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Zprávy ObecNíhO úřadu
úvodem…
Vážení spoluobčané, sousedé, kamarádi,
dovolte mi, abych Vás krátce seznámil s aktuálním děním v obci. Opět bych chtěl vypíchnout pár událostí, které Vás zřejmě
zajímají. Dále bych chtěl poděkovat Vám
všem, kdo prezentujete místní spolky či
akce a do Studeneckého zpravodaje přispíváte. Málokdo však ví, že kromě pisatelů
se na činnosti zpravodaje podílí několik dalších lidí, kteří zde však nemají svůj podpis.
Je to jednak redakční rada Zpravodaje Zuzana Weissová a Martin Hamáček. Dále je to
Standa Horáček, který připravuje do Zpra-

vodaje články z jednání Zastupitelstev obce.
V nejdůležitější řadě je to bývalá paní učitelka Jaroslava Vokřínková. Poté, co nám v tiskárně Gentiana vytisknou pracovní verzi
Zpravodaje, tak po nás všech musí texty
opravit. No zkrátka nám to všechno červeně
proškrtá jako diktát a následně jedu chyby
napravit do tiskárny. A musím říci, že na svůj
věk je nebezpečně bystrá a neunikne jí sebemenší chybička. Dále jsou to další lidé.
Někdo dodá fotky, někdo zase nápady. Moc
Vám tedy všem děkuji za Vaši činnost
a těším se na další spolupráci.
Mgr.TomášChrtek,starosta

Co se událo…
Nová ordinace dětského lékaře
Již několikrát jsme Vás informovali
o vznikající ordinaci dětského lékaře ve
Studenci a v Roztokách u Jilemnice. S nedostatkem pediatrů se nyní potýká mnoho
obcí i větších měst a průměrné stáří pediatrů je důchodového věku. Jsem moc rád,
že se obnovení naší ordinace podařilo dotáhnout do zdárného konce. Přesně po
dvouleté výluce, tedy 31. 3. 2022, jsme
společně se zastupiteli předali nové paní
doktorce Dr. Rakhimbekové klíče a od prvního dubna je již tato ordinace v provozu.
Rekonstrukce byla velice technicky, logisticky a zejména časově náročná. Během
dvanácti týdnů se podařilo kompletně zrekonstruovat veškeré stavební konstrukce,
podlahy, stěny a stropy. Máme novou elektroinstalaci, rozvody vody, dveře, opravené

odpady a kompletně nové vybavení. Tímto
bych chtěl poděkovat všem, zejména místním firmám, které zde odvedly v časovém
3
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presu obrovský kus práce. Jsou to:
Generální dodavatel (stavební práce, sádrokartony, podlahy, výmalba, voda, dveře
a dokončovací práce) – Stavby Šír & Suché
stavby Miroslav Šembera.
Elektroinstalace – Kudr & Paulů Elektro,
Odpady – Martin Gulík, Sanita – Plasteko,
Hardware/software – Jemmy Jan Jemelka,
Obklady a dlažby – S & R Real, Zdravotnický nábytek – Martines interiéry, Dřevěné dětské doplňky a nábytek –
Truhlářství Horáček & Exner, Jádrové vrtání
– fy Maleta, Reklama a informační systém
– Bora reklamy, Příprava, stěhování, úklid –
obecní zaměstnanci, Návrhy dětského nábytku, dispozice a celkový design – zdarma
moje manželka Monika.
Všem moc děkuji za výbornou spolupráci. Dětem a jejich rodičům přeju, aby

2 I 2022

tuto ordinaci museli navštěvovat co nejméně. A v případě její návštěvy, aby se zde
cítili spokojeně. Paní doktorce Dr. Yulii Rakhimbekové děkuji, že Studenec upřednostnila před jinými nabídkami, které byly
zajisté velice lákavé a že i přes složitou administrativu tuto nabídku přijala. Její pravou rukou bude zdravotní sestra Alena
Tůmová, která zde pracovala ještě s paní
doktorkou Václovou. Vám oběma přeju, ať
se Vám v ordinaci líbí a ať máte brzy plnou
kartotéku. Více informací k ordinaci naleznete na www.pediatrstudenec.eu. V letošním roce bychom chtěli naplánovat
rekonstrukci ordinace praktického lékaře
a paní zubařky. Rekonstrukce by pak probíhaly v příštím roce.
srovnávací fotografie – vlevo dřívější stav,
vpravo nový
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povodeň
Ve čtvrtek 17. 2. 2022 zastihla nejen naši
obec, ale celý region, povodeň. V obdobném rozsahu zde bylo tolik vody naposledy
v roce 1982. Jak rychle voda přišla, stejně
tak i odešla, nicméně i tak vznikly nejen
obci, ale i některým vlastníkům nemovitostí, majetkové škody. Nejhorší situace
byla ve Studenci na „dolence“, v části Pod
Táborem neboli U Dědečků a na Dolením
konci u Hrobařů. V těchto místech dosahovala hladina vody na silnici místy do výše
půl metru. Další kritická místa byla ve Studenci za továrnou, kde se voda přímo valila
od Bukovce, v Zálesní Lhotě v oblasti okolo
pily, pod areálem Zetka Strážník a. s. a na
mnoha dalších místech po celé obci. Veliké
poděkování zaslouží naši hasiči, kteří již od
ranních hodin jezdili po celé obci, čerpali
zatopené sklepy, rozmísťovali pytle s pískem a doslova si mákli až do večerních
hodin. Již tento den večer a následující dny
jsme poté jezdili po obci a zjišťovali vzniklé
škody. V některých lokalitách jsme nechali
bagrem vyčistit obecní toky. Pozvali jsme
firmu Ekolservis na vyčištění kanalizací.
Dále jsme apelovali na SÚS Libereckého
kraje ohledně pročištění příkopů a dosypání poničených krajnic. Pořídili jsme nový
vysoušeč vlhkosti a jeden a ten samý jsme
již druhý den po povodni obdrželi jako
sponzorský dar od firmy Stavby Šír. Marceli!
Děkujeme. Nyní máme tyto vysoušeče tedy
dva a budou sloužit pro potřeby místních
obyvatel při těchto krizových scénářích.
Dále jsme objednali protipovodňové pytle,
které ve spolupráci s hasiči naplníme
a budou tak připraveny k rychlému použití.
Nyní jsme dostali pouze pár pytlů z Jilemnice. Nemusím Vám říkat, jak je poté každá
minuta dlouhá, když čekáte na jejich dovoz.
6

Povodni, jako byla tato, se asi nedá zcela
ubránit, ale chceme dělat vše pro to, aby případná další povodeň byla méně decimující.
V návaznosti na to také stále jednáme s Povodím Labe ohledně úprav koryta potoků.
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Byť jsou zaměstnanci Povodí velice vstřícní,
mají právnicky více svázané ruce než my.
Dle jejich výkladů je pozemek potoka jejich,
avšak nevlastní na pozemku žádný majetek.
Jedná se totiž o přírodní tok. Přírodní tok
tedy nezná žádné nánosy a je tedy těžké
dobrat se k nějaké úpravě našich potoků.
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Nicméně během dubna máme naplánováno několik jednání a věříme v nějaký postup. Ještě jednou děkuji všem, kteří jste se
během povodně aktivně podíleli na spolupráci nebo jste svoji pomoc alespoň nabízeli. Doufejme, že máme s povodněmi zase
na dlouhý čas vybráno.

válka na ukrajině
S končícím obdobím covidu a s uvolňováním opatření jsme si všichni mysleli, že
se opět všechno vrátí do starých kolejí a že
nemůže být hůře. Těžko Vám budu popisovat, co se ve světě děje. Všichni asi sledujete různá zpravodajství a o celé situaci si
děláte obrázek každý zvlášť. Já bych ale
v souvislosti s touto událostí chtěl poděkovat všem občanům, kteří nabídli svoji
pomoc Ukrajině. Ať už finanční podporou
přes různé sbírky, materiálními sbírkami
a rovněž nabídkou ubytování ve svých domovech. Rovněž děkuji studeneckým
Skautům za uspořádání materiální sbírky.
Nabídek s ubytováním a s nejrůznější pomocí od Vás občanů chodilo každým

dnem opravdu mnoho a moc si toho
vážím. S rozmísťováním uprchlíků do ubytovacích zařízení to bylo velmi logisticky
náročné. Během několika hodin se nám
mnohokrát měnily informace, zda přijedou
nebo ne. Abychom byli připraveni na
rychlý přísun a dočasné ubytování, zřídili
jsme provizorní ubytovnu v zasedací místnosti ve lhotecké školce a nejedna rodina
ji pro přechodné ubytování využila. Následně jsme spolupracovali s pensionem
Trautenberk a se Sokolem Studenec, které
velice ochotně poskytly rychlé ubytování.
Stejně tak to bylo i s některými domácnostmi. Ještě jednou všem děkuji…
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soutěž o stavbu roku –
– hlasujte prosím
Liberecký kraj v letošním roce vyhlásil
Soutěž Karla Hubáčka – Stavba roku Libereckého kraje 2022, která se koná pod záštitou hejtmana Libereckého kraje Martina
Půty a člena rady pro řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování
Jiřího Ulvra. Obec Studenec ve spolupráci
s projekční firmou Chrama s. r. o. přihlásila
do této soutěže dvě stavby v obci Studenec, a to přístavbu ZŠ a MŠ Studenec a kabiny SK Studenec. Dne 31. 3. 2022 přijela
do naší obce odborná komise a jednotlivé
stavby hodnotila z hlediska architektury,
stavitelství, umístění do krajiny i v souvislosti s účelností.
V rámci soutěže je vyhlášena také cena
Anketa veřejnosti. Pro podporu těchto
projektů můžete hlasovat na www.stavbaroku.lk do 30. dubna 2022. Věnujte prosím
chvilku svého času tomuto hlasování
a podpořte prosím studenecké projekty.

podali jsme žádosti
o dotace
Začátkem března jsme podali žádost
o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje, Programu obnovy venkova na opravu místní
komunikace na Malé Straně. Dále jsme podali žádost o dotaci na zakoupení nových
ochranných prostředků pro hasičskou jednotku. Zda se žádostmi uspějeme se dozvíme během následujících týdnů.
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Nové máry
Nechci být cynik a nelida, ale musím
napsat, že jsme se věnovali i méně populárním záležitostem. Ve spolupráci s Římskokatolickou farností jsme zakoupili
dvoje máry na rakev. O veškeré zařizování
se postaral Mirek Hylmar, který nechal
máry zhotovit dle původních dřevěných ve
firmě SWS Tauchman. Jak mi pak pan
Tauchman psal „raději bych stavěl novou
porodnici než tohle, ale i takové věci jsou
potřeba“. Takže, Mirku, děkujeme.
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Co se bude dít…
do Zálesní Lhoty
přijede pouť
Kdy: 13.–15. května
Kde: v Zálesní Lhotě za kostelem
Co se bude dít: měly by přijet kolotoče
a o doprovodný program se postarají lhotečtí hasiči
Více na plakátech a na stránkách obce
Studenec.

pouť bude i ve studenci
Kdy: 24.–26. června
Více na plakátech a na stránkách obce
Studenec.

studenecké míle
Po dvouleté výluce se nám snad podaří
pokračovat v tradici soutěže historických
vozidel Studenecké míle. V současné době
máme téměř vše připraveno, a tak mi dovolte, abych se s Vámi podělil o některé detaily. Je vidět, že dva roky nečinnosti
veteránistům chyběly a během dvou
týdnů kompletně naplnili startovní listinu.
Nyní máme tedy přihlášeno 200 motorových vozidel. Jako každým rokem soutěžící
čeká vyjížďka veteránů do Krkonoš. Pro letošek jsme vybrali již osvědčené Janské
lázně. Získali jsme povolení k vjezdu až do
samotného centra lázeňského areálu. Již
od ranních hodin pro Vás bude připraveno
bohaté občerstvení, které každoročně připravují studenečtí hasiči. Dopolední i odpolední program bude doprovázet živá
hudba nejrůznějších žánrů. Pro děti bude
připraven skákací hrad a pokochat se budete moci ukázkou historické zemědělské

techniky. Součástí akce by měla být i statická vojenská ukázka. Vzhledem k aktuální
situaci na Ukrajině nechceme předvádět
živé ukázky. Pokud se vše vydaří, bude na
Vás čekat vybavený vojenský lazaret. Večer
se koná Pomílová zábava v režii SK Studenec. Pořadatelé se těší na Vaši účast.
Program:
8.00–10.00 – prezentace (pouze pro
předem přihlášené)
9.00–11.00 – kapela Crazy Dogs (hudba
50. let ve stylu Šakalí léta)
11.15 – rozprava před startem
11.30–13.00 – start vyjížďky do Krkonoš (Žďár, Roztoky, Kruh, Jilemnice,
Vrchlabí, Janské Lázně)
15.00–17.00 – odpolední program –
hudební skupina Adaptace (rock)
17.30 – závěrečný ceremoniál (vyhlášení vítězů v kategoriích)
20.00–2.00 – Pomílová zábava – Vaťák
& Megaděs (pořádá SK Studenec)

