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Zhodnocení roku 2019
Letos potřinácté Vám na tomto místě přináším rekapitulaci roku předešlého, tedy souhrn
záležitostí, které byly z mého pohledu ty nejdůležitější:
Budova hasičské zbrojnice v Zálesní Lhotě
Další etapou probíhala rekonstrukce budovy hasičské zbrojnice. Od jarních měsíců
započala oprava elektroinstalace, snížení
stropu v prostoru garáže a instalace nových garážových vrat. Slavnostní otevření
rekonstruované budovy proběhlo v sobotu 19. října 2019.
„Chodník – křižovatka Řeznictví Nosek“
Tato stavba, která začala v červnu a dokončena byla v říjnu, byla největší investicí
z obecního rozpočtu v loňském roce. Měří
253 metrů a byla doplněna o jednu novou
lampu veřejného osvětlení. Touto stavbou
tak došlo k celkovému propojení naší obce
chodníkovou sítí podél rušné silnice II. třídy.
Zřícená hřbitovní zeď
V průběhu roku jsme se také museli vypořádat s opravou hřbitovní zdi ve Studenci,
která se zřítila vlivem silného větru v březnu. Do této záležitosti byl zapojen statik,
likvidátor pojišťovny a také vlastníci poškozených hrobových míst, kteří si uklidili
trosky zdí a náhrobků. Stavební firma poté
provedla celkovou rekonstrukci.
InfoKanál obce Studenec
Od července jsme zavedli InfoKanál formou SMS zprávy, kde se jedná o rozšíření
služeb a zkvalitnění života v naší obci. Získáváte z naší strany jednoduše a pohodlně důležité informace o dění v naší
obci na zaregistrovaná čísla Vašich mobilních telefonů v krátkých textových zprávách (SMS) nebo v emailech. Možnost se
přihlásit do této sítě příjemců platí samozřejmě i nadále.

Opravy obecních cest a veřejného
osvětlení
I v tomto roce se podařilo opravit některé
komunikace. Převážně štěrkovým povrchem byla opravena cesta v Zálesní Lhotě
směrem do polí, asfaltobetonovým povrchem bylo zrekonstruováno propojení
před firmou Řeznictví Nosek. Největší část
opravy veřejného osvětlení (převážně
nátěr stožárů) probíhala podél hlavní silnice úsek Patero, směr Horka u St. Paky –
po křižovatku odbočení na Starou Paku. Na
tyto nátěry byla použita část dotace z rozpočtu Libereckého kraje, Programu obnovy venkova v celkové výši 210 000 Kč.
Krajské dožínky
První zářijovou sobotu naše obec přivítala
účastníky krajských dožínek, které se poprvé a možná i naposledy uskutečnily ve
Studenci. Tuto každoroční, převážně zemědělskou slavnost, dokázala naše obec zajistit společně s firmou ZETKA Strážník a. s., ZŠ
a MŠ Studenec, studeneckou farností a zemědělským muzeem Radka Lukeše. Celá
tato slavnost je prestižní událostí, která přispěla k propagaci a ke zviditelnění naší
obce, do které se také zapojily všechny
místní spolky.
Sochy a pamětihodnosti
V loňském roce byl opraven kříž v Zálesní
Lhotě, který se nachází po pravé straně
směrem na Horní Kalnou (pod autobusovou zastávkou dolní část). Z rozpočtu Libereckého kraje, Programu podpora ochrany
přírody a krajiny, jsme na tuto opravu obdrželi dotaci ve výši 39 738 Kč.
3
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Domov pro seniory
V průběhu roku proběhlo dokončení
úprav přilehlé zahrady u tohoto objektu
a poslední měsíc k výstavbě dřevěného altánu. V letošním roce dojde k osazení nové
lampy veřejného osvětlení u zrekonstruovaného stanoviště kontejnerů na tříděný
odpad, které je součástí nového oplocení
u této budovy.
Přístavba základní školy
Poslední měsíce loňského roku tuto stavbu (po
třech letech příprav) posunuly k samotné realizaci. Nová přístavba, která bude sloužit
především prvnímu stupni, se stane největší
investiční akcí v novodobé historii naší obce.
Tímto investičním záměrem nejde o rozšíření
kapacity v otázce počtu žáků, ale o nastavení
adekvátních prostor a dostatečného počtu
učeben.
Kompostování
Z našich obcí se v roce 2019 vyvezlo celkem
79 kontejnerů. V květnu byl instalován nový
kontejner pro lokalitu Rovnáčov, který má
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pořadové číslo osm (takový je celkový počet
kontejnerů, které jsou rozmístěny v sezóně
ve Studenci a v Zálesní Lhotě). Další hmota
byla na kompostárnu dovezena ze strany samotných žadatelů, kteří měli větší množství
a nezahltili tak samotné kontejnery. Nadále
zůstává, že tuto službu obec pro své občany
hradí ze svého rozpočtu. V loňském roce
tato částka dosáhla výše 210 000 Kč.
Poplatek za odpady
V loňském roce se po deseti letech výše poplatku za odpady zvedla z hodnoty 500 Kč
na 550 Kč za osobu. Touto změnou ve skutečnosti došlo pouze k částečnému pozastavení nárůstu doplatku ze strany obce,
jelikož se neustále zvyšují náklady subjektů,
na kterých je tento odpad závislý. Skutečná
cena na jednu osobu nyní odpovídá částce
822 Kč!
Tolik tedy k roku 2019, k tomu letošnímu zase
v prvním vydání Zpravodaje 2021.
Mgr. Jiří Ulvr, starosta

Zprávy ObecníhO úřadu
Pohoštění obecní polévkou
První prosincový víkend byl spojený
nejenom s druhým adventním časem, ale
také s konáním naší již pravidelné akce „Pohoštění obecní polévkou“. Sobota 7. prosince nebyla z pohledu počasí tím pravým
zimním dnem, ale přinesla již podvanácté
tu správnou předvánoční náladu spojenou
se zklidněním a uvědomění si, že je tu čas,
kdy se můžeme po roce opět trochu zastavit, přemýšlet a bilancovat.
4

Vždy, když procházím mezi Vámi
během těchto odpoledních čtyř hodin,
cítím, že není podstatné, co kdo si vybere,
nakoupí, poslechne, ale to, že se setká
s mnoha lidmi, které viděl třeba naposledy
právě na tomto místě před rokem.
Tento ročník byl výjimečný minimálně
ještě v tom, že jsme poprvé rozsvítili vánoční strom vedle amfiteátru, a také,
že jsme se naposledy pohybovali vedle
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přístřešku na kola, dřevěného srubu a ventilační věže. Tyto stavby budou začátkem
jara odstraněny a při konání dalších ročníků se budeme pohybovat v prostředí,
kde nám vznikne nová přístavba školy.
Tak jako každý rok, děkuji všem, kteří pomohli s uskutečněním celé této akce,
poskytli zázemí a zajistili občerstvení i samotný úklid.
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A na závěr. Vím, že se ohňostroje v okolních obcích a městech pohybují v částkách
desetitisíců i statisíců korun. Rozpočet ohňostroje při konání dvanácti ročníků akce
„Pohoštění obecní polévkou“ ve Studenci,
nikdy nepřekročil částku 25 000 Kč za daný
rok (to jen pro informaci pro všechny šiřitele nepodložených a nepravdivých zpráv).
Mgr. Jiří Ulvr, starosta

Dobročinný stánek Studeneckých maminek
Letošní výtěžek putoval k Adélce Formánkové do Dvora Králové nad Labem. Ta
od narození bojuje s tzv. Emanuel syndromem, který mimo jiné závažně postihuje
pohybový vývoj dítěte. Pevně věříme, že
částka 13 400 Kč pomůže Adélce jednou se
postavit na vlastní nohy, a to doslovně.
Naše poděkování směřuje především
k Vám, kteří jste přišli něco si zakoupit. Rádi
bychom poděkovali také manželům Pekárkovým za věnování věnců a studeneckým
orlům za pronájem prostor.
Díky Českému rozhlasu Liberec se z nás
takřka přes noc stal oficiálně neoficiální
6

spolek Studenecké maminky. Nemáme
žádné stanovy, závazná pravidla a neplatíme ani příspěvky. Tím, co přinášíme, je
chuť věnovat svůj volný čas pro dobrou
věc a řídíme se pravidly lidskosti. Chceme
Vám popřát, ať je rok 2020 podle Vašich
představ, bez ohledu na množství lajků.
Buďte s lidmi, se kterými být chcete, dělejte věci, které Vás skutečně baví, jezte to,
co Vám opravdu chutná, hodně se smějte,
protože to děláte především pro sebe.
Když je totiž člověk spokojený sám se
sebou, může pomáhat i druhým.
R. Bartoňová & M. Chrtková

STUDENECKÝ-ZPRAVODAJ-1-0220-64+4.qxp_Sestava 1 24.02.20 14:51 Stránka 7

Přístavba ZŠ a MŠ Studenec
O této přístavbě jsme Vás informovali
v průběhu posledních tří let již několikrát.
Poslední jednání zastupitelstva obce
v roce 2019 posunulo tuto stavbu k samotné realizaci. Pro každého člena zastupitelstva nebylo rozhodování jednoduché,
jelikož si každý byl vědom toho, o jak vysokou částku se jedná.
Loňský rok nám všem ukázal, jak jdou
ceny ve všech odvětvích raketovým způsobem nahoru. Po letních úsporných opatřeních tohoto projektu se na zářijovém
zastupitelstvu po třech měsících ukázalo
(předešlé jednání proběhlo v červnu), že
v celkovém objemu jsme finančně o statisíce výše a nikoli níže, jak každý očekával.
Až samotné výběrové řízení tak mohlo

ukázat, jaká bude konečná, vysoutěžená
cena.
Pro naši obec se jedná o zásadní, historicky nejvyšší investici. Důležitost této
stavby a finanční stránku jsem Vám zmiňoval v předešlém čísle našeho Zpravodaje.
Chtěl bych ale ještě jednou všem zastupitelům poděkovat. Uvědomuji si, že nemusíme mít vždy stejný názor na danou věc,
ale zároveň společně hledáme nějaký
kompromis, aby se daná záležitost posunula kupředu. Oceňuji i to, že se nikdo
z jednání neomluvil (jako tomu bývá při
schvalování důležitých věcí v jiných zastupitelstvech), každý mohl vyjádřit svůj
názor, nikdo se při hlasování nezdržel.
Musím také přiznat, že samotný výsledek

7
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hlasování i mě samotného (po třech letech příprav této stavby) překvapil. O čem jsem
také přesvědčen a vypovídají o tom i zkušenosti z jiných investičních akcí, je to, že kdybychom výběrové řízení na tuto stavbu vypisovali v dnešní době, ceny by byly opět vyšší.
Poděkování patří i okolním obcím (Horka u Staré Paky a Bukovina u Čisté), které mají
nejvyšší počty dětí navštěvující naši školu. Výsledkem společných jednání je to, že jejich
zastupitelstva schválila každoroční finanční příspěvky po dobu výstavby. Tyto částky dosáhnou celkové výše 1 000 000 Kč a více. V současné době probíhají přípravy staveniště
a logistika zásobování stavby. Pro učitelský sbor, rodiče, žáky školy, ale i běžné občany
dojde k omezení pohybu za školou, jelikož se bude jednat o prostory stavby a dojde
také k zákazu vjezdu za budovu školy. Vedení školy vše popíše rodičům žáků školy ve
zprávě „Sdělení rodičům“. Pro dojíždějící bude připraveno a vyznačeno parkoviště u sokolovny, včetně zajištění průjezdnosti autobusů. Uvědomuji si také, že ze začátku si bude
muset vše „sednout“ v novém režimu, ale věřím, že vše společně zvládneme. Proto Vás
prosím o maximální obezřetnost a ohleduplnost. Děkuji.
Mgr. Jiří Ulvr, starosta

Zápis o hodnocení nabídek
Zpráva o hodnocení nabídek
Hodnotící komise ustanovená zadavatelem a pověřená k provedení všech úkonů souvisejících s posouzením splnění
podmínek účasti a hodnocením nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“), s názvem
„Přístavba ZŠ a MŠ Studenec"
provedla hodnocení nabídek podle pravidel hodnocení nabídek uvedených v zadávací dokumentaci a v souladu s §
119 odst. 2 zákona pořídila tuto písemnou zprávu o hodnocení nabídek.
Obsah zprávy o hodnocení nabídek
1. Identifikace zadávacího řízení
2. Osoby, které se podílely na hodnocení nabídek

3. Seznam hodnocených nabídek
4. Popis hodnocení

1. Identifikace zadávacího řízení
Zadavatel
Název:
Obec Studenec
Sídlo:
512 33 Studenec 364
Právní forma:
obec
IČ:
00276162

Zadávací řízení
název veřejné zakázky: Přístavba ZŠ a MŠ Studenec
druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
systémové číslo zakázky na profilu zadavatele:
P19V00008717

2. Osoby, které se podílely na hodnocení nabídek
Hodnocení nabídek provedla k tomu pověřená hodnotící komise. K hodnocení nabídek nebyl přizván žádný odborník
či znalec. Hodnocení nabídek provedla hodnotící komise v tomto složení:
Mgr. Jiří Ulvr, PaedDr. Petr Junek, Luboš Zimmermann.
8
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3. Seznam hodnocených nabídek
Nabídka pořadové číslo 1
Obchodní firma: Stavební společnost s. r. o. Hostinné
Sídlo:
č.p. 360, 543 76 Chotěvice
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ:
13585240
Nabídka pořadové číslo 2
Obchodní firma: STAS, s. r. o.
Sídlo:
Horská 190, Hořejší Vrchlabí,
543 02 Vrchlabí
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ:
48151807
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Nabídka pořadové číslo 3
Obchodní firma: EMH stavební CZ s. r. o.
Sídlo:
Na Rokytce 1032/24, Libeň,
180 00 Praha 8
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ:
01972197
Nabídka pořadové číslo 4
Obchodní firma: DMC Brno s. r. o.
Sídlo:
Slovákova 351/2, Veveří, 602 00 Brno
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ:
07137249

4. Popis hodnocení
Pravidla pro hodnocení nabídek uvedená v zadávací dokumentaci
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídky bude hodnocena
podle nejnižší nabídkové ceny. Hodnocena bude nabídková cena uvedená v návrhu smlouvy v Kč bez DPH.
Pravidla pro hodnocení nabídek ve smyslu § 115 zákona:
a) kritéria hodnocení - jediným kritériem hodnocení je nabídková cena v Kč bez DPH,
b) metoda vyhodnocení nabídek v daném kritériu - nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny vzestupně
od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší, přičemž ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH,
c) váha nebo jiný matematický vztah mezi kritérii - kritérium nabídkové ceny v Kč bez DPH je jediným kritériem
hodnocení.
Hodnocení nabídek
Účastníci řízení, jejichž nabídka je hodnocena, uvedli v nabídce tyto nabídkové ceny v Kč bez DPH:
– nabídka poř. č. 1
Stavební společnost s. r. o. Hostinné
37 401 648,97 Kč
– nabídka poř. č. 2
STAS, s. r. o.
39 887 416,77 Kč
– nabídka poř. č. 3
EMH stavební CZ s. r. o.
50 975 879,09 Kč
– nabídka poř. č. 4
DMC Brno s. r. o.
41 176 613,00 Kč
Výsledek hodnocení
Nabídky byly seřazeny podle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH vzestupně od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší a
byly vyhodnoceny v tomto pořadí:
1. nabídka poř. č. 1
Stavební společnost s. r. o. Hostinné
37 401 648,97 Kč
2. nabídka poř. č. 2
STAS, s. r. o.
39 887 416,77 Kč
3. nabídka poř. č. 4
DMC Brno s. r. o.
41 176 613,00 Kč
4. nabídka poř. č. 3
EMH stavební CZ s. r. o.
50 975 879,09 Kč
Jako ekonomicky nejvýhodnější nabídkou byla vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH tj.
nabídka poř. č. 1 účastníka řízení Stavební společnost s. r. o. Hostinné.
Hodnotící komise
Mgr. Jiří Ulvr, PaedDr. Petr Junek, Luboš Zimmermann
9
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Rozhodnutí o výběru dodavatele
Zadavatel Obec Studenec v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), s názvem „Přístavba ZŠ a MŠ Studenec“ na základě hodnocení nabídek provedeného pověřenou hodnotící komisí a dle
usnesení zastupitelstva obce rozhodl o výběru vybraného dodavatele takto.
Seznam hodnocených nabídek
Zadavatel Obec Studenec v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), s názvem „Přístavba ZŠ a MŠ Studenec“ na základě hodnocení nabídek provedeného pověřenou hodnotící komisí a dle
usnesení zastupitelstva obce rozhodl o výběru vybraného dodavatele takto.
Seznam hodnocených nabídek
Nabídka pořadové číslo 1
Obchodní firma: Stavební společnost s. r. o. Hostinné
Sídlo:
č. p. 360, 543 76 Chotěvice
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ:
13585240
Nabídka pořadové číslo 2
Obchodní firma: STAS, s. r. o.
Sídlo:
Horská 190, Hořejší Vrchlabí, 543 02
Vrchlabí
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ:
48151807

Nabídka pořadové číslo 3
Obchodní firma: EMH stavební CZ s. r. o.
Sídlo:
Na Rokytce 1032/24, Libeň
180 00 Praha 8
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ:
01972197
Nabídka pořadové číslo 4
Obchodní firma: DMC Brno s. r. o.
Sídlo:
Slovákova 351/2, Veveří, 602 00 Brno
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ:
07137249

