KRONIKA OBCE STUDENEC – ROK 2000

ÚVOD

Rok 2000 se ve Studenci stejně jako ve světě nedá charakterizovat nějakým
prostým a přitom výstižným způsobem. Jeho tok tvořili lidé a to „cosi nekonečné“
nad námi. Celé velkolepé divadlo života obratně rámovala příroda, která mu dala
svůj rytmus. V takto složitém propletenci se jednoduše o nějaké jednoduché
charakteristice mluvit nedá, a tak mi prosím promiňte ten trestuhodný nedostatek
výstižných slov, jež právě postihl můj úvod k dění v našem domově.

volby

Jako celá česká společnost žil i Studenec po nějakou dobu volbami, které k nám
přinesly spoustu změn. Proto je chci zmínit už v úvodu.
Ve volbách do krajských zastupitelstev obstál Studenec se svou volební účastí
oproti celostátnímu i okresnímu průměru velice slušně. 12. listopadu šlo u nás
k volebním urnám 53,14 % voličů. Okresní průměr byl 39,19 % a celostátní ještě
nižší. Účast v senátních volbách následující neděli byla už téměř katastrofální.
Nízká volební účast je jevem velmi diskutovaným a kritizovaným, ale i naprosto
charakteristickým pro postkomunistické země. Nechuť k politice a lhostejnost
k tomu, co bychom při troše dobré vůle mohli alespoň mírně ovlivnit, když už ne
naráz změnit, je v nás bohužel hluboce zakořeněná.
Pro Studenec je z volebních výsledků nejpodstatnější ten fakt, že do zastupitelstva
libereckého kraje byla jako zástupce hejtmana pro sociální věci, bezpečnost a
menšiny zvolena paní starostka Irena Benešová. Její odchod z místa hlavy obce je
plánován na přelom zimy a jara 2001.
Kromě této velice podstatné změny se v životě našeho domova událo samozřejmě
i několik dalších věcí.

ZMĚNY
oprava dolení
silnice

Začnu tou, která se nás dotkla „na první krok“. Neuvěřitelné se stalo skutkem a
během prázdnin byly úspěšně dokončeny práce na generální opravě tolik zkoušené
Dolení silnice. Nový koberec začíná nad Noskovými a končí pár desítek metrů
před Lípou. Všichni doufáme, že se okresu podaří sehnat peníze na dokončení
celého úseku.
Cest se také týká započetí prací na komunikaci za Jiranovými a kolem školy.
Příprava na položení koberce byla zahájena v listopadu a počasí nedovolilo
pokračovat dále. Čekáme tedy na jaro.
Obecní zastupitelstvo schválilo zadání změn územního plánu, který se od 31.
října 2000 nebude po tři roky měnit.
Do všech starostí a zmatků kolem voleb navíc obecníme úřadu přibylo i
malování a pokládání izolace. Pomyslnou poslední kapku se však podařilo šťastně
překonat.
Změn se dočkal i obecní vodovod. Jeho správy a údržby se po výběrovém řízení
ze 30. října 2000 ujme pan Petr Hanuš z Jilemnice. Stane se tak hned druhého dne
následující roku.

Dále se během roku 2000 cena vodného zvedla na 15 Kč/m3 .

farnost a kostel

A aby oprav a úprav nebylo málo, nebývale prokouklo i okolí našeho kostela.
Bylo instalováno nové osvětlení, položena kvalitní souvislá dlažba a došlo
k prořezání stromů v jeho těsné blízkosti. Zároveň dokončili zedníci i opravu
fasády kostela a oplechování střech presbytáře, sakristie a říms. Sakristie byla
navíc vymalována a mírně přeorganizována. Svatostánku všechny tyto skutečnosti
dokonale prospěly.
Farnosti se týká i další menší změna. Pod správu Studence spadla letošního roku
farnost Čistá u Horek. Náš kněz tam sice již několik let vypomáhal
s bohoslužbami, ale tohoto roku jsme se dočkali oficiálního administrativního
připojení.
Pokračovalo se i ve výborném trendu posledních několika málo let a opravovaly
se chátrající kapličky přímo v obci, ale i porůznu roztroušené kříže v okolních
lukách a polích. Zcela opravena tak byla socha sv. Jana Nepomuckého a počítá se
s inovací dalších.
Poněkud jiného ražení jsou výstavba nové kuchyně a pivnice v penzionu
Trautenberk, pořízení elektrocentrály pro hasiče, koupě kotle na ELTO do
Sokolovny, která tak konečně přestane zamořovat vzduch obyvatelům rodinných
domkům v okolí (půjčku na získání vytápěcího média poskytla obec) a rozšíření
služeb v Autoservisu Junek, kde je nyní nová myčka aut.

