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ZPrávy ObecníhO úřadu
úvodem…
Vážení spoluobčané, je před námi krásný podzim, a právě ten společně s jarem miluji
na našem Podkrkonoší nejvíce. Pojďme si tedy připomenout, co nás od září čeká nového
a na co se můžeme těšit. Zároveň pojďme společně zavzpomínat na to, co se v obci dělo
přes léto, a že toho nebylo málo. Přeji Vám příjemné čtení Studeneckého zpravodaje.
Mgr. TomášChrtek,starosta

Co se událo…

Pouť ve studenci
Ve dnech 24. až 26. června se konala ve
Studenci pouť. Místní kostel je totiž zasvěcen sv. Janu Křtiteli, který má svátek 24.
června. Takto se děje již od roku 1868, kdy
byl místní kostel vysvěcen. Byť je tato pro
obec významná událost církevním svátkem, tak již od pradávna má i světskou tradici, která po desetiletí nechybí ani ve
Studenci. Už můj děda vzpomínal na houpačky a na starý kolotoč, kterým museli
kluci točit, aby se pak mohli také svézt. Nechci nikoho urazit, ale myslím si, že takové
atrakce jsou na poutích ještě často k viděni. Možná jsou to ty stejné. V letošním
roce jsme po dlouhé době vyzkoušeli nového provozovatele atrakcí i nové místo
u tenisových kurtů. Jako každoročně jsme
narazili na stejný termín pouti jako v Semilech, a tak jsme byli opět ochuzeni o ty nejlepší atrakce. I přesto pan Ruml do
Studence přivezl autodrom a několik dalších lajtrají. Neustále jsme přemlouváni
k tomu, abychom pouť posunuli o týden
dříve a vyhnuli se tak pouti v Semilech. Určitě by pak ve Studenci byla opravdu veliká
pouť. Se zastupiteli jsme na toto téma několikrát diskutovali a řekli jsme jasné NE.

I za cenu menších atrakcí nebudeme měnit
tradice a budeme se řídit církevním termínem. Také doma nebudu dělat ohňostroj
týden po Silvestru jenom proto, že budou
rachejtle levnější. Toť jen pro Vaší informaci, abyste byli seznámeni s tím, proč je
u nás vždy málo atrakcí.
Co si já pamatuji, tak měla ve Studenci
pouť vždy spojitost i s některou spolkovou
činností. O letošní doprovodný program se
postaral SK Studenec, kterému bych chtěl
tímto velice poděkovat. Nejen že uspořádali zápas a turnaje mládežnických fotba3
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lových týmů, ale postarali se i o sobotní zábavu v amfiteátru s místním DJ Hery
(Tomáš Hermon). Je vidět, že Studenec,
a především mládež se umí bavit, a tak byl
přírodní areál při zábavě opravdu zaplněn.
Nesmím zapomenout zmínit SK Studenec – divize gastro, která opět předvedla
gastronomický um. Již se stává tradicí, že
na každé studenecké akci přináší nové gastronomické zážitky ze světa. Nyní to byly
pravé Hot-dogy, které zakoupíte právě na

4 I 2022

Manhattanu. Sám jsem zvědav, co si dám
k jídlu příště.
Každý z nás prožívá pouť jinak. Někdo
navštíví s celou rodinou mši svatou, někdo
se vozí s dětmi na kolotoči, jiní zase čekají
návštěvu až z Prahy a společně poobědvají
řízek s bramborovým salátem. Další jdou
na fotbal a někdo je prostě doma a tuto
událost oslaví se svými blízkými. Děkuji ale
Vám všem, kdo pouťovou tradici udržujete
a zachováváte ji tak pro další generace.

nová střecha
na školní jídelně
Jak jste si jistě všimli, tak právě dokončujeme montáž nové střešní krytiny na
školní jídelně. V těchto dnech provádíme
dokončovací práce, výmalbu podkrovních
místností a již začínáme s úklidem. Oprava
se netýkala pouze nové krytiny. Byla provedena demontáž eternitu, výměna
a oprava shnilých prken, nové bednění,
nová střešní okna, nový hromosvod, žlabové háky, oprava sádrokartonových podhledů a výmalba podkrovních místností.
Možná by zde bylo dobré ještě zmínit, že
celkové náklady na opravu této střechy
převyšují 5, 5 mil. Kč.

nové místo na bioodpad
Na žádost některých občanů jsme v polovině července zřídili nové místo pro kontejner na bioodpad v Rovnáčově
u Třešňovky. V naší obci máme nejhustší síť
těchto kontejnerů z celého Jilemnicka a jen
pro Vaši představu, vývoz a zpracování jednoho kontejneru stojí cca 2 300 Kč. Objednávky vývozů kontejnerů provádíme vždy
v úterý a do konce týdne je pak zaměstnanci
EKO Jilemnicko vyváží. Vzhledem k vysoké
4

ceně likvidace bioodpadu tedy objednáváme na vývoz pouze kontejnery, které jsou
zcela naplněné nebo je předpoklad, že se do
vývozu naplní. Pokud bude náhodou kontejner ve vaší lokalitě již naplněn, využijte prosím jiný v další části obce. Neustále můžete
využívat po obci celkem 10 těchto kontejnerů bez ohledu na to, ve které části obce
bydlíte – viz mapky protější straně.
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rekonstrukce silnice
na Malé straně a na Špici
Jednou z nejnáročnějších akcí letošního roku byla oprava silnice na Malé
Straně a Na Špici. Oprava probíhala jako na
starém baráku. Na co jsme sáhli, to se muselo opravit nebo vyměnit. Přípravné a dokončovací práce prováděl Vladimír Hek
a jeho firma VH – stavební práce s. r. o.,
která na této silnici odvedla obrovský kus
kvalitní práce. Z plánovaného vybrání příkopu jsme museli přistoupit k téměř deseti
překopům silnice včetně nového zatrubnění, betonovým čelům, odvodnění celé
silnice, výměnám vodovodních uzávěrů
a k novým sloupům veřejného osvětlení.
Téměř všechny trubky pod silnicí byly popraskané, prali jsme se s minimálními
spády, s inženýrskými sítěmi, a především
s cenou stavebních materiálů. Obrovskou
výhodou této opravy byla výborná spolupráce s místními firmami, a především se
sousedy, kteří nás ochotně pouštěli přejíždět, parkovat a kopat přes jejich pozemky

a díky tomu se nám celou akci podařilo
v daném termínu a dle předpokladů dokončit. Odfrézování starého asfaltu, penetraci a nový asfaltový povrch pak
prováděla firma M-silnice. Ještě jednou děkuji všem, kdo jste nám s touto realizací
pomohli a strpěli určitá omezení.

5
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cyklopanely
Se vzrůstajícím zájmem o cykloturistiku v naší obci jsme na základě podnětu
místního cykloklubu rozhodli o nákupu cyklopanelů pro naši obec. Jedná se o kovový stojan na kola, který je vybaven
držákem na kola, základním nářadím na
opravu a pumpičkou. Jeden panel je umístěn ve Studenci na cyklotrase č. 4294, která
prochází obcí u Vanclových, v prostoru bývalé telefonní budky. Druhý panel se nachází v Zálesní Lhotě na křižovatce
u autobusové zastávky. Smyslem těchto
panelů asi není to, že si někdo třeba
z Vrchlabí pojede do Lhoty opravit kolo.
Jedná se spíše o nadstandartní vybavení
pro projíždějící cyklisty naší obcí, u kterého
se mohou posadit na lavičku, chvilku si odpočinout a při tomto odpočinku věnovat
trochu péče svému kolu. O celkovou realizaci spočívající ve vyhledání dodavatele,
dovozu, montáže a průběžného servisu se
postaral a bude starat místní cykloklub
Studenečáci, cykloparta z Krkonoš z. s.,
kterým tímto velice děkuji za jejich iniciativu. Někomu se to zdá možná zbytečné,

Pečujeme o památky
a veřejná prostranství
Truhlář Marek Šulc vyrobil nové zábradlí k pomníku sv. Kříže Na Drahách
a dále opravil dřevěné lavičky na odpočinkovém místě pro cyklisty na Dolence.
Firma Zámečnictví Milan Šimek opravila
zábradlí na hřbitově v Zálesní Lhotě. Dále
pokračujeme v dosadbě a rekultivaci zeleně (Zálesní Lhota – pod kostelem, křižovatka u Noska atd.).
6

ale věřím, že to cyklisté ocení a za pár let
tyto panely budou standartním vybavením všech cyklotras či výletních míst. V Polsku už to začíná být běžné a po tom, co
jsem mluvil se starosty okolních obcí
věřím, že se tato služba cyklistům rozšíří
i na další místa v našem regionu. Vám cyklistům přeji, ať Vám tyto stojany dobře
slouží a ať je na svých výletech co nejméně
potřebujete. Sportu zdar…
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Paeddr. Petr Junek
V minulém čísle Zpravodaje jsme Vás
informovali o změně místa ředitele ZŠ
a MŠ Studenec, kdy po 31 letech naši školu
opouští PaedDr. Petr Junek. Pojďme si ve
zkratce připomenout jeho profesní životopis. Petr Junek vystudoval Pedagogickou
fakultu Univerzity Hradec Králové obor
Český jazyk a Dějepis. Po úspěšném absolvování studia učil na ZŠ v Čisté u Horek, ve
Vrchlabí a krátce ve Studenci. Kariéru ředitele ZŠ Studenec zahájil v roce 1991, kde
bez přestávky působil až do letošního
roku. Během jeho profesní kariéry zažila
místní škola opravdovou renesanci. Petr se
zasloužil o výstavbu nových pavilonů, modernizaci staré školy a školek a o vybudování sportovního a přírodního areálu okolo
celé školy. Petr Junek se věnoval i obci jako
takové. V prvním porevolučním zastupitelstvu byl členem obecní rady a dlouhá léta
působí jako člen finančního výboru. Je

dlouhodobým sekretářem SK Studenec,
předsedou Okresního fotbalového svazu
v Semilech a jeho asi největší láskou je
kromě jeho manželky orientační běh.
Nejen že toho hodně zařídil a vybudoval,
ale byl i výborný pedagog. Je nutné podotknout, že i jeho nepedagogická kariéra
pomohla zejména studeneckým firmám,
neboť se na profesionální úrovni věnuje
i účetnictví. Školní rozloučení s Petrem
Junkem proběhlo v amfiteátru dne 29. 06.
2022, kdy se s ním přišly k pódiu rozloučit
všechny děti nejen ze školy, ale i ze školek,
včetně všech zaměstnanců. Svým potleskem a transparenty vytvořily děti nádhernou kulisu a učitelský sbor s vedením obce
předaly panu řediteli finanční dar na
nákup jízdního kola. Pane řediteli, jménem
obce ti děkujeme za vše, co jsi pro obec
udělal, a doufáme, že nám budeš stále nápomocný. Ještě jednou veliké DÍKY.
7
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brigádníci
Jako tradičně nám během letních měsíců pomáhají brigádníci s údržbou obce.
V letošním roce se věnovali nejvíce sekání
trávy, neboť těchto míst neustále přibývá.
Dále natírali, uklízeli v budově školní jídelny po výmalbě podkroví a pracovali
i v obecním archivu a knihovně. Všem brigádníkům děkuji za jejich aktivitu a těším
se na další spolupráci.

Knihovna po rekonstrukci
Během léta jsme kompletně zrekonstruovali a zvětšili prostory obecní knihovny na obecním úřadě. Máme zde nově
vymalováno, nové podlahy, svítidla, police,
křesla, prodejní pult i dětský koutek. Rovněž jsme nezaháleli s nákupem a výpůjčkou nových knih. Kromě klasické četby si
zde můžete vypůjčit i deskové hry či audioknihy. Neváhejte tedy a přijďte se klidně
nezávazně podívat. Pokud Vaši knížku nebudeme mít, tak Vám ji jistě naše knihovnice rádi obstarají.

Opravy cest
Ve spolupráci se Zetkou Strážník a s místními firmami pokračujeme v opravách
místních komunikací ve Studenci i v Zálesní Lhotě.

hasiči v hřensku
Během dvou víkendů se naši hasiči
účastnili hašení požáru lesního prostu
v Hřensku. Na zásah byli vysláni nejen
k doplňování vody, ale i k samotnému hašení a vyhledávání ohnisek požárů přímo
v terénu. Jsem rád, že kluci a dívky opět
předvedli kvalitní práci a obětavost,
a hlavně že se domů vrátili ve zdraví. Děkujeme…
8
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slavnostní předání hasičského auta
Dne 24. června se od 17:00 hodin konalo u hasičské zbrojnice ve Studenci slavnostní předání hasičského dopravního
automobilu naší jednotce. Může se Vám
zdát, že je to pro jednotku a pro obec důležitá věc, ale ve skutečnosti tomu opravdu
tak je. Naši hasiči totiž získávají fungl nové
vozidlo na výjezd po téměř 60-ti letech.
Celé slávy se účastnili tito hosté: Jiří Ulvr –
Člen rady Libereckého kraje, vedení obce
Studenec, npor. Pavel Štěpánek – HZSLK,
Kateřina Slavíková – starostka OSH Semily,
zástupci okolních sborů, místní lidé a příznivci hasičů, a především studenecká jednotka pod vedením Josefa Vancla
prostředního. Po úvodních slovech a přáních dobré služby vozidla jednotce se
slova ujal kněz místní farnosti pan Jiří Jakoubek, který vozidlo posvětil, aby se hasiči ze svých výjezdů domů za svými
rodinami ve zdraví navraceli. Načasování
tohoto požehnání bylo opravdu skvěle
naplánované, neboť se na konci samotného světícího aktu nad celým Studencem
zablesklo a spustil se silný déšť. Další pro-

gram tedy probíhal již ve všech zastřešených částech hasičárny a pod stany za hasičárnou. PS: bylo tam i nějaké nealko…

Zásahové vozidlo JSDHO Studenec
Značka: Ford Tranzit – devítimístné vozidlo
Dodavatel: Auto Trutnov
Cena vozu:
Obec Studenec
549 263 Kč
GŘ HZS
450 000 Kč
Liberecký kraj
300 000 Kč
Celkové náklady
1 299 263 Kč

horníček na strážníku
Socha Horníčka na Strážníku je hotova.
Vzniklo tak ve Studenci opět krásné výletní
místo. Nyní čekáme na výrobu dřevěné vývěsky, na které chceme historii hornictví na
obou stranách Strážníku zdokumentovat.
Ještě jednou díky Pavlu Tauchmanovi za
iniciativu a Vám všem, kdo jste mu s tím
pomohli.

9
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Co se bude dít a Co připravujeme…
Tkalcovský stav
Obec Studenec má z minulosti dochovaný přídomek Vesnice tkalců. Je tomu tak
proto, že právě tkalcování bylo pro místní
obyvatele nejčastější obživou. Téměř
v každé chalupě klapal stav v rytmu Na
cukr, na kafe… a kalcování zkrátka bylo celoživotní náplní místních lidí. Například
pan Horáček měl přezdívku Širokej. Nebylo
to podle jeho váhy, ale právě podle jeho širokého stavu. Trošku mě mrzí, že naše vesnice nemá tomuto řemeslu věnovanou
žádnou výstavu či muzeum. Zdá se ale, že
se blýská na lepší časy. V chalupě u paní
Marcely Lánské byl totiž jeden dřevěný
tkalcovský stav pečlivě uschován a paní
Lánská ho obci ochotně odprodala. Možná
je to poslední dochovaný stav ve Studenci.
Těžko říci, zda předchozí majitelé tento
stav rozebrali a pečlivě uložili před II. světovou válkou, před znárodněním v roce
1948, či proto, že už ho prostě nepotřebovali. Byl však pečlivě rozebrán. Konstrukce
byla připevněna ke stropu ve stodole
a ostatní díly uloženy v seně na půdě. Na
stylu uschování je krásně vidět, jakou cenu
měl tkalcovský stav pro místní lidi. Dali si
takovou práci, aby byl v suchu, aby ho
nikdo nenašel a aby byl zachován pro další
generace. Obecní pracovníci společně
s brigádníky tento stav opatrně převozili
a nyní pracujeme na sestavení a zprovoznění. Přál bych si, aby do budoucna našel
nějaké stálé důstojné místo, kde si ho
budou moci lidé prohlédnout. Místo, kde
by místní děti viděly, jak žili jejich prabáby.
Třeba bude někdy i klapat…

10

nová zastávka u sokolovny
Jak jistě všichni víte, tak jedna z autobusových zastávek v naší obci je právě
u Sokolovny a slouží především pro dojíždějící školáky. Autobusová čekárna je tam
však malá a vejdou se do ní tak tři lidé.
Pravda, na večerní posedávání a letní randění tato zastávka zajisté postačí. Problém
však nastává, když v této zastávce čekají po
škole dojíždějící děti a začne pršet. To je
pak veliká nepříjemnost nejen pro děti, jejich rodiče, ale i pro řidiče autobusu. No
zkrátka děti chodily domů ze školy úplně
mokré, protože se neměly kde schovat. Po
apelu některých rodičů jsme rozhodli o vybudování zastávky nové a větší.
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sjezd rodáků
Josef Šorm, bývalý liberecký učitel
a studenecký patriot, na jaře rozeslal po
obci desítky emailů s nápadem uskutečnit
ve Studenci a v Zálesní Lhotě sjezd rodáků
v roce 2023, neboť ten poslední byl právě
před padesáti lety v roce 1973. Tímto návrhem se následně zabývalo zastupitelstvo
obce Studenec a padlo téměř jednohlasné
rozhodnutí tuto akci uspořádat. V současné
době tedy řešíme termín, spolupráci se
spolky a celkový program. Postupně Vás
budeme informovat o dalších plánech.

Obecní polévka
Již tradičně Vás s předstihem zveme na
15. ročník Pohoštění obecní polévkou v přírodním amfiteátru za školou ve Studenci,
který se bude konat dne 10. 12. 2022 od
13:00 hodin. Kdo z Vás by měl zájem vystavovat či prodávat svoje výrobky či věci s vánoční tématikou ve stánku, jehož pronájem
je zcela zdarma, kontaktujte prosím pracovnice OÚ na tel. 481 596 213

Závěrem…
Za vedení obce přeji všem dětem lehký vstup do školního roku, rodičům pevné nervy
a vám ostatním příjemné prožití podzimu.
Mgr. TomášChrtek,starosta

KOMunální vOlby
Dne23.–24.září2022sekonajíkomunálnívolbyneboli
volbydozastupitelstevobcí.
Termínyvoleb: pátek 23. 9. 2022 od 14.00 do 22.00 hodin
sobota 24. 9. 2022 od 8.00 do 14.00 hodin
Volebnímístnosti:Obecní úřad studenec, Mateřská škola Zálesní lhota
11
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Z Jednání ZasTuPI
Čtvrté jednání zastupitelů v roce 2022
se uskutečnilo 13. června za účasti všech
15 zastupitelů a 6 občanů.
Zastupitelé schválili tři kulturní akce,
které obec uspořádá v roce 2023: Studenecké míle 27. května, Obecní polévku
v prosinci a sjezd rodáků v zatím neurčeném termínu. Spolky budou mít možnost
zajistit kulturní program při studenecké
a lhotecké pouti.
Dále byly odsouhlaseny dvě obecně
závazné vyhlášky (č. 2 a 3/2022). V první
z nich jsou doplněny výjimky z dodržování
nočního klidu na dny, kdy se bude promítat film v letním kině. Druhá, vyhláška
o hospodaření s odpady, obsahuje pouze

formální úpravy.
Vzhledem k blížícím se volbám bylo
také rozhodnuto o počtu zastupitelů v dalším volebním období. Ponechán byl současný počet 15.
V dalších bodech jednání zastupitelé
schválili či vzali na vědomí:
– rozpočtové změny za rok 2022 č. 1,
– závěrečný účet obce a zprávu z kontroly
hospodaření za rok 2021,
– účetní závěrku obce ke konci roku 2021,
– půjčku z Fondu rozvoje bydlení,
– prodej pozemku ve Studenci,
– smlouvu týkající se zřízení věcného břemene,
– zprávu finančního výboru.

ŽIvOTní JubIlea naŠIch Občanů
červen 2022

červeneC 2022

70 let
Petr Hofman, Zálesní Lhota 189

70 let
Marie Háková, Studenec 103
Vilém Hák, Studenec 103
Helena Holubcová, Zálesní Lhota 174

75 let
Zdeněk Jemelka, Zálesní Lhota 37
85
Julie Šormová, Zálesní Lhota 184

75 let
Josef Šorm, Zálesní Lhota 209
Marie Horáčková, Studenec 140

90 let
Naděžda Mašková, Studenec 269

85 let
Antonie Jebavá, Studenec 165
92 let
Jarmila Strnadová, Zálesní Lhota 197

Zlatá svatba
Libuše a Jan Hákovi, Studenec 203

94 let
Jaromír Klouček, Studenec 12

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví a hodně životní pohody do dalších let.
12
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TelsTva Obce
V diskusi pan starosta informoval, že
majitel studeneckého zámku požádal
o povolení k rekonstrukci tohoto objektu.
Dále zmínil opravu silnice na Malé Straně,
která se komplikuje kvůli nutnosti nového
odvodnění a dalších prací, a přípravu nové
zastávky u sokolovny, která nahradí stávající malou a nevyhovující.
Na dotaz pana Jirana na přestavbu budovy staré školy v Zálesní Lhotě odpověděl, že je vypracovaný projekt a čeká se na
změnu územního plánu. Ta je vyžadována
vzhledem k počtu bytů, které mají v budově vzniknout.
Pan Libor Junek seznámil přítomné
s plány na rozšíření firmy a výstavbu no-

vého objektu, vhodný pozemek v areálu
ale není pro daný účel vymezen v územním plánu. Pan Boura na to zareagoval
s tím, že proces změny územního plánu
v současnosti probíhá a obecní úřad nemůže schvalování změn urychlit, záleží na
stavebním úřadě.
Pan Ulvr poděkoval paní Marii Tauchmanové za organizaci návštěvy ze Zuberce
a oznámil, že přístavba školy, dokončená
v loňském roce, získala první místo mezi
veřejnými stavbami v soutěži Stavba roku
Libereckého kraje 2022.
Pan Medlík navrhl navýšit příspěvek na
dárkové balíčky jubilantům, návrh projedná rada obce.

