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Vážení spoluobčané Studence a Zálesní Lhoty, přátelé, kamarádi,
jak jsem Vám již psal v posledním vydání
našeho Zpravodaje 2020, výsledek loňských podzimních voleb do Zastupitelstva
Libereckého kraje mi dal nabídku posunout se někam dále a umožnit tak dalším
osobnostem směřovat naše obce žádaným směrem. Jistě Vám nemusím příliš
psát, že po téměř patnácti letech usilovné
práce pro Obec Studenec je tento krok pro
mne zcela zásadním a hodně emotivním
rozhodnutím, kterým se má cesta na pozici
starosty obce dne 30. 6. 2021 uzavřela.
Snad tato patnáctiletá cesta přinesla
oběma obcím řadu pozitivních kroků v jejich dalším rozvoji.
Změna během volebního období určitě není ideální, ale věřím, že nastavení
nového vedení obce dává předpoklady
pro zdárné dokončení tohoto období v nelehkém čase propadu financí a boje
o smysluplné fungování obcí, což je nyní
mou prioritou.
Za sebe můžu slíbit, že budu i nadále
vedení naší obce v maximální možné míře
nápomocen, udělám maximum pro to, aby
měl nový starosta dostatek informací
a prostoru pro svoji práci a ve funkci krajského zastupitele budu bojovat za naši
obec tak jako doposud.
Moje spolupráce s Vámi určitě nekončí,
a tak věřím, že se budeme i nadále potkávat
a pokračovat v nekonečné práci zlepšování
Studence i Zálesní Lhoty tak, aby naše obce
byly i nadále dobrým místem k životu nejen
pro nás, ale i pro další generace.

Děkuji 29 zastupitelům, kteří se po
kratší či delší dobu od roku 2006 se mnou
spolupodíleli na našem společném rozvoji
a těším se na naší další spolupráci na
obecní i krajské úrovni. Děkuji Vám za veškerou pomoc, důvěru a společný čas při
vytváření lepších podmínek pro Studenec
i Zálesní Lhotu. Děkuji za vzornou spolupráci vedení naší jediné příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Studenec, Petru Junkovi
a Daně Synkové, pedagogickému sboru
i všem ostatním pracovníkům této organizace. Děkuji za tuto společnou cestu Vám
všem. Bylo mi ctí.

Mgr. Jiří Ulvr
člen Rady Libereckého kraje, pověřen řízením
resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských dotací,
územního plánování a rozvoje venkova
3
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Zprávy ObecníhO úřadu

Přístavba ZŠ a MŠ Studenec
V tomto vydání Zpravodaje se s Vámi
podělíme o pohledy z interiéru budovy,
který postupně spěje k finální podobě.
V současné době již není naším soupeřem
covidová situace, ale nedostatek potřebného stavebního materiálu, který chybí
i v dalších odvětvích průmyslu v rámci celé
České republiky.
Mgr. Jiří Ulvr, starosta
červen 2021
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Workoutová hřiště ve Studenci a v Zálesní Lhotě
Dnes Vám přinášíme poslední fotografie z dokončení workoutových hřišť ve Studenci i v Zálesní Lhotě. Všichni máme
radost, že se těší velké návštěvnosti i spokojenosti Vás všech.
Zároveň prosíme o dodržování vstupu vymezeným koridorem, který je ohraničen
bezpečnostní páskou, aby nedocházelo
k nanášení bláta a nečistot na sportovní
plochu do doby, než se oseté prostranství
zazelení. Děkujeme.
Mgr. Jiří Ulvr, starosta

InFOKanáL Obce sTudenec
Vážení spoluobčané, uprostřed tohoto čísla Zpravodaje naleznete všitý dvojlist
s informacemi o provozu InfoKanálu obce. Součástí je i formulář k písemnému
přihlášení odběru SMS InfoKanálu obce Studenec, který můžete vytrhnout
a vyplněný odevzdat na obecním úřadě.
Přesně po dvou letech se Vám znovu připomínáme s naší nabídkou, kterou máte
zcela zdarma. Tato služba se nám i Vám již několikrát za poslední období
osvědčila. Naposledy se tak stalo při hledání našeho klienta z Domova pro
seniory, kdy rozesláním jedné textové zprávy došlo k rychlé pomoci ze strany
Vás, příjemců InfoKanálu.
5
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reKOnsTruKce
cesTy
„bendOvKa“
Oprava této cesty je jak pro mnohé
vlastníky dotčených nemovitostí, tak pro
současné i bývalé vedení obce vskutku vysněným přáním i zadostiučiněním. Po
dlouhých snaženích, která trvala více jak
dvacet let, vše spěje ke zdárnému konci.
Druhý červnový týden by mělo dojít k osazení obrubníků, následný týden pak k položení asfaltobetónových vrstev povrchu
komunikace. Vše by tedy mělo být hotovo
do konce června.
Mgr. Jiří Ulvr, starosta