Výsledek hodnocení nabídek
Nabídky byly seřazeny podle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH vzestupně od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší a
byly vyhodnoceny v tomto pořadí:
1.
nabídka poř. č. 1
Stavební společnost s. r. o. Hostinné
37 401 648,97 Kč
2.
nabídka poř. č. 2
STAS, s. r. o.
39 887 416,77 Kč
3.
nabídka poř. č. 4
DMC Brno s. r. o.
41 176 613,00 Kč
4.
nabídka poř. č. 3
EMH stavební CZ s. r. o.
50 975 879,09 Kč
Odůvodnění výběru vybraného dodavatele
Vybraným dodavatelem je dodavatel Stavební společnost s. r. o. Hostinné podávající nabídku poř. č. 1. Nabídka vybraného dodavatele byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější dle jediného hodnotícího kritéria nejnižší
nabídkové ceny v Kč bez DPH tj. vybraný dodavatel nabízí za splnění předmětu veřejné zakázky nejnižší nabídkovou
cenu v Kč bez DPH.
Identifikační údaje vybraného dodavatele
Nabídka pořadové číslo 1
Obchodní firma: Stavební společnost s. r. o. Hostinné
Sídlo:
č. p. 360, 543 76 Chotěvice
Právní forma:
společnost s ručením omezeným
IČ:
13585240
10

Mgr. Jiří Ulvr
starosta obce
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Ordinace dětského lékaře ve Studenci
V polovině prosince jsme dostali k 30.
3. 2020 výpověď od firmy Mediclinic a. s.,
která měla prostory na zdravotním středisku pronajaté a zaměstnávala dětského
doktora pana Jaroslava Adama. Tato informace zazněla i na prosincovém jednání zastupitelstva, kde jednoznačný výstup byl
udělat vše, aby se ordinace dětského lékaře ve Studenci zachovala.
Po jednání s panem doktorem vyšlo
najevo, že situace, kterou prezentovala
firma Mediclinic a. s. je ve skutečnosti trochu odlišná. Po zdlouhavých průtazích
a žádostech o osobní schůzku se jednáních s oblastním ředitelem a s ředitelem
pro rozvoj a řízení sítě této firmy uskutečnilo 28. 1. 2020. Výstupem z tohoto jednání
byl příslib prodloužení termínu trvání dětského lékaře do konce června tak, že finální stanovisko dostaneme do 4. 2. 2020
(záměr se musel projednat v představenstvu společnosti, tak i se samotným souhlasem pana doktora Jaroslava Adama).
Prodloužení této lhůty alespoň dávalo
šanci dalšího hledání nového dětského pediatra ze strany Mediclinicu, tak i z naší
strany a zároveň zkracovalo dobu, kdy má
opět od září nastoupit po mateřské dovolené paní doktorka, která zatím nemá vyřešenou vlastní ordinaci.
Od začátku ledna se začalo také jednat
s vedením města Jilemnice, kde podobná
situace nastala v otázce omezení zubních
lékařů, tak i s vedením MMN v Jilemnici.
Musím poděkovat za pozitivní přístup
panu řediteli MMN v Jilemnici Jiřímu Kalenskému, který hledal všechny možné
kroky, aby se ordinace v naší obci, ale
i v Roztokách u Jilemnice zachovala. Stejný
problém již nastal ve Vysokém nad Jizerou,

Jablonci nad Jizerou a Poniklé.
Nezávisle na Mediclinicu jsme oslovili
paní doktorku Pavlínu Adolfovou, která
bohužel jako jediná přicházela v úvahu
(turnovská nemocnice omezuje provoz
pro nedostatek lékařů, z jičínské nemocnice odchází pět pediatriček na mateřskou
dovolenou). Osobní jednání proběhlo 7. 2.
2020, ze kterého nejprve vzešlo doporučení na paní doktorku Ditu Jindrovou.
V případě neúspěchu byl příslib ze strany
paní doktorky Pavlíny Adolfové otevřít ordinaci na jeden den v týdnu ve Studenci
a jeden den v týdnu v Roztokách u Jilemnice za podmínky sehnání zdravotní sestřičky. O tom, jak vše dopadne, budeme
vědět v následujících dnech a týdnech
a stále věřím, že Vám v dalším Zpravodaji
přinesu radostnější zprávy.
Mgr. Jiří Ulvr, starosta
Vážení pánové,
na základě našeho osobního jednání,
které proběhlo dne 28. 1. 2020, zasílám stanovisko společnosti Mediclinic k prodloužení provozování ordinace praktického lékaře pro děti
a dorost v obci Studenec a Roztoky u Jilemnice.
Společnost Mediclinic a. s. byla nucena
z personálních důvodů přistoupit na konci
roku 2019 k rozhodnutí uzavřít ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost v obci Studenec
a Roztoky u Jilemnice, a to k datu 31. 3. 2020.
Na základě Vaší výzvy proběhlo dne 28. 1.
2020 naše jednání, na němž jste požádali společnost Mediclinic o prodloužení provozování
ordinace praktického lékaře pro děti a dorost
v obou obcích do 30. 6. 2020.
Tuto vaši žádost jsme projednali s personálem ordinace. Vzhledem k tomu, že pan
MUDr. Jaroslav Adam již ze zdravotních dů11
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vodů nemůže pokračovat po 31. 3. 2020 v dlouhém každodenním dojíždění do Vašich obcí a následně pak v práci v ordinacích, platí původní
termín uzavření obou ordinací k 31. 3. 2020.
Samozřejmě jsme připraveni část pacientů registrovat v naší ordinaci praktického
lékaře v Jilemnici, kde ordinuje dr. Stránská
a kam se již část pacientů přeregistrovala.
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Bohužel nejsme schopni personálně zajistit provoz ordinací Ve Vašich obcích, ač
jsme se o to několik let snažili. Proto jsme nuceni přistoupit k tomuto řešení.
S úctou
Mgr. Václav POLATA
Ředitel pro rozvoj a řízení sítě
člen představenstva MediClinic a. s.

sběr nebeZpeČnÉhO Odpadu a elektrOZaříZení
studenec

Zálesní lhota 25. dubna 2020

NO bude sbírán
od 4. 4. 2020 do 27. 6. 2020
každou druhou sobotu ve
sběrném dvoře v Kruhovce

u Svatých
u Kynčlů
u samoobsluhy
u hospody
u továrny
na křižovatce

8.30
8.40
8.50
9.00
9.15
9.30

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 8. 4. do 10. 5. 2020 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 4. 4. 2020 (18. 4., 2. 5., 16. 5., 30. 5., 13. 6.) do 27. 6. 2020 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

sběr jedlých tuků a Olejů ve studencI
Od 1. 1. 2020 mají obce podle novely vyhlášky Ministerstva životního prostředí povinnost zajistit oddělené soustřeďování jedlých tuků a olejů. Tedy např. použitý olej po smažení jídel z domácností.
Použité jedlé oleje a tuky končí v současné době často zcela nesprávně v kanalizaci, kde způsobují nemalé potíže,
když postupně ulpívají na stěnách a snižují tak průchodnost. Použité oleje jsou přitom cennou surovinou, která se
po regeneraci hodí např. pro výrobu biopaliv nebo maziv, případně je mohou zpracovat také bioplynové stanice.
Obec Studenec zajišťuje tuto povinnost celoročně zpřístupněnými kontejnery v počtu 2 kusů, které jsou umístěny
od 1.ledna 2020 ve sběrném dvoře v Kruhovce.
Do těchto nádob patří použité jedlé oleje a tuky z domácností (např. fritovací oleje, ztužené jedlé tuky). Naopak
sem nepatří technické oleje (převodové, motorové, tlumičové), maziva a kapaliny. Použité tuky a oleje vhazujte
do nádoby v uzavíratelných obalech (např. PET lahve). Ing. Martin Mühlbach, místostarosta obce
12

STUDENECKÝ-ZPRAVODAJ-1-0220-64+4.qxp_Sestava 1 24.02.20 14:51 Stránka 13

Studenecký zpravodaj

1 I 2020

jak třídíme
PAPÍR
• časopisy, noviny, reklamní letáky, sešity
• knihy bez pevné vazby
• papírové obaly, krabice, vše z lepenky
• obálky s fóliovými okénky
• papír s kancelářskými sponkami
• bublinkové obálky (bez plastového vnitřku, který patří do žlutého kontejneru)
Nepatří do papíru
(patří do směsného odpadu)
• celé svazky knih s pevnou vazbou
• pleny, hygienické potřeby
• mokrý, mastný nebo znečištěný papír
• použité pap. kapesníky a pap. utěrky
• povoskovaný papír, papír s laminací
• fotky, fotografický papír, pečící papír,
uhlový papír
• ruličky od toaletního papíru, papírová
plata od vajíček
PET LáhvE
• pouze sešlápnuté a čisté PET lahve
• PET lahve od jedlých olejů (pouze důkladně vymyté, bez známek mastnoty)
Nepatří do PET lahví
• PET lahve se zbytky mastnoty

ZELENý KONTEjNER (BAREvNé SKLO)
• barevné skleněné lahve od nápojů (pivo,
víno, alkoholické i nealkoholické nápoje)
• barevné lahve od jedlých olejů a dochucovadel
• tabulové sklo z oken a dveří
BÍLý KONTEjNER čIRé SKLO
• sklenice od kečupů, marmelád, zavařenin, dětských přesnídávek a příkrmů –
rozbité skleničky (netřeba vymývat, stačí
vyškrábnout, drobné znečištění u skla nevadí) – klidně vhoďte i s kovovým víčkem
• čiré lahve od alko. i nealko. nápojů
• skleněné láhve od oleje – pozor, plastové
víčko vyhodit do plastu
• skleněné obaly od vonných svíček (zbytek vosku nevadí, shoří při zpracování)
• skleněné flakonky od parfémů
Nepatří do skla
(patří do směsného odpadu)
• varné a laboratorní sklo (zavařovací sklenice recyklovat LZE)
• pozlacené nebo barvené sklo, zrcadla
• drátěné sklo, autosklo
• plexisklo
• keramika (nelze recyklovat), sklokeramika
• porcelán

13
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PLAST (žLuTé PyTLE)
• fólie (též potravinářské, strečová folie –
nesmí být ale mastné nebo silně znečištěné zbytky jídla)
• igelitové sáčky (papírovou etiketu je
vhodné oddělit, nejde-li oddělit, zpracovatelé si s ní dnes již poradí)
• plastové tašky
• obaly od drobných balených potravin –
řiďte se recyklační značkou na obalu,
někdy jde totiž o kombinaci plastu a aluminiové fólie, což se nedá recyklovat
a patří do směsného odpadu
• plastové kelímky od jogurtů a mléčných
výrobků (stačí důkladně vyškrábat od
zbytků jídla)
• plastové vaničky od ovoce a zeleniny
• nádoby od kosmetiky a čisticích prostředků, kapsle od pracího gelu; pozor –
čtěte na etiketě, zda není nutné odnést
do nebezpečného odpadu (sběrný dvůr)
• plastové jídelní termoboxy (po odstranění zbytků jídla a mastnoty)
• polystyren (ne stavební či znečištěný
zbytky jídel)
• plastové nápojové kelímky, plastové
obaly od CD a DVD
• plastové síťky od ovoce
• kartáče na nádobí a kartáčky na zuby –
jen rukojeť
Nepatří do plastu
(patří do směsného odpadu)
• obaly se zbytky jídla nebo čisticích prostředků
• plastové tuby od pleťových masek, tuby
od zubní pasty
• PET lahve se zbytky mastnoty
• molitan (houbičky na nádobí)
• stavební polystyren
• objemné plastové předměty (např. zahradní židle)
• podlahové krytiny, PVC, novodurové trubky
• silonové punčochy, gumové rukavice
14
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• silonové štětinky od zubních kartáčků
a kartáčů na nádobí – je potřeba odlomit
a hodit do směsného odpadu
NáPOjOvé KARTONy (ORANžOvé PyTLE)
• nápojové krabice o džusů, mléka a mléčných výrobků, vína, rajského protlaku,
hotových omáček apod.
Nepatří do plastu
(patří do směsného odpadu)
• měkké sáčky od kávy, měkké sáčky od
potravin v prášku
• obaly od bramborových lupínků
• krabice (nápojové kartony) se zbytky nápojů či potravin
KOvOvé OBALy (ŠEDé PyTLE)
• plechovky od konzerv
• plechovky od nápojů
• kovové nádobky od kosmetiky
• aluminiová fólie na potraviny – nutno
zmuchlat do větší koule, která při tavení
neshoří
• hliníková víčka od jogurtů (zmuchlejte
do koule); pozor, některá víčka od jogurtů jsou kombinací plastu a papíru,
takže nejdou recyklovat a patří proto do
směsného odpadu
• alobal a ostatní kovové předměty (menšího objemu) z domácností
• hliníkové kalíšky od čajových svíček – zbytek vosku nevadí, vyhoří při tavení hliníku
Nepatří do kovu
(patří do směsného odpadu)
• obaly od bramborových lupínků
• kovové nádobky od sprejů (jsou pod tlakem)
• plechovky od barev, ředidel, laků a ostatních chemikálií
• elektrozařízení
Pytle jsou vydávány zdarma na Obecním
úřadě a v prodejnách Konzum u Sedláčků,
Smíšenka Deny, Smíšené zboží Jiřina Jará.
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pytle s tříděným Odpadem
Naplněné pytle se odkládají vždy první pondělí v měsíci na sběrná místa!
Příklad: pondělí 31. srpna není první pondělí v měsíci, ale pondělí 1. září opravdu je první pondělí v novém
měsíci (první pondělí může být pouze od 1. do 7. dne v měsíci).
POZOR! Ostatní odpady nepatří na sběrná místa, ale jsou sbírány odděleně – popelnice, velkoobjemové kontejnery,
mobilní sběr nebezpečného odpadu a elektrozařízení. Pokud budeme tato pravidla dodržovat, tak se nemůže stát,
že se na sběrném místě najdou pytle naplněné plenami, různým domácím odpadem nebo popelem. Zároveň tím
pomáháte k udržování pořádku na sběrných místech.
Tříděním odpadu přispíváte nejen ke zlepšení životního prostředí, ale také pomáháte snižovat náklady na likvidaci
odpadů. Čím více vytřídíme odpad a vyvezeme méně směsného odpadu (černé popelnice), tím nižší jsou celkové
náklady na likvidaci odpadů v obci. Přímým důsledkem je pak nižší poplatek za odpady na občana. Jako další příspěvek uvádíme návod, jak třídit odpad do pytlů a kontejnerů ve Studenci a Zálesní Lhotě. Další informace, jak
třídit odpad najdete na těchto internetových stránkách: www.jaktridit.cz; www.ekokom.cz nebo
www.samosebou.cz
Ing. Martin Mühlbach, místostarosta obce

údržba
Zeleně
vedle pOZemních kOmunIkací
v ObdObí vegetaČníhO klIdu
Opětovně si dovolujeme upozornit vlastníky pozemků přilehlých k obecním komunikacím na problematiku přerostlé zeleně, která zasahuje do průjezdného profilu komunikací, znemožňuje rozhled v křižovatkách komunikací, snižuje bezpečnost provozu
na komunikacích a ztěžuje dopravní obslužnost při zimní údržbě a svozu odpadu.
Podle zákona č. 114/1992 Sb., O ochraně přírody a krajiny dle § 7 odst. 2) je péče
o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování, povinností vlastníků, přičemž dle § 507
zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, je součástí pozemku rostlinstvo na něm
vzešlé. Bez ohledu na to, zdali je pozemek podél komunikace součástí pozemní komunikace nebo není, povinnost pečovat o zeleň na tomto pozemku se nacházející je povinností vlastníka.
Z uvedeného vyplývá, že vlastníci pozemků, ze kterých zasahuje zeleň do průjezdných profilů komunikací, by měli pravidelně udržovat tuto zeleň tak, aby nedocházelo
k omezování nebo znemožnění užívání těchto komunikací.
Žádáme všechny vlastníky pozemků u komunikací, aby věnovali dostatečnou pozornost pravidelné údržbě zeleně tak, aby nedocházelo k ohrožení uživatelů komunikací.
Období vegetačního klidu je vhodné k provádění účinných zásahů, které je vhodné
provést na delší období než následující rok. Děkujeme za pochopení a spolupráci.
Ing. Martin Mühlbach, místostarosta
15
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Z jednání ZastupI
Poslední zasedání studeneckých zastupitelů se v roce 2019 uskutečnilo 16. prosince
za účasti 15 zastupitelů a 20 občanů.
Zastupitelé byli seznámeni s příjmy a výdaji, které se vztahují k odvozu a ukládání
komunálního, tříděného a nebezpečného
odpadu a kontejnerů. Následně ponechali
v platnosti loňskou vyhlášku o odpadech.
V roce 2020 tedy roční poplatek za odpady
zůstává ve výši 550 Kč na osobu.
Jednání se zúčastnily Jindřiška Vébrová
a Ilona Otáhalová z odboru sociálních věcí
MÚ Jilemnice, aby přiblížily spolufinancování pečovatelské služby. Na Jilemnicku
dlouhodobě chybí služba zajišťující péči
o seniory v jejich domácím prostředí. Pečovatelská služba Jilemnice po dohodě
s obcemi navýšila svoji kapacitu o dva
úvazky, aby zajistila péči i v jilemnickém
správním obvodu. Tyto dva úvazky budou
financovány z dotací Libereckého kraje
a z příspěvků zainteresovaných obcí. Zastupitelstvo poté schválilo smlouvu o této
pečovatelské službě s Městem Jilemnice
na rok 2020 a příspěvek Obce Studenec ve
výši 87 tisíc Kč.
PaedDr. Petr Junek představil výroční
zprávu základní školy, která je k nahlédnutí
na OÚ. Zpráva obsahuje informace o hospodaření, výsledcích ve vzdělávání (které
jsou slušné i v celorepublikovém měřítku),
práci zájmových kroužků a sportovní činnosti. Spolupráce s obcí je na dobré úrovni.
Dále bylo schváleno podání žádosti o dotaci na projekt „Oprava místních komunikací v obci Studenec“ do Dotačního fondu
Libereckého kraje, Programu obnovy venkova, jenž by měl být schválen na přelomu
16