PřIPOMínáMe Placení POPlaTKů
Ze Psů na rOK 2022
Poplatekbylsplatný31.3.2022
Sazbapoplatkučiní:zaprvníhopsa200Kč 
zadruhéhoakaždéhodalšíhopsatéhoždržitele300Kč

PřIPOMínáMePlacení POPlaTKů
Za OdPady na rOK 2022
Poplatekbylsplatnýdo30.6.2022
Poplatekzaodpadyčiní650 Kč /os. trvale přihlášená
650 Kč/chalupáři (čp.)
Veškeré poplatky lze platit do pokladny na OÚ nebo převodem na účet
261128774/0600s uvedenímvariabilníhosymboluvetvaruXX999,kdyXXjekód
území(10=Studenec,20=Rovnáčov,30=ZálesníLhota),a999ječíslopopisné
např.10327,20045,30027)
13
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Termíny svozů komunálního a tříděného odpadu
na měsíce
PÁTEK
2. 9. 2022 SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD
září
a říjen
SOBOTA
3. 9. 2022 SBĚRNÝ DVŮR
8. 9. 2022 TŘÍDĚNÝ ODPAD: PYTLE PLAST, KOV, TETRAPAK
+ MODRÉ A ŽLUTÉ POPELNICE
PÁTEK
16. 9. 2022 SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD
SOBOTA 17. 9. 2022 SBĚRNÝ DVŮR
ČTVRTEK 22. 9. 2022 TŘÍDĚNÝ ODPAD: POUZE PYTLE PLAST
PÁTEK
30. 9. 2022 SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD
SOBOTA 1. 10. 2022 SBĚRNÝ DVŮR
ČTVRTEK 6. 10. 2022 TŘÍDĚNÝ ODPAD: PYTLE PLAST, KOV, TETRAPAK
+ MODRÉ A ŽLUTÉ POPELNICE
PÁTEK
7. 10. 2022 SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD
PÁTEK
14. 10. 2022 SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD
Kalendář
SOBOTA 15. 10. 2022 SBĚRNÝ DVŮR
na měsíce
ČTVRTEK 20. 10. 2022 TŘÍDĚNÝ ODPAD: POUZE PYTLE PLAST
září a říjen
PÁTEK
21. 10. 2022 SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD
bude zveřejněn
PÁTEK
28. 10. 2022 SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD
na vývěskách obce
SOBOTA 29. 10. 2022 SBĚRNÝ DVŮR
a www.studenec.cz

ČTVRTEK

sbĚr nebeZPečnÉhO OdPadu a eleKTrOZaříZení
studenec
Zálesní lhota termín bude oznámen – vývěsky
NObudesbírán u Svatých 10.30
od3.9.2022do29.10.2022 u Kynčlů10.45
každoudruhousobotuve u samoobsluhy10.55
sběrnémdvořev Kruhovce u hospody 11.05
u továrny11.15
nakřižovatce11.25
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 23. 9. do 25. 9. 2022 u skladovací haly
ZETKY Strážník a. s. za kostelem! Ve Studenci budou kontejnery umístěny ve sběrném dvoře v Kruhovce
u haly každou druhou sobotu od 3. 9. 2022 (17. 9., 1. 10., 15. 10.) do 29. 10. 2022 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
14
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Výlety do studenecké
44 I rok 1939
minulosti
bez jazykové úpravy

rozpočet. Řádná potřeba činí 113 503 Kč,
úhrada 32 542 Kč, schodek řádného rozpočtu 80 961 Kč.
Uhrazen bude: 100 % přirážkou k dani činžovní, jež činí 3427 Kč a 290% přirážkou
k ostatním daním v částce 77 534 Kč. Mimořádný rozpočet činil 560 000 Kč.
14. března. Slovenský sněm se usnesl na
samostatnosti Slovenské krajiny. Bylo tedy
odtrženo Slovensko od republiky. Zase
nová vlna neklidu, neobyčejně rychlý spád
událostí. Dr. Hácha a ministr Chvalkovský
odjíždějí do Berlína, kde podepisují „dohodu“, podle které převzal Hitler „ochranu“
nad zeměmi českými.
15. března. Dne 15. března obsazuje německé vojsko území Čech a Moravy a ve
čtvrtek dne 16. března následuje proklamace Hitlera o zřízení „Protektorátu Čechy
a Morava“. Český člověk od tohoto dne nenalézá nikde zastání. Situace zhoršuje se
den ze dne. Německá policie (gestapo) má
plné ruce práce. Četnictvo, finanční stráž,
vojsko jest odzbrojováno. I soukromníci
museli odváděti zbraně. Němci vyvážejí
z našich zemí nejdříve válečný materiál, zásoby potravin, látek, surovin, prostě vše,
nač přišli. V úřadech zavádí se němčina, vyhlášky i v krajích ryze českých musí býti
psány německo - česky. Němčině vyučuje
se povinně na všech školách nejprve tři
hodiny týdně, později až sedm hodin

týdně. Státní zaměstnanci jsou nuceni konati zkoušky z němčiny. Všecky národní
spolky jsou rozpouštěny, činovníci pronásledováni a mnozí z nich zatčeni a žalářováni. Nelze mluviti o českém kulturním
životě. Ty tam jsou ty krásné státní a národní slavnosti, kterých lid jen vzpomíná
a které jsou oživovány ze zahraničního rozhlasu. A tento zahraniční rozhlas stává se
našemu lidu jedinou útěchou, křisitelem
nadějí a pramenem nevysychající víry
v nový a opět svobodný život našeho národa. Tento zahraniční rozhlas je poslouchán jednotlivci i celými skupinami lidí,
které od poslouchání neodvrátilo ani hrození trestem smrti ze strany okupantů za
tento poslech.
Léta 1939 až 1945 budou chudá na zápisy
v této kronice, zejména budou chudá od
tohoto dne na zprávy radostné. Mezi lidem
roste přirozeně odpor ke všemu tomu, co
se kolem děje, vzmáhá se odpor proti
všemu německému, lstivému a vylhanému. Lid nejenže zatíná pěsti, ale provokuje nepřítele v našich zemích, staví se mu
na odpor zjevně i skrytě. Je tu řada podzemních organisací s různými úkoly.
O tom, jak se vyvíjelo podzemní hnutí
v naší obci, dočte se čtenář mezi květnovými událostmi v roce 1945. Tam jsou tyto
zprávy podány souvisle a uceleně. Podotýkám, že v roce 194? bylo nařízeno do tří
dnů odvésti na obecní úřad i všecky
obecní kroniky. Abych zachránil všecky
15
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tyto zápisy, ofotografovali jsme během
dvou nocí všecky popsané strany této
knihy s fotografem p. Františkem Hákem
v Nové Pace. Vyvolané negativy jsem pak
pečlivě uložil mezi učebnými pomůckami
(do jednoho válce) zdejší měšťanské školy.
Tam jsem je také našel po svém návratu
z koncentračního tábora v květnu 1945.
Němci však nezničili obecní kroniky. Nikoliv z úcty k těm popsaným stranám, ale
snad na ně zapomněli nebo pro jiné vážnější starosti nezbyl jim na to již čas. A tak
byly obecní kroniky zachráněny v místnostech zemského archívu v Praze IV.
jan Fejfar. V pondělí 21. srpna konalo
obecní zastupitelstvo pilnou schůzi, na
které byl jmenován továrník pan Jan Fejfar
čestným občanem obce Studence u příležitosti jeho šedesátin. V zahajovacím proslovu zdůraznil starosta obce Josef
Karásek, že nelze vypočítávati všecky zásluhy továrníka Jana Fejfara o obec, ale že
chce jen zdůrazniti, že jmenovaný zkrášlil
kdysi pustý kus obce od Jilemnice a od
Vrchlabí, že dal mnohým zdejším občanům příležitost k dobrému výdělku a že
obci věnoval řadu hodnotných darů. Usnesení o jmenování Jana Fejfara čestným občanem Studence bylo jednomyslné.
Kromě tohoto jmenování darovalo obecní
zastupitelstvo svému čestnému občanu
k jeho šedesátce bronzovou plaketu, symbolisující Prahu a Vltavu. Zaměstnanci
firmy Fejfar a Mládek uspořádali svému šéfovi v předvečer jeho 60 tých narozenin
v pondělí 21. srpna okázalou slavnost,
které se zúčastnilo i velké množství ostatního studeneckého občanstva. Budiž zde
poznamenáno, že v odpověď na zprávu
o jmenování čestným občanem oznámil
továrník Jan Fejfar obecnímu zastupitel16
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stvu přípisem ze dne 28. srpna 1939, že děkuje za poctu, které se mu dostalo a že daruje obci 100 000 Kč jako příspěvek na
stavbu nových školních budov.
Továrník Jan Fejfar narodil se dne 22. srpna
1879 v Podlevíně u Nové Paky. Vychodil
měšťanskou školu a stal se praktikantem,
později technickým úředníkem v tkalcovně Jana Sterna ve Staré Pace. Do Studence přišel se svými společníky v roce
1910 a dal tu první základy textilním závodům, jejichž rozvoj lze sledovati v této kronice. V letech 1928 až 1938 zastával
jmenovaný též úřad starosty obce.
ochrana matek a dětí. V únoru tohoto
roku – devátého – otevřena byla ve Studenci „Ochrana matek a dětí“, zřízená
okresní péčí o mládež v Jilemnici. Poradenskou službu konal nejdříve MUDr. Šram
z Jilemnice, později až do roku 1946 st. obvodní lékař MUDr. Jaroslav Hradecký
z Dolní Kalné. Poradny konaly se pravidelně prvou sobotu v měsíci v místní
obecní škole. Vedoucím poradny jest od
počátku učitelka zdejší obecné školy Marie
Votočková.
Školy. Dne 30. ledna vzdala se učitelské
služby učitelka obecné školy Hedvika Bukovská. Její místo obsazeno bylo od 1.
února učit. Terezií Lízrovou, která učila ve
Studenci do prázdnin. 1. září nastoupil její
místo učitel Jiří Šír. Dne 1. listopadu odchází ze zdejší obecné školy učitel Václav
Jech. Zaň učí zde krátce Rudolf Hašek a od
13. listopadu učitelka Ludmila Papoušková, která se později provdala za učitele
Jiřího Šíra.
Dne 1. září měla obecná škola 5 tříd se 138
dětmi. Dne 5. října instalováno bylo
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v obecné škole rozhlasové zařízení do
všech tříd. Daroval je škole továrník Jan
Fejfar.

Na štěstí nepobyli v trestnici dlouho. Po vyšetření věci, při čemž podařilo se jim obvinění popříti, byli propuštěni.

Na škole měšťanské ustanoven byl od 1.
ledna učitelský praktikant Zdeněk Ježek,
narozený dne 23. 8. 1919 ve Staré Pace.
Dnem 1. září odchází z této školy učitel Antonín Schonbach a jeho místo bylo obsazeno učitelkou Boženou Kovaříkovou,
narozenou dne 9. 11. 1916 ve Slatinách
u Jičína.

potravinové lístky. Počínaje dnem 2. října
zavedeny byly lístky na maso, cukr, mléko,
tuky, chléb, další potraviny a mýdlo. Postupem času vydány byly i lístky na kuřivo. Příděly byly období za obdobím snižovány
a jakost potravin se zhoršovala. Peníze
pozbývaly ceny a obchodovalo se zase ponejvíce „za výměnu“. Byly zavedeny i lístky
na oděvní látky (bodové knížky), ostatní
látky se mohly prodávati je na zvláštní
poukazy.

V novém školním roce měla měšťanská
škola 5 tříd se 154 dětmi.
obrna. Mezi dětmi vyskytla se v měsíci září
epidemie obrny. Školy byly dnem 14. září
na několik dní uzavřeny. Vyučování započalo 15. 10.
válka. V měsíci září rozpoutal Hitler druhou válku světovou napadením Polska.
Svět dostává se zvolna do varu, odhaluje
se věrolomnost německých vůdců s Hitlerem v čele a naděje našeho národa na
opětné vykoupení vzrůstají.

Zatčení. V Praze byl zatčen Josef Karásek,
studující na filosofické fakultě Karlovy university. Jmenovaný je synem Josefa Karáska, tkalce a kostelníka ze Studence čp. 225
a byl zatčen spolu s dalšími stovkami studentů.
Z obecní kroniky připravila
Ing. Helena Soukupová

prvé zatýkání. V pondělí po posvícení
sešla se v hostinci Frant. Mejsnarové čp.
176 menší společnost, mezi níž byl i Jaroslav Petera, čp. 105, Jaroslav Erban, čp. 291
a Josef Jirouš, čp. 105. Tito tři mladíci byli
v obzvláště veselé náladě a zpívali tu veselé písničky, parodie na Hitlera, o které
nebyla v té době žádná nouze. Poněvadž
do této společnosti přišel i jakýsi Němec
z Dolní Branné, byli hoši varováni svými kamarády, aby tohoto zpěvu zanechali, ježto
by pro ně mohl míti zlé následky. Mládenci
však neuposlechli a stalo se, jak bylo předvídáno, že Němec věc udal na gestapu ve
Vrchlabí. Všichni tři byli dne 15. září zatčeni.
17
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Z rOZhlasOvÉhO archIvu

Zdeněk remsa:
vzpomínky na dětství
ve studenci
(9. 6. 1976)
Osobnost trenéra Zdeňka Remsy (1928–2019) pravděpodobně není zapotřebí čtenářům Studeneckého zpravodaje blíže představovat. Sluší se však alespoň připomenout,
že během vlastní skokanské kariéry dosáhl roku 1948 na zimní olympiádě ve Svatém
Mořici 20. místa a v padesátých letech se umístil ve třech ročnících Turné čtyř můstků
celkově na 10., 20. a 35. místě. Daleko výraznější stopu však za sebou Remsa zanechal
jako trenér, když v šedesátých letech dovedl československou reprezentaci – zvanou
tehdy „Remsa Boys“ – ke skvělým úspěchům. Jednalo se zejména o olympijské zlato
a stříbro Jiřího Rašky (1968) či o světový rekord Dalibora Motejlka (142 metrů, 1964). Své
trenérské zkušenosti přenesl Remsa na počátku sedmdesátých let k jugoslávskému týmu
a je dodnes považován za jednoho z „otců-zakladatelů“ slovinského skoku na lyžích,
neboť hornaté a skokanskými můstky vybavené Slovinsko bylo tehdy součástí Jugoslávie. Po návratu do vlasti působil v letech 1974–1980 jako ústřední trenér československého Svazu lyžařů. Na Slovinsko se vrátil roku 1981 a vydržel tam trénovat a vyučovat
na trenérské škole dalších patnáct let. Od poloviny devadesátých let vedl Zdeněk Remsa
mladé skokany v Lomnici nad Popelkou, kde vychoval například juniorského mistra světa
a pětinásobného vítěze závodu Světového poháru Romana Koudelku.
V roce 1976 byl Zdeněk Remsa pozván Československým rozhlasem k natáčení jednoho
z dílů pořadu A léta běží. Tento oblíbený seriálový cyklus, který byl vysílán od roku 1969,
přinášel posluchačům portréty významných osobností veřejného života, a to zejména
z oblasti kultury, vědy a sportu. Remsa v díle, který byl odvysílán na hlavní pražské stanici
9. června 1976 v osm hodin ráno, pohovořil o svém sportovním životě a trenérské práci.
Jeho vzpomínkové vyprávění bylo proloženo doprovodným slovem redaktorky a redaktora. Pro studeneckou historii má největší význam více než tříminutová pasáž, v níž
Remsa hovoří o svém dětství ve Studenci a svých zdejších lyžařských kořenech. Cenné
je, že Remsa své vyprávění zasazuje do širších studeneckých kulis třicátých let a naznačuje například zdejší způsob trávení volného času či organizaci mládežnických lyžařských závodů.
Pásek se záznamem tohoto Remsova rozhlasového vystoupení se zachoval v Archivu
Českého rozhlasu a přepis zmíněné „studenecké pasáže“ si může čtenář níže prostudo18
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vat. Je nutné podotknout, že Remsa hovořil do mikrofonu bez připravených textových
podkladů („z patra“). Přepis se proto nevyznačuje příliš velkou literární kvalitou a registruje mnohé stylistické neobratnosti, které při takovém způsobu rozhlasové práce chtě
nechtě vznikají. Čtenář si však může Remsovu vzpomínku (i s průvodním slovem redaktorky) také přímo poslechnout, neboť její digitalizovaná verze byla umístěna na audioportál Českého rozhlasu. Cestu k ní nalezne čtenář po zadání webové adresy či po
načtení QR kódu, které se nacházejí pod přepisem Remsovy vzpomínky.
A léta běží – Zdeněk Remsa
(9. 9. 1976, 8:00):
(Průvodní slovo redaktorky):
Už dědeček i strýc Zdeňka Remsy lyže měli.
Stačilo jen počkat, až nebudou doma,
a vylézt si s „prkénky“ na nejbližší mez.
Pokud ovšem označení „prkénka“ bylo přiléhavé pro dvoumetrové lyže, se kterými
malý Zdeněk nebyl schopen vládnout.
Vůbec mu však nevadilo, že každý ten několikametrový sešup zaplatil pádem. Ve
Studenci u Jilemnice už v roce 1931 existoval silný lyžařský oddíl a v něm nacházeli kluci dostatek svých sportovních
vzorů. Bartoň, Koldovský – to byli tehdy
hlavní postavy jejich lyžařských snů.
(Zdeněk Remsa):
U nás ve Studenci jsme měli… Je to taková roztáhnutá vesnice, já jsem bydlel až
na horním konci a školu jsme měli na dolním. To znamená, že jsem do školy musel
v létě docházet buď pěšky a v zimě potom
na lyžích. Jiná doprava nebyla. U nás bývalo tehdá hodně sněhu. Samozřejmě žádné frézy
tenkrát neexistovaly, a když se zavála silnice… A Studenec, to je přiléhavé jméno této vsi,
protože tam teda byly velké vichry a moře sněhu. Tam se silnice zavála, potom se musela
buď lopatami vyházet anebo – pokud stačilo – tak koně s pluhem ji protahovali. Ale přesto
žádné autobusy neexistovaly, my jsme do školy museli… Které děti neměly lyže, chodily pěšky
po pás ve sněhu. My, kteří jsme lyže vlastnili, jsme jezdili na lyžích. No samozřejmě bylo hodně
rozpustilosti cestou do školy. Stavěli jsme si už tenkrát sněhové můstky, začali jsme skákat,
takže ráno třeba s partou jsme jeli do školy a stavili jsme se na té stráni tam u nás na Strážníku. To byl takový větší kopeček, tam jsme měli postavený můstek. Začali jsme už ráno
třeba závodit před školou a kolikrát jsme i školu zmeškali. Ale naši učitelé na nás byli velmi
19
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hodní, protože věděli, v jak tvrdých podmínkách žijeme, že jsme chudé děti. U nás teda
bohatých nebylo. U nás ve Studenci, tam to
byl samý faktor, který měl ještě kousek políčka k tomu, aby svoji rodinu uživil. A tak to
byla naše jediná radost.
Já jsem později potom začal už se závodním
lyžováním, protože u nás ve škole byly
vždycky školní přebory. To tam organizovala
jednota naše, která měla tento oddíl. A tam
jsem se teda projevil jako schopný závodník
pro běh na lyžích a také jsem několik závodů
v běhu vyhrál. Pak ale jsem jednou onemocněl, a sice těžce, měl jsem zápal plic a doktor
mi zakázal teda běhání. A tak jsem se teda
vrhnul na skok, který mně později přirostl
k srdci.
Já se pamatuji, u nás byl můstek veliký, tak
dalo se tam skákat třicet metrů a mělo to ale
desetimetrovou nájezdovou věž z takového
normálního jenom dřeva ze smrku, které se
v lese uřezalo. Tesaři to tam tak nějak spoluprací svojí všichni dali dohromady. A tak já jsem vždycky vylezl nahoru a chtěl jsem skočit,
ale motala se mi hlava a měl jsem strach. Tak tam totiž žila lyžemi celá vesnice. Tam po nedělích prostě lidé odpoledne po obědě prostě celá rodina vyjela na lyžích na ten Strážník,
tam na ten kopec, a všichni tam společně tak lyžovali. Já jsem jednou s rodiči přijel také
k tomu můstku dolů a říkám: „Tati, já bych si chtěl skočit.“ On říká: „No tak vylez.“ Ale máma
měla strach, nechtěla mě pustit. Tak já jsem vylezl nahoru a už jsem tam byl asi deset minut.
Tam ti starší kluci už skákali. Až prostě když jsem měl obuté lyže a pořád jsem se díval dolů,
tak za mnou jeden kluk takhle mě vzal za zadek a za záda, strčil mě, no a už jsem jel. No,
skočil jsem, neupadl, a tím jsem teda propadl tomuto krásnému bílému sportu.
TomášPánek

Webový odkaz:
https://www.mujrozhlas.cz/dejiny-do-usi/1976-zdenek-remsa-vzpominky-na-detstvive-studenci
20
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ZPrávy
ZŠ a MŠ sTudenec
Čtvrté číslo Studeneckého zpravodaje tradičně patří hodnocení uplynulého školního
roku a nejinak tomu bude i v letošním roce, i když v tomto případě bude mít znatelný
nádech ukončení jedné z mnohých etap v historii studenecké školy.
Vzhledem k předchozím dvěma školním rokům byl školní rok 2021/2022 trochu „normálnější“ a snažil se vrátit do běžných školních kolejí, i když se mu to mnohdy nedařilo.
Souboj s Covidem jsme jasně vyhráli, neboť nemusela být uzavřena ani jedna třída, a tak
jediným „zpestřením“ bylo pravidelné testování žáků i zaměstnanců. Dva předchozí roky
bez řádné prezenční výuky se na některých žácích podepsaly a po návratu do školy chtěli
všechno, co v průběhu distanční výuky zameškali, dohonit. Pro učitelský sbor bylo obtížnější vrátit žáky k pravidelné přípravě na vyučování a v některých případech i k přiměřenému plnění školních povinností.
Výše uvedené se projevilo nejvíce v našich dvou devátých třídách, které se po všech
stránkách svůj poslední školní rok užily. Své třídy si naši „deváťáci“ trochu upravili k obrazu svému, často mírně v rozporu se školním řádem. Často se více než výuce věnovali
svým protějškům převážně v paralelní třídě, což na druhou stranu některé chlapce pozitivně kultivovalo. Pro učitelský sbor to byla zase další nová zkušenost a rozhodující je,