Oprava střechy
na školní jídelně
Od 25. dubna 2022 začneme opravovat
střechu na školní jídelně. Realizace by měla
být ukončena do konce září 2022. V souvislosti se stavebními pracemi by neměl být
omezen provoz okolo školy. Rovněž jídelna
pro cizí strávníky bude stále v provozu. Žádáme Vás o dodržování zákazu vjezdu za
budovu školy.
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hasiči dostanou nové
přilby
Naše jednotka JSDH obce Studenec je
zařazena do kategorie JPO III. Má celkem
18 členů a mimo výcviků, školení a práce
na hasičské technice se účastní mnoha výjezdů. Naši hasiči vyjíždějí k požárům, technickým pomocem, dopravním nehodám,
pátracím akcím a k mnoha dalším událostem na žádost KOPIS – operačního střediska HZS LK. Mimo to se hasiči často účastní
technické pomoci na žádost starosty či
místostarosty v naší obci. Naposledy jsme
hasiče využili například při ucpané kanalizaci, spadlém stromu za hřbitovem nebo
při likvidaci sršní. Tato dobrovolná činnost
je nejen velice časově náročná, ale často
i riziková. Z těchto důvodů musíme
neustále obměňovat a modernizovat hasičskou výzbroj a výstroj. Současným hasičským přilbám prochází expirace, jsou
opotřebované, nepohodlné, a především
nejsou kompatibilní s novou dýchací technikou, což je při zásahu ten největší problém. V letošním roce chceme členy
jednotky vybavit nejmodernějšími hasičskými přilbami Gallet F1 XF. Jsou to přilby,
které využívá většina profesionálních jednotek po celém světě. Tyto přilby zabezpečí lepší komfort pro hasiče, větší
bezpečnost, a především budou pasovat
na moderní dýchací přístroje všech renomovaných výrobců. Měl jsem tu čest být
asi devět let členem naší jednotky. Při práci
u PČR jsem při pátracích akcích s naší jednotkou často spolupracoval. Nyní činnost
naší jednotky vnímám trochu z jiného úhlu
pohledu, jakožto starosta. Ze zkušeností
s touto jednotkou mohu zcela oprávněně
říci, že máme jednu z nejlépe připravených
jednotek v širokém okolí. Tito členové jsou
10

perfektně vyškoleni, vyzbrojeni a na výjezdech odvádějí plnohodnotnou práci profesionálních hasičů. Za toto patří veliké
poděkování všem členům jednotky,
a především veliteli JSDH obce Studenec
Josefu Vanclovi. Přál bych každému starostovi, aby měl za sebou takový profesionální tým, který je ochoten kdykoli
pomoci.

Nové kanceláře na Oú
V současné době pracujeme na přípravě rekonstrukce kanceláří na OÚ.
Chceme nově vybavit kancelář účetní
a místostarosty. Ne, že by se nám zde
špatně žilo, ale doufáme, že se po této rekonstrukci budete například při ověřování
podpisů na úřadě cítit komfortněji.

Závěrem…
Za vedení obce Vám přeji hlavně
mnoho zdraví a těším se na setkání během
jarních akcí.
Mgr.TomášChrtek,starosta

Studenecký zpravodaj
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NOvý hasIčský autOmObIL
Po dlouhé době, kdy jsme na jaře roku 2021 podali žádosti o dotaci na nový dopravní
automobil pro naši hasičskou jednotku, byl automobil konečně dodán. Žádosti byly adresovány na Generální ředitelství hasičského záchranného sboru a na Liberecký kraj. V obou
případech jsme byli úspěšní. Příspěvek byl 400 000 Kč od GŘ HZS a 350 000 Kč od Libereckého kraje, zbytek rozdílu vysoutěžené ceny hradí Obec Studenec t. j. 549 263 Kč. Výběrové řízení, jak již bylo uvedeno
ve Studeneckém zpravodaji, vyhrála firma Auto Trutnov. Za
nabídkovou cenu 1 299 263 Kč, s termínem dodání do 31. 3.
2022. Vzhledem k výrobním obtížím (výpadek dodávek kvůli
covidu) dodavatel zakázky avizoval zpoždění dodávky až
k nejzazšímu termínu realizace. Byli jsme proto v napětí, zda
nebudeme muset prodlužovat termín realizace. Naštěstí vše
dopadlo dobře a 29. 3. 2022 nám byl automobil předán
v sídle dodavatele v Trutnově. Nyní nám zbývá zpracovat vše
administrativně, aby mohl být nový automobil zařazen do
integrovaného záchranného systému a sloužit, jak našim hasičům, tak zejména občanům při záchraně osob a majetku.
Ing.MartinMühlbach,místostarosta
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Z jedNáNí ZastupI
První jednání studeneckých zastupitelů
se v letošním roce konalo 7. února za účasti
13 zastupitelů a jednoho občana. Schváleny byly dva body: požadavky týkající se
změny územního plánu v souvislosti s investičním záměrem vybudovat byty v budově staré školy v Zálesní Lhotě a obecně
závazná vyhláška o nočním klidu, která zohledňuje konání společenských akcí v obci.
V následné diskusi pan starosta poděkoval bývalému starostovi za snahu najít
dětského lékaře a popsal rekonstrukci dětské ordinace, u které se s postupným odhalováním závad navyšují náklady.
V budoucnu bude nutné zrekonstruovat
rovněž ordinace praktického a zubního lékaře a při změně nájemníků budou potřeba i opravy bytových jednotek.
Pan místostarosta představil novou
společnost EKO Jilemnicko s. r. o. a nové
podmínky svozu odpadů.
Pan Jiran informoval za Zetku Strážník
o vyhrnování obecních cest a poprosil
o shovívavost kvůli letošnímu proměnlivému počasí a nerovnostem asfaltu. Pan
starosta mu poděkoval za výbornou spolupráci a nastínil plán oprav místních komunikací pro letošní rok.
O měsíc později, 14. března, proběhlo
druhé zasedání, kterého se zúčastnilo
12 zastupitelů a 6 občanů.
Během něj byl schválen jak rozpočet na
rok 2022, tak střednědobý výhled rozpočtu
na roky 2023 (příjmy 23,7 mil. Kč, výdaje
23,8 mil. Kč) a 2024 (příjmy 25,05 mil. Kč, výdaje 26,3 mil. Kč).
Podle návrhu finančního výboru byly přiděleny dotace místním sportovním organizacím. Z celkového příspěvku 600 tis. Kč
12

obdrží Sportovní klub Studenec 259 tis. Kč,
Sokol Studenec 83 tis. Kč, Školní sportovní
klub Studenec 74 tis. Kč, SDH Studenec
64 tis. Kč, Orel Studenec 51 tis. Kč, Sokol Zálesní Lhota 26 tis. Kč, Tenisový klub Studenec
26 tis. Kč, Studenečáci, cykloparta z Krkonoš,
12 tis. Kč a SDH Zálesní Lhota 5 tis. Kč.
Zastupitelé také odsouhlasili příspěvek
městu Jilemnice na rok 2022, který je vázaný na poskytování pečovatelské služby
v obcích v jilemnickém správním obvodu.
V současnosti se projednává Změna č. 2
územního plánu Studenec, která je podmíněna zpracováním vyhodnocení vlivů na
životní prostředí. Zastupitelstvo rozhodlo,
že do dokončení této změny bude sbírat
nové návrhy na další změnu územního
plánu. Poté nové návrhy posoudí a zvolí
další postup. Rozhodnutí se nevztahuje na
žádosti uplatněné ve veřejném zájmu.
První studenecké čestné občanství
bylo uděleno Mons. Karlu Exnerovi, narozenému ve Studenci 21. prosince 1920.
V dalších bodech zastupitelé schválili:
– žádost o bezúročnou půjčku 3 mil. Kč
Římskokatolické farnosti Studenec,
– jmenování Ing. Jany Novákové a Ing.
Marie Tauchmanové do školské rady,
– smlouvy týkající se věcného břemene
a umístění stavby,
– prověření návrhu na změnu územního
plánu během zpracování jeho příští
změny,
– vzali na vědomí vyhodnocení hospodaření Fondu rozvoje bydlení za rok 2021
a zprávu finančního výboru.
V diskusi pan starosta oznámil, že pan
Petr Junek, ředitel školy, požádal ke konci
letošního července o ukončení pracovního
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teLstva Obce
poměru. Na místo bude vyhlášen konkurz.
Následně zmínil nedávné povodně,
během nichž nedošlo k vážnějším škodám
(největší problémy byly s ucpanými kanály
a propustky), a informoval o jednáních
s Krajskou správou silnic LK a s Povodím
Labe ohledně oprav a předcházení takovým situacím. Navrhl také pořídit pytle
s pískem proti vytopení domů a sklepů.
Rovněž poděkoval panu Marcelu Šírovi
za to, že obci věnoval vysoušeč, který po povodních mnoha lidem pomohl. Obec díky
tomu vlastní již dva vysoušeče vlhkosti.
Dalším bodem diskuse byla přítomnost
ukrajinských uprchlíků, pro které bylo ve
školce v Zálesní Lhotě připraveno dočasné
ubytování. Zaznělo poděkování sokolům
za poskytnutí bytu v sokolovně a místním

občanům, kteří nabídli ubytování ve vlastních domech.
Důležitá informace se týkala znovuotevření dětské ordinace, zřejmě bude dostatek dětí, které budou s rodiči dětskou
ordinaci navštěvovat.
Z obecních akcí v letošním roce pan
starosta zmínil intenzivně připravované
Studenecké míle a dále pouť, možností je
i obnovení pouti v Zálesní Lhotě.
Pan Jiří Ulvr se zeptal na názor na vyvěšení ukrajinské vlajky na budově OÚ. Reakce
byly různé, ale při neformálním hlasování
byli pro jen tři členové zastupitelstva.
Závěrečné téma představoval jasan na
místě „U Lípy“, který je zásadně poškozen
houbou, a bude proto pokácen při rekonstrukci mostku a křižovatky.

ŽIvOtNí jubILea NašIch ObčaNů
leden 2022
70 let
Ivana Tomášová, Studenec 108
Marie Albrechtová, Studenec 313
Květuše Tauchmanová, Studenec 170
75 let
Marcela Bačová, Studenec 38
Václav Šedivý, Studenec 302
80 let
Marie Víznerová, Studenec 126
Soňa Tauchmanová, Studenec 5
91 let
Miluška Kalenská, Studenec-Rovnáčov 51
92 let
Miluška Janků, Studenec 205
93 let
Josef Havel, Studenec 294

únor 2022
70 let
Alena Štefanová, Studenec 43
Ludmila Slavíková, Studenec 135
75 let
Miroslav Kobrle, Studenec 125
93 let
Zdenka Jebavá, Studenec 35
březen 2022
70 let
Marie Kubová, Zálesní Lhota 95
91 let
Jaruška Kloučková, Studenec 12
zlatá svatba
Vlasta a Václav Šabatovi, Studenec 351
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví
a hodně životní pohody do dalších let.
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Odpadové hospodářství
ve studenci od dubna 2022
Jak už bylo dříve oznámeno, od 1. 4. 2022 přešla obec Studenec s ostatními obcemi
Jilemnicka k nové svozové společnosti EKO Jilemnicko s. r. o. Nová svozová společnost
postupně upustí od svozu plechových nádob. Důvody jsou dva. 1. plechové popelnice
se nedají čipovat. 2. riziko výsypu žhavého popela do svozového KUKA vozu a nebezpečí
následného vznícení. Uživatelům plechových popelnic budou tyto nádoby postupně
vyměněny za plastové. Ačkoli obec má evidenci nádob, žádáme majitele plechových
popelnic o nahlášení k výměně do 10. 5. 2022 na telefonu 481 595 213, aby se nestalo,
že taková nádoba v budoucnu nebude vyvážena. Všem ostatním budou od dubna do
30. 6. 2022 popelnice očipovány a přeznačeny logem nové společnosti EKO Jilemnicko.
Do oběhu také přicházejí nové pytle s logem EKO Jilemnicko, staré pytle s logem Marius
Pedersen nevyhazujte, budou po přechodnou dobu dále sváženy (nejdéle do 31. 12.
2022). Pokud je to možné, označte své nádoby jménem a č. p. pro snadnější identifikaci
při novém přelepování.
Ing.MartinMühlbach,místostarosta
cena za vodné a stočné v roce 2022
poplatek byl splatný do konce února 2022
Vodné 33 Kč/m3 (30 Kč bez DPH 10%) a stočné 33 Kč/m3 (30 Kč bez DPH 10%) pro nemovitosti napojené na obecní čistírny odpadních vod a septiky obecních budov. Snížené stočné
ve výši 16, 50 Kč/m3 (15 Kč bez DPH 10%) pro občany, kteří jsou napojeni na obecní směsné
kanalizace.
poplatek ze psů
poplatek byl splatný do 31. 3. 2022
Sazba poplatku činí ročně: za prvního psa 200 Kč
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300 Kč
poplatek za odpady
poplatek je splatný do 30. 6. 2022
Sazba poplatku činí ročně: 650 Kč/os. trvale přihlášená
650 Kč/chalupáři (čp)
Poplatky lze platit v kanceláři na OÚ nebo na účet číslo 261128774/0600.
Variabilní symbol ve tvaru XX999, kdy XX je kód území (10 = Studenec, 20 = Rovnáčov, 30 =
Zálesní Lhota), a 999 je číslo popisné např. 10327, 20045, 30027)
poplatek za hrobové místo
Nájem a služby spojené pro hrobové místo:
Nájem a služby spojené
pro urnové místo:
42 Kč/rok Nájem za hrobové místo: 7 Kč/rok
Nájem za hrobové místo:
7 Kč/rok Služby s nájmem spojené:13 Kč/rok
200 Kč krát plocha hroSlužby s nájmem spojené: 35 Kč/rok Nájem na dobu 10 let:
bového místa.
Nájem na dobu 10 let celkem: 420 Kč
Na úhradu za hrobové místo přijde složenka, tu lze zaplatit v kanceláři na OÚ nebo
na účet číslo 261128774/0600. Variabilní symbol bude uveden na složence.
14
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sbĚr NebeZpečNÉhO Odpadu a eLektrOZaříZeNí
studenec Zálesní Lhota 23. dubna 2022
NObudesbírán u Svatých 10.30
od2.4.2022do25.6.2022u Kynčlů10.45
každoudruhousobotuve u samoobsluhy10.55
sběrnémdvořev Kruhovce u hospody 11.05
u továrny11.15
nakřižovatce11.25
Se svým odpadem si každý musí přijít osobně!
Sběr je zdarma pouze pro občany našich vesnic a pro majitele nemovitostí na území našich vesnic! Sběr
nemohou použít právnické osoby a osoby fyzické oprávněné k podnikání.

