studenečtí zastupitelné sešli na posledním zasedání v roce
2021. Jednání se kromě 14 zastupitelů
zúčastnilo také 10 občanů.
Od tohoto zasedání může Obec Studenec udělovat čestná občanství, schválen
byl totiž vnitřní předpis č. 1/2021, kterým
se toto udělování řídí.
Stanovena byla cena vodného a stočného na rok 2022, a to ve výši 33 Kč/m3 jak
pro vodné, tak pro stočné pro nemovitosti
napojené na obecní čistírny odpadních
vod a septiky obecních budov. Pro občany
napojené na obecní směsné kanalizace
činí sazba stočného 16,50 Kč/m3.
PaedDr. Petr Junek představil výroční
zprávu základní školy, která je k nahlédnutí
na OÚ. Zpráva obsahuje informace o hospodaření, výuce, práci zájmových kroužků
a sportovní činnosti.
Zastupitelé vzali na vědomí zápis
z kontrol finančního a kontrolního výboru.
Během roku provedl finanční výbor čtyři
kontroly, kontrolní výbor dvě. Součásti zápisů jsou přílohy se dvěma programy pro
obec Studenec: na podporu sportovních,
kulturních či jiných společenských akcí
a na podporu investičních akcí.
Dále schválili podání žádosti o dotaci
na opravu místních komunikací do Dotačního fondu Libereckého kraje, Programu
obnovy venkova, jehož schválení a vypsání
se předpokládá na začátku roku 2022.
Odsouhlaseny byly dva finanční příspěvky na investiční akce: farnosti Zálesní
10

Lhota na částečnou výmalbu kostela ve
výši 100 tis. Kč a jednotě Orla na nová okna
v orlovně ve výši 17 tis. Kč.
Na základě spolupráce při zajišťování
sociálních služeb obec Studenec přispěje
77 tis. Městu Jilemnice. Příspěvek je určen
na spolufinancování těchto služeb v ORP
Jilemnice v roce 2022.
Zastupitelé se rozhodli nevyužít nabídku Města Jilemnice na měření rychlosti
ve variantě stacionárního měření a úsekových radarů.
Představen byl návrh studie nového
multifunkčního domu. Vzhledem k vysokým nákladům na tuto stavbu se bude
tímto projektem zastupitelstvo zabývat
v příštích letech.
Starosta obce byl zastupitelstvem pověřen jednáním ohledně vzniku nové ordinace dětského lékaře, včetně modernizace
ordinace a čekárny, a také k dalšímu jednání týkajícímu se budovy staré školy v Zálesní Lhotě.
V dalších bodech programu zastupitelé
odsouhlasili:
– rozpočtové změny za rok 2021 č. 3,
– pověření rady obce ke schválení směrnic
a rozpočtových změn do konce roku,
– rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí
roku 2022, kdy budou výdaje obce hrazeny do výše 10 mil. Kč,
– převod 2,4 mil. Kč z účtu ČNB na účet
u MONETA Money Bank,
– obecně závazné vyhlášky č. 2/2021
a 3/2021,
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TeLsTva Obce
– prodej a směnu pozemků v Zálesní
Lhotě,
– finanční odměnu 60 tis. Kč řediteli školy
PaedDr. Petru Junkovi v souvislosti s vybudováním přístavby,
– finanční dar 100 tis. Kč jako pomoc rodině v tíživé situaci.
Pan starosta rozvinul diskuzi o koupi
nového traktůrku. Stávající traktůrek je již
zastaralý a vyžaduje časté nákladné
opravy, které jsou navíc časově náročné,
což je především v zimním období problém. V případě dvou traktůrků by byla
údržba chodníků rychlejší a efektivnější.
Pan Urban poděkoval jménem jednoty
Orla za finanční podporu spolků. Dále zmínil obavy, zda by využití multifunkčního
domu bylo ve Studenci takové, aby alespoň částečně pokrylo jeho provoz, a zda je
možné budoucí využitelnost zjistit průzkumem. Na závěr poděkoval panu starostovi
za snahu zajistit v obci dětského lékaře.
Pan Hák upozornil na velký a letitý smrk na
Strážníku, který po vichřici usychá, a přišel
s nápadem, zda by se nedala z jeho torza

vytvořit socha. Tuto věc si vzal na starost
pan Pavel Tauchman, který bude jednat se
správcem lesa a se sochařem.
Dále se pan Hák zeptal na výsadbu
nové lípy na křižovatce na místě pokácené.
Pan starosta odpověděl, že vysazena bude
až poté, co dojde k opravě křižovatky.
Pan Jiří Ulvr informoval o jednání s budoucím investorem studeneckého zámku,
kdy mu nabídl spolupráci s izraelskými
vlastníky prostřednictvím izraelské velvyslankyně.

Placení poplatku ze psů na rok 2022
Připomínáme majitelům psů, že poplatek
je splatný do konce března 2022.
Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.
Sazba poplatku činí ročně:
• za prvního psa 200 Kč
• za druhého a každého dalšího psa
téhož držitele 300 Kč
Poplatek můžete zaplatit do pokladny
na OÚ nebo převodem na účet
261128774/0600.

žIvOTNí JubILea NašIch ObČaNů
prosineC 2021
70 let
Bohuslav Tomeš, Studenec 92
Helena Hamáčková, Studenec R 1
Ludmila Tomášková, Studenec 51
Václav Svatý, Zálesní Lhota 129
75 let
Marie Bajerová, Studenec 106
Josef Janhuba, Zálesní Lhota 82

80 let
Věroslav Nosek, Studenec 25
85 let
Danuška Kuříková, Studenec 5
92 let
Helena Harcubová, Zálesní Lhota 62
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví
a hodně životní pohody do dalších let.
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Výlety do studenecké
smutné dny. Květnové nepokoje byly
předehrou k daleko větším a vážnějším
událostem, které bylo nám prožíti v měsíci
září a dobách pozdějších. Není mým úkolem zachytiti v této kronice celý obraz utrpení národa v těchto neskonale smutných
dnech, chci jen uvésti nejvýznačnější data,
která souvisejí úzce s naší milou podhorskou obcí, aby ti, kdož tyto řádky čísti
budou v dobách pozdějších, mohli si učiniti obraz o těchto smutných dnech našeho národa.
Od srpna dlela v Československé republice
diplomatická mise Velké Británie, vedená
lordem Runcimanem, která měla za úkol
zprostředkovat jednání mezi sudetoněmeckou stranou SDP a československou
vládou. Jednání pro vysoké požadavky
Němců bylo bezvýsledné. Mise byla proto
16. září odvolána. Dalšího řízení událostí
ujal se ministerský předseda anglický
Chamberlain, který osobním stykem s Hitlerem chtěl odstraniti hrozící nebezpečí
války a sporné body československých
Němců s republikou československou
ujasniti smírným řešením. Za tím účelem
navštívil Hitlera v Berchtesgadenu 16. září.
Po jeho návratu do Anglie konala se v Londýně anglo – francouzská porada a výsledek společného ujednání byl předložen
naší vládě s doložkou, že kdyby vláda ČSR
tyto podmínky nepřijala, nemohly by nadále projevovati zájem o další osudy Československa.
Pod tíhou tohoto nátlaku – v noci z úterý
na středu 21. září – přijala naše vláda návrh
12

na postoupení některých území, obývaných německým obyvatelstvem, říši německé. Kruté tyto podmínky přijala vláda
republiky proto, že doufala, že zajistí mír
celému světu. S odpovědí naší vlády odletěl Chamberlain 22. září do Godesbergu,
kde však Hitler formuloval nové, těžší ještě
požadavky, a proto se Chamberlain s nepořízenou vrátil. Po této konferenci velmoci samy nepovažovaly nové podmínky
za spolehlivý podklad pro dosažení dohody a proto vláda naší republiky v důsledku nové mezinárodní situace a za
souhlasu velmocí učinila obranné přípravy
pro všecky možnosti. Přecházení hranic
dělo se zcela volně, takže tlupy útočníků –
příslušníků SDP – ozbrojených střelnými
zbraněmi, kulomety a ručními granáty,
opatřenými přilbami, podnikaly ze sousedního Německa vpády na území našeho
státu. Proto vláda z důvodu zachování
státní suverenity, když o své nejkrajnější
obětavosti a mírumilovnosti podala důkazy v historii nevídané, nabyla přesvědčení, že další její pasivita by se mohla státi
příčinou konfliktu, rozhodla se proto
v pátek 23. září v noci vyhlásiti všeobecnou
mobilisaci.
Mobilisaci vyhlásila vláda Jana Syrového,
která byla jmenována presidentem republiky 22. září. V kritické této době, kdy mír
visel již na nitce, adresoval president Spojených států severoamerických Roosevelt
Hitlerovi výzvu, aby čsl. otázka byla řešena
pokojně mezinárodní konferencí. Výsledkem této diplomatické činnosti byla kon-
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41 I rok 1938