21
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že všichni žáci zvládli svá přijímací řízení k dalšímu studiu a jen na nich teď bude záležet,
jak zvolený studijní či učební obor zvládnou. Při závěrečném rozloučení zástupci obce
Mgr. Tomáš Chrtek a Ing. Martin Mühlbach a ředitel školy PaedDr. Petr Junek všem žákům
poděkovali za reprezentaci školy i obce v řadě soutěží a individuální ocenění předali
Báře Vokáčové, Nikole Klazarové, Báře Buluškové, Táně Hamáčkové a Jolaně Kolářové.
S právě uplynulým školním rokem bude také spojena největší investiční akce v historii obce, kterou byla přístavba školy nazývaná nyní jako budova C. V jarních měsících
probíhaly intenzivní práce na dokončení terénních úprav včetně zatravnění veškerých
ploch a celý areál už tak mohl posloužit při dalším zdařilém ročníku Studeneckých mílí
a při Pouťové zábavě. Stavba byla oceněna i v rámci soutěže Stavba roku Libereckého
kraje, kde získala hlavní cenu v kategorii veřejných staveb.
O prázdninách pochopitelně probíhají pravidelné opravy a údržbářské práce. Nejinak
tomu je i o letošních prázdninách. V průběhu srpna by měla být dokončena výměna
střešní krytiny včetně střešních oken na budově, proběhla rekonstrukce kabinetu matematiky včetně posílení datových sítí školní WI-FI, opravy ve školní jídelně a v mateřských školách, nátěry venkovních herních a informačních prvků, další terénní úpravy
a nezbytné úklidové práce v letošním roce obohaceny o externí mytí venkovních oken
na budově C.
V průběhu školního roku 2021/2022 probíhalo další plnění indikátorů v rámci projektů z Operačního programu ESF Vývoj, věda a vzdělávání. V červnu 2022 byla schválena
závěrečná monitorovací zpráva tzv. Šablon II pod názvem Kvalitní vzdělávání pro
všechny – ZŠ a MŠ Studenec a první monitorovací zpráva tzv. Šablon III pod názvem
Vzděláváme se společně – ZŠ a MŠ Studenec.
PaedDr.PetrJunek
22
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Školní soutěže
I v letošním školním roce probíhaly soutěže O nejaktivnějšího žáka a nejlepšího sportovce. Body do aktivity získávání žáci za účast a za umístění ve sběrových, kulturních
a především vědomostních soutěžích na úrovni školy, okresu, kraje i republiky. Na prvním stupni nejvíce bodů nasbírala Liliana Weissová, následovali ji Jan Mejsnar a Eva
Chrtková. Nejaktivnějším žákem na druhém stupni se stal Josef Šedivý, za ním se umístila
Nikola Klazarová a na třetím místě Ondřej Jirout. Deset nejaktivnějších žáků z prvního
a druhého stupně bylo oceněno peněžními poukázkami do obchodů v Jilemnici a celkově nejaktivnější žák (Josef Šedivý) získal plaketu z fondu Mileny a Jana Mládkových.
Plaketou a titulem nejlepší sportovec jsou vždy oceněni chlapec a dívka z prvního
i z druhého stupně, kteří získali nejvíce bodů za účast a umístění ve sportovních soutěžích. V letošním roce tohoto titulu dosáhli: Daniela Vorlová, Rostislav Sobran, Barbora
Chrástová a Vojtěch Trejbal. Další hodnotné ceny v podobě sportovních potřeb a elektroniky získalo vždy prvních 10 nejlepších sportovců 1. i 2. stupně. Ceny za tyto soutěže
přišli žákům předat Petr Knop, reprezentant České republiky v běhu na lyžích a Jiří Povr,
kapitán fotbalového týmu SK Studenec.
23
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soutěž o nejaKtivnějŠího žáKa
První stupeň:
bodů
1.
Liliana Weissová
118
2.
Jan Mejsnar
112
3.
Eva Chrtková
110
4.
Věra Nováková
104
5.
Martin Brož
104
6.
Stela Tauchmanová
100
7.
Vilém Stefan
96
8.
Aneta Ulrychová
95
9.
Emma Háková
90
10. Oldřich Šimek
90

Druhý stupeň:
1. Josef Šedivý
2. Nikola Klazarová
3. Ondřej Jirout
4. Michal Ott
5. Dominik Kudr
6. Michal Kuřík
7. Miroslav Greguš
8. Petra Ottová
9. Samuel Mečíř
10. Jakub Kuřík

bodů
1452
448
379
348
342
325
289
282
246
243

soutěž o nejlepŠího sportovCe
První stupeň:
bodů
1. Daniela Vorlová
337 bodů
2. Rostislav Sobran
225
3. Max Pacholík
205
4. Johana Háková
204
5. Barbora Háková
200
6. Jan Mejsnar
180
7. Ela Korotvičková
179
8. Markéta Kuříková
172
9. David Svoboda
170
10. Natálie Plůchová
159

Druhý stupeň:
1. Barbora Chrástová
2. Laura Buďárková
3. Vojtěch Trejbal
4. Táňa Hamáčková
5. Marek Jílek
6. Klára Kubátová
7. Miroslav Ježek
8. Miroslav Greguš
9. Samuel Mečíř
10. Patrik Pacholík

bodů
545
341
267
216
215
210
200
192
190
185

24
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sběr starého papíru a pomerančové Kůry
Žáci naší školy v letošním roce nasbírali více jak 16 tisíc kg starého papíru. Nejlepšími
sběrači papíru byli: Petr Plůcha, Liliana Weissová a Lukáš Podzimek. Někteří žáci také sbírali sušenou pomerančovou kůru. Celkem nasbírali přes 75 kg. Nejpilnější byli: Aneta Ulrychová, Martin Brož a Laura Buďárková. Každý, kdo se do sběru zapojil, dostal odměnu
buď v podobě školních potřeb, nebo poukázky do jilemnického papírnictví a knihkupectví.

sběr pomerančové kůry

sběr papíru

Poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Jméno
Ulrychová Aneta
Brož Martin
Buďárková Laura
Brejšová Alena
Pochop Václav
Šedivý Josef
Kubátová Klára
Horáčková Natálie
Kovářová Helena
Kovářová Nikola

třída
4. B
4. B
6. A
7. B
7. A
8. B
7. B
6. A
5. B
7. A

g
8400
7700
6120
5110
4120
3400
3010
3000
2980
2980

Jméno
Plůcha P.
Weissová L.
Podzimek L.
Šedivý J.
Kovářová N.
Brož Martin
Nováková V.
Bartoň F.
Háková K.
Hyršal Tadeáš

třída
3. B
2.
9. B
8. B
6. B
4. B
5. A
7. A
3. B
7. B

kg
2331
1964
1368
846
825
743
555
413
411
363
25
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Vážený pane řediteli,
milý Petře… DĚKUJEME!!!
Tato slova díků a uznání za Tvoji ředitelskou práci v souvislosti s Tvým rozhodnutím
odejít po 31 letech do důchodu zaznívala poslední červnové dny z úst žáků současných
i bývalých a zaměstnanců ZŠ a MŠ Studenec velmi často.
Na společné „poděkování“ panu řediteli se všichni intenzivně a utajeně připravovali,
vymýšleli, malovali, natáčeli zdravice, ale do poslední chvíle nikdo nic neprozradil.
A proto i Tvoje překvapení bylo naprosto spontánní.
Najednou totiž vyhlášení soutěží O nejlepšího sportovce a Nejaktivnějšího žáka pokračovalo dál. Děkovná slova pana starosty a všech žáků, kteří je vyjádřili formou výtvarných plakátů ze svých třídních dílen, videí i dalších forem vzkazů, přispěly
k neopakovatelnému zážitku všech zúčastněných.
Za Tvého ředitelování se škola rozrostla nejen o žáky a pedagogy, ale i o budovy, byla
zmodernizovaná , zkrásněla, obklopila se novými sportovišti, kulturním zázemím, naučnou stezkou…Tvýma rukama prošly stovky dětí, žáků, mladých lidí a mnozí se již vracejí
se svými dětmi. Žáci i kolegové si Tě váží nejen jako výborného ředitele a pedagoga s obrovskými znalostmi historie, hudby i literatury, ale i jako člověka, za kterým mohou kdykoliv přijít a podělit se o svoje radosti nebo i starosti, požádat o radu, kterou dostanou.
Děkujeme Ti za všechno, co jsi pro studeneckou školu a její žáky jako empatický ředitel, kolega, učitel, kamarád, ale hlavně jako laskavý člověk, udělal.
Přejeme ti v další životní etapě, abys ve zdraví a s radostí mohl realizovat všechna
svá přání, na která jsi třeba dosud neměl dost času. A někdy se třeba projel na novém
kole a pak si odpočinul na lavičce u školy.
ZaměstnanciZŠa MŠStudenec,
kteřísetímtopřipojujíi k děkovnémudopisuministraškolstvíPetraGazdíka
26
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Poslední slovo ředitele
Po 31 školních letech a„zralé“ úvaze pracujícího důchodce jsem se rozhodl požádat
zřizovatele školy Obec Studenec o uvolnění z funkce ředitele školy k 31. červenci 2022.
Rozhodně ro nebylo lehké rozhodnutí a s určitými následky tohoto rozhodnutí budu po
určitou dobu bojovat. Důvodů k tomuto rozhodnutí byla určitě celá řada. Neustálý koloběh povinností, termínů, výkazů, čísel, různých jednání a dalších souvislostí se pochopitelně s přibývajícím věkem obtížněji zvládá. K tomu se přidaly i některé stávající
a připravované změny v českém školství, se kterými se úplně neztotožňuji. K ním patří
především nekoordinované redukce vzdělávacích plánů, zavádění informačních technologií do výuky od 1. ročníku a pokračující podceňování rozvoje čtenářské gramotnosti
žáků. Diskutabilní je i zřizování pozic školních psychologů a sociálních pedagogů ve školách nad 250 žáků. Nejsem si jist, zda finanční náklady na tyto pozice přinesou odpovídající efekt. Rozhodně tím nepodceňuji práci výše uvedených odborníků, ale
s problematickými žáky často většinou nehne ani třídní učitel, ani ředitel školy, ani pracovník OSPOD a tedy ani případný školní psycholog (možná by jako dříve pomohlo,
kdyby tento žák narazil nečekaně na otevřenou dlaň pana učitele). Rád si vzpomenu při
této příležitosti na svá školní léta, kdy se žáci dělili na chytré a hloupé, hodně a zlobivé,
každý se musel se svým zařazením poprat a nikdo kolem něj nevytvářel ochranné bariéry
v podobě různých diagnóz a častých rodičovských intervencí. A neposledním důvodem
mého rozhodnutí bylo i přesvědčení, že studenecká škola potřebuje nový impuls v podobě nového ředitele, který přinese svůj pohled na organizaci a chod školy.
Ve svém posledním příspěvku jako ředitel školy bych chtěl určitě připomenout některé okolnosti a události, neboť v některých případech jsou vlastně už i trochu zaprášenou historií. K rozhodnutí přihlásit se do konkurzního řízení na místo ředitele školy ve
Studenci mě přesvědčili první polistopadový starosta Alois Kuřík se svým místostarostou
Jiřím Ježkem. Prvním společným projektem obce a školy bylo odkoupení pozemků u sokolovny a výstavba tenisových kurtů včetně dobrodružného stěhováni zahradního
domku od mateřské školy u kostela jako budoucích tenisových šaten. Hned při prvním
termínu jsem se rozhodl k 1. 1. 1993 převést studeneckou školu do právní subjektivity
(povinný termín byl k 1. 1. 2003) a toto rozhodnutí se ukázalo jako opodstatněné. Přineslo škole důležitou organizační, personální a ekonomickou samostatnost a za celou
dobu působení hospodářský výsledek školy byl vždy v kladných číslech. K tomu přispívala i doplňková (dříve vedlejší hospodářská) činnost školy v podobě závodního stravování, vedení účetnictví a mezd a údržbě veřejných ploch. Zlepšený hospodářský
výsledek umožnil rozvíjet areál školy do dnešní podoby a částečně se podařilo naplnit
představu o studenecké škole jako komunitní škole, kde se scházejí žáci, rodiče i veřejnost k různým aktivitám. K tomuto poslání určitě přispělo i vybudování naučné stezky
se školním arboretem a areálu pevných kontrol pro orientační běh, který bude na podzim 2022 po stavebních pracích v okolí školy znovu obnoven.
28
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První výraznější investicí byla půdní vestavba budovy B v roce 1998, kdy vznikly prostory pro školní družiny, odloučenou učebnu Základní umělecké školy a další prostory
včetně výtvarného ateliéru a keramické dílny.
Přínosem pro obec i školu zajisté byla i úspěšná jednání s rodinou Stejskalových
z Prahy o odkoupení pozemků, na kterých nyní stojí multifunkční hřiště. K 1. 1. 2003 se
studenecká základní škola rozrostla o tři mateřské školy (Bukovina u Čisté, Studenec
a Zálesní Lhota) a škole přibyly další povinnosti a problémy v podobě nevyhovujících
provozů mateřských škol. Po řadě jednání a návštěv patřičných míst se podařilo zajistit
pro obě mateřské školy nadstandartní podmínky v podobě nové budovy mateřské školy
ve Studenci a rekonstruované Mateřské školy v Zálesní Lhotě. Následující stavby jsou již
mladou historií, a proto je není nutno připomínat.
Při prvním konkurzním řízení na místo ředitele školy v roce 1991 jsem uvedl jako
jednu ze svých priorit rozvoj sportovní činnosti studenecké školy. V prvním období jsem
se této prioritě intenzivně věnoval, ale s přibývajícími povinnostmi a administrativní zátěži mně na sport času ubývalo. Mým hlavním cílem bylo vždy přivedení dětí ke sportu
jako budoucímu životnímu stylu a náplni svého volného času a snad se to u některých
dětí i podařilo. A příjemným „vedlejším“ produktem byly i úspěchy studenecké školy na
různých úrovních. Tím nejvýraznějším je rozhodně zisk zlaté medaile na Mistrovství světa
škol v orientačním běhu v roce 2017 na Sicílii a předchozí úspěšná vystoupení na těchto
závodech v roce 2011 v Dolomitech a v roce 2013 v Portugalsku. Za přispění Obce Studenec a dalších partnerů jsem všechny tyto účasti studenecké školy na těchto MS výrazně sponzoroval, neboť od Asociace školních sportovních klubů jsme neobdrželi ani
korunu. K úspěchům školního orientačního běhu studenecké školy patří i šest titulů
Mistra ČR v závodě družstev a řada individuálních medailí z MČR (naposledy zlatá medaile Báry Chrástové v roce 2022). K výrazným sportovním úspěchům školy řadím i vítězství dívek v celostátní Školní futsalové lize, čtyřnásobné vítězství fotbalového týmu
dívek s kapitánkou Evou Bartoňovou v krajském finále akce Sport bez předsudků a řada
výborných individuálních výkonů v atletice. Za zmínku stojí i vynikající lehkoatletické
výkony Romany Synkové ve skoku do výšky, Veroniky Peškové a Zdeňka Klímy v běhu
na 60 m, které budou asi těžko k překonání. Škoda jen, že covid překazil další případné
školní úspěchy úspěšné generaci kolem dvojčat Štefanových a Votočkových.
Na tomto místě patří poděkování nejen vyučujícím tělesné výchovy (florbal, lehká
atletika, basketbal, plavání), ale především za vzornou spolupráci s místními sportovními
spolky, se Sokolem Studenec (běh na lyžích), Orlem Studenec (stolní tenis, volejbal),
Sportovním klubem Studenec (fotbal, orientační běh) a Tenisovým klubem Studenec
(tenis).
Ve studenecké škole ale nebyly opomíjeny ani další oblasti. Pravidelnou součástí se
stala divadelní představení žáků 5. a 9. ročníků a postupně k nim přibývaly i další třídy.
Za velice zdařilou akci lze určitě považovat i Školní akademii v roce 2010 včetně výstavy
v jednotlivých třídách. Na velice dobré úrovní byla i činnost výtvarných, keramických
29
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a dalších kroužků.
Určitě by se dalo připomenout mnoho dalšího, ale vše, co se studenecké škole podařilo, bylo společným dílem. Proto moje závěrečné poděkování patří zřizovateli školy
Obci Studenec a jejím pěti představitelům za mého působení, Aloisi Kuříkovi, Ireně Benešové, Františku Tauchmanovi, Jiřímu Ulvrovi a Tomáši Chrtkovi. Poděkování patří i za
téměř třicetiletou spolupráci v pozici zástupkyně ředitele školy Daně Synkové a především všem zaměstnancům školy v průběhu mého působení. Od 1. 1. 1993 až doposud
je v personální evidenci školy zapsáno 205 pracovníků. Těm stávajícím děkuji za přípravu
a průběh nezapomenutelného rozloučení se studeneckou školou. A v neposlední řadě
nesmím zapomenout na své žáky, kteří mě v těžkých chvílích vždy dokázali nevědomky
podržet a dodat novou energii.
A kdybych měl své působení ve studenecké škole jako vlídný kantor ohodnotit, použil bych následující citaci, kterou určitě všichni znají:
„A vy jste?“
„Z Kojčic u Pejhřimova.“
„A na koho se jdete zeptat?“
„Na syna, Plha, pane učiteli.“
„Tak to je dvojka.“
„Dvojka, dvojka.“
„Tak jdem.“
Tak já také jdu a novému panu řediteli Michalu Chrtkovi přeji hodně síly, elánu a nových nápadů. A rozhodně se budu do studenecké školy vždy rád vracet.
PaedDr.PetrJunek

V minulém čísla SZ se vloudila chybička a k níže uvedené Ekonomické olympiádě zapracoval tiskařský šotek a vloudil se jiný text. Nyní uvádíme vše na pravou míru.

Ekonomická olympiáda
V letošním školním roce s konal 1. ročník soutěže Ekonomická olympiáda pro ZŠ, která
je určená pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a klade si za cíl seznámit žáky se základními
ekonomickými tématy, objevit v nich skryté talenty, zlepšit jejich finanční gramotnost
30

STUDENECKÝ-ZPRAVODAJ-4-0922-88+4.qxp_Sestava 1 01.09.22 9:38 Stránka 31

Studenecký zpravodaj

4 I 2022

Pár slov nového ředitele…
Milí čtenáři Studeneckého zpravodaje, vážení rodiče, děti a přátelé školy. Před nástupem do funkce ředitele ZŠ a MŠ Studenec bych se Vám tímto rád stručně představil…
Jmenuji se Michal Chrtek, odmalička jsem vyrůstal ve Studenci. Zde jsem chodil
devět let na základní školu, následně pak do Jilemnice na gymnázium. Vysokou školu
jsem absolvoval v Praze na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Mým
oborem je učitelství tělesné výchovy a matematiky – tu jsem studoval na Matematickofyzikální fakultě UK v Praze. Po studiích jsem učil tři roky na Gymnáziu Nad Štolou v Praze
7, kde jsem získal první cenné zkušenosti. Po letech strávených v Praze se mi již stýskalo
po Studenci, postavil jsem si zde dům, oženil se a začal pracovat na Gymnáziu a Střední
odborné škole pedagogické v Nové Pace, kde jsem jako učitel působil čtrnáct let. Je mi
čtyřicet let a mám tři děti.
Tuto novu pozici přebírám s respektem, očekáváním i pocitem odpovědnosti. Je pro
mě velkou výzvou být ředitelem školy, ke které mám blízký osobní vztah a pracovat pro
takovou obec, jako je Studenec. Rád bych ZŠ a MŠ Studenec pomáhal růst ve všech důležitých oblastech a chtěl bych ji posouvat správným směrem. Mým cílem je moderní
škola s přátelskou atmosférou a atraktivní formou výuky, do které se děti těší, rády v ní
tráví čas, získávají vědomosti a zkušenosti do života a mají v ní pocit bezpečí. Pro kvalitní
fungování je zásadní spolupráce tří subjektů – žáků, rodičů a školy, ve kterou pevně
věřím.
Moc si vážím toho, v jakém stavu školu přebírám, za což děkuji (nejen) odcházejícímu
řediteli Petru Junkovi, který škole věnoval jednatřicet let skvělé práce a přeji mu tímto
hodně zdraví a zasloužený odpočinek.
Mgr. MichalChrtek
NastupujícíředitelZŠa MŠStudenec

a možnost zúčastnit se slavnostního finále
s významnými hosty se světa ekonomie.
Školního kola této soutěže se konalo formou online testu a zúčastnilo se jí 9 žáků
8. a 9. tříd. Do celostátního kola v Brně se
probojoval jako jediný z naší školy a současně jako jediný z celého Libereckého
kraje žák 8. B Josef Šedivý, který zde obsadil
skvělé 25. místo ze 65 soutěžících!
Gratulujeme k úspěchu!
31

STUDENECKÝ-ZPRAVODAJ-4-0922-88+4.qxp_Sestava 1 01.09.22 9:38 Stránka 32

Hurá sníh!!!

