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Zhodnocení roku 2020
Celý loňský rok jsme se nacházeli v nelehké době. V době, kdy jedinou a hlavní prioritou všech
byla ochrana našeho zdraví. V souvislosti s tím jsme byli nuceni přizpůsobit se různým nařízením, která nám mohla připadat velmi omezující, ale v každém případě byla nezbytná.
I když se musela spousta slavností a akcí zrušit, věřím, že bude co nevidět lépe. Během celého
roku obec nezahálela a pustila se do těchto nejpodstatnějších záležitostí:
Přístavba základní školy
Začátkem března jsme začali s naší největší
investiční akcí v novodobé historii naší obce,
o které Vás na tomto místě pravidelně informuji. V závěru roku se nám podařilo novou
budovu zastřešit a částečně zateplit. Připravili jsme si tak stavbu na zimní měsíce a můžeme pokračovat s realizací uvnitř přístavby.
Zvýšení dotace sportovním
organizacím a nová finanční podpora
místním spolkům
Obecní rada a zastupitelstvo podporuje
dle nastavených pravidel zájmovou, kulturní, sportovní i spolkovou činnost
během celého kalendářního roku. Rok
2020 přinesl radost sportovním organizacím, kde se zvýšila rozdělovaná částka
o 100 000 Kč na současných 600 000 Kč.
Loňský rok také přinesl novou finanční
podporu na investiční akce pro místní
spolky a organizace. Zde obecní rozpočet
přispívá do výše 25 % v celkové částce
max. 1 000 000 Kč.
Opravy obecních cest
Zde se jedná o pravidelnou investici, která
je součástí každého schváleného rozpočtu
obce. Začátkem dubna jsme v Zálesní
Lhotě asfaltobetonovým povrchem opravili komunikaci k Višňovce (včetně parkoviště) a komunikaci u čp. 38, kde došlo
i k rekonstrukci čel propustku při nájezdu
z hlavní silnice. Naopak v podzimních měsících byla ve Studenci štěrkovým povr-

chem opravena cesta u rybníka a nově
zpevněna cesta u čp. 127, kde došlo k obnovení původní obecní cesty a propojení
s novou zástavbou rodinných domů.
Ordinace dětského lékaře ve Studenci
Do tohoto souhrnu patří i zprávy neradostné. Během prvního pololetí jsme vyčerpali všechny možnosti, jak ordinaci
dětského lékaře z důsledku nedostatku lékařů zachránit. Nadále v této věci jednáme
a věříme, že se změní celkový systém našeho zdravotnictví, který umožní i znovuotevření této ordinace na našem
zdravotním středisku.
Pomoc našim občanům
Pandemie koronaviru Covid 19 nás po velkou část roku každodenně provázela
a omezovala.
Po společné objednávce starostů obcí ORP
Jilemnice se podařilo ve Studenci i v Zálesní Lhotě rozdat mezi občany našich obcí
respirátory, které v dané době alespoň částečně pomohly uklidnit danou situaci této
pandemie. Ještě jednou děkuji dobrovolným složkám našich hasičů, které nám
s rozdáváním pomohly.
Obdržení historicky nejvyšší dotace
pro naši obec
V úterý 9. června jsme dostali informaci, že
největší investiční akce v novodobé historii
naší obce Přístavba ZŠ a MŠ Studenec dostala i historicky nejvyšší možnou dotaci ve
výši 20 000 000 Kč.
3
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Budova hasičské zbrojnice ve Studenci
Po rekonstrukci hasičské zbrojnice v Zálesní Lhotě v předešlých letech přišla na
řadu budova hasičské zbrojnice ve Studenci. Nejprve byla vyměněna okna
a dveře, v druhé části roku došlo k realizaci
nové střešní krytiny. V letošním roce počítáme s dovršením těchto oprav v podobě
nového nátěru těchto obou hasičských
zbrojnic, včetně nového nápisu.
Workoutová hřiště
Podmínkou výstavby, která vzešla z jednání zastupitelstva, bylo získání dotace, jelikož tyto stavby jsou poměrně nákladné
a zároveň nepatří mezi ty nejdůležitější
a nejpotřebnější záležitosti, které se musí
udělat v co nejkratším termínu. Vše se vydařilo podle našich přání, Obec Studenec
získala na tato nová hřiště další dotaci, a to
rovněž v maximální výši 1 529 814 Kč.
Studenecký zámek
I když se nejedná o záležitost a investici z pozice obecního rozpočtu, je pro většinu z nás
otázka budoucnosti studeneckého zámku
velmi důležitá. I přesto, že není stále vidět
žádná podstatná změna, se z mého pohledu
v okolí studeneckého zámku v roce 2020
událo mnoho věcí, které nasvědčují tomu, že
se všichni společně dočkáme zásadní
změny, o které i osobně informoval jednatel
společnosti na prosincovém jednání zastupitelstva. Tato viditelná změna by měla nastat (podle jeho slov) v roce 2022.
Rozšíření parkoviště u sokolovny
V rámci přístavby základní školy se musíme vypořádat s očekávanými, ale i neočekávanými záležitostmi. Jednou z těch
předvídaných, ale v jiném čase (uspíšila ji
přestavba fotbalových kabin) bylo v krátké
době vyřešit počet parkovacích ploch před
4
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budovou sokolovny. V měsíci říjnu se podařil tento počet zvýšit o deset míst.
Dotace na nový dopravní automobil
Tato zpráva potěšila především naše hasiče. Z Ministerstva vnitra, generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru
ČR, jsme získali dotaci ve výši až 450 000 Kč
na pořízení nového dopravního automobilu. V očekávané výzvě ze strany Libereckého kraje požádáme v letošním roce
o navazující dotaci, kde můžeme získat
dalších 300 000 Kč.
Oprava hřbitovního plotu
V loňském roce jsme pokračovali s opravou plotu u kostela sv. Jana Křtitele ve Studenci. Součástí je i nově zrekonstruované
schodiště ze spodního přístupu na hřbitov.
Dotace na rekonstrukci ČOV
u zdravotního střediska
Ve druhé polovině roku jsme po úspěšném
podání žádosti o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje, oblasti podpory Ochrany
vod a rozvoje vodohospodářské infrastruktury – Program vodohospodářských akcí,
obdrželi dotaci ve výši 566 333,61 Kč. Začátkem letošního roku se tak dočkáme rekonstrukce zařízení ČOV u zdravotního
střediska, která je na hranici své životnosti.
Sochy a pamětihodnosti
V minulém roce byl opraven pomník Hynka
Tauchmana ve Studenci, který se nachází
v poli v lokalitě Kubikovska. Z rozpočtu Libereckého kraje, Programu podpora
ochrany přírody a krajiny, jsme na tuto
opravu obdrželi dotaci ve výši 34 558 Kč.
Historicky nejúspěšnější rok naší obce
v podobě čerpání finančních prostředků
Všeobecně nikdo z nás nebude na rok
2020 vzpomínat v tom nejlepším. Z po-
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hledu naší obce, a ještě konkrétněji z pohledu čerpání dotací se však zařadí jako
historicky nejúspěšnější rok v podobě obdržení finančních prostředků. Obec Studenec získala v rámci všech úspěšně
podaných žádostí o dotaci celkovou
částku ve výši cca 24 000 000 Kč.
Kompostování
Z našich obcí se za osm měsíců roku 2020
vyvezlo celkem 97 biokontejnerů (o 18
více, než v roce 2019). Další hmota byla na
kompostárnu dovezena ze strany samotných žadatelů, kteří měli větší množství
a nezahltili tak samotné kontejnery. Nadále zůstává, že tuto službu obec pro své
občany hradí plně, tedy zdarma ze svého
rozpočtu a není započítána do nákladů za
odpady. V loňském roce tato částka dosáhla výše 224 000 Kč (pokud by se tato
služba započítávala, zvýšily by se náklady
na jednoho občana o cca 112 Kč).
Poplatek za odpady
V loňském roce zastupitelstvo obce odsouhlasilo zvýšení poplatku za odpady pro rok
2021 o 100 Kč na hodnotu 650 Kč za
osobu. Touto změnou však ve skutečnosti
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došlo pouze k minimálnímu zmírnění narůstajícího se propadu a doplatku ze strany
obce, jelikož se neustále zvyšují náklady
subjektů, na kterých je tento odpad závislý.
Skutečná cena na jednu osobu v roce 2020
odpovídala částce 1090 Kč. Obec tak na
každého občana ze svého rozpočtu doplácela více jak 540 Kč!
Omezení kulturně-společenských akcí
Celý tento kalendářní rok byl z větší části
poznamenán také v tom, že byly omezeny,
nebo zcela zrušeny kulturně – společenské
akce. Na nějaký čas se zastavil běžný život
a s tím spojené setkávání nás všech. Na
mnoho lidí tento stav měl negativní
dopad. Věřím a zůstávám pozitivní, že se
blížíme do lepší doby, kdy se opět budeme
cítit více svobodně a osobně se uvidím
s mnohými z Vás.
Takové je čtrnácté zhodnocení, tentokráte
kalendářního roku 2020 z mého pohledu.
A i když je život v současné době trochu
jiný, než jaký bychom ho chtěli mít, určitě
se zase vše v dobré obrátí. Jsem si jistý, že
to společně zvládneme.
Mgr. Jiří Ulvr, starosta

Zprávy ObecníhO úřadu
Přístavba ZŠ a MŠ Studenec
Stavba se postupně přesouvá do interiéru staveniště. Osazením oken a zateplením obvodových zdí budovu postupně
uzavíráme. Tím dochází k přijatelným teplotám, které vyžadují práce uvnitř staveniště. Tak jako při naší poslední velké
investiční akci, stavbě Domova pro seniory,
tak i tady se Vám budu snažit přinášet fotografie z vnitřního prostředí, abyste byli
5
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30. ledna 2021
připraveni na skutečnost, kterou uvidíte
nejdříve v den slavnostního otevření.
Zájem o naši největší investiční akci
v novodobé historii naší obce je stále vysoký. I když staveniště není tolik viditelné,
této skutečnosti napomáhá právě stavební
jeřáb, díky kterému si neznalý návštěvník

položí otázku, co se tam asi staví? V pátek
22. ledna nás opět navštívila regionální televize RTM plus z Liberce. Právě v jejím
zpravodajství jste tak mohli poprvé vidět
kromě jiných záběrů i obrázky z vnitřních
prostor budovy.
Mgr. Jiří Ulvr, starosta

Workoutová hřiště ve Studenci a v Zálesní Lhotě
Listopad nám z pohledu počasí moc
nepřál. Začátek posledního kalendářního
měsíce v tomto roce k nám už byl více přívětivý a naši další investiční akci, výstavbu
workoutových hřišť ve Studenci a v Zálesní
Lhotě, opět posunul dál. V současné době
máme ukotvené konstrukce a položené
základové vrstvy. Zbývá nám položit předfinální vrstva a závěrečná pokládka EPDM
granulátu. Po úpravě okolních prostranství
by tak první zájemci mohli tato nová sportoviště začít využívat s příchodem jarních
měsíců.
To jsou však věci, které jsou viditelné
pro každého z nás. Druhá stránka je ta, že
si musíme poradit s financováním, které
má svá nastavená pravidla. Dotační ukazatele, rozhodnutí o přidělení dotace a dané
6

 Hřiště ve Studenci, prosinec 2020
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Hřiště v Zálesní Lhotě, prosinec 2020
smlouvy nám ukládají povinnosti, kterých
musíme dostát. Dalším důležitým kritériem je dodržení publicity tohoto projektu,
které přikládáme ke každému článku,

stejně tak je prezentujeme na každém
sportovišti. Děkuji za Váš stálý zájem o tuto
stavbu.
Mgr. Jiří Ulvr, starosta

Příznivá zpráva k další podané žádosti o dotaci
V srpnu loňského roku jsme také podali
žádost o finanční příspěvek z rozpočtu Libereckého kraje na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok

2019. V souladu se Zásadami, kterými se
stanovují podmínky pro poskytování dotace, jsme byli úspěšní a koncem roku obdrželi částku ve výši 121 188 Kč.
Mgr. Jiří Ulvr, starosta

další přípravy
V posledních dnech loňského roku proběhlo jednání se zástupci Krajské správy
silnic Libereckého kraje a Policie ČR, Dopravního inspektorátu Semily o novém řešení křižovatky U Lípy. Pokud se podaří
tento záměr zařadit do zásobníku projektů,
mělo by se v určitém časovém horizontu

(přednost mají realizace silnic II. třídy) začít
pracovat na projektu nového řešení této
křižovatky, která však je součástí silnice III.
třídy. Dopředu musím upozornit, že realizace není otázka letošního roku, pravděpodobně ani příštího. Důležité a prvotní
bude tento projekt prosadit a zařadit do
7

STUDENECKÝ-ZPRAVODAJ-1-0221-64+4.qxp_Sestava 1 23.02.21 10:45 Stránka 8

Studenecký zpravodaj

1 I 2021

pořadníku. Kromě dalších náležitostí je samozřejmě ze strany vlastníka KSS LK najít
finanční zdroje. Naše obec bude na tomto
projektu spolupracovat, a kromě jiných
připomínek, požadovat s realizací nové křižovatky i vysazení nové lípy.
V současné době jsme opravdu na
úplném začátku. Z mého pohledu je to ale
jediná možnost, jak po mnoha letech mů-

Z á P i S
Akce:

Z

žeme dosáhnout revitalizace celého prostoru této křižovatky, včetně autobusového stanoviště na protilehlé straně, které
neexistuje. Zároveň tím ale také vyřešit
průběžně tolik diskutované téma, lípy
uprostřed křižovatky. Na závěr je také důležité zmínit, že ani pozemek uprostřed křižovatky není v majetku obce.
Mgr. Jiří Ulvr, starosta

V ý B ě R O V é H O

ř í Z e n í

výstavba ČOv k č. p. 370 studenec

Složení výběrové komise: Mgr. Jiří Ulvr, Ing. Martin Mühlbach, Ing. Josef Boura,
Ing. Pavel Mečíř, Mgr. Chrtek Tomáš,
Vyzvány byly firmy:
1. IMDV Horka s. r. o., Nedaříž 25, 514 01 Jilemnice
2. RULF Nová Paka s. r. o., Nová Paka 173, 509 01 Nová Paka
3. STAS s. r. o., Horská 190, 543 02 Vrchlabí
na základě výzvy podaly nabídku dvě firmy:
1. IMDV Horka s. r. o., Nedaříž 25, 514 01 Jilemnice Nabídnutá cena: 664 529,74 Kč
2. STAS s. r. o., Horská 190, 543 02 Vrchlabí
Nabídnutá cena: 691 356,00 Kč
Všechny ceny jsou uvedeny s DPH 21 %
Komise posoudila předložené nabídky a vybrala nejvhodnější z nich, tj. nabídku firmy:
iMDV Horka s. r. o., nedaříž 25, 514 01 Jilemnice
Svým podpisem potvrzuji, že nejsem podjatý ve vztahu k této veřejné zakázce ani
k firmám, které podaly cenové nabídky, a že zachovám mlčenlivost o skutečnostech,
o kterých jsem se dozvěděl v souvislosti s tímto výběrovým řízením.
Podpisy členů komise:
Mgr. Jiří Ulvr, Ing. Martin Mühlbach, Ing. Josef Boura, Ing. Pavel Mečíř, Mgr. Tomáš Chrtek
Ve Studenci: 30. 12. 2020

Termín pro podání žádostí v programu KotlíKové dotace v liberecKém Kraji
je prodloužen do 31. 5. 2021. Žadatelé mohou získat peníze na výměnu starých kotlů 1. či 2. emisní
třídy, a to za kotle na biomasu, plynové kondenzační kotle a tepelná čerpadla. Více informací na
krajských webových stránkách https://dotace.kraj-lbc.cz/kotlikove-dotace
8
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studenec Změní systém sběru
a svOZu kOmunálních Odpadů
Obec Studenec prostřednictvím Jilemnicka – svazku obcí, získala dotaci z OPŽP na
změnu systému sběru a svozu komunálních odpadů. Cílem je snížení produkce směsného komunálního odpadu, snížení frekvence svozů a navýšení třídění odpadů.
Kdy a jak bude změna systému probíhat?
Systém bude kompletně odstartován ve druhé polovině roku, případně na začátku
roku 2022. Jedná se o zavedení „door to door“ (ode dveří ke dveřím) systému sběru
a svozu odpadů spojeného s automatickou identifikací výsypu nádob. V současné době
probíhá výběrové řízení na pořízení nádob, které se rozdají těm občanům, kteří o ně projeví zájem. Systém přinese pohodlí pro třídění odpadů.
Každý dům si bude moci sám zvolit, kterou z nádob na třídění bude chtít, žlutou na
plasty, modrou na papír. Systém bude postaven na dobrovolné bázi.
Pokles produkce směsného komunálního odpadu
Po zavedení nového systému by měla roční produkce směsného komunálního odpadu klesnout na každého obyvatele v řádu desítek kilogramů.
Změna systému má sloužit ke zvýšení třídění odpadů a současně snížení produkce
směsného komunálního odpadu. Cílem je snížení frekvence svozu komunálního odpadu
v průběhu celého kalendářního roku, což bude motivace ke zvýšení třídění.
Výhodou nového systému bude také to, že občané nebudou muset separovaný
odpad vyvážet, ale budou ho moci třídit přímo u svého domu.