roku. Další schválená žádost o dotaci z programu na rozvoj venkova, v tomto případě
poskytovaném Ministerstvem pro místní
rozvoj, má za cíl vytvoření workoutových
hřišť – v současnosti jsou pro ně vybrána
místa a zpracovává se projekt.
Paní Martina Vyrtychová ze společnosti
BDSO seznámila přítomné s projektem seniorských apartmánů, který zpracovává
pro budoucího majitele studeneckého
zámku. Podobný záměr vznikl v Mladé Boleslavi jako „Senior Resort Štěpánka“ s 200
bytovými jednotkami a parkem, na místě
funguje odlehčovací služba a fyzioterapie.
Zastupitelé pověřili starostu k podpisu
smlouvy s firmou Stavební společnost
s. r. o. Hostinné, která byla zvolena ve výběrovém řízení na akci „Přístavba ZŠ a MŠ ve
Studenci“.
Během dalšího programu zastupitelé
projednali a odsouhlasili:
– smlouvu na zajištění dopravní obslužnosti, podle níž obec zaplatí v letech
2020–2023 každý rok 173 tisíc Kč (90 Kč
na obyvatele),
– vypracovaný pasport komunikací,
– obecně závaznou vyhlášku č. 6/2019,
– konání akcí pořádaných Obcí Studenec
v letech 2021 a 2022 vždy v červnu
a v prosinci,
– rozpočtové změny za rok 2019 č. 3 a rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí roku 2020,
– převedení financí ve výši 2, 9 mil. Kč
z účtu České národní banky na účet
u MONETA Money Bank,
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telstva Obce
– pověření rady obce do konce roku v souvislosti s dotacemi a rozpracovanými akcemi,
– směnu pozemků se studeneckou jednotou Orla,
– prodej pozemků v Zálesní Lhotě,
– vzali na vědomí zprávu finančního výboru a zápis z kontrol provedených finančním a kontrolním výborem.
V diskusi pan starosta informoval o následujících záležitostech:
– Zájemce o budovu pošty neplánuje vypovědět smlouvu s Českou poštou.
– Nebudeme pokračovat v jednáních
o„červeném“ semaforu, jelikož Policie ČR
k těmto zařízením nedává potřebný souhlas.
– Firma MediClinic podala ke konci března
výpověď nájmu prostor, což se týká provozování ordinace dětského lékaře.
Z jednání s lékařem Jaroslavem Adamem
vyplývá, že situace je jiná, než jak ji podává MediClinic. Podnikneme veškeré
možné kroky, aby se dětská lékařská
péče ve Studenci zachovala.
– Jilemnicko – svazek obcí připravuje na
jaro setkání zastupitelů všech členských
obcí s představením činnosti svazku
a budoucích záměrů.
– Chystá se oprava komunikace na Bendovce od vodoteče Oleška po hranici zahradnictví pana Kuříka.
– Jednal s Petrem Blaškem, ředitelem společnosti Tessitura Monti Cekia, o současné situaci a související insolvenci.
– O novém stavebním zákoně, který by
zrušil stavební úřady a přesunul úředníky

na centrálu do Prahy.
– Poděkoval za přípravu a úklid při 12. ročníku obecní polévky.
Pan Jaroslav Hák podpořil úroveň školy
a pozval přítomné na výstup na Strážník.
Pan Václav Urban poděkoval za jednotu
Orla za schválení směny pozemků.
Ohledně poplatků za odpady navrhoval do
budoucna podpořit rodiny s více dětmi.
Pan Jan Medlík připomněl, že v projektu na přístavbu základní školy se mělo
myslet na typ „kontejnerové školy“, u níž je
výhodou kratší doba výstavby a nižší cena.
Na dotaz na dobu realizace pan starosta
odpověděl, že začne v březnu 2020 a dokončena má být v červnu 2021.
Paní Eva Linková zmínila rozšíření
školní jídelny, protože její kapacita v době
oběda nestačí.
Pan Ondřej Pokorný se na dotaz na
chybějící chodník od sokolovny do školy
dozvěděl, že dopravní situace u školy se
bude řešit v rámci plánované přístavby.

Placení poplatku ze psů na rok 2020
Připomínáme majitelům psů, že poplatek
je splatný do konce března 2020.
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.
17
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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 2020 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. Jiří Ulvr
starosta obce Studenec
18
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žIvOtní jubIlea našIch ObČanů
žIvOTNÍ juBILEA – PROSINEC 2019
90 let
Marie Vacková, Studenec 233
Helena Harcubová, Zálesní Lhota62t
80 let
Věra Černá, Studenec 201
Luděk Boura, Studenec 105
Jana Jakoubková, Studenec 174
Jitka Bartoňová, Studenec 281

85 let
Blažena Jezdinská, Studenec 16
70 let
František Brož, Zálesní Lhota 13
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví
a hodně životní pohody do dalších let.

pečovatelská služba jilemnice
Můžete dál žít doma, i když se stanete závislými na pomoci druhých. Kromě rodiny
a blízkých vám v tom může pomoci Pečovatelská služba Jilemnice. Služba je zajištěna
kvalifikovanými pečovatelkami, které vám pomůžou tam, kde již vaše schopnosti nestačí.
Nově poskytujeme péči také ve vaší obci.

S čím pomůžeme?
• při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při přesunech, oblékání
a orientaci v prostoru)
• při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
• s přípravou stravy nebo pomoc při zajištění stravy (nákupy, servírování a ohřívání
jídla)
• pomoc při zajištění chodu domácnosti (pomoc s drobným úklidem, praním prádla)
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (procházky, doprovody)

Pečujeme, nerozvážíme obědy ani nemyjeme okna!
Pečovatelská služba města Jilemnice je odbornou službou, která zajišťuje péči
o osoby, které již nejsou schopny se o sebe postarat samy.
Cílem pečovatelské služby je, abyste zůstali co nejdéle v domácím prostředí, na které
jste zvyklí, a nemuseli do pobytových zařízení. Službu začneme poskytovat poté, co
s vámi jako uživatelem domluvíme podmínky poskytování a uzavřeme smlouvu. Službu
si hradíte dle platného sazebníku úhrad. V současné době je to částka 120 Kč za hodinu
péče.
Kontaktujte nás na tel.: 739 861 544, nebo 481 543 137
Na spolupráci se těší vedoucí Pečovatelské služby Jilemnice Bc. Ilona Otáhalová
a tým kvalifikovaných a spolehlivých pracovníků.
19
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Finanční správa upozorňuje
na novelu zákona daně z nemovitých věcí

dochází ke změně podmínek osvobození pozemků s vybranými krajinnými prvky
Osvobození pozemku bude možné uplatnit v rozsahu krajinného prvku, a to skupiny
dřevin, stromořadí, travnaté údolnice, meze, příkopu, mokřadu, pokud bude tento prvek
evidován v evidenci ekologicky významných prvků.
Pokud chcete uplatnit osvobození od daně z nemovitých věcí na zdaňovací období
roku 2020 a krajinný prvek nemáte zapsán do evidence ekologicky významných prvků,
je třeba podat podnět pro jeho zapsání do 31. 12. 2019 na Státní zemědělský intervenční
fond. Ten v současné době eviduje data o cca 15 000 krajinných prvcích, které se nacházejí na zemědělsky užívaných pozemcích, nebo k nim přiléhají. Ve vztahu k těmto již evidovaným krajinným prvkům není třeba podávat nový podnět (žádost) k jejich zapsání.
Pokud bude podnět k zaevidování krajinného prvku podán až v roce 2020, bude citované osvobození možné uplatnit až na rok 2021. Stávající rozsah osvobození dle § 4
odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí bude podle přechodných ustanovení
zákona aplikován do konce roku 2021. Poplatníci tak budou mít dva roky na to, aby si
nechali krajinné prvky, které se nacházejí na jejich pozemcích, zapsat do evidence ekologicky významných prvků.
Dále místo pozemků, které nelze žádným způsobem využívat, budou osvobozeny
příkopy, mokřady, močály, bažiny, skalní útvary, rokle a strže, pokud jsou na pozemcích
ostatních ploch mimo zastavěné území obce a nejsou užívány k podnikání.
Zachováno bude rovněž osvobození pozemků, na nichž nachází ochranné pásmo
vodního zdroje I. stupně.
Podrobnější informace k aplikaci osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) novely zákona
naleznete na adrese https://www.financnisprava.cz/cs/dane/novinky/2019/info-k-novele-zakona-dzn-10208
Ing. Mgr. Zuzana Mašátová, tisková mluvčí, Generální finanční ředitelství

Film

Studenecké

míle

Televize Krkonoše ve spolupráci s obcí Studenec vytvořila již druhý dokumentární ﬁlm o Studeneckých mílích. Film je netočen nejen o historii veteránismu ve Studenci, ale zejména o posledním ročníku. V tomto
ﬁlmu jsme diváky chtěli především seznámit s tím, co na květnovém srazu neuvidí. Jsou zde záběry z příprav,
plánování, typování trasy, výběru doplňkového programu apod. Uvidíte zde natočeny záběry z muzea historické zemědělské techniky u Lukšových ve Studenci, z muzea vojenské techniky v Nové Pace a také z našich
garáží, kde přípravy na veterány probíhají celý rok. Tento dokument je i více zaměřený na rozhovory soutěžících a diváku jak ve Studenci, tak i na samotné trati vyjížďky. Premiéra ﬁlmu proběhla v Kině 70 v Jilemnici dne 16. 12. 2019. Kdo z Vás ale neměl možnost ﬁlm shlédnou, tak si ho může zakoupit na DVD na
Obecním úřadu ve Studenci.
Za pořadatele Mgr. Tomáš Chrtek
20
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poděkování za tříkrálovou sbírku 2020
Farní charita Studenec děkuje tímto koledníkům i dárcům, kteří se zúčastnili Tříkrálové sbírky 2020. Výtěžek sbírky v naší obci Studenec a Rovnáčov činil 81 234 Kč. V Zálesní
Lhotě se vybralo 9 904 Kč.
Letošní výtěžek tříkrálové sbírky bude z největší části použit na nákup pomůcek pro
špatně pohyblivé pacienty. V případě potřeby pomůže zajistit i nákup zdravotnického
materiálu pro Domácí zdravotní péči ve Studenci. Každoročně sbírka podpoří i humanitární pomoc u nás a v zahraničí, například projekty v Indii – kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávaní v oblasti Bangalore
a Belgaum.
V letošním roce přeji všem požehnané dny a děkuji za důvěru.
Za FCH Studenec Heda Jiranová

kalendář farností studenec a Zálesní lhota 2020
Datum
28. 3.
9. 5.
17. 5.
5. 6.
14. 6.
28. 6.
13. 9.
18.10.

Den
So
So
Ne
Pá
Ne
Ne
Ne
Ne

Událost
Farní duchovní obnova
Farní pouť na Svatou Horu
Pouť v Zálesní Lhotě
Noc kostelů
Farní den
Pouť ve Studenci
Posvícení ve Studenci
Posvícení v Zálesní Lhotě

Místo konání
Orlovna Studenec
Svatá Hora u Příbrami
Kostel sv. Jana Nepomuckého
Kostel sv. Jana Křtitele
Kostel a fara Studenec
Kostel sv. Jana Křtitele
Kostel sv. Jana Křtitele
Kostel sv. Jana Nepomuckého

Dovolte, abych se nejprve představil. Jmenuji se Jiří Jakoubek a od srpna loňského
roku jsem pověřen vedením Římskokatolické farnosti ve Studenci, Zálesní Lhotě a Roztokách u Jilemnice.
Nicméně pocházím z Pardubic, kde jsme spolu se dvěma mladšími bratry vyrůstali.
Po maturitě na pardubickém Sportovním gymnáziu jsem nastoupil přípravu ke kněžství
obnášející pobyt v kněžském semináři a studium na pražské teologické fakultě.
Po ukončení studia jsem ještě před kněžským svěcením nastoupil jáhenskou praxi
ve farnostech Hlinsko v Čechách, Červený Kostelec a Vysoké Veselí. První čtyři kněžské
roky mě pak čekaly v Náchodě pod vedením děkana Zdeňka Kubeše.
A teď tedy přicházím mezi vás. A jakkoli jsem se těšil, musím uznat, že i zde platí rčení
o nelehkých začátcích. Ty však už pomalu přechází a až se ještě víc rozkoukám, jistě ocením krásnou přírodu a dobré lidi kolem sebe.
V připojené tabulce najdete přehled vybraných akcí farnosti na letošní rok. Třeba se
při některé z nich setkáme. Na každý pád se mějte jen hezky!
Jiří Jakoubek, administrátor farnosti
21
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Výlety do studenecké
Masarykova lípa. Dne 7. března, v den narozenin presidenta republiky, zasazena
byla před domem čp. 333 Masarykova lípa.
Za účasti spolků a hojného občanstva
vyšel tohoto dne ve 2 hod. odpol. průvod
od místní obecní školy na místo slavnosti.
Školní děti nesly ověnčenou lipku. Školními dětmi předneseny byly vhodné básně
a zazpívány některé písně. Po proslovu říd.
uč. Jana Háka zasadily děti lípu. Zapěním
státní hymny byla slavnost ukončena.
Večer tohoto dne sehrálo žactvo obecné
a měšťanské školy divadelní hru „Vlastní
silou“.

tiště (pod kostelem směrem na Kubikovsko), kde provedena byla následující cvičení:

Úmrtí. 12. března zemřel v Praze spisovatel a miláček národa Alois Jirásek.

Večer konala se veselice v hostinci u Višňáků. příležitosti tohoto sletu vydal zdejší
Sokol „Památník“, který obsahuje dějiny
místní jednoty, dějiny obce, vývoj lyžařství
ve Studenci, historii místní továrny Fejfar
a Mládek.

Siréna. Na jaře letošního roku zřízena byla
požární elektrická siréna u domku Františka Kuříka čp. 284. Cihly a ostatní stavební
materiál darovala firma Fejfar a Mládek,
Sbor dobrovolných hasičů daroval na tuto
stavbu 2800 Kč a zbytek doplatila obec.
Slet dorostu Sokol. Ve dnech 14. a 15.
června pořádala sokolská župa Krkonošská
ve zdejší obci slet dorostu. Tento slet byl po
všech stránkách velmi pečlivě připraven
a poněvadž i počasí tomuto podniku přálo,
byla návštěva občanstva překvapující velikým počtem.
Dne 14. června konaly se závody dorostu
a dorostenek a téhož dne večer uspořádána byla na sletišti tělocvičná akademie.
V neděli dne 15. června dopoledne byly
zkoušky, odpoledne průvod obcí na sle22

1. Prostná žákyň
2. Prostná žáků
3. Rozestavný běh 4 × 60 m
4. Prostná dorostenek
5. Prostná dorostenců
6. Slovenská beseda – dorostenky
7. Klokaní závod – dorostenci
8. Cvičení na nářadí
9. Odbíjená
10. Házená

Aeroplán. 25. července přistál na Smítech
nouzově aeroplán německé soukromé
společnosti. Po opravě motoru druhého
dne opět odletěl.
Požár. 6. srpna vyhořela budova fmy Fejfar
a Mládek na Horkách. (Dříve Bergrova cikorkárna.)
Škola obecní. Na počátku nového školního roku zapsáno bylo v obecní škole 161
dětí, ve sboru učitelském změny nenastaly.
Během prázdnin byla v I., II. a IV. třídě školy
opravena okna nákladem 5 000 Kč.
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Škola měšťanská. Měšťanská škola rozšířena byla o třetí ročník, který byl umístěn
v domě čp. 100 firmy Fejfar a Mládek. Tam
byla umístěna též pracovna pro ženské
ruční práce. Jindřich Pilař, kand. prof., přeložen byl do Nového Hrádku. Na zdejší
školu měšťanskou byli nově ustanoveni:
odb. učitel Antonín Holec z Heřmanových
Seifů a odb. učitel Josef Lánský ze Svojku
na Novopacku (nynější obec. kronikář). Ve
všech ročnících školy zapsáno bylo 52 dětí.
Dekorování hasičů. 28. září konána byla
členská schůze místního sboru hasičského,
na které byly odevzdány členům Hynku
Kuncovi, Vincenci Pavlovi a Antonínu
Kloučkovi záslužné medaile za 40letou
obětavou a nezištnou činnost ve spolku.
Prodej obec. domu. Na podzim letošního
roku prodala obec domek č. 72 zedníku
Janu Jebavému č. 245. Nový majitel si
domek opravil a nastěhoval se do něho.
28. říjen. 28. října bylo velmi špatné počasí. 26. t. m. napadl sníh a nyní pršelo.
Oslava 28. října provedena byla toho dne
ve 2 hod. odpoledne v hostinci u Višňáků.
Po proslovu o významu dne následoval
koncert místní hudby kapelníka Josefa Tomáše čp. 113.