Zprávičky z MŠ Zálesní Lhota
„Paní učitelko, to to uteklo“: říkaly děti,
když jsme se loučili na konci školního roku.
Společně si zavzpomínejme na celý rok.
V září jsme upekli koláče na posvícení
a při pěkném počasí chodili do přírody. Pozorovali ovocné stromy a hledali zeleninu
na zahrádkách. Divadelní agentura Pernštejni zavítala do studenecké školky s loutkovou pohádkou V říši víl, skřítků a obrů.
Pozvali jsme na pohádkový příběh i kamarády ze školky v Zálesní Lhotě.
V říjnu začaly děti chodit na zájmové
kroužky. Tento rok byla pro předškoláky

připravena angličtina, logopedie a kroužek
zpívání. 19. října k nám do školky přijelo
maňáskové divadlo Šternberk a zahrálo 3
pohádky: O Veliké řepě, Proč si s prasátkem
nikdo nechtěl hrát a Kůzlátka a vlk.
Říjen se nesl v duchu podzimu. Děti
nadšeně hrabaly listí na školkové zahradě.
Sbíraly kaštany a stavěly z nich různé postavičky. Učily se, jak se jmenují naše
stromy. Jak je poznáme podle listů a plodů.
Prosinec školku provoněl předvánočním časem. Na nástěnkách se objevily obrázky čertů, andílků a Mikulášů. Každou

Děti ze Sluníček s ukrajinskou kamarádkou
32
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Interhaf
třídou se nesly vánoční písničky a básničky. Největší radost měly děti, když jednoho dne zazvonil zvoneček a do školky
přišel Ježíšek. Přinesl dětem dárky do
školky. Díky sněhu jsme mohli i pekáčovat
a užívat si sněhových radovánek.
Na začátku nového roku jsme oslavili
svátek Tří králů. Předškoláci jezdili na týdenní kurz sjezdového lyžování do SKI
areálu Bubákov.
V únoru jsme se převlékli do kostýmů
a uspořádali v každé třídě Karneval. Děti si
pohrály s balonky, bublifukem a tančily
a tančily. MŠ se přidala k materiální sbírce
pro Ukrajinu, kterou pořádalo informační
centrum v Lánově. Za všechny darované
věci děkujeme. Na začátku dalšího měsíce
jsme mezi sebe přijali 4 ukrajinské děti
k předškolákům a 1 holčičku do třídy k nejmladším dětem. Děti se zapojily úžasně.
České děti přijaly ty ukrajinské jako kamarády, pomáhaly jim, hrály si společně jako
by se dávno znaly.
A je tu jaro a jeho první měsíc, který
nám přinesl témata: Jarní kytičky, Změny

v přírodě, Přílet ptáků, Povídání o vodě
a Sázení kytiček. Nechyběly pokusy, které
se dětem vždy moc líbí. Dne 8. března nás
ve školce opět navštívilo maňáskové divadlo Šternberk s pohádkami O Budulínkovi, Budka v poli a Máša a medvěd.
V dubnu jsme oslavili Velikonoce. A už
jsme se těšily na venkovní radovánky. Děti
milují naši zahrádku, kde mohou na písku
stavět různé hrady a tunely. Jezdí zde na
koloběžkách a odrážedlech. Malé děti na
motorkách a šlapacích traktůrcích. Každý
se rád houpe na houpačce, u které je vždy
veliká fronta.
S představením O ptačím sněmu, které
je plné písniček, přijela do školky paní Dagmar Čemusová. Dětem se její program
velmi líbil. Tento měsíc jsme ukončili Sletem čarodějnic a čarodějů.
V květnu jsme si zabalili do batůžků
plavky. Pro prostřední třídu a předškoláky
začal kurz plavání v bazénu v Jilemnici.
Proběhl i zápis dětí do první třídy Základní
školy. Pro budoucí prvňáčky připravila
škola tři krátká setkání, kde se mohli sezná33
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Děti ze Včeliček
na výletě ve Fun
Parku v Liberci
mit s prostory obou budov. Poprvé je pohádkové postavy žáků 6. třídy provedly
školou a děti plnily různé úkoly. Podruhé si
vyzkoušely sedět v lavici a vyrobily si krásného motýlka. Třetí setkání se jmenovalo
Veselé sportování a jak už název napovídá,

Návštěva
lomu
34

děti soutěžily v sokolovně a vyzkoušely si
různé sportovní aktivity.
Pes je nejlepší přítel člověka a o jeho životě mezi lidmi nám přijela 5. května vyprávět paní Milada Žváčková, majitelka
firmy Interhaf. Výchovný program se mohl
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uskutečnit venku před školním amfiteátrem a děti byly poučeny, jak se k pejskům
mají chovat.
Žáci 9. tříd tento rok nacvičili pohádky
Řachanda a Nejkrásnější hádanka. Děti
z Mateřské školy byly prvními diváky. Všem
se pohádky moc líbily, děkujeme za pozvání!
Den dětí 1. 6. jsme oslavili Jarní besídkou a vystoupením pro rodiče. Díky pěknému počasí se akce mohla uspořádat ve
školním amfiteátru. Byla to první zkušenost s venkovní akcí a dle ohlasů se velmi
povedla. Děkujeme Jendovi Horáčkovi za
ozvučení a všem příbuzným a známým, že
se přišli podívat na naše malé herce.
Dne 3. 6. se předškoláci zúčastnili
Olympiády MŠ Novopacka. Skončili na
krásném 7. místě ze 14 školek z okolí Nové
Paky.
Ve středu 22. 6. se loučili předškoláci
s docházkou ve školce, společně připravili
pásmo básniček a písniček pro rodiče. Na
památku dostali malý dárek.
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Další den jsme byli pozváni na Běh
Olympijského dne. Krásnou sportovní akci
připravuje pro děti z MŠ i ZŠ Láďa Junek,
děkujeme za sportování v super prostředí!
A největší odměna a zážitek pro děti
nastala 28. června, kdy jsme vyjeli do světa
na celodenní školkový výlet. Náš cíl byl Fun
Park v Liberci. Zde se nachází zábavné centrum pro děti. Děti si výlet opravdu moc
užily.
Ani letos nechyběla na konci roku
zmrzlina, sportovní dopoledne pořádané
žáky 9. třídy a návštěva studeneckého
lomu.
Byl to krásný rok. Těšíme se z dětských
úsměvů a radosti v očích, bezstarostnosti
i upřímnosti.
Práce v Mateřské školce je krásná,
i když někdy velice náročná. Ale jak se říká:
Líbí se nám být učitelkou, máme pro to
mnoho malých důvodů.
KolektivučitelekMŠStudenec

Děti z Motýlků
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Pasování na čtenáře
Jelikož se prvňáčci naučili číst VŠECHNA PÍSMENA abecedy, spojovat je do slov a slova
do vět, můžou číst. A to je pravá chvíle na slavnostní pasování na čtenáře pod vedením
p. uč. Chrástové, která se vzorně stará o naši školní knihovnu a vše s tím spojené. Žáci 1.
A a 1. B zazpívali připravenou písničku a společně přečetli Čtenářský slib. Potom jednotlivě každý žák byl pasován obřím mečem na čtenáře s přáním, „ať Tě knížky baví“. Jako
důkaz žáci přečetli část textu z nové knížky Kvak a Žbluňk od jara do Vánoc, kterou dostali na památku s věnováním. Po gratulaci třídní paní učitelky novopečení čtenáři ještě
dostali hrníček a Pamětní list s fotkou. Záhy ještě obdrželi čtenářské průkaz a pozvání
do školní knihovny, kde si mohli půjčit první knihy na prázdniny. Jejich čtenářské nadšení
potěšilo jejich třídní paní učitelky Zdeňku Erbenovou a Ivu Exnerovou.
Mgr. IvaExnerováa Mgr. ZdeňkaErbenová,třídníučitelky1.roč.
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ZábaVná fyZiKa?
Že předmět Fyzika, který budou mít jako nový v 6. třídě, může být i zábavný, si vyzkoušeli na konci školního roku žáci 5. tříd.
Poslední společnou hodinu fyziky v 9. B jsme s deváťáky naplánovali jako průřez opakováním učiva fyziky 6. –9. roč. formou různých experimentů, které jsme připravili jako
motivaci k výuce fyziky páťákům.
S každou pracovní skupinou jsme vybrali 1 nebo 2 vhodné pokusy např. z akustiky,
elektřiny, elektrostatiky, hydrostatiky… Deváťáci si na ně samostatně zajišťovali pomůcky (ze školy i z domova), opakovali si i teorii, aby je páťáci nezastihli nepřipravené.
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Po počáteční nesmělosti páťáci odhodlaně experimentovali, zkoušeli hledat vysvětlení „proč to tak funguje“ a deváťáci jim se vším pomáhali a vysvětlovali. A tak si páťáci
telefonovali kelímkovým telefonem, experimentovali s ladičkami, učili plavat lodičky
z modelíny, potápěli potápěče nebo ponorky, zkoušeli stlačitelnost a nestlačitelnost
plynů a kapalin, rozpohybovali papírové útržky, byli překvapení, že zdrojem proudu nemusí být jen klasická baterie nebo el. síť. zkoušeli výbuch sopky nebo společně pozorovali demonstraci působení atmosférického tlaku a to nafukováním balónku nebo
zmačkané PET lahve ve vývěvě.
Experimentální hodina měla spád, žáci byli aktivně zapojení a spokojení a já deváťáky
za její průběh moc chválím.
PaedDr.DanaSynková,vyučujícífyzikyv 9.roč.

nEJKrásnĚJŠí háDanKa
Žáci 9. B se po přijímacích zkouškách velmi těšili na svoje divadlo – Nejkrásnější hádanka. Kulisy i kočár zdárně vyrobili a teď jen, jestli kočár projede v novém divadelním
prostoru dveřmi. . No, neprojel, takže jsme improvizovali už od samého začátku. Náročné
zkoušení, střídání se v prostoru s 9. A, shánění kostýmů, střídání rolí, někteří museli zvládnout i 3 role během představení. to vše gradovalo v týdnu od 30. 5 do 3. 6., kdy jsme
odehráli 14 představení pro školu, školky, ZŠ Čistá, rodiče i veřejnost. Herci během týdne
sbírali zkušenosti, ztráceli trému, chovali se k sobě skvěle a vzájemně si pomáhali. Překvapili nejen sebe, ale i své okolí, co ze sebe dokázali dostat. Doufám, že jim na konec
devítky zůstanou hezké vzpomínky, které strávili divadlem. Jeden hlas za všechny: „Nebudeme hrát ještě další týden? Nás to moc bavilo.“ Takže díky všem za snahu, odvahu
a veškerou práci.
Mgr. DanaChrástová,režisér,kritika divák
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beseda se spisovatelkou Jitkou vítovou
Ve středu 1. 6. 2022 jsme si zpestřili Den dětí besedou se spisovatelkou Jitkou Vítovou, která naši školu navštívila již podruhé. Program s touto autorkou dětských knih byl
velice zajímavý, děti se poutavou formou dozvěděly, jak se taková kniha vyrábí a kdo na
ní pracuje, než se dostane do obchodu. Paní Vítová nás podrobněji seznámila s knihou
Kamarádi z lesa a Květuška se vrací. Z knížek si děti četly ukázky, vyhledávaly odpovědi
na otázky, plnily nejrůznější úkoly a v neposlední řadě se dozvěděly zajímavosti ze světa
zvířat. Povídání bylo příjemné, děkujeme.
Za1.a 2.třídyMarkétaŠimková

ŠKOlní výleT 3. b
Ve středu 15. června jsme se vydali na výlet do Špindlerova Mlýna. Společně jsme si
prohlédli centrum městečka, posvačili jsme u kapličky vedle základní školy a vydali se
přes řeku Labe na „Mlynářův výšlap“. Jedná
se o naučnou stezku, která má za cíl seznámit turisty s největšími místními zajímavostmi. Cestou jsme se zastavili na dětském
hřišti u lesa, kde si děti vyhrály a dojedly
svačiny. Dále jsme se prošli kolem lanovky
na Medvědín a poté jsme se přesouvali
k Dívčím lávkám. Odtud jsme se vrátili zpět
do centra na drobné nákupy a vydali se
k autobusu, kterým jsme se spokojeni vrátili
zpět domů. Náš výlet byl velmi pěkný,
poučný a relaxační.
TřídníučitelkaSoňaDvořáková
a paníučitelkaAliceHůlková
39
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ŠKoLní VýLEt žáKů 5. b
Odjezd vlakem z Martinic do Turnova,
zastávka Dolánky (s přestupem ve Staré
Pace). Pěší výlet z Dolánek u Turnova na
Malou Skálu. Cestou prohlídka Dlaskova
statku (Muzeum Českého ráje). Turistickou
značenou trasou přes skalní město Malostranská Drábovna, kde jsme šplhali na
skalní vyhlídky. Zastávka na Malé Skále na
oběd z vlastních zásob a případně na
pizzu. Z Malé Skály výstup na hrad Vranov,
odvážnější si vystoupili až ke kříži na
samém vrcholu skal. Zpět jsem si zašli na
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úžasnou vyhlídku Zahrádka na skále nad
Jizerou. Návrat na Žlutou plovárnu na Malé
Skále, kde měli žáci k dispozici paddleboardy a kanoe, na kterých se postupně vystřídali a vydováděli. Také se, někteří
nadšeně a jiní nedobrobvolně, vykoupali
se v řece Jizeře. Emmča H. dokonce zdolala
překážky v lanovém centru. Vlakem jsme
dojeli opět do Martinic, kde si žáky vyzvedli rodiče. Počasí nám přálo a všem se
výlet líbil.
Mgr. MarcelaŠebková,tř.učitelka5.B
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Školní
vodácký
výlet
6. a + 6. b Malá skála 2022
V cestování vlakem jsme už opravdu dobří, tentokrát místo z Martinic, jsme vyjeli
rovnou ze Staré Paky. Snad všechny školy z okolí měly stejný nápad, takže vlak opět „praskal ve švech.“ Nejprve jsme po kolena „okusili rozkoše vln“ u žluté plovárny, kde se nachází jedna z mnoha půjčoven lodí. Tu naší jsme trochu hledali, aby to nebylo tak
jednoduché… Možná někteří podnikatelé nabyli dojmu, že tudy protéká dlouhá, široká
a divoká řeka, ale ve skutečnosti to může vypadat i tak, že na jednom jediném jezu,
s malým množstvím vody a úzkým průjezdem se tvoří kolona kánoí a raftů. Asi největší
zábavou pro kolemjdoucí je právě ta nepřehledná situace, ve které někteří napřed odhazují pádlo a následně opouštějí plavidlo. Vylévání vody z lodí je také velmi nepopulární
disciplína, u které musí asistovat někdo zkušený a ne vždy, je hned po ruce. Legrace je
to pochopitelně veliká, ale ne už tolik pro ty ve vodě. Naše skupina čítala 23lodí a to není
zrovna málo, když uvážíme, že některé posádky byly úplnými nováčky a instruktory jsme
s sebou neměli. Naštěstí s námi jeli mladí a obětaví studenti Terka a Standa, kteří se ničeho nebáli a byli opravdovou oporou této cca devítikilometrové výpravy. Za zmínku
jistě stojí i fakt, že prvních 500metrů jsme překonávali cca 2 hodiny. Chvíli to vypadalo,
že vlak z Dolánek nestihneme, ale děti se postupně zlepšovaly a vlak měl zpoždění…
Nikoho jsme neutopili, jen odplavaly staré boty, a protože vykouklo i sluníčko, mokré
oblečení nikomu nevadilo. Jízda na lodi opravdu nepřipomíná polohu v leže u PC, proto
nás to asi trochu překvapilo, ale zároveň snad i nadchlo. Jistěže si to budeme chtít zopakovat… Za doprovod a pomoc děkujeme nejen Terce a Standovi, ale také Kláře Štefanové.
S vodáckýmAHÓÓÓJtř.učitelkyšestýchtříd
Mgr. RomanaMacháčováa Mgr. DanaChrástová
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ŠKoLní VýLEt 7. tříD
V úterý 14. 6. jsme třída 7. B vyjeli s třídou 7. A na rafty. Ráno jsme se všichni sešli
na vlakovém nádraží na Horkách u Staré
Paky v 8:20 hodin. Měli jsme vlakem odjet
do Dvora Králové nad Labem v 10:30
hodin, ale jelikož se vlak zpozdil o hodinu,
dorazili jsme k Labi okolo jedenácté hodiny. Na místě jsme se nasvačili, převlékli
do plavek a poté vyjeli na raftech po Labi.
Půjčili jsme si 6 raftů, posádku tvořilo 5 či
6 žáků, učitelé měli 3 kánoe. Během plavby
se týmy měnily podle toho, kdo makal, kdo
seděl a kdo jenom mlel pusou a neposlouchal kapitána. Můj tým (já, František Michek, Tadeáš Hyršal, František Bartoň,
Adéla Marková a Karolína Mačková) to dopracoval k tomu, že nás naše třídní učitelka
Petra Faistaverová přehodila a sebrala nejdříve Františka B. a Tadeáše, pak i Fandu M.
A nakonec jsem seděla jako jediná holka
v raftu s Oliverem Korotvičkou, Tomášem
Urbanem, Oldou Tomášem, Vlastimilem
42

Novotným a Martinem Kaislerem.
Na Kuks jsme dopluli v půl třetí odpoledne, uklidili jsme lodě, převlékli se a přes
řeku vyšli k hospitálu Kuks. Měli jsme 1 hodinu rozchod, ale skoro všichni jsme se
usadili v Hospodě Na Sýpce, kde jsme se
naobědvali. Potom jsme si společně prohlédli květinovou zahradu a před pátou
večer jsme odjeli vlakem domů. Výlet
zvaný „Jedu Labe“ jsme si všichni užili na
maximum a všem se líbil.
NikolaKovářová7.B
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cyklotoulání na Kumburk
V úterý 21. 6. se třída 7. B vydala na cyklistický výlet, jehož prvním cílem byla zřícenina
hradu Kumburk. Ještě než jsme vyjeli, tak jsme si připomenuli, jak se máme chovat v silničním provozu a jak správně ovládat kolo (přehazovačka, brzdy). Pak už nám nic nebránilo vydat se na cestu přes Žďár na Karlov a do Staré Paky. Odtud jsme po polních
cestách, kolem staropackého letiště, dojeli až na Kumburk. Nutno dodat, že opravdu někteří žáci vyjeli až do nádvoří. Borci! Zde jsme se nejprve nasvačili, pak si prohlédli pod-

zemí a nakonec z vyhlídky na věži celé okolí. Viděli jsme Trosky, Bezděz, rozhledny Tábor
a Kozákov, Ještěd, Jizerské a Lužické hory, Krkonoše a Orlické hory. Po prohlídce jsme
opět nasedli na kola, sjeli na Klepandu a odtud po cyklostezce přes Novou Ves n/P dojeli
do Bělé. Pak jsme pokračovali přes Tampli až do Kruhu, kde jsme se zastavili na místním
koupališti. Děti se vykoupaly, naobědvaly a odpočatí jsme pokračovali na další sladkou
zastávku v cukrárně v Roztokách u Jilemnice. Na závěr jsme projeli malebnou Amerikou
a po 14. hodině dorazili zpět do Studence. Ujeli jsme celkově 45 km, děti si na kolech
počínaly velmi dobře a až na bolavá pozadí a jedno odřené koleno se výlet vydařil na
jedničku.
Mgr. PetraFaistaverová,třídníučitelka
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výlet 8. a
hrádek na nisou – Kristýna
Na letošní výlet jsme se vydali na Kristýnu. Kristýna je jezero, které se nachází
přibližně 30 kilometrů za Libercem. Odjížděli jsme v úterý 31. května, ale my jsme už
v pondělí nemysleli na nic jiného, než až
další den ráno nastoupíme ve Staré Pace
do vlaku, takže to s námi neměli učitelé
vůbec jednoduché.
Konečně den odjezdu, když se nás
všech čtrnáct a dvě paní učitelky sešli na
nádraží, mohlo se vyrazit. Cesta trvala
okolo 2 hodin, nám to ale nevadilo, není
totiž nic, z čeho bychom si nedokázali udělat srandu. A když se smějete a dobře se
bavíte, neuvědomíte si, jak ten čas letí!
Cesta vlakem proto uběhla rychle a hlavně
pohodově, což se nedalo říct o cestě do
kempu. Byla dlouhá a svítilo na ní sluníčko.
S těžkou taškou na zádech nebo v ruce se
šlo pomalu. O to víc jsme se ale těšili, až se
budeme moct vykoupat v Kristýně. Voda
byla čistá a to, že nebyla nic moc teplá,
nám samozřejmě nevadilo. První den jsme
strávili koupáním, pak také procházkou
okolo jezera. Druhý den jsme jezdili na kolečkových bruslích, koupali se, skákali na
trampolínách a taky nás čekal výlet na nedaleko vzdálený hrad Grabštejn, kde jsme
se zúčastnili přednášky o cvičení vojenských psů a prohlídky vojenského areálu.
Moc se nám to líbilo. Cestou zpátky jsme
se ještě zastavili na „velké“ nákupy do
Penny marketu. Potom jsme se vykoupali
a na podvečerní procházku jsme vyrazili na
Trojzemí. Trojzemí kvůli tomu, že se zde setkávají hranice tří států: Polska, Německa
a Česka. Třetí, poslední den jsme se jak
44

jinak než koupali. Zavítali jsme i na mokřady nedaleko Trojzemí, ale kvůli hnízdícím ptákům jsme nemohli jít dál než
k malému altánku. K obědu dělali kluci palačinky, každému dali ochutnat a byly
opravdu vynikající. Pak jsme si sbalili a uklidili chatku a šli na vlak.
Už teď se těšíme na další výlet a děkujeme naší paní učitelce třídní Mgr. Alexandře Brožové za to, že nás vzala na
takový krásný výlet a paní učitelce
Ing. Mgr. Veronice Plůchové děkujeme, že
nás doprovodila. Děkujeme a za rok znovu!
VikiČapková,8.A
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výleT 8. b – sáZava
V úterý 7. 6. jsme se všichni z naší třídy sešli v 6. 15 na nádraží ve Staré Pace a vydali
se vlakem na školní vodácký výlet. Když jsme dorazili do stanice Český Šternberk, najedli
jsme se a vypravili se na prohlídku hradu, protože zrovna pršelo.
Po prohlídce, když přestalo pršet, nás proškolil instruktor a pak jsme se mohli vydat
na plavbu. Chvíli trvalo, než jsme pochopili, jak pádlovat, ale nakonec jsme to všichni
zvládli. Navečer jsme dorazili do kempu Ledečko, kde jsme postavili stany a rozdělali
oheň. U ohně jsme sušili mokré oblečení a povídali si. Ráno jsme si sbalili věci, které jsme
naložili do auta, a vydali se na další plavbu. Tento den nám počasí opravdu přálo, a tak
si všichni s dobrou náladou užívali teplého dne, kdy jsme se mohli překlápět a hrát různé
hry, při kterých se určitě namočíte. Ke konci plavby nám kluci začali zpívat a byla velká
„sranda“… Když jsme dopluli do kempu Pod Vrbou, opět jsme postavili stany a rozdělali
oheň, u kterého jsme hráli detektivní hru. Ráno jsme už měli z předchozího dne nacvičené balení stanů, a proto jsme se po snídani mohli hned vydat na naši poslední plavbu,
kterou jsme zakončili v Choceradech. Čekalo nás ještě poslední „funny photo“ a rozloučení.
Vlakem jsme vyrazili domů. Celý výlet jsme si všichni moc užili a těšíme se na další…
ŠárkaHamáčková,žákyně8.B
45
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Školní výlet 9. a
Ve dnech 15.–17. června byla 9. A na školním výletě. Cílem byl Hamr na jezeře, kde
jsme strávili celý třídenní výlet. Po příjezdu jsme se ubytovali v kempu v chatkách. Nedaleko kempu byla malá pláž s molem, kde jsme po zbytek prvního dne dováděli.
Druhý den jsme vyrazili na kánoe na řeku Lužnici a jeli skrz Průrvu a pokračovali do
Mimoně. Tam jsme si dali tuze dobrý oběd za odměnu, že jsme přežili první část cesty.
Po vydatném obědě nám začala druhá část naší plavby. Nebyla to obyčejná řeka, ale
džungle, a tak se nám 9. A ocitla v Amazonii. Čekala nás úzká klikatá strašidelná řeka,
plná větví, spadlých stromů, velkých pavučin s velkými pavouky. Po dvou hodinách
v džungli jsme už ani neměli naději, že doplujeme do Borečku. Naštěstí jsme ve zdraví
dorazili do cíle. Potom jsme jeli do kempu, kde jsme si večer opékali buřty na ohni a hráli
jsme různé společenské hry jako skvělá parta.
Třetí den jsme si zabalili věci a poté jsme vyrazili na autobus, který nás s přestupem
v Liberci dovezl domů. Ve Staré Pace jsme se rozloučili a jeli každý domů. Na poslední
výlet budeme určitě hodně dlouho vzpomínat.
BáraBuluškováa TáňaHamáčková,žákyně9.A
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exKurZe Praha