pozor! pneumatiky jsou sbírány pouze bez ráfků.
pneumatiky z nákladních vozidel a traktorů nebereme!
elektrozařízení = všechno co je na elektrický proud nebo na baterie
Kontejnery na komunální odpad budou umístěny v Zálesní Lhotě od 6. 5. do 8. 5. 2022 u skladovací haly
ZETKY Strážník a. s. za kostelem! Ve Studenci budou kontejnery umístěny ve sběrném dvoře v Kruhovce
u haly každou druhou sobotu od 2. 4. 20221 (16. 4., 30. 4., 14. 5., 28. 5., 11. 6.) do 25. 6. 2022 od 9 do 12
hod. Uložení odpadu do kontejneru bude možné pouze pro občany Studence a Zálesní Lhoty, pro majitele
nemovitostí na území našich vesnic a po předložení občanského průkazu!
Děkujeme. OÚ Studenec

termíny svozů komunálního a tříděného odpadu
kvĚteN
pondělí
čtvrtek
pátek
čtvrtek

2. 5. 2022
5. 5. 2022
13. 5. 2022
19. 5. 2022

pátek

27. 5. 2022

1. PONDĚLÍ V MĚSÍCI – pytle kov +tetrapak
tříděnÝ odpad – pytle plast + konteJnery
směsnÝ komunální odpad
tříděnÝ odpad – modré a Žluté popelnICe,
pytle plast, konteJnery
směsnÝ komunální odpad

červeN
čtvrtek
pondělí
pátek
čtvrtek

2. 6. 2022
6. 6. 2022
10. 6. 2022
16. 6. 2022

pátek
čtvrtek

24. 6. 2022
30. 6. 2022

tříděnÝ odpad – pytle plast + konteJnery
1. pondělí v měsíCI – pytle kov +tetrapak
směsnÝ komunální odpad
tříděnÝ odpad – modré a Žluté popelnICe,
pytle plast, konteJnery
směsnÝ komunální odpad
tříděnÝ odpad – pytle plast + konteJnery
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Výlety do studenecké
nový administrátor. Dne 8. října přistěhoval se na studeneckou faru nový administrátor Josef Šorm. Jest zdejším rodákem
a narodil se 7. února 1889 v čp. 157. Studoval na gymnasiu v Mladé Boleslavi a pak
seminář v Hradci Králové, kde byl v roce
1912 vysvěcen. Jeho prvním působištěm
byla Rokytnice nad Jizerou. Odtud odešel
do světové války, ve které pobyl 3 roky. Dostal se do italského zajetí, ze kterého se
vrátil s 28. domobr. praporem v červnu
1919. Z vojenské služby propuštěn byl dne
13. listopadu 1919. Pak pobyl krátce jako
kaplan v Novém Bydžově. Odtud odchází
za českého kaplana do Trutnova a v roce
1928 stal se farářem ve Zlaté Olešnici. Po
záboru pohraničí stěhuje se na zdejší faru
na uprázdněné místo po faráři Josefu Žítkovi.
Četnická stanice. Dne 9. října zřízena byla
ve Studenci opět četnická stanice šestičlenná. Velitelem stanice byl do 24. listopadu
vrchní četnický strážmistr Josef Bakeš a od
tohoto dne vrchní četnický strážmistr Jan
Prchala. Četnická stanice umístěna byla
v hostinci u Kovaříků, čp. 279 a přemístěna
byla do zdejší obce z Tanvaldu.
autobusové linky. Jelikož byla státní silnice Horka–Nová Paka dvakráte přerušena
novou hranicí, nemohl od 10. října po této
silnici jezditi státní autobus na lince Dolní
Kalná–Jičín. Autobus jezdil proto od tohoto dne na Studenec, Žďár, Karlov, St.
Paku atd. do Jičína, dvakrát denně tam
i zpět. Tento autobus vozil také veškerou
poštu pro zdejší pošt. úřad ze Staré Paky.
16

Dne 20. října uvedena byla v činnost také
dopravní autobusová linka Jilemnice–
Praha, která vedla přes Studenec. Žel, že se
toto spojení dlouho neudrželo.
Finanční stráž. Dne 12. října zřízeno bylo
ve zdejší obci oddělení finanční stráže,
které sem bylo přeloženo z Horní Poustevny u Šluknova. Kancelář byla umístěna
v hostinci paní Fr. Mejsnarové, čp. 176.
Správcem finančního oddělení stal se
vrchní respicient finanční stráže Ludvík
Boček. Toto oddělení mělo 11 členů a celní
služba byla konána od 13. října.
Celní úřad. Dne 13. října zřízen byl pro styk
s Německem po silnici Studenec–Lhota
Zálesní ve zdejší obci celní úřad a umístěn
byl v hostinci na Špici, čp. 122 v místnosti
obecního archivu. Jelikož však na německé
straně zřízen byl celní úřad až 5. dubna
1939, zahájil celní úřad svoji činnost až
tímto dnem, kdy byl teprve na silnici Studenec–Lhota Zálesní–Vrchlabí povolen
provoz.
V měsíci březnu 1939 postavena byla pro
celní úřad dřevěná bouda u hraniční čáry
po levé straně silnice. Tam se dne 5. dubna
1939 přestěhoval celní úřad ze Špice.
V této místnosti byl i celní úřad německý
do té doby, než postaven byl na německé
straně celní úřad, což trvalo asi dva měsíce.
V této místnosti konala současně službu
i četnická pasová kontrola.
28. říjen prohlášen byl letos vládním nařízením za den pracovní. Nepracovalo se však
nikde. Pokud museli lidé do úřadů a děti
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42 I rok 1938

dokončení

bez jazykové úpravy

do škol, šlo se ve svátečním obleku.
Nový president republiky. Dne 30. listopadu zvolilo Národní shromáždění nového
presidenta republiky, dosavadního presidenta Nejvyššího správního soudu doktora
Emila Háchu, který byl určen jako jediný
kandidát pro tento úřad. Celkem bylo odevzdáno 312 platných hlasů a z nich 272 pro
Háchu. Jako dokument toho, jak si národ
cenil této presidentské volby, uvádím zde
vtipnou říkanku, která se rozšířila mezi
lidem hned druhý den po volbě:
„Hácha je 1. (prvým) presidentem
2. (druhé) republiky, dosazený z vůle
3. (třetí) říše se souhlasem
4. (čtyř) velmocí. Je
5. (pátým) kolem u vozu a jest mu
67 (šedesát sedm) let. “
Více slov k tomu není třeba.
rozchod politických stran. Během měsíce prosince dochází k rozchodu všech
politických stran. Občanstvo je nuceno
sdružiti se do 2 polit. stran státem povolených, a to strany národní jednoty a strany
práce. Ve Studenci došlo k utvoření pouze
jedné, a sice strany národní jednoty. Později byly však i tyto dvě strany zlikvidovány
a utvořeno Národní souručenství. Vedoucím tohoto souručenství stal se Josef Karásek čp. 19.
obecní cesty, oprava. Obecní zastupitelstvo ve schůzi 5. března 1938 schválilo dodatečně upravenou obecní cestu od
Jiranových po Karla Jebavého a postavení
betonového mostku nákladem 4665,10 Kč.

Tato cesta byla upravena, vyštětována
a betonový mostek byl zřízen podle regulačního plánu potoka Olešky. V téže schůzi
schválena byla ve výstavbě se nalézající
úprava obecní cesty po kopci k Nouzovu.
I tato cesta byla řádně upravena.
Částečně byla upravena i obecní cesta na
Smítech. Byla jen rozšířena, štětována nebyla.
Oprava cesty po Nouzově a na Smítech
dála se v rámci nouzových prací.
počasí. Konec léta a podzim letošního
roku byl velmi deštivý. Od 12. srpna do 10.
září nevyskytly se dva dny za sebou, ve kterých by nepršelo. Dne 10. září byl proto na
polích ještě neposekaný oves. Se sušením
otav započato bylo také až po 10. září, kdy
se počasí částečně zlepšilo.
Dne 17. prosince nastaly náhle mrazy, teploměr klesl na -18° C. Trvaly však jen 4 dny.
Pak stoupla teplota a teploměr pohyboval
se až do konce roku těsně kolem 0°C.
obyvatelstvo. V roce 1938 narodilo se ve
Studenci 29 dětí, zemřelo 31 osob a uzavřeno bylo 5 sňatků. K 31. 12. měl Studenec 1717 obyvatel, z toho 842 mužů a 875
žen. Obyvatelstva přibylo následkem zřízení četnické stanice, oddělení finanční
stráže a přistěhováním ze zabraného
území.
V obci pracovalo se průměrně na 109 ručních stavech.
Včelaři měli v obci 97 rojů včel.
Z obecní kroniky připravila
Ing. Helena Soukupová
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Z rOZhLasOvÉhO archIvu