Jilemnicko – systém odděleného sběru materiálově
využitelných odpadů
Díky projektu podpořenému z Operačního programu Životní prostředí, který realizuje dobrovolný svazek obcí Jilemnicko – svazek obcí, získá naše obec nádoby na tříděné
odpady. Cílem tohoto projektu je snížit množství směsného komunálního odpadu a zvýšit množství recyklovatelných odpadů jako je papír, plast, bioodpad, sklo a kovy. Tyto
druhy odpadů mohou být surovinou pro výrobu dalších výrobků a tedy nekončit bez
využití na skládkách nebo spalovnách odpadů.
Realizací tohoto projektu se navýší kapacita systému separace a svozu tříděných odpadů.
Ing. Radka Paulů, ředitelka Jilemnicka – svazku obcí

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.
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Zvýšení pOplatku Za Odpady prO rOk 2021
Zastupitelstvo obce Studenec schválilo na prosincovém zasedání zastupitelstva
novou obecně závaznou vyhlášku, která mimo jiné stanovuje výši poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů. Ta se po 2 letech zvyšuje na 650 Kč na trvale hlášenou osobu nebo rekreační
nemovitost. Náklady na sběr a svoz směsného komunálního odpadu rok od roku rostou,
přičemž výše poplatku za odpady zůstala 10 let do roku 2018 neměnná, a to na úrovni
500 Kč. Od roku 2019 byl stanoven poplatek na 550 Kč. Ani nově zvýšená částka 650
korun ale zdaleka nepokrývá náklady odpadového hospodářství ve Studenci a Zálesní
Lhotě, které kromě nakládání se směsným komunálním odpadem obsahuje i další složky.
Při diskuzi o výši poplatku jsme zohlednili fakt, že i přes vyšší sazbu poplatku, občan zaplatí pouze část nákladů, které s odpady máme. Skutečné náklady na likvidaci odpadu
v obci na osobu za rok 2020 činí 1090 Kč. Předpokládané náklady pro rok 2021 jsou
1134 Kč na osobu. Předpokládaný podíl obecního rozpočtu po započítání odměn za třídění od EKOKOMu bude činit 340 Kč na osobu, což jsou nemalé prostředky, kterými obec
dotuje odpadové hospodářství. Jsou obce v našem regionu, které mají poplatky na
úrovni až 800 Kč na osobu. Tento stav odráží situaci reflektující novelu zákonů o odpadech, která zavádí nové strukturované poplatky za ukládání odpadu na skládku z 500 Kč
za tunu na 800 Kč za tunu. Také jsme museli z důvodu velkého množství papírového odpadu zvýšit počet kontejnerů na papír a frekvenci jeho vývozu. Dále bylo vyvezeno větší
množství komunálního odpadu oproti minulým letům, zejména ve velkoobjemových
kontejnerech z Kruhovky.
Zásadní vliv na zvyšování nákladů za odpady bude mít naše chování k odpadům, zejména u směsného komunálního odpadu. Ačkoli v naší obci třídíme celkem dobře, při
občasné kontrole obsahu popelnic se v nich stále nachází i takový odpad, který tam nepatří a šel by ještě vytřídit. Tato situace se odrazí v nově zavedených poplatcích za skládkování z 500 na 800 Kč za tunu, kdy lze uplatnit třídící slevu, ale pouze v případě že
nepřekročíme hranici 200 kg na osobu a rok. V současné době se pohybujeme za loňský
rok nad touto hranicí, 225 kg na osobu Je jednoduché a pohodlné dát vše do směsného
odpadu, ale pak nás to bude stát všechny více peněz.
Ing. Martin Mühlbach, místostarosta

Nová Obecně závazná vyhláška obce Studenec č. 2/2020, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů nabývá účinnosti 1. ledna
2021 a stanovuje, že poplatek hradí fyzické osoby s trvalým pobytem ve
Studenci, a také fyzické osoby, které vlastní stavbu určenou k individuální
rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná
fyzická osoba, a zároveň není pobytem hlášená ve Studenci.
10

STUDENECKÝ-ZPRAVODAJ-1-0221-64+4.qxp_Sestava 1 23.02.21 10:45 Stránka 11

Studenecký zpravodaj

1 I 2021

sběr nebeZpeČnéhO Odpadu a elektrOZaříZení
studenec

Zálesní lhota 24. dubna 2021

NO bude sbírán
od 3. 4. 2021 do 26. 6. 2021
každou druhou sobotu ve
sběrném dvoře v Kruhovce

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

8.30
8.40
8.50
9.00
9.15
9.30

Se svým odpadem si každý musí přijít osobně!
Sběr je zdarma pouze pro občany našich vesnic a pro majitele nemovitostí na území našich vesnic! Sběr
nemohou použít právnické osoby a osoby fyzické oprávněné k podnikání.

pozor! pneumatiky jsou sbírány pouze bez ráfků.
pneumatiky z nákladních vozidel a traktorů nebereme!
eLeKTROZAříZení = všechno co je na elektrický proud nebo na baterie
Kontejnery na komunální odpad budou umístěny v Zálesní Lhotě od 7. 5. do 9. 5. 2021 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. 4. 2021 (17. 4., 1. 5., 15. 5., 29. 5., 12. 6.) do 26. 6. 2021 vždy od 9 do
12 hod. Uložení odpadu do kontejneru bude možné pouze pro občany Studence a Zálesní Lhoty, pro majitele
nemovitostí na území našich vesnic a po předložení občanského průkazu!
Děkujeme. OÚ Studenec

pytle s tříděným Odpadem
Naplněné pytle se odkládají vždy první pondělí v měsíci na sběrná místa!
Příklad: pondělí 31. srpna není první pondělí v měsíci, ale pondělí 1.září opravdu je
první pondělí v novém měsíci (první pondělí může být pouze od 1. do 7.
dne v měsíci).
POZOR! Ostatní odpady nepatří na sběrná místa, ale jsou sbírány odděleně – popelnice, velkoobjemové kontejnery, mobilní sběr nebezpečného odpadu a elektrozařízení.
Pokud budeme tato pravidla dodržovat, tak se nemůže stát, že se na sběrném místě
najdou pytle naplněné plenami, různým domácím odpadem nebo popelem. Zároveň tím pomáháte k udržování pořádku na sběrných místech.
Tříděním odpadu přispíváte nejen ke zlepšení životního prostředí, ale také pomáháte
snižovat náklady na likvidaci odpadů. Čím více vytřídíme odpad a vyvezeme méně
směsného odpadu (černé popelnice), tím nižší jsou celkové náklady na likvidaci odpadů v obci. Přímým důsledkem je pak nižší poplatek za odpady na občana. Další
informace, jak třídit odpad najdete na těchto internetových stránkách: www.jaktridit.cz; www.ekokom.cz nebo www.samosebou.cz
Ing. Martin Mühlbach, místostarosta obce
11
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přehled kOmpOstOvání
na úZemí JIlemnIcka – svaZku Obcí
v letech 2014–2020
množství svezeného odpadu
v letech 2014–2020 v m3
obec/město

2014

2015

2016

2017

2018

2019

77

106

92

110

48

120

128

102

98

106

90

96

Čistá u Horek

419,5

383

454,8

644

482

517

Horka u Staré Paky

118,5

115

292,4

290,5

236

321

501

645

1360

917

845

818

Jablonec nad Jizerou

450,9

383,5

488

610

600

587

Jestřabí v Krkonoších

170

124

102

114

46

126

1883,5

2435

2185

2683 3155,75

2075,5

156,5

244

272

239

178

157

Levínská Olešnice

206

198

260

226

202

215

Martinice v Krkonoších

170

174

196

166

130

164

Mříčná

106

166

122

126

170

174

0

0

30

36

54

58

Peřimov

58

48

48

42

72

70

Poniklá

238

126

206

198

75

240

1157,5

1216

1544

1526

1079

1015

Roztoky u Jilemnice

351

365

335

603

729

599,5

Studenec

310

430

726

914

902

1004

0

0

0

0

0

0

67

83

103

198

184

246

341

231

175

180

160

218

6909,4

7574,5

9089,2

9928,5 9437,75

8821

Benecko
Bukovina u Čisté

Horní Branná

Jilemnice
Kruh

Paseky nad Jizerou

Rokytnice nad Jizerou

Svojek
Víchová nad Jizerou
Vítkovice v Krkonoších
celkem
12
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počet velkoobjemových kontejnerů na bioodpad
svezených v letech 2014–2020
2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

174

6

9

8

10

4

10

15

134

11

9

10

9

8

8

12

557

15

9

9

11

10

8

11

312,5

0

0

3

5

0

0

0

1001

29

33

102

79

60

80

95

600

50

26

36

56

41

40

52

138

15

11

12

10

4

11

12

3325,9

37

39

52

47

80

72

103

375

10

9

12

9

10

1

0

228

18

15

23

19

17

15

19

243

15

15

17

14

11

14

19

214

10

15

11

11

15

26

18

76

0

0

3

3

5

5

6

144

5

4

4

4

5

5

12

236

24

12

19

17

6

20

20

1208

81

38

0

0

2

1

0

569

32

37

35

25

0

0

0

1156

28

39

64

79

75

79

97

0

0

0

0

0

0

0

0

350

7

8

10

16

16

21

33

210

27

18

16

15

15

19

19

11251,4

420

346

446

439

384

435

543
13
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údrŽba
Zeleně
vedle pOZemních kOmunIkací
v ObdObí vegetaČníhO klIdu
V letošním roce si opět dovolujeme upozornit vlastníky pozemků přilehlých k obecním komunikacím na problematiku přerostlé zeleně, která zasahuje do průjezdného profilu komunikací, znemožňuje rozhled v křižovatkách komunikací, snižuje bezpečnost
provozu na komunikacích a ztěžuje dopravní obslužnost při zimní údržbě a svozu odpadu.
Podle zákona č. 114/1992 Sb., O ochraně přírody a krajiny dle § 7 odst. 2) je péče
o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování, povinností vlastníků, přičemž dle § 507
zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, je součástí pozemku rostlinstvo na něm
vzešlé. Bez ohledu na to, zdali je pozemek podél komunikace součástí pozemní komunikace nebo není, povinnost pečovat o zeleň na tomto pozemku se nacházející je povinností vlastníka.
Z uvedeného vyplývá, že vlastníci pozemků, ze kterých zasahuje zeleň do průjezdných profilů komunikací, by měli pravidelně udržovat tuto zeleň tak, aby nedocházelo
k omezování nebo znemožnění užívání těchto komunikací.
Žádáme všechny vlastníky pozemků u komunikací, aby věnovali dostatečnou pozornost pravidelné údržbě zeleně tak, aby nedocházelo k ohrožení uživatelů komunikací.
Období vegetačního klidu je vhodné k provádění účinných zásahů, které je vhodné
provést na delší období než následující rok. Děkujeme za pochopení a spolupráci.
Ing. Martin Mühlbach, místostarosta

ŽIvOtní JubIlea našIch ObČanů
ŽiVOTní JuBiLeA – PROSineC 2020
91 let
Helena Harcubová, Zálesní Lhota 62
Marie Vacková, Studenec 233
85 let
Lidmila Chrtková, Studenec 107
80 let
Bohuslav Horáček, Studenec-Rovnáčov 29

75 let
Jaroslav Roubal, Zálesní Lhota 141
Josef Horáček, Studenec 140
70 let
Miloslav Hermon, Zálesní Lhota 30
Miloslav Kudr, Studenec 350

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví a hodně životní pohody do dalších let.
14
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obecní úřad Studenec vyhlašuje podmínky výběrového řízení
na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení.
Přihlášku je možné podat do 12 hodin 30. dubna 2021 na OÚ Studenec.
Žádost musí obsahovat:
a)
jméno a příjmení žadatele (v případě SJM – i jméno a příjmení druhého z manželů), název právnické osoby
a statutárního zástupce
b)
adresa trvalého pobytu fyzické osoby, sídlo právnické osoby nebo fyzické podnikající osoby
c)
přesné označení předmětné obytné budovy (adresa, číslo popisné, číslo parcely, doklad o vlastnictví domu
nebo stavby, příslušnou projektovou dokumentaci včetně předpokládané ceny, stavební povolení či jiný doklad o přípustnosti akce – požaduje-li to stavební zákon)
d)
účel, na který má být půjčka poskytnuta
e)
předpokládaná lhůta dokončení stavby
f)
požadovaná výše půjčky
g)
doklad o výši příjmů žadatele a ručitelů (půjčka do 50 tis. jeden ručitel nad 50 tis. dva ručitelé). U ženatého
(vdané) ručitele v případě SJM souhlas manžela (manželky) s ručením. Pokud jsou vyžadováni 2 ručitelé,
nemohou to být manželé žijící v SJM. Zároveň nemůže manžel/ka v SJM dělat ručitele druhému z manželů.
Z fondu se poskytují tyto druhy půjček:
Poř. č.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Název (účel)

Úrok

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

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

Horní hranice půjčky na jednu domácnost je 500 000 Kč. Domácností se rozumí ekonomicky spjatá skupina dlužníků.
Jednotlivé druhy půjček lze sčítat. Půjčku lze čerpat nejdéle 12 měsíců po podpisu smlouvy oběma stranami. Půjčka se
splácí v pravidelných měsíčních splátkách. Začátek splácení jistiny i úroku včetně termínů splátek se stanoví ve smlouvě
mezi obcí a dlužníkem. Ve smlouvě lze dohodnout dobu splatnosti půjčky.
Mgr. Jiří Ulvr
starosta obce Studenec
15
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Z Jednání ZastupI
Popáté a naposledy v roce 2020 se studenečtí zastupitelé sešli 14. prosince, jednání se
kromě 12 zastupitelů zúčastnilo také 18 občanů.
Projednána a schválena byla vyhláška
č. 2/2020 o poplatku za nakládání s komunálním odpadem. Ing. Mühlbach seznámil
přítomné s příjmy z poplatků i s výdaji na
odvoz a uložení komunálního, tříděného,
nebezpečného odpadu a kontejnerů. Na
rok 2021 bude roční poplatek za osobu
činit 650 Kč.
Jednání se účastnili Radka Paulů, ředitelka Jilemnicka – svazku obcí, Vladimír
Richter, starosta Jilemnice a Osvald Süss,
starosta Roztok u Jilemnic, kteří poskytli informace o záměru koupit „Areál Mříčná“,
který bude sloužit jako zázemí pro společnou techniku svazku obcí a jako regionální
odpadové centrum pro členské obce. Zastupitelé na tento nákup odsouhlasili dotaci z rozpočtu Obce Studenec ve výši
1,307 mil. Kč.
Z rozpočtu obce bude také poskytnuta
dotace Městu Jilemnice na sociální služby
na území ORP Jilemnice v roce 2021, a to
ve výši 133 tis. Kč.
Další schválenou dotací byl příspěvek T.
J. Sokol Studenec ve výši 141 tis. Kč, který
je určen na rekonstrukci střešní krytiny nad
velkým sálem sokolovny.
Zastupitelé také odsouhlasili žádost
Obce Bukovina u Čisté o trvalé propojení
tamního vodovodu se studeneckým. Náklady na povolení a vybudování propojovacího řadu uhradí obec Bukovina u Čisté.
PaedDr. Petr Junek představil výroční
zprávu základní školy, která je k nahlédnutí
na OÚ. Zpráva obsahuje informace o hos16

podaření, výsledcích ve vzdělávání (které
jsou slušné i v celorepublikovém měřítku),
práci zájmových kroužků a sportovní činnosti. Spolupráce s obcí je na vynikající
úrovni.
Aktuální informace o zámku ve Studenci
podali jednatel společnosti pan Marek Frnda
a projektant pan Martin Kropáč.
V dalších bodech programu zastupitelé
schválili:
– žádost o dotaci na opravu místních komunikací do Dotačního fondu Libereckého kraje, Programu obnovy venkova,
jehož vypsání se předpokládá na začátku
roku 2021,
– obecně závazné vyhlášky č. 3/2020,
4/2020 a 5/2020,
– rozpočtové změny za rok 2020 č. 3,
– rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí
roku 2020,
– opravený reorganizační plán,
– smlouvy týkající se zřízení věcných břemen a umístění stavby
– pověření rady obce do konce roku v souvislosti s dotacemi a rozpracovanými akcemi,
– převod 20,448 mil. Kč z účtu u ČNB na
účet u MONETA Money Bank,
– projednali prodeje 7 pozemků nacházejících se jak ve Studenci, tak v Zálesní
Lhotě,
– vzali na vědomí zápis z kontroly finančního a kontrolního výboru a zprávu finančního výboru.
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telstva Obce
V diskusi pan starosta informoval o následujících záležitostech:
– Obec obdržela dotaci 121 tis. Kč na zmírnění kůrovcové kalamity za rok 2019.
– V listopadu proběhlo přezkoumání hospodaření obce (audit).
– Probíhá výstavba workoutových hřišť ve
Studenci a v Zálesní Lhotě.
– Plánuje se rekonstrukce čistírny odpadních vod na Kostelecku, jedná se o záměru napojit na ni zrekonstruovaný
zámek.
– Studenecká knihovna byla nominována
do soutěže Knihovna Libereckého kraje.
– Připravuje se oprava komunikace na
Bendovce od Olešky až na konec cesty
u zahradnictví.
– Obec navrhla paní Karolíně Lau, že odkoupí 77 pozemků v obci, jejichž je majitelkou nebo spolumajitelkou. Důvodem
je, že tyto pozemky omezují zhotovení
územního plánu a další rozvoj obce,
brání přístupu na další pozemky a občané si na ně opakovaně stěžují.
– Proběhne jednání s krajskou správou silnici a dopravní policií Semily o budoucím
řešení křižovatky U Lípy.
Dále vyzval zastupitele, aby si osobně
prohlédli budovu staré školy v Zálesní
Lhotě (čp. 208), jejíž budoucnosti se bude
řešit na některém z dalších jednání.
Pan Martin Kuřík se zeptal na sochy lvů
u pomníku padlých u pošty, které odtamtud byly již minimálně dvakrát ukradeny.