zámek

KULTURA
kniha „Povídání o
Studenci a Zálesní
Lhotě“

I studenecký chátrající zámek se konečně dočkal. Má totiž k radosti všech
představitelů obce nové majitele. Jsou jimi paní Drahomíra Miklošová a pan ing.
Milan Dundra. Začali opět provozovat zámecký hotel a restauraci s barem, vydali
prospekty a nabídli své služby široké veřejnosti. Už na podzim se zde konaly
první akce.
Poslední noc v roce sezvali noví majitelé celou obec do zámecké zahrady, kde se
za zvuku zvonů a tonů naší hymny připíjelo na požehnaný a klidný rok 2001.
Šampaňské bylo velkoryse na místě, stačilo přijít jen se sklenicí a dobrou vůlí.
Doufejme, že se zámku bude zase po dlouhé době dařit.
A dostáváme se ke kulturnímu dění. Snad mi vzhledem k závažnosti
následujících odstavců o výborné knize prominete mírný anachronismus.
K jubileu roku 2000 se Studenec dočkal s napětím očekávané knihy. Povídání o
Studenci a Zálesní Lhotě se dostalo na pulty týden před Vánoci a stane se tak
trvalou památkou na konec tisíciletí, což bylo také přáním jeho autorů. Mezi ty
patří Irena Benešová, PaedDr. Petr Junek a Václav Stránský. Všichni tři odvedli
takřka heroické výkony a na kvalitě publikace je to opravdu znát. Patří jim
obrovský dík stejně jako panu Ing. Leoši Erbanovi z nakladatelství Gentiana
Jilemnice, který se lví měrou zasloužil o úspěšné zakončení celé práce.
Kniha je vázána do omyvatelných desek olivově zelené barvy, má 256 stran a
formát 22 × 30,5 cm. Vyšla nákladem 1500 kusů.
Historická procházka, která je součástí publikace, končí v roce 1945, protože
novodobé dějiny už nestihli zpracovat pan Josef Jech a pan Jiří Ježek, zesnulí
minulého roku. Dílko tak přímo vybízí k pokračování.

Povídání o Studenci a Zálesní Lhotě je druhým významnějším vydavatelským
počinem v historii naší obce (tím prvním byla Vesnice tkalců) a můžeme s pýchou
prohlásit, že počinem velice zdařilým a slibným.
Díky všem, kteří jste mu pomohli na svět!

zpravodaj

Náš další, tentokrát pravidelný a miniaturní vydavatelský počin, Studenecký
zpravodaj, vyšel letos v již tradičních 6 číslech. Jeho náklad byl zvýšen o 50
výtisků na číslo a zdá se, že se našemu občasníku daří.
S knihami a psaním vůbec souvisí i radikální změna, na kterou se může těšit naše
knihovna. Byla totiž před Vánoci uzavřena pro veřejnost a započala její renovace.
Její opětné zprovoznění se chystá na příští rok.

další kulturní akce

Tak, z tisku, psaní a knih je to všechno, takže se můžeme směle dát do veškerého
ostatního dění.
Na počátku roku byly pořádány již tradiční 3 bály: hasičský, rybářský a šibřinky.
Všechny za velice hojné účasti domácích i přespolních a soudě podle ohlasů i
k plné spokojenosti všech zúčastněných. Tato zpráva je sice každý rok stejná, ale
buďme rádi, že se dá takto konstatovat. Jen ti, kdo podobné akce připravují, ví,
jak snadné by bylo všeho nechat a nepořádat nic.
Ke svátku přijela všem maminkám zahrát vrchlabská skupina Bejvávalo a dočkala
se velkého úspěchu.
Studenecký jáhen pan Josef Jiran zorganizoval v den svátku sv. Zdislavy (20.5.)
pouť do míst, kde tato významná česká světice působila. Jablonné v Podještědí a
hrad Lemberk tak ožily 2 autobusy dětí a jejich průvodců ze Studence, Roztok a
Čisté. Výletu přálo počasí, hlasivky malých zpěváčků, kteří se v Jablonném
postarali o doprovod mše, i nervy všech dospělých, a tak se všichni vrátili domů
spokojení.
Společenského odpoledne o studenecké pouti, která brzy následovala, se ujal Jan
Horáček. Velký úspěch mělo vystoupení dětí pod vedením učitelek, skupina
Figury a závěrečný ohňostroj.
O prázdninách byl po velmi dlouhé době na hřišti před školou pořádán letní tábor.
Celá akce probíhala pod patronací Koinonie Jan Křtitel z Plzně a byla nazvána
KURZ JUDA. Táborníci spali ve stanech a ve škole, byla jim náramná zima a
náramně dobře se sžili. Kurz byl zaměřen na statečnost a přátelství s Bohem a
velice se vydařil.
Podzim přinesl další ročník malé tradice, o které se tato kronika zřejmě ještě
nezmínila, a proto hodlám tuto chybu napravit. Jedná se o Malé sousedské
posezení se soutěžními hrami známé mezi pravidelnými účastníky jako Soused
roku. Akci pořádají sousedé dolního konce U Lípy. Letos se tu dne 15. září 60
příchozích při táboráku, soutěžích a bramborácích královsky bavilo po celou noc.
Přišel mezi ně i Krakonoš a suverénně vyhrál. Také se vyhlašovaly nejlepší
klobouky, ochutnávalo a vyjídalo se vše, co bylo a tak dále. Prostě „sousedská“
jak má být.