6. a, 6. b 2022

Praha, naše krásné hlavní město, se těšilo z návštěvy studeneckých šesťáků, kteří
po covidové pauze opět mohli vyrazit „do
světa“. Součástí socializace byla i cesta vlakem, metrem a tramvají. Těžko říci, jestli
veřejné dopravní prostředky jsou někdy
přeplněnější než v červnu, kdy vrcholí turistická sezóna a školní výlety. Neustálé
přepočítávání čtyřiceti dětí bylo sice náročné, ale děti byly seznámeny s tím, že
duhový deštník paní učitelky si hlídají
samy a dvojice na sčítání ke konci akce už
zvládly bleskově. První zastávkou ve městě
byl Vyšehrad, který každého uchvátí svým
neobyčejným výhledem na Hradčany
a řeku Vltavu. Vyhlídka se nachází nad
hradbami, odkud podle pověsti skočil
Šemík s Horymírem. Naše děti zde měly za
úkol projít si Vyšehradský hřbitov se Slavínem u kostela sv. Petra a Pavla. Jsou zde
pochovány slavné osobnosti a děti obje-

vily těch slavných jmen opravdu hodně.
Perličkou byl rozhovor mezi děvčaty: „Tady
je tolik lidí, že ti nebožtíci asi nemají moc
klidu… „To jim asi nevadí, né, když jsou to
celebrity, jsou na to zvyklí“ Sochy znázorňující slavné osoby spojené s Vyšehradem,
jako např. Libuše a Přemysl, nám posloužily jako kulisy pro hromadné foto. Odtud
jsme seběhli z kopce přes tunýlky do Podolí na náplavku a prošli se okolo řeky k Palackému mostu, kde jsme naskočili do
tramvaje a pozorovali další mosty přes
řeku. Vystoupili jsme na Staroměstské
a pokračovali na stejnojmenné náměstí,
kde jsme chvilku obdivovali orloj. Dále
jsme prošli Železnou ulicí, okolo Stavovského divadla, přes Příkopy, Františkánské
zahrady do galerie u Myšáka ve Vodičkově
ulici, kde se nachází muzeum iluzí, což byl
cíl naší cesty. Zde je focení nejen povoleno,
ale dokonce je to hlavní zábava pro
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všechny návštěvníky. Kromě historie z tohoto oboru si zde opravdu na vlastní kůži
vyzkoušíte, co to znamená, když vás oči
klamou. Všechny fotky jsou opravdu krásné
a vtipné. Po devadesáti minutách jsme
ještě prošli Václavské náměstí, pořídili suvenýry a odvážně se vydali k Hlavnímu nádraží na vlak. Po Praze jsme ušli cca 13 km
a snad jsme i stihli vnímat ruch velkoměsta.
Ve škole jsme si formou kvízu vyzkoušeli,
jak funguje naše paměť a jak jsme vnímaví.
Postřehy některých dětí byly opět
úsměvné a snad i pravdivé: „ Byl to trochu
„maraton“, ale lepší než strejda Google…“
S tím souhlasíme…
Mgr. RomanaMacháčová
Mgr. DanaChrástová
třídníučitelky6.A a 6.B

divadelní vystoupení žáků 5. b
pro rodiče a spolužáky
Žáci 5. B si připravili vystoupení pro rodiče, které si z větší části sami vymysleli, a připravili i včetně kostýmů. Neměli jsme mnoho času na přípravu, ale vystoupení dopadlo
výborně. Divadlo jsme hráli v divadelním
sále v nové přístavbě ZŠ, takže jsme mohli
využít i nově nainstalovanou oponu.
Žáci předvedli divadelní představení
z pohádek (Bob a Bobek, Patlal a Matlal, Příběhy včelích medvídků. Ledové království),
zdramatizovali báseň Pepa i píseň Kozel
J. Nohavici. Zpívali, recitovali a hráli na
různé hudební nástroje (flétna, saxofon,
klávesy) a viděli jsme i vystoupení mažoretek. Všichni účinkující sklidili velký obdiv
nejen u rodičů, ale i u všech žáků 1. stupně
ZŠ, učitelek i vedení školy.
Mgr. MarcelaŠebková
třídníučitelka 5.B
48
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„svatební den“ žáků soﬁe urbancové
a Jana Mejsnara z 5. b třídy
V naší třídě 5. B došlo k významné události – prožili jsme svatbu ve třídě. Honza M.
nastupuje od nového školního roku gymnázium a jeho láska Sofie pokračuje dále u nás
v ZŠ. Proto proběhla „svatba obou zamilovaných“ v naší třídě 5. B.
Proběhl svatební obřad v celé parádě. Při hudební znělce Svatebního pochodu přicházeli svatebčané a pod nakreslenou bránou na tabuli si oba dali manželský slib před
oddávající Bárou H. Předali si prstýnky a dali si krátký polibek. Nechyběli ani rodiče a příbuzenstvo, které hravě zastali někteří vybraní žáci. Sofie dokonce dostala příjmení Mejsnarová po svém Honzovi. Byla připravena hostina, na kterou občerstvením přispěli nejen
pekařským uměním či nákupem všichni žáci. Báječný a chutný svatební dvouposchoďový dort upekla šikovná maminka Adélky Matuškové. Po ochutnávce pohoštění se rozezněla hudba a na parketu se tančilo a zpívalo.
„Svatebčané“ pozvali na návštěvu také žáky a učitelky z 1. stupně ZŠ a připravili pro
ně krátké povídání o tom, jak svatba proběhla a předvedli krátké vystoupení – zatančili
s doprovodem písně Popeláři a Sloník Toník.
Svatba se náramně vydařila, všichni zúčastnění si ten den velice užili a nyní už bude
pouze na Honzovi a Sofii, zda jim jejich láska vydrží.
Mgr. MarcelaŠebková,třídníučitelka 5.B
49
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ŠKolní
sportovní Klub
Po druhém místě v krajském kole si studenečtí závodníci v orientačním běhu vybojovali postup do Celostátního finále,
které se konalo v Prostějově a dvoudenní
akci spojili i poznávacími aktivitami. Nejprve navštívili našeho jmenovce mezi obcemi, obec Studenec, součást Čelechovic
na Hané. I v tomto Studenci je vrch Stráž,
na kterou vede naučná stezka, kterou studenecká výprava s kapkami deště absolvovala. Poté následovala prohlídka zámku
Plumlov a návštěva Virtuální herny, kde si
všichni vybrali podle svého zvážení nějaký

virtuální svět. Druhý den již proběhl vlastní
závod ve formě městského sprintu. V soutěži družstev jsme si příliš velké naděje nečinili, neboť jsme vzhledem ke školním
výletům dorazili v neúplné sestavě, ale
vkládali jsme největší očekávání v Báru
50

Chrástovou. A to se k naší velké radosti naplnilo, Bára po bezchybném výkonu zvítězila v kategorii D9 a pro studeneckou školu
vybojovala
další
zlatou
medaili
z Mistrovství ČR škol.
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sportovní den mládeže s TaJv ve studenci
1. ročník oblíbené národní soutěže
Sportovní den mládeže s TAJV ve Studenci
byl zrealizován v pátek 17. 6. 2022 v dopoledních hodinách na multifunkčním sportovišti u základní školy. Jednalo se
o semifinálové kolo z celkového počtu 250
turnajů v České republice. Žáci a žákyně ze
základní školy vytvořili celkem 10 smíše-

ných týmů, které se na sportovišti utkaly
ve fotbale, florbale, házené, frisbee a tenise.
Z vítězství se nakonec zaslouženě radovali Ela Korotvičková, Vojtěch Kodym a Jan
Charvát. Finalisté semifinálového turnaje
ve Studenci získali upomínkové diplomy,
věcné odměny a mnoho dalších sponzorských cen. Společně s cenami obdrželi finalisté vstupenku na závěrečný celorepublikový turnaj, Národní finále v Poděbradech, který se bude konat v předvánočním termínu 3. 12.–4. 12. 2022. Na tomto
turnaji budou postupující hráči reprezentovat zejména základní školu, obec Studenec a Liberecký kraj. Vítěz Národního finále
v Poděbradech převezme putovní pohár
TAJV od ministra školství, mládeže a tělovýchovy.
Sportovní den mládeže s TAJV ve Studenci byl zrealizován za podpory Obce
Studenec, Krajského úřadu Libereckého
kraje a partnerů projektu.
Mgr. JanVáňa
OrganizátorsoutěžeTAJV
www.tajv.cz
51
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KnIhOvna

Pozvánka do knihovny
Nevím, kdo je autorem citátu: „Naše radost, ať je radostí i našich přátel“, ale v radostných okamžicích života si na něj vždy vzpomenu.
Dělíme se s Vámi, našimi přáteli i přáteli knih, o radost z nově rekonstruované knihovny. Přijďte si odpočinout, číst, mlčet uprostřed slov…., zkrátka cokoli, co je pro Váš
život zapotřebí.
LudmilaTauchmanová

suchO
jane harper
Nevšední detektivní román zasazený
do venkova v Austrálii
sužovaného horkem.
Jednoho dne se
v osadě rozehraje tragické drama. Nepochopitelné jednání
přisuzují místní všepřítomnému suchu a celkové beznaději.
Na pohřeb přijíždí někdo, kdo musel toto
místo opustit před dvaceti lety za podobně dramatických okolností. Dávná tajemství se střetávají s přítomnou tragédií.
Výborně vystavěné charaktery postav. Při
čtení téměř cítíte, jak vám vyráží pot
a jazyk se horkem lepí na patro. Úžasná
atmosféra. Vychutnávala jsem si každou
stánku. Zvolněné tempo mi ani trochu nevadilo, podobalo se to tichu před bouří.
Ke svému překvapení jsem zjistila, že existuje stejnojmenný film. Plná dojmu z knihy
52

jsem měla z filmu jedinečný zážitek. Věrně
se drží knižní předlohy. Zdařilo se přenést
na filmové plátno suchem sužovanou
zemi. Vyschlé koryto řeky, vyschlé životy
s řekou spojené.
Výborné čtení! Doporučuji.
ve vTeřInĚ
suzanne redfearn
Ve vteřině, ve které
se zpomalí tok času,
takže trvá nekonečně
dlouho, se navždy
změní život mnoha
postav.
A o naprosto strhující sondě do života
a charakterů osob, je
tato kniha.
Do příběhu nás autorka vyloženě ponoří. Jsme určitou částí své bytosti tam. Cítíme hrůzu. Vnímáme chlad. Bojujeme
s pochybami. A hlavně si celou dobu
říkám… co já, jak bych já?
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Netradiční pohled vypravěče umocňuje atmosféru.
Jen poslední třetina knihy s rozuzlením
trochu ztrácí dech a vyznívá poněkud nepravděpodobně, ale to je jediné malinkaté
minus.
Příběh o tom, že soudit a odsoudit někoho jen na základě všeobecných informací rozhodně není správná cesta!
POslední
KnIhKuPecTví
madeline martin
Něžný příběh plný
bolavých situací prožívaných skrze válečné
roky v Londýně. Do
hukotu letadel, jekotu
sirén, hřmění výbuchů
a všudypřítomného
strachu zaznívá tichá melodie čteného
slova. To za neprodyšně zatemněným
oknem věrní přátelé knih navštěvují jiné
světy, které znamenají odpočinek od tíživých myšlenek. To je to světlo, které sice
není vidět, ale přesto existuje pro všechny,
kdo milují příběhy knih.
To je Poslední knihkupectví.
Vzhledem k tomu, že právě u nás v knihovně probíhá rozsáhlá rekonstrukce
a v nepoučitelném světě další válečný konflikt, se mě kniha opravdu hluboce dotkla.
a KaŽdÉ ránO
Je cesTa dOMů
delŠí a delŠí
Fredrik backman
„Těm, kteří si pamatují někoho, kdo zapomínal.“
„Toto je příběh o tom,
jak se člověku vytrácejí

4 I 2022

vzpomínky dřív, než z něj vyprchá život.“
„Je hrozné, když se ti stýská po někom, kdo
tu ještě je.“
„Skoro každý dospělý chodí po světě
plný lítosti z nějakého loučení a přál by si,
aby se mohl vrátit v čase a rozloučit se líp.“
„Já vím, že jsi nikdy nevěřil na posmrtný
život. Ale měl bys vědět, že já hrozně,
hrozně moc doufám, že ses spletl… Páni,
jak já to od tebe schytám, jestli se tedy
v tom nebi potkáme.“
„Babička věřila v Boha, ale ty ne. Smíš
i tak po smrti do nebe?“ „Jen jestli jsem se
mýlil.“
„To proto lidé dostávají šanci rozmazlovat vnoučata, tím totiž prosíme o odpuštění své děti.“
Nejde o příběh, a přitom je v knize celý
příběh života. Jde o myšlenky. Myšlenky
podobné Malému princi.
Autor nezamýšlel vydat své dílo knižně.
Jsem moc ráda, že to nakonec udělal. Přiblížil totiž tuto zkušenost těm, kteří nic podobného nezakusili. A nám ostatním
zprostředkoval něžnou naději, že naši
blízcí vytušili naši přítomnost, i když
všechny jejich myšlenky ulétly… Bůh ví
kam. .
Mlčící Žena
Karin slaughter
Výborně vystavěný
případ brutálně napadených žen. Vyšetřování zavede čtenáře
do minulosti. Z první
série jsem přečetla jen
jeden díl a musím se
přiznat, že Jeﬀrey mi
nepřišel tak úžasný, jak
jsem si ho představovala. Bojovat se stínem z minulosti musí být pro Willa těžké.
53
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Se vzpomínkami a stíny se musí vyrovnat
každý po svém. V samotném případu je
ukázáno, s jakými démony bojují napadené ženy i jejich nejbližší. Už nic není jako
dřív. Napadená žena si musí procházet
i nechutnými otázkami vyšetřování a soudem. Oběti by měly být mnohem lépe společností chráněny a měla by jim být
poskytnuta veškerá možná pomoc.
Ty skoky do minulosti jsem si z pochopitelných důvodů neužila, mnohem více si je
vychutná ten, kdo četl první sérii.
Rozuzlení pro mě překvapením nebylo.
Tentokráte jsem si asi ze všeho nejvíce
užila čtení o Willově parťačce Faith.
ZrZKa
v nesnáZích
radka Zadinová
Autorka zpracovává jednoduchou formou nelehká témata.
Tentokráte se malé
čtenářky (i mnohem
větší), dozvědí o pocitech dívky po rozchodu rodičů. Příběh se odehrává na
několika místech a v různých vztazích, protože dívka je ve střídavé péči.
Nové situace, kamarádi, pocity. Milující rodiče se snaží, jak to jen jde, a také je tu babička, která vysvětluje a poskytuje zázemí.
A pes. Pro radost i pro starost všem zúčastněným.
Myslím, že mnohé děti v podobné situaci jsou na tom hůře.

54
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ŠIKMý KOsTel
Karin lednická
Audiokniha. Doposloucháno. Stále si
na tento způsob četby
zvykám, a ještě asi
dlouho budu, ale románovou ságu o havířích a místech, která
jsou ztracená doslova
v propadlišti dějin,
jsem si vychutnala. Tolik osudů, stínů, dřiny
a odříkání. Tvrdý život často vytvaruje tvrdého člověka. Ovšem někdy je to jen
slupka na povrchu.
Moc krásně přiblížen kraj, který je mi
naprosto neznámý. Vždy jsem tušila, že být
havířem je více než práce. Jde o životní postoj, tradice, rodinu, boj a nekončící dřinu.
Pokud se vrátí živitel rodiny po šichtě
domů, není ještě tak zle.
OlTář
ZTracenÉhO ráJe
j. rollins
Spíše dobrodružný
román než thriller.
Velmi zajímavý námět,
pokusy na zvířatech,
pokusy na lidech. Naštěstí závěrem autor
sám uvádí na pravou
míru, co je skutečnost a co fikce. Sama
bych to nerozeznala, zápletka působí věrohodně a popsané vědecké poznatky
uvěřitelně.
Děj je napínavý, za mě první setkání
s autorem a spokojenost.
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sbOr dObrOvOlných hasIčů sTudenec