2. část

bez jazykové úpravy

ference „čtyř“, k níž došlo ve čtvrtek 29. září
v Mnichově a které se zúčastnil: Mussolini
a Hitler, Chamberlain a Daladier. Konferencí touto bylo dosaženo sice míru, ale za
cenu obětování naší republiky.
Pátek 30. září stává se černým dnem našeho národa. Toho dne dovídá se národ
ústy Jana Syrového, který promlouvá rozhlasem, smutnou zvěst o výsledku mnichovské porady, který tu nemusím ani
uvádět, který budiž výstrahou nám pro budoucnost.
„Žalujeme celému světu, žalujeme trpce,
hořce všem národům a státům, u kterých nevymizel dosud pojem cti a spravedlnosti, že
na našem historicky dokazatelně mírumilovném lidu spácháno bylo největší bezpráví
mocnými tohoto světa, kteří pro zachování
svého vlastního pohodlí a blahobytu neváhali obětovati nejen klid a pojem lidského
štěstí, ale samu důstojnost národa nad jiné
úzkostlivě spravedlivého…“
A pak rychle střídají se další události.
Dne 4. října dochází k rekonstrukci vlády
Jana Syrového a dne 5. října vzdává se
úřadu president republiky Dr. Edvard
Beneš, loučí se s nejbližšími přáteli a odjíždí
do Anglie.
V době od 1. do 10. října byla vyklízena
území, která musela býti předána německé
říši. Žili jsme tehdy uprostřed strašné
bouře. Rána za ranou, pohroma za pohromou dopadaly na naše hlavy tak, jak tomu
v dějinách dosud nebylo. Po Němcích se

o naši zem hlásili Poláci a i Maďaři. Odstup
části území Polsku proveden byl dohodou
mezi oběma státy. Nová hranice mezi naší
republikou a Maďarskem určena byla komisí složenou ze zástupců vlády italské,
německé, maďarské a československé dne
2. listopadu ve Vídni.
Ochuzeni, ožebračeni o naše krásné pohraničí, o lesy, bohatá ložiska uhelná v Čechách
a ve Slezsku, o nejlepší a nejúrodnější kraje
našeho Slovenska.
Československá republika měla před záborem 140 400 km2 a 15,3 milionů obyvatel.
Německu bylo odstoupeno 28 200 km2
s 3,6 mil. obyvatel, Polsku 1 000 km2
s 230 000 obyvatel, Maďarsku 12 000 km2
s více než 1 mil. obyvatel.
Celková ztráta republiky činila asi 41 000
km2 a 4 850 000 obyvatel. Měla tedy druhá
republika asi 100 000 km2 a 10, 5 mil. obyvatel.
Lid náš však nepřestává věřit, je přesvědčen, že toto vše jest jen provisorium, které
může býti ještě zhoršeno, ale které nemůže trvati na věky.
Okupace dolehla tvrdě i na náš kraj. V nejbližším sousedství zabrána byla Lhota Zálesní, Nedaříž, Vidochov a část obce Horka,
která leží na katastru vidochovském nebo
nedařížském. Zabrání těchto obcí stalo se
v neděli 9. října ve večerních hodinách.
Ti, kdo budou snad časem vyprávěti
o těchto událostech, nikdy nenaleznou
13
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dosti vhodných slov, aby vylíčili všecko to
duševní utrpení, které jsme tohoto podzimu museli prožíti. Pro nepokoje v pohraničí stěhovalo se mnoho lidí do vnitra
země již od počátku září. Toto stěhování
vyvrcholilo v době mobilisace a v těchto
prvých dnech říjnových stalo se přímo chaotickým, takže zdejší státní silnice si ani ve
dne ani v noci neoddychla od nákladních
aut. Vzpomínám na okamžik, kdy se prvně
z rozhlasu ozvala zpráva o tom, které obce
budou zabrány v takzvaném 5. pásmu, do
něhož patřil i zdejší kraj. V řadě obcí jmenován byl i Studenec. Nezapomenu na rozčílení, které v obci zavládlo! Naštěstí
jednalo se o Studenec u Brusnice a ne
o Studenec náš.
Okupací vpředu jmenovaných obcí znemožněno bylo používání státní silnice přes
Horka do Nové Paky, jelikož hraniční závory byly před viaduktem v Horkách. Nádraží v Horkách nebylo možno používati,

1 I 2022

protože bylo již také v zabraném území.
Obce Horka, Dolní i Horní Kalná, Bukovina,
Čistá, Slemeno a Ždírnice byly odtrženy od
svého okresu novopackého a předány byly
dne 18. října okresu jilemnickému. Prvé kolíkování hranic v zdejším kraji dálo se dne
10. října, druhé – s menšími lokálními opravami – dne 24. listopadu. Les, který obec
Studenec koupila v roce 1931 prostřednictvím Státního úřadu pozemkového od majitele velkostatku Karla Trauttmansdorﬀa,
ocitl se také za hraniční čarou. Výměra tohoto lesa činí 18 ha, 4 a, 45 m2. Obci bylo
původně slibováno, že v tomto lese bude
si moci sama hospodařiti. Slib ten však dodržen nebyl, jako každý, daný Němcem,
a od listopadu 1939 nesměl žádný občan
studenecký do tohoto lesa vkročiti.
S novou státní hranicí sousedila obec na
dvou místech.
dokončení příště

Z rOZhLasOvéhO archIvu

Jaroslav havlíček:
Zvony mého kraje
(23. 3. 1941)
Archiv Českého rozhlasu je jedním z nejstarších a největších mediálních archivů na
světě. Ve svých depozitářích, umístěných tři patra pod zemí na pražských Vinohradech,
pečuje o 230 tisíc hodin zvukových záznamů a 6 tisíc metrů písemných materiálů. Některé z nich se úzce dotýkají dějin naší obce. Cílem letošního šestidílného seriálu je nejzajímavější z těchto archiválií představit, nastínit širší souvislosti jejich vzniku
14
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a zhodnotit jejich význam pro studeneckou historii. Jednotlivé dokumenty budou na
stránkách Studeneckého zpravodaje zároveň přetisknuty, v případě zvukových záznamů
bude čtenář pomocí webového odkazu nasměrován na audioportál Českého rozhlasu,
kde si bude moci jejich digitální verzi poslechnout.
Na přelomu třicátých a čtyřicátých let vysílal Český rozhlas nesmírně oblíbený pořad
s názvem Zvony mého kraje. V jednotlivých pětiminutových dílech zaznívaly zvuky zvonů,
které byly nahrány ve stovkách českých chrámů, kostelů i malých kapliček. Jejich údery
vždy doprovázel hlas vypravěče, který posluchače seznamoval s historií a půvabem určitého kraje. Pořad měl v době německé okupace pěstovat lásku k české zemi, posilovat
národní sebevědomí a pomocí jinotajných odkazů přinášet naději v lepší zítřky.
V březnu 1941 navštívili tvůrci Zvonů mého kraje Horní Brannou, Studenec a Jilemnici,
kde na přenosnou aparaturu natočili zvuky místních kostelů. V některém ze studeneckých stavení také nahráli zvuk tkalcovského stavu, zařízení tolik typického pro naši „vesnici tkalců“. Doprovodné vyprávění bylo svěřeno známému jilemnickému spisovateli
Jaroslavu Havlíčkovi, který tehdy již dlouho bydlel v Praze. Havlíčkův projev byl proto
natočen přímo ve vinohradském rozhlasovém studiu a posléze zkombinován se
zvuky dovezenými z Podkrkonoší. Pořad
byl odvysílán v neděli 23. března 1941
dopoledne a stejného dne navečer byl
pomocí výkonného krátkovlnného vysílače v Poděbradech přenesen také
k uším českých krajanů v Jižní a Severní
Americe.
V rozhlasovém archivu se dochoval
scénář tohoto pořadu, ve kterém je text
Havlíčkova projevu proložen ozávorkovanými poznámkami, podle nichž rozhlasoví pracovníci kombinovali Havlíčkův hlas s nahrávkami podkrkonošských
zvonů a studeneckého tkalcovského
stavu. Samotný Havlíčkův text je poeticky ztvárněnou meditací o našem kraji,
v níž vylíčil krásy zdejší přírody a krajiny,
zapřemýšlel o místní historii a oslavil
zdejší lid a jeho práci. O kvalitách Havlíčkova textu se může čtenář níže přesvěd- Jaroslav Havlíček, foto Zdenko Feyfar,
čit v přepisu tohoto rozhlasového soukromá sbírka
scénáře.
15
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Jaroslav Havlíček: Zvony mého kraje. Horní Branná–Studenec–Jilemnice (23. 3. 1941, 9:10):
Pod kamenným valem Krkonoš leží země zvlněná kopci, prorvaná údolími, země jehličnatých lesů, dravých bystřin a chudičkých polí, tu zalitá sluncem, tu stopená v mlze, která se
snesla z hor, země, v níž zima je nekonečně dlouhá a léto splývá s podzimem, země písmáků
a blouznivců, lidí drsných a věrných.
Poslyšte její hlas!
(Zvony z kostela v Horní Branné zaznějí silně a tratí se v prvních větách dalšího přednesu.)
Od lesa Brabence silnička vroubená jeřáby a rozviklanými milníky stoupá a klesá, stoupá
a klesá, v příkopech tají zbytky sněhu a rozkvétají první nesmělé podběly. Časné jaro je
chmurně vážné jako ta šedivá mračna, plující nad Žalým, jako ta oprýskaná zeď zámeckého
parku, k níž se blížíme, jako ta gotická hrobka hrabat z Harrachů, jíž vidíme mřížovím vrat
a jako ty údery zvonů, které nás vítají z věže kostela, ukrytého v stromoví. Horní Branná.
Horní Branná. To jméno samo zní, jako když rozhoupáš zvon, zvon úzkostlivý a poplašný,
důtklivý a výstražný. Před tři sta padesáti lety působil na brannské faře Mistr Adam z Vinoře,
vychovatel Viléma z Valdštejna, pána na Štěpanicích a Dymokurech, který roku 1582 dokončil stavbu zámku, jíž započal jeho otec. A za čtyřicet let nato dočasný majitel, rebel Václav
Záruba z Hustiřan, u sebe na tomto zámku skrýval učitele národů, Jana Amose Komenského.
(Rozezvučí se zvony studenecké.)
Ne, tohle není hlas historie, není zasmušilý, nepřichází z údolí, nepřichází ze stínu. Zvoník
se snad ani nemusí příliš namáhat, všechny ty větry, které tu vanou ze všech stran, jsou mu
dobrými pomocníky. Studenecký kostelíčku, jak vesele svítí červená cibulička tvé věže, jak
otužilá je tvá bělost na pozadí pročištěné oblohy! Odvážně ses vystavil vichrům, bouřím a nepohodám právě tak jako celá ta obec chaloupek a domků, seskupených kolem tebe a rozběhlých po stráních, obec rukodílných tkalců a továrních dělníků!