budova hasičské zbrojnice
ve studenci a Zálesní Lhotě

Zde přinášíme ty nejpodstatnější obrázky, které jsou
vidět na první pohled. Venkovní
podoba fasády hasičské zbrojnice ve Studenci čp. 301 dosáhla opravdu znatelných změn.
V současné době zbývá zhotovení přístřešků nad hlavním
a vedlejším vchodem, následně
dojde k umístění odpovídajícího nápisu. Budova hasičské
zbrojnice v Zálesní Lhotě čp. 80
prochází stejnou barevnou
úpravou v této době a její
novou podobu přineseme
v příštím vydání našeho Zpravodaje.
Mgr. Jiří Ulvr, starosta

přIpOmínáme pLacení pOpLaTKů Za Odpady rOK 2021
Poplatek je splatný do 30. 6. 2021 do pokladny na OÚ Studenec nebo
převodem na účet 261128774/0600. Poplatek za odpady činí 650 Kč
na osobu.
6
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speciální koše
na psí exkrementy
Obec Studenec se na základě požadavků občanů rozhodla na přelomu měsíce května a června
nainstalovat ve dvou lokalitách speciální koše na
psí exkrementy. Jedná se o koše šedé barvy. Jsou
umístěné ve Studenci u multifunkčního hřiště
a v Zálesní Lhotě v lipové aleji u mateřské školy
(foto). Koše se budou vyvážet jednou týdně. Věříme, že instalace těchto košů bude majitele čtyřnohých miláčků motivovat k tomu, aby se snažili
po svém psovi uklízet. Společně tak přispějeme ke
zlepšení prostředí, ve kterém žijeme. Děkujeme.
Ing. Martin Mühlbach, místostarosta

Z á P i S
Akce:

Z

v ý b ě r o v é h o

ř í Z e n í

„studenec – nový da“

Složení výběrové komise: Mgr. Jiří Ulvr, Ing. Martin Mühlbach, Ing. Josef Boura,
Ing. Pavel Mečíř, Mgr. Tomáš Chrtek
Vyzvány byly firmy:
1. Auto Trutnov s. r. o., Krkonošská 566, 541 01 Trutnov
2. FD servis Praha, s. r. o., Kuří 26, 251 01 Říčany u Prahy
3. MotoTrade VM s. r. o., Lipová 151/3, 566 01 Vysoké Mýto
na základě výzvy podaly nabídku dvě firmy:
nabídnutá cena
1. Auto Trutnov s. r. o., Krkonošská 566, 541 01 Trutnov
1 299 263 Kč
2. MotoTrade VM s.r.o., Lipová 151/3, 566 01 Vysoké Mýto
1 321 925 Kč
(Cenová nabídka byla vyřazena z důvodu zaslání po termínu)
Všechny ceny jsou uvedeny s DPH 21 %
Komise posoudila předloženou nabídku a vybrala nabídku firmy:
Auto Trutnov s. r. o., Krkonošská 566, 541 01 Trutnov
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: 3. 5. 2021
7
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Z jednání ZasTupI
Dne 29. dubna se uskutečnilo mimořádné zasedání zastupitelstva svolané za účelem
projednání toho, zda má obec koupit strategický pozemek mezi studeneckou farou
a hlavní silnicí. Tuto koupi schválilo všech 14 přítomných zastupitelů.
V diskusi pan starosta informoval o dvou podaných žádostech o dotaci z rozpočtu
Libereckého kraje: na opravu komunikace na Bendovce (Program obnovy venkova) a na
opravu kříže v polích v Zálesní Lhotě (program Podpora ochrany přírody a krajiny). Žádost na opravu kříže obec podávala už loni, tehdy byl ale program zrušen.
Dále uvedl, že obec obdržela nabídky na provozování letního kina, kterými se zastupitelé budou zabývat po skončení současné epidemiologické situace, a že dnešním

ŽIvOTní jubILea našIch Občanů
Leden 2021
92 let
Josef Havel, Studenec 294
91 let
Miluška Janků, Studenec 205
90 let
Miluška Kalenská, Studenec Rovnáčov 51
75 let
Jan Dejmek, Zálesní Lhota 35
70 let
Jaroslav Hák, Studenec 322
Jaroslava Nosková, Studenec 209
Únor 2021
92 let
Zdenka Jebavá, Studenec Rovnáčov 35
90 let
Drahomíra Čermáková, Studenec 5

75 let
Jaroslav Hák, Studenec 166
Věroslav Dědeček, Studenec 66
Cecilia Štemberová, Studenec 338
70 let
Jaroslav Maček, Studenec 264
břeZen 2021
97 let
Matylda Havlíčková, Zálesní Lhota 17
90 let
Jaruška Kloučková, Studenec 12
85 let
Jaroslava Vokřínková, Studenec 5
75 let
Věra Votočková, Studenec 169
70 let
MUDr. Marie Mühlová, Studenec 221
Jaroslava Lipská, Zálesní Lhota 183
Zlatou svatbu oslavili manželé
Jana a Jaroslav Bořkovi, Studenec 148