MladŠí dĚTI sOPTícI
naŠe velKé ÚspěChy
V sobotu 4. 6. 2022 se v MARTINICÍCH konala soutěž v požárním útoku, které jsme
se zúčastnili. Aby si děti soutěž užily, běžely se dva útoky. Za Studenec běžela 2 družstva
mladší kategorie a dětem se útoky moc povedly. Byli jsme opravdu moc překvapeni,
když jsme při vyhlašování výsledků zjistili jejich umístění. Družstvo „Studenec A“ skončilo
na prvním místě a děti za svůj výkon dostaly zlatou medaili a zmrzlinový pohár. Družstvo
„Studenec B“ skončilo na 6. místě z 10 družstev. Strojníka jim dělal Mirek Greguš. Děti si
domů odnesly opravdu krásné ceny a hlavně úžasné zážitky. Už dlouho se našemu týmu
nepodařilo vyhrát, a proto dětem moc gratulujeme k jejich umístění. Jsou opravdu dobrý
tým.
V sobotu 18. 6. 2022 se v Dolní Kalné konala soutěž v požárním útoku. Za Studenec
běžela 2 družstva mladší kategorie. Po nástupu jsme si vylosovali startovní číslo 5 a 6
a těšili se, jak si zasoutěžíme.
Po srovnání základny jsme se vydali na startovní čáru. Družstvo „Soptíci A“ vyběhlo
a vše klaplo, jak mělo. S časem 19, 96 si doběhlo pro 1. místo z 10 družstvem. A na krku
se nám opět leskla zlatá medaile. Dostali jsme i pohár do klubovny a diplom. Běžely tyto
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děti: koš Honzik Šulc, Ondra Křížek, hadice
B Terezka Vanclová, rozdělovač Kája Háková a Adélka Esenderová, proud Anetka
Ulrychová a Tonik Trejbal (strojník Jirka
Vancl).
Pak se na startovní čáru postavily
mladší děti, kterým se útok také velice povedl a barel s vodou shodili za 25,56 s. S netrpělivostí jsme čekali, jak doběhnou
ostatní družstva. Když jsme se šli podívat
na výsledkovou listinu, zjistili jsme, že naše
„B“ skončilo na 3. místě. Opravdu parádní výsledek. Soptíci byli šťastní. Za Studenec B
běželi: koš Štěpánek Gottvald, Klárka Jakoubková, hadice B Terezka Skleničková, rozdělovač Lukášek Brož a Adélka Esenderová, proudy Natálka Plůchová, Lilinka Weissová
(strojník Jirka Vancl).
Za krásný výsledek si Soptíci zasloužili svačinu v podobě párku v rohlíku a stavili jsme
se při zpáteční cestě na Horkách na zmrzlině. Moc dětem gratulujeme. Jste jedničky a rodičům děkujeme za pomoc.
V pondělí 20. 6. 2022 jsme pro Soptíky připravili poslední hasičák v tomto školním
roce. Plán byl sice jiný (opékání na dětském hřišti), ale vzhledem k počasí jsme se museli
rozloučit před prázdninami v hasičské klubovně. Soptíci dostali za odměnu lahvičky na
pití s nápisem HASIČI, magnetku hasičského auta a bonbon. Pak jsme se jako každý rok
rozloučili s dětmi, které odchází v září do starší kategorie. Tento rok jsme se rozloučili
a reflexní vak dostali: Ondra Křížek, Adélka Esenderová a Anetka Ulrychová. Přejeme jim
mnoho úspěchů ve starší kategorii. Přejeme Všem Soptíkům krásné prázdniny a v září
ahoj.
MirkaVanclová,VlaďkaBuluškováa MonikaEsenderová
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letní soustředění
starŠíCh hasičů 2022
3. 7. – neděle
Sraz našeho letošního soustředění byl na zastávce „U pošty“ ve Studenci. Odjížděli
jsme ve složení 8 lidí. Táňa Hamáčková, Zuzka Tomášová i Vanclová, Natálka Háková, Filip
Matuška, Pepa Vancl, Bára a Verča Vanclovy.
Autobus do Prahy byl v pohodě. Na Čerňáku ovšem Bára prohlásila: „Máme hoďku,
skočíme si do Glóbusu pro bagetku a vybrat peníze.“ Jenže – „skočíme si“ se lehce řekne
jednomu člověku. Ale skupině, která má na zádech krosny a karimatky, v rukách stany
a spacáky a pomáhá holkám s kufry, to tak lehké nepřišlo. Nákupem jsme se pěkně zdrželi. Nasadili jsme tempo, jen nám krosny na zádech nadskakovaly. Za běhu jsme četli
tabule a počítali nástupiště na hlavním nádraží. Skočili jsme do vlaku, který měl za minutu odjíždět, a uvnitř našli naše kupé. Vlak byl tak narvaný, že nešlo být ani na
chodbičkách, natož položit někam tu spoustu věcí, kterými jsme byli obklopeni. Přestup
byl jednoduchý. Tím motoráčkem na vodu jeli prostě úplně všichni, co vystoupili. Rvali
jsme se dopředu, aby nás vůbec vzal. Když se pan průvodčí vtlačil dovnitř a nalezl polohu, aby se daly zavřít dveře, zoufale mávl rukou a zavolal: „Jízdenky ani vidět nechci.“
Načež se v chodbičce rozkročil jakýsi mladík, omráčil pár lidí kytarou, jak ji nasazoval na
krk, hrábl do strun, kterých už teď bylo jen 5 (šestá visela volně dolů) a celý vlak rozezpíval písní „Byl jeden pán, ten kozla měl.“ Písnička byla chytlavá a opakovací. Zpívali všichni.
Najednou vlak zastavil uprostřed lesa. Trochu nám zatrnulo, že je to nějaké přepadení.
58
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Zastávka tam nebyla. Ale k našemu překvapení do lesa vyskočil vysmátý klučina s plechovkou piva v ruce. Namířil si to k prvnímu stromečku a celý vlak čekal, až se vymočí.
Pak pan průvodčí zapískal a jelo se dál. Vysypal nás komplet všechny na nádraží. Celý
tento národ se nahrnul do kempu a začal stavět stany. Všude hořely malé táboráčky,
nebo plynové bombičky a okolím voněla libá vůně čínských polévek, těstovin a konzervovaného masa. První zastávka – Vyšší Brod – klášter.
4. 7. – pondělí
Sbalili jsme stany a zavazadla a šli na místo, kde jsme měli přebírat lodě. Bylo krásně.
Chvíli to trvalo, tak jsme se namazali krémem na opalování, posedávali a povídali. Pak přijelo veliké auto, které toho už mělo chudák hodně za sebou. Bylo tak pomačkané, že jsem
se nebála ho navézt doprostřed točny mezi ostatní auta a lodě. Kluci nám s loděmi pomohli a už jsme se těšili na vodu. Hurá, nástup na vodu a konečně krásné plutí. Vltava je
opravdu nádherná řeka. Žádné placatění, žádné voleje. Frčelo to po proudu, že jsme sotva
stačili řídit. Jezy jsme si užívali. Bylo tolik vody, že háček byl pokaždé mokrý, jako myš.
V tak pěkném počasí to ale vůbec nevadilo. Náročné byly i pauzy na svačinu. Vlastně se
nám podařilo úplně zastavit jen jednou. Snaha byla, ale každý pokus končil projíždějící
lodí a výkřiky: „Chyťte nás, chyťte nás, … No, tak příště.“ Tento den jsme ujeli asi 20 km
a projeli 3 jezy. Zakotvili jsme v kempu Branná. Trochu se setmělo. Na recepci nám vydali
věci a začínalo malinko kapat. Najednou se obloha zatáhla, zahřmělo se, a jako když se na
nás vyklopí konev vody. „Honem, honem stany.“ Řvali jsme po sobě a snažili se tyčky nasunout do malých otvorů v plachtě, které jsme ani neviděli, protože jsme měli oči plné
vody. Takhle rychle jsme nikdy stan nepostavily. Pochválila jsem sebe i Báru a vlítla dovnitř.
Po bouřce kluci rozdělali dokonce i oheň, u kterého jsme do noci seděli, a vlastně se celou
dobu jen snažili, aby to mokré dříví, které nanosili z celé stráně, alespoň trochu hořelo.
5. 7. – úterý
Ráno jsme se probudili v 10 cm hlubokém jezeře, ve kterém se koupaly naše věci. No
nic, spát se nám už nechtělo, začali jsme balit. Klukům zbylo jedno suché oblečení. To, co
měli na sobě. Tomu bych se nedivila. Měli na spaní jenom plachtu. Co mě ale celkem překvapilo, že Zuzka a Táňa měly napůl mokré kufry ve stanu, do kterého neteče – stály
v předsíňce stanu v malém jezírku. Na vodě tentokrát teplo nebylo. Ujeli jsme 17 km a radovali se ze 2 krásných jezů. Vylodění bylo tentokrát v kempu Český Krumlov. Věci na nás
poslušně čekaly podle instrukcí a stany už stavíme poslepu. Krása. Protože za odpoledne
asi 6× vylezlo slunce, neúčastnila jsem se výletu do Krumlova, ale byla pověřena sušením
věcí a spacáků. Byly rozvěšeny všude, kde to šlo. Podle počasí jsem je tedy střídavě sbírala
a věšela na stany. Skupina šla do města nakupovat a na zámek. Dostali pověření, udělat
mi tam skupinovou fotku. Přinesli mi fotku nohou seřazených v kruhu na dlažebních kostkách. Ach jo. Co si člověk neudělá sám… Večer se oheň nekonal, ještě jsme smrděli kouřem od včerejška. Zato jsme se nasmáli hudbě. Bylo legrační zaposlouchat se do muziky,
která byla u každého stanu jiná. Malé repráčky zněly snad všude. Takže když šel člověk
na WC, slyšel country, měnící se v repovou hudbu, kterou přeřvávala skupina Kabát doplněná hlasy ze stanů. Co mě ale nejvíce dojalo, když jsem přišla k našim stanům a tam
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se na plné pecky linuly dlouhé tóny vážné hudby. „Co to jako je?“ Nevěřícně jsem kroutila
hlavou. „Přece Vltava, když jsme u Vltavy, ne?“ Vybuchla jsem smíchy.
6. 7. – středa
Ráno jsme balili celí natěšení. Dneska 15 km a krásných 6 jezů. To bude žůžo. A bylo.
Jezy byly fakt hustý, když to řeknu řečí našich týnejdžrů. 1. Povodňový stupeň už opadl,
takže vodácká aplikace ukazovala vše sjízdné. Ale někdy to byl mazec. Voda frčela pořád
ještě obrovskou rychlostí a byla nastoupaná dost vysoko. Takže každý jez znamenal pěknou koupačku, i když jsme se ani jednou nepřeklopili. Pokaždé bylo třeba vybrat z lodí
hodně vody. Tentokrát jsme se ani nezastavili. Byl to tak zábavný sjezd plný peřejí, zatáček a nádherných zákoutí. Konečná zastávka byla tentokrát v kempu Zlatá koruna. Moc
hezký kemp. Protože jsme přijeli brzy, vyrazili jsme na prohlídku kláštera a ještě na kopec
na starou tvrz, kde pekli vyhlášené placky. Cestou zpátky nás zastihli potulní herci a pozvali do Kláštera na večerní divadlo „O zadlužené princezně.“ Ani jsme se moc nerozmýšleli. Uvařili jsme si večeři z vlastních zásob, protože penízky už docházely, a vyrazili se
bavit. To jsme se nasmáli. Vrátili jsme se v půl 11. a ještě seděli do noci u ohně. Byl to
moc pěkný večer.
7. 7. – čtvrtek
Dneska 19 km a 2 jezy do kempu Poslední štace v Boršově. Cestou jsme se zastavili
v kempu Dívčí kámen a vyšlápli si na kopec na hrad. Byl moc pěkný s krásnou vyhlídkou
a přítok po cestě byl plný malých vodopádů. Stálo to za to. Krásná příroda. Dneska jsme
na vodě dost zmokli a už byla i celkem zima. Naštěstí jsme přijeli do nádherného kempu
a obrovskou terasou a dokonce teplou vodou. Byli jsme promočení a zmrzlí, takže místo
stavění stanů jsme se najedli s chutí teplé polévky. Byl tam ten nejlepší správce. Nechal
nám soukromý kus louky na stany a vlastní zásuvku na telefony. Poprvé jsme to neplatili.
Sosali jsme na střídačku celý večer. V obrovském krbu uprostřed pergoly se točilo na
ohni spousta kuřat pro tábor plný Němců. To, jak jsme se nasmáli na jejich účet, to ale
radši nechám pouze vzpomínkám zasvěcených. Ale užili jsme si to.
8. 7. – pátek
Poslední den jsme se probudili zimou do mokrého a chladného rána. Kiosek byl zavřený. Otvírají až odpoledne. Většina vodáků tady končí. Sbalili jsme se tedy naposledy.
Čekalo nás už jen 7 km a 3 jezy. Měli jsme to ujeto za chviličku. Moc hezký byl jez Planá
ovládaný na fotobuňku. Kluci najeli až k němu, pádlem ho zapnuli a čekali jsme, až se
napustí vodou. Pak se teprve dal sjet. Poslední jez Rožnov jsme si šli okouknout a zhodnotili, že ho jako jediný sjízdný nepojedeme. Popravdě já jsem měla trochu strach. Byli
jsme tu sami. Tento úsek nikdo nejezdil. Bylo to hodně rozvodněné a pod jezem vodní
válec. Asi by to bylo sjízdné, děti se na mě trochu zlobily, že ten jediný nepojedeme, ale
svou roli hrál i strach. V Krumlově se totiž po našem projetí jezu večer jeden vodák utopil
a my všude potkávali policii na čtyřkolkách, jak pátrají podél břehu po jeho těle. Lodě
jsme tedy přenesli a dojeli do posledního kempu – Meteor v Českých Budějovicích. Tam
začalo naše poslední dobrodružství. Věci nám přivezli hned. Ale dlouho a dlouho jsme
čekali na pána, který měl přijet pro lodě. Došli jsme si ještě nakoupit a objednali jízdenky,
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než se na poslední chvíli a po dvou telefonátech objevilo naše známé obouchané auto
s vozíkem na lodě. Po chodníčku k nám přišel asi dvacetiletý mladíček a říkal nám, že je
tu pěší zóna a v kempu z druhé strany je závora. Že se sem nedostane, takže musíme ty
lodě donést až na silnici. „Ne!“ Řekla jsem naprosto rozhodným hlasem. „Vlak nám jede
za 20 minut! Pan vedoucí nám řekl, že nás máte dovézt až k vlaku i s věcmi a i tak nevím,
jestli to stihneme. Vy sem zajedete. A jestli přijede nějaký policista, tak to s ním vyřídím
já. Ničeho se nebojte.“ Odběhl a přijel po panelech až k lodím. Natlačili jsme se do auta
a vylezli na nádraží. Proběhli jsme nádraží a naskákali do vlaku s hrůzou, protože nás vyložil na jiné zastávce, než Bára koupila. „Až přijde pan průvodčí, nezasahuj mi do mého
divadelního představení.“ Řekla jsem Barče a chystala si v duchu scénář, jak vysvětlím
náš omyl. Ale nebylo to potřeba. Pan průvodčí si prohlédl naši jízdenku poprvé, podruhé,
potřetí a nepřestával kroutit hlavou. „Takhle tam určitě nedojedete. Ty vlaky se na té zastávce míjejí. Takže ten přestup není možný.“ Zoufale jsme se na sebe podívali. „Co navrhujete?“ Zatvářila jsem se bezradně s ochotou vyjednávat. „Tak vystupte a jeďte zpátky
do Budějovic. Hned. Tady v Kamenném Újezdu. Vyběhnete kopec, tam je zastávka. Za
čtvrt hodiny vám jede autobus.“ Poslechli jsme ho. Připadali jsme si jako voják Švejk. Vracíme se do Budějovic. A to jsme řekli, že už s krosnou běhat nebudeme. Konečně jsme
seděli v kupé. Opět splavení, jako myši. Tím to ovšem nekončilo, protože poslední vlak
na přestupu v Praze Jsme zase nestíhali. A to přesto, že jsem volala na dispečink a paní
mi slíbila, že rychlík z Prahy zdrží o 5 minut. Déle prý rychlík čekat na počáteční stanici
opravdu nemůže. Zpoždění našeho vlaku ale bylo 8 minut. Pokorně jsme tedy stáli
v podzemí a čekali na další vlak stejným směrem. Do Staré Paky jsme přijeli v půl 9. Večer,
kde na nás čekali Pepik Vancl a Maruška Tomášová. Oproti plánovanému příjezdu jsme
měli ztrátu 4 hodin. Další dobrodružství budeme plánovat třeba zase za rok. Na vstřebání
některých zážitků je třeba trochu času. Moc všem účastníkům děkuji. Vytvořili jsme společně spoustu vzácných vzpomínek, které si moc ráda uchovám v srdci.
VerčaVanclová
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Na vrcholu hory Strážník

sOKOl sTudenec
sokolský tábor
Některé děti se na konci srpna již těší do školy a čekání si krátí účastí na sokolském
táboře. Tábor je pořádán pro mladší školáky do deseti let, letos se přihlásilo 33 dětí a osm
vedoucích zajistilo pestrý program. Děti se učily základům atletiky – běhaly, skákaly, házely, , vyzkoušely si orientační běh. Mnohé jely poprvé vlakem, na Smítech pozorovaly
stádo jelenů a daňků, došly na koupaliště na Pecce. Únavu ze sportování zmírnily při výtvarném dopoledni v chládku sokolovny. Tábor byl zakončen
pochodem přes Strážník do penzionu Trautenberk, kde pro nás
vedle koupání byla připravena
i výborná palačinka a ovocný
pohár.
Po zakončení byla vyslovena
i odměna pro vedoucí – děti litovaly, že tábor je tak krátký a přihlašovaly se již na příští rok.
JaroslavHák
Sprint s padákem
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sPOrTOvní Klub
sTudenec
Oproti předchozím rokům proběhla
v červnu 2022 odložená řádná valná hromada Sportovního klubu Studenec, která
vedle svého běžného programu přijala některá rozhodnutí, která jsou příslušná
v souladu se stanovami pouze valné hromadě klubu. Na základě rezignace Zdeňka
Hanzlíka (změna bydliště) byl novým členem výkonného výboru zvolen Svatopluk

Čech ml. a byly schváleny další aktuální
změny (nové sídlo spolku Studenec 475,
zřízení věcného břemene pro ČEZ, úprava
stanov). V rámci jednotlivých zpráv byli odměněni nejlepší hráči jednotlivých týmů
(Honzík Šulc, Míra Greguš, Štěpán Kubza,
Míra Ježek, Lukáš Hauser, Pája Šír, celý tým
mladší přípravky a za orientační běh Bára
Chrástová a Šimon Buďárek).

Fotbal
Jarní část sezóny se stala nejúspěšnější
částí v průběhu historie studenecké kopané. Áčko získalo historicky první medailové umístění v krajských soutěžích
a stejného úspěchu dosáhlo i A mužstvo
mladších žáků. V průběhu jara navíc bylo
zásluhou Martina Kuříka a Martina Hru-

bého dále vylepšeno zázemí klubu dalšími
úpravami a hojné divácké návštěvy byly
tou nejlepší odměnou. Nedělní studenecký fotbal se stal jednou z důležitých nabídek společenského i společného vyžití
nejen pro příznivce fotbalu.
V průběhu jara řady SK Studenec opus63
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Mladší přípravka
til dlouholetý člen a sponzor klubu, bývalý
trenér mladších žáků Jiří Čivrný. Děkujeme
za jeho nezištnou podporu a zároveň jsme
rádi, že jsme uvolněné místo po jeho sponzorském panelu mohli nahradit novým
partnerem klubu společností S&Real s. r. o.
mladŠí přípravKa
V okresních soutěžích mladší přípravky,
které hrají systémem 4+1, jsme měli zapojeny dva týmy a výsledky se v této katego-

Starší přípravka
64

rii neevidují a nezveřejňují. O jejich přípravu a účast na jednotlivých zápasech se
staral především jako trenér Martin Kuřík,
kterému pomáhali Iva Vejrová, Dušan Jandura a Roman Puš. Kádr týmu rozhodně
disponuje nadanými fotbalisty, ale pochvalu zaslouží všichni, kteří se poctivě zúčastňovali zápasů a jednotlivých tréninků.
Určitě bychom přivítali i pomoc dalších rodičů s fotbalovou přípravu těch nejmenších, dosud neregistrovaných fotbalistů.
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starŠí přípravKa
V okresní soutěži starší přípravky jsme
měli zapojen jeden tým pod vedením Luboše Brože a Petra Huřťáka. Obdobně jako
u mladší přípravky se výsledky v této kategorii neevidují a nezveřejňují. Někteří hráči
z kádru navíc ještě pomáhali mladším
žákům v krajských soutěžích.

KrajskýpřeborU13
Rapid Liberec
Sokol Ruprechtice
Železný Brod
Arsenal Česká Lípa
Doubí
FK Turnov
Velké Hamry
Střelcibranek
50 – Marek Jílek
39 – Jakub Šulc
16 – Jakub Lejdar
11 – Vojta Kodym

mladŠí žáCi
Pro sezónu 2021/2022 bylo vytvořeno na
základě dohody souklubí se Sokolem Horní
Branná v obou žákovských kategoriích a do
mistrovských soutěží byla přihlášena tři
sdružená družstva. O týmy v krajském přeboru U13 v I. A třída U13 se vzorně starali
Petr Bartoň a Aleš Jodas a o tým U13
v okresní přeboru Lukáš Kubelka.

3:2
5:2
1:5
2:4
7:2
7:4
9:1

Nový Bor
Loko Česká Lípa
Jilemnice/Roztoky
Stráž pod Ralskem
Krásná Studánka
Semily/Lomnice

6:0
12:1
5:3
2:4
6:1
17:1

5 – Jakub Trejbal
3 – Míra Greguš, Lukáš Márynka, František Ruml, Olda Tomáš
2 – Jára Bulušek, Štěpán Kubza, Oliver Korotvička
1 – Klára Kubátová, Václav Pochop, Max Korotvička

Tabulka
1. FK Železný Brod, z. s.
2. TJ Sokol Ruprechtice, z. s.
3. sK studenec / so horní branná
4. FK Arsenal Česká Lípa, z. s.
5. FK Turnov z. s.
6. Stráž pod Ralskem. / Mimoň
7. TJ Sokol Doubí z. s.
8. SK Jilemnice / So Roztoky
9. SK VTJ RAPID Liberec z. s.
10. FC Nový Bor, z. s.
11. SK Semily / FC Lomnice
12. Krásná Studánka / Slovan LB
13. TJ Velké Hamry z. s.
14. TJ Lokomotiva Česká Lípa, z. s.

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

21
20
18
17
17
16
14
12
11
8
7
6
2
2

1
1
0
2
2
1
2
2
2
5
3
0
1
0

4
5
8
7
7
9
10
12
13
13
16
20
23
24

190:60
148:69
135:71
159:59
149:48
111:61
90:66
84:70
78:104
86:92
96:149
61:123
28:217
31:257

64
61
54
53
53
49
44
38
35
29
24
18
7
6
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Mladší žáci A

Mladší žáci B
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I.A třídaU13
Rapid Liberec
Sokol Ruprechtice
FK Jablonec nad Nisou
Arsenal Česká Lípa
Doubí
FK Turnov
Střelcibranek
16 – Lukáš Márynka
15 – František Ruml
8 – Jiří Hampl
7 – Jakub Tauchman

4 I 2022

4:4
4:7
3:4
4:7
4:4
4:5

Nový Bor
Loko Česká Lípa
Jilemnice/Roztoky
Stráž pod Ralskem
Hrádek nad Nisou
Semily/Lomnice

1:0
1:1
5:2
3:8
1:8
8:3

5 – Jakub Trejbal, Olda Tomáš
3 – Štěpán Kubza,
2 – Martin Brož, Adam Haken, Kryštof Kalenský
1 – Roman Kurpil, Nikola Kotoučková, Tonda Ptáček

Tabulka
1. Fotbalová akademie Jablonec, z. s. 24
2. FK Arsenal Česká Lípa, z. s.
24
3. Stráž pod Ralskem / Mimoň
24
4. SK Jilemnice / So Roztoky
24
5. TJ Sokol Ruprechtice, z. s.
24
6. FK Turnov z. s.
24
7. FC Nový Bor, z. s.
24
8. FK SLOVAN Hrádek nad Nisou
24
9. TJ Lokomotiva Česká Lípa, z. s.
24
10. sK studenec / so h. branná
24
11. SK VTJ RAPID Liberec z. s.
24
12. TJ Sokol Doubí z. s.
24
13. SK Semily / FC Lomnice
24

21
18
18
14
13
11
9
9
7
8
4
4
1

1
4
2
1
3
2
4
2
7
3
5
3
1

2
2
4
9
8
11
11
13
10
13
15
17
22

208:31
125:61
129:32
88:66
121:71
123:92
47:109
74:104
63:88
70:119
67:116
41:118
37:186

64
58
56
43
42
35
31
29
28
27
17
15
4

OkresnípřeborU13
Ve společném okresním přeboru okresu Jičín a Semily hraje sdružený tým Sokola
Horní Branná a SK Studenec své domácí zápasy na hřišti v Horní Branné.
Železnice/Valdice
7:2
Vysoké
3:8
Nová Ves/Košťálov
6:1
Přepeře
3:3
Martinice
11:3
Sedmihorky
10:3
Robousy
2:8
Přepeře
8:6
Přepeře
4:2
Sedmihorky
4:4
Střelcibranek
40 – František Ruml
23 – Lukáš Márynka
11 – Marek Jílek
7 – Oliver Korotvička
6 – Štěpán Kubza

5 – Vojtěch Morávek
4 – Lukáš Hujer
3 – Jakub Trejbal
2 – Jára Bulušek, Vojta Červinka, Luboš Kobrle
1 – Míra Greguš, Vojta Kodym, Jakub Lejdar, Matěj Šulc
67
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Tabulka
1. SK Robousy
2. FK Přepeře
3. so horní branná/sK studenec
4. So Nová Ves/Košťálov-Libštát
5. TJ Vysoké nad Jizerou
6. FK Sedmihorky
7. Železnice/Valdice.
8. TJ Sokol Martinice
starŠí žáCi
Třetím mládežnickým týmem v krajských soutěžích byl sdružený tým starších
žáků v krajském přeboru. Trenérovi a vedoucímu mužstva v jedné osobě Pavlu
Mečířovi patří velké uznání za přípravu
týmu a vytváření pozitivní atmosféry, což
v této věkové kategorii nebývá vždy jednoduché. Pochvalu zaslouží i kapitán Míra
KrajskýpřeborU15
Rapid Liberec
Sokol Ruprechtice
FK Jablonec nad Nisou
Arsenal Česká Lípa

Starší žáci
68

4:2
3:1
0:6
1:2

21
21
21
21
21
21
21
21

19
13
12
13
10
7
3
0

0
1
4
0
2
3
3
1

2
7
5
8
9
11
15
20

188:43
101:51
115:84
120:79
121:119
87:127
63:107
42:227

57
40
40
39
32
24
12
1

Ježek za aktuální a vtipné komentáře na
sociálních sítích. V jarní části sezóny byl citelně tým oslaben o zraněného Jiřího Bermanna (v úvodním jarním zápase)
a v některých zápasech o Patrika Pacholíka
(jiné sportovní aktivity). Proto museli v některých zápasech doplnit kádr mladší žáci.

Nový Bor
Loko Česká Lípa
Jilemnice/Roztoky
Stráž pod Ralskem

2:3
4:1
5:1
2:3
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Doubí
FK Turnov
Velké Hamry
Střelcibranek
40 – František Ruml
32 – Samuel Mečíř
12 – Lukáš Hauser
11 – Vlasta Sladovník
7 – Patrik Pacholík

4 I 2022

1:3
1:2
17:0

Hrádek nad Nisou
Semily/Lomnice
Nový Bor

4:5
2:7

5 – Vojtěch Morávek
6 – Jiří Bermann, Míra Ježek, Kuba Huřťák
5 – Marek Jílek
4 – Radim Klouza, Vojta Trejbal
3 – Marek Čejpa
2 – Pepa Budín, Kuba Šulc

Tabulka
1. TJ Sokol Doubí z. s.
2. FK Arsenal Česká Lípa, z. s.
3. SK Semily / FC Lomnice
4. Stráž pod Ralskem / Mimoň
5. FA Jablonec / FK Železný Brod
6. FC Nový Bor, z. s.
7. FK Turnov z. s.
8. TJ Sokol Ruprechtice, z. s.
9. sK studenec / so horní branná
10. TJ Lokomotiva Česká Lípa, z. s.
11. VTJ RAPID / Krásná Studánka
12. FK SLOVAN Hrádek nad Nisou
13. SK Jilemnice / So Roztoky
14. TJ Velké Hamry z. s.

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

23
23
21
16
15
15
14
12
11
8
6
6
2
0

2
1
0
2
2
1
3
0
2
3
3
1
0
0

1
2
5
8
9
10
9
14
13
15
17
19
24
26

153:24
198:31
182:51
111:60
168:79
140:61
91:68
87:82
106:72
74:106
65:112
69:181
33:124
5:431

71
70
63
50
47
46
45
36
35
27
21
19
6
0

béčKo
Studenecké béčko plnilo jednak herní
vytížení pro hráče kádru áčka, jednak zajišťovalo pravidelné nedělní fotbaly a v mnohých případech s řadou zajímavých
herních situací a pěkných gólů. Vedoucí
mužstva byl Kuba Stránský, pro kterého to
již byla poněkolikáté poslední sezóna. Tenvýsledky
Zálesní Lhota
Kruh
Bozkov B
Semily B
SF Studenec / D. Branná

1:5
2:1
2:8
4:1
4:4

tokráte již své slovo dodržel a B tým předal
Petru Jezdinskému. Za několikaleté vedení
béčka mu patří obrovské uznání a poděkování a doufáme, že týmu pomůže v další
sezóně jako hráč. V průběhu sezóny
2021/2022 alespoň v jednom zápase nastoupilo 46 hráčů.