Slavnost smíření

Za pár dní, 23. září se v Zálesní Lhotě konala dlouho připravovaná Slavnost
smíření. Za nádherného počasí, kterým dal Hospodin jasně najevo, co si o celé
akci myslí, se na válkami poznamenané půdě našeho nejbližšího souseda sešli ke
vzájemnému aktu odpuštění Češi a Němci. Vše začalo slavnostní mší a
pokračovalo u zrestaurovaného pomníku, který byl postaven jako memento
obětem obou válek z této obce. Kromě pana biskupa Dominika Duky, pana pátera
Antona Otteho, ing Jana Kasala a mnoha dalších se celé slavnosti zúčastnilo i
spoustu Studenečáků. Podrobný popis události jistě najdete v kronice Zálesní
Lhoty. Já svou spíše symbolickou zprávičku zakončím větou z projevu paní
starostky. „ Kdo, když ne křesťané, a kdy, když ne teď, by měl stavět mosty od
srdce k srdci…“
Další pohlazení po duši k nám přijelo 26. listopadu, kdy na obecním úřadě
koncertovala paní Eva Henychová. Je jedinou českou zpěvačkou, textařkou i
skladatelkou v jediné osobě a na její tvorbě je znát, že ví, o čem zpívá. Sama říká,
že její písně jsou o lásce. Jsou plné citu, porozumění a moudrosti. Pro všechny
zúčastněné, kteří se nebojí přemýšlet a vnímat i srdcem, to byl opravdu výjimečný
zážitek.

KLUBY
Klub maminek s
dětmi

Klub důchodců

A jak už napovídá sama doba konání tohoto koncertu, blížíme se k období před
Vánoci, které bylo letos opět provázeno několika zajímavými událostmi.
30. listopadu se za hojné účasti dětí z mateřské školky, jejich učitelů, rodičů,
sourozenců a přátel podařilo uspořádat velmi zdařilou Mikulášskou besídku.
Svoje prostory a pohostinství jim k tomu nabídl zámek. Přišel i pan Mikuláš
s celou družinou a pořadatelé, účinkující i hosté se rozcházeli navýsost spokojení.
K předvánočním akcím se řadí i vánoční vystoupení žáků ze základní školy, které
se konalo 10. prosince v sále u Višňákových. Pásmo písní, říkanek a tance to bylo
vcelku zdařilé, i když podle některých účastníků až únavné svou délkou. K dobru
je však všem aktérům připsat, že mají vůbec odvahu něco secvičit a vystoupit
před publikum. Doufejme, že podobné snahy neutichnou.
Z trochu jiného soudku jsou další zprávičky. Počet klubů se ve Studenci rozrostl
během roku o další dva.
Svou činnost v září 2000 zahájil Klub maminek s dětmi. Má k dipozici prostornou
a velmi slušně vybavenou místnost v přízemí obecního úřadu. Klub nabízí
možnost setkávání pro maminky, které jsou doma z pochopitelných důvodů často
naprosto izolované se svými malými ratolestmi. O činnost se starají paní Ludmila
Urbanová a Jitka Kuříková (Dolení konec).
Druhým zmíněným klubem je spolek sportovních střelců, kterých se ujal pan Petr
Janda.
Již dlouho fungujícím spolkem u nás je Klub důchodců. Ten prožil další rok, o
kterém se dá bez nadsázky říci, že byl velice úspěšný. Účastníci jednotlivých
setkání se scházeli jako obyčejně vždy první středu v měsíci v počtu od 37 až do
82. Na jejich akcích se zpívalo, hrálo, vyprávělo, poslouchalo a samozřejmě dobře
jedlo a pilo. Hudbu obstarávalo většinou seskupení FiJePi, vystoupily děti ze
základní školy, besedovalo se se starostkou a s panem Zdeňkem Remzou,
přeborníkem ČSSR ve skoku na lyžích a účastníkem OH, jelo se do Slaného u
Semil na přednášku a kulturní program, zpívalo se s Lidumilem… Funkci vedoucí
opustila v červnu paní Růžena Jebavá a od září ji nahradila paní Libuše Ježková.

výlov rybníka

Spolků se dále týká i „ostře sledovaný“ výlov rybníka, který logicky prováděli
milovníci vody, ryb a mlčení. V polovině října nastoupili nadšení rybáři k výlovu
rybníka Kameňák. První pokus se poněkud nezdařil, fyzika opět prokázala své
nepopiratelné právo řídit si věci po svém a voda prostě odmítla odtéct, neboť
neměla pořádně kam. Druhý den jí z rybníka pomáhali hasiči a současně probíhal
výlov. Jako nezávislý pozorovatel jsem byla přítomna a musím říct, že jsem se
výborně bavila na cizí účet. Celé to připomínalo spíše krutou frašku a hon na rybu
než cokoli jiného. Přesto se ale podařilo ulovit 20 tolstolobiků, 12 úhořů a asi 70
kaprů, kteří byli společně odvezeny do chráněného rybníka v Kundraticích.

anketa

A na závěr tohoto bloku vskutku různorodých informací mi dovolte se zmínit
ještě o jednom počinu naší obce.
Obecní úřad ve Studenci byl v rámci rozvoje jednotlivých obcí v regionu vyzván,
aby charakterizoval hlavní problémy obce a zároveň uvedl i nejdůležitější záměry
pro nejbližší budoucnost. Tímto úkolem bylo pověřeno celé zastupitelstvo a řada
dalších občanů. Z výsledků ankety vyplynulo, že nejožehavějšími problémy jsou
chybějící chodník od základní školy ke Špici, kulturní středisko a komunikační
systém ( rozhlas, teletext…). Dále byly často uváděny i špatná dopravní
obslužnost, odvoz odpadků a místa pro tříděný odpad, velké zatížení dopravou,
ale i morální a mezilidské vztahy. A samozřejmě spousty dalších.
K nejdůležitějším záměrům patří podle ankety získání stavebních parcel,
odkanalizování Studence, vyřešení majetkových poměrů v okolí obecního úřadu a
jeho úprava, apelování na Okresní správu silnic ohledně opravy cest, pokus
zamezit průjezdu nákladních aut po Dolení silnici a řada dalších.
Výsledky této ankety budou určitým vodítkem pro obecní zastupitelstvo při
stanovování priorit při plánování další investiční činnosti obce.
A načínáme další sekvenci, která se bude týkat fungování tří studeneckých
objektů v tomto roce. Jedná se o školu, zemědělské družstvo a továrnu TexlenLena, a.s.