8

STUDENECKÝ-ZPRAVODAJ-3-0621-56+4.qxp_Sestava 1 02.07.21 9:44 Stránka 9

Studenecký zpravodaj

3 I 2021

TeLsTva Obce
dnem byla dána do užívání workoutová hřiště ve Studenci a v Zálesní Lhotě.
Paní Marie Tauchmanová informovala, že děti vytvářejí „koláž“ navazujících a propojených výtvarných kreseb, a navrhla je vytisknout a vystavit na vývěsní tabule v obci. Zastupitelé se shodli na tom, aby obec uhradila tisk těchto obrázků.
Pan Pavel Jiran upozornil na přetrvávající porušování pravidel mladistvými řidiči na
motorkách, kteří svou jízdou poškozují cesty, louky, pole a lesy, a to jak ve Studenci, tak
v Zálesní Lhotě. Zastupitelé se domluvili, že tento problém opětovně projednají s rodiči
těchto řidičů a podniknou další kroky k vyřešení této situace.

duben 2021
95 let
Milada Erlebachová, Studenec Rovnáčov 52
91 let
Alexandra Honců, Zálesní Lhota 198
85 let
Jiřina Kalenská, Zálesní Lhota 219
Libuše Ježková, Studenec 5
75 let
Marie Stránská, Zálesní Lhota 42
70 let
Zdeněk Dyntar, Studenec 231
Petr Mečíř, Studenec 342
KvěTen 2021
91 let
Věra Mrzenová, Studenec 10
75 let
Václava Paulů, Studenec Rovnáčov 7
70 let
Ludmila Mečířová, Studenec 342
Václav Tauchman, Studenec 41
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví
a hodně životní pohody do dalších let.