Tatobity
Horka
Víchová
Vysoké

0:3
2:5
3:0
1:6
69
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Béčko
Střelcibranek
7 – Petr Mazánek
6 – Kuba Stránský
3 – Luboš Brož
3 – Daniel Cejnar

2 – Tomáš Exner, Kuba Hylmar, Petr Jezdinský,
Filip Kužel, Láďa Synek
1 – Honza Bartoň, Aleš Čapek, Pepa Efenberk,
Petr Jezdinský II, Martin Kuřík, Matěj Kuřík,
Jan Kuřík, David Polák, Jára Šimčák

Tabulka
1. TJ Sokol Zálesní Lhota
2. 1. FC Tatobity
3. TJ Sokol Sokol Horka
4. TJ Vysoké
5. TJ Sokol Bozkov B
6. TJ Sokol Kruh
7. FC Víchová
8. sK studenec b
9. Sport future Studenec
10. SK Semily B
áčKo
Áčko se pro jarní sezónu naladilo výsledkově vydařeným posledním podzimním zápasem se Sokolem Plavy a i v jarní
sezóně pokračovalo ve výborných výsledcích, na kterých se významně podílely dvě
70

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

14
14
11
9
8
8
6
6
5
2

4
0
2
2
1
0
2
1
1
1

0
4
5
7
9
10
10
11
12
15

73:19
64:28
56:34
44:43
45:44
51:44
40:42
41:63
31:59
29:98

46
42
35
29
25
24
20
19
16
7

jarní posily, Pepa Efenberk a Tonda Malý.
Až na smolný zápas s Bozkovem mužstvo
žádnou další jarní porážku neutrpělo a poskočilo z podzimního šestého místa na vynikající stříbrnou pozici.
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Áčko
výsledky
Smržovka
Mírová
Lučany
Bozkov
Albrechtice
Jablonec nad Jizerou
Střelcibranek
20 – Pavel Šír
11 – Jirka Povr
10 – Sváťa Čech
9 – Tonda Malý
6 – Pepa Efenberk
6 – Kuba Šoufek

3:0
5:1
2:2
2:3
4:2
3:0

Přepeře B
Jenišovice
Horní Branná
Harrachov
Mšeno nad Nisou

4:2
7:1
7:2
2:1
6:3

5 – Daniel Cejnar
4 – Láďa Synek
3 – Tomáš Exner
2 – Petr Mazánek
1 – Petr Kupkár, Honza Bartoň

Tabulka
1. TJ Sokol Držkov
26
2. sportovní klub studenec
26
3. TJ Sokol Plavy
26
4. FK Jiskra Mšeno-Jablonec n. N., z. s. 26
5. TJ Jiskra Harrachov
26
6. TJ Spartak Smržovka
26
7. TJ Sokol Bozkov
26
8. FK Přepeře B
26
9. TJ Lučany nad Nisou
26
10. TJ Albrechtice v Jiz. horách/Jiřetín 26
11. TJ Sokol Jenišovice
26
12. TJ Sokol Jablonec nad Jizerou
26
13. SK Mírová pod Kozákovem
26
14. TJ Sokol Horní Branná
26

23
15
14
14
13
12
11
10
10
8
8
5
5
4

3
3
5
3
4
4
3
5
4
6
4
7
6
3

0
8
7
9
9
10
12
11
12
12
14
14
15
19

143:34
76:65
89:49
99:55
84:62
58:55
72:75
70:100
53:51
65:73
55:70
45:98
43:91
54:128

72
48
47
45
43
40
36
35
34
30
28
22
21
15
71
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před novou seZónou
Na závěr sezóny uspořádal SK Studenec zdařilý turnaj mladších žáků za účasti
FK Nová Paka a SK Jilemnice. Po napínavých bojích si vítězství odnesli domácí
hráči. Dalším zápasem pouťového programu byl přátelský zápas dorostenců
s týmem SK Jičín, který nám moc radosti
nepřinesl. Nešlo tak o výsledek, ale především o zranění opor áčka Tondy Malého,
kterého zranění pravděpodobně vyřadilo
z celé podzimní sezóny.
V mládežnických týmech bude pokračovat spolupráce s Horní Brannou. V krajských soutěžích Libereckého kraje bude
mít SK Studenec tým starších a mladších
žáků, v rámci OFS Jičín tým mladšího dorostu, v rámci OFS Semily další tým mladších žáků a dva týmy přípravek. Béčko
bude hrát tradičně okresní soutěž s 10
týmy včetně týmu z OFS Jablonec nad
Nisou Slavoj Kořenov.
Největší rozruch však vznikl okolo
A týmu. Suverénní vítěz I. B třídy Sokol
Držkov právo postupu nevyužil, a tak postupujícím do I. A třídy se stal SK Studenec.
LKFS však nenaplnil krajský přebor, a tak
rozhodl o snížení počtu týmů v krajském
přeboru na 12 týmů. Jedinou možností postupu, kterou soutěžní řád v těchto mimořádných situacích umožňuje, bylo přijetí
účastí přímo v krajském přeboru, tedy o dvě
soutěže výš. Vedení týmu a hráčský kádr
tuto možnost akceptovalo, a tak se ocitl SK
Studenec v nejvyšší krajské soutěži.
K výraznějšímu pohybu došlo i v hráčském kádru. V rámci žákovských kategorií
přestoupil Kuba Havel do FK Mostek. Mezi
dospělými byl uvolněn Denis Šabata do
Sokola Horka, z FC Vrchlabí se vrátil Roman
Hubálovský a áčko posílili odchovanci
klubu Daniel a Tomáš Jandurovi (FK Jablo72
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nec nad Nisou) a Tomáš Jón (Sokol Horní
Branná).
sK KuříK studeneC – soKol Kruh
Poslední zápas okresní soutěže mezi SK
Studenec a Sokolem Kruhem řádně rozvířil
různá informační média, neboť v tomto zápase z iniciativy Martina Kuříka nastoupila
jedenáctka hráčů s příjmením Kuřík a navíc
na pozici trenéra, vedoucího mužstva i hlavního pořadatele opět stálo jméno Kuřík.
Z rodu Kuříkových se nejprve zapojil do
činnosti SK Studenec Josef Kuřík, kterému
se pro rozlišení říkávalo Kuřík šofér. Nebyl
sice aktivním fotbalistou, ale klubu pomáhal s dopravou na zápasy. Prvním aktivním
fotbalistou byl Jan Kuřík, který nastupoval
v dresu SK Studenec od konce druhé světové války do přerušení činnosti v polovině
padesátých let.
Znovuobnovení v roce 1959 již v areálu
u sokolovny je spojeno s Karlem Kuříkem,
jednatelem a trenérem v jedné osobě.
Vedle týmu dospělých hráli své soutěže
žáci i dorostenci. Karel Kuřík však tragicky
zahynul a na jeho počest se od roku 1969
do roku 1993 odehrálo 25 ročníků Memoriálu Karla Kuříka. Po jeho smrti zůstal aktivní pouze tým žáků, který se stal okresním
přeborníkem. O obnovení týmu dospělých
se po návratu z vojny v roce 1969 zasloužil
Vítek Kuřík společně s bratrem Jirkou Kuříkem, bratrancem Petrem Kuříkem a novým
předsedou Věrkem Noskem. Od tohoto
roku hraje SK Studenec pravidelné soutěže
dospělých a od roku 1986 s B týmem. Vítek
Kuřík v roce 1980 vystřídal Věrka Noska ve
funkci předsedy, v níž setrval celých 40 let
až do roku 2020 a řadu sezón vykonával
i funkci kapitána A týmu. Další významnou
postavou byl Alois Kuřík, synovec Josefa
Kuříka šoféra, který byl výborným branká-
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Kuřík team
řem, ale především obětavým a přísným
trenérem mládežnických týmů od mladších žáků po dorost.
A jak se rod Kuříků rozrůstal (Josef měl
11 dětí a jeho bratr Alois měl 6 dětí), přibývali noví hráči tohoto jména do kádru SK
Studenec. Po prvním postupu do krajských
soutěží v roce 2000 byli velkým oporami
Martin Kuřík, současný správce areálu SK
Studenec a trenér mládeže, a Jan Kuřík,
jehož tři synové v týmech SK Studenec nastupují.
Za zmínku stojí i to, že rod Kuříků se zapsal i v jiných sportech, dvojčata Robert
a Broněk Kuříkovi hrávala za SK Studenec
fotbal jako doplňkový sport ke své

úspěšné biatlonové kariéře a dcera Broňka
Petra Kuříková je úspěšnou triatlonistkou.
Samotný zápas přinesl vyrovnaný průběh a překvapivé vítězství pro tým Kuříků
v poměru 2:1 po brankách Jana Kuříka ml.
a jeho bratra Martina. Nejstarším hráčem
na hřišti byl Vítek Kuřík (1949) a nejmladším František Kuřík (2001). Zápas se stal
obrovskou propagaci nejen SK Studenec,
ale i celé obce a Studenec se dokonce objevil v hlavním vysílání Branek, bodů, vteřin. A Martinovi Kuříkovi, jako iniciátorovi
akce se potvrdilo, že občas i zpočátku trochu neuskutečnitelné nápady mají svůj
oprávněný smysl. A proto právě jemu patří
za toto akci velké poděkování.

73
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orientační běh
V závěru června se konala další Letní
olympiáda dětí a mládeže a Liberecký kraj
reprezentovala v orientačním běhu Bára
Chrástová. Ve sprintu a na krátké trati obsadila 6. místo a se štafetou Libereckého
kraje získala zlatou medaili.
V květnu pokračovaly další žebříčkové
závody a studenečtí závodníci se vydali
v jeden víkend do dvou míst. V Krušných
horách se běžel Český pohár a Žebříček A,
což je v kategorii dorostu nejvyšší úroveň
závodů. Pořadatelé z Nejdku a Lokomotivy
Plzeň připravili v náročném horském terénu – bažiny, klečové porosty, horský les,
kameny, srázy – neméně náročné tratě. Na
Křivoklátsku pak pořádal KOB Kladno závody Žebříčku B – Čechy, což je pro starší
žáky a veterány nejvyšší žebříčkový závod.
Pro dorost a dospělé pak druhá úroveň.
Závody se běžely v mírně zvlněném terénu
se skalnatými kopečky. Porost byl už místy
bujnější, což snižovalo viditelnost i rychlost
běhu.
Mistrovství České republiky v orientačně nejnáročnější disciplíně – tj. krátké
trati se konalo v Jizerských horách, v jed74

něch z orientačně nejsložitějších terénech
České republiky, takže se daly očekávat náročné závody. Formát závodu spočívá v sobotních rozbězích, kde nejlepší postupují
do nedělního finále A. Další v pořadí pak
do dalších finále podle svého výsledku
z rozběhu. Našim závodníkům Bára Chrástová, Šimon Buďárek, Ondra Paleček) se
sice do A finále probojovat nepodařilo, ale
zejména v kategoriích mladších dorostenek (D16) a dorostenců (H16), to bylo relativně těsné.
V dalším dvojzávodě nabídli pořadatelé z Jindřichova Hradce dva různé prostory na západě České Kanady. Sobotní
závod měl start a cíl jen zhruba 2 km od
nejsevernějšího bodu Rakouska a běžela
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se klasická trať v dobře průběžném lese
místy s kameny a bukovými nálety. V neděli pokračovaly závody za historicky nejteplejšího dne v České republice na krátké
trati. Každý den běželo 1100 závodníků.
V obou závodech si nejlépe vedl Petr
Junek ml., který si v kategorii H40B doběhl
pro 1. a 2. místo.

4 I 2022

Pro závodníky nad 35 let byla připravena ve Šternberku Veteraniáda aneb
Mistrovství ČR těchto kategorií. Bronzovou
medaili vybojovala pro SK Studenec Radka
Uvizlová ve sprintu v kategorii D35.
Jarní část sezóny byla ukončena v Borovničce posledním jarním závodem Východočeského poháru za hojné účasti
studeneckých závodníků. Nejvíce se dařilo
veteránům v kategorii H45D, kde si Karel
Hanuš a Roman Puš doběhli pro 2. a 3. místo.
O prázdninách se studenečtí závodníci
zúčastňují vícedenních závodů v Čechách
i v zahraničí. Studenecké závodníky objevíme ve výsledkových listinách závodů
v italských Dolomitech, v Jizerských horách nebo na Vysočině. Ze všech výsledků
nejvíce ční vítězství Lukáše Linka v 3. etapě
Czech O-Tour v Josefově Dole v kategorii
H21A.

lehká atletika
Další účast na Mistrovství ČR v lehké atletice zaznamenal Marek Uvizl, který v Hodoníně obsadil v běhu na 5000 m 7. místo
a připsal si skalp vynikajícího českého vy-

trvalce Jiřího Homoláče. Ve veřejném závodě v Novém Městě obsadill 3. místo
v běhu na 1500 m a v německém Neustädtu
si doběhl pro 2. místo v běhu na 3000 m.

alpské lyžování
Minitým alpského lyžování se pravidelně připravuje na zimní sezónu a absolvoval týdenní soustředění v jižních Čechách
s tréninky na trenažéru. Pochvalu za vzorný
přístup zaslouží obě závodnice Natálie Plůchová a Nicol Urbanová.
PaedDr.PetrJunek
SPORTOVNÍ ČINNOST SK STUDENEC PODPORUJÍ:

75
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sTudenec

Orel

Jednota Orla slaví 110 let
Jednota Orla ve Studenci byla založena v červenci 1912. Do nově vzniklé jednoty se
tehdy přihlásilo 25 členů. Náčelníkem byl zvolen Josef Kuřík a starostou farář František
Říb. Na několik desítek let byla činnost pozastavena Komunistickou stranou. K obnovení
činnosti následně došlo v 90. letech minulého století především díky nadšení Josefa Jandy
a Josefa Jebavého, kterým v počátku hodně pomohl také Norbert Nejedlý. Za 30 let "novodobé historie" se jednota rozrostla na více než 220 členů, zaznamenala mnoho sportovních úspěchů (ve volejbalu, stolním tenisu, fotbalu, florbalu, běhu, atd.), v obci výrazně
přispívá také co se kultury týká a za zmínku stojí i orlovna a její okolí – místo, které slouží
k pořádání různých společenských akcí a které za těch 30 let prošlo poměrně rozsáhlými
změnami. To vše je samozřejmě důvod k oslavám. Tradiční třídenní závěr prázdnin již
máme (v době, kdy čtete tyto řádky) za sebou. Nyní nás čeká orelské fotbalové utkání,
o kterém píši v následujícím článku. V sobotu 17. září proběhne hlavní část oslav, na kterou
bych vás všechny chtěl srdečně pozvat. K poobědové kávě, ale také k moravskému vínku
nám přijede zahrát Varmužova cimbálová muzika, která vystoupí ve 14:00 v sokolovně.
Ke kávě i vínku bude samozřejmě připraveno bohaté občerstvení. Po "cimbálovce" dáme
do pořádku sál, aby vše bylo včas připraveno na večerní bál, který nám od 20:00 zpříjemní
tradičně kapela Levou rukou band. Připraveno bude též bohaté občerstvení a samozřejmě
dojde i na slosování sponzorských darů. Definitivní tečku za oslavami 110 let jednoty Orla
ve Studenci udělá turnaj ve stolním tenisu, který se uskuteční v neděli 25. září. Hrát budeme v kategoriích mužů i žen a účastníci budou rozděleni do dvou kategorií - závodní
hráči (registrovaní) a amatéři (neregistrovaní). Turnaj bude tak otevřen široké veřejnosti.
Všichni jste srdečně zváni. Začátek bude v 10:00 a hrát se bude v sokolovně.

Orelští fotbalisté zvítězili v drnovicích
Když měl v roce 1947 kardinál Beran slavnostní výkop na ligovém utkání Sparta
Praha – Baník Ostrava (tehdy SK Ostrava), vzkázal orlům: "milí orlové, postarejte se o to,
aby fotbal mohli hrát i ti, co jsou tady na tribunách". Před dvěma lety začal Orel na základě této výzvy pořádat fotbalový turnaj "O pohár kardinála Berana". Letos se poprvé
do turnaje zapojila i naše jednota. Vzhledem k velké náročnosti zápasů (celá republika,
min. 11 hráčů, dvoukolové zápasy, …) se do turnaje přihlásila pouze 4 družstva, a tak
náš tým hned na úvod cestoval až do Drnovic u Valašských Klobouk. V neděli 7. srpna
vyrazila výprava tedy už v 7:00, aby jedenáctka včas nastoupila k utkání, jehož výkop
byl ve 13:30. Netušili jsme vůbec, do čeho se pouštíme, nedokázali jsme ani odhadnout
76
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Vpředu brankář Matěj Kuřík; Přední řada zleva: Šimon Urban, František Kuřík,
Jakub Šimáček, Pavel Mečíř, Pavel Horáček, Martin Kuřík; Stojící zleva: Jakub Tauchman,
Tomáš Exner, Daniel Mečíř, Ondřej Kupkár, Jakub Hylmar, Martin Havlíček, Vojtěch Horáček
sílu soupeřů. Proto už poločasový výsledek (3:1 pro naše borce) byl milým překvapením.
To, že tým naší jednoty přiveze do domácí odvety náskok 6 branek po vítězství 8:2, předčilo veškerá naše očekávání (v 50. minutě utkání soupeř ještě snížil na 3:2). Třemi brankami se na výsledku podílel Daniel Mečíř, 2× skórovali Jakub Hylmar a Tomáš Exner a 1
gól zaznamenal Šimon Urban. Odveta na hřišti SK Studenec je v plánu o víkendu 9. –11.
září. Termín bude upřesněn v obecních vývěskách.

volejbalistky v krajském přeboru 1. třídy
I přes náročnou loňskou sezónu, kdy naše děvčata dávala těžko sestavu dohromady,
se můžeme od října těšit opět na krajský přebor 1. třídy. Na úvod sezóny jedou naše hráčky
do Náchoda, kde se utkají s týmem TJ Sokol Staré Město - Náchod. Doma se tým představí
poprvé v sobotu 22. října, kdy přivítáme ve studenecké sokolovně loňské vítězky Sokol
Bílá Třemešná. Následně v sobotu 12. listopadu přijede do Studence tým VKM Réma Rychnov nad Kněžnou. Průběžné výsledky i program dalších kol můžete pravidelně sledovat
na: https://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=HK-Z1&skupina=HK-Z-1.

stolní tenisté si dávají rok pauzu
Tým stolních tenistů se v uplynulé sezóně potýkal se sestavou stejně jako volejbalistky, a tak v nové sezóně naše borce za zelenými stoly neuvidíme. Věříme, že pro příští
sezónu se tým dá opět do kupy.

svatomartinský folkový večer
Kulturní rok zakončíme v sobotu 12. listopadu Svatomartinským folkovým večerem,
který vám při mladém vínu z Moravy zpříjemní tradičně Figury ve stylu folk a country.
Veškeré fotografie z činnosti jednoty najdete na: http://orel.studenec.cz/?id_rubriky=5
VáclavUrban
77
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skauti studenec
Oddíl catulus – mladší členové
Milí čtenáři studeneckého zpravodaje,
rádi bychom s vámi sdíleli pár zážitků z naší
skautské činnosti. Celoroční pravidelné
schůzky jsme zakončili Závěrečnou schůzkou, která proběhla poslední červnový
pátek. Tématem roku byl Harry Potter, na Závěrečné schůzce jsme se proto podívali na
některá významná místa z kouzelnického
světa. Děti obcházely různá stanoviště, plnily
úkoly a na konci jsme společně u táboráku
opékali buřty.
Vyvrcholením celého roku je pro nás
letní tábor. Letos jsme vyrazili na louku nedaleko Zadní Ždírnice. S vedoucími jsme
jeli o pár dní dřív, abychom na louce postavili všechny stavby potřebné pro chod tábora. Když přijely děti, nejprve si stavěly
svoje stany. V dalších dnech se střídaly
bloky celotáborové hry, opět v tématu
Harry Potter, s chvílemi, které měly jednotlivé družiny pro sebe, se společnými sporty
nebo třeba workshopy. Děti se například
78