ŠKOLA

Začněme u školy, která nyní každoročně prodělává spoustu změn.
Ve srovnávacích testech Scio, které proběhly v březnu 2000 a měly zmapovat
úroveň a rozsah vědomostí žáků 5. a 9. tříd základních škol, se naše škola může
pochlubit vskutku potěšujícím průměrem. V testech, jež zkoumaly situaci ve
většině předmětů, se naši žáci nikdy nepropadli pod celorepublikový průměr a
někde byli o celých 12 % úspěšnější.
V hojně pořádaných olympiádách, kde se účast ZŠ Studenec stala už téměř tradicí,
dosáhl nejlepšího umístění Lukáš Jiran, když zvítězil v okresním olympiády
z českého jazyka a reprezentoval školu i v kraji.
V půdních prostorách školy byla v úterý 11. dubna otevřena výstava prací a
uměleckých dílek žáků školy. Těšila se hřejivé přízni návštěvníků a trvala čtyři
dny.
Žáci školy se svými učiteli se též postarali o krátké vystoupení na vítání občánků,
na setkání Klubu důchodců, při příležitosti poutě a v pásmu před Vánoci, jak už
jsme zmiňovali.
Přes prázdniny byla úspěšně dokončena oprava vodovodních rozvodů a
rekonstrukce nevyhovujících sociálních zařízení ve staré budově. Náklady činily
něco přes půl milionu korun a celé zařízení má nyní vysokou úroveň.

Nově instalováno bylo do učebny výpočetní techniky připojení na internet a tak
zde v tomto roce mohly probíhat kurzy pracovníků veřejné správy v rámci Školy
obnovy venkova.
V září nastoupilo do školy 22 nových prvňáčků a pedagogický sbor rozšířil své
řady o Mgr. Markétu Mečířovou na 1. stupni a DiS. Zuzanu Hodkovou ve školní
družině.
Školní knihovna byla pro veřejnost zpřístupněna každé úterý od 15.00 do 17.00
hodin.
Jako mimoškolní aktivity nabízí škola široké spektrum kroužků a her, ze kterých
si mohou zájemci vybrat podle vlastní chuti a fantazie. V nabídce je informatika
pro 1. stupeň, výtvarné a keramické kroužky, hra na flétnu, klavír a kytaru,
sportovní hry a příležitostně i několik dalších. O sportovních aktivitách školy
podrobněji v sekvenci o sportu.

ZD STUDENEC

Pro ZD Studenec byl rok 2000 jedním z těch zlomových. Celá činnost se dá
rozdělit do dvou oblastí. Tou první je samozřejmě tradiční oblast výroby. Tou
druhou pak příprava podkladů pro zakládanou dceřinnou akciovou společnost.
14. září 2000 totiž představenstvo v souladu s rozhodnutím minulé členské schůze
rozhodlo o založení dceřinné akciové společnosti s názvem Zetka Strážník, a.s.
Zakladatelská listina společnosti byla sepsána 12. prosince a činnost Zetky se
započíná 1. ledna roku 2001. Základní kapitál společnosti činí 50 milionů korun.
ZD, které jako takové bude ještě minimálně pět let existovat, a Zetku není zatím
dobře možné od sebe nějak oddělit. ZD je významným akcionářem této
společnosti.
Činnost ZD v roce 2000 probíhala v navyklém rytmu živočišné výroby, rostlinné
výroby a těžby kamene. Nečekané sucho v jarním období poškodilo jarní osevy,
nejcitelnější to bylo u drobnosemenných plodin. Zdejší oblast však nebyla suchem
nijak katastrofálně zasažena. Mírně sice vzrostly náklady, ale na druhé straně byla
následná produkce velice kvalitní. Ozimý ječmen špatně přezimoval a musel se
zaorat po celé ploše výsevu. Výnosy obilí by se daly většinou nazvat jako mírně
nadprůměrné a i kvalita je velice dobrá. Výjimečně se letos dařilo řepce, která
mohla směle konkurovat výnosům v rámci republiky. Též se podařilo vyrobit
kvalitní objemové krmení – senáže i kukuřičné siláže.
V živočišné výrobě se podařilo udržet trend vzrůstu užitkovosti dojnic. Letos to
bylo o 3%. Průměrná realizační cena mléka také mírně vzrostla na 7,50 Kč za litr.
Určitého posunu k lepšímu se dosáhlo i v odchovu mladého dobytka.
Bylo investováno do strojů, které mají zvýšit efektivitu a kvalitu prací.
Významným počinem je též vrtání studny ve středisku Studenec.
V tomto roce se též řešila situace kolem pivovaru v Nové Pace, který se dostal do
konkurzu a zablokoval tak značné prostředky. Družstvo se pokusilo o nápravu, ale
ztráty jsou i přes to značné.
Stejně jako v letech předchozích má na kladném výsledku hospodaření podíl lom.
Vytěžilo se zde 120 tisíc tun kamene. Problémem dále zůstává zoufalá platební
morálka zákazníků, kteří platí pozdě nebo až po vymáhání.