Panoramatický pohled na okolí studeneckého kostela, výřez z obecní kroniky
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(Do zmírajícího znění zvonů se mísí klapot tkalcovského stavu.)
Je to píseň prostého života, kterou slyšíme, života z ruky do úst, bohabojného a nezdolného. Vesničko Studenci, sama jsi na kopečku, ale ještě tě převyšují Strážník, Hradisko
a hlavně Horka, na níž ještě před třiceti lety stály poslední dva větrné mlýny. Jsi volný, nejsi
sevřen do okruží těžkomyslných lesů, nejsi ohrožen jarními přívaly. Kolem tebe se rozprostírají
dálky, lákáš poutníky, lákáš básníky. Divák, který se usadil na některém z tvých vyhlídkových
bodů, neví, kam má pohlédnout dříve, zda na majestátní panorama hor, které tě obklopují,
nebo k hrbolaté hradbě jihozápadního obzoru, v níž dominují Kumburk, Bradlec a Tábor.
(Do nastalého ticha udeří jilemnické zvony a zvolna tichnou.)
Jilemnice, střed tohoto malého světa, městečko, matka všech drobných i vzrostlých kuřátek kolem sebe! Čtyřikrát lehla popelem a čtyřikrát opět z popele vstala! V třicetileté válce
byla vypálena švédským vojevůdcem Bannerem a zůstal z ní jen jediný dům – pecník – a ten
stojí dodnes. Požár však zničil všechny městské listiny, a tak vyhladil její dějiny. Roku 1772
v ní zuřil hladomor, v roce 1832 cholera. Téměř každého jara byly chaloupky v povodí Jilemky
ničeny povodní, až byl konečně potok zregulován a zneškodněn. Po posledním velikém požáru roku 1838 vyrostla Jilemnice nová, většinou kamenná. A tak tu nyní stojí, přitištěná
k bokům svých vrchů, Kozince a Hrubého kopce, ověnčená prstencem hájů, Dlabolovska,
Klenče, Žlábku a Chmelné hůry. Uprostřed náměstí tichounce bublá tradiční kašna, v níž se
zhlíží dvě sousoší pozlacených světců. Stará radnice hledí čtyřmi černými ciferníky svých opakovacích hodin ostražitě na všechny světové strany a hodiny odbíjejí neúnavně, trpělivě
a vševědoucně čas, který vždycky hojí rány a vždycky přináší změny. Kostel svatého Vavřince
se občas vkládá do této souhry s věčností poklidným hlasem svých zvonů, vyzvání k modlitbám i k slavnostem, k úmrtím i k zmrtvýchvstáním.
(Znovu se rozhlaholí jilemnické zvony v plné síle a k nim se postupně přidávají zvony studenecké a brannské.)
Slyšíte? Slyšíte, jak se váže trojzvuk těchto tónů, jak svorně vyzvání město se svými vesničkami, jak do hlasu melancholického pochybovače se mísí větrný hlas bezstarostné odvahy, jak spolehlivě a jak pádně mu přizvukuje ochránce a ručitel, silný svými přestálými
bolestmi? Ne, to nejsou zvony, to je báň oblohy, přiklopená na zem a zapadající do skalnatých zubů obzoru, v níž životně a vroucně bije samo srdce horského kraje. Není to jeden zvoník, ale tisíce zvoníků, kteří lomcují provazci, napínají svaly a rozhoupávají tu těžkou
blankytnou kupoli nad svými hlavami. Hudba, kterou tímto společným úsilím vyluzují, by
musela probudit Boha, kdyby snad náhodou spal.
TomášPánek
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Zprávy
Zš a Mš sTuDeNec
Další kalendářní rok se stal minulostí a studenecká škola se na přelomu roku obdobně jako ostatní školy intenzivně připravovala na rok 2022. Určitě k nejdůležitějším
činnostem patří příprava rozpočtu, která začíná již na přelomu září a října předáním výkazu o počtu pracovníků a jednotlivých úvazcích pro daný školní rok. Podle tohoto výkazu stanoví MŠMT rozpočet školy pro jednotlivá pracoviště. Samostatně stanovuje
rozpočet školy Liberecký kraj pro školní družinu a školní klub. Třetí součástí rozpočtu je
provozní rozpočet, který je připravován v rámci provozního příspěvku Obce Studenec.
Dalšími samostatnými rozpočty jsou rozpočty čerpání dotačních zdrojů z prostředků Evropských strukturálních fondů a rozpočet doplňkové činnosti školy. Rozpočty ze strany
MŠMT a Libereckého kraje jsou závislé na počtu dětí a žáků, provozní rozpočet závisí
především na vývoji cen a případné inflaci.
Názorným příkladem může být vývoj cen energií. Škola nakupuje energii s fixní
cenou na tříleté období, které uplynulo právě 31. prosince 2021 a do tohoto data měla
dle jednotlivých odběrných míst průměrnou cenu 1520 Kč za 1 MWh. Smlouva na další
období byla uzavřena již počátkem července 2021, kdy byly ceny výrazně nižší než na
konci roku 2021. I tak průměrná fixní cena na jednotlivých odběrných místech vzrostla
průměrně na 2060 Kč za 1 MWH, což je nárůst o 35 % (současné ceny se pohybují i přes
3000 Kč za 1 MWh). Při objemu spotřeby elektrické energie ve všech budovách školy
a navýšení spotřeby zprovozněním přístavby školy dojde k navýšení této rozpočtové
položky v roce 2022 o 400 000 Kč.
Zvýšené nároky na rozpočet školy představuje i probíhající pandemie COVID 19
a související hygienicko-epidemiologická opatření. Škola hradí prvních 14 dní pracovní
neschopnosti a v roce 2021 činila tato částka 192 377 Kč, což představuje 25 % nákladů
školy na ostatní neinvestiční náklady (učební pomůcky, učebnice, příspěvek na plavecký
výcvik, příspěvek na závodní stravování apod.). Z těchto zdrojů jsou hrazeny i respirátory
a testy pro zaměstnance školy. Z provozních prostředků jsou pořizovány dezinfekční
prostředky a další vybavení školy související s hygienicko-epidemiologickými opatřeními.
Probíhající vlna varianty Omikron výrazně zasáhla i provoz studenecké školy, v nejkritičtějším týdnu chybělo 14 členů pedagogického sboru a 4 provozní pracovníci. Velké
poděkování patří všem pracovníkům základní školy, mateřských škol a pracovníkům
školní jídelny v první řadě, kteří maximálním úsilím udrželi chod školy v provozu i za
cenu spojování některých tříd, omezení některých dalších aktivit (kroužky) a přípravy
pouze jednoho jídla ve školní jídelně. I tyto okolnosti se pochopitelně promítají do hospodaření školy, neboť v minulých dvou letech došlo k výraznému poklesu náhrad ostat18
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ních neinvestičních nákladů (školkovné, poplatky za kroužky a školní družiny), které dosáhly pouze 40 % roku 2019.
Současná situace přinesla i výrazný nárůst administrativy školy v souvislosti s testováním žáků, následným trasováním, vyhlašováním karantény pro některé třídy a zajištění
potřebné informovanosti rodičovské veřejnosti. Semilský okres se společně se svitavským stal navíc pilotním okresem pro zavedení Středního článku, tedy „školského úřadu“
mezi školou, krajem a MŠMT. I tato skutečnost přináší zvýšené nároky na vedení školy,
na druhou stranu je nutno objektivně konstatovat, že nejaktuálnější zprávy a opatření
obdržela škola právě od tohoto Středního článku. Představíme-li si běžnou firmu (plátce
DPH) s 60 zaměstnanci, s několika budovami a rozsáhlým areálem, ročním rozpočtem
okolo 45 milionů korun, určitě by tato běžná firma měla několik administrativních zaměstnanců. Školní agenda však zůstává většinou na bedrech vedení školy a neúplném
úvazku jednoho administrativního pracovníka.
Souběžně s přípravou rozpočtu probíhají činnosti související s uzávěrkou hospodářského roku 2021 a vyúčtováním jednotlivých součástí rozpočtu. Informace o výsledku
hospodaření školy budou zveřejněny v příštím čísle Studeneckého zpravodaje po schválení roční závěrky.