1 I 2020

29 I rok 1930
bez jazykové úpravy

1209 římských katolíků, 316 čechoslováků,
85 bez vyznání, 14 českobratrského vyznání náboženského, 2 pravoslavní a 1 řecký katolík.
Dále napočteno bylo 341 domů, z nich 318
obydlených, 6 neobydlených a 17 zbořených.
Nový farář. 25. prosince jmenován byl
místní administrátor Josef Židek farářem
ve Studenci. Jeho instalace konala se následujícího dne, t. j. 26. prosince. Instalace
zúčastnilo se mnoho lidí domácích
i z okolí, takže chrám byl přeplněn. Po slavnostních obřadech v kostele uspořádána
byla na faře hostina.
V roce 1930 pokřtěno bylo v místním kostele 28 dětí, uzavřeno 10 sňatků a na místní
hřbitov pochováno bylo 28 zemřelých občanů.
Konsum. V letošním roce zrušen byl nár.
soc. „konsum“, odbočka konsumu novopackého, v roce 1921 ve Studenci zřízený
zásluhou tehdejšího starosty obce Emila
Flégla.

Sčítání. 1. prosince provedeno bylo v celé
republice sčítání oyvatelstva. Ve Studenci
bylo napočteno 1627 obyvatel, z nichž
bylo 777 mužů a 850 žen. Podle náboženského vyznání:
23
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Zprávy
Zš a mš studenec
První pololetí školního roku 2019/2020 již bylo vydáním výpisů z vysvědčení definitivně uzavřeno a žáci si již připisují další hodnocení do svých papírových (na prvním
stupni) či elektronických (na druhém stupni) žákovských knížek. Při této příležitosti vždy
vystávají akademické diskuse o tom, zda známky jsou tím pravým hodnocením žáka
a jeho schopností. Může přijmout ty názory, které tvrdí, že známka může být pro žáka
stresujícím faktorem, ale rozhodně nelze souhlasit s tvrzením, že hodnocení školních
výsledků je zbytečné. Už jen přijímací řízení na střední školy je pouze tvrdým hodnocením žákova výkonu a v životě to ve většině případů nebývá jinak. Řada rádoby odborníků
z neziskových organizací a dalších alternativních subjektů ve vzdělávání upřednostňuje
principy alternativní a svobodné školy (v řadě případů dokonce bez povinné školní docházky, kdy vzdělávání zajišťují rodiče). Skeptická ke svobodným školám je také specialistka na vzdělávání a jeho sociální aspekty docentka Jana Straková z Ústavu výzkumu
a rozvoje vzdělávání Pedagogické fakulty UK, která říká: „Myslím, že je hodně obtížné
vést svobodnou školu tak, aby byla schopná vybudovat ve všech dětech patřičnou zodpovědnost a úctu ke společně stanoveným pravidlům, která je podle mého názoru pro
řádné fungování školy nezbytná.“ A právě onu zodpovědnost a úctu ke společně stanoveným pravidlům si řada žáků ze svého rodinného prostřední nepřináší.
Studenecká škola se za účinné pomoci Obce Studenec a různých grantových programů snaží budovat přírodní a podnětný školní areál včetně naučné stezky a herních
prvků tak, aby sloužil nejen žákům školy, ale i veřejnosti. A i v péči o tento areál ona zodpovědnost a úcta k některým jedincům v poslední době chybí. Poničené informační tabule, zdevastovaná sbírka místních nerostů, často vysypané a zničené koše či popelnice,
zalepené vchodové zámky žvýkačkou, nedodržování zákazu vstupu na zazimované
herní prvky, neustále zkracování mimo přístupové komunikace… V této souvislosti lze
určitě připomenout výsledek jednoho z průzkumu o autoritách, ze kterých mají tito jedinci ještě respekt, a tím byla policejní uniforma. Není to počátek cesty k budoucímu
policejnímu státu ?
Koneckonců se k němu aspoň v některých oblastech veřejného života blížíme. Narůstající administrativa, zadávání osobních dat do všemožných systémů, sledování pohybu osob, odposlechy a v neposlední řadě další lahůdky z dílny ministerstva financí.
Pomineme-li již nekonečné diskuse o kontrolním hlášení, EET a zajišťovacích příkazech
a vynecháme-li komedii kolem DPH u piva, pak určitě dalším vylepšením je povinnost
nezaokrouhlovat faktury při bezhotovostních platbách. Malichernost, nějaký ten halíř,
ale spousta partnerů při platbě platbu zaokrouhluje a hned nám zůstává faktura v pohledávkách. Nebo vyúčtování dotace musí být na celé koruny, ale co s„halířovými“ fak24
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turami ? A co když špatně zaokrouhlíme a ošidíme stát o několik halířů buď na základě
daně z přijmu či na DPH ? To je asi ta cesta k zjednodušení (i nový formulář pro papírovou
evidenci EET bude mít jen 500 řádků).
Výše uvedené řádky tak trochu také pochopitelně souvisí s rozpočtem školy a závěrečným vyúčtováním, které právě na přelomu prvního a druhého pololetí probíhá. Od
vstupu do právní subjektivity v roce 1994 skončilo hospodaření školy vždy s kladným
hospodářským výsledkem s jeho převažujícím převodem do rezervního fondu. Tato skutečnost umožnila i v průběhu roku 2019 investovat z vlastních zdrojů do dalšího rozvoje
školy 1. 650. 000 Kč (modernizace školní jídelny, interaktivní tabule, doskočiště na skok
vysoký). I převažující část učebních pomůcek hradí škola ze svých vlastních rozpočtových
zdrojů (doplňková činnost školy). Ekonomika školy je tak výrazně v kladných číslech, což
si ostatně každý může prohlédnout ve Výroční zprávě školy, která je uložena v kanceláři
školy nebo Obecního úřadu, případně nahlédnout na stránky www. justice. cz.
K dalšímu zlepšení vzdělávacího prostředí určitě pomůže i schválená realizace přístavby školy, s jejíž přípravou se začalo již v roce 2015, ale složité stavební řízení a další
okolnosti její realizaci (a tím i nárůst rozpočtu) neustále komplikovaly. Vlastní realizace
určitým způsobem zkomplikuje dopravní obslužnost školy, ale dopravní situace se v určitých časových úsecích stávala již neúnosnou. Z tohoto důvodu bude pro veškerou dopravu (kromě zásobování jídelny a stavby) průjezd kolem školy zakázán a parkovací
místa budou vyznačena na parkovišti u sokolovny. A tento způsob dopravní obslužnosti
bude zachován i po dokončení přístavby školy a bude tak zkouškou nových pravidel
nejen pro žáky, ale i pro dospělé.
PaedDr. Petr Junek
25
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Zprávičky mš studenec
Předvánoční čas v naší školce se nesl jako každý rok v duchu příprav na ty nejkrásnější
svátky v roce. Vánoční atmosféru k nám přivezla paní Čemusová s písničkovým programem Putování za betlémskou hvězdou. V prosinci nechybělo ani vyrábění, neboť jsme se
všichni připravovali na akci „Pohoštění obecní polévkou“, kde jsme jako každý rok měli stánek s našimi výrobky. Nákupem dětských výrobků příchozí přispěli na nákup výtvarného
materiálu pro děti, rozvíjíme tak další výtvarnou činnost. Předškoláci tuto akci zpestřili
svým vystoupením, na podiu přednesli vánoční básničky a zazpívali vánoční písničky.
První týden v prosinci nás ve školce navštívil Mikuláš s čerty a anděly. A pak jsme se
už jen párkrát vyspali a byla tu Vánoční besídka. Ta se tento rok konala 12. 12. od 15:00
ve třídě Sluníček. Naši nejmenší děti nás potěšily krátkou pohádkou O stromečku a ukázaly, kolik krásných básniček a písniček se ve
školce naučily. Následovala malá ukázka
z kroužku fléten a písničkami nás potěšily
děti z kroužku Zpíváme si pro radost. Druhé
oddělení Motýlci si pro vánoční besídku připravili Pohádku z čertovské školky. Na hlavy
si nasadily růžky, tím se z nich stali roztomilí
čertíci a předvedli svým blízkým, jak asi by
to mohlo v čertí školičce fungovat. Třetí oddělení předškoláci (Včeličky) nacvičili veršovanou pohádku O Palečkovi, doplněnou Dagmar Čemusová a její písničkové předo krásné básničky a písničky. Tento rok na stavení Putování za betlémskou hvězdou
26
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besídku přišly skoro všechny děti, které navštěvují naši školku. Byl to opravdu veliký mumraj, ale nakonec jsme vše zvládli a děti od Ježíška za své herecké výkony dostaly balíček
sladkostí. Ještě jednou musíme všechny děti pochválit za jejich vystoupení. Moc se jim
vše povedlo.
Poslední týden před Vánoci k nám do školy přišel Ježíšek a přinesl do každého oddělení
krásné nové hračky. Dopis od Ježíška děti nabádal o tomu, aby lépe poslouchaly, uklízely
si hračky a byly k sobě kamarádští. Každý přesně věděl, komu jaká slova patří a kdo by se
měl polepšit.
Letošní zima si s námi opravdu pohrává a často nevíme, jaké počasí, který den bude.
Všichni proto s nadšením vítáme každý den, kdy napadne sníh a my můžeme vyrazit na
pekáče, boby, vzít si lopaty a užít si venku zimních radovánek.
V lednu začaly jezdit přihlášené děti na Základní lyžařský kurz. Druhý týden v měsíci
lednu vyrazily do SKI areálu Bubákov. Zde se dětí ujali instruktoři a učili je, jak správně

Lyžařská škola Ski Bubákov
dělat obloučky, zastavovat a hlavně mít radost z lyžování. Začátkem února se do stejného
areálu vydají lyžaři na kurz zdokonalovací.
16. ledna přijela do MŠ agentura Pernštejni s loutkovou pohádkou O statečném kapitánu Ploutvičkovi .
Nejčastějším tématem u nás ve školce jsou v tomto období zimní sporty a zimní oblečení. Nezapomínáme ani na zvířátka, o která bychom se měli v zimě starat. Naše šatny tak
zdobí ptačí budky a obrázky zimní krajiny i sportovců. Doufáme, že přivoláme trochu
sněhu a pořádnou zimu.
Přejeme všem krásný konec zimního období, hodně radosti a dětského úsměvu.
Kolektiv učitelek MŠ Studenec

27
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ZpráVičky
Z mateřSké Školy
ZáleSní lhota
V prosinci jsme si užívali vánoční čas, věnovali jsme se vánočnímu tvoření, nechybělo
tradiční pečení a zdobení perníčků.
První prosincový víkend jsme tradičně spolu s rodiči, místními i přespolními milými
lidmi a spoluobčany rozsvítili vánoční stromeček v Zálesní Lhotě a tím započali příjemný
adventní čas. Velice děkujeme našim maminkám Martině Skrbkové, Evě Pacholíkové
a Nikole Junkové za skvělou organizaci, příjemnou atmosféru a hlavně ochotě. Velké
díky patří i jejich manželům za super obsluhu a pomoc. Ochotným maminkám a babičkám, které napekly dobroty, po kterých se jen zaprášilo, také moc děkujeme. Velké díky
panu starostovi a panu řediteli za podporu a účast. A obrovské poděkování Vám všem,
kdo jste přišli nejen podpořit dětičky, ale také výborně najíst, napít, a tím podpořit další
kulturní dění v MŠ Zálesní Lhota.
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V následujícím týdnu nás navštívil Mikuláš s andělem a čerty. Děti zazpívaly písničku
a slíbily, že i nadále budou hodné. Za odměnu dostaly zdravou a sladkou odměnu. Velice
děkujeme žákům 9. třídy ZŠ Studenec za milou návštěvu a panu řediteli za dopravu.
Druhý prosincový víkend jsme se účastnili předvánočního setkání u ZŠ a MŠ ve Studenci na „Pohoštění obecní polévkou“, kde děti předvedly vystoupení pro radost všech
přítomných v předvánočním čase. Děkujeme za pozvání a Jeníčkovi, Ráchelce, Matýskovi, Domčovi a jejich rodičům za podporu a účast.
V prosinci byl zahájen předplavecký výcvik pro malé plaváčky, který probíhá jednou
týdně v jilemnickém bazénu. Dětem se v bazénu moc líbí a je vidět, že se vody nebojí.
Přijelo nás navštívit divadélko Rolnička s Vánoční a Čertí pohádkou. Divadlo se nám
moc líbilo a těšíme se na další.
V předvánočním čase nechybělo vystoupení pro radost babiček a všech přítomných
a následná besídka pro rodiče, příbuzné i známé. Děkujeme, že jste přišli dětičky podpořit a pochválit.
Předvánoční čas jsme si zpříjemňovali tvořením přáníček, vánoční výzdoby, povídáním o vánočních zvycích a tradicích, zpíváním koled, zdobením stromečku, aby Ježíšek
věděl, kam má donést dárečky pro hodné dětičky. Ježíšek na nás nezapomněl a donesl
krásné dárečky pro kluky i holčičky. Děkujeme.
V Novém roce jsme se opět přivítali ve školce a s nadšením jsme si sdělovali zážitky
z Vánoc. Těšili jsme se na sníh a na dovádění ve sněhu a stále se nemůžeme dočkat. Letos
nám sněhu zatím moc nenapadlo, ale i málo sněhu postačí k velké dětské radosti.
Ve druhém lednovém týdnu jsme jezdili na lyžařský výcvik, kde se děti zdokonalily
v lyžování a užily si krásný týden na sněhu.
Krásné dny vám všem přejí děti z MŠ Zálesní Lhota a kolektiv.
Kolektiv učitelek MŠ Zálesní Lhota
29

STUDENECKÝ-ZPRAVODAJ-1-0220-64+4.qxp_Sestava 1 24.02.20 14:51 Stránka 30

Ze škOlní družIny
Zvonek zvoní,
srpen končí,
škola začíná,
družina se otvírá.
Hromada nových kamarádů…?
Kde je najdu…?
Pole, louka, hřiště, les, …
… ve družině přec…
Podzimní listová barevná bitva,
stejně jako vloni se chystá…
Vezmeme do ruky hrábě,
hrabat listí nám jde hravě…
Pan školník nestíhá odvážet naše hromady shrabané,
kdy vymění se listí za hromady sněhové?
Než vytáhneme boby a lopaty,
vyrobíme čerty, Mikuláše a anděly.
Připravit přáníčka na koncert vánoční,
Vánoce už se blíží.
Vyzdobit družinu,
ozdobit stromeček u vchodu,
vyrobit vánoční pohodu,
naaranžovat Betlém ke vchodu.
Postavit z kostek stavbu, hrad nebo věž,
nakreslit umím, cokoliv chceš…
Sněží, sněží!
Ten čas beží…
Honem vzít boby a lopaty!
Já už jdu taky.
Tým ze škoní družiny
Bc. Míša Háková, Simona Hamáčková,
Bc. Vendula Viková
30
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lyžařský výcvik 2020
7. a a 7. B třída
učitelé a instruktoři v jedné osobě…
Petr Baudyš, Alexandra Brožová
(kurz Duncan 7. B)
Petr Baudyš, Jiří Zahradník
(kurz Astoria 7. A)
Místo pobytu … vila Duncan ve Svobodě
nad Úpou 7. B (6.–10. 1. 2020), počet
žáků 12 a hotel Astoria Janské Lázně
7. A (13.–17. 1. 2020), počet žáků 20
Lyžařské podmínky … díky technickému
sněhu a teplotám kolem nuly jsme byli
rádi, že vůbec lyžujeme, mohlo být více
sluníčka a méně mlhy
Stravování … ranní „švédské stoly“ to byla
paráda, ostatní chody taky skvělé, strávníci jsme byli vzorní
Úrazy … naštěstí žádný
První den byl ve znamení prohlídky svahu,
rozdělení na lyžaře a nelyžaře a věnován
základům, které jsme procvičovali na
sjezdovce Černá hora „Sport 1 a 2“ –
7. A i 7. B
Druhý den přecházíme na prudší svahy
Černé hory, nadále procvičujeme základy – 7. B, 7. A, všichni zúčastnění už
dobře lyžují.
Třetí den poprvé absolvujeme černou
sjezdovku na Černé hoře, pro mnohé nepřekonatelný zážitek
čtvrtý den znovu užíváme pohostinnosti
ski resortu Černá hora-Pec, jedeme ski
rolbou
Poslední den vše, co jsme se naučili, využíváme na všech svazích Černé hory
Zážitků máme pochopitelně každý z nás
mnoho, ale to by bylo na dlouhé vypravování…takže jen některé. Začalo to po-

znáváním spousty skvělých sjezdových
tratí na Černé hoře. Pokračovalo jízdou
rolbou mezi Janskými Lázněmi a Pecí
pod Sněžkou. Navštívili jsme i místní
skvělou pizzerii. Dalším nezapomenutelným bylo v neposlední řadě to, že
všichni zdolali obávanou černou sjezdovku pod kabinkovou dráhou a nikomu se nic nestalo.
Nesmíme zapomenout na další třídy, protože jednoznačně kladné ohlasy jsou pozvánkou na příští rok, kdy se uskuteční
další lyžařský kurz ZŠ a MŠ Studenec
Na podkladě žákovských výpovědí
zpracoval Mgr. Petr Baudyš
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Vědomostní soutěže
dějepiSná olympiáda a olympiáda Z čeSkého jaZyka
V lednu (16. 1.) proběhlo v Semilech okresní kolo Dějepisné olympiády, kam postoupili naši tři nejúspěšnější žáci ze školního kola: Daniel Mečíř, Matouš Kuřík a Magdaléna
Chrástová. Tematickým zaměřením letošního ročníku bylo „Dlouhé století se loučí
(1880–1920)“. V okresním kole, kterého se zúčastnilo 37 soutěžících, se našim žákům
také dařilo: Matouš Kuřík obsadil 13. místo, Daniel Mečíř 14. místo a Magda Chrástová
18. místo. Všem žákům gratulujeme!
23. 1. 2020 proběhlo opět v Semilech okresní kolo Olympiády z českého jazyka žáků
8. a 9. tříd. I zde jsme byli úspěšní. Daniel Mečíř obsadil 4. místo a Magda Chrástová obsadila 21. místo.
Mgr. Monika Mečířová, vyučující D a ČJ