POČASÍ

A poslední slovo dáme ve zprávě o roce 2000 ve Studenci jak jinak než přírodě.
Počasí se v tomto roce vyznačovalo až neuvěřitelnými extrémy. Zvláště jaro
probíhalo v atmosféře, která byla místy až děsivá. Jako by příroda rezignovala na
svůj přirozený řád a začala hystericky měnit své nálady v nelogickém sledu.
Palčivé jaro téměř bez deště si na celém území státu vybralo krutou daň. Na
mnoha místech uschla podstatná část úrody a muselo se znovu sít. Stromy se

obalily květem podle svého neměnného řádu, ale vzápětí je postihl stejný osud
jako ostatní úrodu. Půda popraskala do podoby pouště. Léto pak naproti tomu celé
propršelo, ale vezměme ten divoký let letošního počasí popořadě.
Jak už bylo předesláno v loňské zprávě, leden začal tak, jak se sluší a patří. Se
sněhovou pokrývkou 35 cm silnou a s mrazy. Pak sice přišla mírná obleva, ale
vzápětí opět uhodily teploty pod nulou. Ale o mrazech kolem 10 °C se asi nedá
říct, že uhodily… sníh se za těchto teplot držel stabilně kolem 25 cm. Přibližně
20. ledna ho najednou připadlo 15 cm a tloušťka sněhové pokrývky tak dosáhla
svého letošního vrcholu. Metr v této době ukazoval 42 cm sněhu. V závěsu za
chumelenicemi se přihnaly i opravdové mrazy kolem –19 °C, ale ty trvaly jen
několik dní. Od 26. ledna už zase sněhu začíná ubývat vlivem dešťových
přeháněk, kterou s sebou přinesly teploty až +4 °C. Ty dorazily až v úplném
závěru měsíce a znamenají lednové maximum. Teploty jsou tedy v prvním měsíci
v roce v rozmezí 23 °C.
Únor se už kladných teplot v průběhu dne nezbavil, i když v noci a ráno mrazy
ještě přicházely. Nejcitelnější z nich byl naměřen 22. dne trvání tohoto měsíce a
měl hodnotu –13 °C. Únor byl po celou dobu svého trvání podmračený stejně jako
jeho starší kolega leden. Slunce se na svět nezkalenýma očima podívalo na svět
jen pětkrát v průběhu oněch 29 dní, které letos letopočet pro druhý měsíc vymezil.
Sníh se držel mezi zahanbující nulou a neslavnými 10 cm, které ve většině
případů stály až na pět. Teplotní minima a maxima jsou už oněch zmíněných
ojedinělých –13 °C a +9 °C naměřených přes den 28. února.
Ve velice podobném duchu se nesl i březen. Teploty mírně stouply, přesně tak jak
se to od března očekává, sněhová pokrývka dosahující 16. března až na 25 cm ke
konci měsíce definitivně stála a chumelenice vystřídaly deště. Třetí měsíc roku se
po celý svůj průběh na zemi vytrvale mračil. Asi věděl, co ji čeká. Teploty se
držely v rozmezí –8 °C z 20. března a +13 °C ze závěru měsíce.
Duben přinesl dramatickou změnu počasí. Jeho první polovina byla sice ještě
podmračená, občas zapršelo a teploty se držely na pro duben normálních
hodnotách 10 až 15 °C, ale v druhé polovině přišlo výrazné oteplení. Od
14. dubna pořádně nezapršelo. Teploty se vyhouply až k letním 26 °C přes den a
slunce svítilo a svítilo nezkaleno žádnými trvalejšími mraky až do konce měsíce.
To už samozřejmě po posledních letošních mrazech z 9. dubna nebylo ani
památky. Téměř celý měsíc vál východní vítr a teplotní rozmezí se nacházelo
mezi –3 °C a oněmi +26 °C.
Květen věrně pokračoval v dubnové tradici a vytrvale pálil. Teploty se až na
drobné výjimky držely přes den kolem 22 °C. První polovina byla úplně jasná,
zkalená pouze jednou bouřkou hned ze začátku měsíce. Od 17. května začalo
přibývat oblačnosti. Přišly drobné přeháňky, kroupy a další bouřka z 27. 5. Vláha
však zemi nadále velmi chybí. Sloupek rtuti se pohybuje mezi +3 °C a +27 °C.
I červen měl podobnou tendenci jako jeho dva předchůdci. Jasné počasí se jen
málokdy podmračilo a drobné deště se směle dají označit jako přeháňky. Teploty
dosáhly až na 32 °C přes den, což je snad samo o sobě dostatečně výmluvné. Toto
maximum bylo změřeno 22. června. Minimem se staly +3 °C z rána prvního dne
tohoto měsíce.
Červenec se už od počátku rozhodl jít zcela jinou cestou. Za celý svůj průběh
přinesl snad jen dva slunečné dny. Od začátku měsíce s drobnými přestávkami
vytrvale prší. Tento déšť snad zachrání ten zbytek úrody, který přežil nečekané
sucho. Ve dny, kdy z oblohy nepadal déšť, se nebe mračilo. A tak byl tento měsíc
stejně jako loni smůlou pro ty, kteří si zde naplánovali své dovolené. Teploty se