V souvislosti s výpadkem prezenční výuky způsobené pandemií covid-19 ve školním
roce 2020/2021 i druhé polovině školního roku 2019/2020 uvolnilo MŠMT téměř 250
milionů Kč na doučování potřebných žáků a na adaptační a socializační aktivity pro širší
kolektivy žáků. Studenecká škola obdržela částku ve výši 181 241 Kč a jednotliví vyučující
připravili pro vybrané žáky a kroužky 720 hodin doučování a dalších aktivit. Doučování
19
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bude probíhat i ve druhém pololetí školního roku 2021/2022 a tentokrát bude financováno z prostředků Evropské unie v rámci Národního plánu obnovy.
V nově přístavbě (budově C) se úspěšně zabydleli žáci šesti tříd a družiny a odměnou
za úsilí vynaložené na realizaci této investiční akci je spokojenost žáků i jejich třídních
učitelek. Třídy a kabinety byly v průběhu ledna dovybaveny žaluziemi a roletami a sušáky
na oblečení a obuv v prostoru šaten. Větší pozornost je teď třeba věnovat starším budovám, neboť v průběhu ledna 2022 došlo ke třem menším haváriím (zanesené pisoáry ve
2. patře budovy A, prasklé potrubí teplé vody v budově B, prasklý radiátor v kabinetě
v budově A), které byly ihned odstraněny a v případě prasklého radiátoru nahlášeny jako
pojistná událost včetně realizované prohlídky likvidátorem pojišťovny. Po sedmi letech
odmítlo poslušnost i tepelné čerpadlo v MŠ Zálesní Lhota a do jeho opravy je objekt vytápěn záložním elektrokotlem. První akcí letošního
roku bude rozšíření odkládací plochy pro použité nádobí a zbytky jídla ve školní jídelně a od května dojde
k výměně střešní krytiny a střešních oken na budově
B. Pro budovu A byly zahájeny projektové přípravy na
vybudování odborné učebny, která je zahrnuta v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP)
v rámci Místní akční skupiny „Přiďte pobejt!“
PaedDr.PetrJunek

My Tři králové jedeme k vám…
Začátkem nového roku 6. ledna 2022
v den Tří králů se žáci 5. B převlékli do kostýmů a překvapili svou návštěvou žáčky
1. stupně ZŠ. Ti se dozvěděli mnoho informací o návštěvě králů v Betlémě od svých
třídních učitelek, ale také od p. uč. Šebkové,
která Tříkrálovou návštěvu z 5. B doprovázela. Mnoho žáků správně odpovídalo na
otázky, které se týkaly narození malého Ježíška i příchodu tří králů. Všichni si společně
zazpívali píseň My tři králové a ve 2. třídě nás
překvapila svým doprovodem na kytaru
paní učitelka Markéta Šimková. Na závěr
jsme si všichni popřáli zdravý nový rok. Všem
se zpestření výuky líbilo a již nyní se těší na
další návštěvu Tří králů v příštím roce.
Mgr.M.Šebková,třídníučitelka5.B
20

Adventnínávštěvyžáků5.B
V posledním adventním týdnu navštívili žáci 5. B se svou třídní učitelkou Dům s pečovatelskou službou ve Studenci. Vlastnoručně vyrobeným dárkem, na kterém pracovali
v hodinách pracovní a výtvarné výchovy a přáním pevného zdraví, potěšili všechny babičky a dědečka. Tito na oplátku žákům předali sladkosti. Dárky žáci nechali i pro pana
faráře a obě pečovatelky.
Návštěva pokračovala výletem do jilemnického muzea na pohyblivé betlémy.
Někteří žáci viděli ojedinělý, pohyblivý
a ozvučený betlém Jáchyma Metelky poprvé. Prohlídka všech expozic muzea
včetně výstavy betlémů a Korálkových
Vánoc se žákům také líbila.
Další den jsme zašli do lesa s vánočním krmením pro lesní zvěř. I jim udělali žáci radost jablky, tvrdým pečivem, zeleninou
a dalšími pochutinami. Vždyť i zvířátka si
zaslouží pěkné Vánoce!
Mnoho zdraví, lásky, štěstí a naděje na
lepší rok 2022 přejí všem nejen „studeneckým“.
žáci5.B
a třídníučitelkaMgr.MarcelaŠebková
21
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Klima tŘídy
a pŘedVánoční stmeloVaCí
VýpraVa na beneCKo
K určitým problémům v rámci školní docházky patří přechod žáků z prvního na druhý
stupeň, který je ovlivněn i příchodem žáků ze spádových škol. Vytvoření správného třídního klimatu podporuje i Dotační fond Libereckého kraje.
Základní škola a Mateřská škola Studenec se v roce 2021 zapojila do projektu Libereckého kraje Specifická primární prevence rizikového chování, které již po několik let
je v naší škole směrováno na žáky 5. a 6. ročníku, jejich přechod na druhý stupeň a vytváření klimatu třídy. V letošním roce se nemohl z hygienicko-epidemiologických důvodů uskutečnit plánovaný víkendový pobyt, a tak v rámci tohoto projektu proběhly
dva celodenní semináře s lektorem Lubošem Jiřištěm zaměřené na vzájemné vztahy ve
třídě a jejich budování. Součástí projektu byl i další seminář pro žáky zaměřený na sociální sítě a problematiku kyberšikany. Na závěr projektu absolvovali žáci obou šestých
tříd společnou stmelovací a zážitkovou výpravu na Benecko.
22
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Zimní počasí na horách nás lákalo už dlouho, výhled z kabinetu Tv na „Kotel“ nás
přímo fascinoval. Naši šesťáci, kterým stále chybí loňská školní docházka a akce s ní spojené, se opravdu zaradovali. V plánu jsme měli výhledy ze Žalého, které nebyly sice nejjasnější, ale puštěná lanovka z Herlíkovic a odvážní lyžaři nás také nadchli. Cesta byla
zapadaná čerstvým sněhem a naše početná skupina jí opravdu dobře prošlapala, místy
i zryla, protože nadšení z bílé pokrývky bylo opravdu velké. Předpověď další sněhové
nadílky vyšla a prázdné hory působily dostatečně vánočně. Necelé tři hodinky chůze
a klouzání jsme zakončili u Family Arény na Benecku, kde jsme měli domluvený snowtubing bez lanovky, aby to byl sportovní zážitek. Všichni to hned pochopili a na čerstvém
sněhu se jezdilo opravdu krásně a bezpečně. Paní učitelky to také zvládly bez úrazu
a s nadšením. V kiosku chutnala ultra fit light horká čokoláda se šlehačkou naprosto báječně a zaslouženě. Děti si cestou popovídaly, byla legrace, trochu si zasportovaly, chovaly se k sobě ohleduplně, nikdo se nezranil a to byl náš příjemný dárek pro obě třídy
i třídní učitelky. Děkujeme.
Mgr.RomanaMacháčováa Mgr.DanaChrástová
třídníučitelky

23

LyžařsKý výcvIK 8. TříD
Minulý rok jsme se měli zúčastnit lyžařského výcviku, bohužel covidová doba to nedovolila. A proto nám škola umožnila zúčastnit se lyžařského výcviku v tomto roce. Ale
i letos to nebylo jisté, čekali jsme na vládní nařízení. A až po nedělním negativním testu
jsme konečně mohli říct: „Super! Odjíždíme.“
Po příjezdu do Jánských Lázní jsme se ubytovali a vyrazili na procházku po okolí. Druhý
den nám kazilo náladu počasí, pršelo a vypadalo to, že ani nepřestane. Ale i přesto jsme
se vydali na Černou horu lyžovat. Po čtyř hodinovém lyžování jsme se vrátili na pokoje
úplně promáčení a někteří byli rádi, že první lyžování přežili ve zdraví. Ve středu se vrátily
zimní teploty a trochu sněžilo. I naše lyžařské schopnosti se zlepšovaly. Nejkrásnější den
celého týdne byl čtvrtek. Ráno nás přivítal nový sníh, celý den svítilo slunce a teplota se
držela v minusových hodnotách. Ideální den na lyžování, který jsme si všichni moc užili.
A jako každý večer jsme hráli hry nebo koukali na filmy. Páteční den začal také pěkně, akorát s vědomím, že si jdeme společně zalyžovat naposledy. Z toho jsme byli trochu smutní,
ale i tak jsme si užili krásné dopoledne na svahu.
Čekal nás návrat domů…
Celý týden jsme si báječně užili a odjížděli jsme plní dojmů a skvělých zážitků, na které
budeme ještě dlouho vzpomínat. A proto bych chtěla poděkovat ZŠ Studenec, naší paní
třídní učitelce Mgr. Alexandře Brožové a panu učiteli Mgr. Petru Baudyšovi, kteří na nás
celý týden dohlíželi a naučili nás lyžovat. Děkujeme!
VikiČapková,žákyně8.A
24
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Ovocné stromy
v KRNAP?
Hledat ovocné stromy na horách? Určitě
ano. Žáci V. A a V. B se o tom jeli přesvědčit do
Vrchlabí, kde KRNAP pořádal přednášku
„Ovocný program“ i s ochutnávkou starých
odrůd jablek, hrušek a švestek. Dověděli jsme
se, že nejvýše rostoucí jabloň v Krkonoších
roste v nadmořské výšce 1020 m nad mořem
v Modrém dolu. Naučili jsme se podle degustační stupnice klasifikovat a hodnotit různé
odrůdy jablek například Sudetskou renetu,
Zlatý mlýn, Holovouský malináč a jiné. Při degustaci jsme podle stupnice hodnotili vůni
plodu, charakter slupky, konzistenci dužniny,
šťavnatost dužniny, chuť dle kyselosti a sladkosti a celkový dojem ovoce.
Tato forma poznání byla pro nás velmi zajímavá a těšíme se na další akce pořádané
KRNAP.
žáci a žákyně 5. ročníku
a Marie Brožová a Mgr. Zuzana Venclová