Poté přednesl jako námět možnost ocenění práce významných studeneckých občanů, např. ve formě čestného občanství.
Podnětem k námětu bylo to, že 100 let
oslaví Mons. Karel Exner, studenecký rodák
a poslední kněz, který vzešel ze studenecké farnosti. Pan starosta vyzval k zamyšlení nad touto otázkou a přislíbil zjistit,
jak rodáky oceňují v jiných obcích.
Pan Josef Boura informoval, že se od
posledního jednání zastupitelstva dvakrát
sešel se zhotovitelem Změny č. 2 územního plánu Studenec panem Smilnickým.
Znovu se sejdou v prosinci.
Pan Jaroslav Hák poděkoval jménem
Sokola za příspěvek na sokolovnu a potěšila ho zpráva o křižovatce U Lípy.
Paní Jana Nováková informovala o aktuálním stavu rekonstrukce fary ve Studenci a poděkovala za finanční příspěvek
na ni ze strany obce.

Placení poplatku ze psů na rok 2021
Připomínáme majitelům psů, že poplatek
je splatný do konce března 2021.
Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.
Sazba poplatku činí ročně:
• za prvního psa 200 Kč
• za druhého a každého dalšího psa
téhož držitele 300 Kč
Poplatek můžete zaplatit do pokladny
na OÚ nebo převodem na účet
261128774/0600.
17
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Bezpečnostní zpráva
pro obec Studenec a Zálesní Lhota
za rok 2020
V prvních měsících roku 2021 došlo na OOP ČR v Jilemnici k vyhodnocení bezpečnostní situace v katastru obce Studenec a Zálesní Lhota za uplynulý kalendářní rok 2020.
Za rok 2020 bylo na OOP Jilemnice evidováno a prošetřováno celkem 9 trestných činů
a 107 přestupků. V případě trestných činů se jednalo 4× o majetkový TČ, 1× o zanedbání
povinné výživy, 1× o dopravní nehodu, 1× o maření úředního rozhodnutí a 2× občanské
soužití. V roce 2019 došlo v katastru obce Studenec a Zálesní Lhota k 17 trestným činům
(12× majetkový TČ, 1× zanedbání povinné výživy a 4× občanské soužití. Meziročně tedy
došlo k poklesu počtu trestných činů v katastru obce přibližně o 45 %.
U 79 prošetřovaných přestupků se jednalo o porušení BESIP, kdy tyto byly vyřešeny
v příkazním řízení na místě, v 7 případech se jednalo o porušení BESIP, které bylo oznámeno na správní orgán, v 5 případech se jednalo o dopravní nehodu, ve 2 případech se
jednalo o přestupek proti Zákonu o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových
látek, v 5 případech se jednalo o přestupek proti občanskému soužití, v 8 případech se
jednalo o přestupek proti majetku a v 1 případě se jednalo o porušení vyhlášky obce.
V roce 2019 bylo v katastru obce Studenec a Zálesní Lhota evidováno 84 přestupků (5×
dopravní nehoda, 62× porušení BESIP, vyřešeno příkazem na místě, 3× porušení BESIP
oznámeno na správní orgán, 7× přestupek proti majetku, 6× přestupek proti občanskému soužití, 1× porušení lesnického zákona. Meziročně tedy došlo v katastru obce
Studenec a Zálesní Lhota k poklesu počtu přestupků přibližně o 20 %.
Dále bych chtěl rád upozornit obyvatelé a občany staršího věku, aby si dávali pozor
na různé prodejce, například s výhodnou nabídkou na levnou elektriku nebo jiné levné
zboží. Těmto prodejcům jde hlavně o odlákání pozornosti a následně k odcizení šperků
a hotovosti v domě či bytě. Dále bych chtěl upozornit na rozrůstající podvody na internetu, kdy. Dále probíhala na konci roku a dále probíhá akce zaměřená na chodce a jejich
viditelnost při snížené viditelnosti.
Na závěr bych chtěl poděkovat jak občanům, tak pracovníkům Obecního úřadu ve
Studenci. Poděkování hlavně za jejich přístup a spolupráci s hlídkou PČR. Chtěl bych
dále všechny občany upozornit, aby byli opatrní vůči cizím lidem. Pokud by se jim zdálo
něco podezřelého, ať neváhají volat na linku 158. Vyplatí se u podezřelých zapamatovat
co nejvíce informací, například popis osoby, registrační značka vozidla, nebo vyfotografovat jak osobu tak vozidlo. Tohle je pro PČR jedna z nejdůležitějších informací, s kterou
dále pracuje.
pprap. Bc. Filip Kužel
Policie České republiky, KŘP Libereckého kraje
Územní odbor Semily, Obvodní oddělení
Metyšova 372, 514 01 Jilemnice
18
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Výlety do studenecké
Úmrtí. Dne 24. ledna zemřela náhle paní
Božena Řehořová, choť řídícího učitele
v. v. Antonína Řehoře. Zesnulá pro svoji
milou povahu těšila se té nejkrásnější přízni, které mezi vším občanstvem si získala.
Kdo ji znal, musel ji míti rád. Ochotnický
spolek „Lidumil“ ztratil v ní obětavou pracovnici a herečku skvělých vlastností. Pohřeb zesnulé konal se 27. ledna, byla
zpopelněna v pardubickém krematoriu.
Oprava kostela. 13. února zvolen byl komitét pro opravu chrámu. Komitét složen
byl z těchto členů: Josef Žídek, farář, Jan
Fejfar, továrník, Karel Karásek č. 303, Jan
Šorm č. 157, Rudolf Hendrych č. 94 a Josef
Borůvka z Rovnáčova.
Přestavba. 24. dubna počal bourati řezník
a hostinský František Erben čp. 163 hostinec, který byl dřevěný, a v tom samém
místě postavil hostinec nový.
Oprava kostela. 13. května započato bylo
s vnější opravou chrámu. Kostel byl „ohozen“ trvalou omítkou, opravena byla střecha a pozlacena báň. Opravu prováděl
stavitel O. Rajm z Kruhu, práci klempířskou
Josef Bartoň ze Studence. Oprava dokončena byla v říjnu t. r. a stála:
1. účet stavitele Rajma
Kč 52 194,75
2. účet klempíře Bartoně
Kč 20 955,10
3. za pokrytí střechy
sakristie a opravu střechy Kč 1 317,40
4. za pozlacení báně
Kč 2 220,–
Celkem
Kč 76 687,25
K uhrazení vydání s opravou kostela spo20

jeným, vykonána byla již v prosinci min.
roku sbírka. Dary docházely však ještě později, takže sehnáno bylo celkem:
sbírkou ve Studenci
Kč 14 205,50
úpisy ze Studence
Kč 5 438,–
sbírkou v Rovnáčově
Kč 619,–
na úpisech v Rovnáčově
Kč 545,–
dodatečné dary ze Studence Kč 6 523,–
dodatečné dary z Rovnáčova
Kč 390,–
sbírkou v Bukovině
Kč 1 939,–
dodatečné dary z Bukoviny
Kč 670,–
z jiných obcí
Kč 1 110,–
Jana Hiltlová,
majitelka velkostatku
Kč 10 000,–
fma Fejfar a Mládek
Kč 5 000,–
fma Fejfar a Mládek
za pozlacení báně
Kč 2 200,–
stavitel Rajm (sleva)
Kč 5 194,50
Svépomoc – peněžní ústav
Kč 1 400,–
Kampelička – peněžní ústav
Kč 500,–
Orel a katolická mládež
Kč 1 546, 70
záduš
Kč 200,–
z pokladničky sv. Teresie
Kč 319,–
z darů zaslaných prostřednictvím
poštovního šekového úřadu Kč 5 262,–
Kučerová, uč. Ručních prací v. v. Kč 1 033,–
obec Studenec (dar 26. 2. 1936)Kč 5 000,–
úroky a jiné dary
Kč 10 918,60
Celkem
Kč 75 513,30
Volby. Dne 19. května vykonány byly
volby do poslanecké sněmovny a do senátu. Volby konány byly v obecné škole
a u Višňáků č. 6. Oprávněných voličů do
poslanecké sněmovny bylo 1 088, dostavilo se jich 1010, do senátu 975, dostavilo
se 889 voličů.
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35 I rok 1935
bez jazykové úpravy

Volební výsledek:
Číslo Politická
dosaženo hlasů do
kand. strana
do posl. sněm. senátu
1. Republikáni
129
116
2. Sociální demokraté
52
46
3. Národní socialisté
115
96
4. Komunisté
83
74
5. Strana lidová
246
232
6. Němečtí soc. dem.
1
–
10. Živnostníci
148
130
12. Henleinovci
2
–
13. Gajda
1
–
16. Národní sjednocení 224
177
Ostatní hlasy byly neplatné.
Volby. Dne 26. května konány byly v těchž
místnostech volby okresního a zemského
zastupitelstva. Okresní zastupitelstvo bylo
oprávněno voliti 1006 občanů, zemské zastupitelstvo 1014, volilo však jen 928 občanů. Výsledek:
Číslo Politická dosaženo hlasů do zems.
kand. strana
do okr. zast.
zast.
1. Republikáni
114
125
2. Sociální demokraté 47
52
94
3. Národní socialisté 89
4. Komunisté
48
44
5. Strana lidová
230
224
10. Živnostníci
131
132
12. Henleinovci
–
1
15. Národní sjednocení 237
244
16. Gajda
–
2
Branná výchova. V době od 12. června do
15. srpna uspořádán byl Odbočkou svazu
čsl. důstojnictva v Nové Pace kurs branné
výchovy pro muže od 18 do 25 let pro

obce Studenec, Levínská Olejnice, Bukovina, Horka a Žďár. Velitelem tohoto kursu
byl nadporučík v záloze Josef Lánský, odborný učitel ve Studenci. Cvičení prováděno bylo vždy v neděli jednou za 14 dní
na cvičišti na Smítech. Cvičilo celkem 30
mužů s docházkou 92,6 %. Tento kurs navštívil jednou a přehlédl velitel II./22 praporu z Jičína podplukovník Květoň. Při
cvičení vypomáhali veliteli kromě jiných ze
Studence podporučík v záloze Václav Knotek, odb. učitel a desátníci v z. Antonín
Mühl a Josef Mühl, úředníci fmy Fejfar
a Mládek.
Ku konci kursu obdrželi účastníci osvědčení o účasti v tomto kurse. Druhý kurs
konal se pak od 10. listopadu t. r. do 23.
února 1936.
Oslava M. J. Husa. 5. července v půl deváté večer uspořádán byl lampionový průvod od Višňákových č. 6 na Kovaříkovu
skálu, kde u planoucí hranice promluvil
o Mistru Janu Husovi četným shromážděným pekař Antonín Horčička.
Vojsko. 22. srpna ubytováno bylo ve zdejší
obci 1100 vojínů, kteří v okolí konali závěrečná vojenská cvičení.
Školy. 1. září – na počátku nového školního roku – zapsáno bylo na obecné škole
169 dětí. Dne 24. dubna nastoupila na této
škole za onemocnělou uč. Jarmilu Nýdrlovou učitelka Hedvika Hušková z Poniklé. Po
prázdninách ustanovena byla za tuto do
Studence Zdeňka Nechanická z Jilemnice.
21
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Učili tedy na obecné škole říd. uč. Jan Hák,
uč. Alois Frýba, M. Votočková, H. Bukovská
a Zd. Nechanická.
Škola měšťanská odstěhovala před prázdninami jednu učebnu a pracovnu z domu
čp. 100 firmy Fejfar a Mládek a jednu
učebnu z domu čp. 162 (majitelka Jana
Hiltlová) do domu Háka čp. 166, kde byly
pro tuto školu nové tři místnosti pronajaty.
Fma Fejfar a Mládek potřebovala své místnosti pro zaměstnance, majitelka velkostatku pro zámeckého zahradníka, který se
právě ženil. Je tedy měšťanská škola umístěna dosti pohromadě, a sice v domech čp.
133 (u Tylšů), čp. 5 (obecná škola) a čp. 166.
Místnosti tyto jsou však proti všem školským předpisům, proti všem požadavkům
didaktickým i hygienickým.
Při měšť. škole zřízeno bylo letošním školním rokem místo praktikantské, které od 19.
září do 30. září t. r. obsazeno bylo Ladislavem Švitorkou a po něm od 1. října do 30.
dubna 1936 Jiřinou Kalenskou z D. Kalné.
Dnem 1. května bylo toto praktikantské
místo na škole zrušeno a praktikantka Jiřina
Kalenská přeložena byla do Františkova.
Místní osvět. komise. Když se říd. uč.
v. v. A. Votoček a říd. uč. Jan Hák vzdali členství v místní osvětové komisi, zvolila za ně
obecní rada do místní osvětové komise učitele Aloise Frýbu a odb. učitele Josefa Lánského. V ustavující schůzi, která se konala
15. října, zvolen byl Josef Lánský předsedou
a Alois Frýba jednatelem místní osvětové
komise. (Ostatní členové: Jan Kudr č. 350,
Josef Plecháč a Frant. Šorm č. 181)
Úmrtí. 26. září zemřel manžel majitelky velkostatku rakouský generál ve výslužbě
Hiltl. Jeho tichý pohřeb na místní hřbitov
konal se dne 27. září v 10 hodin dopoledne.
22
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T. G. M. 14. prosince rozlétla se po vlasti
smutná zpráva: president republiky T. G. Masaryk vzdává se úřadu. Z místa nejvyššího
odchází muž, který osvobodil vlast ze staletých pout otroctví a který po 17 let moudře
vedl národ v neklidných poměrech evropských. Masarykovo údobí presidentské je
ohraničeno daty 14. listopadu 1918 a 14.
prosince 1935. Mezi těmito dvěma daty bylo
17 let nabitých úsilím nejprve o vybudování
a pak o zabezpečení dalšího vývoje státu.
Byla mezi nimi také trojí volba T. G. Masaryka
presidentem republiky. Jakmile byla schválena ústava, trval president na ústavní volbě.
A tak 27. května 1920 volilo první volené Národní shromáždění presidenta republiky a ze
411 odevzdaných hlasů dostal T. G. Masaryk
284, takže byl zvolen. Přesně za 7 let, 27.
května 1927, byla volba další, při níž dostal
ze 432 odevzdaných hlasů 274. A konečně
24. května 1934 byla třetí volba Masarykova
ve Vladislavském sále, nově určeném pro
presidentské volby, dostal tenkrát T. G. Masaryk 327 hlasů ze 418 odevzdaných. A dnes
vrací se mezi nás se stolce presidentského
náš Osvoboditel jako občan, který složil
těžké břímě presidentského úřadu s vědomím, že poctivě a hodně pracoval. Tatíčku
starý náš, ať se nám zachováš!
Druhý president. 18. prosince schází se v památném sále Vladislavském Národní shromáždění republiky Československé, aby
zvolilo druhého presidenta Republiky Československé. Dle doporučení presidenta Osvoboditele zvolen byl velkou většinou 340
hlasů ze 440 odevzdaných druhým presidentem spolupracovním Masarykův na díle
osvobozenském i budovatelském Dr. Eduard
Beneš, dosavadní ministr zahraničí.
Přednáška. Dne 14. prosince uspořádal
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sokolský okrsek studenecký v hostinci
u Višňáků přednášku na námět: „Sokolstvo
a brannost národa.“ Přednášel podplukovník gen. štábu J. Chleboun z Jičína.
Vodní nádrž. V letošním roce upravila

1 I 2021

a vyčistila obec rybník u zámku nákladem Kč 2 260,40.
V uplynulém roce pokřtěno bylo ve Studenci 32 dětí, uzavřeno 14 sňatků a zemřelo 28 osob. Továrna fmy Fejfar a Mládek
zaměstnávala letos průměrně 452 dělníky.

S velkou omluvou poskytujeme čtenářům Studeneckého zpravodaje se zpožděním článek o studeneckém rodákovi Ladislavu Erbanovi. Byl zaslán včas a nějak se nám zatoulal,
to však nic nemění na významu jeho obsahu. Na druhé straně se v tomto čísle sešly dva
články z jednoho rodu, neboť letec Ladislav Erban byl synovcem básníka Karla Erbana.