josef valkoun:
O domácké práci
tkalců (24. 2. 1941)
Josef Valkoun byl dlouhá léta učitelem na jilemnické Střední škole tkalcovské a zároveň podporovatelem a propagátorem podkrkonošské textilní výroby. Za druhé světové války mu Český rozhlas umožnil o této problematice třikrát promluvit do mikrofonu,
když pro studeneckou historii má největší význam jeho přednáška z 24. února 1941,
která nesla název O domácké práci tkalců. Text tohoto proslovu se dochoval v rozhlasovém archivu a jeho přepis si může čtenář níže prostudovat. Valkoun ve své přednášce
vysoko ocenil zručnost domácích tkalců ze Studence, Horní Branné a celého Jilemnicka,
neboť jejich výrobky v minulosti šířily dobré jméno podkrkonošského kraje po českých
zemích i Evropě. Zároveň je z Valkounovy přednášky cítit určitá lítost nad vymizením
ručních tkalcovských stavů z mnoha podkrkonošských stavení, a to v důsledku mechanizace výroby a jejího soustředění v továrnách. Je však zajímavé, že Valkoun registruje
určité oživení domácí tkalcovské práce v posledních dvou letech a dokonce jí věští velkou budoucnost. Tu bude ovšem nutné podpořit spotřebitelským zájmem o domácí
tkalcovské výrobky, zlepšením sociálního postavení domácích tkalců a zdokonalením
jejich odborového zastoupení. Zdárné uskutečnění tohoto podniku zároveň Valkoun
v době německé okupace prezentoval jako počin, jímž několik tisíc domácích tkalců z Jilemnicka významně prospěje celé české národní společnosti.
Když Valkoun v únoru 1941 pronášel do mikrofonu svou optimistickou vizi dalšího
rozvoje domácího tkalcovství na Jilemnicku, nemohl tušit, že o sedm let později dojde
v Československu ke komunistickému puči, který bude mít pro tento podkrkonošský
způsob obživy naprosto ničivé důsledky. Koneckonců sama naše obecní kronika hned
v šestém zápise z roku 1949 registruje znárodnění firmy Fejfar a Mládek a likvidaci dalších
menších tkalcovských živnostenských podniků: Všechny tyto závody dávaly zpracovávat
materiál (přízi, bavlnu, hedvábí) ve mzdě domácím tkalcům na ručních, poslední dobou u některých tkalců i zmechanizovaných stavech. Studenecká kronika posléze lapidárně shrnuje: Zánikem soukromého tkalcovství po živnostensku u nás i jinde skoncovala staletá
tradice domácích tkalců „na cukr – na kafe“ ve Studenci. Domácí tkalci a šičky i jejich dosavadní zaměstnavatelé byli zároveň přemístěni zejména do znárodněné továrny Fejfar
a Mládek, která se tehdy stala pobočkou závodů Lenka Mladé Buky.
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Josef Valkoun: O domácké práci tkalců (24. 2. 1941, 13:40):
Domácího tkalce – nositele prastaré ruční výroby poctivého českého plátna, jemných
damašků, ručníků a kapesníků, nelze si odmysliti od jeho rodného Podkrkonoší. Každá víska,
ať schoulená při potoku v táhlém údolí, nebo roztroušená po větrných strmých stráních, vyráběla svérázný a samostatný druh zboží. Podnikatelé pomocí faktorů mívali v jednotlivých
vsích tkalce, kteří jim tkali žádané druhy tkanin. Tak např. ve Studenci byli v 90. letech minulého století pověstní tkalci plyšů, později zruční tkalci vzorového zboží damaškového, proto
také Studenec, známá „vesnice tkalců“, má dosud největší počet žakárských stavů, na nichž
se pracují bohatá a velmi těžká vzorová díla.
A sláva jiné tkalcovské vesnice Horní Branné a jejích známých kapesníků sahá hluboko
do českých dějin. Dnes již slavná tradice těchto kapesníků zašla, neboť z někdejších několika
set kapesničkářů zbyla jich tu hrstka. Tito poslední mohykáni se drží houževnatě svého kraje
– nezradí a neopustí nikdy zděděné povolání, třebaže mnozí – zvláště mladší – odcházejí do
továren, aby snadněji vydělali na horách trpce zasloužený chléb.
Výrobky domáckého průmyslu textilního kraje jilemnického jsou tak jakostní, že překonávají všechny hradby a stále jdou do světa. Na budoucnost nemusí jilemnický domácí průmysl textilní hledět černě. I ten zbytek z někdejšího slavného průmyslu ručního tkalcovství
má takové pracovní podmínky, aby mohl býti dnes i v budoucnosti dobrým přínosem našeho
hospodářství. Při dobré práci a zajištěném odbytu svých výrobků má Jilemnicko před sebou
dobrou budoucnost. Jistě bude i nadále dobrou reklamou pro náš národ každý kapesník
a ubrus, neboť má v sobě záruku kvality krkonošské rukodílné výroby.
Rukodělné výrobky pro svou jakost, poctivost v provedení a důkladnost přicházejí opět
ke cti. A bylo by hrubým nevděkem, kdybychom nedovedli kupovati poctivou českou práci
tím spíše, když tím podporujeme naše horské, nezasloužené strádající tkalce.
V posledním desetiletí zmlklo ovšem mnoho ručních stavů v Podkrkonoší – utichla jednotvárná píseň přinášející skrovný chléb do doškových chaloupek –, utichla, ale nezmlkla
docela. Postupující soumrak nad ručními stavy v posledních dvou letech přehlušila opět starodávná rachotivá melodie „na cukr – na kafe – na petrolku“ a domácí tkalci trousí se opět
s ranečkem na zádech a sukovicí v ruce po zasněžených kopcích, aby odvedli s láskou utkané
dílo.
Ruční tkalcovina nezahyne – zájem o ručně utkané zboží stoupá a jilemnický domácí
textil uspokojí poptávku po každém druhu zboží. Dovedné ruce ručního tkalce vyrábějí
plátno hrubonitné i velmi jemné stejně jako veškeré textilie pro domácí potřebu, ať jest to
utěrka, ručník, ubrus, ubrousek, osuška, prachovka, kapesník či tkaniny na povlaky, ložní
soupravy nebo spodní prádlo, flanel košilový, zefír, popelín, prostě vše, u čeho je podkladem
výroby příze lněná, bavlněná, umělé hedvábí a buničitá vlna. Na Jilemnicku se vyrábějí tkaniny nejlacinější, ale i látky nejkvalitnější, nejdražší, které mohou býti srovnány s tkaninami
cizího původu, za nimiž nezůstávají pozadu ani v jakosti, ani ve vzorku, ani v provedení.
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Již nyní před jarem musíme pamatovat, v čem doplniti mezery v našem prádelníku, šatníku i v domácnosti. Vyspělý domácí průmysl z našeho Podkrkonoší vyhoví Vašim požadavkům a nabízí se jako spolehlivý dobrý zásobitel. Věnujte mu svůj zájem – obvodní komise
domácí práce textilní v Jilemnici Vám dobře poradí.
Národohospodářské sbory krajové spolu s obvodními komisemi domácké práce jsou
dobrým předpokladem pro provádění hospodářských opatření, jež zapojí všechny kraje do
spravedlivé a harmonické spolupráce.
Domácké dělnictvo pevně věří, že hospodářské i sociální poměry v domáckém průmyslu
textilním budou zase dobré. Svou víru projevilo již tím, že vybudování odborové organisace
domáckého dělnictva textilního není prázdnou agitační frází. Je to úkol, kterého jest nutno
dosáhnouti pro zdárný hospodářský a sociální vývoj domáckého dělnictva všech oborů. Jednotná organisace zaměstnavatelská a zaměstnanecká nejsou a nemohou býti dva protichůdné tábory, nýbrž výslednicí zásady: žít a nechat žít.
Domáckému tkalci neb šičce se musí dostat za práci tolik, aby mohli býti živi za výdělek
při odvedení práce jim vyplacený. Musí s nimi býti slušně zacházeno a dbáno všech zákonných ustanovení o domácké práci podle zákona z roku 1919 a 1920.
Zaměstnavatel musí vidět v domáckém dělníku spolupracovníka, který svou prací tvoří
hodnoty, které zaměstnavatel prodává s příslušným ziskem. Aby dosáhl zisku, musí míti práci
domácího dělníka a musí se proto na tkalce nebo šičku dívati jako na své spolupracovníky.
Ruční tkadlec nezávidí svému zaměstnavateli jeho hospodářský vzestup. Podnikatel nebo
faktor však musí pochopit, že i ruční tkadlec chce žít a že má své hospodářské i kulturní potřeby, které může uhájit jen tehdy, když jeho práce jest spravedlivě hodnocena.
Jednotná odborová organisace všech domáckých dělníků domácké práce textilní může
k tomu přispěti měrou velmi podstatnou. Je zárukou, že bude hájiti dobré právo své skupiny,
respektujíc zároveň právo organizační druhých skupin.
Domácké dělnictvo podkrkonošského kraje se již postavilo po bok ostatním organisovaným stavům národní pospolitosti a hlásí se jako celek o svůj podíl na práci i odpovědnosti
na půdě hospodářské, sociální i kulturní výstavby v našem národě. Toto poznání a rozhodnutí domáckého dělnictva z jilemnického kraje vstoupiti do národní pospolitosti jako nová
složka do veliké rodiny organisovaného textilního dělnictva v Jednotě dělnictva textilního
průmyslu se sídlem v Praze budiž příkladem domáckému dělnictvu i v ostatních krajích naší
vlasti.
Propagací v tisku, rozhlase, ve filmu, vzornou organisací dělnictva samotného se nám
podaří rozšířiti a přivésti k rozkvětu rukodělnou textilní výrobu našich hor. Tím zachráníme
nejen 4000 poctivých českých rukou horských tkalců a šiček, ale svéráznou výrobu, jež kdysi
nesla slávu Podkrkonoší a českého plátna do celé téměř Evropy a přinesla i zdar své vlasti.
TomášPánek
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Zprávy
Zš a mš studeNec
Školní úvodní zprávy nemohou začít ničím jiným než ukrajinským pohledem na svět.
Můžeme diskutovat o příčinách a souvislostech, sledovat neustálý tok nových překvapujících a často pro nás neuvěřitelných zpráv. Nad všemi diskusemi ční jediný argument,
jde o napadení suverénního státu a porušení veškerých mezinárodních práv. V případě
bývalého Sovětského svazu a dnešního Ruska to sice není nic nového, ale sféra ruského
zájmu se přesunula zcela jiným a nám nebezpečným směrem. V souvislosti s touto situací vystupuje do popředí otázka objektivností informací, působení veškerých medií a sociálních sítí. Určitě mnozí o řadě zpráv mohou pochybovat, ale těžko věřit představitelům
a informačním kanálům státu, ve kterém existuje pouze jedna pravda, jiný názor je lží
a je trestán drakonickými tresty. Pro ilustraci je možno porovnat dva sousední regiony
s odlišnou „podobou“ občanských práv (Finsko × Karélie, Aljaška × Čukotka, Japonsko
× Sachalin, Německo × Kaliningradská enkláva) a objektivní člověk si musí vytvořit obrázek sám. Opět se přesvědčujeme o tom, jakou nadčasovost přinášely písně Karla Kryla
a především jeho Divný kníže, opět se ve výrocích některých ruských představitelů přesvědčujeme o tom, že na Ukrajině se bojuje skutečně o Evropu a tím i o nás.
I z těchto důvodů studenecká škola podporuje Ukrajinu nejen slovně, ale i konkrétními činy. Tato podpora ale vychází i z dřívější spolupráce, neboť první žák z Ukrajiny nastoupil do naší školy již v roce 2005 a v dalších letech se rozvíjela spolupráce se školou
ve Ždenijevu v Zakarpatí. Žáci této školy navštívili studeneckou školu a na oplátku studenečtí žáci poznávali odlišnosti života v této části Ukrajiny. Většina účastníků této výpravy na tuto dobu ráda vzpomíná a někteří jsou se svými ukrajinskými „spolužáky“ stále
v kontaktu.
Nejaktuálnějším projevem pomoci je postupné začleňování ukrajinských dětí do studenecké školy. Ke dni uzávěrky tohoto čísla Studeneckého zpravodaje poskytla studenecká škola školní azyl 10 ukrajinským dětem různého věku od 4 do 15 let. Jsme
přesvědčeni o tom, že společná výuka obohatí i žáky studenecké školy a především jim
pomůže pochopit současnou situaci.
Začlenění ukrajinských dětí do studenecké školy nebude mít v žádném případě vliv
na běžný chod, který i v roce 2022 pokračuje svými pravidelnými povinnostmi a činnostmi. V průběhu března byla schválena Radou Obce Studenec účetní závěrka školy.
Hospodaření školy skončilo kladným hospodářským výsledkem ve výši 131 788,60 Kč,
doplňková činnost školy skončila kladným hospodářským výsledkem ve výši 292 199 Kč.
Ze zisku doplňkové činnosti byly hrazeny ostatní neinvestiční náklady, které nebyly pokryty z rozpočtu MŠMT a Libereckého kraje (internet pro školství, zákonné pojištění odpovědnosti, ochranné oděvy a pomůcky, cestovné a některé pomůcky).
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Určitou komplikaci přineslo rozpočtové provizorium a stanovení prvního závazného rozpočtu školy ze strany MŠMT až na přelomu března a května. Pro studeneckou školu přinesl pokles pracovníků o 2 úvazky v souvislosti s poklesem počtu dětí jak v mateřských
školách, tak v základní škole. Problematické je snížení úvazku především u nepedagogických pracovníků, neboť počet dětí v jednotlivých třídách nemá vliv na provoz školy
(úklid, oprava a údržba), navíc v případě studenecké školy došlo otevřením přístavby
k dalšímu navýšení udržovaných prostorů. Výrazný je i pokles ostatních neinvestičních
nákladů, které v roce 2021 činily 758 400 Kč oproti letošním 495 710 Kč. Ekonomická situace školy je však stabilní a s případnými výkyvy se může vyrovnat prostřednictvím
jednotlivých fondů (rezervní fond, investiční fond a fond odměn).
Během ledna a února 2022 byl ukončen projekt z Operačního programu ESF Vývoj,
věda a vzdělávání pod názvem Kvalitní vzdělávání pro všechny – ZŠ a MŠ Studenec,
jehož realizace probíhala od 1. 9. 2019 do 28. 2. 2022 (prodloužena vzhledem k pandemii
COVID 19). V rámci tohoto projektu bylo podpořeno 120 hodin školního asistenta v MŠ
Studenec, 120 hodin školního asistenta v základní škole, 60 hodin školního asistenta ve
školní družině a 24 hodin kariérového poradce. Pedagogové školy absolvovali celkem
30 osmihodinových seminářů s převažujícím zaměřením na ICT ve vzdělávání a pregramotnost v mateřských školách. Jednotliví vyučující připravili celkem 9 projektových dnů
ve škole a 12 projektových dnů mimo školu za účasti odborníka z daní oblasti. V průběhu
celého období probíhala činnost Klubu zábavné logiky se zaměřením na šachy a další
deskové hry a Klub cizích jazyků. V rámci podpory ICT výuky absolvovali žáci 288 hodin
výuky s tablety a notebooky (v rámci projektu bylo pořízeno 70 tabletů a 20 notebooků,
který byly rovněž využívány při distanční výuce). Aktivitou navazující na předchozí projekt bylo 7 ucelených bloků doučování (celkem 112 hodin doučování).
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Souběžně s dokončením tohoto projektu probíhá plnění indikátorů Šablon III a doučování žáků v rámci Národního plánu obnovy.
V těchto dnech budou doručeny na Obec Studenec přihlášky do konkursu na novou
ředitelku či nového ředitele studenecké školy, neboť dosavadní ředitel PaedDr. Petr
Junek požádal zřizovatele Obec Studenec o uvolnění z funkce k 31. 7. 2022 (řádné
funkční období mělo trvat do 31. 7. 2024). O jmenování nové ředitelky či nového ředitele
rozhodne zřizovatel Obec Studenec na základě doporučení konkursní komise.
PaedDr.PetrJunek