co vzniká z recyklovaných materiálů?
Ve čtvrtek 9. 12. se v rámci chemie a výtvarné výchovy vydala třída 8. B s paní učitelkou
Brožovou pěšky na Obecní úřad ve Studenci, kde probíhala putovní výstava „Co vzniká
z recyklovaných materiálů“. Dozvěděli jsme se zde spoustu zajímavých informací o recyklaci papíru, skla. Seznámili jsme se také s domácím a komunálním kompostováním.
Nejvíce mě zaujaly informace o papíru. Málokdo ví, že jedna osoba spotřebuje 130 kg
papíru za jeden rok. Celosvětová produkce papíru činí zhruba 350 mil. tun. Recyklovaný
papír se míchá s primární surovinou, která zajišťuje menší spotřebu dřeva. Kvalita recyklovaného papíru je srovnatelná s papírem vyrobeným ze dřeva. Z recyklovaného surového papíru se získává 50 % ušetřené energie. Proces je to ale velmi náročný. Jeden papír
se dá znovu použít 4–7× a 5× se sníží spotřeba vody.
Nikdy bych netušila, že se z použitých věcí dá vyrobit tolik krásných nových předmětů. Děkujeme za možnost navštívit výstavu a těšíme se na další!
JanaVanclová,žákyně8.B
25
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ŠKolní
sportoVní Klub
V podzimních měsících plnili žáci prvního stupně jednotlivé disciplíny Atletického
trojboje o Pohár hejtmana Libereckého kraje. Vzhledem k tomu, že nebylo možno uspořádat okrsková a další postupová kola, zasílaly se výsledky jednotlivých tříd pořadateli
krajského kola, která stanovil pořadí v jednotlivých ročnících. Z 25 zapojených bylo sestaveno následující pořadí:
1. rOČNíK
1.
6.
13.

ZŠ Habartice
i. b ZŠ studenec
i. a ZŠ studenec

2. rOČNíK
1.
11.

ZŠ Komenského Jilemnice
ZŠ studenec

4. rOČNíK
1.
7.
14.

ZŠ 28. října Turnov
iV. a ZŠ studenec
iV. b ZŠ studenec

5. rOČNíK
1.
12.
17.

ZŠ Komenského Jilemnice
V. a ZŠ studenec
V. b ZŠ studenec

3. rOČNíK
1.
15.
19.

ZŠ Kobyly
iii. b ZŠ studenec
iii. a ZŠ studenec

Oproti předchozím ročníkům došlo k mírnému zhoršení studeneckých žáků, ale korespondenční soutěž neskýtá vždy záruky úplné objektivnosti. Určitě jsou ale výzvou
k jejich zlepšení a především doufáme, že se v jarních měsících setkají dětí v přímém
souboji na atletických drahách.
PaedDr.PetrJunek
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KNIhOvNa
Knihovna sídlí v budově obecního úřadu hned v přízemí. Můžete si zde vybrat z šesti
tisícovek knih pro dospělé a pro děti. Najdete zde beletrii i různé druhy naučné literatury,
časopisy, regionální literaturu z Krkonoš a Podkrkonoší, doporučenou školní četbu. Nabídka našich knih je rozšířena o tzv. putovní soubory z Městské knihovny Semily, které
představují dalších několik stovek knih a několik desítek audioknih. Tyto soubory jsou
pravidelně obměňovány podle požadavků čtenářů. Pokud nenajdete požadovanou
knihu v naší knihovně, můžeme ji vypůjčit z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby.
Naše knihovna se také stará o čtyři knihobudky, umístěné v čekárnách autobusových
zastávek. Dvě najdete ve Studenci (zastávka u pošty a na Špici), dvě v Zálesní Lhotě (zastávka na křižovatce a u hasičské zbrojnice). Zde je možno si knihy kdykoliv volně vypůjčit nebo vyměnit za jiné. V knihovničce na chodbě obecního úřadu najdete knihy
k rozebrání zdarma.
Studenecká knihovna byla v r. 2000 od základů reorganizována, zastaralé knihy byly
vyřazeny. Od té doby přijímáme každoročně do fondu 200 až 300 nových knih, co ž nám
umožňuje vstřícnost a podpora obecního úřadu. Knižní fond je tedy kvalitní a současný.
Asi 80% tvoří knihy přijaté v posledních 20 letech, zbytek jsou knihy léty prověřených
klasiků. Výběru nových knih věnujeme velkou péči a pozornost, abychom do naší knihovny získaly to nejlepší z knižního trhu a aby nabídka knih byla co nejpestřejší.
V knihovně je zapsáno kolem 270 čtenářů, kteří nás během roku navštíví
1400–1600krát a vypůjčí si 5100–5750 knih (průměr za posledních 5 let). Jsme tak nejvíce
navštěvovanou obecní knihovnou na semilském okrese. K evidenci knih a jejich půjčování používáme nejmodernější knihovnický program Tritius. Zápis do knihovny a půjčování knih jsou bezplatné. V případě potřeby mohou čtenáři v knihovně využít internet
i tiskárnu. Starším či nemocným čtenářům dovezeme knihy domů.
Obecní knihovna ve Studenci získala v r. 2006 v celostátní soutěži čestné uznání
Svazu knihovníků, v roce 2008 diplom za vzorné vedení obecní knihovny v soutěži Vesnice roku, v roce 2017 a 2020 byla nominována za okres Semily do soutěže Knihovna Libereckého kraje.
Na vaši návštěvu se těší knihovnice HelenaSoukupováa LudmilaTauchmanová
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Ohlédnutí
za rokem 2021
v knihovně
Milí čtenáři, jako každoročně se při vyplňování statistického výkazu ohlížím za
minulým rokem. Také činnost knihovny
byla lehce narušena pandemií, začátkem
roku jsme vám mohly knihy podávat
jenom oknem, případně dovážet domů.
Přesto se návštěvnost knihovny zachovala
na průměrných hodnotách – 279 registrovaných čtenářů nás navštívilo 1391krát
a vypůjčilo si 5144 knih. Během roku bylo
přijato do fondu 309 nových knih, 105 zastaralých odepsáno. Ke konci roku čítal náš
knihovní fond 6200 knih. Putovní soubor
ze Semil byl v minulém roce obohacen
o audioknihy pro dospělé i pro děti, byla
nám také zapůjčena elektronická Albi
tužka s„mluvícími“ knihami pro děti.
Na jaře 2021 byla naše knihovna vybavena novým počítačem a novou tiskárnou.
Byl instalován nový knihovnický program
Tritius. Předchozí program Lanius se stal
rekordmanem, neboť nás provázel dvacet
let, ale nyní již dosloužil. Nový program nás
mile překvapil, ulehčil práci hlavně s vkládáním přírůstků a s půjčováním semilských knih.
A kteří autoři byli v roce 2021 u vás čtenářů nejúspěšnější?
Z české (a slovenské) beletrie pro dospělé to byli Martin Goﬀa a Dominik Dán

(detektivky), Alena Mornštajnová, Karin
Lednická (Šikmý kostel), Patrik Hartl, Hana
Körnerová, Táňa Keleová – Vasilková, František Niedl, Jan Bauer a Otomar Dvořák
(historické romány), Evžen Boček (Aristokratky), Jana Poncarová, Petra Dvořáková,
Ladislav Zibura. Ze světové literatury se
půjčovaly hlavně detektivní romány a thrillery (Peter May, Chris Carter, Angela Marsons, Robert Brynza, Tim Weaver, Tess
Gerritsenová, Michael Robotham, Harlan
Coben, Winston Graham, Michael Hjorth),
dále romány pro ženy, romantické romány
a rodové ságy (Kristin Hannah, Lucinda
Riley, Sandra Brown, Patricia Harman, Collen Hoover, Diana Chamberlain, Donna
Douglas, Lisa Kleypas, Mona Kasten, Jojo
Moyes, Tamara McKinley, Marie Lacrosse,
Anne Jacobs) a společenské romány (Fredrik Backman, Alyson Richman, Luca di
Fulvio, Khaled Hosseini).
U dětí zůstávají stále v oblibě knížky
Zdeňka Milera, Čtyřlístky, Deníky malého
poseroutky (Jeﬀ Kinney), knihy Enid Blytonové a Astrid Lindgrenové. Mládež čte nejraději fantasy literaturu – autoři John
Flanagan, Neal Shusterman, Vojtěch Matocha (Prašina), série Spirit Animals, William
Nicholson, Patrik Ness, Andrzej Sapkowski,
Kiera Cassová, Petra Stehlíková.
HelenaSoukupová
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Pozvánka do knihovny
Dívám se do stále ještě zimně vyhlížející přírody. Podivná zima. Sníh napadne, roztaje,
napadne a roztaje.
Po nějakou dobu musí situace trvat v určité intenzitě, aby se pod názvem zapsala do
dějin. V dějinách je mnohé, ale Doba koronavirová ještě nikdy nebyla. A my jsme její
součástí. Ne že by bylo o co stát, klidně bychom se obešli bez ní, podobně jako bychom
se obešli bez světových válek, ale stalo se. A když už se stalo, pak ve všem tom negativním je zapotřebí objevovat střípky naděje. Věříme, že pod sněhem dřímá nový život
a s jarem se přihlásí o slovo. Věřme, že bude lépe i s nákazou. A pokud nás nemine karanténa, určitě je její prožívání lepší s dobrou knihou. Inspirací pro výběr může být i Čtenářská výzva z Databáze knih pro letošní rok.
Těšíme se na Vás v knihovně.
LudmilaTauchmanová