ObnOvení
pOmníku

u letců
Krásné nedělní odpoledne na kraji
lesa nedaleko Zbýšova u Brna. Je 30.
srpna, stejně jako osmdesát dva roků
zpátky. Jenom to počasí je tento den
úplně jiné. V roce 1938 bylo pošmourno,
mlhavo, deštivo, prostě jak se říká… „psa
by nevyhnal“. Vojenské povinnosti neznají
omezení, rozkazy se musí plnit za každého počasí. Tak usedají četař asp. Václav
Zach (22 let) a desátník asp. Ladislav
Erban (21 let), studenecký rodák, na letišti
ve Vyškově do svého letounu Letov Š-328.
222 a vzlétají k plnění úkolového letu. Netuší, že bude jejich poslední. V mlze za
Brnem ztrácejí orientaci, podvozkem škrtají o střechu zbýšovské hájovny a zcela
nepředvídatelně točí letadlo k blízkému
lesu. Pak už jen náraz a pád. Událost, kterou z místních pamatuje už málokdo.

I přesto si tuto událost připomínají. Této
části lesa tu nikdo neřekne jinak než
„U Letců“. První pomník, jako památku na
tuto hrůzostrašnou událost, zde umístili už
po válce. A od té doby stojí na pokraji lesa
v lokalitě U Letců a vždy se udržuje a obnovuje se stálou vzpomínkou.
23
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Vzpomínková akce se konala i letos 30.
srpna 2020. Stávající pomník byl poškozen.
Mgr. Jiří Urbánek se rozhodl se svými kamarády a Okrašlovacím spolkem Zbýšova
a také za podpory města Zbýšov pomník
zrenovovat. Tito kamarádi o svých nápadech moc nemluví, prostě jdou a konají.
O jejich úsilí a smyslu pro správnou věc se
poslední prázdninovou neděli přesvědčila
asi padesátka účastníků slavnostní vzpomínkové akce, při níž byl odhalen obnovený pomník, a u něj nově zbudovaná
informační tabule o smutné události roku
1938. Za zvuků písní Jiřího Šlitra a za přítomnosti čestné stráže prvorepublikového
četnictva, zástupců skautského oddílu
a lidí z blízkého okolí promluvil sám Jiří Urbánek a starosta Zbýšova Vratislav Široký.
Ze Studence se akce účastnily tři neteře
desátníka Ladislava Erbana… Petra Mejsnarová, Věra Tauchmanová a Marie Albrechtová, která ve spojení s Jiřím
Urbánkem spolupracovala na vytvoření
brožury k této smutné události. Podkladem byly též informace z vyšetřovacího
spisu havárie, který byl po dlouhé roky utajovaný. I pro rodinu Ladislava Erbana byly
tyto informace nové, neboť se, ze zcela pochopitelných důvodů, o této nešťastné
24

události v rodině nikdy nemluvilo. Přesto
můžeme být i po tak dlouhé době hrdí, že
studenecký občan položil život za vlast, při
plnění vojenských povinností ve velmi
napjaté době, kdy se nad Československou
republikou začala stahovat mračna. V roce
1938 se v hojném počtu konala vojenská
cvičení, která měla za úkol prověřit československou armádu na nevyhnutelnou
válku s fašistickým Německem.
Památka těchto dvou mladých letců
byla uctěna minutou ticha. Čest jejich památce.
Petra Mejsnarová
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Genetická odysea
jednoho rodu Erbanů
Mezi staré studenecké rody patřilo v minulosti i několik rodů Erbanů. Jde o příjmení,
které včetně několika jeho variant (Erben, Erba, Erbek…) znamená „dědic“ či „potomek“
ve smyslu označení dědičného majitele dvorce, statku či chalupy. Obě nejčastější podoby jména (Erben a Erban) se v minulosti hojně zaměňovaly a příliš se mezi nimi nerozlišovalo, což může souviset i s tím, že v německém podkrkonošském nářečí se
přivlastňovací genitiv (2. pád) „-en“ často měnil na „-a-“. Také je možné, že změna redukované německé souhlásky „e“ v „a“ je výsledkem počeštění. Nejde však o jméno, které
by se dalo jednoznačně určit jako německé, nebo české, protože vychází ze základu „erb“,
který je pro oba jazyky shodný. Správnější je tedy toto příjmení považovat za obecně
středoevropské – najdeme jej nejen v Česku a Německu, ale také v Polsku, Rakousku
a na Slovensku. Zajímavé je, že příjmení Erban/Erben se u nás nejčastěji vyskytuje ve východních Čechách, především v Podkrkonoší, v jiných krajích je naopak velmi vzácné.
Může to být důsledek buď dávné příbuznosti nositelů tohoto příjmení, kteří se z jedné
oblasti, kde mají svůj původ, šířili dál, stejně tak to ale může odrážet specifické místní
zvyklosti či poměry z dob, kdy se u nás příjmení utvářela (14.–18. století). V Berní rule
z roku 1654 lze najít asi dvacet nositelů příjmení Erban (jednoho dokonce i přímo ve
Studenci) a podobný počet varianty Erben (ta je však dnes zhruba třikrát častější). Vůbec
nejstarším písemným dokladem tohoto příjmení je záznam o třech nositelích příjmení
Erben, kteří žili v nedalekém Lánově v roce 1553.
Přestože dnes ve Studenci stále žijí potomci několika rodů Erbanů, samotné příjmení
tu již vymřelo „po meči“. Jednu z těchto linií (pocházející z č. p. 26, 268, 287, 21 a 60) přenesl ze Studence můj děd, lingvista, pedagog a básník Karel Erban (1901–1982) až do
Českých Budějovic. Jsem tedy jihočeským potomkem původně studeneckého rodu Erbanů, který svůj původ může matričně vysledovat do poloviny 18. století, do čísla popisného 26, ke jménu Antonín Erban (cca 1749–1833). Jako zatím předposlední nositel
tohoto rodového příjmení jsem cítil závazek něco se o původu svého rodu dozvědět.
Matriční stopa však nejspíš nenávratně končí roku 1788, kdy vyhořela Jilemnice a spolu
s ní i řada písemností včetně matrik. Proto jsem se pokusil zjistit něco o svém rodu opačným způsobem, tedy nikoli z přítomnosti do minulosti, ale z minulosti do přítomnosti –
pomocí moderních, dnes překotně se zdokonalujících metod genetiky.
Zvolil jsem genetický test chromozomu Y, který se předává z otce na syna, tedy podobně, jako se v naší kultuře dědí příjmení. Nejprve jsem se bezplatně zapojil do českého
výzkumného projektu Genetika a příjmení (https://gap.genebaze.cz), jehož cílem je zjistit, nakolik jsou dnešní nositelé méně častých příjmení příbuzní, nebo zda jde o nezávislé
rodové linie. Tím jsem získal odhad základní genetické skupiny. Poté jsem si objednal
25
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už placený, ale daleko podrobnější genetický test u zahraniční společnosti Family Tree
DNA (https://www.familytreedna.com) včetně zapojení do zahraničního (celosvětového)
výzkumného projektu. Co lze pomocí takového genetického testování zjistit? Pomocí
postupných, víceméně pravidelných mutací na chromozomu Y, geografického původu
současných nositelů těchto mutací, ale také díky analýzám DNA z archeologických kosterních nálezů, je tento test schopen zjistit nepřetržitou otcovskou rodovou linii (konkrétní větev ve složitém větvení celosvětového mužského rodu) velmi hluboko do
minulosti a načrtnout její pravděpodobnou migrační trasu. Ta je zatím jen velmi přibližná, ale stále se zpřesňuje tím, jak přibývá testovaných. Takto podle webového programu SNP Tracker prozatím vypadá přibližná cesta mých otcovských předků podle
zjištěných mutací v různých etapách evropské pre/historie (viz mapka).
Co lze z této mapy vyčíst a odvodit? Prozatím je třeba se spokojit nikoli s hotovými
fakty, ale s pouhými možnostmi a hypotézami, které se v budoucnu buď potvrdí, nebo
vyvrátí. I ty však ukazují, jaké typy otázek může genetický výzkum řešit a zodpovídat.
Určitě lze říct, že jsem v mužské linii potomkem prvních anatomicky moderních lidí, kteří
jako lovci a sběrači osídlili Evropu už před poslední dobou ledovou, tedy asi před 40
tisíci lety, kdy Evropa byla ještě osídlena neandrtálci. V současné době nese tuto moji
genetickou skupinu tzv. kromaňonců (či populárně „lovců mamutů“) necelých 20 % evropských mužů. Tato průkopnická populace moderního člověka v Evropě rozvíjela první
celoevropské archeologické kultury mladého paleolitu, dnes známé jako aurignacien,
gravettien a magdalénien. Vrchol poslední doby ledové (před 20–19 tisíci lety) přečkala
moje větev této populace pravděpodobně v některém z teplejších útočišť jihozápadní
Evropy (odkud pocházejí i slavné jeskynní malby). Po jejím skončení pronikala za lovem
do postupně se zalesňujících svahů Alp, kde mohla obývat četné jeskyně a rybařit kolem
jezer, a poté se vydala nesjpíš podél Rýna za migrujícími sobími stády směrem na sever.
Na severozápadě Evropy možná ještě zažila poslední zbytky mizejícího lovecko-sběračského ráje Doggerlandu – kopcovité, jezernaté a řekami protkané nížiny, která jako pevninský most spojovala dnešní kontinentální Evropu s Britskými ostrovy, předtím než byla
definitivně (před 8100 lety) zaplavena mořem. Protože jsme poté jako lovecko-sběračská
kultura období mezolitu obývali těžké, nepříliš úrodné půdy pobřeží severozápadní Evropy, po příchodu prvních zemědělců z Blízkého Východu (před 9 tisíci lety) jsme přešli
na zemědělství poměrně pozdě (asi před 6 tisíci lety). K tomu už bylo zapotřebí dřevěných rádel na kolech tažených voly s využitím jha. Stali jsme se zde možná součástí tzv.
kultury s nálevkovitými poháry, která byla pozoruhodná stavbou megalitických hrobek
a kultovních center. Po masivní expanzi tzv. kultury se šňůrovou keramikou – prvních
pasteveckých Indoevropanů z východních stepí (před 4800 lety), kteří s sebou přinesli
znalost kolových vozů, koňské potahy a nový jazyk, nás mnoho nezbylo (např. v Británii
a Irsku, kde je naše větev nejčastější, nedosahuje ani 1 % mužů), ale dokázali jsme se asimilovat. V nastávající době bronzové jsme snad spoluutvářeli i tzv. kulturu zvoncových
pohárů, o které se předpokládá, že vytvořila společný ideový rámec velké části tehdejší
střední a západní Evropy. Později jsme se možná stali součástí některého ze vznikajících
26

STUDENECKÝ-ZPRAVODAJ-1-0221-64+4.qxp_Sestava 1 23.02.21 10:45 Stránka 27

Studenecký zpravodaj

1 I 2021

germánských kmenů, možná
Chauků, kteří obývali pobřeží
Severního moře mezi Labem
a Emží na uměle navršených
pahorcích (tzv. vurtech), a kteří
se v době římské stali obávanými námořními piráty, předchůdci pozdějších Vikingů.
Později se smísili se Sasy. Zatímco někteří ze Sasů dobyli
v 5. století v rámci anglosaské
expanze keltsko-římskou Británii, moji prapředkové spíše asi
patřili k těm, kteří na kontinentu zůstali (nebo se z Británie vrátili zpět). Kdy a jak se
dostali do střední Evropy, je
otázka k dalšímu pátrání. Bylo
to ještě v době, kdy se někteří
se Sasů připojili ke germánským Langobardům, kteří se
v průběhu 5. až 6. století stěhovali přes střední Evropu až
do severní Itálie? Nebo se mí předkové na cestě směrem k jihu připojili o něco později
k expandujícím Slovanům? Nebo se to odehrálo až mnohem později během některé ze
středověkých kolonizací? Stejně tak mohlo jít o individuální nebo vícegenerační cestu,
která se nepojí s žádnými historicky známými migracemi. V každém případě genetická
stopa prozatím končí v raném středověku někde mezi dnešním Polskem, Českem a Německem – neboli poslední mutaci (poslední větev dosavadního složitého větvení) sdílím
se dvěma současnými Američany, kteří mají polský a pravděpodobně německý nebo
český původ. Náš společný předek žil asi v 7.–8. století. Pokud budu mít štěstí a k naší
vzácné větvi přibudou další testovaní, mohl bych se pomocí dalších sdílených mutací
dostat z prehistorie až do matriční doby.
Otázka, kdo vlastně jsme a odkud jsme přišli, dříve či později napadne každého z nás.
Protože všichni lidé jsou si v kratší, delší či velmi vzdálené době příbuzní, v genetických
testech tohoto typu platí, že vlastním testováním též pomáháme těm druhým a současně prostřednictvím těch druhých poznáváme sebe sama. Pokud bych našel jmenovce, který by měl zájem se podobným způsobem něco dozvědět o svém původu
z otcovské strany, zapojit se např. do projektu Genetika a příjmení, a tak přispět k objasnění, nakolik jsou si vzájemně neznámí nositelé příjmení Erban příbuzní, může mě kontaktovat. Rád mu poradím či pomohu s interpretací výsledků.
Vít Erban
27
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Páter Vincenc říha
Jarní vichřice koncem března roku
2019 pobořila na studeneckém hřbitově
zeď k faře a několik náhrobních pomníků.
Mezi poškozenými byl rovněž náhrobek na
místě posledního odpočinku Pátera Vincence Říhy. Zkáza byla poměrně rozsáhlá
a bylo třeba se postarat o obnovu. Oslovili
jsme proto pana Petra Novotného, restaurátora ze sousední obce Nedaříž, který se
tohoto úkolu ujal. Bylo rozhodnuto, že restaurace pomníku bude provedena důkladně, včetně očištění a revitalizace
náhrobního kamene. Restaurování bylo
prováděno v dílně pana Novotného v Nedaříži od května do listopadu roku 2020.
Slouží ke cti pana Novotného, že vše, co
ústní dohodou stvrzenou, později písemně slíbil, bylo řádně splněno a domluva, že do „Dušiček“ bude dílo hotovo,
platila. Nyní se již můžeme těšit z opravdu
velmi kvalitně zrestaurovaného náhrobku.
Finanční stránku obnovy zajistili studenečtí farníci ze sbírky, která byla organizována povětšinou mailovou a facebookovou komunikací a částečně též ústním
podáním. Všem, kteří přispěli, patří touto
cestou veliké poděkování. Poděkování
především proto, že Páter Vincenc Říha byl
osobností, která se o studeneckou farnost
významně zasloužila a jeho odkaz zde
svým způsobem působí stále. Při rozhovorech s dárci bylo cítit, že Páter Říha byl
opravdu člověk pravdivý a lidmi v obci
ctěný. Jeho obliba plynula z toho, že se nestranil lidí a mezi lidi chodil. Rád prý hrával
s chlapy v hospodě mariáš, avšak vždy
věděl, kdy skončit. Jak mi bylo řečeno –
28

Pokud padla určitá hodina (tuším jedenáctá večerní), karetní zábavu ukončil
a odebral se na lože. Dovolil bych si proto
zmínit několik slov o tomto knězi.
Páter Vincenc Říha se narodil dne 19.
října 1914 v Lošticích na Hané. Po vysvěcení
na římskokatolického kněze 29. června
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1939 přišel ještě téhož roku do Polné jako
kaplan, kde byl velmi oblíben. V období
protektorátu pracoval v odboji. Dne 20.
srpna 1944 byl zatčen gestapem a internován v koncentračním táboře ve Flossenbürgu a později v Norimberku. Byl
odsouzen k trestu smrti a jen pro nemoc
výkonu trestu popravením unikl. Koncem
války přežil pochod smrti a 31. května roku
1945 se vrátil do Polné. Pro svoje zásady,
oblíbenost nejen mezi věřícími, šíření víry
a vliv na mládež se stal nepřijatelným pro
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komunistický režim. V roce 1951 byl státní
bezpečností zatčen a umístěn do internačního tábora pro politické vězně v Hájku
u Prahy. Propuštěn byl roku 1952. Duchovním správcem farnosti Studenec se stal od
1. 5. 1952. Ve farnosti vykonal mnoho dobrého a byl velmi oblíben. Zasloužil se o výstavbu nových schodů ke kostelu. V roce
1968 vysvětil sochu Panny Marie blízko
statku Jaroslava Tomáše. Za jeho přičinění
se ve Studenci u kapličky za zámkem konávaly májové pobožnosti. Měl časté kontroverze s tehdejší politickou komunistickou mocí. V roce 1970 byl stižen mozkovou mrtvicí a skončil v sanatoriu v Lomnici
nad Popelkou. Po propuštění z léčebny se
vrátil do Studence na faru, kde se o něho
starali manželé Urbanovi. Páter Vincenc
Říha zemřel v jilemnické nemocnici dne 7.
března 1985 ve věku 71 let. Jeho pohřební
mše svaté, kterou sloužil kapitulní vikář
P. Karel Jonáš, se zúčastnilo mnoho kněží
a věřících.
Jak je vidno z krátkého životopisu,
Páter Říha byl aktivní, otevřený člověk,
který se nebál (a jistě ani nekradl a mluvil
pravdu), a proto vadil totalitářům ražení fašistického i komunistického a byl by jistě
trnem v oku i autoritářům dnešním. Vybral
si úzkou cestu pravdy, na které potkal
mnoho překážek. Jsem rád, že my, žijící farníci, jsme se mohli postarat o důstojnou
úpravu hrobu dobrého člověka, jehož
vzpomínka žije a na kterého mnozí žijící
farníci stále s láskou vzpomínají.
JUDr. Jan Kuřík
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SBORU