pOděKOvání
Toto poděkování patří paní Marcele Šírové, která po výjimečných a dlouhých 35 letech
ukončila na konci letošního
května svoji pracovní činnost na
obecním úřadu a nastoupila do
zaslouženého důchodu. Za
svého působení v této budově
zažila jistě mnoho pozitivních,
ale i negativních situací, se kterými se musela vypořádat. Jsem
přesvědčen, že toto poděkování
je společným pohledem nejen
pracovníků úřadu a zastupitelů
obce, ale i všech občanů obou
obcí. Ještě jednou děkujeme,
přejeme pevné zdraví a vše
dobré v nové etapě života.
Mgr. Jiří Ulvr, starosta
9
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Z čInnOsTI jILemnIcKa –
svaZKu Obcí v rOce 2020
Začátkem roku 2020 jsme podali žádost na dotační výzvy z Grantového programu
Libereckého kraje, a to do programu podpory kulturních aktivit v Libereckém kraji na
naši tradiční letní akci Krakonošovy letní podvečery. Na stejnou akci byla podána i individuální žádost o dotaci z rozpočtu města Jilemnice. Dále jsme úspěšně žádali o dotaci
z Grantového programu Libereckého kraje v rámci pravidelné výzvy Programu obnovy
venkova – dotační titul č. 6 Podpora poradenství v oblasti rozvoje venkova. Tato finanční
podpora byla určena na zajištění činnosti práce společného projektování v rámci kanceláře Jilemnicka – svazku obcí. Bylo taktéž dokončené zpracování žádosti pro další
výzvu v rámci Operačního programu životního prostředí na systém dotřiďování odpadu
tzv. metodou door-to-door pro šest zapojených obcí. Dále byla zpracována žádost na
Ministerstvo místního rozvoje do Programu rozvoje venkova s cílem realizovat společné
setkání a vzdělávání zastupitelů členských obcí a vydat brožuru mapující společnou projektovou činnost v uplynulých 20 letech.
V průběhu ledna také začala postupně na obcích veřejná projednávání nové Rozvojové strategie mikroregionu Jilemnicko pro roky 2021–2027. Tato strategie vznikala ve
spolupráci se společností CEP Hradec Králové v rámci projektu „Efektivní veřejná správa
mikroregionu Jilemnicko“.
Začátkem února proběhl audit, jehož výsledkem bylo konstatování, že nebyly zjištěny žádné nedostatky či pochybení v rámci naší činnosti v roce 2019. V průběhu února
byla podána i žádost do Grantového programu Libereckého kraje na projekt „Rozšíření
technického zázemí pro kompostování na Jilemnicku“, která však nebyla uspokojena.
Rada svazku v tomto měsíci schválila smlouvu s firmou ENVIPARTNER, s. r. o. se sídlem
v Brně na zpracování projektového záměru a žádosti o dotaci na akci „Nástroje pro zlepšení efektivity veřejné správy Jilemnicko – svazek obcí“. Cílem spolupráce bylo předložit
v další výzvě v rámci Evropského sociálního fondu žádost o dotaci na pořízení strategických a rozvojových dokumentů pro jednotlivé obce a vypracování společných pasportů.
Tento záměr však nebyl dále realizován, i když cenová nabídka byla firmou vypracována,
neboť došlo ke změně podmínek výzvy a náš projekt v připravené podobě nebyl v souladu s podmínkami.
V březnu se sešla rada svazku, aby projednala možnost využití areálu v Dolních Štěpanicích pro potřeby Regionálního odpadového centra. K tomuto jednání byl přizván
i starosta dotčené obce Benecko, na jejímž katastru se areál nachází.
Činnost Jilemnicka – svazku obcí byla od začátku března 2020 poznamenána okol10
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nostmi, které nastaly kvůli celosvětové pandemii COVID-19. V březnu 2020 vláda poprvé
vyhlásila nouzový stav pro naši republiku. Bylo nutné se přizpůsobit nařízením vlády,
a tak valná hromada svazku probíhala mimořádně a za souhlasu kontrolního orgánu Libereckého kraje „per rollam“ pomocí hlasovacích lístků zaslaných v elektronické podobě.
Bohužel spolu s těmito nařízeními se začal komplikovat průběh realizace projektu „Efektivní veřejná správa mikroregionu Jilemnicko“ – byla pozastavena školení a veřejná projednávání nové rozvojové strategie mikroregionu Jilemnicko u zbývajících obcí.
Začátkem dubna 2020 byla opět zahájena kompostovací sezona. Byly rozvezeny kontejnery po celém území Jilemnicka – svazku obcí. Kompostování již druhou sezónu plně
spadalo pod společnost EKO Jilemnicko s. r. o., která je navíc nyní plátcem DPH.
V průběhu dubna byla odeslána druhá monitorovací zpráva k projektu „Efektivní veřejná správa mikroregionu Jilemnicko“. Po kontrole a schválení zprávy byly svazku zaslány finanční prostředky na tento projekt pro další období tzv. ex ante. Z důvodu již
zmiňovaných protiepidemických opatření požádala ředitelka svazku o prodloužení realizace projektu „Krkonošská kulturní setkání“, který měl končit na konci března 2020,
avšak nedošlo k realizaci dvou plánovaných akcí. Bohužel žádosti o prodloužení do
konce roku 2020 nebylo vyhověno, avšak na doporučení kontrolního orgánu byla zpracována žádost o změnu, která ošetřila vymazání některých méně podstatných aktivit
projektu z žádosti o dotaci. Koncem dubna byl tedy tento tříletý česko-polský projekt
ukončen a v průběhu května bylo zpracováno vyúčtování posledního monitorovacího
období. I u projektu „Efektivní veřejná správa mikroregionu Jilemnicko“ se nad touto
možností začalo uvažovat s tím, že vyčkáme na průběh podzimních měsíců. Veškerá
dlouhodobě plánovaná vícedenní školení byla přeložena na podzim 2020.
V dubnu byly proplaceny finanční prostředky na projekt „Podpora sítě IC na Jilemnicku“
z Národního programu životního prostředí, který byl ukončen v březnu 2020 po předchozí roční realizaci.
Začátkem května, s postupným uvolňováním vládních opatření se začaly opět plánovat termíny školení a veřejných projednání strategie. Na začátek května bylo taktéž
naplánované setkání všech zastupitelů obcí Jilemnicka – svazku obcí včetně společného
školení. Rozvolňování opatření však bylo velmi postupné a pozvolné, a takto velké shromažďování povolené nakonec nebylo. Záměr realizovat tuto akci se tedy přeložil na podzim 2020, bohužel ani v tento termínu nebylo ze stejných důvodů setkání zastupitelů
členských obcí možné. Dokončena byla také modernizace a rozšíření kompostárny
v Roztokách u Jilemnice v rámci projektu podpořeného z Programu rozvoje venkova
v roce 2019 pod názvem „Rozvoj systému kompostování na Jilemnicku – kompostárna
Roztoky u Jilemnice“. Na této kompostárně, kterou pro naše potřeby provozuje firma
EKO Jilemnicko s. r. o. bylo provedeno rozšíření využitelné plochy o 50 %, vybudování
nové záchytné jímky, oplocení, rozšíření vjezdové brány a pořízení obslužného skladového kontejneru.
11
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V červnu bylo realizováno setkání se zástupcem firmy Veolia, který nás prvně kontaktovat již v dubnu ohledně možného budoucího prodeje technického areálu v katastru
Jilemnice a Mříčné, kde operuje v současné době firma EKOSEV. Protože mezi oběma
setkáními proběhl prodej odpadářského portfolia firmy Veolia jinému subjektu, přišel
nás zástupce firmy Veolia informovat a zároveň předal informaci o skutečnosti, že nový
majitel dále prodej areálu Ekosevu, který tvoří jen část celého kupního balíku, zvažuje
a je přístupen jednání. Členové rady se domluvili s novým majitelem na realizaci exkurze
v areálu, aby posoudili jeho možné využití pro potřeby odpadového hospodářství regionu.
Předložena byla v první polovině června také žádost o dotaci na projekt „Rozšíření