KOMPLETNí SEZNAM TéMAT PRO ROK 2022:
1) Kniha(odautora)z méhodětství
2) Kniha,v nížjepostavanaútěku/skrýváse
3) Knihaodafrickéhoautora
4) Kniha,jejíždějseodehrávánahorách
5) Kniha,jejížpostavamáfyzickouindispozici
6) V pořadíčtvrtáautorovaknihavydanáv ČR
7) Kniha,jejížautorjeo 22letstaršínežjá
8) Knihaautora,kterýprožil1.světovouválku
9) Knihas předmluvou
10) Kniha,jejížnázevneobsahujepísmeno„a“
11) Kniha,kterámánaobálcestrom
12) Knihas tématemnešťastnélásky
13) KnihaoddržiteleCenyFranzeKafky
14) Literaturafaktu
15) Kniha,s méněnež22hodnoceníminaDatabáziknih
16) Kniha,jejížautoružnežije
17) Kniha,kterámávícenež333stran
18) Kniha,jejížhlavníhrdinapijekávu
19) Kniha,jejížautorjenovinář
20) Knihapoprvévydanáv roce2022(novákniha)
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šesT vraN
leigh bardugo
Mistrně vystavěný příběh, detailně rozpracovaný fantazy svět.
V rámci žánru patří
k tomu nejlepšímu, co
jsem četla. Autorka
představila postavy příběhu, jako ve vrstvách
ukrytý poklad. S postupným seznámením
odlupujeme vrstvy skrze myšlenky, poznanou minulost, důvody jednání a rodové
kořeny a objevujeme ryzí jádro těchto
problematických hrdinů. Šest vran, šest
osudů členů gangu… a po celou dobu
dobrodružný příběh neztratil dech!
U takových knih mám jedinou obavu: Aby
stejnou kvalitu měl i další díl!
prOhNILé MěsTO
leigh bardugo
Mé obavy se nenaplnily. Druhý díl série je
strhující, plný zvratů,
nevydařených plánů,
promyšlený, s výborně
vytvořeným světem.
Město zběsile se otáčející v rytmu rulety
s poskakující kuličkou připomínající tlukot
srdce. Všudypřítomný boj o přežití dalšího
dne. Město zkažené, pohlcující nevinné.
Město vytvářející hrdiny, kterým by nikdo
tímto slovem neříkal. Město řídící se zvláštními pravidly obchodu, pletich, lží a polopravd. Město, které zabíjí. A také město,
které lze využít k záchraně, když vše ostatní
selhalo.
Uprostřed nemocí, špíny, mrtvol a polomrtvých, čtenář vnímá sílící světélko zrozené
z přátelství.
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Konec je nostalgický. Jedním z důvodů mé
nostalgie byl fakt, že je tento nevšední příběh u konce.
svaTá LuDMILa
oldřich selucký
Kniha může sloužit
jako první seznámení
s příběhem Ludmily
a Václava. Na několika
stranách je stručně
a docela poutavě vylíčen život kněžny Ludmily, která byla natolik
„lidu milá“, že vzápětí po své násilné smrti
byla uctívána jako svatá. Ilustrace jsou zajímavé. Babičkám ke čtení klidně doporučím. Vždy mě naplňuje úžasem, že moje
jmenovkyně se stala babičkou panovníka
Václava, kterého vychovávala. A zároveň
byla babičkou Boleslava – vraha. Takže obracet se s prosbou o pomoc při výchově
dětí a vnuků k naší české světici je pro mě
hodně osobní záležitost. Blízká v radosti,
blízká v těžkostech.
ZahraDa KOsTí
tess Gerritsen
Dobrodružné, napínavé, zajímavý pohled
na lékařské zákroky
a pitvy v dobách, kdy
nemocnice byly místem nepředstavitelného utrpení. Stále mě
udivuje, že nikoho nenapadlo, že Horečka
omladnic by neexistovala, pokud by si lékaři prostě jen omývali ruce. Zvláštní představa, že ruce, které zkoumaly rozloženou
mrtvolu se dotýkají doma ženy a dětí a nikomu to nepřijde nechutné.
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Doba se zkrátka posunula a musím říci, že
v tomto ohledu rozhodně k lepšímu.
Hrdinové v lince z minulosti se potýkají
s obtížemi na každém kroku. Určitě objevíme prvky Gotického románu, protože
hlavní hrdinka je stále v ohrožení. Opět
jsem měla čtenářský zážitek narušený jen
nedostatkem času.
Konec knihy (minulost) je poněkud překombinovaný, ale hodnocení to nesnižuje.
Výborné odpočinkové čtení. Jen jsem se
nedozvěděla, kam dávali těla po pitvě, to
by mě zajímalo. Zřejmě končila v hromadných hrobech.
ObchOD
s OrgáNy
tess Gerritsen
Přečíst, a pak být
dlouho zdravá, hlavně
se obloukem vyhnout
nemocnicím.
Zajímavé, napínavé,
stále se něco děje.
Svižné tempo neničí

noVá
oteVíraCí doba
KnihoVny:
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

32

15–18
8–11
15–18
8–11
15–18

hod
hod
hod
hod
hod

ani poměrně časté odborné popisy probíhajících zákroků. Snad jen konec byl
trochu nepravděpodobný, zařazením dětského hrdiny. Sympatické postavy lékařky
i vyšetřovatele.
Díky patří všem lékařům, pro které člověk
znamená víc, než peníze.
A takových máme určitě u nás dost a dost.
O Myšce,
KTerá se NebáLa
petr horáček
O nebojácné myšce,
která na své pouti
lesem potkala s moudrostí a pochopila, že
strach je někdy přece
jen potřeba. Jako vždy kouzelné ilustrace.
Jen je velká škoda, že období těch nejmenších, je tak rychle pryč. Musím věřit, že se
bude líbit i jako první čtení.

KontaKt:
helena soukupová
helasok@seznam.cz, tel. 721 828 912
ludmila tauchmanová
Ludmila.tauch@gmail.com, tel. 737 985 913

sOKOL sTuDeNec
Lyžaři v polovině sezóny
Lyžování v našich podmínkách býval nejkrásnější a jednoduchý sport. Sníh byl celou
zimu, vybavení nebylo drahé, trénovalo se „za barákem“, závody se nerušily. Letošní zima
zatím lyžařům nepřeje – sníh sice padá, ale také rychle taje, tratě u sokolovny byly v polovině
ledna upraveny jen krátce, na tréninky se jezdí do Vrchlabí, hodně závodů bylo zrušeno. Nemohli jsme uspořádat náš tradiční Přebor ČOS.
Závodníkům a především trenérům nechybí nadšení a pravidelná příprava byla vyzkoušena na několika závodech:
Vimperk – český pohár staršího žactva
Startovali pouze dva naši závodníci a překvapili výborným výkonem a umístěním v prvé
desítce.
2 km klasicky: 8. Šimon horáček
3 km volně: 4. Šimon horáček
10. Vojta trejbal
10. Vojta trejbal
Ostatní žáci měli možnost startu na krajských závodech na Horních Mísečkách a v Jablonci nad Nisou, na kterých se do desítky pořadí prosadila větší část našich závodníků.
JaroslavHák

««

Soustředění
na Horních Mísečkách

« Zdobení vánočního stromu
na Strážníku
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spOrTOvNí KLub
sTuDeNec
Bývalo zvykem, že v prvním čísle Studeneckého zpravodaje se objevovaly zprávy
z Valné hromady klubu, která se konala vždy o druhém lednovém víkendu. Již podruhé
se valná hromada vzhledem k aktuálním hygienicko-epidemiologickým opatřením nemohla uskutečnit a její konání bude v letošním roce odloženo. Činnost klubu však probíhala i navzdory současné nepříznivé situaci, výbor klubu pokračuje v přípravách oslav
100 let trvání klubu, které je naplánováno na studeneckou pouť v roce 2023, a zároveň
hledá možnosti získání potřebných finančních prostředků k dofinancování provozu
klubu a vyrovnání závazků souvisejících se stavbou nového zázemí.

Fotbal
Po nezbytné přestávce zahájily všechny
týmy zimní přípravu, ke které využívají
školní multifunkční hřiště a studeneckou
sokolovnu. Týmy mladších a starších žáků
absolvují na závěr přípravy společné sou-

středění v Českém Dubu. Příprava mladších žáků byla zpestřena speciální tréninkovou jednotkou za dohledu externího
trenéra. Muži zakončí přípravu šesti tréninkovými jednotkami na umělce ve Vrchlabí

Nahoře zleva: Aleš Jodas, Kryštof Kalenský, Miroslav Greguš, Klára Kubátová, Jakub Havel,
Jakub Trejbal, Petr Bartoň; dole zleva: Patrik Tauchman, Jakub Šulc, Vojtěch Kodym, Marek
Jílek, Jakub Tauchman, Oldřich Tomáš; vpředu zleva: Jaromír Bulušek a Štěpán Kubza
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a jarní sezónu zde zahájí zápasem Poháru
Libereckého krajského fotbalového svazu
proti týmu FK Košťálov-Libštát (neděle 20.
února 2022). Zimní přípravu zhodnotil trenér mužů Martin Hrubý: „Mám radost z velkého nadšení zkušených a vůdčích hráčů,
kteří s sebou strhávají i mladší kluky, kteří
do dospělého fotbalu teprve vstupují. Teď
jsme ve fázi hlavně kondiční přípravy. Líbí
se mi, že kdo chce být na jarní část důkladně připravený, tak poctivě trénuje!
Snad naše tréninky zúročíme v druhé polovině soutěže na hřišti a uděláme našim
fanouškům radost".
O vánočních prázdninách proběhly na
multifunkčním hřišti turnaje mužů a mladších žáků. Za obtížných podmínek si na
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kluzké umělce zahrálo po šesti týmech
a výsledky nejsou vzhledem charakteru
turnaje podstatné. V rámci turnaje mladších žáků sestavili svůj tým i rodiče a podpořili tak pozitivní atmosféru tohoto týmu.
Dva týmy mladších žáků se zúčastnily halového turnaje v Jičíně, který pořádal SK
Robousy. Turnaj za účast 8 mužstev byl rozlosován do dvou skupin, béčko si připsalo
jeden bod za remízu s Vítěznou, se kterou
se střetlo áčko jako vítěz druhé skupiny
v semifinále. Áčko se výborných výkonech
i v závěrečných kolech turnaje a ve finále
porazilo celek RMSK Cidlina s připsalo si
cenné vítězství. Marek Jílek byl vyhlášen
nejlepším střelcem a hráčem turnaje.