držely okolo 20 °C přes den a 10 °C přes noc a ráno. Rtuť teploměrů byla
v letošním mokrém červenci mezi +8 °C a +26 °C.
Srpen už tak přesvědčivě deštivý nebyl. Spíše než mokrý byl zamračený, ale ani to
ne v takové míře jako předchozí měsíc. Zcela bez mráčku byly dni od 11. do
15. srpna. Došlo i na letní bouřky, které křižovaly oblohou 17. a 31. dne trvání
tohoto měsíce. Teploty jsou zcela adekvátní letnímu měsíci a pohybují se přes den
okolo 24 °C. Nejteplejší byl prostředek srpna, kdy se slunce opíralo do světa
velmi intenzivně a přineslo třicetistupňová vedra. Ta také představují nejvyšší
naměřenou teplotu. Nejníže klesl sloupek rtuti 27. srpna, kdy ukazoval pouze +6 °
C.
V září se začalo ochlazovat. Teplota se přes den jen zřídkakdy podívala nad 20 °C
a ráno bylo už pravidelně ve znamení +5 a 10 °C. Září 2000 bylo celkem ve
znamení slunce zvláště ve své druhé polovině, ale přišly samozřejmě i
podmračené dny. Pršelo jen málo. Maxima a minima tohoto měsíce se nacházela
mezi +2 °C ze 24. září a +23 °C ze 12. dne trvání tohoto měsíce.
Do své poslední čtvrtiny vstoupil rok deštivě. Říjen se prakticky promračil a
propršel celým svým trváním. Objevily se i prví mlhy, které s sebou přinesly tu
nezachytitelnou vůni podzimu. 23. října klesla teplota poprvé pod bod mrazu na
symbolický –1 °C. jinak říjen provázejí teploty okolo +15 °C přes den a 10 °C
v noci. Nejnižším teplotním bodem je samozřejmě onen –1 °C, nejvyšším pak
zcela neříjnových +21 °C z 15. 10.
Listopad s sebou letos opomenul přinést své tradiční závoje hustých mlh, o které
se tak musel postarat až jeho nástupce prosinec. Srážky jsou po celý měsíc pouze
dešťové. Celý listopad provázejí teploty do +10 °C, v noci a ráno samozřejmě o
poznání nižší. Minimem je dočasných –5 °C z rána 19. listopadu a maximem
+12 °C ze začátku měsíce.
Prosinec začal naprosto beze sněhu. Až do 10. 12. tak trvaly téměř nepřetržité
mlhy, v nichž se buď utápěl Studenec, nebo jeho blízké okolí. Jak měsíc
pokračoval, objevily se opodstatněné obavy, že Vánoce budou tentokrát opravdu
na blátě. Kuriozitou letošního prosince se stal úlovek pana Mečíře, který na
svatou Barboru domů přinesl košík hub. Teploty si až do 15. prosince vesele
řádily kolem +5 °C a vůbec jim nevadilo, že má být dávno mráz a sníh. Mírné
ochlazení ze 16. prosince potom konečně přineslo dlouho očekávaný sníh. Bylo
ho sice jen symbolických 10 cm, které pak stály na ještě symboličtějších pět, ale
byl. Počasí se usmívalo jen na nově narozeného Krista. Jediné dva opravdu
slunečné dny jsme totiž zaznamenali 23. a 24. dne trvání posledního měsíce roku.
Nejsilnějším mrazem bylo –12 °C z noci 23. 12., jinak mrzlo v mírnějších
rozmezích. Teplotním rekordem je +9 °C ze 13. prosince.
Poslední den v roce vytrvale mrzlo. V noci a dopoledne se sypal sníh, kterého
napadlo 10 cm. Nový rok tak příroda uvítala opět v uklidňující bílé.

NAROZENÍ A
ÚMRTÍ OBYVATEL

Potud počasí. Následuje už jen nezbytná statistika narozených a zemřelých za rok
2000.
Zemřelí:
Jarmila Štěpánková
Anežka Vondráková
Josef Nosek
Jiří Štěpánek
Jaroslava Albrechtová
Marie Zelenková

Otakar Šimek
Blažena Stránská
Irena Nejedlá
Jiřina Machková
Miloslava Víznerová
Ladislav Tauchman
Miroslav Bartoň
Vlastimil Štefan
Narození:
Jakub Tomáš
Aneta Gottvaldová
Sabina Maternová
Pavlína Šabatová
Lukáš Kuřík
Tomáš Falta
Patrik Mejvald
Radek Litera
Radka Fryčová
Dominik Pekárek
Patrik Pekárek
Tomáš Exner