FyZikální olympiáda
V lednu (16. 1.) proběhlo v Semilech okresní kolo Dějepisné
olympiády, kam postoupili naši tři
nejúspěšnější žáci ze školního
kola: Daniel Mečíř, Matouš Kuřík
a Magdaléna Chrástová. Tematickým zaměřením letošního ročníku bylo „Dlouhé století se loučí
(1880–1920)“. V okresním kole,
kterého se zúčastnilo 37 soutěžících, se našim žákům také dařilo:
Matouš Kuřík obsadil 13. místo,
Daniel Mečíř 14. místo a Magda
Chrástová 18. místo. Všem žákům
gratulujeme!
23. 1. 2020 proběhlo opět
v Semilech okresní kolo Olympiády z českého jazyka žáků 8. a 9.
tříd. I zde jsme byli úspěšní. Daniel Mečíř obsadil 4. místo
a Magda Chrástová obsadila 21.
místo.
PaedDr. Dana Synková,
vyučující fyziky
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Školní kolo V recitaci 2019
Letošního kola se zúčastnilo cca 70 recitátorů. Již
tradičně prvňáci přednášeli mimo soutěž v počtu patnácti statečných. Pochvalu zaslouží jistě za odvahu vystoupit před spolužáky z prvního stupně a za nadšení,
s jakým básničky odříkali.
V kategorii 2., 3. tř. už bychom texty čekali delší,
problémem stále zůstávají vady výslovnosti. To se ale
netýká vystoupení Oldíka Šimka, Honzíka Mejsnara
a Emičky Hákové, kteří se umístili v tomto pořadí a za
svůj výkon by se nemuseli stydět ani o kategorii výš.
Hodně záleží i na výběru textu, což někteří stále podceňují. Málo totiž někteří listují v knížkách a naopak
moc „brouzdají“ na internetu.
Kategorie 4., 5. tř. se také představila v hojném
počtu, nejvíce zazářila Lucka Šimková, která svými výkony a velmi skromným projevem připomíná Lucku Pekárkovou, naší nej … recitátorskou hvězdičku. Pochvalu
zaslouží také další v pořadí, Markéta Kuříková a Adéla
Lánská. I v této kategorii jsme se ještě potkali se špatnou výslovností, která je pro hodnocení dost zásadní.
Kategorie 6., 7. třída byla zastoupena v malém
počtu, někteří nadšení recitátoři nám odjeli na lyžařské soustředění a básničky, tzv. „hitovky“, jako zmatená
teta bez brýlí nebo ufoni už porotu moc nenadchly.
V pořadí Táňa Hamáčková, Viky Čapková, Péťa Ottová
zachraňovaly situaci a za své výkony zaslouží pochvalu. Tato kategorie se porotě jevila jako nejslabší, jak
co do počtu, tak i ve výběru i přednesu textu.
Kategorie 8., 9. třída nás naopak mile překvapila. Odhodlalo se nakonec víc recitátorů, než bychom si mysleli,
texty měli dobře vybrané, přednes se jim dařil. Eliška
Olosová předvedla opravdovou poezii a zvítězila naprosto jasně. Její přednes neovlivnila ani čerstvě popálená
kolena, berle a fakt, že přednášela bez mikrofonu. Příjemně překvapila Lucka Paučková, která dokázala přednášet velmi procítěně a Bára Horáková si též své
vystoupení užila. Radim Link recitoval v angličtině, pan
učitel Zahradník konstatoval, že to bylo v pořádku, byl
jeden z mála, který rozuměl, tak nezbývá, než mu věřit.
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Doprovodný program zajistila hudebně nadaná děvčata tzv. velká a malá Lucka, klavír a příčná flétna, krásně jim to znělo… a to spolu hrály poprvé. Devátá A všechny pozvala na pohádku „Ať žijí duchové“, Tomáš Tropp přečetl vtipný text od Šimka
a Grosmana, děvčata ze šestých tříd vytvořila sbor a za doprovodu Ewy Farné zazpívala
krásnou vánoční píseň. Dík patří naší „superrychlé“ porotě … báječně se shodnou …
Z. Erbenové, P. Ottové, P. Sese, D. Chrástové. Ceny do soutěže zakoupila škola, za to dík
vedení školy, stejně jako za úpravu rozvrhu v průběhu celého dne. Od 8:30 do 14 h Vás
ráda a nadšeně soutěží provedla
Mgr. Romana Macháčová

paVí Vejce a jiné oVoce
Dne 26. 11. 2019 se žáci 4.A zúčastnili programu s názvem „Paví vejce a jiné
ovoce“, který pořádal KCEV Krtek Vrchlabí. Mnoho zajímavého o ovocných
stromech, různých odrůdách jablek a sadu v klášterní zahradě nám sdělil pan
Ing. Bílek. Překvapením a velkým zážitkem pro žáky byla degustace různých
druhů jablek. Pracovnice Martina nás seznámila se zvířaty a ptáky z místní
záchranné stanice, kterou jsme si mohli prohlédnout. Děti pracovaly ve
skupinách a program si užily. Pěkně to ve své slohové práci popsala Laura
Buďárková a někteří žáci nakreslili zdařilé obrázky inspirované záchrannou
stanicí. Získali jsme pěkný propagační materiál, který využijeme v hodinách
přírodovědy. Krakonošovy komiksy udělaly dětem velkou radost. Těšíme se již
na lednové setkání, kde nás čeká pozorování jelenů a mnoho zajímavostí o lesní
zvěři.
Žáci 4. A a třídní učitelka Mgr. Marcela Šebková
34
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navštívili nás opět pernštejni
Náš kraj pravidelně navštěvuje skupina historického šermu Pernštejni z Pardubic. Vždy
představí některé historické období s důrazem na dobové souvislosti a vývoj válečnictví.
Žáci 1.–3. ročníku si připomněli historii v programu „Pojďte si hrát na dobu rytířů, princů
a princezen“. V pohádce o statečném princi, princezně a strašlivém loupeživém rytíři Breburdovi, který se rozhodl, že získá ruku princezny, trůn i královský poklad, opět zvítězilo dobro
nad zlem. Dětem se pohádka moc líbila.
Pro žáky 4.–7. ročníku vybrali pedagogové téma TŘICETILETÁ VÁLKA. Kladem představení
je vždy zapojení žáků do průběhu vystoupení. „Na vlastní kůži“ se tak opětovně seznámili
s důležitými událostmi a osobnostmi daného období, tj. první poloviny 17. století (např. defenestrace, bitva na Bílé hoře, vražda velitele císařských vojsk Albrechta z Valdštejna v Chebu,
Vestfálský mír), ale i s různými druhy zbraní a vojenské taktiky. Dramatické a překvapivé okamžiky přinesl nejenom tradiční souboj s meči, ale i kostýmní variace a herecké výkony protagonistů.
Žáci i jejich učitelé si obohatili svoje znalosti a opět poznali, že historie nemusí být jen
suchým výčtem historických dat.
Mgr. Jiří Zahradník

kurZ plavání
V měsíci listopadu ukončili žáci 4. tříd výuku plavání. Během dvouletého kurzu se žáci
vylepšili v plavání, nebojí se již potopit hlavu, splývat, umí skákat do vody a někteří dokonce
i šipkou. Jsou z nich již velcí borci. Zvládli plavat na čas i na výdrž, naučili se dalším stylům
plavání a zcela všichni překonali prvopočáteční obavy z vody.
Na závěr tříletého kurzu obdrželi od plavčíků Mokré vysvědčení, kterým se hrdě pochlubili
rodičům.
Těší se, že předvedou své dovednosti
při
další návštěvě
plaveckého bazénu s rodiči.
M. Šebková
4. A a 4. B
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STUDENECKÝ-ZPRAVODAJ-1-0220-64+4.qxp_Sestava 1 24.02.20 14:51 Stránka 36

Studenecký zpravodaj

1 I 2020

rautIs pOnIklá
V rámci plnění šablony „Projektový den mimo školu“ navštívily děti z druhých tříd ponikelskou dílnu na výrobu perličkových vánočních ozdob Rautis.
Seznámili jsme se s výrobou
ozdoby od začátku do konce
(foukání, stříbření, barvení, malování, dělení na jednotlivé korálky,
navlékání na drátky a tvoření).
Sami jsme si vyzkoušeli, kolik
práce nám dá výroba jednoduché vánoční hvězdičky na stromeček. Práce nás bavila a všichni
jsme hvězdičku zdárně dokončili.
V krámku jsme si nakoupili další
vánoční ozdoby, kterých tam
mají opravdu hodně. Před školou
na návsi mají děti z Poniklé o zábavu postaráno. Hrací prvky
s vodou se všem moc líbily.
V předvánoční době není sice
ideální hrát si s vodou, ale když je
to tak zábavné. V místním bufetu
si děti nakoupily laskominy
a hurá zpět do školy ve Studenci.
Tento školní den byl pro nás
ideální, protože jsme se vůbec
neučili. Až si na vánoční stromek
pověsíme ozdobu vlastní výroby,
vzpomeneme si na příjemně
strávené dopoledne v Poniklé.
Díky šablonám si děti platily
pouze dopravu a to potěší.
Mgr. Pavlína Ottová
Mgr. Ivana Kučerová
třídní učitelky
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tonda obal na cestách
V úterý 4. 2. 2020 se všichni žáci naší školy postupně zúčastnili vzdělávacího programu
Tonda obal na cestách. Tři lektoři během jednoho dne ve všech třídách s dětmi mluvili
o tom, co je recyklace, v čem spočívá a proč je téma odpady aktuální a důležité. Nejhoršími
odpady jsou určitě plasty, kterých je mnoho, zůstávají v přírodě a hromadí se i v moři a největšími znečišťovateli moří jsou Čína, Indie, Filipíny, Indonésie, Thajskou a Vietnam. Předpokládá se dokonce, že v roce 2050 bude váha plastů v moři větší než váha ryb v mořích.
Česká republika patří ke špičce v třídění odpadů, na rozdíl třeba od USA, které se třídění
plastů nijak zvlášť nevěnují. Lektoři ukázali žákům pyramidu, která znázorňovala 5 možností nakládání s odpady. Nejčastější způsob u nás v ČR je skládkování, skládkujeme více
než polovinu zbytkového odpadu, zatímco většina západoevropských zemí neskládkuje
vůbec. Další možností nakládání s odpady je jejich energetické využití, tedy spalovny.
Česká republika má v současné době 4 spalovny. Nejvíce jich má Francie (170), Německo
(68), Švýcarsko (30) nebo Polsko (8). Dokonce i popel ze spaloven lze také využít – na
beton. Dalším stupněm na pyramidě nakládání s odpady je recyklace, díky níž máme nové
výrobky z vytříděných odpadů. Během programu si žáci sami vyzkoušeli, jak by vytřídili
jednotlivé odpady. Většinou byli velmi úspěšní, dle lektorů dokonce lepší než mnozí dospělí. Nejčastější chybou bylo zařazení žárovek do správného odpadu – ty běžné patří do
směsného odpadu nebo na sběrný dvůr, ty úsporné na sběrný dvůr, obsahují totiž rtuť,
která je jedovatá. Na druhém místě pyramidy byla možnost znovuvyužití obalů a materiálů, tedy to, že když už mám igelitovou tašku, tak ji používám do jejího zničení. Na vrcholu
pyramidy je předcházení produkce odpadů. Byla jsem ve skupině s žáky 9. B, a velmi mě
potěšilo, že žáci dokázali vymyslet příklady toho, jak bychom mohli předcházet vytváření
odpadů – například bezobalové obchody, látkové tašky na nákup, vlastní láhev na pití do
školy místo každodenního kupování pet lahví. Když jsem přišla domů, dostala jsem ještě
jednou přednášku o tom, co a kam mám vytřídit od mého prvňáčka.
Program Tonda obal na cestách byl skvěle přizpůsoben dětem různého věku.
Děkujeme.
Ing. Mgr. Veronika Plůchová
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kurz pletení z pedigu pro veřejnost
Otázka „Proč pleteš košíky jen se žáky z výtvarných kroužků?“ mě inspirovala k uskutečnění kurzu pro veřejnost, který začal v lednu tohoto roku na naší škole. Každé pondělí se scházíme v pozdní čas v ateliéru školy a s nadšenými zájemci (nejen ze Studence)
zakládáme osnovy, pleteme
opletky z pedigu, šény, band
pásku a dalšího materiálu
k tomu určeného. Účastníci
kurzu (ženy i muž!) jsou vzornými žáky, jejich snaha a píle
jsou obdivuhodné. A já jim moc
děkuji. Po 3–4 hodinách jsme
unavení, ale odcházíme s dobrým pocitem a už se těšíme na
další setkání a nový košík.
Mgr. Iva Exnerová
lektorka kurzu

škOlní
spOrtOvní klub
Florbal
Rekordní a plný překvapení byl Jilemnický okrskový florbalový turnaj mladších žáků
a žákyň. Poprvé v historii se ho účastnilo všech pět škol (Jilemnice Komenského, Gymnázium Jilemnice, Studenec, Horní Branná a Roztoky) a to v obou kategoriích. Znamenalo to účast přes sto hráčů a hráček a také pořádnou porci dvaceti odehraných utkání.
V kategorii chlapců byly boje velmi vyrovnané a překvapivým, ale zaslouženým vítězem
se stala ZŠ Roztoky, která jako jediná prošla turnajem bez porážky a předváděla vyrovnané výkony po celý turnaj. Rekordně málo bodů letos stačilo na postup do kola okresního, a to konkrétně pět. Ty se podařilo nasbírat chlapcům ze ZŠ Jilemnice Komenského,
kteří při skóre 2:2 (jedno vítězství, 2 remízy a jedna prohra) postupují. Dalšími v pořadí
byli chlapci ZŠ Horní Branná se čtyřmi body, ti předčili ZŠ Studenec, který také získal
čtyři body, jen díky lepšímu vzájemnému zápasu. Posledním ve vyrovnaném turnaji byli
chlapci Gymnázia Jilemnice, ti uhráli tři remízy a jednou prohráli, získali tak tři body
a uzavřeli vyrovnanou tabulku turnaje.
38
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V kategorii dívek byly suverénními vítězkami hráčky Gymnázia Jilemnice se ziskem deseti bodů, při drtivém skóre 11:1. Druhé postupové místo obsadily hráčky ZŠ Jilemnice
Komenského a to především díky tomu, že se dokázaly gólově prosadit na rozdíl od dalších
týmů. Třetí v pořadí skončilo družstvo dívek ze ZŠ Studenec, které sice předvádělo dobrou
hru, ale nedokázalo se gólově prosadit, tři zápasy s nulou v kolonce vstřelených branek
jsou toho nemalým důkazem. Na čtvrtém místě skončily dívky ze ZŠ Horní Branná, které
sice nevstřelily jedinou branku, ale i tak za dvě remízy končí před poslední ZŠ Roztoky.
Studeneckou školu reprezentovali – kategorie chlapců: Daniel Vavák, Samuel Mečíř,
Radek Tauchman, Petr Pochop, Šimon Horáček, Miroslav Ježek, Patrik Hájek, Josef Šedivý
a Vojtěch Trejbal. Kategorie dívek: Markéta Bandyková, Nela Krebsová, Barbora Bulušková, Jolana Kolářová, Aneta Zbranková, Zuzana Tomášová, Gábina Hubálovská, Magdaléna Tomášová, Petra Brožová, Karolína Pavlová, Barbora Chrástová a Petra Ottová.
I v kategorii starších se nám sešlo všech pět škol okrsku Jilemnice (Jilemnice Komenského, Gymnázium Jilemnice, Studenec, Horní Branná a Roztoky). Znamenalo to znovu
po týdnu účast přes sto hráčů a hráček a také řádnou porci dvaceti utkání.
V kategorii dívek byly suverénními vítězkami hráčky ZŠ a MŠ Studenec se ziskem plného počtu bodů, při drtivém skóre 11:0. Celý tým hrál velmi dobře, pochvalu zaslouží
všechny hráčky. Na rozdíl od ostatních týmů se i gólově dokázal prosadit, především
díky trojici Bartoňová, Pekárková, Štefanová. Spolehlivě zachytala Huřťáková. Druhé postupové místo obsadily hráčky Gymnázia Jilemnice, kterým k postupu stačila tři hubená
vítězství 1:0 a celkové skóre 3:3. Třetí v pořadí skončilo družstvo dívek ze ZŠ Jilemnice
Komenského, které sice skórovalo hned sedmkrát, ale důležité souboje s prvními dvěma
týmy prohrálo s nulou na kontě vstřelených branek. Čtvrté místo obsadily dívky ze ZŠ
Horní Branná, které přehrály ve vzájemném zápase dívky ze ZŠ Roztoky.
V kategorii chlapců paradoxně o postupujících rozhodoval poslední tým tabulky ZŠ
Horní Branná, který remízovým výsledkem sebral body jak třetímu Studenci, tak i druhému
Gymnáziu Jilemnice. Méně to mohlo mrzet hráče Gymnázia, kteří ve vzájemném souboji
porazili Studenec 1:0 a tomu tak nepomohla ani výhra s pozdějším vítězem turnaje ZŠ Jilemnicí Komenského k postupu. Ve výčtu nám ještě chybí tým ZŠ Roztoky, který po vítězství
nad Horní Brannou obsadil čtvrté místo. Oba týmy si tak prohodily pořadí z turnaje dívek.
Turnaje obou kategorií (mladších i starších), přinesly spoustu zajímavých soubojů,
krásných branek a především zjištění, že fair-play a slušné chování ještě ze školního
sportu nevymizelo. Přestože hrálo přes 200 hráčů a hráček dvaceti týmů ve čtyřiceti zápasech, nedošlo během turnajů k jedinému hrubému faulu, nefair souboji, či slovnímu
výpadu proti rozhodčímu. Hráči i hráčky k sobě měli úctu a dokázali se i jeden druhému
omluvit. To se dnes, v době honby za výsledky, již moc nenosí a pochvalu tak zaslouží
všichni účastníci i jejich vedoucí, kteří výběr hráčů provedli a během turnajů na ně dohlíželi. V neposlední řadě patří poděkování rozhodčím a organizátorům turnaje,
Mgr. Petru Baudyšovi (ZŠ Studenec) a Mgr. Milanu Tryznovi (ZŠ Jilemnice Komenského).
Studeneckou školu reprezentovali – kategorie chlapců: Petr Hájek, Daniel Mečíř, Daniel Krebs, Jan Štefan, Aleš Čapek, Roman Hubálovský, Ondřej Viater, Jakub Herman,
Vlastimil Sladovník, Václav Svatý a David Bachtík.
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Kategorie dívek: Karolína Huřťáková, Markéta Štefanová, Lucie Pekárková, Iveta Bartoňová, Lucie Cermanová, Helena Horáčková, Karolína Ježková, Pavlína a Tereza Votočkovy, Petra Mašková, Magdaléna Chrástová a Michaela Tauchmanová.
Starší dívky poté postoupily na okresní turnaj do Turnova, kde však byly oslabeny
o tři důležité hráčky (Kája Huřťáková, Majda Chrástová, Markéta Štefanová), které si plnily
tréninkové povinnosti v jiných sportech. I tak obsadily vynikající druhé místo za vítěznou
školou z Lomnice.
Mgr. Petr Baudyš