spolupráce se škoda auto
ŠKODAAUTOjakojedenz největšíchzaměstnavatelův Českérepublicepovažuje oblast vzdělávání za základní předpoklad dalšího rozvoje. Na konci
březnapředalizástupciautomobilkyJaroslavHáka MichalŠtefanmikrometry,
úchylkoměry a posuvná měřítka žákům studenecké školy pro výuku fyziky
a pracovníchčinností.Dalšímkrokemspoluprácebudeexkurzežáků8.ročníku
přímovevrchlabskémzávodě.
PaedDr.PetrJunek
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Vědomostní soutěže v ZŠ
Během prosince 2021 až února 2022 probíhala na naší škole školní kola různých vědomostních soutěží a olympiád v českém jazyce, v dějepise, zeměpise, matematice, biologii, fyzice, anglickém jazyce s postupy do okresních kol.
Okresní kOlO FyZikální Olympiády
S velkým úspěchem proběhla reprezentace našich žáků nikoly klazarové
z 9. B a Josefa Šedivého z 8. B v okresním
kole Fyzikální olympiády.
Pepa Šedivý získal 1. místo a Nikola Klazarová 2. místo s postupem do krajského
kola v Liberci. Úspěšným řešitelem s postupem do okresního kola se stává žák po vyřešení 6 obtížných fyzikálních úloh, které
žáci řeší doma a dobrovolně.
Pepo a Nikčo, děkujeme vám za váš aktivní a zodpovědný přístup při řešení domácího kola a vynikající úspěchy
v okresním kole!
Nikčo, tobě přejeme hodně úspěchů
v krajském kole!
CelOstátní kOlO sOutěže
it slOt praha
Finále 12. ročníku vědomostní soutěže
IT-SLOTu, zaměřené na výpočetní techniku,
proběhlo 30. 3. v Praze za účasti 50 nejlepších soutěžících z celé ČR. Do finále se probojoval i náš zástupce Josef Šedivý (8. B),
který si v této konkurenci vedl výborně
a obsadil krásné 10. místo. Moc blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci
školy.
krajské kOlO GeOlOGiCké
Olympiády
4. 4. 2022 se konalo krajské kolo geologické olympiády, do kterého postoupil
Josef Šedivý, žák 8. třídy a umístil se na
krásném 2. místě. Geologická olympiáda je
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primárně určena pro žáky 9. ročníku ZŠ
a dále pak vyšších ročníků středních škol.
Pepča se poctivě a dlouhodobě připravoval na všechna kola a obstál ve velké konkurenci dalších mladých nadšených
geologů. Test i poznávání nerostů a hornin
bylo velmi náročné. Gratulujeme k úžasným výsledkům.
pOstupOVá matematiCká sOutěž
klOkan
Celkem se této soutěže zúčastnilo 150
žáků z naší školy s umístěním:
KATegOrIe CvrČeK – 1. místo zuzana
háková, o 2. místo se podělili antonín
trejbal a František novák,
KATegOrIeKlOKáNeK – 1. místo emma
háková, 2. místo Jan mejsnar a shodně 3. místo obsadili patrik urbanec
a anna lejdarová,
KATegOrIeBeNJAMIN – 1. místo dominik kudr, 2. místo Jakub tauchman, 3. místo michal kuřík,
KATegOrIeKADeT – 1. místo Josef Šedivý, 2. místo samuel mečíř, 3. místo nikola
klazarová
Výsledky OkresníCh kOl dalŠíCh sOutěží
PyTHAgOrIáDA – barbora trejbalová 12. –15. místo, michal ott 16. –17. místo
DěJePISNáOlyMPIáDA – Josef Šedivý 9. –10. místo, petra ottová 29. místo
ZeMěPISNáOlyMPIáDA, kategorie A – michal kuřík 2. místo, michal ott – 3. místo
s postupem do krajského kola, kde obsadili michal kuřík 11. místo a michal ott
12. místo, Jiří machálek – 8. místo,
ZeMěPISNéOlyMPIáDA, kategorie B – vlastimil novotný 5. místo, dominik kudr
7. místo, eliška poláková 8. místo,
ZeMěPISNéOlyMPIáDA, kategorie C – Josef Šedivý 5. místo, barbora Chrástová
13. místo, barbora bulušková 15. místo
OlyMPIáDAZ ANglICKéHOJAZyKA – barbora vokáčová 3. místo a postup do krajského kola, kryštof kalenský 2. místo
OlyMPIáDA Z ČeSKéHO JAZyKA – táňa hamáčková 15. místo, samuel mečíř
20. místo
KOreSPONDeNČNílOgICKáOlyMPIáDA – ze 30 zúčastněných z naší ZŠ a MŠ postoupil do krajského kola Josef Šedivý, který i zde patřil mezi úspěšné řešitele.
PaedDr.DanaSynková
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mysLIvOst v krkONOších
Ve čtvrtek 10. února se obě naše 3. třídy
vydaly do Vrchlabí na zajímavý a osvědčený
program, pozorování a krmení jelenů
v oboře nedaleko vrchlabského letiště.
Naše putování začalo na zastávce u školy,
kde byl přistaven autobus. Za necelou půlhodinu jsme vystoupili na autobusovém
nádraží ve Vrchlabí. Tam už na nás čekal pan
inženýr Daniel Bílek, pracovník ekologické
výchovy správy Krnap. Cesta vedla mezi
domky až k hranici obory. Děti se cestou
dozvěděly některé zajímavosti o poštolkách
i zajících. Pan Bílek se vydal do obory, aby
na krmení přilákal jeleny. A podařilo se. Za
nějakou chvíli je přivedla nejstarší laň a ve-
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liký „dvanácterák“. Děti přes plot naházely
majestátním zvířatům svá krmení a vše si
nafotily. Byl to opravdu krásný zážitek. Na
cestě do „Krtka“ nám svítilo sluníčko. Tam
jsme se nasvačili a pokračovalo velmi zajímavé povídání o zvířatech z lesa i z louky.
Děti se naučily některé výrazy z myslivecké
mluvy. Zhlédly obrázky, videa a také si zasoutěžily. Na závěr si prohlédly lebky a vydělané kůže lesní zvěře. Před polednem
jsme poděkovali panu Bílkovi za milé
a poučné dopoledne a vydali jsme se na
cestu zpátky. Dětem se učení v přírodě moc
líbilo a spokojeně se rozešly domů.
Mgr.SoňaDvořáková
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ZOO riskuj
16. 3. 2022 proběhla v liberecké ZOO soutěž ZOO Riskuj, které se účastnila dvě družstva
z naší školy. Celkem soutěžilo 79 tříčlenných týmů z 21 škol Libereckého kraje. Nejlepší tým
dosáhl 85 bodů za 50 zadaných otázek.
1. tým – Barča Bulušková, Nikča Klazarová a Dan Lukeš se umístil na 25. místě s 63 body
2. tým – Viki Čapková, Pepča Šedivý a Ondra Jirout se umístil na krásném 3. místě se 78
body a postupuje tak do finále se sedmi dalšími týmy. Toto finale proběhne v Liberci
na TUL za podpory fanoušků z 8. roč. naší ZŠ.
Gratulujeme ke krásným výsledkům obou studeneckých týmů!
Mgr.veronikaPlůchová
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Školní
sportovní klub

mini
jizerská 50
V pátek 11. února 2022 vyrazila početná skupina studeneckých lyžařů v čele
s trenéry Jarkou Hákem, Vláďou Junkem
a Petrem Plecháčem do Bedřichova na tradiční závod Mini Jizerská 50. I přes mnohá
omezení kvůli nemocem a karanténám se
na startovní čáru postavilo úctyhodných
27 závodníků z naší školy. Ve velké konkurenci, těžkých sněhových podmínkách
28

Studenecký zpravodaj

2 I 2022

a při hustém sněžení vybojovali naši borci 6 medailových umístění a 8 umístění v první
desítce. Na 2. místě se ve své kategorii umístily Daniela Vorlová, Barbora Háková a Barbora Chrástová, 3. místo obsadili Adam Zálabský, Laura Buďárková a Šimon Buďárek.
Závod Mini Jizerská je nezaměnitelný svou atmosférou velkého sportovního klání
s množstvím doprovodného programu a atrakcí, jako jsou fotokoutky a nejrůznější soutěže o ceny od sponzorů. Každý registrovaný účastník kromě četných dárků získal v cíli
originální skleněnou medaili vyrobenou pouze pro tuto příležitost. Jako každý rok, i letos
si naše výprava závod náramně užila. Děkujeme vedení školy, že nám umožnilo zúčastnit
se a těšíme se na příští ročník!
ZastudeneckézávodníkyKláraŠtefanová

sportovní
den
benecko 24. 3. 2022
V roce 1913 se v našich horách odehrál
mezinárodní lyžařský závod na padesát kilometrů, při kterém tragicky zahynuli Bohumil Hanč a Václav Vrbata. V tomto roce
si tedy připomínáme již 109. výročí, které
jsme přesně na den uctili sportovními „výkony“ našich školáků ze druhého stupně
ZŠ Studenec.
Rozdělili jsme se na skupinu sjezdařů,
běžkařů a pěších. Počasí už nemohlo být
krásnější, modrá obloha bez mráčku, jasné
jarní sluníčko, po ránu přimrzlý sníh, tak

nás vítalo Benecko, které máme „za
humny“.
Z lyžařského vleku Kejnos přišla nabídka lyžování zdarma, která se pochopitelně neodmítá. Zájemců se našlo víc než
šedesát a tato skupina v doprovodu pí. uč.
P. Baudyše, pí. uč. P. Faistaverové, P. Sessy
a R. Macháčové ovládla nádherně upravený svah na celé dopoledne. Kolem jedenácté hodiny sníh povolil a bylo zapotřebí
přizpůsobit jízdu v těžším terénu. Nutno
říci, že ne všichni tak učinili, takže pádů při29

bývalo a je s podivem, že sádru na ruce si
odvezl pouze jeden „mladý kaskadér“. Společné foto je důkazem, že zde vládla dobrá
nálada a radost z pohybu.
Skupinka šestnácti běžkařů nazula lyže
na běžeckých tratích, které už trochu zasypalo jehličí, takže bílá stopa nenávratně
zmizela. S nadšením se vydali směr Krakonoš na Rovinku, což znamenalo sjezd dolů,
pro někoho ne zrovna po lyžích… Paní učitelky I. Vejrová a L. Jiříková byly trpělivé, ale
jejich plány o výletu se s realitou nepotkaly. Na tvrdém podkladu se dá i tvrdě
upadnout a to nebylo vůbec příjemné pro
rameno jedné slečny, která své zranění ale
nesla velice statečně. Od Krakonoše, kde se
skupina vyhřívala a svačila, se po rovině
zpět už nic zásadního nestalo.
Naši pěší turisté v hojném počtu 65
žáků zdolali Žalý okružní vycházkovou trasou. Cestou se střídavě klouzali na všem,
co k tomu bylo určené, obdivovali výhledy
a sbírali vitamín D tzv. plnými doušky, to
30

vše za doprovodu pí. uč. M. Gregušové,
V. Plůchové, D. Chrástové a M. Mečířové.
Cestu si ještě zpestřili jízdou na čtyřsedačkové lanovce nahoru i dolů, což byl pro některé děti životní zážitek. Při popisu pocitů
na lanovce některým strachy docházela
slušná slova, ale emoce k ojedinělým zážitkům prostě patří, a když má člověk na co
vzpomínat, bystří to jeho mysl a to podporujeme…
Poděkování rozhodně patří Obecnímu
úřadu Benecko za pozvání na lyžování
zdarma, za úžasně upravený svah v podmínkách jarního lyžování a objednávku
krásného počasí. Poděkování patří také
paní D. Synkové za trpělivost, se kterou
posháněla tři autobusy na poslední chvíli
a v neposlední řadě i všem vyučujícím,
kteří se nadšeně vydali do hor, aby dětem
umožnili „nevšední zážitky“ i ve všední
den, který se nám opravdu povedl…
Skol!
Mgr.romanaMacháčová
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kNIhOvNa
Přírůstky za prosinec 2021, leden, únor a březen 2022
pro dospělé
Joseph Finder: zmizelý
Tess Gerritsen: znám tajemství
Tamara McKinley: krajina snů
Brian Freeman: noční pták
Brian Freeman: vnitřní hlas
Vlasta Javořická: požár na obzoru
Lucinda Riley: ztracená sestra
Jiří Holub: zádušní mše za hraběnku
Markéta Harasimová: vůně noci
Martin Goﬀa: Ženská na odstřel
Louise Penny: zátiší
Václav Renč: popelka nazaretská
Shannon Drake: zajatkyně
Shannon Drake: peklo a ráj
Jo Watson: Já a ty, navždy
Louis de Wohl: longinovo kopí
Stephen King: řbitov zvířátek
Jiří Padevět: ostny a oprátky
Jillian Cantor: ztracený dopis
Marie Cordonnier: věž v růžích
Marie Condonnier: srdce mezi trny
Roxanne Veletzos: holčička, kterou tam
nechali
Sejal Badani: síla dávných tajemství
Kristin Harmel: počkej na mě v paříži
Veronika Jonešová: hodinky
Natasha Lester: skříň plná diora
Madeline Martin: poslední knihkupectví
Kathleen A. Tucker: Jedna malá lež
Jo Beverley: vikomt se musí ženit
Teresa Simon: lilie pro nevěstu
Lisa Kleypas: hon na Cassandru
Jana Poncarová: děvčata první republiky
Jana Sieberová: hospic. příběh naplněné
naděje
Lenka Špillarová: pod africkým sluncem
Ladislav Špaček: velká kniha etikety
Andy Weir: spasitel
Ruta Sepetys: mlčící fontány