orientační běh
Někteří orientační běžci SK Studenec se
tradičně zapojují do sezóny lyžařského orientačního běhu. Své obvyklé vybavení doplní speciálním mapníkem a kvalitním
lyžařským vybavením. Pro zjednodušení
tréninkovým podmínek klub zakoupil pro
závodníky parkovací kartu na tréninkové
tratě na Horních Mísečkách, které jsou po
většinu zimní sezóny upraveny. Před
vlastní sezónou absolvovali někteří studenečtí závodníci lyžařská soustředění na
Božím Daru a na Horních Mísečkách a již
v prosince je čekal první závod, který se
konal v německé části Šumavy v okolí jezera Arbersee. V mistrovské kategorii žen
skončily z českých závodnic v sobotním
závodě Tereza Chrástová (foto vpravo) na
5. místě a Bára Pušová na 7. místě, v nedělním místě se ve výsledkové listině posunuly na 4. a 5. místo. Ve veteránských
kategoriích startovali Tomáš Chrást

(2 × 7. místo) a Roman Puš (12. a 11. místo).
Tereza Chrástová byla na základě těchto
výsledků nominována do kategorie juniorek na Mistrovství Evropy v lyžařském
orientačním běhu, které proběhlo v bulharském Chepelare. Tereza zde především
jako juniorka sbírala zkušenosti mezi dospělými a ze čtyř závodů si nejlépe vedla
35

Studenecký zpravodaj

společně s Jakubem Škodou ve smíšené
štafetě.
Druhý dvojzávod v lyžařském orientačním běhu pořádal oddíl orientačního běhu
TJ Zlaté hory v Rejvízu. Prvním závodem
bylo Mistrovství ČR na klasické trati a tento
závod přinesl studeneckým tři mistrovské
medaile. V kategorii H12 zvítězil Šimon
Junek a v kategorii D14 Barbora Chrástová,
stříbrnou medaili mezi juniorkami vybojovala Tereza Chrástová. Pro solidní místa
v první desítce di dojela Magda Chrástová
(6. místo v D17), Bára Pušová (7. místo
v D20), Matouš Junek (7. místo v H14)
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a Šimon Buďárek (7. místo v H14). Dalším
účastníky byli Vítek Štefan (10. místo
v H20), Tomáš Chrást (7. místo v H45)
a Roman Puš (16. místo v H45). V neděli se
jel žebříčkový závod Českého poháru a vítězství zopakoval Šimon Junek (foto nahoře) v H12, na stupně vítězů ještě
vystoupily Bára Chrástová (2. místo v D14)
a Terka Chrástová (3. místo v D20).
Další studenečtí závodníci využívají
jednotlivé zimní ligy v orientačním běhu
a v rámci zimní přípravy startovali na závodech v Hradci Králové, v Pardubicích
a v Praze.

lehká atletika
Jednou z posledních atletických akcí
kalendářního roku je Mistroství ČR v přespolním běhum které se konalo koncem listopadu 2021 ve Valašském Meziříčí. SK
Studenec zde zastupoval v kategorii mílařů Marek Uvizl, který chtěl vylepšit nepopulární 4. místo z roku 2020. Ve vyrovnaném závodě se v závěrečném kole
odpoutala trojice závodníků Vladimír Marčík a Tomáš Jaša ze Škody Plzeň a právě
36

studenecký Marek Uvizl, který se vklínil
mezi oba plzeňské závodníky na druhé
místo a získal pro SK Studenec druhou
medaili z atletických Mistrovství ČR. První
medaili za 3. místo získal Jan Kreisinger
v silničním závodě Praha–Běchovice
(mimo jiné v dresu AK Kroměříž také
mistrem ČR v přespolním běhu v roce
2010). Běžecká rodina Uvizlových se
v dresu SK Studenec zúčastnila 44. ročníku

Studenecký zpravodaj

1 I 2022

běhu Vlachvka ve Šternberku a připsala si
tři medailová umístění, Radka doběhla na
3. místě mezi ženami stejně jako Ivan mezi
veterány. Nejlépe se vedlo Markovi (foto
vpravo), který zvítězil v hlavní kategorii
a trať 13,1 km s převýšením 449 m zaběhl
za 50:55,1 minut.
V lednu startoval Marek Uvizl na halových atletických mítincích na různých tratích a nejlépe se mu dařilo v běhu na 500
m, kde časem 1:09,5 si doběhl pro 2. místo,
na dalších závodech připojil dvě čtvrtá
místa v bězích na 1000 m (2:33,1) a 3000 m
(8:32,1). V novém osobním rekordu 3:53,81
v běhu na 1500 m obsadil 2. místo v halovém Přeboru Prahy.

ostatní aktivity
V průběhu vánočních prázdnin uspořádal SK Studenec turnaje v dalších aktivitách, kterým se chce do budoucnosti
věnovat. Jedním ze stále nejoblíbenějších
sportů jsou šipky, které v České republice
zastřešují Česká šipková organizace (převážně jednotlivci) a Unie šipkových orga-