Zimní olympijské hry dětí a mládeže očima studeneckých závodníků
V neděli ráno jsme vyrazili směr Jáchymov. Jen co jsme se ubytovali v hotelu v centru
města, přesunuli jsme se na zahájení ODM do Karlových Varů. Na zahájení, které moderoval Libor Bouček, jednotlivé kraje uvítali hejtman Karlovarského kraje, předseda ČOV,
legenda dostihového sportu Josef Váňa, předsedkyně Českého svazu fair play Květa Jeriová-Pecková aj. Byl zapálen olympijský oheň a složen olympijský slib. Zahájení vyvrcholilo koncertem Mikolase Josefa.
Hned v pondělí jsme měli první závod, kterým byl sprint na Eduardu. Závod byl velmi
rychlý, takže malé zaváhání, bylo velmi znát, což se nám dost vymstilo. Nakonec z toho
byly ale super výsledky: Honza 7. místo, Marky 4. a Barča 7. Odpoledne jsme měli volno,
a tak jsme se šli zregenerovat do wellness.
V úterý byl volný den, tak nás kromě každodenního ranního proklusnutí a volného
tréninku žádná fyzická zátěž nečekala. Nejdříve jsme chtěli jet na snowboard cross, ale
nakonec jsme nějakou náhodou skončili na paralelním slalomu. Potom jsme pokračovali
na běžecké lyžování na Fichtelberk, zde jsme měli jen vymezené území, kde jsme se
mohli pohybovat, protože nás tam další den čekal závod. Odpoledne jsme se jeli kouknout na krasobruslení, byla nám tam ale strašná zima, takže když jsme přijeli zpátky na
pokoj, dlouho nám trvalo, než jsme se zahřáli.
Ve středu nás čekala krátká trať na Fichtelberku, kde se nám dařilo i nedařilo: Honza
8., Marky 2., Bára závod diskla. Odpoledne nás trenéři za odměnu vzali do cukrárny.
Ve čtvrtek byly poslední závody – štafety, opět na Eduardu. Market jela s Honzou
a Bára s Oliver Habánem, který také reprezentoval Liberecký kraj v LOBu. Honza s Marky
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se umístili na 5. místě. A Bára s Oliverem skončili na 4. místě. Večer jsme se přemístili do
Karlových Varů na slavnostní zakončení olympiády dětí a mládeže. Zde bylo také vyhlášení nejúspěšnějších krajů. Již trochu tradičně vyhrál náš kraj – Liberecký. Na tomto umístění jsme i my měli nemalé zásluhy – v hodnocení sportů se liberecké holky v naší
disciplíně LOB umístily na 1. místě a liberečtí kluci na 3. místě. Na závěr slavnostního
ukončení vystoupil zpěvák Thom Artway.
V pátek dopoledne jsme si sbalili kufry a vyrazili zpět do Studence. Moc jsme si to
užili, bylo to super!
Markéta Štefanová, Barbora Chrástová a Jan Štefan

mini jizerská vZp pojišťovny
I 53. ročník Jizerské padesátky doprovázel závod pro děti Mini Jizerská VZP pojišťovny. Ze Studence dorazil do Bedřichova autobus plný závodníků a fandících rodičů.
A rozhodně se naši v nabité konkurenci neztratili: Alice Kosáčková obsadila 1. místo, Johana Háková 3. místo, Kamila Klouzová 1. místo, Laura Buďárková 2. místo, Max Pacholík
3. místo, Barbora Chrástová 2. místo, Petra Brožová 3. místo, Vojtěch Trejbal 1. místo,
Matěj Tauchman 2. místo, Šimon Horáček 3. místo.
Studenecká škola také ovládla soutěž škol. Závody se těší velké mediální pozornosti,
a tak někteří dávali své první rozhovory do mikrofonu komentátorům či televiznímu
zpravodajství. Díky četným sponzorům si všichni kromě zážitku ze závodu odváželi
i mnoho dárků: čepice, nákrčníky, pastelky, bonbonky, fotografie z fotokoutků a pro
školu šekovou poukázku od firmy Hervis sports v hodnotě 10000 Kč k nákupu sportovního zboží.
Velké poděkování zaslouží i trenérský doprovod Jaroslav Hák, Vladimír Junek a Michal
Hák, kteří se společně s trenéry starších závodníků Josefem Bourou a Petrem Plecháčem,
se našim závodníkům vzorně věnují celý rok. Už se těšíme na další ročník!
Klára Štefanová

41

STUDENECKÝ-ZPRAVODAJ-1-0220-64+4.qxp_Sestava 1 24.02.20 14:51 Stránka 42

Studenecký zpravodaj

1 I 2020

knIhOvna
Ohlédnutí za rokem 2019

Milí čtenáři, podívejme se, co se událo v uplynulém roce v naší knihovně. Přibylo 220
nových knih, bylo odepsáno 141 zastaralých knih. Knihovní fond tak přesáhl 6 tis. knih,
konkrétně 6022 knih. (Pro srovnání – při znovuotevření knihovny v r. 2001 bylo v knihovním fondu 3052 knih.) Na nákup knih bylo vynaloženo 30 tis. Kč. Bylo zapotřebí také
získat nové prostory pro ukládání knih – na jaře bylo dětské oddělení reorganizováno,
staré nevyhovující regály knihovnu opustily a na získané místo byly postaveny moderní
skladné regály z Ikey.
Knihovnu v r. 2019 navštěvovalo 273 čtenářů, z toho 63 dětí do 15 let. Čtenáři nás
navštívili 1463×, vypůjčili si 5147 výpůjček, z toho činila beletrie pro dospělé 3987, beletrie pro děti 839, naučná pro dospělé 201, naučná pro děti 100, časopisy 20.
Nejpůjčovanější knihy byly, podobně jako v předchozím roce, romány Aleny Mornštajnové (letos k nim přibyla novinka Tiché roky), Hany Marie Körnerové (letos Hlas kukačky), Jojo Moyesové. Stálicemi jsou romantické romány a historické romance
oblíbených autorek jako je Kathleen Woodiwiss, Kristin Hannah, Judith McNaught,
Amanda Quick, Jennifer Blake, Johanna Lindseyová, Lisa Kleypas. Zaujaly také společenské romány Jodi Picoultové a další romány, které se vrací k tématu 2. sv. války a holocaustu (Jsou světla, která nevidíme od Anthonyho Doerra). Stále oblíbené jsou thrilery
(Peter May, Tim Weaver, Tess Gerritsen, Angela Marsons a další) a detektivní romány, také
od českých autorů (Michaela Klevisová a další).
Nejpůjčovanější povinnou četbou byla letos novela Petr a Lucie od Romaina Rollanda. U dětí měla úspěch Abeceda slušného chování pro děti, Špalíček pohádek Františka Hrubína, Lední medvídku, vezmi mě s sebou! (Hans de Beer), Velké dobrodružství
Pepíka Střechy (Pavel Čech), Strašidýlko Stráša (Alena Mornštajnová).
Těšíme se na další setkávání v knihovně!
Helena Soukupová
Přírůstky za poslední období
PRO DOSPěLé
Petra Dvořáková: Chirurg
Nora Robert: Když přijde soumrak
Hannah Howell: Náčelník z vysočiny
Lucinda Riley: Sestra s perlou
Hannah Howell: Zachránce z vysočiny
Lucinda Riley: Sestra ve stínu
Tess Gerritsenová: Neznámá
Lisa Gardner: Smrtící samota
David Morrell: Na hraně temnoty
Michaela Klevisová: Zlodějka příběhů
Lucinda Riley: Sedm sester 1.
Michaela Klevisová: Dům na samotě
Sarah Maasová: Království popela
Michaela Klevisová: Kroky vraha
Jo Nesbö: Nůž
Patrik Hartl: Nejlepší víkend
Colleen Hooverová: Možná jednou
André Maurois: životopis lorda Byrona
Colleen Hooverová: To nejlepší v nás
Teresio Bosco: Don Bosko
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Maria C. Ziescheová: Dokonalá svoboda
Marie Holková: Terezka Martinová
Ladislav Kubíček: O svobodě
Ruth Rendellová: Třikrát v blízkosti vraha
PRO DěTI
Ester Stará: A pak se to stalo!
Astrid Lindgrenová: Strašidlo Sušinka
Meryl Doneyová: O ustaraném vrabečkovi

1 I 2020

Tim Weaver: Ztracený
Karel Čapek: Kniha apokryfů
Miroslav Kubát: Album starých Krkonoš
Pavel Augusta: Naše vlast
Iny Lorentzová: Matkytánka
Náramky přátelství
Enid Blytonová – pět detektivních příběhů pro děti

pozvánka do knihovny
Máme před sebou nový rok. První kroky jsou za námi. Nechala jsem se inspirovat
myšlenkami Alberta Einsteina a několik jich sem položím. Nevíme, co nám tento rok
chystá, nevíme, kam nás zavedou naše cesty. Kéž jsou to cesty vedoucí k dobrému pro
nás i naše blízké.
„Logika tě dostane z bodu A do bodu B. Představivost tě dostane všude.“
„Existuje tisíc způsobů, jak zabít čas, ale žádný, jak ho vzkřísit.“
„Život je posvátný, tj. je nejvyšší hodnotou, od níž se odvozuje hodnocení čehokoliv
dalšího.“
S novým rokem je vytvořená i nová Čtenářská výzva. Musím přiznat, že letos je v ní
obsaženo opět několik skutečných oříšků, které rozlousknout nebude snadné. Kompletní seznam témat pro rok 2020:
10. Kniha autora, od kterého jste ještě nic nečetli
1. Kniha, jejíž autor letos oslaví (oslavil) kulatiny
11. Kniha autora, který získal cenu E. A. Poea
2. Kniha, která má v názvu den v týdnu
3. Kniha, jejíž hlavní postava má vaše vysněné po- 12. Kniha, která je na Databázi knih v době čtení
méně než 20x v Přečtených
volání
13. Kniha od dánského autora
4. Kniha, která má na obálce květinu
14. Kniha básní
5. Kniha, jejíž hlavní hrdina trpí psychickou poruchou
15. Kniha, jejíž obálka se vám nelíbí
6. Kniha, která vás zaujala svým názvem.
16. Kniha, která má v názvu slovo „aneb“
7. Kniha o holokaustu
17. Kniha, ve které se odehrává svatba nebo pohřeb
8. Kniha s názvem vystihujícím vaši osobnost nebo
18. Kniha, jejíž název je na obálce červenou barvou
náladu
19. Kniha poprvé vydaná v roce 2020 (nová kniha)
9. Kniha, jejíž první věta začíná zájmenem
20. Kniha, která nesplňuje ani jedno z předešlých
témat letošní výzvy
Připojuji několik komentářů ke knihám, těším se, až se naše cesty v novém roce protnou
a my se setkáme, třeba právě v naší knihovně.
Ludmila Tauchmanová
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hOn na mrtvÉhO
Tim Weaver
Setkání s novým autorem nemohlo dopadnout lépe. Musela bych dlouho pátrat
v paměti, kdy mě hned první kapitola připoutala ke knize a k hlavní postavě. Příběh je
vyprávěný plynule, s přibývajícími stránkami
naskakuje husí kůže a jen si přejete, aby to
dopadlo alespoň trochu pozitivně. Protože
škody, jež člověk dokáže napáchat na jiném
člověku a to mnohdy „ve jménu dobra“, jsou
často zničující. Kniha doporučení ani nepotřebuje, každý, kdo ji otevře, bude zřejmě obracet strany tak rychle, jak jen to půjde, i když
souhlasím s názorem, že závěr je poněkud
překombinovaný, ale jde o autorovu prvotinu!
Postavu Davida Rakera jsem si oblíbila
okamžitě a těším se na další setkání s ním.
Jak by to mohlo být jiné, když on považuje
Smrtonosnou past za nejlepší antidepresivum na trhu!
Raději nebudu nic jiného prozrazovat,
i když mě svrbí prsty. Čtěte a uvidíte sami.
Jeden z nejlepších thrillerů, co jsem v poslední době četla. Jen zapojení policie, nebo
spíše její nezapojení, je pro mě trochu záhadou.
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kdO mI pOmůže?
judith McNaught
Ženské romány s detektivní zápletkou
patří mezi mé oblíbené. Tento příběh jsem již
kdysi četla a jsem ráda, že i s odstupem času
se mi stále líbí
zápletka, nezapomněla jsem
kdo je kdo, a tak
jsem si mohla
vychutnávat
jemné odstíny
příběhu a velmi
dobře popsané
charaktery postav. Napínavé,
dobrodružné.
Pro chvíle odpočinku ideální.
přede mnOu se neschOváš
Mary higgins Clark
S přibývajícími léty už vím, co mohu od
své oblíbené autorky očekávat. Odpočinkové čtení s trochou napětí, předvídatelné
rozuzlení, ale víte co? Ani trochu mi to nevadí. Přečteno rychle a opět mě naplnilo
úžasem, jak vysoko dokáže ve svém věku
paní spisovatelka udržet tu laťku čtivého
ženského románu s detektivní zápletkou.
Tentokráte bez spoluautorky a jsem za to
ráda, protože její samostatně napsané knihy
jsou prostě lepší. Nebo mi to alespoň tak připadá. Děkuji za příjemnou chvíli odpočinku
a budu se těšit na další. Hlubší myšlenky
spojené s vírou, nebo přítomnost duchovních osob, které se snaží rodině pomáhat
v těžkých chvílích, se teď vyskytují v díle paní
spisovatelky častěji, než dříve. Snad každý
s přibývajícími roky „vyjede více na hlubinu“,
proč by spisovatel měl být výjimkou? Smysl

STUDENECKÝ-ZPRAVODAJ-1-0220-64+4.qxp_Sestava 1 24.02.20 14:51 Stránka 45

Studenecký zpravodaj

a hloubku hledáme na různých
místech, mezi
lidmi i o samotě
a ano, i v knihách.
Napsáno, když
autorce bylo 91
let! Žasnu, žasnu,
žasnu a trochu
závidím,
ale
v dobrém.

smrtící bílá
Robert Galbraith
Směle přirovnám k prvnímu dílu série,
který byl dosud mým nejoblíbenějším. Vyšetřování zlehka se rozbíhající, vztahy pomalu se komplikující. Zkrátka 700 stran
výborného čtení, kterým úžasná spisovatelka přiměje čtenáře, aby se stal součástí
příběhu. Pokud čekáte brutální scény, budete asi zklamaní. Pro mě bylo svátkem mít
čas vzít knihu opět do ruky a posunou se
s oblíbenými hrdiny v příběhu o kousek
dál. Zajímavé zvraty ukazující na různé podezřelé. Tentokráte jsem ani netipovala,
bylo mi celkem jedno, kdo to nakonec
bude. Joanne K. Rowlingová totiž natolik
zpříjemní cestu,
že cíl se pro mě
stává koncem příjemného setkání.
Takže se těším na
další díl. S příležitostným čtením
je trochu problém ohledně objemu knihy, špatně se cpe do kabelky.