Dnešním příspěvkem navazuji na velmi zajímavé příspěvky o historii Studence uvedené ve studeneckém Zpravodaji, a tak se pokusím doplnit je z pohledu hasičského sboru
a spolupráce hasičů s obcí.
První malou přenosnou stříkačku připevněnou na malý vozík zakoupila obec již v roce
1876 – starosta Karel Karásek. Do té doby bylo v hasičské výzbroji jen několik plátěných
košíků a čtyři trhací háky.
Další – čtyřkolová stříkačka byla pořízena v roce 1884 za starosty Josefa Tomáše. Byla
umístěna v prozatímní kůlně ve statku Antonína Háka (čp. 16), kde však 14 dní po obdržení došlo k požáru – shořela kůlna i se stříkačkou. Jako náhrada byla obcí v roce 1886
pořízena dvoukolová stříkačka, která se umístila do zvláštní kůlny ve dvoře hostince
u Višňáků. Po roce 1889 byla převezena do stříkárny čp. 298.
Sbor byl založen v roce 1886 – prvním předsedou se stal starosta obce Josef Tauchman
(čp. 19), který tuto funkci zastával 25 let až do roku 1904. Zajímavé je také, že pokladníkem byl od počátku do roku 1905 farář Jan Kuhn, po něm dalších 23 let farář František
Říb. Jednateli sboru byli místní učitelé Josef Skrbek, Josef Kotyk, Josef Kučera, Jan Holubec a Antonín Řehoř. Dalších 28 let byl jednatelem Karel Karásek (čp. 127).
Již v červnu 1886 sbor objednává náčiní pro hasiče. Mimo jiné na přilbách je v červeném
poli písmeno S. Požár je ohlašován trubkami, jsou objednány tabulky „Zde se hlásí požár“.
Členové sboru byli rozdělení – přihlásili se do odborných skupin – 1. lezci, 2. obsluha
stříkačky a 3. pro vynášení a hájení majetku. Řídili se heslem, které bylo napsáno zlatým
písmem na praporu „Bohu ke cti, vlasti ku oslavě, bližnímu ku ochraně“. Další heslo „Jeden
za všechny, všichni za jednoho“ je na znaku studeneckého sboru. V roce 1892 má sbor
118 členů. Každý člen platí příspěvky – zápisné dle věku. Osoby starší 60 let se nepřijímají.
Mimo odborných činností se sbor zúčastňoval i církevních slavností v obci i v kostele.
16. 7. 1893 byla svěcena nová kaple na Horce vybudovaná v roce 1892 paní Marií Haklovou, manželkou majitele velkostatku.
Listopad 1893 – lékařský kurs pro poskytování první pomoci při choleře – přihlásilo se
10 členů sboru.
19. 8. 1894 se uskutečnila slavnost svěcení nového hasičského praporu.
10. 11. 1895 proběhlo svěcení nové čtyřkolové stříkačky zakoupené od firmy R. A. Smekal
na Smíchově. Po vysvěcení předal stříkačku starosta obce pan Karel Tauchman veliteli
30

STUDENECKÝ-ZPRAVODAJ-1-0221-64+4.qxp_Sestava 1 23.02.21 10:45 Stránka 31

DOBROVOLnýCH HASiČů
STuDeneC
1. ČáST i

Ing. Jiří Ulvr

hasičského sboru Karlu Karáskovi. Stroj byl umístěn v kůlně budovy – stříkárny – čp. 298.
Později byl přemístěn do kůlny budovy čp. 72.
27. 9. 1896 slavnost 10 let trvání sboru. Průvod obcí s hudbou do chrámu Páně na služby
Boží. Je pozván spolek vojenských vysloužilců a obecní zastupitelstvo. Na slavnostní
schůzi je požádáno obecní zastupitelstvo k výzvě pro každého hospodáře v obci, aby si
pořídil lopaty a plácačky na střechu – pro případ případného požáru.
27. 6. 1904 – výborová schůze – při požáru má trubač tak dlouho troubiti na poplach, až
mu druhý odpoví, aby všichni hasiči v obci tak rozsáhlé jako je naše o požáru věděli.
19. 1. 1908 – výborová schůze – je 150 členů, z toho 94 činných. Jsou zakoupeny 2 berlové stříkačky – celkem má sbor 7 kusů – přiměřeně rozděleny po obci.
6. 1. 1909 – výborová schůze – kdo aspoň 3× bez omluvy nepřijde na cvičení, vyloučí se.
29. 6. 1910 – svátost biřmování ve Studenci – biskup dp. Josef Doubrava
1912 – je postaven nový sál u Višňáků čp. 6.
1913 – je postaven nový taneční sál u Johnů čp. 176. (Mejsnarovi, Kulhánkovi)
7. 6. 1914 – valná hromada – žádost k obecnímu zastupitelstvu o zakoupení kabátů pro
hlídky při požáru v zimě.
26. 7. 1914 vyhlášena mobilizace pro všechny muže do 36 let – povinnost ihned opustit
domovy a odebrat se na vojnu. Hned první den války byl sbor oslaben o 18 členů.
1915 – konec roku „druhá výzva“ – povoláni další muži ve věku do 42 let.
1916 – v tomto roce je celkem 40 členů – hasičů na vojně.
20. 9. 1917 zemřel Jan Hakl, majitel velkostatku, čestný a zakládající člen, který daroval
spolkový prapor a sbor všemožně podporoval – 16 členů na pohřbu v Jilemnici.
13. 9. 1916 byly pro válečné účely odvezeny zvony z kostela.
10. 9. 1917 pak byly odvezeny zvony od Kuříků čp. 284 a Vodnárků čp. 223.
5. 6. 1918 byly ze stejného důvodu odebrány píšťaly z kostelních varhan.
1920 – během léta provedena elektrifikace obce.
8. 5. 1922 zemřel Karel Tauchman čp. 265, starosta obce a předseda hasičů od 16. 10. 1904.
16. 7. 1923 odeslána stříkačka do Slatiňan firmě R. A. Smekal ku zmotorizování. Cena 22
tis. Kč – platí obec, přispívá firma Fejfar+Mládek 4500 Kč a Johana Hiltlová, majitelka velkostatku 2000 Kč.
příště pokračování
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Zprávy
Zš a mš studenec
V době uzávěrky tohoto čísla Studeneckého zpravodaje stále pokračovaly diskuse
o případném návratu dětí do škol. Nad všemi diskusemi však ční fakt, že tento stav ohrožuje především stávající generaci žáků základních a středních škol a může se stát, že
v některých případech budou následky uzavření škol nevratné. Neexistují žádná relevantní data, která by dokazovala příčinnou souvisl ost mezi vývojem epidemie a prezenční výukou.
Postupně opadává i prvotní „nadšení“ z on-line neboli distanční výuky. Tento způsob
výuky především nadále zvyšuje rozdíly v kvalitě vzdělávání. Tuto kvalitu pochopitelně
ovlivňují dovednosti a schopnosti jednotlivých pedagogů, materiální a rodinné zázemí
žáků a v neposlední řadě i osobnost žáka samotného. A k tomu nepochybně přistupuje
i absence sociálních kontaktů včetně postupného ponořování dětí do virtuální reality,
často tak vzdálené okolnímu světu.
Jediným řešením je co nejrychlejší otevření škol. Je tak markantní rozdíl mezi žáky
školy a dětmi v mateřských školách? Ty jsou stále otevřeny, děti nepoužívají roušky
a školky jsou často využívány téměř v plné kapacitě včetně maminek, které jsou současně na rodičovské dovolené. Na druhé straně si děti v mateřské škole mohou naplno
užít letošní zimy a sněhových radovánek.
Právě z tohoto důvodů začínám konkrétní informace o studenecké škole poděkováním všem zaměstnancům obou mateřských škol a školních jídelen, že zvládli zajistit
32
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téměř nepřerušený provoz i v době nouzové stavu a uzavření všech ostatních stupňů
škol a školských zařízení. Společně s vedením školy se sice muselo řešit krátkodobé uzavření některých tříd včetně hromadného testování dětí a zaměstnanců, ale další výrazné
provozní komplikace nenastaly.
V rámci školy byla obnovena docházka prvního a druhého ročníku a provoz školní
družiny. Možnost stravování poskytuje školní jídelna nejenom těmto žákům, ale i všem
zájemcům ze všech ročníků formou odběru do jídlonosičů.
Ostatní ročníky absolvují distanční výuku a postupně objevují její výhody i nevýhody.
Žáci zkoumají různé možnosti vzájemné spolupráce včetně společného řešení zadaných
úloh, zdobí si své profily upravenými podobiznami svých pedagogů stažených z on-line
výuky a někde vytvářejí „řídící“ centra na virtuální komunikaci. Při hledání odpovědí
z různých internetových zdrojů pochopitelně narážejí na různá úskalí typu „první co
najdu, je správně“. A tak při otázce z učiva dějepisu o druhé světové válce na pojem OSA
(spojenectví Německa, Itálie a Japonska) žák ihned našel odpověď – OSA – Ochranný
svaz autorů.
Pochopitelně lze využít i jiné vymoženosti v podobě rozdělení monitoru na čtyři
okna, v jednom být přítomen na výuce, ve druhém hrát nějakou hru, ve třetím sledovat
film a ve čtvrtém chatovat s kamarády. Ideální prostředek na úplný rozpad pozornosti.
I bez většiny žáků přímo ve škole je stále zajišťován běžný provoz školy. Byl projednán
předběžný rozpočet na kalendářní rok 2021 a proběhlo předběžné uzavření hospodářského roku 2020. Obdobně jako v předchozích skončilo hospodaření školy kladným hos-
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podářským výsledkem, přestože některé nákladové položky výrazně vzrostly i přes nepřítomnost žáků. Tou první je náhrada prvních 14 dní dočasné pracovní neschopnosti, která
za rok 2020 výrazně překročila hranici 200 000 Kč. Hlavním problémem v tomto případě
je zařazování těchto „mandatorních“ výdajů do ostatních neinvestičních výdajů školy, ze
kterých se hradí učebnice, školní potřeby a pomůcky, příspěvek na závodní stravování
a další povinné výdaje (v roce 2020 činily náhrady DPN 40 % veškerých těchto výdajů).
Další nárůst výdajů se projevil v nákupu dezinfekčních prostředků a speciálních přípravků, bezkontaktních teploměrů, ochranných roušek a respirátorů. Studenecká škola
pochopitelně jako ostatní školy obdržela neinvestiční dotaci na nákup vybavení na zkvalitnění distanční výuky a disponuje tak potřebným množstvím tabletů, notebooků, dokovacích zařízení a dalších pomůcek pro zajištění distanční výuky. Pořízení těchto
zařízení však přineslo i další každoroční výdaje z rozpočtu školy, především v podobě
navýšení počtu licencí potřebného software a antivirových programů.
V průběhu ledna byla také zpracována druhá monitorovací zpráva v rámci projektu
Kvalitní vzdělávání pro všechny – ZŠ a MŠ Studenec v rámci Operačního programu Věda,
výzkum a vzdělávání a zároveň byla vzhledem k nepřítomnosti žáků ve školách podána
žádost o prodloužení projektu do 28. února 2022.
V neposlední řadě probíhá přístavba nového pavilonu. Vedle stavebních prací probíhají čilá jednání o vybavení nových prostor včetně zcela nového docházkového, informačního a stravovacího systému. Doufám, že se v novém pavilonu sejdeme již od
počátku příštího školného roku v kompletní sestavě všech ročníků a pracovníků školy.
PaedDr. Petr Junek
Projekt
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Aktivity před uzavřením škol
V posledních školních dnech kalendářního roku 2020 ještě stihli žáci prvního stupně
řadu aktivit. I to je důkazem toho, že docházka do školy není pouze samotná výuka, žáci
mají možnost zapojit se do řady aktivit a především vytvářet si vlastní názor na svět
kolem a k různým aktuálním problémům.
Žáci prvního stupně si připravili tradiční Vánoční dílny, kde se mohli pochlubit se
svými hudebními a výtvarnými dovednostmi, ochutnat vánoční dobroty a vzájemně se
podělit o radost z dárků pod třídními vánočními stromečky. Nezapomněli ani na obyvatele našich lesů a přinesli něco na zub před přicházející zimou. A protože předvánoční
období je spojováno s velkým úklidem, vydali se žáci na velký úklid okolí školy a přilehlých komunikací.
I tyto aktivity ke škole
patří, i tyto aktivity
jako mnoho dalších
(školní divadlo, vědomostní a sportovní
soutěže, vzájemné setkávání) žákům při
distanční výuce chybí.
PaedDr. Petr Junek
35
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Pasování na čtenáře
V pátek 17. prosince proběhlo ve 2. třídách pasování na čtenáře. Letos se neslo ve
vánočním duchu. Naši malí čtenáři dostali za svou píli knížku „Kouzelná třída“ a hrníček
s fotografií své třídy. Zároveň obdrželi od paní učitelky Dany Chrástové svou první čtenářskou kartičku do školní knihovny. Děti měly z dárků velkou radost a hned se pustily
do čtení. Doufejme, že knihy budou mít v jejich životě důležité místo.
Za druhé třídy paní učitelky Soňa Dvořáková a Eva Nováková
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knIhOvna
Ohlédnutí za rokem 2020
Milí čtenáři, dovolte, abych se s vámi podělila o několik čísel a údajů ze statistického
výkazu za rok 2020.
Tak tedy: v uplynulém roce přibylo do knižního fondu 243 nových knih, na jejich pořízení bylo vynaloženo 30 000 Kč. Většina knih je zakoupena v e-shopech, některé od
prodejců levných knih, v bazarech nebo jsou darované. Vyřazeno bylo 272 nečtených
a nekvalitních knih. K 31. 12. 2020 čítal náš knihovní fond 5993 knih, z toho 999 byla naučná literatura, 4994 krásná literatura. Kromě toho náš knihovní fond rozšiřují putovní
soubory ze Semil. Knihovnu navštěvovalo 274 čtenářů, z toho 57 ve věku do 15 let. Tito
čtenáři navštívili knihovnu během roku celkem 1613krát a vypůjčili si 5748 knih. Některé
knihy se svého čtenáře nedočkaly, jiné se v knihovně ani nezastavily – z české literatury
byli nejvíce čtení autoři Alena Mornštajnová, Hana Marie Körnerová, Evžen Boček (Aristokratky), Martin Goﬀa a Michaela Klevisová (detektivky), Petra Stehlíková (fantasy pro
mládež). Ze světové literatury byli v popředí zájmu Sandra Brown, Patricia Harmanová
(série Porodní báby), Colleen Hooverová, Mary Higgins Clark, Tess Gerritsenová, Kristin
Hannah, Angela Marsons, Lucinda Riley (Sedm sester), Nora Roberts, Julie Garwood, Kate
Mortonová, Tim Weawer, Dominik Dán. Nejčtenější školní četbou byla opět novela Romaina Rollanda Petr a Lucie.