nizací (týmové soutěže). Pomineme-li
šipky jako zbraň, tak první zmínka o turnaji
v šipkách pochází ze stoleté války mezi Anglií a Francií z roku 1415. Sadu šipek později darovala Anna Boleynová, matka
pozdější královny Alžběty I., svému manželovi Jindřichovi VIII., který házením šipek
bavil především své milenky na zámečku
nedaleko Londýna. Hraním šipek si údajně
krátili čas první osadníci na lodi Mayflower,
kteří později založili první osady v dnešních Spojených státech amerických. Házení šipek se postupně stalo oblíbenou
zábavou v hospodských anglických pubech a terčem byly většinou sudy od vína
či od piva. Terč vynalezl až v roce 1896
tesař Brian Gamlin ze severoanglického
města Bury a přes snahy mnohých inovátorů tento terč zůstal beze změn až do současnosti. Jen tak pro závistivé, současný
žebříček price money v šipkách vede Price
Gerwyn s výdělkem necelých 300 milionů
korun (na 77. místě najdeme Adama Gaw37
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lase, nejlepšího Čecha s výdělkem 480 tisíc
korun). A tím byla otevřena cesta k novému „sportu“, který zaplňuje celé haly
a obyčejné klubovny a hospůdky včetně
klubovny studenecké. V rámci Unie šipkových organizací se hrají ligy v celé České
republice se stovkami týmů, ty nejbližší
(Nola Jilemnice, Vítkovi Jilemnice a Pistolníci Dolní Kalná) startují v soutěžích Královéhradeckého kraje skupiny Sever. Barvy
Pistolníků z Dolní Kalné hájí studenečtí
Matěj a Vítek Kuříkovi. V prvním ročníku
vánočního turnaje ve Studenci zvítězil
David Polák před Pepou Efenberkem a Matějem Kuříkem.
Druhou novou aktivitou je stolní fotbal,
který získává stále větší oblibu a dovolíme
si přiložit odborný výklad z naší milé Wikipedie: „Poprvé fotbálek zřejmě sestavil Lucien Rosengart (1880–1976). Roku 1901 byl
v USA patentován 1. fotbálek s protáčivými
tyčemi. Jedním z nejstarších výrobců stolního fotbalu byla švýcarská firma Kicker.
Poté se tato hra velmi rychle rozšířila především do Německa a Belgie, kde byla v roce
1950 založena foosballová liga. Roku 1976
vznikla Evropská unie stolního fotbalu
(ETSU). Dnes se v mnoha zemích hraje fotbal
na profesionální úrovni a s čím dál většími
výhrami. V ČR by se ale stále hráči pouze foosballem určitě neuživili. Dne 20. listopadu
1998 byla založena Česká foosbalová organizace (ČFO). Ve dnech 22.–24. dubna 1999
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se v Praze konalo 1. Mistrovství ČR a od té
doby se koná pravidelně každý rok. Od roku
2003 je jedním z prvních členů Mezinárodní
foosballové asociace (ITSF). V roce 2006 se
jako první z foosballových federací připojila
k antidopingové chartě. Historicky největšími úspěchy českého fotbálku bylo vítězství Ladislava Křepely v jednotlivcích na
Světové Sérii Roberto Sport 2018, titul mužského týmu na Světové Sérii Leonhart 2018
a 4. místo mužského týmu na Světovém Poháru 2019 ve španělské Murcii.“ I v této nové
aktivitě proběhl první ročník turnaje v klubovně, a to v kategorii dvojic. Nejlépe si
vedli Tomáš Exner s Petrem Jezdinským,
druhé místo obsadili Sváťa Čech a Vojta
Korotvička, třetí skončili Pepa Efenberk
a David Polák.
Poslední obnovenou aktivitou byl turnaj v čtyřkovém mariáši, který SK Studenec
po léta pořádal a 25 ročníku tohoto turnaje
probíhalo postupně v sokolovně, v orlovně
a v penzionu Trautenberk. I mariáš má
svou zastřešující organizaci, kterou je
Český svaz mariáše a který připravuje termínovku jednotlivých turnajů v různých
formách mariáše (míchaný a nemíchaný licitovaný mariáš, volený mariáš, křížový
mariáš, čtyřkový mariáš). Vlastní turnaj ve
Studenci si všichni účastníci odehráli pro
potěšení ze hry a pořadí se nevyhlašovalo.
PaedDr.PetrJunek
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Covidová vlna dobra
sbírKa studeneCKýCh mamineK
Možná jste i vy zaznamenali, že letošní dobročinné sbírky trhaly pomyslné rekordy.
„Zlá“ doba covidu jako by nás nutila vyrovnávat účty s dobrem. Nebylo tomu jinak ani
v naší sbírce, kde se podařilo vybrat krásných 17 500 Kč. Jak se to tedy má s tím dobrem
a zlem? Nejčastěji je zobrazováno pomocí známého symbolu jin-jang, kde každý prvek
zároveň nese zárodek toho druhého. My bychom to asi nejlépe dokázali vysvětlit příslovím všechno zlé je pro něco dobré. A pozor platí to i naopak. Již před pár lety jsem
narazila na článek, který mi uvízl v hlavě, protože je přesným obrazem o dobru a zlu mezi
lidmi.
V kantonální škole v Aarau vznesl učitel otázku směrem ke svým studentům. „Je vše
stvořené bohem?“ „Ano, pane profesore.“ „Pak to tedy znamená, že bůh stvořil i zlo, které
nás určuje.“ Studenti zmlkli a nevěděli, co říci. Jeden z nich se přihlásil a zeptal se, zda
i on může položit otázku, učitel souhlasil. „Existuje tma?“ „Ovšem, že ano.“ Student učiteli
oponoval: „Ve skutečnosti tma neexistuje, pane. Je to stav nepřítomnosti světla. Můžeme
zkoumat světlo, tmu nikoliv. Nemá svou fyzikální jednotku, ve které bychom jí mohli
měřit. Je to pouze pojem, který jsme si vytvořili, abychom mohli pojmenovat stav bez
přítomnosti světla. Podobně je tomu i s chladem. Ani ten se nedá fyzikálně měřit, je
pouze stavem nepřítomnosti tepla. Existuje tedy zlo?“ Učitel váhavě odpověděl: „Ano,
vidíme to přeci každý den kolem nás, násilí, trestné činy, války, to je přeci zlo.“ Na to student odpověděl: „Zlo neexistuje, je pouze stavem nepřítomnosti dobra. Přichází tehdy,
když nastupuje tma a chlad v srdcích lidí, v nepřítomnosti světla, tepla a lásky v srdci
člověka.“ Učitel se posadil za katedru a nevěděl, co říct.
Dobro je nakažlivé, stejně jako zlo i covid. V případě sbírky Studeneckých maminek
se naštěstí šířilo dobro, což odvozujeme z reakcí všech, kteří se na sbírce podíleli, děkujeme. Situace se zrušením Obecní polévky nás donutila hledat náhradní řešení. Proto
jsme výrobky darovali na veřejná místa a část k rozebrání do kostela a Smíšenky Deny,
kde jste mohli přispívat do společné sbírky. Peníze putovaly do dětského kardio centra
FN Motol, které ročně zachrání stovky dětských životů. A také život jedné námi milované
holčičky ze Studence. To nelze vyjádřit slovy vděčnosti, ale možná jedním malým dobrým skutkem, který rozpoutá vlnu dobrých skutků u mnoha lidí a přivede zase světlo,
teplo a lásku do mnoha rodin. Moc děkujeme všem, kteří přispěli! A kdo že byl ten odvážný mladý student v příběhu? Přece Albert Einstein.
MonikaChrtková
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Ve stínu hory Sněžky
Nové výstavní prostory Obecního
úřadu Studenec hostily v lednu výstavu
pod názvem „Ve stínu hory Sněžky“. Své fotografie zde vystavoval Vladimír Stibor,
básník, spisovatel, knižní editor, cestovatel
a fotograf, pocházející ze Sedlčanska.
V páteční podvečer 7. ledna byla výstava slavnostně zahájena. Starosta Tomáš
Chrtek představil autora fotografií a přivítal všechny přítomné, kterých se sešlo
téměř tři desítky. V. Stibor pohovořil o své
tvorbě. Večer se nesl v poetickém duchu,
snové černobílé fotografie doprovodila
poezie slov – Marie Kofroňová recitovala
verše V. Stibora, Zdena Zárubová-Kará-

sková přednesla poetické texty z díla
svého otce Zdeňka Karáska, který odešel
před necelými dvěma roky. Následovalo
prohlížení fotografií, občerstvení a přátelské setkávání a popovídání.
Bylo potěšující, že poezie, dnes poněkud opomíjená, si našla u nás ve Studenci
své příznivce. Večer se vydařil natolik, že již
v jeho průběhu se rodily nápady na další
obdobná setkání.
HelenaSoukupová

41

Studenecký zpravodaj

1 I 2022

Zálesní lhota
Kostel sv. jana
nepomuckého
Od roku 2014 dochází k postupné obnově kostela sv. Jana Nepomuckého v Zálesní Lhotě, která byla započata výměnou
rozpadlých vazebních trámů nad chrámovou lodí a v dřevěné konstrukci věže. Byla
také vyrobena dřevěná věžní okna, která
nahradila původní poškozené okenice
a rámy. Díky soukromým dárcům mohly
být osazeny nové hodiny s elektrickým
strojkem, zakoupeny dva nové zvony
a umístěn pozlacený kříž nad vstupním
portálem. V letech 2016–2017 se podařilo
sehnat finance na výměnu střešní krytiny
severní a jižní strany. V roce 2019 byla vyměněna krytina i nad presbytářem, pokračovala i oprava krovů ve věži.
Minulý rok se práce konečně přesunuly
do interiéru kostela. Došlo k zajištění
a opravě odtrženého kůru s propadlou
klenbou a jeho statickému zajištění. Proběhlo stehování prasklin v klenbách, odstranění popraskaných omítek a nahrazení novými. Díky postupnému získávání a zajištění finančních prostředků je v současné době
realizována výmalba interiéru, a to ve větším rozsahu než se původně plánovalo.
Celkové opravy interiéru dle statického
posudku byly realizovány v celkové výši
700 000 Kč. Z toho bylo 350 000 Kč hrazeno
z Česko-německého fondu budoucnosti,
100 000 Kč příspěvek Obce Studenec,
80 000 Kč z Fondu solidarity Královehradecké diecéze, 170 000 Kč jsou poskytnuté
příspěvky věřících, ostatních dárců a zdroje
Římskokatolické farnosti Zálesní Lhota.
OldřichŠimek
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Na brusle v Krkonoších
Pokud váháte, co s volným odpolednem, nebo jak se rozhýbat o víkendu, máme pro
vás tip na krásný zimní zážitek. Věděli jste, že v Krkonoších jsou kluziště vnitřní i venkovní,
nejvýše položené v republice, osvětlené i kluziště přímo na náměstí? Vyberte si, na kterém originálním ledě se sklouznete právě vy.

VenKoVní KluZiŠtě
nejvýše položené kluziště na malé Úpě
V nadmořské výšce 1060 metrů si můžete zabruslit na Malé Úpě vedle sjezdovky Pomezky. Nejvýše položené kluziště v republice je osvětlené a nabízí tak i večerní bruslení.
nové městské kluziště ve Špindlerově mlýně
Bruslení pod širým nebem si nově užijete i ve Špindlu. Městské kluziště, které je v provozu denně od listopadu do března, najdete na sídlišti Bedřichov u restaurace Artex.
U kluziště nechybí drobné občerstvení, děti jistě potěší hokejové branky a ty nejmenší
opěrné hrazdičky pro první sklouznutí. Zaparkovat můžete na jednom ze záchytných
parkovišť, přímo u kluziště totiž staví Skibus.
Kluziště na náměstí v hostinném
Krásné překvapení připravilo pro tuto zimu Hostinné. Přírodní kluziště tu vyrostlo
přímo na náměstí – funguje ale jenom, pokud počasí dovolí. Hrazení zajistily trámy
z městského lesa a když bude mrznout, sklouznout se pod dohledem obrů můžete i vy.
Když mrzne, až praští, připravují kluziště pro své kamarády a sousedy také nadšenci
v horní branné, na benecku, u rýchorské boudy nebo v martinicích v Krkonoších.
Pokud budete mít štěstí na zimní počasí a budete poblíž, můžete se sklouznout také,
většinou za drobný dobrovolný příspěvek.

bruslení V hale
hC stadion Vrchlabí
Do hokejové arény prvoligového Vrchlabí můžete o víkendu nahlédnout, a dokonce
se i svézt na prvotřídním ledě, v rámci bruslení pro veřejnost. K dispozici je půjčovna,
broušení bruslí, hrazdičky pro nejmenší i drobné občerstvení v automatech. Vždy sledujte aktuální rozpis ledu.
Zimní stadion trutnov
Denně je pro veřejnost otevřeno bruslení na zimním stadionu v Trutnově. Jen pozor
– v dopoledních hodinách se o ledovou plochu můžete dělit se školami či školkami.
V rozpisu ledu je také stanoveno, kdy je vhodné dorazit s hokejkou.
Aktuální informace o provozu, ceny a polohu na mapě najdete u každého kluziště na
www.krkonose.eu/na-brusle-v-krkonosich.
AlenaCejnarová
DestinačníspolečnostproTOKrkonoše
Krkonoše–svazekměsta obcí
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