učily připravovat oheň, cvičily v přírodě
nebo si vyřezávaly nožem. Během tábora
se naše 3 družiny také střídaly v kuchyni,
každé z dětí si vyzkoušelo, jaké je to vařit
pro ostatní táborníky. Vyrazili jsme na 2 výlety, vzhledem k počasí směřovaly oba na
koupaliště. Na Mostek jsme vyrazili z Borovničky vlakem, do Kalné pak na kolách.
Děti se ve vodě vždycky pořádně vyblbly.
Zažili jsme také pár nočních dobrodružství,
například noční hry v rámci celotáborovky
nebo přepady, které pro nás připravil starší
oddíl. Také jsme společně se druhým oddílem slavili dvě mše svaté, přímo u nás na
tábořišti. Na konci tábora jsme se pak sešli
na společný táborák s rodiči a s druhým táborem, posdíleli společně své zážitky a naposledy přenocovali na tábořišti. Ráno
jsme ve spolupráci s rodiči zbourali
všechny stavby, sbalili všechny věci a vrátili
se domů. A ještě teď v nás všechny zážitky
doznívají.
MarkyUrbanová
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léto v pedálech
Sezóna pro cyklisty stále běží a máme společně za sebou mnoho aktivit a zážitků.
Mnoho z nás absolvovalo již tradiční Cyklo toulání. To vítkovické bylo letos ve znamení
bahna a né úplně nejlepšího počasí. O to více bude na co vzpomínat, až se jezdci navrátí
do míst, kde měli zablácená kola tak, že se jim nechtěla ani pootočit. Víchovské cyklotoulání se vydařilo, počasí bylo tak akorát.
Pomyslný vrchol byl v Jizerských horách u horské stanice Knajpa, která leží 990 m.
n. m. Trať zprvu vypadala velmi náročně, to se ale nepotvrdilo a všem se líbila.
V době, kdy čtete tento Zpravodaj, je za námi i tzv. Čistecký pedál, o tom se zmíníme
až v příštím čísle.
Abychom prověřili, co v nás vězí a jakou máme formu, absolvujeme tu a tam nějaké
závody. Vydali jsme se do města Proseč, poblíž se nachází takzvané Toulcovy maštale.
V této chráněné krajinné oblasti jsou vedeny krásné závodní tratě a my se tam rádi vracíme. Vyrazili jsme na závod ve dvou kategoriích. 50 kilometrů zdolal Honza Kolář ml. a Vladimír Trejbal a 25 kilometrů zdolal Roman Sklenička a já. Splnili jsme si náš cíl, a to bylo
dojet tak nejlíp, jak nám to půjde. Já jsem kvůli drobnému defektu málem nedojel, ale
díky solidárnosti závodníků, se mi podařilo prasklý řetěz opravit a časová ztráta nebyla
nijak drastická. Zdenda Hanzlík si zajel v našich barvách ve stejném termínu Tour de Ralsko.
Dobrých zpráv není nikdy dost. Můžeme
říct, že jsou vlastně dvě. Díky obci Studenec
jsme se mohli podílet na instalaci dvou servisních stojanů na kola umístěných v katastru naší obce. Výběr a instalaci stojanu jsme
prováděli svépomocí. Všem, kdo se zúčastnili
instalace, moc děkuji. Ať slouží všem, kteří to
budou na cestě po našem okolí potřebovat.
Přípravy na Studeneckou cyklorundu,
na náš cyklo výlet pro horská a treková kola
jsou ve finále. Přípravami trati jsme strávili
mnoho hodin nejen v sedle, ale také
i u map v počítači. Několikrát jsme si ji projeli a hledali jsme ty nejlepší varianty pro
vás. Trať je opravdu vymazlená a řekněme,
že těch 80km pěkně odsejpá. Řádně přihlášených evidujeme 63 jezdců. Pokud by někdo chtěl, může se přijet registrovat ještě 3. 9.
v čase 8–9 h k Orlovně. Více detailů najdete v obecní vývěsce nebo na našich stránkách:
https://cyklo.studenec.cz/akce. Budeme rádi, když se s námi projedete.
HonzaHák,Studenečáci,cyklopartaz Krkonoš
79
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TenIsOvý Klub sTudenec
Máme za sebou soutěžní sezónu, ve
které jsme měli přihlášena 3 družstva.
Družstvo dospělých v krajské soutěži, družstvo mladších žáků v soutěži okresní
a družstvo veteránských čtyřher (55+) též
v soutěži okresní.
Jako dospělí jsme skončili na šestém
místě z osmi, což nezní moc úspěšně, ale
nechali jsme za sebou „áčková“ družstva
Vrchlabí a Nového Bydžova. Navíc jsme
měli stejně bodů jako pátá Lomnice n. P.,
takže drobné plusové body se tu najít dají.
Soutěž vyhrál tým Nové Paky B. Téměř
celou soutěž nám chyběla stabilní opora
týmu, Martin Kuřík, který byl na studijním
pobytu ve Finsku. Podpořil nás ale skvělými výkony Honza Lelek, dorostenec
z Vrchlabí, který týmu přinesl spoustu
bodů. Pětkrát ve dvouhře vyhrál a dvakrát
prohrál. Lepší bilanci má v týmu už jen
Lenka Chrtková, která prohrála pouze jednou a vyhrála šestkrát.
Mladší žáci skončili poslední ze šesti
týmů v sestavě Eva Chrtková, Lukáš Mečíř
a Venda Chrtek (hrál na výjimku, pro tuto
kategorii ještě nemá věk). Týmy z malých
obcí však z této soutěže bohužel pomalu
mizí, hrála pouze družstva Lomnice, Nové
Paky, Turnova, Lázní Bělohradu a Vrchlabí.
Všechno jsou to města s bohatou žákovskou základnou, a tudíž mají možnost velkého výběru. Tito tři naši žáci navíc
hostovali i v krajské soutěži za Lomnici nad
Popelkou, kde individuálně předvedli
velmi pěkné výkony, někdy třeba i tříhodinové zápasy. Za Lomnici také hostoval Tom
Urban v soutěži starších žáků, kterému se
dařilo především ve čtyřhrách.
V červnu jsme uspořádali otevřený tur80

naj v„baby tenise“, což je oficiální tenisová
soutěž pro hráče do deseti let, která se
hraje na jeden set se speciálními odlehčenými míči. Zúčastnilo se ho devět hráčů
z blízkého okolí. Náš Venda Chrtek skončil
na druhém místě, vyhrál Vítek Antoš
z Nové Paky, jeho bratr Jáchym skončil třetí
(foto).
V soutěži čtyřher veteránů nad 55 let se
náš celek v závěru soutěže potýkal se zdravotními problémy a s dalšími absencemi
z různých důvodů, až musel po pěti odehraných kolech odstoupit ze soutěže. Následně
mu vedoucí soutěže kontumoval všechna
utkání. Je to velká škoda, jelikož naši chlapi
hráli v silné sestavě a měli dobré výsledky
i proti silným soupeřům. Porazili například
i silný Jičín či Lázně Bělohrad. Doufejme, že
příští rok bude personálně stabilnější a přejeme chlapům pevné zdraví!
Připomínáme, že kurty jsou otevřené
veřejnosti. Na hlavním „umpiru“ je kasička,
kam stačí vhodit poplatek (100 Kč/hod.),
nakropit a po hře kurt zamést. Kromě klubových hodin (út. a čt. 16–20 h, ne. 9–12 h)
si můžete přijít kdykoliv zahrát. Od 16. do
19. srpna bude na kurtech probíhat tenisové soustředění. Kurty tak budou vyblokovány od rána do 16:00.
MichalChrtek
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TJ sokol Zálesní lhota
Tradiční první akci sezony, závody na pytlích, nám letos bohužel opět nedovolila epidemiologická situace uspořádat, a tak věříme, že Vás budeme moc na závodech přivítat
příští rok. Ke konci zimy začala práce na našem hřišti. Došlo k úpravám zázemí a začali
jsme připravovat trávník na jarní část sezony 2021/2022. Před startem sezony se podařilo
pro náš fotbalový tým získat dva nové hráče a pro jarní sezonu jsme byli připraveni v plné
síle s odhodláním udržet první místo tabulky z podzimní části. První zápas jarní části
s Kruhem nám vyšel na výbornou a bez jakéhokoliv zaváhání jsme zvítězili. Lehké zaváhání přišlo na domácím hřišti proti Bozkovu, ale podařilo se nám vybojovat alespoň
cenný bod. Veliké drama jsme prožili na hřišti v Semilech, kde nás tým domácích i přes
dobře rozehrané utkání trápil až do konce zápasu. Se štěstím jsme vyhráli, a i další zápasy
pro nás znamenaly další body. Po výhrách nad týmy, které nás pronásledovaly na čele
tabulky, jsme šli do utkání ve Víchové s možností vybojovat celkové vítězství už dva zápasy před koncem sezony. To se nám také povedlo. V posledním domácím zápasu jsme
vyhráli derby se Studencem B. Po zápase byl týmu předán pohár pro vítěze sezony a začaly velké oslavy na našem hřišti do pozdních hodin. Poslední zápas ve Vysokém nad Jizerou byl pojat spíše výletně. Ve Vysokém jsme remizovali a podařilo se nám završit celou
sezonu bez jediné prohry.
Tabulkasezony2021/2022
# KLUB
1. tj sokol Zálesní lhota
2. 1. FC Tatobity
3. TJ Sokol Horka
4. TJ Vysoké
5. TJ Sokol Bozkov B
6. TJ Sokol Kruh
7. FC Víchová
8. SK Studenec B
9. Sport future Studenec
10. SK Semily B

Z
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

V
14
14
11
9
8
8
6
6
5
2

R
4
0
2
2
1
0
2
1
1
1

P
0
4
5
7
9
10
10
11
12
15

S
73:19
64:28
56:34
44:43
45:44
51:44
40:42
41:63
31:59
29:98

B
46
42
35
29
25
24
20
19
16
7
81
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TJ Sokol Kruh – Sokol Z. L.
Sokol Z. L. – TJ Sokol Bozkov B
SK Semily B – Sokol Z. L.
Sokol Z. L. – Sport future Studenec

0:5 (0:3)
1:1 (1:1)
2:3 (0:2)
8:0 (5:0)

1. FC Tatobity – Sokol Z. L.
Sokol Z. L. – TJ Sokol Sokol Horka
FC Víchová – Sokol Z. L.
Sokol Z. L. – SK Studenec B
TJ Vysoké – Sokol Z. L.

1:2 (1:1)
3:1 (1:1)
1:3 (0:3)
5:1 (2:0)
1:1 (1:0)

Šír J. 4×, vlastní
Šritr H.
Vinšálek Š., Šír J. 2×
Šír J. 3×, Pacholík Jakub, Hermon T., Šritr
H., Brož T., Pacholík Jan
Šír J. 2×
Šír J., Šmíd J., Vinšálek Š.
Šmíd J., Šritr H., Vinšálek Š.
Šmíd J. 2×, Vinšálek Š. 2×, Šritr H.
Korda V.

Společenskou činnost jsme zahájili uspořádáním pálení čarodějnic 30. 4. na hřišti.
Počasí se vydařilo, a jakmile se začalo stmívat, podpálili jsme připravenou vatru. Za tmy
se děti vydaly na lampionový průvod s překvapením. Všichni se ve zdraví vrátili a děti se
mohly těšit na plánovaný dětský den, který jsme uspořádali ve spolupráci s mysliveckým
sdružením Černý háj. Členové myslivců dětem a rodičům zajistili bohaté střelecké vyžití.
Dále bylo po celém hřišti rozmístěno mnoho dětských atrakcí za drobné odměny.
O ukončení slunného dětského dne se postaralo Magic Duo, s jejich dětským představením plným kouzel, do kterých byly zapojovány i děti. Všichni jsme si společně užili
krásné odpoledne. Prázdniny jsme zahájili 2. 7. nohejbalovým turnajem dvojic. Nohejbalu se zúčastnilo 12 týmů. Počasí nám přálo, k vidění byly vidět zajímavé sportovní okamžiky a připraveno bylo bohaté občerstvení. Zvítězil tým Vengaboys ve složení Michal
Pacholík a Hynek Šritr.
V druhé polovině roku se chystáme začít hrát novou fotbalovou sezonu okresního
přeboru a pracovat na našem zázemí. Veškeré informace o dění najdete na www stránkách sokolzalesnilhota. webnode.cz.
Na závěr bych chtěl poděkovat Všem, kteří se podílejí jakoukoliv mírou na chodu
klubu, brigádách, pořádání kulturních akcí a fanouškům a sponzorům za jejich přízeň.
Těšíme se na Vás v sezoně Okresního přeboru 2022/2023.
JaroslavPalivoda
82
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hasiči radí občanům
aby v přírodě nehořelo!
Lesní požár je požár, který začne v lese, nebo mimo les a do lesa se následně rozšíří.
Jedná se o nežádoucí hoření zasahující velké plochy se závažným dopadem na chráněné
zájmy, tzn. život, zdraví, majetek a životní prostředí.
Obecně lze lesní požáry rozdělit na podzemní (šíří se často do hloubky kolem kořenů
např. proschlém humusu nebo rašeliništích). Pozemní v našich podmínkách se vyskytuje
nejčastěji a zasahuje pozemní kryt, tzn. hrabanku, trávu, mech) a korunový (jeho hlavním
nebezpečím je vysoká rychlost šíření ve větvích stromů). Lesní požáry vznikají působením přírodních živlů (např. blesk, samovznícení), technických nebo technologických
závad (spadlé dráty elektrického vedení nebo poruchy na strojích), ale nejčastější příčinnou je nedbalost či úmysl člověka (odhození nedopalku, žhářství).
Podle lesního zákona (zákon č. 289/1995 Sb.) je v lesích zakázáno kouřit, rozdělávat
nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa a odhazovat hořící nebo
doutnající předměty. V případě porušení zákona může být viníkovi uložena pokuta do
výše 15 000 Kč. Navíc likvidace lesních požárů je pro hasiče nebezpečná, zdlouhavá, materiálně i fyzicky náročná činnost. Nejen z těchto důvodů je v lese více než kde jinde potřeba dodržovat základní preventivní zásady chování.
hasiči radí:
• V lese nikdy nekuřte.
• Oheň rozdělávejte jen na vyhrazených
místech.
• Za silného větru nebo v období extrémního sucha v přírodě nebo na volném
prostranství oheň vůbec nerozdělávejte.
• Ohniště vzdalte nejméně 50 m od okraje
lesa a v dostatečné vzdálenosti od budov
a všech dalších hořlavých věcí (stoh,
suché listí, kořeny stromů, větve apod.).
• Ohniště bezpečně oddělte od okolního
prostředí - např. obložením kameny, obsypáním pískem, vyhloubením zeminy
a v případě většího ohně oddělte až metr
širokým pruhem, který zbavte veškerých
hořlavin.
• K zapálení nebo udržování ohně v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu či líh.

• Nachystejte si předem prostředek pro hašení, kdyby se oheň vymkl kontrole (hasicí přístroj, dostatek vody, písek, hlínu
apod.).
• Oheň nenechávejte ani chvíli bez dozoru,
a nikdy do něj nevhazujte výbušné předměty.
• Děti nenechávejte u ohniště bez dozoru
dospělé osoby.
• Ohniště řádně uhaste, nejlépe prolijte
vodou, popřípadě zasypejte zeminou. Při
vašem odchodu se z ohniště nesmí kouřit
a popel i půda pod ohništěm musí
být chladné.
• Pokud se vám přes veškerou opatrnost situace vymkne kontrole, volejte hasiče
prostřednictvím tísňové linky 150 nebo
112.
kpt. Mgr. MichaelaStará
HZSLibereckéhokraje
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Vydejte se na pěší putování
po krkonošských trasách
s přívlastkem
Naberte čistý vzduch do plic, nechte ho pročistit vaši mysl od všedních starostí a vyrazte do neuvěřitelně pestré sítě cest a stezek krkonošské přírody. Objevte cesty s přívlastkem, dálkové trasy i kratší stezky, které si užijete i s dětmi. Vždyť pěší chůze je tím
nejpřirozenějším lidským pohybem, kterým svému tělu i mysli prospějete. U nás v Krkonoších obzvlášť!

hřebenová Cesta česko-polského přátelství
Téměř kopíruje státní hranici a v délce 28 kilometrů propojuje nejvyšší krkonošské hřebeny od východu po západ (nebo opačně). Jedinečná trasa, která nabízí nádherné panoramatické výhledy, je na jednodenní zdolání poměrně náročná. Rozložte si putování na
dva dny a využijte možnosti noclehu na jedné z horských bud, které na trase potkáte.

bucharova cesta
Červeně značená cesta vás zavede z Jilemnice až k Prameni Labe. Nese jméno jednoho ze zakladatelů české turistiky a lyžování – Jana Buchara. Právě on její výstavbu in84
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icioval. Věděli jste, že původně trasa končila na Horních Mísečkách? V roce 1925 byla
prodloužena přes Špindlerův Mlýn a jižní svah Kozích hřbetů k Luční boudě. Tento úsek
(Svatý Petr–Luční bouda) je dnes označován jako „Stará Bucharova cesta“ (na obrázku).
Do současné podoby byla přetrasována ještě později.

Cesta bratří Čapků
Červeně značená trasa se vine rozmanitými partiemi východních Krkonoš. Pralesu
na dosah, od řopíku k řopíku i k pevnosti Stachelberg. Její městský úsek prochází Trutnovem, dále protíná úbočí Jestřebích hor a končí v Úpici. Celková délka trasy z Pomezních bud až do Úpice je bezmála 48 km.

Luisina cesta
Cesta, pojmenovaná po hraběnce Aloisii Czernin-Morzinové, prochází hlubokým, strmým údolím zvaným Těsný (Klausův) důl k Pardubickým boudám. Provede vás bukovým
lesem kolem vodopádů a kaskád Černohorského potoka. Na její začátek se nejlépe dostanete od hotelu Lesní dům v Janských Lázních. Cesta není značena.

harrachova cesta
Nejstarší turistická trasa v Krkonoších se v délce 19 kilometrů klikatí od Špindlerova
Mlýna až do Harrachova. Doprovází ji dvě významné krkonošské řeky – Labe a Mumlava.
Zaposlouchejte se do jejich hukotu, sledujte, jak si prorazily cestu krajinou. Cesta vznikla
z impulsu hraběte Jana Nepomuka Harracha v letech 1876–79, přičemž úsek cesty od
Bílého mostu ve Špindlerově Mlýně k Labské boudě je vůbec nejstarší turistickou trasou
v Krkonoších.

Poznejte staré krkonošské cesty – buďárku, Planýrku,
žížalu anebo Mrtvici
V názvech cest se odráží historie kraje i příběhy místních lidí. Některé mají jména odvozená podle původního účelu, jiné podle názvu míst, charakteru terénu nebo významných osob. Pasekami nad Jizerou tak stoupá Buďárka, kterou budaři chodívali do Němec.
Do Bratrouchova se kroutí Žížala, po vrstevnici vede jedna z nejstarších krkonošských
cest – Planýrka. Z Víchovské Lhoty do Poniklé šplhá strmá „funusnická“ Mrtvice, od Benecka se vine tkalcovská Bátovka.
Nevybrali jste? Nebo už všechny cesty znáte? Další tipy najdete v letním čísle turistických novin Krkonošská sezona. Jsou k dostání na pultech informačních center, a to
zdarma.
Podrobnější popis všech tras je zde: www.krkonose.eu/putovani-po-krkonosskychtrasach-s-privlastkem
AlenaCejnarová
DestinačníspolečnostprooblastKrkonoše
Krkonoše–svazekměsta obcí
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babí léto v Krkonoších
plné zážitků
Léto se v září své nadvlády nad horskou přírodou nevzdává, dny jsou ještě dost
dlouhé a přejí výletům. Stále hřejivé sluneční paprsky už ale pomalu barví krkonošská
údolí do podzimních odstínů. Smilkové louky zlátnou a hřebeny zahřívá fialová vřesová
peřina. Občas padne mlha a z bílého moře vystupují jen vrcholky nejvyšší. . . Takovou
pohádku píše babí léto v Krkonoších.
Prázdniny jsou pryč, ale víkendová dobrodružství čekají. Utečte do náruče přírody,
kterou nikde jinde na světě neuvidíte, nebo si vyberte z další nabídky zážitků a aktivit
pro volné dny.

Září přeje výletům
Hory se po letních prázdninách vylidní a nadechnou. Využijte toho, vyrazte klidně
na Sněžku, pramen Labe nebo k Mumlavskému vodopádu. Projděte se Špindlerovým
Mlýnem, vyjeďte na Benecko, odpočiňte si v Janských Lázních, nebo objevte Křišťálové
údolí. Kudy kam na jednodenní výlet vám rádi poradíme.
https://www.krkonose.eu/babi-leto-kouzli-v-krkonosich
86
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využijte Krkonošské cyklobusy
Turistické autobusové linky jezdí i během září, a to ve čtvrtek, sobotu, neděli a na
svatého Václava. Přepraví vás s kolem i bez něj, na hřebeny i do podhůří. Svezete se na
Pomezky, Zlaťák, Špindlerovku nebo k baroknímu Kuksu? V jízdních řádech si vždy
ověřte, která linka přepravuje kola a která je pouze pro pěší.
https://www.krkonose.eu/krkonosske-cyklobusy

ulovte s dětmi další razítka ve hře pohádkové Krkonoše
Pokud jste se o prázdninách pustili do sbírání razítek, směle pokračujte. Razítkovací
hru můžete hrát až do konce října. Ještě naši brožurku nemáte? Hravý sešit Pohádkové
Krkonoše je k prodeji v informačních centrech a na razítkovacích místech za 70 Kč. Otevře vám širokou nabídku aktivit a výletů pro celou rodinu. 30 míst = 30 tipů na výlet =
30 razítek. Odměnu ale získáte již za razítka 3.
Jen pozor, některá místa s koncem léta upravují svou provozní dobu, sledujte proto
web pohadkove.krkonose.eu pro aktuální informace.

Za příběhem krkonošské perli po trati pojizerský pacifik
Provoz na lokálce mezi stanicemi Martinice v Krkonoších – Jablonec nad Jizerou je
celoroční. Svezte se podél Jizery po trati, kterou nechal vystavět Jan hrabě Harrach na
konci 19. století. Železniční muzeum na martinickém nádraží je otevřené vždy o víkendu,
je tedy ideální zahájit výlet zde. Dozvíte se mnoho zajímavého o trati i o celém unikátním
areálu železniční stanice. Pokud jedete s dětmi, doporučujeme vystoupit v Poniklé. Ze
zastávky se vydejte směrem vzhůru za příběhem krkonošských perel, do firmy Rautis.
Je to sice 2 km do kopce, ale čeká vás exkurze do výroby perličkových vánočních ozdob,
vlastnoruční výroba jedné hvězdičky a krámek plný třpytivé krásy. Když během září předložíte jízdenku z vláčku, budou mít děti vstup na exkurzi zdarma.
https://www.krkonose.eu/pojizersky-pacifik

vyrazte s kamarády na Krkonošskou pivní stezku
5 pivovarů a 5 originálních piv z krkonošské vody spojuje Krkonošská pivní stezka.
Až do konce září máte možnost projít se po jedné ze dvou připravených tras, za ochutnaná piva získávat razítka a vyhrávat odměny. Tou největší odměnou vám však jistě bude
putování po krásných partiích našich hor spojené s jedinečným gastronomickým zážitkem. Zdolání stezky si nejlépe rozložte na dva dny, ať máte dost času a sil vše vychutnat
doslova plnými doušky.
https://www.krkonose.eu/krkonosska-pivni-stezka
Další tipy, užitečné a aktuální informace z celého regionu najdete na: www.krkonose.eu.
AlenaCejnarová,
Krkonoše–svazekměsta obcí
DestinačníspolečnostproTOKrkonoše
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OREL STUDENEC

110 let
2022 Orel
Stude
denec
jednoty

pátek 26. srpna

16.00 MŠE SV
VA
ATÁ U ORLOVN
O Y
17.00 Studenec - Lánov – přát
átelské utkání volejbalistek
sobota 27. srpna
9.00

STUDENE
NECKÉ MIXY
24. ročník volej
ejbalového turnaje smíšených družstev

na
neděle 28. srpna
14.00

Děts
tské soutěžní odpoledne

vík
kend
end 9.–11.
9
září
Orel Studenec - Drnovice
semifinále fo
otbalového turnaje o pohár
kardinála Berana
sobota 17. září
14.00

Varmužova cimbálová muzika
v sokolovně ve Studenci

20.00

VELKÝ LETNÍ BÁL
v sokolovně ve Studenci

neděle 25. září
10.00 turnaj ve stolním tenisu
pro amatéry i soutěžní hráče

WWW.OREL.STUDENEC.CZ

OREL STUDENEC
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