Ohlédnutí za 20 lety
činnosti knihovny
Počátkem února to je už 20 let, kdy jsme otevíraly znovuobnovenou studeneckou
knihovnu. Tehdy měl knihovní fond 3052 svazků, v roce 2001 chodilo do knihovny 135
čtenářů, otevřeno bylo jen středeční odpoledne. Za uplynulých 20 let jsme přijaly do
knihovního fondu 4745 svazků a vyřadily jich 1730. Převážná většina současného knižního fondu je tedy pořízena v posledních 20 letech, což je zřejmě jedním z hlavních
důvodů, proč má naše knihovna jeden z nejvyšších počtů výpůjček v semilském okrese.
Za dvacet let nás čtenáři navštívili 29 329×, ročně si jeden čtenář vypůjčil průměrně 21,9
knih, během jedné návštěvy průměrně 3 31 knih.
Přijďte, určitě si u nás vyberete!
Helena Soukupová
37
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Přírůstky za prosinec 2020 a leden 2021
PRO DOSPěLé
Lisa Jackson: Ochotná zemřít
Donna Douglasová: Sestřičky na příjmu
Patricia Harmanová: Porodní bábou
navždy
Jana Abrahámová: Útěk na druhý břeh
Shannon Drake: Vězeňkyně
Shannon Drake: na křídlech touhy
Joseph Joﬀo: Z Paříže do Paříže
Stuart MacBride: Žulové město
Stuart MacBride: Zjizvená tvář
Stuart MacBride: Smrtící záře
Kristin Hannah: Slavík
Holly Seddon: Snaž se nedýchat
Harlan Coben: Chybíš mi
Ilona Borská: Trůn, na kterém se stojí
Iona Greyová: Dopisy, které nikdo nečetl
Melisssa Cameron: Muž se stříbrnýma
očima
Inez Corbi: Vzpomínky na Austrálii
Katarína Gillerová: Dubnové slunce

Lori Nelson Spielmanová: Seznam tajných
přání
František Niedl: Růže a lev
František Niedl: Ve službách mocných
Terry Pratchett: Darwinovy hodinky
Sandra Brown: Odkud vane kouř
Fredrik Backman: A každé ráno je cesta
domů delší a delší…
Martin Goﬀa: Přiznat vinu
Ellen Marie Wisemanová: Tmavé stěny
Willardu
Lisa Gardnerová: Úkryt
Jussi Adler-Olsen: Vzkaz v láhvi
Patrick Taylor: Doktore, tak na zdraví!
Patrick Taylor: Doktore, vy jste se zamiloval!
Patrick Taylor: Doktore, to byste se divil!
Patrick Taylor: Doktore, hlavu vzhůru!
Josef Kratochvíl: Krkonošské písničky
Josef Šír: Cesta k člověku
Jilemnicko nejen z nebe

PRO DěTi
Robert Muchamore: nováček
Roald Dahl: Obr Dobr
Sue Mongredien: našlo se koťátko

Jarmila Dědková: Střípek nebe
Vojtěch Steklač: Pekelná třída

Pozvánka do knihovny
Nový rok. Nové plány. Nové naděje. Přesto tentokráte touto branou neprocházíme
nezatíženi zavazadlem s těžkostmi roku minulého. A netušíme, kdy se změní situace
kolem Covid nákazy. Nevíme, kdy naše plány a životy nebudou zahrnovat tuto hrozbu,
ale učíme se s tím vším žít za pochodu. Může se stát, že v karanténě, nebo při pobytu
v nemocnici, nebo jak tomu bylo teď u mě vlivem vysokých horeček a bolestí hlavy, ani
knihy nebudou po nějaký čas našimi průvodci. Pokud ležíme s očima zavřenýma, mnohé
žebříčky se přeskupí, mnohá očekávání promění. Ale ve zpětném pohledu to nemusí
38
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být zase tak špatná zkušenost. Pokusme se v novém roce doprovázet naše nejpotřebnější a nejvyčerpanější, alespoň dobrým slovem. A kéž nám všem nechybí sni slova v knihách. Do knihovny se lze dostat skrze výpůjční okénko, snad již brzy Vás opět přivítáme
uvnitř.
Připojuji nové body Čtenářské výzvy, jak jsou uveřejněna na Databázi knih, opět jsou
tam obsažena zajímavá témata.
KOMpleTNí přeHleD TéMAT prO ČTeNářSKOu VýzVu 2021:
1. Kniha z lékařského prostředí
2. Kniha obsahující ilustrace
3. Kniha, která je vyprávěna retrospektivně
4. Kniha, ve které se objevují nadpřirozené postavy
5. Kniha vydaná před sto a více lety
6. Kniha, která je (byla) v některé zemi zakázaná
7. Kniha, která má v názvu část lidského těla
8. Kniha, ve které hraje důležitou roli dopis
9. Kniha, kterou jste objevili díky Databázi knih
10. Kniha o známé české osobnosti
11. Kniha, kterou po přečtení někomu darujete
12. Kniha, jejíž děj se odehrává na vesnici
13. Kniha, jejíž název se skládá z 21 písmen
14. Kniha s pruhovanou obálkou
15. Kniha, jejíž název je i jménem hlavní postavy
16. Kniha do 15. místa v některém žebříčku na Databázi knih
17. Kniha poprvé vydaná v roce 2021 (nová kniha)
18. Kniha z prostředí, ve kterém bych se nechtěl(a) ocitnout
19. Kniha, která má na obálce srdce
20. Kniha, jejíž hlavní hrdina pracuje se zvířaty
Vaše knihovnice Ludmila Tauchmanová
utaJená léta
Barbara Hannay
Příjemně plynoucí
příběh několika generací odehrávající se
v Austrálii a Anglii.
Dramatickými a dobrodružnými zvraty si
prošli hlavně prarodiče, kteří se seznámili

za druhé světové války a během ní se ocitli
i v divoké džungli, obklopeni nepřítelem.
Současná linka příběhu je spíše romancí. Celkově kniha nabízí odpočinkové
chvíle.
Staré dopisy inspirovaly hrdinku k pátrání po minulosti, takže se kniha hodí do
Čtenářské výzvy.
Obálka hezky vystihuje atmosféru
knihy.
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Obr dObr
Roald Dahl
Už se těším na debaty kolem této knihy
v knihovně. Jediným
oříškem bude, do jakého oddělení vlastně
knihu zařadit. Jsem
ráda, že jsem se k ní
dostala až ve zralém
věku, protože s vědomím toho, jaké jsem byla dítě, bych z této
knihy měla noční můry. O sny a noční můry
v knize jde také. A také o devět zlých obrů
s úžasnými jmény a jednoho malinko nevzdělaného obra Dobra. Také tu máme zvědavou, odvážnou holčičku.
Spisovatel si vskutku pohrál se slovní
zásobou a skládám poklonu geniálnímu
překladu, to tedy muselo dát fušku, vymyslet odpovídající slova! Nu a aby toho nebylo málo, na scénu se dostane dokonce
anglická královna.
Celou knihou mě provázel spolu
s úsměvem také melancholický pocit.
Snad je to tím, že autor knihu věnoval své
dceři Olivii, která zemřela v sedmi letech.
Krásné, kouzelné, s láskou napsané. Jsem
ráda, že jsem se spolu s obrem Dobrem
a Sofií mohla vypravit do Země obrů. Komolení slov je naprosto úžasné, ale nevím,
jak se to podaří přečíst začínajícím čtenářům. Snad by mohli knihu slupnout nejprve rodiče a prarodiče a rozhodnout se,
komu se bude číst.
„Zle ji návidím.“
„Nečiň ty druhému, co třetí čtvrtému.“
„Problém s čoklidmi je ten, že úplně
odmítají věřit čemukoliv, dokud to nenahlédnou přímo před vlastními ňufáky.“
A význam slova „výzřachání“ objevte sami,
stojí to za to!
40
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dOtek Zla
František niedl
S autorem jsem se
seznámila skrze Rytíře
z Vřesova a chtěla jsem
poznat jeho další tvorbu. Detektivka silně
připomíná nepřemožitelného agenta 007.
Určitě by tato kniha
byla smysluplnější, postupným čtení série, protože jsem se dozvěděla úryvky z minulých případů, ale
tentokráte mi to nevadilo. Odpočinula
jsem si u dobrodružného pátrání, mrtví
přibývají jak na běžícím pásu, kanadská
krajina vytvářela hezký rámec. Pokud bude
v knihovně další díl, tak si ho ráda přečtu.
Jen jsem nemohla rozdýchat, že ve vodním víru bylo „y“. Já to prostě nechápu, jak
mohou být v textech v současnosti vydávaných knih, tak často hrubky. Ale za to
autor nemůže. Rytíři mě zaujali více, ale
kdo máte rádi Jamese Bonda, určitě se
vám bude líbit hrdina podobného ražení,
navíc s českými kořeny.

přIZnat vInu
Martin Goﬀa
S novým hrdinou,
novinářem Markem
Vrázem, žádný problém nebude. Je zvídavý, vytrvalý, není
bezcitný, dokáže jít za
svým a nezapomíná
na lidi, na které už
téměř všichni zapomněli. První případ, kterým se jako začínající
novinář zabýval, pro něho měl osobní rovinu. K rozuzlení dochází až o mnoho let
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později. Myslím, že si zvyknu na jiné prostředí i postavy. V každém případě platí, že
autor dokáže svými slovy upoutat čtenáře
k příběhu a nepotřebuje na to 700 stran.
Nečtu žádné informace ke knize, komentáře, anotaci, prostě nic…, a když jsem si
po dočtení přečetla zadní stranu knihy,
bylo mi jasné, že to ani nikdy dělat nebudu. Doporučuji totéž, nechápu, co je to
za špatný zvyk vyzrazovat zápletky na přebalech knih.

děvČátkO
Martin Goﬀa
Vyrazíte na plánovanou dovolenou, těšíte se na aktivní
odpočinek, nové zážitky, čistou hlavu
a pokud jste Marek
Vráz, tak jen o pár
hodin později vám
z dovolené zbyde roztříštěná mozaika vířících emocí. Nasloucháte někomu, koho
jste mysleli, že znáte, a slyšíte od něho
popis nepředstavitelné bolesti, bezmoci.
Doprovázíte ho svým nasloucháním po
cestě, která vám zprostředkuje kus pekla.
Pekla osobního, společenského, peklo bez
návratu skrze špatná rozhodnutí. Ale jaká
rozhodnutí by byla správná?
Autor dokáže čtenáře dovést svými
slovy nad propast.
Raději si nepokládejte otázku, co bychom dělali, pokud by naše dítě semlelo
soukolí drog. Ta zoufalá bezmoc je vykreslená velmi barvitě. Nikdo si nepřejeme jít
tou cestou a toužíme, aby kroky našich
dětí, vnuků, blízkých a mláďat obecně, do
temných uliček závislostí, nevstoupily.

1 I 2021

Otázky kolem pomsty a jejího naplňování v praxi, si musí zodpovědět každý
sám.
Výborně napsáno. Děkuji.
Zajímalo by mě, kolik čtenářů si po dočtení
vyhledá odkaz z posledních stránek knihy
a poslechne si árii. Mrazí mě ještě teď!

vIOlka
Mirka Skočílková
Příjemný příběh ze
současnosti a od české
autorky, což je bonus
navíc. Jsem překvapená, kolik českých
autorů jsem v posledním čase objevila,
o kterých jsem nic nevěděla. Začátek příběhu je natolik strhující, že jsem se
oprostila od toho, co mi přišlo nepravděpodobné. Myslím, že postup úřadů po nehodě v souvislosti s děním kolem dítěte by
byl jiný. Nu což už, četla jsem a četla. Ve
středové části příběhu „došel dech“, takže
mi čtení trvalo opravdu dlouho. Ono mi
vždy dost trvá, než se prokoušu takovým
tím…“ koho vlastně chci, jeho, nebo snad
jeho?“
Závěr byl opět velmi zajímavý a napínavý a tentokráte si myslím, že něco takového by se stát mohlo. Z děje nic
prozrazovat nebudu a doporučuji nečíst
zadní stranu knihy. Vyzrazovat podstatné
zápletky na přebalech mi přijde jako
opravdu špatný nápad, takže raději už nic
nečtu. Velmi zdařilé popisy chodu restaurace, přišlo mi, že autorka v tomto případě
ví, o čem mluví.
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Ohlédnutí
Za uplynulým rOkem 2020
V sobotu 25. ledna 2020 se konal tradiční Hasičský bál v místní sokolovně. Přípravy
na tento bál začaly již dříve. Týden před bálem ženy připravily losy na tombolu a proběhlo zvaní. V sobotu 25. 1. jsme se sešli už ráno v sokolovně. Nanosili jsme stoly a židle,
vyzdobili sál, připravili tombolu a paní kuchařky navařily jídlo na večer. Bál začal ve 20:00
a sálem se rozléhaly písničky skupiny VzHáčka. Kolem 21:00 příchozí shlédli taneční vystoupení našich mladých hasičů na písničku Nouzový režim – Máme výjezd. Večer nám
zpříjemnila módní přehlídka společenských a svatebních šatů ze salonu Sisi. Ve 22:00
došlo k prodeji losů do tomboly a kdo měl při výběru šťastnou ruku, odnesl si domů
hodnotné ceny. Čas utíkal jako voda a o půlnoci proběhlo slosování vstupenek o sud
piva. Byl to opravdu hezký večer plný tance.
Školení vedoucích mládeže se tento rok konalo 29. února v Bozkově. Za Studenec se
zúčastnili: Vlaďka Bulušková, Bohdana Hašková, Šárka Trejbalová, Lubomír Link, Lukáš
Kalenský, Barbora Vanclová a já.
Nikdo ještě netušil, co se bude dít.
12. března byl totiž vyhlášen na území České republiky z důvodu ohrožení zdraví
v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru nouzový stav. Byly zakázány jakékoliv
akce přesahující ve stejný čas 100 osob včetně akcí spolkových. Na základě tohoto mimořádného opatření nešlo pořádat žádné sportovní soutěže, plesy ani jiné kulturní akce.
Bohužel jsme nemohli vyjet ani na Tajný hasičský výlet, na který se vždy moc těšíme.
42
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Toto opatření se zpřísňovalo a trvalo do konce června.
K postupnému uvolňování došlo na začátku července. Mohli jsme se konečně sejít
a toho jsme hned využili. 3. července jsme uspořádali za hasičárnou Letní posezení. Sešli
jsme se v 17:00 a nechybělo točené pivo a dobré maso z grilu.
O prázdninách proběhly akce pro děti: Týdenní putování dráčka Soptíka a Víkendovka na Hamru. Koncem letních prázdnin a začátkem školního roku starší děti stihly
zajet na několik soutěží a už tu zase bylo omezení a uzavírání škol kvůli onemocnění
Covid 19.
Při dodržování všech opatření se mohlo konat 26. září shromáždění delegátů SDH
okresu Semily v Košťálově. Byla zde zvolena nová starostka OSH Kateřina Slavíková a za
zmínku zde také stojí, že jedním z členů okresní odborné rady mládeže je náš Lubomír
Link (vedoucí starších dětí a dorostu ve Studenci).
Tento rok byl významný pro naši hasičskou zbrojnici. V červnu byla vyměněna okna
a v říjnu dostala novou střechu.
Bohužel situace s onemocněním Covid-19 se nezlepšovala, a proto jsme se až do konce
roku nemohli společně scházet. Byla přesunuta i výroční valná hromada na neurčito.
A všichni doufáme, že se budou epidemiologická opatření postupně uvolňovat a my se
opět sejdeme.
Nakonec bych ráda touto cestou chtěla poděkovat všem lidem, kteří se našich akcí
aktivně účastní a pomáhají. A všem popřála hodně zdraví.
Miroslava Vanclová
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krásná zima, ale …
V minulých měsících ustal veškerý spolkový život. Sportovní jednoty i kulturní
společenství byly uspány zimním spánkem. Přesto je možno do Zpravodaje napsat příspěvek o tom, co se po několika
letech podařilo.
Zdá se, že příroda se snaží trochu zmírnit svoji převahu, někoho si udobřit a vrací
se do normálu. Napadl sníh, teploty
v lednu byly téměř stále pod nulou. Obyčejný leden!
Naše sokolská rolba počkala na dostatečnou sněhovou pokrývku, v polovině ledna
bylo asi 30 cm prašanu. Na druhý lednový
víkend byly už upraveny okruhy u sokolovny, na Horce u Prokopa a nová zajímavá
a náročná trať na louce za Bosnou směrem
k vysílači. A protože v lednu je brzo tma,
tak díky podpoře OÚ můžeme u sokolovny
lyžovat za umělého osvětlení až do 21. hodiny. Při úpravě tratí se respektuje dohoda
se Zetkou a rolba při současných podmínkách vjede jenom na pastviny.
V předešlých letech byly časté nářky na
ničitele upravených tratí, po kterých cho44

dili pěšáci se psi, proháněly se čtyřkolky,
jezdili jezdci na koních. Letos je problémů
málo, snad většina nelyžařů dokázala
uznat náklady a velkou práci na úpravu
tratí a neničí nic, co slouží stovkám lyžařů.
Za požitek z jízdy na upravených tratích
děkujeme Josefu Bourovi. Většinou několik
hodin v noci vše upravuje, aby lyžaři mohli
ráno vyrazit do upravených stop.
Závěrečný lednový víkend jsme měli
vyhrazený na uspořádání Přeboru ČOS
v běhu na lyžích. Po několika letech se
mohlo závodit opět ve Studenci, ale přísná
omezení zakázala nejen naše závody.
Všechny sportovní amatérské akce byly
zrušeny!
Ale stejně můžeme mít radost z toulání
po zasněžených loukách, někdy i za svitu
úplňku. Někdo se zadýchá, někdo si jen
užívá pohody a klidu v zimní přírodě.
A i když nám radost občas pokazí nějaká ta
obleva, věříme, že zima se zase vrátí a my
si tak ještě užijeme krásného lyžování.
Jaroslav Hák
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spOrtOvní klub
studenec

SPORTOVNÍ ČINNOST
SK STUDENEC PODPORUJÍ:

Amatérský sport je stále vzhledem k epidemiologickým opatřením uzavřen a podobně jako uzavření škol způsobuje toto opatření nevratné změny na současné mladé
generaci a v mnohých případech nejen na ni. Spousta klubů má obavy, kolik sportovců
ve všech věkových kategoriích se vrátí k aktivní sportovní činnosti. Veškeré pokusy o individuální přípravu jsou pouhou nekvalitní a alibistickou náhražkou.
Sportovci SK Studenec se částečně připravují podle pokynů jednotlivých trenérů
a připravují se na případné zahájení sportovních soutěží. Trenéři kopané absolvovali online semináře na zvýšení kvalifikace tisk vyšších trenérských licencí.
Vedení klubu zpracovalo
vyúčtování jednotlivých dotací
a podalo žádosti na rok 2021.
Zároveň se připravují dokončovací práce na akci Zázemí Sportovního klubu Studenec.
MŠMT akceptoval současnou
situaci a prodloužilo termín dokončení všech akcí v této výzvě
do 30. června 2021.
Současná situace pochopitelně neumožnila ani uspořádání tradičních Masopustních
šibřinek, které měly proběhnout 13. února 2021. Došlo tak k přerušení více než padesátileté tradice sportovních plesů a později Masopustních šibřinek, které SK Studenec převzal od zaniklého studeneckého divadelního spolku Lidumil. Zároveň představuje
i výraznou finanční ztrátu v hospodaření klubu.