Franz Fühmann: prométheus
Karel František Pacholík: drobečky
z pobejtek
Patrik Hartl: 15 roků lásky
Judith Gould: láska až za hrob
Corina Bomann: paní ze severu
Michael Hjorth: poslední zkouška
Alyson Richman: ztracená manželka
Allen Eskens: v cizí kůži
František PON: kočky mluví ze spaní
Sidney Sheldon: pokrevní svazky
Jane Harper: sucho
Zdeněk Svěrák: strážce nádrže
Carrie Elks: Jednou tě najdu
Tabea Bach: ostrov kamélií
Jean-Luc Bannalec: bretaňský odkaz
Teresa Simon: růže a čokoláda
Teresa Simon: krása a jed oleandru
Georges-Emmanuel Clancier: Černý chléb
Petra Dvořáková: dědina
Dita Táborská: malinka
Jo Beverly: vévoda
Joel Dicker: kniha o baltimorských
Jean-Michel Guenassia: vysněný život
ernesta G.
Jiří Holub: prostě na mě zapomněli
Vladimíra Sůvová: ave maria
Michal Vaněček: mlýn
Ladislav Zibura: prázdniny v Česku
Natasha Lester: pařížská švadlena
Lenka Chalupová: kyselé třešně
Diane Chamberlainová: prolhané
městečko
Shannon Drake: válka srdcí
Shannon Drake: princezna pomsty
Shannon Drake: rytíř ohně
Shannon Drake: vikingova žena
Shannon Drake: princezna ohně
Juraj Červenák: mrtvý na pekelném vrchu
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Juraj Červenák: vlk a dýka
Juraj Červenák: Ďábel v zrcadle

Judith McNaught: království snů
Lin Rina: kroniky prachu

pro dětI
Martin Pitro: staré pověsti české (komiks)
Petr Horáček: o myšce, která se nebála
Maciej Szymanowicz: rok v pohádce
Josef Švarc: Jak to chodí u hasičů
Anne Suess: Co se děje v přírodě
Marta Knauerová: vánoční štěňátko
Lucie Kaletová: strašidla na silvrštejně
Scott Snyder: rok nula. kniha první
Scott Snyder: rok nula. kniha druhá
Eduard Štorch: osada havranů
Jiří Žáček: aprílová škola
František Nepil: pět báječných strýčků
James R. Hannibal: třináctý odstavec.
Čtvrtý rubín

James R. Hannibal: třináctý odstavec.
ztráty a nálezy
Holly Webb: moje nezbedné štěně.
domov pro lumpíka
Holly Webb: moje nezbedné štěně. Jak
na lumpíka?
Christina Diaz Gonzalez: krotitel bouří
J. K. Rowlingová: vánoční prasátko
Megan Rix: Štěně k vánocům
Tanya Stewner: alea, dívka moře, série
Doris Rubel: objevujeme dobu
kamennou
Robert Beatty: serafina a černý plášť

audIoknIhy
V knihovně nyní máme nový soubor audioknih, propůjčených ze Semil. Vybírat můžete
z více než třiceti audioknih, vydaných v poslední době, pro děti i pro dospělé.

pozvánka do knihovny
Knihovna se výrazně proměňuje. Mnozí z Vás si už určitě všimli, že v knihovně máme
pro Vás od března 2022 otevřeno každý den v týdnu.
pondělí
15–18 hod. (Soukupová, Tauchmanová)
úterý
8–11 hod. (Tauchmanová)
středa
15–18 hod. (Soukupová – sudé týdny / Tauchmanová – liché týdny)
čtvrtek
8–11 hod. (Soukupová)
pátek
15–18 hod. (Soukupová – liché týdny / Tauchmanová – sudé týdny)
Změna v případě nemoci nebo dovolených je možná.
A tím převratné změny nekončí. V plném proudu probíhá budování rozšíření knihovny, výmalba a výměna podlahové krytiny. A to vše za provozu. Sice jde chvílemi o detektivní hledání, když potřebujeme objevit nějakou konkrétní knihu, která „se potuluje“
například ve využívaných prostorách galerie, ale je to radost. Bude to velmi pěkné a důstojné místo pro odpočinek knih i čtenářů. Děkujeme všem za trpělivost, budeme se snažit vše zvládnout po celou dobu s otevřeným provozem.
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Provizorní umístění knihovny v obecní galerii
Život kolem nás někdy není ani
trochu jednoduchý. Coronavirová
Knihovna během rekonstrukce
doba vstoupila do třetího roku své
existence. A aby toho nebylo málo,
tak mě nepřestane udivovat, kam až
vede, vedla a vésti bude lidská arogance, bezohlednost, ziskuchtivost
a sobectví jednotlivců, kteří neváhají
ani v jednadvacátém století řešit své
zájmy na úkor mnoha nevinných.
Jak se to vše může dít v Evropě
v dnešní době? Proč? Kolika lidí se to
dotkne a jak? Otázky a otázky. A odpovědi je těžké nacházet. Nesmyslnost násilí ztěžuje hledání jakékoli
odpovědi. O jednom jsem přesvědčená, že válka vyvolává na obou stranách to nejhorší. Smutný fakt.
Zároveň válka způsobuje vlny solidarity, odhodlání a hrdinství. A každý si své místo musí vybrat sám.
A v tom všem určitě potřebujeme také místo klidu, bezpečí, přátelské vztahy, domov,
víru, naději a lásku. Kéž se Vám všem daří nacházet i být ostrůvky naděje v rozbouřeném
moři historie.
Nu… a knihovna je pro mne jedním z takových míst a velmi si přeji, aby byla tím místem i pro Vás všechny. Těšíme se na Vás. Přijďte se podívat.
ludmilaTauchmanová
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spasIteL
andy Weir
Nerozumím poezii,
přesto žasnu a někdy
se slova básně dotýkají mého srdce. A rozhodně nerozumím vědě. Ani fyzice, chemii,
mikrobiologii, astronomii, nauce o planetách. Prostě ničemu z toho, čím je kniha
napěchovaná od začátku do konce.
A přesto jsem četla a žasla, užívala si svět
vytvořený slovem spisovatele. Takže
možná, že je Andy Weir básník, umělcem
je určitě.
Příběh naditý vědomostmi, emocemi,
přátelstvím. Příběh o boji za záchranu známého světa. Příběh o objevu světa neznámého. Příběh o tom, že přátelství nezná
hranic a to ani hranic vesmírných…, takže
je bez hranic. Nostalgický konec.
Mávám pařátem a budu vzpomínat.
ZapLÉtáNí vLasů
Christiane Wegner
Kniha v pevné vazbě. Postupy pomocí
fotografií. Po prolistování mám chuť nechat
vyrůst vlasy. Ale to by
mi muselo být krásných … náct. Podle mě
se kniha hodně povedla, uvidíme, jak se
osvědčí v praxi.
prvNí krev
angela marsons
Autorka si drží vysoko nastavenou laťku
a řekla bych, že s každým dílem ji popostrčí
zase o kousek výše. Tentokráte se čtenář
dozví, „jak to všechno začalo“. První případ
34
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nově sestaveného týmu a hned série brutálních vražd. Vyčerpávající práce rozpoutává
závody mezi týmem,
který se horko těžko
seznamuje, a vrahem.
Temnota se šíří i skrze
objevené souvislosti
s týráním a zneužíváním v rodinách. Bylo
fajn nakouknout do původního týmu, ale
zrovna tak to mohl být prostě jen další případ v řadě. Krátké kapitoly, stupňované napětí. Výborné čtení, jako vždy.
sestřIčky
a Zuřící váLka
donna douglas
Vzhledem k současné situaci vyvolává
kniha více emocí. Sestřičky se potýkají
s každodenní realitou
války, bombardování,
strachu i obav o své
blízké a pacienty. Vítala jsem návrat mezi známé i nové sestry.
Líbí se mi posun v životech jednotlivých
postav a vývoj charakterů. Autorka vždy do
příběhu dovede nové postavy, tentokráte
tři mladé dívky, pocházejících z různých
poměrů a rodinného zázemí. Tíživá realita
války zamává s jejich životy. Nic není jako
dřív. Nic není jisté. Ticho je nahrazeno
vytím sirén ohlašujícím další a další nálet.
Ztráty se stávají součástí života. Uprostřed
trosek životů stojí trosky nemocnice, která
skrze nasazení zaměstnanců bojuje, aby
zůstala ostrůvkem naděje pro zraněné
a potřebné.

sbOr dObrOvOLNých hasIčů studeNec

mLadší dĚtI sOptícI
Do dlouhé covidové době jsme se v březnu mohli opět sejít na hasičském kroužku a jsme
moc rádi, že dětem nadšení zůstalo a v klubovně se nás schází 18. Do naší celoroční činnosti
patří plnění zkoušek odznaků odborností mladých hasičů, a proto jsme se začali učit vše,
co je na tyto zkoušky třeba. Soptíci si zopakovali pokusy k tématu požární ochrana, povídali
si o povinnostech strojníka a o jednoduchých hasebních prostředcích. Nechyběla ani praktická ukázka, jak se zachází s přenosným hasícím přístrojem. Soptíci si pod dohledem mohli
i PHP vyzkoušet a zastříkat si. Byla to opravdu velmi cenná zkušenost.
V pondělí 21. března 2022 nastal ten očekávaný den a proběhly zkoušky k získání
odznaků odborností mladých hasičů. Tento rok jsme zkoušeli v hasičské klubovně a ve
zkušební komisi jsem seděla já a vedoucí Vlaďka Bulušková. Monika Esenderová s ostatními Soptíky měli práci u stolů. Soptíci se opravdu pilně připravili, a tak odznáček „strojník-junior“ obdržel každý, kdo ke zkoušce přišel. Diplom a odznáček si odnesl domů:
Ondřej Křížek, Karolína Háková, Matěj Jemelka, Liliana Weissová, Klára Jakoubková, Natálie Plůchová, Lukáš Brož, Štěpán Gottvald, Michal Greguš a Vendula Kodymová.
Moc všem dětem gratulujeme.
Zima utekla jako voda a už tu máme
dlouho očekávané jaro a s ním cvičení
venku. Moc se těšíme na nové hasičské
soutěže, kde budeme moci ukázat vše, co
umíme. Přeji proto Soptíkům, aby se jim letošní jarní sezóna vydařila a měli ze sebe
opravdu radost.
Miroslavavanclová
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sOkOL studeNec
Lyžařská zima 2022
V jarním čísle Studeneckého zpravodaje je čas na krátké ohlédnutí za zimou studeneckých lyžařů. Na místních tratích a pláních se letos téměř nelyžovalo, a tak za sněhem se muselo na Horní Mísečky, Benecko a do Vrchlabí. Nejmladší děti ve skupině přípravky se učí
sportovat, trénovat, lyžovat a trochu závodit. Přihlášeno je 18 dětí, docházka v zimě na trénink byla často ovlivněna různými nemocemi, přesto trenéři i rodiče jsou spokojeni – sportování a hlavně lyžování děti provozují s chutí, něco se naučily a získané dovednosti
vyzkoušely i na závodech. Starší děti jsou již skuteční lyžaři a trénuji v závodní skupině, jejich
tréninky jsou náročnější a mají možnost startu i na celostátních závodech, 14 žáků.
Jizerská padesátka – díky podpoře základní školy vyrazil do Bedřichova plný autobus
dětí a rodičů. Za vytrvalého sněžení se dařilo studeneckou školu výborně reprezentovat
a na stupně vítězů vystoupili – A. Zálabský, B. Háková, L. Buďárková, B. Chrástová, Š. Buďárek.
hledáme nové talenty je pro mladší žactvo jediná celostátní soutěž, závody se konaly
v Trutnově. Ani zde nebyla naše parta bez úspěchu – M. Pacholík vyhrál, L. Buďárková byla
dvakrát v prvé desítce pořadí a v soutěži družstev nám patřilo 11. místo. Dále startovala
S. Tauchmanová, E. Korotvičková, P. Kubátová, M. Šulc, B. Háková.
mistrovství Čr – Vrchlabí. Na této
vrcholné akci staršího žactva startovalo pět
našich závodníků a ani zde jsme nebyli bez
stupňů a medailí. Vrcholem třídenních závodů byly nedělní štafety a zisk bronzových
medailí. Štafeta na 3 × 3 km ve složení Matěj
Tauchman, Vojta Trejbal a Šimon Horáček potvrdila papírové předpoklady boje o výborné
umístění. Chlapci bojovali od startu na nejpřednějších místech a díky vyrovnanosti dojeli na výborném třetím místě a navázali na
medaile R. Trejbalové v roce 2014 a 2015 M ČR – štafeta 3. místo: Vojta Trejbal,
a Markéty Štefanové 2018 a 2019. Ale ve šta- Šimon Horáček, Matěj Tauchman
fetě je to poprvé!
Nejlepší umístění: Bára Chrástová – 9., Kája Pavlová – 26., Šimon Buďárek – 40., Matěj
Tauchman – 5. a 3., Vojta Trejbal – 16. a 3., Šimon Horáček – 10. a 3.
přebory Čos 19. 2. – pořádání této vrcholné sokolské akce se stalo již naší povinností.
Letos se opět nemohlo závodit ve Studenci, za sněhem se muselo na Benecko. Naši závodníci využili domácího prostředí a stali se nejlepším sokolským kolektivem. Studeneckých
startovalo 34, na stupně vystoupili: A. Zálabský, Anežka Kosáčková, G. Háková, T. Trejbal,
36
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Přejezd Orlických hor
D. Vorlová, J. Háková, Alice
Kosáčková, K. Pavlová,
J. Hamáček, L. Buďárková,
B. Háková, Š. Hamáčková,
M. Tauchman, Š. Horáček,
V. Trejbal, M. Tauchman.
přejezd orlických hor
5. 2. – sedm našich lyžařů
– turistů využilo pozvání
Sokola Nový Hrádek a za
bezvadného zimního počasí přejeli celý hřeben Orlických hor.
poslední lyžování si
děti z přípravky spolu s rodiči užily v Jizerských ho- „Odpočinek“ u bunkru
rách. V sobotu 2. dubna
uskutečnily tradiční jarní výlet za pravého zimního počasí. Trasa byla z části ve stopách Jizerské padesátky: Parkoviště Mořina–Promenádní cesta–Bunkr–občerstvení Promenáda–osada Jizerka–Bunkr–Mořina. Celkem poctivých 12 km.
JaroslavHák
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spOrtOvNí kLub
studeNec
Sportovní prostředí se těší na návrat
k neomezené sportovní činnosti bez covidových opatření a doufá, že se ke sportu
a především aktivní závodní a soutěžní činnost vrátí většina sportovců. Sportovní
spolky mají problém nejen s následky pandemie, ale pochopitelně i s nárůstem cen
energií a dalších vstupů (náklady na do-

pravu) a v neposlední řadě i s rozpočtovým
provizoriem a výrazným poklesem podpory sportu v tomto roce. Největší rozpočtový pokles zažila oproti přechozímu roku
právě Národní sportovní agentura, která
nevypsala zatím ani výzvu Provoz
a údržba. Pro některé sportovní spolky
mohou mít tyto okolnosti fatální důsledky.