1 I 2020

arIstOkratka ve varu
Evžen Boček
S naprostým klidem hodnotím stejně
vysoko, jako první díl. Už je to nějakou
dobu, co jsem měla možnost číst první část
a přečtené knihy se snažím nesrovnávat.
Ano, je to podobné, ale když jsem se
během čtení příběhu dusila smíchem, aby
si o mě doma nemysleli, že mi chřipka
vlezla na mozek, a stejně jsem se neudržela a smála se chvílemi nahlas, tak si nemohu pomoci. Ono tolik knih není,
u kterých se můžeme svobodně rozesmát.
Příprava tatínka k proslovu svatebčanům,
kde apeloval na to, aby se naučili šetřit, neměla chybu. Jediné nad čím opravdu přemýšlím, je to, jak autor vždy vyzraje na
GDPR ??? Každá kniha mívá v záhlaví, že
podobnost s osobami je čistě náhodná,
což určitě o těchto knihách neplatí. Nu –
nevím, napadá mě jediné, že zmiňované
osoby mají procenta z tržeb. Ovšem v případě královské anglické rodiny to asi neobstojí. . . takže otázka zůstává.
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sbOr dObrOvOlných hasIČů studenec

OhlÉdnutí
Za uplynulým rOkem 2019
V lednu jsme plánovali náš tradiční Hasičský bál. Přípravy začaly již 11. ledna, kdy
ženy připravily losy na tombolu a zvaním týden před bálem. Podruhé se ženy i muži sešli
v sobotu dopoledne před bálem, aby pomohli připravit a vyzdobit sál. Dopoledne také
nastoupily ženy do kuchyně a vařily dobroty na večer. Bál začal ve 20 hodin a sálem se
rozléhaly písničky studenecké skupiny Člověče, nezlob se. Kolem deváté hodiny příchozí
zhlédli taneční vystoupení našich starších dětí. Všem se to moc líbilo. Děkujeme ještě
jednou všem sponzorům za krásné dary.
Letošní Tajný hasičský výlet byl naplánován na 4. května a opět se vydařil. Tentokrát
jsme na Horkách odbočili „doleva“. Naší první zastávkou byla Elektrárna v Poříčí, kde největším zážitkem byla jízda výtahem do výšky 42 m. Do výtahu o velikosti tak 2 × 1, 5m se
vešlo 19 hasičů. Další zastávkou byl pivovar Olivětín. Po krásné prohlídce proběhla degustace. Ochutnali jsme pivo Opat, tmavá 14, grepové, pepřové i konopné. Dále nás autobus
odvezl na oběd. Tentokrát jsme se výborně najedli u Švejka v Meziměstí. Po obědě jsme
ještě navštívili Benediktinský klášter, kostel sv. Vojtěcha a celý den zakončili výbornou večeří v Tankovně U Učíků ve Vrchlabí. Počasí bylo letos opravdu aprílové. Chvíli svítilo sluníčko, chvíli pršelo a dokonce i část cesty chumelilo. Děkujeme za krásný výlet.
V úterý 7. května se konalo tradiční posezení u příležitosti oslavy svátku Sv. Floriána
– patrona hasičů. Tento rok nám počasí přálo i nepřálo. Kdo má rád teplo, poseděl v klubovně a kdo se zimy nebojí, byl venku. Nepršelo, nefoukalo, ale byla pěkná zima, teploměr ukazoval asi 8 °C. Aby bylo venku tepleji, zatopili jsme v udírně a za chvíli z ní voněla
uzená žebra. Moc děkujeme i našim ženám, které upekly ke kávě výborné dobroty.
V sobotu 18. května se konala Okrsková soutěž mužů a žen v Zálesní Lhotě. Za Studenec se zúčastnilo jedno družstvo žen, které skončilo na 5. místě ze 7 družstev a muži
(převážně dorostenci), kteří skončili na 17. místě.
25. května Spolek přátel historických vozidel a Obec Studenec pořádaly 12. ročník
soutěže Studenecké míle. Celý den jsme na této akci zajišťovali občerstvení. Pro účastníky byly připraveny sejkory, párky v rohlíku, zelňačka, klobásy, guláš a letos i palačinky.
V sobotu 15. června jsme se vydali do Čisté u Horek, kde slavili 140 výročí založení
sboru. Odpoledne bylo opravdu krásné a moc jsme si ho užili. Moc děkujeme za pozvání
a za pamětní dary.
V sobotu 22. června jsme přijali pozvání do Martinic, kde sbor slavil 130 výročí. Krásný
průvod nás zavedl na místní fotbalové hřiště, kde již bylo vše připraveno k oslavám. Program byl opravdu plný nevšedních zážitků: ukázka psovodů Policie České republiky, taneční vystoupení, poslechová dechová hudba, ukázka požárního útoku mladých hasičů
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z Martinic a soutěž historických hasičských stříkaček. I my jsme se soutěže zúčastnili
s naší starou stříkačkou a předvedli jsme vše, co naše stříkačka umí a co vše museli naši
předci udělat, než šla voda do hadic i s návštěvou hospody. Moc děkujeme martinickým
hasičům za pozvání.
Letní posezení se konalo 4. července od 17:00 za hasičárnou. Kdo chtěl, dal si kávu
a ochutnal dobré koláče od našich žen. Ostatní si natočili pivo a sedělo se a povídalo.
V sobotu 7. září jsme se sešli již brzo ráno a připravili jsme se na krásné dešťové odpoledne u amfiteátru ve Studenci, kde se konala akce s názvem Krajské dožínky. Přivezli
jsme polní kuchyni a začali péct sejkory. Kolem 14:00 jsme upekli poslední, ale krásné
odpoledne plné nevšedních hostů na pódiu pokračovalo. Nelenili jsme proto a začali
jsme prodávat ještě klobásy z grilu a uzenou krkovičku. Kolem 20:30 jsme začali vše balit
a uklízet.
V sobotu 7. září byl významný den pro našeho kamaráda hasiče Lukáše Vancla, který
si vzal za ženu svoji Romču. My jsme pro ně připravili malý jednoduchý úkol – uhasit
malý domeček. Oba dva jsme převlékli do hasičského a už jsme jen pozorovali, jak společně dokážou tento úkol splnit. Vše dobře dopadlo a domeček byl zachráněn. Nakonec
jsme novomanželům popřáli hodně lásky, štěstí, pohody a trpělivosti na jejich společné
cestě životem a na chvíle pohody jsme jim předali drobný dar.
20. září jsme již po 12. pořádali pro děti a jejich rodiče Hasičské odpoledne zakončené
stezkou odvahy. Děti plnily úkoly, za které dostaly drobnou cenu. Ceny byly letos krásné
i díky příspěvku od obce – děkujeme. Zasoutěžit si s námi přišlo 81 dětí. Stezku odvahy
šlo asi 66 dětí.
Výroční valná hromada se konala 29. listopadu na Obecním úřadu ve Studenci.
Ještě před Vánoci se v sobotu 7. prosince konala akce „Pohoštění obecní polévkou“.
Během celého odpoledne bylo zajištěno občerstvení, o které jsme se postarali my. Přípravy začaly ráno, kdy se v kuchyni základní školy připravilo těsto na krkonošské sejkory.
Odpoledne jsme pak navozili vše potřebné do svých stánků a zatopili jsme v polních kuchyních. Jídla bylo dost. Na zahřátí byl svařák, medovina, grog, káva, čaj. Počasí se neslo
v duchu opravdové zimy. Nechyběl ani sníh.
Ráda bych touto cestou chtěla poděkovat všem lidem, kteří se našich akcí aktivně
účastní a jakkoliv pomáhají.
Miroslava Vanclová
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sOkOl studenec
výstup na strážník
Na rozloučení s rokem 2019 se na
vrcholu Strážníku potkaly téměř tři stovky
lidí, kteří vyměnili teplo vánočního domova za trochu námahy a hodně čerstvého vzduchu. Od studenecké sokolovny
vyrazila více jak stovka pochodníků, ze
Lhoty padesátka, desítky dalších dorazily
samostatně. Na vrcholu účastníky přivítal
starosta Sokola Jaroslav Hák, všichni si navzájem popřáli v novém roce hodně zdraví
a pohody. Dobrou náladu tradičně pomáhali vytvořit manželé Josef a Helena Hákovi se svými hudebními nástroji. Při
minulých setkáních byly připomenuty

různé události ze života našich obcí – význam Strážníku, báchorka o rozdávání řeči,
historie kapličky sv. Prokopa, protektorátní
hranice, budování místní silnice, pověst
o kazatelně J. A. Komenského, studenecké
lyžování, budování sokolovny, byl vzpomenut vývoj budovy národní školy a vloni
došlo na historii zámku.
Tentokrát jsme si připomenuli naše významné rodáky, kteří překročili stín našeho
Strážníku a svým talentem a velkou pílí se
stali světově uznávanými vědci, umělci,
sportovci. A zaslouží si je připomenout i na
stránkách Zpravodaje.

Prof. Ing. Ladislav Frýba, DrSc., dr. h. c. – narodil se 30. 5. 1929 ve Studenci. Jeho otec
byl učitelem, bydleli ve škole, později na zámku. Vystudoval reálné gymnázium v Jičíně
a stavební fakultu ČVUT v Praze. Byl světově uznávaným odborníkem v oboru stavební
mechaniky, obor dynamiky stavebních konstrukcí. Napsal přes 200 vědeckých prací
a zvláště vydáním knih Kmitání těles a konstrukcí při pohyblivém zatížení a Dynamika
železničních mostů se stal známým a citovaným po celém světě. Zmíněné knihy byly
totiž vydány česky, anglicky a čínsky. Přednášel v Austrálii, Indii, Holandsku a především
v Japonsku. Jeho životní heslo „Ani den bez rovnice“ by měli vyznávat i současní maturanti. Zemřel 18. 1. 2019 v Praze.
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Eva Le Peutrec, rozená hendrychová – narodila se 24. 4. 1980 v Hořicích, vyrostla
v Nové Pace. Není sice naši rodačkou, do Zálesní Lhoty však často a ráda jezdila za svými
prarodiči Zdeňkem a Hanou Tomášovou, její matka je Eva Tomášová. Od dětství toužila
stavět mrakodrapy, popudem byl film Skleněné peklo, který viděla v sedmi letech. Vystudovala architekturu v Liberci, na stáži byla v USA. Po studiích odešla do Číny, neznala
jazyk, přesto se tam prosadila. Stavěla především v Šanghaji, později po celém světě.
Svůj první mrakodrap vyprojektovala v Šanghaji v šestadvaceti letech. Provdala se a získala francouzské jméno. Nyní žije se svým manželem a dvěma dětmi na ostrově v Tichomoří. Řídí se heslem: „Ať je cesta sebevíc náročná, vždy je nutno udělat prvý krok.“
Božena Šimková – narodila se 3. 2. 1935 ve Studenci. Rodina žila v domě truhláře a koláře
Karla Makovičky, později Jebavých, nyní Kolářů u kostela. Brzo se odstěhovali do Levínské
Olešnice, otec byl tesař, matka švadlena. Gymnázium studovala v Nové Pace, promovala
na Karlově univerzitě v Praze. Byla spisovatelkou, redaktorkou, pracovala v televizi a v rozhlase. Po roce 1968 upadla v nemilost oficiálních míst a nemohla vydávat pod svým jménem. Je autorkou oblíbených večerníčků Krkonošská pohádka, mnoha dalších pohádek,
detektivních románů, televizních a divadelních her. Zemřela 4. 8. 2018 v Praze.
jiří Šlitr – narodil se 15. 2. 1924 v Zálesní Lhotě. Na jeho rodném domě byla v roce 1997 odhalena pamětní deska. Jeho otec byl řídícím učitelem, gymnázium začal studovat v Jilemnici,
dokončil v Rychnově nad Kněžnou. Vystudoval práva, znám je ale jako hudební skladatel (zhudebnil přes 300 písní, napsal hudbu k deseti celovečerním filmům), zpěvák a malíř. Spolu s Jiřím
Suchým a Ferdinandem Havlíkem založil roku 1959 divadlo Semafor. Dožil se 45 let a za tento
krátký život se dokázal zapsat do vědomí všech dalších generaci. Zemřel 26. 12. 1969 v Praze.
Zdeněk Remsa – narodil se 29. 12. 1928 v Horní Branné. Dětství prožil ve Studenci Na
Špici, jeho otec byl holič. V osmnácti letech byl již členem státního družstva ve skoku na
lyžích, startoval na OH ve Svatém Mořici. Byl mistrem ČSR, po skončení závodní dráhy
byl veleúspěšným trenérem. Byl držitelem Zlatého olympijského řádu. Poslední část života prožil v chalupě ve Studenci. Zemřel 22. 6. 2019.
Květoslava „Květa“ jeriová, provdaná jeriová-Pecková – narodila se 10. 10. 1956 v Zálesní Lhotě, dětství prožila ve Lhotě, nyní žije v Litoměřicích a do Lhoty se často vrací do
rodné chalupy. Do školy chodila ve Studenci, na gymnázium v Jilemnici. Vystudovala Pedagogickou fakultu v Hradci Králové, učila na gymnáziu v Litoměřicích. V sedmdesátých
a osmdesátých letech byla nejlepší československou běžkyní na lyžích. Nejprve byla členkou lyžařského oddílu Sokol Studenec, později SVS RH Jablonec nad Nisou, v letech 1974
až 1984 členkou reprezentačního družstva. Získala tři olympijské medaile (bronz v závodě
na 5 km v roce 1980 v Lake Placid, stříbro v závodě štafet a bronz v závodě na 5 km v roce
1984 v Sarajevu) a bronzovou medaili na 10 km na mistrovství světa v roce 1982 v Holmenkollen. V roce 1984 byla vyhlášena sportovkyní roku ČSSR, ukončila závodní činnost
a provdala se za Zdeňka Pecku, který dokázal vybojovat dva olympijské bronzy a pět medailí na MS ve veslování. Květa nyní pracuje v Českém olympijském výboru.
Jaroslav Hák
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lyžaři v plné sezóně
Letošní zima je na lyžaře hodně krutá.
Není mráz, není sníh, rolba odpočívá v garáži. Na tréninky za sněhem se nejprve muselo na Horní Mísečky, několikrát na
Benecko a záchranou se stal okruh s umělým sněhem ve Vrchlabí. Ve Studenci se lyžovalo jenom dvakrát – 15. 12. a 12. 1.
Příprava byla přesto pravidelná a uspořádány byly i dosud všechny krajské pohárové závody (v Jablonci nad Nisou, na
Benecku, Jilemnická 50 na Horních Mísečkách a v Josefově Dole). Studenecké modré
dresy byly opět vidět na trati i na stupních
vítězů. Diplomy a ceny z krajských závodů
přivezli tito závodníci:
1. pohárový závod v Jablonci nad Nisou (4.
1. 2020) – 1. místo: Markéta Štefanová,
Jan Štefan, 2. místo: Zuzana Bourová,
2. pohárový závod na Benecku (12. 1.
2020) – 1. místo: Jan Štefan, 2. místo:
Markéta Štefanová, Alice Kosáčková, 3.
místo: Johana Háková, Max Pacholík,
Matěj Tauchman,
3. pohárový závod Jilemnická 50 na Horních Mísečkách (25. 1. 2020) – 1. místo:
Johana Háková, Max Pacholík, Jan Štefan, 2. místo: Zuzana Bourová, 3. místo:
Alice Kosáčková, Laura Buďárková,
4. pohárový závod v Josefově Dole (1. 2.
2020) – 1. místo: Alice Kosáčková, Markéta Štefanová, 2. místo: Max Pacholík,
Jan Štefan, 3. místo: Barbora Chrástová,
Šimon Horáček, Karolína Pavlová, Zuzana Bourová
O mnoho pozadu nezůstávali ani ostatní
(Jan Hamáček, Zuzana Háková, Tereza Brožová, Pavla Kubátová, Stela Tauchmanová,
Ela Korotvičková, Marek Šulc, Jodasová Eliška, Barbora Háková, Kamila Klouzová,
Jakub Trejbal, Josef Šedivý, Šárka Hamáč50

Klára Kubátová, Jilemnická 50

Jan Štefan, Jilemnická 50
ková, Klárka Kubátová, Vojtěch Trejbal, Petra
Brožová, Jana Vanclová, Magdaléna Chrástová) všichni sbírali body do krajského poháru a výsledkem je zatím 4. místo v pořadí
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družstev za velkokluby z Jablonce nad
Nisou, Liberce a Jilemnice. V druhé polovině
zimy je ještě několik důležitých závodů –
Český pohár staršího žactva na Šumavě,
Mistrovství ČR staršího žactva ve Vysokém
nad Jizerou, Hledáme nové talenty
v Novém Městě na Moravě a zbývající závody krajského poháru.
Jaroslav Hák a Madla Tauchmanová

přebor ČOs
v běhu na lyžích
Studeneckým sokolům se podařilo
uspořádat Přebory ČOS v běhu na lyžích.
Původní termín závodu byl 18. ledna, v tuto
dobu jsme ve Studenci byli bez sněhu,
předpověď počasí slibovala změnu na závěr
ledna, a proto byl náhradní termín stanoven na pozdější termín. Podmínky se však
naopak ještě zhoršily, pořadatelé se nevzdali a vyjednali zapůjčení areálu ve
Vrchlabí.
V neděli 2. února byl připraven areál ke
spokojenosti pořadatelů i závodníků. Závod
se jel v dobrých tvrdých stopách, sníh byl
hrubozrnný, teplota byla 4 stupně nad
nulou, pršelo jen zkraje dopoledne a na vyhlašování svítilo i sluníčko. Počet startujících byl ovlivněn nastupující chřipkovou
nákazou, přesto přijelo 81 závodníků z deseti sokolských jednot, pro které 30 pořadatelů připravilo vydařené závody. Česká
televize připravila reportáž pro vysílání
v Sokolském zpravodaji.
Studeneckých závodníků startovalo 27
převážně v žákovských kategoriích a více
jak polovina z nich byla na stupních vítězů.
Pochvalu za chuť a odvahu při svém prvém
startu zaslouží naši nejmladší závodníci Ve-