MiSTROVSTVí ČR V LyŽAřSKéM ORienTAČníM BěHu
I v době nouzového stavu proběhlo Mistrovství ČR v lyžařském orientačním běhu.
Tento dvojzávod dostal výjimku Ministerstva zdravotnictví ČR pro nominační závody na
MS, MSJ a MED (konec února v Estonsku). Na tyto závody vyrazila do Rýmařova o posledním lednovém víkendu i společná minivýprava SK Studenec a Spartaku Vrchlabí.
V sobotu se běžel sprint a stříbrnou medaili mezi juniorkami vybojovala Terka Chrástová,
která toto umístění zopakovala i v nedělním nominačním závodě. Těmito výsledky si pootevřela vrátka na Mistrovství světa juniorů do Estonska. V obou závodech si výborně
v nabité konkurenci mezi dorostenkami vedla i Majda Chrástová (5. a 6. místo mezi 30
závodnicemi). Na bezkontaktní ražení doplatil v sobotním závodě Vítek Štefan, neboť
stovka jeho průjezd nezaznamenala. V nedělním závodě obsadil mezi juniory 6. místo.
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Těsně pod stupni vítězů skončila na 4.
místě mezi juniorkami v sobotním mistrovském závodě Bára Pušová a v neděli přidala
6. místo. Pravděpodobně jediný letošní
dvojzávod v lyžařském orientačním běhu
přinesl pro SK stříbrnou medaili a pro Terku
Chrástovou naději na nominaci na
Mistrovství světa juniorů, které se má konat
koncem února v Estonsku.

ÚSPěŠné STARTy
MARKA uViZLA

Terka Chrástová

V polovině prosince 2020 proběhlo
Mistrovství ČR v krosu, které se konalo
v Běchovicích u Prahy. Své výrazné zastoupení zde měl i atletický oddíl SK Studenec.
Marek Uvizl startoval v kategorii mílařů a až
do závěrečných metrů bojoval o medaili.
Nakonec z toho bylo nepopulární 4. místo,
které je však vzhledem ke startovnímu poli
rozhodně úspěchem.
Marek Uvizl využil i možnosti startovat
v národním programu Czech Indoor Gala
v Ostravě počátkem února. V běhu na
1500 m obsadil ve svém osobním rekordu
časem 3:59.00 konečné 5. místo.
Další osobní rekord si připsal Marek
v Halové atletické lize v Praze–Stromovce,
kde zvítězil v běhu na 3000 m časem
Marek Uvizl
8:40.62.

ZA JenDOu KuříKeM A JOŽKOu TiCHýM
Začátkem každého roku jsme si v poslední době připomínali narozeniny nejstaršího
člena SK Studenec Jendy Kuříka. Ty letošní těsně nedožité 94. narozeny byly bohužel
poslední. Jenda Kuřík pamatoval ještě dobu samostatného SK v příběhu druhé světové
války, nastupoval na hřišti Na Smitech a později na hřišti u sokolovny. Jako levonohý fotbalista hrával na všech pozicích na levé straně, od levého obránce po levé křídlo. K poslednímu zápasu nastoupil za internacionály v roce 2003 proti týmu AMFORA v rámci
oslav 80. výročí založení SK Studenec. Na fotografii je tým „starých pánů“ SK Studenec
před pouťovým zápasem se Slavií Liberec v roce 1984, ve kterém studenečtí internacionálové zvítězili 5:1.
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Tým „starých pánů“ SK Studenec, zleva: Míla Staněk, Honza Erben, Vašek Vancl, Petr Janda,
Láďá Grund, Láďa Plecháč, Jirka Kunc, Petr Hák, Jirka Grund; dole zleva Jenda Kuřík,
Luděk Boura, Franta Plecháč, Milouš Plecháč, Vláďa Junek
Na přelomu ledna a února určitě všechny zaskočila zpráva o úmrtí Jožky Tichého,
který byl dlouholetým aktivním hráčem SK Studenec, od žáčků až po dospělé, závěr
hráčské kariéry strávil v Zálesní Lhotě. Byl i spolehlivým laickým pomezním rozhodčím
a především společně s Petrem Junkem jako trenéři dovedli v sezóně 1993/1994 tehdejší
silnou generaci starších žáků k suverénnímu zisku titulu okresních přeborníků s řadou
dvojciferných výher. V okresní soutěži žáků tehdy hrálo na současné poměry neuvěřitelných 17 týmů a SK Studenec měl dvojí zastoupení. Soutěž se po podzimu výkon-

Áčko starších žáků 1994, zleva: Jožka Tichý, Vítek Kuřík, Jára Kočárek, David Tauchman,
Lukáš Korotvička, Marcel Matuška, Kamil Knittel, Roman Šulc, dole zleva: Jirka Štefan,
Pepa Šedivý, Petr Maček, Tomáš Dočekal, v popředí Marian Marek
47
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Béčko starších žáků 1994, zleva: Vlasta Horáček, Jára Kočárek, Láďa Doubravský,
Lukáš Korotvička, Martin Junek, David Kluz, Roman Šulc, dole zleva: Michal Chrtek, Petr Bartoň,
Libor Plecháč, Standa Horáček, Honza Albrecht, Tomáš Grof
nostně rozdělila na tři skupiny a SK Studenec A obsadil 1. místo s bilancí 17-3-0 a skórem
147:13 (z toho dvě remízy při vzájemných soubojích áčka a béčka). Nejlepšími střelci
byli David Tauchman s 56 brankami a Kamil Knittel s 32 góly. Béčko obsadilo 11. místo
s bilanci 7-5-8 a skórem 39:34, jeho nejlepším střelcem byl Tomáš Grof s 11 brankami.
Nejvyšší výhry dosáhli žáci v Bělé v poměru 18:0 a nad Horní Brannou 17:0 (David Tauchman 8 gólů).
PaedDr. Petr Junek

fotbalové úsměvy
„Čo ak tam hore
nikto nie je?“
z písně Richarda Müllera

STUDENECKÝ-ZPRAVODAJ-1-0221-64+4.qxp_Sestava 1 23.02.21 10:45 Stránka 49

Studenecký zpravodaj

1 I 2021

Orel

studenec

výroční členská schůze mailem
Druhý pátek v novém roce patřil tradičně Výroční členské schůzi naší jednoty. Vzhledem k aktuálním vládním opatřením jsme se rozhodli schůzi udělat elektronicky. A jelikož videokonferencí, videovýuky atd. jsme už poměrně přesyceni, zvolili jsme jednodušší
variantu – mailem. Všem členům jednoty jsme rozeslali informace mailem a členové
starší 18 let následně vyjádřili svůj souhlas/nesouhlas s probranými tématy. Schůze se
tak nakonec zúčastnilo 67 členů s hlasovacím právem, schůze byla tedy usnášeníschopná. Členové schválili jednohlasně jak zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření i revizní zprávu. Pevně věříme, že na příští členská schůzi v roce 2022 se budeme moci sejít
už zase osobně a že i rok 2021 bude v tomto ohledu daleko příznivější.

dO nOvéhO rOku v nOvých krOJích
Výroční členské schůzi předcházela tradičně mše svatá ve studeneckém kostele. Při
této mši svaté byly také představeny 4 nově zakoupené orelské kroje do naší jednoty.
Podnět k nákupu orelských krojů vzešel po oslavách 100 let České republiky, kdy jsme
si více uvědomili nutnost uchovávat tradice a předávat je dalším generacím.
Václav Urban
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skauti studenec
skautské schůZky I OnlIne
Milí čtenáři Studeneckého zpravodaje, rádi bychom se s vámi podělili o aktuality z činnosti studeneckých skautských oddílů – oddílu Štěňat a oddílu Catulus. Od října jsme
se nemohli scházet osobně, a tak jsme se v obou oddílech pustili do online schůzek.
Před Vánoci jsme měli možnost se sejít osobně, ovšem radost z těchto schůzek nám moc
dlouho nevydržela.

Oddíl štěňata
Před Vánoci se na nás usmálo štěstí a mohli jsme se konečně setkat. Sice s rouškami a rozestupy, ale i přesto to bylo skvělé. Užívali jsme si to naplno. Pekli jsme společně cukroví
a hráli různé pohybové hry. Zkrášlili jsme si také klubovnu, uklidili jsme, natáhli koberec
a vytřeli poličky. Všichni jsme doufali, že se budeme moci alespoň na chvíli setkat i o Vánocích, které tradičně každý rok slavíme. Bohužel nám to ale opatření nedovolila, takže
jsme nový rok začali znovu online. Je to smutné sedět u PC a nemít ten osobní kontakt.
I tak se ale snažíme přiblížit co nejvíce skautingu. Dělat výzvy a vše, co bychom mohli
venku společně. Na jedné schůzce jsme plnili výzvu „Oběhni dům naboso ve sněhu.“ To
byste nevěřili, jaká to byla sranda. Už se těšíme na společné schůzky, až to půjde.
Za oddíl Štěňat ses. Vajíčko
50
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Oddíl catulus
I v našem oddíle jsme se s dětmi mohli před Vánoci dvakrát sejít. Tyto schůzky jsme strávili venku, užívali si sněhu a hráli různé hry. Bylo vidět, že jsou všichni ohromně rádi, že
se zase můžou vidět a tyhle schůzky jsme si fakt užili. Také jsme rozmýšleli, jak oslavíme
Oddílové Vánoce, na které jsme se nakonec bohužel osobně sejít nemohli. Rozhodli jsme
se je ale udělat alespoň online. Na videohovoru se nás sešlo asi 25, četli jsme si vánoční
zamyšlení, hráli hry a sdíleli navzájem svoje cukroví. Také se všichni představovali, protože jsme od začátku roku neměli možnost poznat se s nováčky, kteří se k nám připojili
v září. Klasické Oddílové Vánoce to samozřejmě nahradit nemohlo, ale v rámci možností
jsme si to všichni moc užili. V novém roce pokračujeme v online schůzkách, které jsme
začali dělat na podzim. Na začátku schůzky probíráme obvykle nějaké téma ze skautské
teorie, potom si děláme rozcvičku, kterou každý týden připraví někdo z dětí a po rozcvičce hrajeme hry, samozřejmě takové, které jdou hrát online. Některé družiny plní mezi
schůzkami výzvy – např. fotí a poznávají stopy zvířat, staví sněhuláky nebo nosí jídlo do
krmelce. Jsme vždycky moc rádi, když se po týdnu můžeme alespoň přes videohovor
vidět, ale samozřejmě doufáme, že se už co nejdříve uvidíme osobně.
Za oddíl Catulus ses. Marky
INZERCE

51

STUDENECKÝ-ZPRAVODAJ-1-0221-64+4.qxp_Sestava 1 23.02.21 10:45 Stránka 52

Studenecký zpravodaj

1 I 2021

ZImní radOvánky
V KRKONOŠÍCH
Paní zima vládne našim nejvyšším
horám a obléká je do bílého zimního hávu.
Zasněžené vrcholky hor, kopce a louky nás
vybízí vydat se za zimními sporty. Stromy
v bílém šatu klonící své větve téměř až
k zemi a modrá obloha s plujícími mraky
nad nimi, dotváří kouzelné prostředí
k našim radovánkám. Vypravte se otevřenou krajinou Krkonoš na běžky, sněžnice
nebo s dětmi na boby a sáňky. Poradíme
vám kudy kam.
Při dostatečné sněhové pokrývce je
v Krkonoších upraveno téměř 600 km běžeckých tras a okruhů. Aktuální informace
o úpravě a délce upravených tratí najdete
na stránkách www.bilestopy.cz. Lyžařské
cesty vás zavedou často do pohádkových
míst, která jsou málo frekventovaná
a mnohdy ještě neobjevená. Můžete si tak
užít nádhernou projížďku zasněženou kra-
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jinou úplně sami. Osvětlené běžecké tratě
lze využít ve Vrchlabí v areálu Vejsplachy,
v areálu Hraběnka v Jilemnici a také v Příchovicích nad Majákem.
Pokud se rozhodnete v zimě vydat na
pěší výlet, určitě si přibalte sněžnice. V místech s vydatnou sněhovou pokrývkou je
budete potřebovat. Tipy na trasy najdete
na stránkách www.krkonose.eu/krkonosemi-na-sneznicich nebo www.krkonose.
eu/pesky-v-zime. Nezapomeňte se na túru
do hor správně připravit a nepřeceňujte
své síly. Počasí v horách se mění rychle
a v zimě může být zvláště nepříznivé. Inspirujte se na našich stránkách www.neznamekrkonose.cz, jaké vybavení do hor
nezapomenout. A kde pro vás mají aktuálně otevřeno a nabídnou vám něco dobrého na zahřátí, se dozvíte pravidelně na
našem Facebooku Krkonose.eu.

STUDENECKÝ-ZPRAVODAJ-1-0221-64+4.qxp_Sestava 1 23.02.21 10:45 Stránka 53

Studenecký zpravodaj

Spíše zábavou nežli sportem můžeme
nazvat sáňkování a bobování na zasněžených stráních a kopcích. Zaručen je parádně strávený čas pro celou rodinu na
čerstvém horském vzduchu. A pokud
byste se i u této kratochvíle chtěli cítit tak
trochu jako bobista profesionál, vypravte
se na nejdelší osvětlenou sáňkařskou
dráhu v ČR ve Špindlerově Mlýně.

1 I 2021

Před jakoukoli vaší cestou do hor vám
doporučujeme stáhnout si do mobilu aplikaci Záchranka www.zachrankaapp.cz,
která může zachránit život vám nebo někomu jinému v nečekané svízelné situaci
na horách.
Bc. Alena Pacholíková
oblastní destinační společnost
Krkonoše – svazek měst a obcí

Tradice

sklářského řemesla
v Krkonoších

Již v první polovině 18. století se staly české země nejvýznamnějším vývozcem skla
na světě. I v dnešní době sklářské výrobky vyvážené daleko za hranice České republiky
konkurují světové produkci. Zručnost a nápaditost českých sklářských mistrů můžete
obdivovat v jejich dílnách. Vydejte se na místa, kde uvidíte skláře při práci a zažijete neopakovatelné chvíle zapisující se do historie řemesla.
53
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Podívat se na výrobu foukaných skleněných perliček zajděte do rodinné firmy Rautis
v Poniklé www.rautis.cz. Projdete si proces foukání, stříbření, barvení, řezání až k samotné montáži skleněných ozdob. V kreativní dílně si sami též můžete některou z ozdob
vyrobit a držet na chvíli v rukou práci perlařů, která je zapsána na Reprezentativním seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO.
Sklárna Novosad & Syn v Harrachově je nejstarší sklárnou v Čechách www.sklarnaharrachov.cz. Vyrábí se zde luxusní nápojové sklo a lustry. A i tady máte možnost se dozvědět, jak se fouká sklo, jak se brousí a v muzeu si prohlédnout sbírku těch
nejcennějších výrobků.
Unikátní dekorační a užitkové ryté sklo vyrábí více jak 30 let rodinná firma DaMiRS
v Čisté u Horek www.damirs.cz. Vybírat lze z velkého množství rytých vzorů na vázách,
sklenkách, půllitrech, lahvích či tyﬀany doplňků a lamp. Vymyslet si však můžete i vlastní
originální vzor a nechat si jej na zakázku vyrobit.
Nadechni se v Malé Úpě! To je řemeslná dílna paní Dany Augustové, kde máte možnost si vyrobit vlastní vinuté perle a z nich si pak smontovat náramek, náušnice nebo
náhrdelník. A pokud si chcete tvoření vyzkoušet v teple domova, objednejte si Tvořivou
krabičku na stránkách dílny www.danaaugustova.cz.
Originální šperk, který potěší každou ženu, slečnu, dívenku, zakoupíte nebo si necháte na zakázku vyrobit u Hanky Šebkové ve Špindlerově Mlýně www.pribehperel.cz.
Vyrábí s velkou trpělivostí nádherné vinuté perle, z kterých pak tvoří dle vlastní fantazie
a vkusu jedinečné šperky i dekorace do bytu či na zahradu.
Vydat se za dalšími sklářskými mistry v Čechách lze díky Křišťálovému údolí www.
crystalvalley.cz. Zde najdete příběhy jednotlivých míst a informace, kam se za skláři vypravit na exkurzi.
Bc. Alena Pacholíková
oblastní destinační společnost Krkonoše – svazek měst a obcí
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varOvání prO senIOry
před Okradením nebO pOdvOdným Jednáním
pachatelů trestné ČInnOstI
V současné době Policie ČR na území
okresu Semily eviduje několik případů
trestné činnosti, kdy oběťmi jsou senioři.
Jedná se o případy okradení seniorů o finanční hotovost v místě bydliště.
Pachatel se dostavil za seniorkami
domů a v některých případech vystupoval
jako revizní technik s tím, že přišel zkontrolovat elektrické spotřebiče, v jiných případech se představil jako zaměstnanec
energetické společnosti buď s tím, že jde
provést zápis elektřiny, kdy požadoval
i zpřístupnění elektroměru nebo s legendou, že nejsou uhrazeny poplatky za odebrané energie a tedy bude provedena
demontáž elektroměru. Podvodník vždy
požaduje nějakou finanční hotovost, přitom pozorně sleduje seniora, kde má peníze uložené, poté odvede pozornost
a sám nebo za pomoci komplice hotovost
odcizí. Upozorňujeme, že takové služby
energetické společnosti nepraktikují!
POZOR! PACHATELÉ MOHOU PRO PŘÍSTĚ
ZMĚNIT LEGENDU!
Využívané legendy podvodníků a pachatelů trestné činnosti, kdy nabízí:
• Broušení nožů, nůžek atp. (přemrštěné
ceny)
• Výměny okapů nebo jiné práce na domě
(výměny nebo opravy, které nejsou potřeba)
• Výměna zámku u dveří (prodej a nabídka
montáže bezpečnostního zámku, kdy se
však jedná pouze o běžný zámek)
• Kontrola komínů (výměna vložkování komínu i přesto, že to není nutné)
• Levnější plyn nebo elektřina (pouze zá-