Fotbal
Studenecké týmy absolvovaly kvalitní
zimní přípravu a už se těší na zahájení jarní
částí fotbalové sezóny. Opět došlo k vylepšení fotbalového areálu citlivým odbor-

ným ořezáním lip a instalováním ochranné
sítě na západní stranu areálu. Bylo doplněno sportovní vybavení nákupem nových dresů pro žáky (sponzorský dar

Mladší žáci, nahoře zleva: Aleš Jodas, Oldřich Tomáš, Miroslav Greguš, Petr Bartoň, dole
zleva: Štěpán Kubza, Vojtěch Kodym, Marek Jílek, Jakub Šulc, Václav Pochop, vpředu zleva:
Jakub Lejdar, Jaromír Bulušek
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Ondřej Tauchman NIRE) a zápasových
míčů, na reklamních plochách přibyl další
partner klubu Stavby Šír.
Nejnáročnější přípravu absolvoval
A tým, vedle tréninkových jednotek na
umělce ve Studenci a ve Vrchlabí odehrál
tři kvalitní zápasy, v 1. kole Poháru Libereckého fotbalového svazu podlehl FK Košťálov-Libštát 1:2, v Nové Pace porazil Roztoky
5:2 a podlehl Dolní Kalné 2:4. Ve všech zápasech dostali příležitost všichni hráči širšího kádru, který byl posílen příchodem
dvou kvalitních posil. Přes FK Jablonec,
Duklu Praha a Aritmu Praha se vrátil do
Studence Pepa Efenberk, obdobnou cestou ze Sokola Martinice přes FK Jablonec
a FC Vrchlabí posílil áčko Tonda Malý,

2 I 2022

věkem ještě dorostenec. Kádr B týmu doplnil z Dolní Kalné další hráč se studeneckou fotbalovou historií Milan Ježek.
Naopak do TJ Střekov byl uvolněn Honza
Kratochvíl a do TJ Sokol Kunčice nad
Labem Pavel Blažek. Z FK Jablonec se vrátil
Roman Hubálovský a pro jarní část sezóny
byl uvolněn do dorostu FC Vrchlabí.
Stabilně vysokou výkonnost si udržuje
tým mladších žáků pod vedením Petra Bartoně a Aleše Jodase, který dosáhl dalšího
cenného úspěchu na turnaji v Hostinném,
kde suverénně zvítězil v konkurenci deseti
kvalitních týmů. Dobrou přípravu potvrdil
i vítězstvím v březnové dohrávce podzimní
části sezóny v Ruprechticích, stejně
úspěšní byli i starší žáci.

orientační běh
Poslední víkend českého lyžařského
orientačního běhu proběhl o posledním
únorovém víkendu v okolí Jáchymova
v Krušných horách. Zároveň se před tímto
víkendem konalo ve stejných terénech
i Akademické mistrovství světa v LOB, což
zajistilo nadstandartní kvalitu projetých
stop. Další stříbrnou medaili vybojovala
pro SK Studenec na krátké trati Terka
Chrástová (foto vpravo nahoře).
Sezóna lyžařského orientačního běhu
byla zakončena účastí studenecké závodnice
Terky Chrástové na Akademickém
mistrovství světa v Jáchymově a na
Mistrovství světa juniorů a dospělých ve Finsku. A jak na svůj finský pobyt vzpomíná samotná Terka Chrástová: „Naše cesta na sever
začala dost pozoruhodně. Letěli jsme totiž
z Berlína s přestupem ve Stockholmu a pak
už směr Lulea. Lulea je město na severu Švédska, odtud jsme přejeli autem do Finska, protože Kemi je od hranic se Švédskem asi půl

hodiny. Cesta nám z Čech a se všemi přestupy zabrala skoro celý den. Ze začátku
nám vyšlo skvěle počasí, takže teploty byly
okolo příjemných -8 stupňů a azuro. Čekaly
nás 4 závody. Sprint, krátká trať, klasika
(dlouhá trať) a štafety. Terén byl rovinatý,
bylo zde hodně kamenů, které však byly pokryté sněhem, takže se nevyplácelo "fikat"
(jezdit) mimo projeté stopy. Pořadatelé projeli velmi hustou síť tratí, ať už plných rolbovek nebo čárek (skútrovky). Tratě byly hodně
těžké, člověk se musel neustále soustředit
a počítat si správně odbočky, protože jakmile
špatně odbočil, tak pak většinou strávil cca
10 minut hledáním se, protože v lese nebyly
žádné jiné výrazné body, od kterých by se
dalo odrazit. Závody se úplně nevydařily
podle mých představ, ale umapovat to v tak
těžkém terénu a za rozumné rychlosti bylo
dost náročné. Skončila jsem na 22. místě na
krátké trati, na 23. místě na klasice a na 24.
místě na sprintu. Ve štafetách se nám poda39
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řilo umístit se na 5. místě v redukovaném pořadí. Celkově to byla úžasná zkušenost a asi
jedny z nejtěžších závodů, co jsem kdy jela.“
Ve druhé polovině března již byla zahájena letní část orientačního běhu, který začíná vedle běžných problémů soupeřit
i s následky kůrovcové kalamity. Dříve
mapa pro větší závod, jejíž pořizovací cena
se blíží částce sto tisíc, vydržela na tři sezóny a uspořádání tří závody tuto investici
bohatě vrátilo. Dnes se musí mapa průběžně revidovat po těžbě, a to pochopitelně přináší další náklady. Studenečtí
závodníci se v hojném počtu zúčastnili
prvního závodu Východočeského poháru
v Bělči nad Orlicí a prvního úspěchu dosáhla Bára Chrástová, která zvítězila ve druhém závodě Východočeského poháru
v Semíně u Přelouče v kategorii D14C.
Další medailová umístění získali studenečtí
závodníci na Mistrovství Východočeské
oblasti ve sprintu, v kategorii D21D zvítězila Iva Vejrová, třetí místa obsadili Václav

lehká atletika
Březnového halového Mistrovství ČR
v lehké atletice se v Ostravě zúčastnil
i Marek Uvizl, v běhu na 1500 obsadil 8.
místo a v běhu na 3000 m 7. místo. Při
těchto závodech byl však mírně indisponován, což se projevilo pozitivním testem
na COVID v následujícím týdnu.

ostatní aktivity
V zimní tréninkové přípravě pokračoval
i minitým alpského lyžování pod vedením
Martina Urbana (foto vpravo). Trénovali na
sjezdovkách na Aldrově a na Horních Mísečkách a zúčastnili se maškarního reje
v rámci Příjezdu Krakonoše do Vítkovic.
40
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Pochop v D14D, Tomáš Chrást v H45C
a Ivan Uvizl v H60C. Medailovou sbírku doplnil cenným vítězstvím na Mistrovství
Prahy a Středočeské oblasti v Odoleně
Vodě Petr Junek ml. v kategorii H35C.

Studenecký zpravodaj

Poslední březnový víkend uspořádal SK
Studenec po roční vynucené přestávce
Odložené masopustní šibřinky. Pořadatelé
si byli vědomi, že termín není z různých
důvodů určitě ideální, ale nakonec mohla
panovat spokojenost nejen s účastí, ale
i s celkovým klidným a veselým průběhem
celých šibřinek. Masek bylo oproti předchozím ročníkům trochu méně, ale zato
plně vystihovaly ráz šibřinek, a to Reklama
a její vliv na společnost. Historie reklamy
sahá daleko do minulosti, za první dochovanou reklamu je považován inzerát na papyru starý asi 3 tisíce let, jehož autor slibuje
odměnu tomu, kdo pomůže dopadnout
uprchlého otroka. První tištěná reklama pak spatřila světlo světa v roce 1472.
William Caxton tehdy vytiskl reklamní „letáčky“ na svou knihu a nalepil je ke dveřím
kostela v Anglii. A tak jsme na studeneckých šibřinkách viděli Zadara Volaniče
v povedené reklamě na T-Mobile, len-

tilky M & M, žoky arabské či brazilské kávy,
několik čertíků s reklamou na Clavin a další
reklamní postavičky.
Příští šibřinky jsou naplánovány na
18. ledna 2023 a ráz souvisí se 100. výročím
vzniku SK Studenec a je věnován sportu
před 100 lety.
PaedDr.PetrJunek

SPORTOVNÍ ČINNOST SK STUDENEC PODPORUJÍ:
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volejbalistky sbíraly body v závěru sezóny
Tým volejbalistek se celou sezónu potýkal s neúplnou sestavou. Citelně týmu chyběla
zejména Eva Heřboltová (mateřská dovolená), která patří dlouhodobě k oporám týmu,
ale velké absence si vyžádala i covidová opatření a omezení. Když už nešlo v podstatě
sestavit ani šestku, která by utkání odehrála, naskočily do týmu na hostování 3 posily
z Dřevěnic. Až v samém závěru sezóny se děvčatům podařilo získat několik cenných
bodů a být to tak po celou sezónu, mohli jsme se radovat z udržení v klidných nesestupových vodách. Takto budeme muset čekat, jaký zájem o A-třídu bude z řad týmů, které
vyhrají B-třídu. Závěrem ještě tedy zmíněné kvalitní výsledky ze závěru sezóny (poslední
utkání na hřišti Jilemnice se hrálo po uzávěrce zpravodaje, odložené utkání s Náchodem
je v řešení vedoucího soutěže). Skvělé utkání odehrála děvčata na domácím hřišti
s týmem Jilemnice, kdy až v samém závěru podlehla tradičnímu soupeři 2:3. Podobně
dobrého výsledu dosáhly hráčky v utkání s lídrem soutěže Sokolem Staré Město Náchod,
kterému podlehly také těsně 2:3. První vítězství si náš tým připsal s celkem Sokola Třebechovice p. O. 3:1. Bohužel výkon děvčata nezopakovala v druhém utkání se stejným
soupeřem, kdy podlehla 0:3. Následovalo hladké vítězství 3:0 s VK Hradec Králové, opět
42
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bez repete v druhém utkání (2:3). A poslední domácí představení, v němž už naskočila
Eva Heřboltová, skončilo vítězstvím našeho týmu nad Červeným Kostelcem 3:1 a 3:2.
Pevně věříme, že na naše hráčky zbude místo i v příštím ročníku 1. krajské třídy a že se
pro novou sezónu stabilizuje sestava.
tabulka kraJského přeboru 1. třídy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sokol Staré Město-Náchod
Sokol Bílá Třemešná
Orel Hradec Králové
Slavia Hradec Králové
VK Hronov
Sokol Jilemnice
VK HRADEC KRÁLOVÉ
Sokol Třebechovice pod Orebem
Volejbal Červený Kostelec
orel studenec

34
34
36
36
36
34
36
36
34
32

22
20
18
20
14
12
9
4
6
3

4
5
9
4
5
3
5
8
2
1

2
4
2
5
6
9
4
4
4
6

6 85:40
5 88:46
7 90:56
7 87:54
11 76:66
10 69:70
18 59:81
20 50:91
22 42:83
22 29:88

76
74
74
73
58
51
41
32
26
17

V průběhu sezóny za náš tým nastoupily: Brožová Alexandra, Chrtková Lenka, Heřboltová (roz. Horáčková) Eva, Klímová (roz. Horáčková) Jana, Hrochová Lucie, Háková
Jana, Jelínková Mirka, Jínová Kateřina (hostování z Dřevěnic), Konečná Michala, Křížková
Lenka, Maťátková Petra (hostování z Dřevěnic), Nováková Jana, Pekárková Petra, Spurná
Lenka, Šimková Markéta, Tauchmanová Monika, Tlapáková Martina (hostování z Dřevěnic), Urbanová Markéta, Vítková Kristýna. Konečné výsledky si můžete prohlédnout na:
https://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=HK-Z1&skupina=HK-Z-1

stolní tenisté vybojovali medaili
v okresním přeboru
Muži dohrávali sezónu obdobně jako volejbalistky s neúplnou sestavou. Martin Kuřík
odcestoval do zahraničí na studijní pobyt a v několika utkáních chyběl i Tomáš Exner,
který nastoupil do zaměstnání a služba u policie bohužel nebere na termíny
mistrovských utkání ohledy. Některé zápasy se hrály ve středu, kdy chyběl i František
Kuřík, který je přes týden studijně mimo Studenec. I tak tým dohrál soutěž velice důstojně a před uzávěrkou Zpravodaje (před posledním kolem) mu patřila bronzová příčka
jen díky horšímu vzájemnému utkání s Košťálovem. Nejvíce bodů pro tým získal nestárnoucí tahoun Jenda Kuřík, který z 51 dvouher zvítězil 45krát a z 15 čtyřher odešel poražen pouze jednou! Převážnou část utkání s ním absolvoval Miloš Tesař, který hraje stolní
tenis na vozíčku – 50 dvouher odehrál s celkovým skóre 32:18! Ve čtyřhrách podobně
jako Jenda 14:2. V rámci časových možností se na celkově skvělém výsledku podíleli
ještě Tomáš Exner (dvouhry 24:7, čtyřhry 5:4), Martin Kuřík (17:2, 5:2), František Kuřík
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(5:20, 2:5), Jan Vancl (9:14, 2:2) a Jan Suja (7:12, 0:0). Věříme, že i stolní tenisté v příští sezóně stabilizují kádr a že nás budou reprezentovat stejně úspěšně jako v té letošní.
tabulka okresního přeboru 1. třídy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