SPORT
Školní sportovní
klub

Orel

Sport
Začněme u sportovního klubu, který sdružuje ty nejmenší.
Školní sportovní klub uspořádal koncem školního roku 99/00 okrskové
kolo kopané starších žáků. Turnaj byl zpestřen účastí družstev ze SRN, konkrétně
RSV Altenvolrde Ennepetal A a B. Celé klání mělo velice dobrou úroveň.
Studenečtí skončili nakonec druzí.
Z dalších turnajů pořádaných pod patronací ŠSK stojí ještě za zmínku II. ročník
okrskového kola halové kopané ve sportovní hale v Lázních Bělohrad. Naši
vybojovali druhou příčku a zajistili si tak postup do okresního kola v Rokytnici,
kde bez opor mužstva obsadili osmé místo.
Z již tradičních závodů byly Jilemnická laťka, Mílař Pojizerských listů a Pohár
Rozhlasu svědky účasti studeneckých závodníků z řad druhého stupně ZŠ.
V posledním jmenovaném klání se jejich družstva umístila na předních místech
mezi vesnickými školami.
Činnost ŠSK byla v průběhu roku též obohacena volejbalovým děním. Nově
sestaveného družstva dívek se ujaly Mgr. Dana Albrechtová spolu
s Mgr. Markétou Mečířovou (Šimkovou). Celek se přihlásil do pravidelných
soutěží a zúčastnil se tří turnajů. Celé dění probíhá ve spolupráci s Orlem
Studenec.
Sám Orel naplnil svůj rok opět převážně odbíjenou, v které ho po přihlášení
žákyň v září 2000 reprezentuje již 5 družstev. Východočeský pohár pro ně skončil
neúspěchem, když družstva mužů i žen vypadla hned v prvním kole. Naopak
mladé hráčky obhájily na mistrovství Orla v Brně své loňské prvenství. Poté si své
vavříny odneslo i „A“, které zvítězilo na přípravném turnaji v Hořicích. Jarní část
soutěží nedopadla vůbec špatně a naše družstva v ní obsadila celkem slušnou
čtvrtou pozici.

Horší to bylo s „B“, které se dávalo jen velmi obtížně dohromady. Nyní se čeká,
co se z problémů vyvine, a v podobném očekávání tráví svůj čas i družstvo mužů.
Ti letos odehráli jediný turnaj a jejich činnost nějak utichla.
Pod křídly Orla proběhl 27. srpna 5. ročník turnaje smíšených družstev. Našim se
v něm příliš nedařilo, a tak mezi rekordním počtem 15 přihlášených skončil náš
nejlepší tým SK Studenec až na 5. místě. Celé klání suverénně vyhrálo družstvo
Zboží.

Sokol

Pro Sokol byl událostí číslo jedna po dlouho dobu nepochybně XIII.všesokolský
slet, konaný ve dnech 28. 6.–3. 7. 2000.Celým minulým rokem a potřebnou částí
roku 2000 se táhla precizní příprava studeneckým cvičenců, kteří se poté zapojili
do oslav v Praze. Na tento slet se do našeho hlavního města sjeli sokolové nejen
z celé republiky, ale i ze Slovenska, Francie, USA apod. Hlavní program si
cvičenci odbyli během sobotního odpoledne, večer pak za přítomnosti prezidenta
republiky a jeho manželky, některých ministrů a iniciátorů sletu započal
slavnostní program, na němž vystoupili i tanečníci Národního divadla se skladbou
Bolero a Olga Šípková. Tradičním závěrem veliké sokolské slavnosti byl nedělní
pochod Prahou, která během sletu nabízela jeho účastníkům všeliké výhody a
slevy.
Studenecká výprava čítající 30 cvičenců byla ubytována na jedné ZŠ v Praze 5.
Nejméně bylo našich žen – odjely jen tři. Mužů vycestovalo 13 a nejhojnější byla
účast starších žákyň, s kterými jejich skladbu nacvičily paní Alexandra Brožová a
Martina Kuříková. Podle původkyně všech těchto zpráv Lucie Kuříkové (jedna ze
starších žákyň) se celá akce vydařila a naši sokolové se vrátili spokojení domů.
Kromě své účasti na sletu dokázal Sokol pod svou patronací uspořádat ještě 4
závody. Ten první – Pohár Krkonošského svazu lyžařů – se běžel počátkem ledna
na stálých lyžařských tratích Strážníku. Za ideálního počasí se na trať vydalo 227
závodníků. Až na 5. místo Ondry Junka mezi staršími žáky a 8. místo Michala
Háka mezi muži nedosáhly barvy Sokola nijak výrazných úspěchů.
Druhý závod se konal počátkem následujícího měsíce na těžkém sněhu a za deště
a mlhy. Toto klání bylo nazváno prostě Místní závody v běhu na lyžích a jejich
hrdinou se stal Petr Plecháč ml., který si mezi předškoláky i minižáky dojel pro
vítězství.
Třetí avizovaný závod probíhal za slunného počasí a při teplotě kolem 25 °C. Nad
19. ročníkem Běhu vítězství držel ochrannou ruku i ŠSK a tomu odpovídal i věk
závodníků.
A konečně tím čtvrtým závodem byl 33. ročník Posvícenského koláče spolu
s 25. ročníkem Memoriálu Mirka Háka. Akce probíhala za polojasného počasí,
teploty 11 °C a za účasti 511 závodníků. Mezi ženami zvítězila Jitka Vrabcová ze
SKI Trutnov, mezi muži pak Radek Adamíčko z AC Turnov a putovní pohár
Květy Jeriové pro nejlepšího studeneckého závodníka se na rok dostal do držení
Tomáše Buřila, vítěze kategorie mladších žáků.

Tenisový klub
Studenec

I v letošním roce pokračoval ve své činnosti Tenisový klub Studenec a má za
sebou v tomto období celkem slušnou sezónu. Začněme od těch nejstarších.
Veteráni tvoří již tradičně silnou základnu tohoto klubu a letos to opět dokázali
svými bravurními výsledky, když „B“ obsadilo konečnou třetí příčku a „A“ odešlo
z kurtů bez přemožitele. Toto družstvo si tak ve složení F. Plecháč, Jan Kuřík,
Josef Horáček a Antonín Červinka vybojovalo postup do vyšší soutěže.