Laura Buďárková a Kamila Klouzová
na stupních vítězů
runka Háková a Honzík Hamáček. V pořadí
družstev vyhrál s velkým náskokem Sokol
Studenec před Sokolem Velké Hamry a Sokolem Skuhrov.
Umístění závodníků Sokola Studenec:
Žáci nejmladší: 1. místo Alice Kosáčková,
5. místo Jan Hamáček a 6. místo Veronika
Háková,
Žáci nejmladší: 1. místo Laura Buďárková, 2. místo Kamila Klouzová a Max Pacholík, 3. místo Marek Šulc, 4. místo Pavla
Kubátová, 7. místo Ela Korotvičková,
9. místo Tereza Brožová,
Žáci mladší: 1. místo Barbora Chrástová
a Vojtěch Trejbal, 2. místo Petra Brožová
a Šimon Horáček, 4. místo Šárka Hamáčková a Josef Šedivý, 5. místo Jakub Trejbal,
8. místo Klára Kubátová,
Žáci starší: 1. místo Karolína Pavlová,
Žáci starší U15: 1. místo Markéta Štefanová
a Jan Štefan, 2. místo Zuzana Bourová,
4. místo Magdaléna Chrástová,
Dorostenky starší: 1. místo Tereza Chrástová,
Muži nad 40 let: 2. místo Michal Hák,
Muži nad 60 let: 3. místo Vladimír Junek,
5. místo Miloš Tauchman
Jaroslav Hák
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spOrtOvní klub
studenec
Tradičně úvod kalendářního roku patří
Valné hromadě Sportovního klubu Studenec, která proběhla 17. ledna 2020 ve školící místností Pensionu Trautenberk. V první
odpolední části se nejprve sešli žáci do 15
let a vedoucích jednotlivých týmů zhodnotili výsledky celého kalendářního roku.
Jako každoročně přebírali vyhodnocení
sportovci v každé kategorii ocenění, fotbalisté a orientační běžci. Zlatý míč v mladší přípravce získal Max Korotvička a Zlatou
rukavici Martin Brož, ve starší přípravce
Jakub Šulc a Zlatou kopačku za nejlepšího
střelce klubu (143 gólů v roce 2019) Vojta
Kodym, mezi mladšími žáky Zlatý míč Míra
Ježek a Zlatou rukavici Radim Klouza
a v rámci starších žáků Jonáš Novotný. Zlatou
buzolu si vyběhali mezi předžáky Lucie Šimková a Vašek Pochop, mezi žáky Bára a Majda
Chrástovy a Šimon Buďárek.
Samotná oficiální Valná hromada proběhla za bohaté účasti a projednala řadu
důležitých záležitostí. I v rámci této Valné
hromady byla předána obdobná ocenění,
Zlatou kopačku mezi dorostenci získali
Vojta Kochlík, v béčku Láďa Synek a v áčku
Pepa Šedivý. Zlatou buzolu mezi orientačními běžci získali úspěšní dorostenci Terka
Chrástová, Vítek Štefan a Lukáš Link a mezi
dospělými Eva Linková a Petr Junek ml.
Jako poděkování k této ceně obdrželi i výpravnou ročenku českého OB 2019.
Pravidelnou součástí Valné hromady je
i poděkování dlouholetým členům Sk a zároveň jubilantům. O letošní Valné hromadě
52
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to byl sedmdesátník Vítek Kuřík
a osmdesátníci Luděk Boura a Jirka
Grund.
Do tradiční ankety O nejlepšího
sportovce okresu Semily byli nominování Tereza Chrástová a Vít Štefan, ale do celkového pořadí se
neprosadili. Naopak do Síně slávy
okresu Semily vstoupil Vít Kuřík za
svou dlouholetou práci v SK Studenec. Je zajímavé, že ho doprovodil
další studenecký rodák Petr Kučera
za svou práci ČKS SKI Jilemnice.

Fotbal
Zcela netradičně a historicky zahájil letošní zimní přípravu rozšířený A tým dospělých.
Zásluhou iniciativy hlavního trenéra Martina Hrubého se vydali na čtyřdenní soustředění
na Mallorcu a vedle pestré kondiční přípravy si užili i pocitu hráče ligového týmu, které
se rovněž v těchto destinacích připravují. Velkou část nákladů na toto soustředění si hradili hráči sami, klub pouze uhradil pronájem tréninkových ploch na Mallorce. Hráči
potom poděkovali Martinovi za přípravu soustředění na Valné hromadě a vyslovili přání,
kam by mělo směřovat příští soustředění, jejich přání nebylo rozhodně skromné, neboť
onou vysněnou destinací je Brazílie.
Jednotlivé fotbalové týmy SK Studenec se pravidelně připravují ve studenecké sokolovně a na školním multifunkčním hřišti. Využívají i nabídky halových turnajů a nejlépe
si vedla starší přípravka, která přivezla z různých turnajů tři druhá místa.
Na novou sezónu se připravují i naši „legionáři“ ve Slavii (Hrubý), Spartě (Jeriová, Zahradníková), Dukle (Efenberk), Liberci (Huřťáková), Jablonci (Jandura, Malý, Reiner, Hubálovský) a Vrchlabí (Mečíř) a druhou část sezóny zahájila v Interu Milán po svém zranění
Eva Bartoňová a v milánském derby mezi AC Milán a Inter Milán vstřelila svou první
branku v italské Sérii A.
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orientační běh
Letošní sněhové podmínky si z vyznavačů zimních sportů dělají spíše legraci
a užili si to i pořadatelé ze Sportovního
klubu Studenec, kteří měli uspořádat
Mistrovství České republiky v lyžařském
orientačním běhu. Závody se musely dvakrát odložit, ale nakonec se je podařilo
uskutečnit. Proběhly v okolí Pasek nad Jizerou nedaleko od rozhledny Štěpánka
s centrem v Rejdicích. Během dvou dnů absolvovali závodníci tři mistrovské závody.
Mistry České republiky štafet v lyžařském orientačním běhu se v Rejdicích staly
v ženách závodnice ze Slavie Hradec Králové a muži KOS Slavia Plzeň, v sobotním
odpoledním sprintu zvítězili v hlavních kategoriích Kateřina Neumannová (VSK Přírodní vědy Praha) a Jakub Škoda (Slavia
Liberec), nedělní mistrovský závod na klasické trati vyhráli v hlavních kategoriích Helena
Randáková (Spartak Vrchlabí) a Radek Laciga (Slovan Zdravotník Praha).
Snažili se i studenečtí závodníci, i když především ti starší měli především plné ruce
práce s pořadatelskými povinnostmi, za což všem patří obrovské poděkování. Ve štafetách startovaly pouze dvě studenecké štafety v kategorii žáků, bronz těsně unikl štafetě
D14 ve složení Bára Chrástová, Bětka Vondráčková a Laura Buďárková, bylo z toho opět
čtvrté místo, štafeta v kategorii H14 ve složení Matouš Junek, Šimon Junek a Šimon Buďárek obsadila osmé místo. Sobotní sprint se nejlépe vydařil Báře Chrástové, která zvítězila v kategorii D14 a Terka Chrástová přidala druhou medaili v podobě bronzu v D20.
Dalších pět medailí přibylo v nedělní klasice, ta nejcennější patřila opět Báře Chrástové
v D12, čtyři bronzové přidali Laura Buďárková v D12, Matouš Junek v H12, Terka Chrástová v D20 a Vítek Štefan v D20. Reportáž z nedělních závodů bude vysílat Česká televize
7. března v rámci programu Lvíčata na Déčku.
Tři členové SK Studenec a závodnici v lyžařském orientačním běhu Bára Chrástová,
Markéta a Honza Štefanovi se také zúčastnili v dresu Libereckého kraje Zimní olympiády
dětí a mládeže, která proběhla v Karlovarském kraji. Nejlépe se vedlo Markétě, které vybojovovala stříbrnou medaili na krátké trati a společně s ostatními přispěli k prvenství
Libereckého kraje nejen v disciplíně LOB, ale i v celkovém pořadí všech krajů a sportů.
Přidáváme ještě článek, který vyšel v Olympijských novinách:
Stejné datum narození, stejné příjmení, stejný sport. Dvojčata Markéta a Jan Štefanovi
reprezentují na Olympiádě dětí a mládeže Liberecký kraj v lyžařském orientačním běhu.
A chtějí medaili.
54
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Rodinu Štefanů už reprezentoval na minulé ODM starší bratr Vít. „Díky němu už asi od
první třídy běhám orienťák. On mě k tomu přivedl. Minulý ročník jsem se nominovala na
běžkách i na orienťák, a nakonec jsem se rozhodla pro běžky“, svěřila se Markéta. Právě ona
v klasickém lyžování na minulé mládežnické olympiádě vybojovala dvě zlata a jedno stříbro.
Navrch přidala i bronz se smíšenou štafetou v lyžařském orientačním běhu, byť do závodu
původně vůbec neměla zasáhnout.
Na letošních hrách v prvním závodě – sprintu – uniklo dvojčatům lepší umístění jen
o kousek. Markétě chyběla k medaili pouze jedna vteřina, Jan skončil v nejlepší desítce sedmý.
„Jelo se mi celkem dobře, udělala jsem tam chybu, která mě trošku mrzí, takže si myslím, že
jsem mohla být klidně na bedně,“ říkala Markéta. „Trať byla členitá. Na některých úsecích
jsem trochu ztratil, což mě stálo lepší umístění,“ doplnil Jan, který před dvěma lety na ODM
v Pardubickém kraji získal v lyžařském orientačním běhu bronz. Hlavu ale dvojčata nevěší.
Čekají je ještě dva závody. A chtějí medaili. „Já doufám, že jsme si teď vybrali smůlu na vteřinách a v příštích závodech zase ukážeme, že umíme najet,“ říká odhodlaně Markéta. Ta se
kromě běžeckého lyžování věnuje i fotbalu. Loni dokonce v kopané reprezentovala Liberecký
kraj na letní verzi ODM. „Mám to jako doplňkový sport přes léto. Běžky jsou číslo jedna,“ dodává.
A jak to mají dvojčata se vzájemnou podporou? „Fandíme, někdy to ale máme dost složité, protože většinou jdou naše kategorie za sebou,“ a s úsměvem dodávají, „ale dost často
si ze sebe děláme srandu a škádlíme se.“
Autor: Adéla Kvapilová – členka programu Mladí novináři na ODM 2020

ostatní sporty
Dalšího úspěchu v dresu SK Studenec dosáhli Valerie Soukupová a Honza
Kreisinger, kteří zvítězili v Silvestrovském běhu v rakouském Gmündu
a Honza Kreisinger vybojoval prvenství
na Prachatické desítce.
PaedDr. Petr Junek
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Orel

kůsovic koledníci zpříjemnili předvánoční čas
V sobotu 21. 12. se uskutečnil v orlovně předvánoční koncert „Kůsovic koledníků“,
kteří hráli a zpívali asi šedesáti posluchačům. Koledy, které zazněly, byly známé i méně
známé a několik dokonce z pera pana Kůse. Ten celý koncert provázel milým slovem
a lehkým humorem. Posluchači i účinkující vytvořili příjemnou vánoční atmosféru, které
napomohl i vánoční čaj, který byl pro každého připraven.

ženy bojují o 8. nesestupovou příčku v kp
Volejbalistky Orla bojují v krajském přeboru 1. třídy s týmy s ligovými zkušenostmi.
I proto je každý bod získaný se silným soupeřem velice cenný. Aktuálně se již blíží závěr
soutěže. Zde přinášíme výsledky aktuální k 1. únoru, V novém roce děvčata přivezla
cenné vítězství z Jilemnice, kde jedno utkání prohrála, ale druhé vyhrála 3:1. A cenný
bod získal náš tým i v domácím utkání s Orlem Hradec Králové, který je aktuálně na
4. místě tabulky. Škoda jen, že naše hráčky více nezabodovaly v důležitém utkání v Červeném Kostelci, odkud přivezly pouze jediný bod za porážku 2:3. Aktuálně Před sebou
má tým už pouze 2 poslední utkání. Nejprve přivítá na domácí půdě silný tým Sokola
Staré Město Náchod – to bude v sobotu 29. února a úplný závěr soutěže absolvují děvčata 14. března na hřišti posledních Třebechovic.
Aktuální neúplná tabulka k 1. únoru:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
56

Sokol Staré Město Náchod
vK hronov „B“
Slavia hradec Králové
Orel hradec Králové
Sokol Bílá Třemešná
vK hradec KRáLOvé
Sokol jilemnice
volejbal červený Kostelec
Orel Studenec
Sokol Třebechovice p. O.

26
26
26
26
26
26
24
26
26
24

22
18
15
9
8
7
5
3
5
3

2
4
4
5
4
5
3
5
1
0

0
2
4
4
7
3
3
4
3
3

2
2
3
8
7
11
13
14
17
18

74:17
72:26
67:36
55:50
54:57
46:57
34:58
39:66
32:64
23:65

70
64
57
41
39
34
24
23
20
12
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Nejbližší další zápasy:
29. 2.
Orel Studenec – Sokol Staré Město Náchod
14. 3.
Sokol Třebechovice p. O. – Orel Studenec
Konečnou tabulku přineseme v příštím čísle Zpravodaje. Veškeré dění (výsledky, tabulky, termíny utkání) můžete sledovat na:
http://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=HK-Z1&skupina=HK-Z-1

stolní tenisté bojují na špici okresního přeboru
Stolní tenisté si skvěle vedou v okresním přeboru první třídy. Zatím mají na kontě jedinou porážku a jsou stále v kontaktu a dalšími dvěma úspěšnými týmy SO Slaná u Semil
a Sokol Turnov "C". Do týmu se naplno zapojují mladí hráči Tomáš Exner a František Kuřík,
kteří po boku zkušených hráčů dotvářejí perspektivní tým pro nadcházející sezóny.
Aktuální tabulka k 1. únoru:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

SO Slaná u Semil „A“
Orel Studenec
Sokol Turnov „C“
Sokol vesec „B“
Sokol Turnov „D“
Sokol Tatobity „A“
Sokol Košťálov „A“
Sokol Semily „B“
Sokol horní Branná „A“
Sokol Nová ves „B“
Sokol víchová „A“
Sokol Bradlecká Lhota „A“

15
14
13
14
13
14
14
15
16
14
16
14

13
13
12
9
8
7
6
5
4
3
2
2

0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
1

2
1
1
4
5
6
8
10
12
10
14
11

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

139:68
135:64
127:38
120:85
108:76
100:111
92:102
86:132
90:135
70:124
66:151
80:127

41
40
37
33
29
29
26
25
24
21
20
19

Nejbližší další zápasy:
7. 3.
Orel Studenec – Sokol Turnov „D“, Sokol Tatobity „A“
21. 3.
SO Slaná u Semil „A“, Sokol Semily „B“ – Orel Studenec
Konečnou tabulku přineseme v příštím čísle Zpravodaje. Veškeré dění (výsledky, tabulky, termíny utkání) můžete sledovat na:
https://stis.ping-pong.cz/tabulka/svaz-420608/rocnik-2019/soutez-3752

výroční členská schůze
V pátek 10. ledna se konala tradiční Výroční členská schůze. Začínali jsme jako vždy
mší svatou v kostele, program schůze začal přibližně v 19:30 v orlovně. Nakonec se nás
sešlo 55 členů s hlasovacím právem. Schůze se zúčastnili hosté starosta obce Jiří Ulvr,
místostarosta obce Martin Mühlbach, starosta Sokola Jaroslav Hák a zástupce Školního
sportovního klubu a SK Petr Junek. Tradičně jsme zhodnotili uplynulý rok ve sportovní
oblasti, v oblasti kultury, ale samozřejmě i co se hospodaření jednoty týká. Zároveň byla
přednesena zpráva o využívání orlovny. V závěru zazněly plány do roku 2020.
Za jednotu Orla Václav Urban
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skautský Oddíl štěŇat
Vážení Studenečtí, rádi bychom vás informovali o tom, co se za poslední měsíce
událo v našem 1. skautském oddíle Štěňat. V září nám začal nový skautský rok, který
jsme společně zahájili v naší nové klubovně, kde jsme mezi sebe přivítali 4 nováčky.
Během podzimu všechny družiny vyrazily na víkendovou akci a než jsme se nadáli, byl
tu konec listopadu a s ním i příprava výrobků na Obecní polévku. Skoro každá družina
vyrobila nějaký ten drobný předmět. Ať už ozdobu na vánoční stromeček, náramek
z kůže, medové perníčky nebo něco dalšího. Další, pro nás již tradiční akcí, byly oddílové
Vánoce. Již poněkolikáté jsme je strávili ve studenecké orlovně. Donesli jsme do krmelce
potravu pro zvířátka. Zapřemýšleli jsme nad smyslem Vánoc. Měli jsme slavnostní večeři,
vyzkoušeli jsme různé tradice a obdarovali své sestry a bratry drobným dárečkem. Další
den odpoledne jsme roznášeli Betlémské světlo. Letos jsme se rozhodli udělat to jinou
formou. Měli jsme stanoviště na různých místech ve Studenci, kde bylo možné si Betlémské světlo vyzvednout. Mezi další tradiční vánoční akce patří Tříkrálová schůzka. Pomáháme charitě s Tříkrálovou sbírkou již několik let. Letos jsme chodili v Bukovině, na
Horkách a v Rovnáčově. Děti se převlékly za krále a ve tříčlenných skupinkách obcházely
domy a zpívaly koledu. V sobotu jsme za odměnu jeli do bazénu do Nové Paky. Připojila
se k nám i spousta rodičů a myslím, že si to všichni náležitě užili. V následujících měsících
nás snad čekají zimní výpravy a na jaře se více pustíme do zvelebování naší klubovny.
V květnu pak budeme pořádat Pohádkový les, který proběhne společně se Studeneckou
zabíjačkou.
Závěrem bychom vám chtěli poděkovat za podporu, které se nám dostává, a popřát
vám hodně zdraví, síly a radosti do nového roku.
Za studenecký skautský oddíl Terka Chrástová a Marky Urbanová
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