technického zvukového zázemí pro pořádání veřejných akcí“ v rámci výzvy MAS „Přiďte
pobejt!“ z prostředků Programu rozvoje venkova. Žádost je zaměřena na pořízení dvou
aktivních reproboxů, digitálního zvukařského pultu, stageboxu a párového kabelu. Pořízení tohoto vybavení by nám usnadnilo technické zajištění kulturního programu na
náměstí a lze jej využívat i na dalších akcích v regionu.
Vzhledem k postupnému uvolňování bylo rozhodnuto realizovat připravený program Krakonošových letních podvečerů 2020 za dodržení limitu 1000 účastníků a příslušných hygienických opatření. Akce proběhla v červenci v plném rozsahu, avšak bez
tradiční dětské zóny, kde by bylo nemožné uhlídat hygienické podmínky. Akce byla po
mnoha letech bez polského účastníka, neboť díky omezení cestování nebylo možné
s účastí polského partnera počítat předem.
V srpnu byla vyhlášena 3. výzva v rámci Bilaterálního fondu EHP/Norska. Protože
jsme již z předchozí výzvy měli připraven projektový záměr, bylo schváleno podat obratem žádost o dotaci na realizaci studijní cesty do Norska zaměřené na provoz obecních
odpadářských společností. Studijní cesta byla plánována na květen 2021.
V průběhu léta jsme také získali informaci, že byla podpořena naše žádost na projekt
„Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů“, kde se zapojilo šest členských obcí a v rámci něhož budou pořízeny nádoby na tříděný odpad (na sklo, papír,
plast a kov) a také několik velkoobjemových kontejnerů na bioodpad a společný svazkový štěpkovač. Realizace je naplánována na rok 2021, avšak je nezbytné v průběhu
podzimních měsíců připravit, schválit a realizovat výběrové řízení na všechny tři dodavatele.
Na základě jednání zástupců všech členských obcí bylo zahájeno osobní jednání
ohledně možné kupní ceny za technický areál Jilemnice/Mříčná s jeho majitelem. Vyjednávání o výši ceny se ujali dva členové rady svazku. Zpracován byl také na náš požadavek cenový odhad areálu, abychom znali jeho přesnější hodnotu.
V září jsme dostali informaci o termínu nástupu jediného zaměstnance určeného na
provoz kompostáren do starobního důchodu. Bude tedy nutné vypsat výběrové řízení
na nového zaměstnance (pro naši firmu EKO Jilemnicko s. r. o.) s nástupem od března
12
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2021. Výběrové řízení se předpokládá realizovat v průběhu října – prosince 2020.
Na základě uzavřených smluv s firmou ASPHA oběhová hospodářství Brno, která nám
vypracovala úspěšnou žádost o dotaci na systém odděleného sběru tříděného odpadu,
byla zpracována zadávací dokumentace k výběrovým řízením na dodavatele nádob, velkoobjemových kontejnerů a štěpkovače. Výsledky výběrového řízení budou zřejmě
známé až po novém roce. Výsledky také ovlivní výši příspěvku zapojených obcí dle skutečně vysoutěžené ceny dodávek.
V září proběhla plánovaná studijní cesta starostů v rámci projektu „Efektivní veřejná
správa mikroregionu Jilemnicko“. Studijní cesta byla zaměřena především na problematiku efektivní veřejné správy, spolupráce obcí a odpadového hospodářství obcí. Cesta
byla třídenní a kromě přednášek obsahovala také exkurze na kompostárně, skládce
a překládací stanici. V rámci tohoto projektu došlo k opětovnému zahájení plánovaných
a z jara odložených školení. Ne však na dlouho, neboť ke konci října přišla další výrazná
vlna omezení, která polevila pouze krátce před koncem kalendářního roku. Z tohoto důvodu byla podána žádost o prodloužení realizace projektu do konce června 2021. Otázkou je, zda toto bude dostatečné, neboť situace se nevyvíjí celosvětově nijak příznivě.
V říjnu došlo k definitivnímu stanovení kupní ceny za areál Jilemnice/Mříčná a připraven byl návrh smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Tato obsahuje také podmínku zpětného částečného pronájmu stávajícímu majiteli, který by zde ještě rok až tři dále
provozoval svoji činnost v oblasti zpracování průmyslového odpadu. Smlouva bude
předložena ke schválení v listopadu.
V říjnu byla dále dokončena monitorovací zpráva a vyhodnocení projektu „Efektivní
veřejná správa mikroregionu Jilemnicko“ a zadáno zpracování grafického návrhu informační brožury zaměřené na poskytované sociální služby v rámci našeho mikroregionu.
Vydání brožury pro občany je návaznou akcí na zřízení a společného financování Grantového programu sociálních služeb, které administruje Město Jilemnice a který prochází
v roce 2020 prvním rokem provozu. Proběhla také realizace pravidelného dílčího auditu
ze strany Krajského úřadu Libereckého kraje za měsíce leden–září 2020.
V listopadu proběhla valná hromada, kde došlo ke schválení smlouvy o smlouvě budoucí kupní na technický areál. Uzavření samotné kupní smlouvy proběhne v následujících měsících. Zároveň byl schválen systém společného financování prostřednictvím
příspěvků z rozpočtu obcí na základě veřejnoprávních smluv. Protože financování z obcí
bude probíhat postupně formou čtyř splátek v průběhu dvou let, bylo schváleno pořízení úvěru na jednorázový odkup areálu na začátku roku 2021. Na zajištění úvěru byla
realizována cenová poptávka, kdy nejnižší cenu při stanovených podmínkách nabídla
Komerční banka a. s. V listopadu jsme také byli informováni o akceptaci naší žádosti
v rámci Bilaterálního fondu EHP/Norsko s plánovanou realizací v roce 2021.
Poslední měsíc roku 2020 byl především ve znamení uspořádání volební valné hromady Jilemnicka – svazku obcí. Vzhledem k tomu, že došlo k úspěšnému zastoupení na13
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šich členů v rámci posledních krajských voleb na pozicích radních Libereckého kraje,
bude nutné zvolit nové složení rady. Svoji pozici člena rady opustil starosta obce Studenec a zastoupen byl starostou obce Horní Branná. Avizován byl také plánovaný jarní odchod druhého člena rady – starosty města Jilemnice. Staronovým předsedou se stal
starosta města Rokytnice nad Jizerou Petr Matyáš.
Ještě před koncem roku se podařilo vybrat vhodného kandidáta na pozici obsluhy
kompostovací techniky, proběhlo plánované setkání s vedením spalovny Termizo, kam
bychom rádi v budoucnu odváželi komunální odpad ke koncovému zpracování, proběhlo schválení navýšení členských příspěvků na rok 2021, které vycházelo z již rok starého plánu postupného dvouletého navyšování s cílem zabezpečit dvě stálé pracovní
pozice pro kancelář Svazku, obdrželi jsme informaci o schválení naší žádosti na nákup
zvukařské techniky v první vlně schvalování na MAS „Přiďte pobejt“, zrealizována byla
výběrová řízení na dodávky v rámci projektu odděleného sběru tříděného odpadu s termínem schválení po uplynutí odvolacích lhůt v lednu 2021, podepsána byla úvěrová
smlouva s Komerční bankou na nákup technického areálu a podařilo se včas schválit
všechny potřebné veřejnoprávní smlouvy s obcemi, které je zavazují poskytnout svazku
na krytí tohoto úvěru finanční prostředky.
Jilemnicko – svazek obcí také v roce 2020 usiloval o zapojení do pilotního projektu
Svazu měst a obcí pod názvem OLEK. Tento projekt se zaměřuje na podporu regionálních ekonomik. Bohužel jsme ve velké celorepublikové konkurenci nebyli vybrání.
V roce 2020 se Rada Svazku sešla ke společnému jednání celkem dvaadvacetkrát.
Zástupci všech členských obcí se v podobě běžné porady starostů nebo valné hromady
setkali celkem šestkrát.
Ing. Radka Paulů
ředitelka Jilemnicka – svazku obcí