V meziokresním přeboru smíšených družstev dospělých skončili naši na nevalném
předposledním 10. místě vinou nedostatku tenistek a příliš širokému záběru
sportovních aktivit většiny hráčů.Stejně neoslnivě rozehráli své soutěže i muži.
Vedle veteránů obhajovali čest tenisového klubu i hráči z řad žáků, když se na
meziokresním přeboru umístili na vynikajícím druhém místě.
Z aktivit TK Studenec připomeňme ještě pořádání 4. ročníku veteránské čtyřhry.
6. 7. 2000 se na kutrech vystřídalo devět dvojic, mezi nimiž zvítězili tenisté
z Jablonce nad Nisou. Naši obsazovali příčky hned za nimi.

Sportovní klub
Studenec

Nejpřekotněji utíkal rok 2000 jistě členům a patronům Sportovního klubu
Studenec. Jeho činnost se sice na fotbal a orientační běh omezit nedá, ale přeci
jen tyto dvě složky stále výrazně převládají.
Ale začněme poněkud jinde. První lednovou neděli se za účasti 24 hráčů konal
turnaj v mariáši, v němž po šesti kolech lítých bojů zvítězil Jiří Tauchman před
Jiřím Štěpánkem a Martinem Nedomlelem.
Od tohoto vskutku bohulibého sportu pokračujme zprávou o orientačním běhu,
který zde zahájil svou další oficiální sezónu. Oddíl uspořádal jeden z největších
závodů ve Studenci vůbec, když se v Rovnáčově sešla asi tisícovka lidí, mezi
kterými bylo na 800 závodníků. Událost byla především součástí 4. kola
Východočeského poháru v OB a zároveň přeborem okresu Rychnov nad Kněžnou.
SK Studenec v letošním roce startoval i na mistrovství žactva východočeské
oblasti. V jednotlivcích si nejlépe vedl Jan Synek, který ve své kategorii
vybojoval pět vítězství ze sedmi závodů a postup na zmíněné mistrovství.
V podzimní části dosáhl největšího úspěchu Michal Erlebach, když se v barvách
OK Jilemnice stal mistrem republiky. Petr Junek st. si za stejný klub vydobyl třetí
příčku v oblastním mistrovství veteránů.
A nyní k fotbalu. Stranou oficiálních soutěží stojí dva zajímavé turnaje pořádané
na území penzionu Trautenberk. První z nich byl odehrán poslední víkend
v červenci a zúčastnilo se ho 12 mužstev. Tento 5. ročník Studeneckého poháru
firemních a zájmových celků v malé kopané vyhrálo UFO Ostrava, domácí
mužstvo Trautenberka skončilo jako nejlepší z našich na třetím místě. Druhé
zmíněné klání bylo k vidění 25. 12. jako 1. ročník Vánočního turnaje. Nesmíme
zapomenout ani na vydařený Poslední kop, který se konal tamtéž.
V oficiálních fotbalových soutěžích začněme od těch nejmenších. Minižáci se
letos scházeli ve velmi hojném počtu pod tradičním vedením pana Vítka
Kuříka.Ve své soutěži skončili šestí.
Žáci pod dohledem Petra Huřťáka a Lukáše Korotvičky nakonec neuhájili třetí
místo z podzimní části a skončili stupínek pod ním.
Dorost je jako obvykle problémovým mužstvem s docházkou podobnou notám na
buben. Byl do soutěže přihlášen po roční odmlce a v plné sestavě mohl hravě
konkurovat téměř všem družstvům. Nakonec však kandidoval na rekord v počtu
za sebou prohraných zápasů a skončil na předposledním sedmém místě tabulky.
Mužstvo „B“ spolehlivě plnilo funkci záložního týmu, kde se rozehrávají mladší
hráči a členové „A“. přesto letos sehrálo nejvíce zápasů ze všech našich družstev.
Mezi 16 účastníky skončilo na jaře na 8. místě a v podzimní části se dostalo
dokonce do čela tabulky. Tato sezóna byla tedy jedna z nejlepších za několik
posledních let.
Největší pozornost však na sebe zcela právem strhlo v tomto roce družstvo „A“.
Absolvovalo náročnou zimní přípravu v Jánských Lázních a do zápasů tak
nastoupilo ve velice dobré formě, kterou nejlépe prokázalo 21 vítězných utkání
v řadě. Tato veleúspěšná série posunula družstvo do čela tabulky. Titul okresního

přeborníka s sebou přinesl lákavou možnost postupu do vyšší I.B třídy. Tu náš
tým po bedlivém zvážení skutečně přijal a nastoupil tak svou novou epochu.
Kádr áčka převzal spolu se svým asistentem Františkem Hladíkem nový trenér
pavel Čížek z Jilemnice. Kapitánem mužstva se stal Jiří Nedomlel.
Nejviditelnějším důkazem správnosti celého rozhodnutí je umístění mužstva na
výborném 5. místě.
Povinností oddílu bylo upravit kabiny, modernizovat toalety, zrenovovat hrací
plochu a postavit kabinu rozhodčího spolu se střídačkami. V tomto novém
domácím prostředí se od podzimu schází početná divácká kulisa a zdá se, že
studenecký fotbal má před sebou dobrá léta.
Za zmínku jistě stojí i znovuobnovení činnosti družstva žen.