minka, aby byl pachatel vpuštěn do obydlí)
• Pojištění – životní, zdravotní, proti pohromě, spoření apod. (pouze záminka,
aby byl pachatel vpuštěn do obydlí)
• Vnuk v nouzi (podvodník se vydává za
příbuzného a požaduje peníze)
• Přeplatek za plyn, elektriku nebo vodu –
(falešný plynař, elektrikář nebo vodař)
• Údajné těžké životní nebo mimořádné situace – (vylákání peněz na operaci dítěte,
na různé služby, pokuty a poplatky)
• Zdravotnické služby v souvislosti s Covid19: měření teploty, pomoc při vyplňování
formuláře na testy Covid-19 nebo očkování
Policie ČR apeluje na seniory, aby byli
obezřetní a nedůvěřovali neznámým lidem,
kteří je osloví v místě jejich bydliště. Pokud
se již senior rozhodne cizí osobu vpustit do
svého bytu nebo domu, tak by neměl být
doma sám (zavolejte příbuzným, přátelům
nebo sousedům a požádejte je, zda by nemohli přijít, do té doby nikoho dovnitř nevpouštějte). Pokud se nepodaří nikoho
z blízkých nebo známých kontaktovat, dohodněte se s cizí osobou na jiném termínu
návštěvy, kdy nebudete doma sami.
Seniorům doporučujeme, aby si pořídili
na dveře do bytu bezpečnostní řetízek, který
udrží dveře jen pootevřené a tak budou
moci vyřídit některé věci bezpečněji.
V případě podezření, že jste se setkali
s podvodníkem, neváhejte neprodleně
kontaktovat Policii České republiky na tísňové lince 158.
nprap. Martina Frýdová
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ
POLICIE LIBERECKÉHO KRAJE
55

STUDENECKÝ-ZPRAVODAJ-1-0221-64+4.qxp_Sestava 1 23.02.21 10:45 Stránka 56

Studenecký zpravodaj

1 I 2021

CHRáníMe SeBe, CHRáníMe PACienTy,

JDeMe PříKLADeM
ZDRAVOTniCKá ZáCHRAnná SLuŽBA LiBeReCKéHO KRAJe
Všichni naši zaměstnanci, kteří projevili zájem o očkování vakcínou proti Covid-19,
ho mají za sebou. Vstříc nám s aplikací vakcíny vyšly nemocnice Jilemnice a Zdravotní
ústav v libereckých Vratislavicích, kterým děkujeme.
Očkování a důsledné dodržování 3R (ruce-roušky-rozestupy) vnímáme jako jedinou
cestu k výhře nad nemocí Covid-19. Nechráníme jen sebe, ale zejména naše pacienty,
které nechceme nijak ohrožovat, ať už tím, že je přes veškerou opatrnost nakazíme nebo
tím, že kvůli nemocným záchranářům k nim nebude mít kdo vyjíždět. A zároveň je pro
nás očkování významným výrazem
solidarity se všemi, kdo s touto nemocí bojují nebo se jakýmkoliv způsobem dotkla jejich života. Chceme
návrat k normálu a přejeme ho
všem kolem sebe. Věříme principům moderní medicíny, koneckonců se jimi každý den řídíme.
Vakcinaci vnímáme jako nejefektivnější způsob, jak dlouhodobě zastavit šíření epidemie u nás
i ve světě. Důkazem toho je koneckonců i historický vývoj – zavedení
vakcinace pomohlo už v minulosti
ke snížení či dokonce vymýcení
řady nemocí, například pravých neštovic, dětské obrny či záškrtu.
Abychom získali kolektivní imunitu, je třeba proočkovat 65–70 %
populace. Každý, kdo se naočkuje,
tedy pomáhá ochránit ty, kteří tak kvůli svému zdravotnímu stavu učinit nemohou.
Vzhledem k tomu, že vakcíny jsou vyvíjeny pro dospělé, nejsou zatím vhodné pro děti
nebo těhotné ženy. I ty bude muset ochránit kolektivní imunita.
Pokud má někdo obavy, zda je pro něj ze zdravotních důvodů očkování vhodné, má
možnost vše konzultovat předem se svým praktickým lékařem. Očkování je dobrovolné
a je také plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění.
Michael Georgiev – ZZS LK
56
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Zdarma pomáháme Rodinám s dětmi do 18 let na Jilemnicku, které se dostaly do nepříznivé
sociální situace. Pomůžeme například s:
• Řešením vzdělávacích a výchovných potíží dítěte ve škole – nastavíme s rodinou přípravu
do školy, pomůžeme s vysvětlením učiva, rozvineme zvládání agrese a sociální dovednosti
dítěte, podpoříme začlenění dítěte do kolektivu. Pomůžeme najít společnou řeč mezi rodičem a dítětem.
• Řešením dluhů a finančních problémů. Pomůžeme promyslet rodinný rozpočet, hledat zaměstnaní, požádat o podporu, vyjednávat s institucemi a najít cestu z dluhů.
• Řešením výpovědi z bytu a vyhledáním bezpečného bydlení pro vás a vaše děti.
Nebuďte ve svých problémech sami a obraťte se na sOcIálně aktIvIZaČní sluŽbu
prO rOdIny s dětmI v JIlemnIcI.
Náš kontakt: 733 783 460, sasj.svetlo@diakonievr.cz
Dolení 64, Jilemnice
57
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hasIČI radí
ObČanům
mimořádné události
spojené se zimním obdobím
Nástup zimního období přináší kromě
radosti milovníkům zimy a vyznavačům
zimních sportů také řadu starostí a nepříjemných událostí spojených s poklesem
teplot, vytápěním objektů či vznikem
námraz a přívaly sněhu. Výjezdy hasičů
v tomto období souvisejí převážně s požáry spojenými s provozem kotlů centrálního vytápění a dopravními nehodami.

požáry a otravy
oxidem uhelnatým
Zastavme se nejdříve u problematiky
topné sezóny a připomeňme si v této souvislosti alespoň několik základních informací. Základní lhůta pro čištění spalinové
cesty na pevná paliva s celoročním provozem (např. běžný rodinný dům), kde je
výkon kotle do 50kW, je 3× ročně. U spotřebiče na kapalná paliva 2× ročně a 1× za
rok je potřeba provést údržbu spotřebiče
na plynná paliva. Vyhláška Ministerstva
vnitra číslo 34/2016 Sb., o čištění, kontrole
a revizi spalinové cesty je benevolentní
v tom, že umožňuje občanům, pokud jsou
toho schopni, si čištění spalinové cesty na
pevná paliva provést svépomocí. Mini58

málně jednou do roka však musí komín
prohlédnout kominík.
Je-li před znovuuvedením zařízení do
provozu po klimaticky teplém období zanedbána pravidelná údržba, hrozí jeho uživateli kromě nebezpečí požáru i možnost
otravy oxidem uhelnatým. Ta může nastat
jak v případě špatně průchodného komínového tělesa, tak i poruchou samotného
tepelného zdroje. Vzhledem k tomu, že záludnost úniku oxidu uhelnatého spočívá
v tom, že není vidět ani cítit, doporučujeme při užívaní těchto zařízení instalaci
detektorů oxidu uhelnatého.

dopravní nehody
Také pro snížení možnosti vzniku dopravních nehod v zimním období je důležité dodržovat určitá pravidla. Rozhodně
bychom před jízdou neměli zapomínat na
řádné očištění vozidla od sněhu a námrazy.
Malé průzory v čelním skle nejsou pro bezpečný výhled z vozu zdaleka dostačující.
Dejme za jízdy pozor také na padající sníh
a led ze střechy vozidel, díky kterému
může dojít k dopravní nehodě.
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Nezapomeňme na novelu zákona
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích, zákon č. 133/2011 Sb.,
v souvislosti s povinností používat v období od 1. listopadu do 31. března zimní
pneumatiky, pokud to stav vozovky vyžaduje. A také na to, že pro jízdu na sněhu
bychom je měli hustit o cca 20 kPa více,
než v létě. S tvorbou náledí je třeba nejčastěji počítat na mostech, v lesních úsecích
a ve vyjetých podélných stopách. Odstup
mezi vozidly je důležité udržovat větší než
na suché vozovce. Minimálně tolik metrů,
kolik činí polovina naší rychlosti v km.
Mějme také na paměti, že vytápění vozu
a vytvářené teplo přispívá k větší únavě
a ospalosti, proto je nutný pravidelný přísun čerstvého vzduchu.
Zároveň bychom měli pamatovat na to,
že v zimním období můžeme uvíznout na
silnicích v kolonách i několik hodin. Proto
je vhodné při jízdách na delší vzdálenost
mít plnou palivovou nádrž, ve vozidle
deku, případně teplé nápoje. Při jízdě do
horských oblastí nezapomeňme na zimní
řetězy, lopatu a trochu písku vhodného
k podsypání kol vozu uvízlého na zledovatělé vozovce.

1 I 2021

Odstraňování ledu a sněhu
ze střech budov
Za bezpečný stav a údržbu střech zodpovídají výhradně majitelé objektů, kteří
jsou povinni průběžně odstraňovat sníh
a led ze střech, aby nebyla střešní konstrukce nadměrně zatížena a nedošlo
k ohrožení kolemjdoucích lidí nebo majetku. Je tedy na vlastnících nemovitostí
údržbu provést vlastními silami nebo si
včas zajistit specializovanou firmu, která
sníh ze střech odklidí. Pokud to nejde, je
třeba rizikový prostor alespoň viditelně
označit nebo ohradit.
Obecně lze říci, že profesionální hasiči
sníh, rampouchy nebo ledové převisy ze
střech neodklízejí. Jsou určeni k záchranné
činnosti a zasahují pouze tehdy, když jsou
bezprostředně ohroženy životy, zdraví
a majetek občanů. Mohou pomoci v místech s větším pohybem osob, zejména
u budov s veřejným zájmem, jako jsou například školy, školky, zdravotnická zařízení,
úřady, domovy pro seniory. U obecních
budov mohou být na pomoc povoláni se
svojí technikou dobrovolní hasiči, jejichž
zřizovatelem je příslušná obec.

vstup na zamrzlou vodní plochu
nemusí být vždy bezpečný
Jakmile se hladiny rybníků, vodních nádrží a při delších a silnějších mrazech také
řek pokryjí vrstvou ledu, lidé si vyráží zabruslit na čerstvý vzduch do přírody. V letošním roce je tato zábava vzhledem
k četným koronavirovým omezením jiných
sportovních aktivit ještě o něco lákavější
a masovější. Aby se z romantiky a zdravé

sportovní aktivity nestalo drama, dodržujte tato základní pravidla:
• Nevstupujte na led, dokud se nepřesvědčíte o jeho dostatečné síle a pevnosti
(bezpečná síla ledu je minimálně 10 cm
a led má namodralou barvu). Vždy záleží
také na počtu osob, které se na vodní
ploše pohybují.
59
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• Pokud při vstupu na led slyšíte praskání,
vraťte se ihned na břeh.
• Na ledové ploše pokryté sněhem, kalužemi nebo nečistotami (např. listím, větvemi) dbejte zvýšené opatrnosti. Pozor
také na praskliny.
• Pokud začne led při bruslení praskat,
vraťte se ihned na břeh, případně si lehněte a rozložte tak svoji váhu. Pokuste se
doplazit na břeh. Pokud to není možné,
zůstaňte ležet a snažte se přivolat pomoc.
• Jestliže se i přes veškerou opatrnost propadnete do ledové vody, nepanikařte.
Prudkým kopáním nohama se snažte dostat na hladinu, paže rozložte ze široka na
led a neustálým kopáním nohama se
snažte dostat co nejdál na led a plazením
co nejkratší cestou na břeh.

1 I 2021

• Pokud se propadne pod led někdo z vašeho okolí, nikdy se k danému místu nepřibližujte vestoje, ale v kleče nebo
plazením. Na pomoc si vezměte hokejku,
případně delší větev, bundu, opasek
nebo lano.
• Pokud začne praskat led i pod Vámi,
ihned se vraťte na břeh a přivolejte hasiče
prostřednictvím tísňové linky 150 nebo
112.
• Zachráněnému se po vytažení z vody
snažte zajistit teplo a suché oblečení.
V případě šoku nebo silného podchlazení
přivolejte zdravotnickou záchrannou
službu na čísle 155. Při selhání základních
životních funkcí zahajte okamžitě resuscitaci zachraňovaného a pokračujte v ní
až do příjezdu záchranářů.

Jaro přichází, dejme pozor
na povodně
Povodeň lze obecně definovat jako
„přechodné výrazné zvýšení hladiny vodního toku, způsobené náhlým zvětšením
průtoku nebo dočasným zmenšením průtočnosti koryta, při kterém hrozí vylití vody
ze břehů nebo při němž se již voda vylévá
a může způsobit škody“. Jedná se převážně
o přírodní katastrofy, k nimž dochází vlivem nárazových změn meteorologické situace (přirozené povodně). Způsobují je
zejména prudké přívalové deště nebo
dlouhotrvající vydatné dešťové srážky.
K povodním může docházet i v zimě a na
jaře důsledkem náhlého tání sněhu. Přispívá k tomu promrzlá půda, která rozlitou
vodu nevsakuje. Tyto povodně se nejvíce
vyskytují na podhorských tocích a proje60

vují se dále i v nížinných úsecích velkých
toků.
V zimním období se může objevit
i další důvod povodně, kterým jsou ledové
jevy na tocích. Jedná se v podstatě o promrznutí toku až na dno anebo zatarasení
řeky ledovými bariérami. Zamrzlé či zaledněné koryto má podstatně omezenou průtočnou kapacitu a představuje hrozbu
ledové povodně, jestliže po mrazivém počasí přijde náhle oteplení s velkými dešťovými srážkami. Průtok prudce stoupne
a voda se z extrémně zaledněného koryta
rozlije. Situaci na řekách a potocích zhoršují i naplavené kmeny stromů a větve.
Problém v obcích často tvoří propustky
a odvodňovací kanály ucpané sněhem
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a naplaveninami. Kvůli nim dochází ke
tvorbě lagun na silnicích, případně zaplavení zahrad, garáží a suterénů domů.
Pokud se ve vašem okolí nachází problematické místo, informujte včas zástupce
obce, případně správce komunikace či
vodního toku.
Pro stanovení povodňového nebezpečí
jsou stanoveny 3 stupně povodňové aktivity (SPA), závislé na výšce hladiny nebo
průtoku. Jestliže vodní tok dosahuje:
1. SpA – znamená to zvýšení hladiny
a možnost povodně = STAV BDĚlOSTI
2. SpA – je začátek povodně, voda se dostává mimo koryto = STAV pOHOTOVOSTI
3. SpA – jsou již zaplavovány celé obydlené oblasti = STAV OHrOŽeNí
Víte, jak se připravit na povodně?
• Včas se na svém obecním (městském)
úřadě informujte, zda je vaše nemovitost
povodněmi ohrožená a jak a kam se budete evakuovat v případě ohrožení při
povodni.

• Sledujte povodňovou situaci a její vývoj
(příslušný povodňový orgán, TV, rozhlas,
internetové stránky ČHMÚ a příslušných
povodí).
• Připravte si materiál pro zabezpečovací
práce (pytle s pískem, těsnící desky,
prkna, fólie, PUR pěna…) na utěsnění
dveří, vrat, nízko položených oken, ventilačních otvorů sklepů apod.
• Přestěhujte cenné věci a elektrospotřebiče do vyšších pater. Upevněte věci,
které by mohla odnést voda.
• Zaparkujte motorová vozidla na bezpečných místech.
• Připravte si evakuační zavazadlo a připravte na případnou evakuaci i zvířata.
• Při spuštění varovného signálu „Všeobecná výstraha“ sledujte pokyny povodňových orgánů.
• Při vyhlášení evakuace se chovejte disciplinovaně a dbejte pokynů osob provádějících evakuaci a záchranářů. Nezůstávejte v oblastech, kde byla vyhlášena evakuace.
por. Mgr. Iva Michalíčková
koordinátorka preventivně
výchovné činnosti
HZS Libereckého kraje
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