14
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Výlety do studenecké
minulosti 37 I rok 1937
– 1. část

bez jazykové úpravy

Sokol. 14. ledna konalo obecní zastupitelstvo schůzi, ve které volilo kronikáře a letopiseckou komisi. Přítomno bylo 22 členů
zastupitelstva. Kronikářem zvolen 22 hlasy
odb. učitel Josef Lánský. Letopisecká komise: továrník Jan Fejfar, starosta obce,
Karel Karásek čp. 303 a František Šorm, listonoš v. v. čp. 181.
Lyžař. závody. 24. ledna pořádala těl. jednota Sokol lyžařské závody. Dopoledne v 9
hod. byl závod mužů na 16 km o putovní
cenu Josefa Jezdinského. Vítěz Josef Kužel
ze Sokola Studenec. Dopoledne se konal
též závod dorostenců na 8 km.
Odpoledne: 1. Závod školních dětí
2. Závod ve skoku
narozeniny T. G. M. Žáci obecné školy sehráli na oslavu narozenin presidenta Osvoboditele v sobotu 5. 3. a v neděli 6. 3.
divadelní hru „Zlatý květ“. 6. března navečer zapálena byla na cestě proti „hotelu“
(čp. 279) Masarykova vatra, při níž promluvil velitel rovnáčovských hasičů Josef Borůvka. O čsl. zahraničí promluvil řed. měšť.
školy Josef Mestenhauser.
branný sraz. 18. dubna uspořádala těl.
jednota Sokol v rámci ČOS branný sraz všesokolský s heslem: Muži v poli, ženy doma.
Shromážděné složky sokolské vyslechly
proslov starosty dr. Bukovského (řeč rozšířena byla rozhlasem), načež odebralo se
žactvo, dorost a mužstvo do terénu, kde
hrány byly vojenské hry a mužstvo provedlo vojenské cvičení. Žačky, dorostenky
a ženy shromáždily se v tělocvičně, kde