SO Slaná u Semil
Sokol Košťálov A
orel studenec
Sokol Nová Ves B
Sokol Semily B
Sokol Turnov D
Sokol Turnov E
Sokol Bradlecká Lhota
Sokol Vesec B
Sokol Horní Branná
Sokol Víchová A

19
19
19
19
19
19
20
18
19
18
19

19
12
11
11
9
7
7
6
5
4
2

0
1
3
1
2
5
2
2
4
2
0

0
6
5
7
8
7
11
10
6
12
17

0 190:42
0 159:131
0160:122
0 151:140
0 155:137
0 154:150
0 143:166
0 111:147
4 108:163
0 110:158
0 95:180

Konečné výsledky si můžete prohlédnout na:
https://stis.ping-pong.cz/tabulka/svaz-420608/rocnik-2021/soutez-4660
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29
28
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mistrem litoměřické diecéze ve ﬂorbalu
se stal Orel studenec
V sobotu 26. února se zúčastnili naši mladí florbalisté diecézního turnaje Litoměřické
diecéze v Jablonci nad Nisou. V konkurenci týmů Mladá Boleslav, Praha, Liberec, Jablonec nad Nisou (2×) a Loukov u Semil (2×) postoupili naši borci ze základní skupiny do
vyřazovacích bojů. V semifinále si poradili hladce s týmem Liberce výsledkem 6:2 a ve
finále porazili opět poměrně jednoznačně tým Mladé Boleslavi poměrem 8:3. Orelskou
sbírku tak rozšířili o pohár za 1. místo ve florbalu.

volnočasové aktivity v průběhu zimy
K pravidelným tréninkům našich stolních tenistů jsme pro letošní zimu přidali také
ping-pongové tréninky dětí. Scházeli jsme se téměř pravidelně každou středu od 18.00
a na třech stolech jsme začali s našimi nejmenšími.
Ve čtvrtky od 20.45 se scházeli muži v sokolovně na volejbal. Většinou nás bylo celkem tak 5–6, což nám postačilo, abychom se pořádně zapotili, ale abychom si také slušně
zahráli volejbal. S přicházejícím jarem jsme se scházeli už hůře, a tak jsme pro malou
účast tréninky již zrušili.
45
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Každý čtvrtek se také od 16.00 schází děti na míčové hry – přes zimu probíhají tyto
tréninky v sokolovně, v létě se schází na volejbalovém hřišti před orlovnou. Aktuálně se
děti už také zúčastnily turnajů v přehazované a dvojkovém volejbalu (2 na 2). Výsledky
nebyly do uzávěrky zpravodaje známy.

výroční členská schůze opět on-line
V pátek 7. ledna se konala tradiční Výroční členská schůze. Zahájili jsme jako vždy od
18.00 mší svatou v kostele ve Studenci. Pracovní část jsme ale s ohledem na aktuální covidovou situaci přesunuli do on-line prostředí. V průběhu pracovní části jsme zhodnotili
uplynulý rok a představili plán do roku 2022. Nechybělo hodnocení sportovní a společenské činnosti, byly předneseny informace o chodu orlovny, o finančním hospodaření
jednoty a vše podtrhla revizní zpráva. Závěr výroční členské schůze (tedy diskuze, občerstvení a volná zábava) byl přesunut na pátek 26. srpna, kdy se sejdeme ke společnému posezení u orlovny.

co nás čeká v letošním roce
Letošní rok oslaví naše jednota 110 let od svého založení. Pevně věříme, že nás už
nebude letos nic omezovat a že program bude moci proběhnout tak, jak ho plánujeme.
První akcí letošního roku bude opět společný Skautsko-orelský den v sobotu 21. května. V 9.00 začne u orlovny Mistrovství Studence v Mölkky a odpoledne od 14.00 vás
skauti zvou do Pohádkového lesa – start bude opět u orlovny.
Další akce budou následovat v průběhu léta:
• v sobotu 9. července proběhne jako každoročně víceboj dvojic v různých sportech (stolní tenis, volejbal, nohejbal, …)
• v pátek 26. srpna se uskuteční „závěrečná část výroční členské schůze“ – tedy
posezení u orlovny s grilováním
• v sobotu 27. srpna se uskuteční již 24. ročník turnaje smíšených družstev ve volejbalu
• v neděli 28. srpna se bude konat tradiční dětské soutěžní odpoledne
• oslavy 110 let založení jednoty vyvrcholí v sobotu 17. září. K odpolední kávě
nám přijede zahrát moravská cimbálová muzika Varmužovci a večer se uskuteční
tradiční letní bál s kapelou Levou rukou band
• kulturní rok zakončíme 12. listopadu svatomartinským folkovým večerem
václavUrban
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Pohádkový
les

sobota 21. května 2022
VE STUDENCI
U ORLOVNY

začátek POHÁDKOVÉHO LESA ve 1400
t zápis účastníků od 1330 t startovné 50 Kč/osoba

každý účastník obdrží buřta na opečení t doprovodný program pro děti

MISTROVSTVÍ STUDENCE

t začátek v 900 t registrace v 845 t
t soutěž pro dvoučlenné týmy t

MÖLKKY
po celý den zajištěno bohaté občerstvení
V

POŘÁDAJÍ

Orel Studenec t www.orel.studenec.cz
Skautské oddíly Štěňata a Catulus t www.stenata.skauting.cz
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skauti studenec
Oddíl catulus – mladší členové
Zdravím všechny čtenáře Studeneckého zpravodaje. Protože jsem byl pověřen,
abych něco sepsal, zkusím zde vylíčit, jak od nového roku probíhá život v oddíle Catulus.
Mám tu čest být vedoucí družiny Gepardů, což jsou děti ve věku 8–9 let, takže o tom snad
něco budu vědět. S naší družinou jsme nový rok zahájili ve velkém, a to rozděláváním ohně.
Dále jsme s dětmi zvládli např. probrat základy zdravovědy, uspořádat bobovačku nebo si
třeba zahrát s Tlapkami famfrpál, protože symbolický rámec celého dnešního roku je Harry
Potter. Družina nováčků si na schůzkách taky pořádně zabobovala, anebo se s námi zúčastnila dopoledního turné po Bradavicích, kdy při hledání paní Norrisové poznali některé bradavické učitele a na vlastní kůži si vyzkoušeli, jak probíhají jejich hodiny. Nejstarší Tlapky
stihly vyrazit na výlet až do dalekých vrchlabských Prasinek. Z celooddílových akcí nemůžu
zapomenout zmínit vítání nováčků, kde jsme přivítali 15 nových členů do našeho oddílu.
Jo a právě jsem se vrátil z první víkendovky, kterou naše a i Nová družina zažila, a která se
taky moc povedla (hlavně večeře uvařená Gepardy byla vynikající). Snad se nám takhle bude
dařit i nadále a v dalším Zpravodaji se budete moct dočíst o spoustě dalších akcí, kterých si
jak se patří užijeme.
MatoušKuřík,Ještěrka
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Oddíl štěňata – starší členové
I v novém roce se přes všechna úskalí této doby pravidelně setkáváme. Z důvodu pandemické situace v lednu a únoru a také s ohledem na rekonstrukci fary probíhají téměř
všechny schůzky venku. Během zimy jsme chodili pekáčovat a užívali si pěkné zimní dny.
Jednou z aktivit, do které se všichni zúčastnění s chutí zapojili, byla stavba velkého iglú
u fary. Při jiných setkáních jsme hráli nejrůznější hry, povídali si o zajímavých tématech a dozvěděli se mnoho nového. Mravenci se učili, jak pracovat s emailem a jak si správně sbalit
batoh. Celoroční program zpestřilo několik
akcí. Jednou z nich bylo například celodenní
putování na Everest, kdy bylo cílem podle
map dojít na určitá místa, splnit různé úkoly
a dostat se až na Mount Everest, který představoval Strážník. Nechybělo zde ani rozdělávání ohně, slaňování nebo zdolávání
náročného terénu hlubokým sněhem. Další
dobrodružnou výpravou našeho oddílu byl
noční výsadek nedaleko Krčkovic, kde se nám
za drsných klimatických podmínek věnovali
obětaví vedoucí po celý víkend. Se začátkem
jara se nám zase otevřely další možnosti, jako
je hraní lacrossu a dalších netradičních her. Na
závěr bych zmínila sobotní výlet do jičínského
bazénu, který jsme si všichni užili.
Naši milí vedoucí, tímto Vám za všechny
zážitky a věnovaný čas děkujeme.
lucieŠimková
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teNIsOvý kLub
Členové TK Studenec se již nemohou dočkat, až se rozeběhne klasický jarní tenisový
kolotoč. Po dvou sezónách, které byly z covidových důvodů chudé na zápasy, očekáváme
letos návrat mistrovských utkání ve stejném rozsahu, jako jsme byli zvyklí před pandemií.
Máme přihlášena 3 družstva. Družstvo dospělých do krajské soutěže, družstvo čtyřher
seniorů do soutěže okresní a družstvo mladších žáků, taktéž do soutěže okresní. Hracími
dny jsou pro dospělé soboty, pro seniory úterky a pro mladší žáky čtvrtky. Přesné termíny
okresních soutěží ještě rozlosovány nejsou. Termíny krajské soutěže však již známe. Budeme hrát doma v těchto termínech (s těmito soupeři): 7. 5. (Sokol Horní Branná), 28. 5.
(Tenis Nová Paka B), 4. 6. (TK Lomnice nad Popelkou) a 25. 6. (TK Semily B).
Další soupeři v krajské soutěži jsou TC Hořice, LTC Nový Bydžov a Spartak Vrchlabí.
Budeme rádi za diváckou podporu. Čtyři naši žáci by navíc měli hostovat za Lomnici nad
Popelkou v krajských soutěžích. Tenisu zdar!
MichalChrtek

plány cykloparty,
aneb sezóna začíná
I když dubnové počasí ještě občas
straší chladem, někteří máme za sebou již
několik vyjížděk na kole. Za klub mohu
prozatím přinést pár informací hlavně
o tom co se chystá. Až nastane ta správná
chvíle, která je pouze krátký čas v roce, plánujeme vyjet za takzvanou „sněhovou
mapou republiky”. Trasu má nachystanou
Honza Kolář. Členové našeho klubu dostanou včas informaci e-mailem. Přihlašování
na Studeneckou cyklorundu, plánovanou
na 3. 9., je v plném proudu a váš zájem nás
těší. Pro účastníky máme nachystáno památeční triko, občerstvení v cíli, nějaký
drobný dárek a také možnost kulturního
zpestření po cestě – speciálně zaměře50

ného pro zájemce o cyklistiku. Vyznačená
trasa bude mít 80 km. Povede přes Studenec–Hostinné–Žireč–Braunův Betlém–Studenec. Přesná mapa a značení bude
známa při startu. Zájemci se mohou registrovat na internetových stránkách klubu
cyklo.studenec.cz v sekci Akce a to až do
15. 6. 2022. Těšíme se na vás. Samozřejmě,
že také naše dresy budou vidět v hojném
počtu na cyklotouláních, které plánují
okolní obce. Ukončili jsme také rezervaci
na sportovní víkend 23.–25. 9. na Moravě.
Jsem nadšen, že s námi pojede 28 cyklistů.
Za přízeň děkují Studenečáci, cykloparta
z Krkonoš, z. s.
HonzaHák

zálesní lhota

vÝmalba kostela
sv. Jana nepomuCkého
Tímto navazujeme na informace z minulého Studeneckého zpravodaje, kde jsme
uvedli, že bude zajištěna částečná výmalba interiéru kostela sv. Jana Nepomuckého v Zálesní Lhotě, a to v rozsahu s ohledem na získanou výši finančních prostředků. Poslední
výmalba proběhla v roce 1957, včetně vyobrazení biblických výjevů a postav světců na
klenbách stropů, z nichž některé díky působení času a vlhkosti zanikly.
Dnes již můžeme s radostí konstatovat, že se podařilo výmalbu uskutečnit v plném
rozsahu, včetně oprav poškozených omítek, obnovení maleb v chrámové lodi a presbytáři, částečného restaurování obrazů křížové cesty. K vyspravení trhlin nad chrámovými
okny byla technologií tlakového vstřikování použita více jak 1 tuna sanačního betonu.
Práce byly realizovány v celkové výši 399 500 Kč. Obec Studenec přispěla částkou ve
výši 100 000 Kč, příspěvky farníků, občanů a zdroje farnosti Zálesní Lhota činili
299 500 Kč. Velké poděkování patří také všem, kteří se celou dobu podíleli na zajištění
servisu pro dodavatele prací, včetně neustálého přemisťování chrámového inventáře
a zajištění konečného úklidu.
OldřichŠimek
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