o úkolech ženy za války promluvily vedoucí jednotlivých složek.
Účast: Ze 182 členů dostavili se 122, v jiných jednotách 15, omluveno 41. Z 21 dorostenců zúčastnilo se srazu 19, ze 20
dorostenek 19, dále 48 žáků a 43 žákyň.
S. K. Studenec. Na počátku letošního roku
byly zemským úřadem v Praze schváleny
nové stanovy Sportovního klubu Studenec. Klub má letos 172 členů a tyto funkcionáře:
předseda Antonín Horčička, pekař
místopředseda Josef Jebavý, obchodník
pokladník Václav Jezdinský, úředník
jednatel Alois Frýba, učitel
sekretář Oldřich Šorm, čp. 181
1. máj. Letošní 1. květen byl ve Studenci
oslaven firmou Fejfar a Mládek velmi okázale. Tato oslava byla spojena s oslavou
25letého trvání závodu. Tovární nádvoří
s čestnou tribunou bylo toho dne bohatě
vyzdobeno. O půl desáté dopol. dán byl
tovární sirénou povel k nástupu zaměstnanců. Tito nastupují v uniformách, rozděleni podle pracovních oddělení (úřednictvo, osnova, útek, návod, obsluha tkalců,
barevna, tkalcovna, čističky, dílny, doprava,
hospodářství, kruhová cihelna, stavba, domácí práce, konfekce Horka, přádelna lnu
v Kalné Vodě, prodejní organisace ČSR a p.)
ve velkém počtu před čestnou tribunu.
Slavnost zahájil místopředseda záv. výboru
Pavel Tauchman. Po něm pronesl obsáhlou
programovou řeč šéf firmy Jan Fejfar. Ku
konci proslovu přečetl jména zaměst15
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nanců, kteří jsou v závodě od jeho založení
a kterým byl udělen diplom uznání a vyplaceno po 1000 Kč v hotovosti. Jest jich
celkem 11, 5 mužů a 6 žen. Továrník Jan
Fejfar předčítá i telegramy, které u této
slavnosti byly zaslány presidentu republiky
dr. E. Benešovi, předsedovi vlády dr. M.
Hodžovi a Janu Baťovi, šéfu zlínských závodů. Nyní prokurista firmy Miloslav Košťál
přečetl jména dělníků, kteří zvítězili v soutěži zaměstnanců tkalcovny o nejlepší
výdělek. 1. cenu (700 Kč) získali Josef a Milada Karáskovi, 2. cenu (500 Kč) Ludmila Jebavá a Jan Kovář, 3. cenu (300 Kč) Karel
a Marie Jeníkovi. Dále následovalo 20 cen
po 200 Kč a 24 ceny po 100 Kč. Po té řadí
se zaměstnanci k průvodu obcí opět podle
pracovních oddělení. V čele průvodu nesena byla státní vlajka, průvod měl dvě
hudby. U pomníku padlých se průvod zastavuje. Šéf firmy Jan Fejfar pokládá
k pomníku krásný věnec a několika slovy
vzpomíná těch, kterým tento pomník byl
vybudován. Společníci firmy František Fejfar a J. Mládek odcházejí na blízký hřbitov
položiti věnec na hrob společníka firmy
Jana Mládka, který v roce 1931 zemřel. Po
jejich návratu ubírá se průvod po státní silnici na tovární nádvoří, kde se rozchází.
Obědy pro veškeré zaměstnance zajistila
firma v místních i okolních hostincích
a dány byly zaměstnancům zdarma. Odpoledne pokračovala slavnost zábavou
v místních hostincích a hlavně na prostranství u rybníka severně od továrny, kde vydrželo občanstvo dlouho do noci. Počasí
bylo toho dne velmi pěkné.
Úmrtí. 26. května zemřel prvý předseda
vlády Republiky Československé dr. Karel
Kramář, muž, který se zasloužil o stát.
narozeniny pres. republiky. Dne 27.
května odpoledne uspořádala místní osvě16
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tová komise besídku na oslavu narozenin
presidenta republiky dr. Edvarda Beneše,
které připadají na příští den. Při této besídce účinkovali žáci obecné a měšťanské
školy, místní hudebníci a pěvecké sdružení. O presidentu republiky promluvil
odb. učitel Frant. Povolný.
Přednáška. 16. června uspořádala místní
osvětová komise přednášku se světelnými
obrazy o legiích a o bitvě u Zborova. Přednášku přečetla uč. ženských ručních prací
měšť. školy Marie Černá.
40 let Sokola. Na oslavu 40letého trvání
jednoty uspořádal místní Sokol dne 4. července místní veřejné cvičení. V 9 hod. dopoledne učiněna byla vzpomínka na
zemřelé členy jednoty u hrobu zakladatele
místního Sokola Josefa Jezdinského. V půl
desáté konala se v tělocvičně u Višňáků
slavnostní valná hromada. (Zahájení, zpěv,
historie jednoty, zpěv, doslov a fotografování členů jednoty, kteří byli této valné
hromadě přítomni.)
Tělocvičná jednota Sokol má tohoto dne
129 mužů (11 z nich od založení), 58 žen,
19 dorostenců, 19 dorostenek, 50 žáků, 48
žákyň, celkem 323 sokolských duší.
Odpoledne:
1. V 1 h. řadění průvodu u lípy Svobody
2. Průvod obcí na sokolské letní cvičiště
3. Vztyčení státní vlajky
4. Proslov
5. Rej na národní písně – malé žačky
6. Cvičení s kopím – větší žáci
7. Prostná – větší žákyně
8. Hry žáků a žákyň
9. Předání nové vlajky dorostu (dar Josefy Šorfové čp. 309, návrh odb. uč.
Václava Knotka
10. Dorostenci prostná
11. Dorostenky prostná
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12. Nářadí – muži, ženy a dorost
13. Ženy prostná
14. Muži prostná
Slavnost byla velmi zdařilá, počasí velmi
pěkné.
oslava M. J. husa. 5. července v půl deváté večer uspořádala místní osvětová komise a těl. jednota Sokol oslavu M. Jana
Husa. V uvedenou dobu vyšel lampionový
průvod s hudbou od Višňákova hostince
na sokolské cvičiště, kde k velkému zástupu přítomných promluvil pekař Antonín Horčička. Cvičiště ozdobeno bylo
velkým obrazem M. J. Husa, před nímž hořely dva řecké ohně.
orel. cvičení. Dne 17. července uspořádáno bylo ve Studenci okrskové cvičení
Orla. V půl osmé dopoledne řadili se účastníci na cvičišti, odkudž odešli na bohoslužby do místního kostela. U desky
padlých položeny byly dvě kytice a u pomníku padlých vavřínový věnec. Na táboru
lidu v zahradě Šebestiána Háka čp. 311
promluvil místopředseda posl. sněmovny
poslanec V. Košek. Odpoledne konal se
průvod obcí, kterého zúčastnil se též Sbor
dobrovolných hasičů ze Studence a z Rovnáčova. Průvod odešel až na nově upravené letní orelské cvičiště, kde po
zahajovacím projevu místostarosty místní
jednoty Josefa Karáska začalo cvičení. Nemilosrdný déšť však nedovolil, aby připravená slavnost byla dokončena. Účast na
tomto cvičení byla značná.
Cykl. závody. 8. srpna uspořádal S. K. Fejfar a Mládek cyklistické závody na trati
36 km dlouhé. Ze 17 závodníků umístil se
prvý Boh. Šrámek z Jičína časem 1,05,37.
návštěva. Již po několik let navštěvuje
obec Studenec akademický malíř Boh.
Dvořák s chotí vždy v letních a podzimních
měsících. Dvořák jest žákem slavného

3 I 2021

mistra Mařáka a vytvořil řadu krásných děl
z našeho okolí a prostředí. V srpnu letošního roku dostalo se Studenci té cti, že trávili tu několik dnů dovolené členové
Masarykovy rodiny, a sice M. MasarykováSlavíčková a dr. Anna Masaryková, vnučka
presidenta Osvoboditele. Bydleli v domě J.
Háka, listonoše v. v., čp. 20.
Školy. Dne 1. května odešla na zdravotní
dovolenou učitelka H. Bukovská. Za ni ustanovena na obecnou školu do konce škol.
roku uč. Marie Čmuchalová z Pasek n. Jizerou.
Dne 1. září nastupuje na obecní škole definitivní místo učitel Václav Jech z Nučic na
kladensku. Učit. Zdenka Nechanická přeložena byla tímto dnem do Roprachtic. Škola
má letos 162 dětí. O prázdninách byly dány
do učeben (5) a do jednoho bytu říd. učitele parkety nákladem 14 500 Kč.
Měšťanská škola má na počátku nového
šk. roku 159 dětí. Rozmístění tříd a jejich
počet se nezměnil. Odb. uč. Frant. Povolný
odešel 1. září do Vrchlabí. Do Studence zaň
byl ustanoven kand. prof. Antonín Schönbach z Kladna. Dne 1. prosince odešla na
mateřskou dovolenou učitelka obecné
školy H. Bukovská. Zastupuje ji opět učit.
Marie Čmuchalová.
odchod faráře. Dne 1. září rozloučil se se
Studencem místní farář Josef Žídek, byv na
vlastní žádost přeložen do Chroustovic
u Chrudimě. Odcházející kněz byl pro svoje
tolerantní jednání velmi oblíben u všech
občanů bez rozdílu náboženské příslušnosti. Ačkoliv odcházel na vlastní žádost,
odcházel velmi nerad a velmi těžce. Duchovní správu vede za něho zatímně
děkan jilemnický Bohumil Bayer.

17
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135 let

SBORU

1957 – ustaveno družstvo žen – soutěží se nadále zúčastňují každým rokem čtyři družstva – muži, ženy, dorost, žáci. Ve Studenci je též zřízena družina Červeného kříže vedená
Karlem Kuříkem. V létech 1957 – 1961 se soutěže konají vždy v neděli a studenečtí požárníci i zdravotníci tyto soutěže vyhrávají. Pro zajímavost – přijíždělo se zpravidla pozdě
– ráno nám důstojný pán Vincenc Říha sloužil mimořádnou mši svatou.
1958 – za dobré výsledky obdržel sbor novou pojízdnou stříkačku PPS-8, s kterou se
zúčastňoval všech soutěží.
5. 1. 1959 – ustavující schůze – změna výboru – předseda Josef Horáček, jednatel Josef
Janda, velitel Karel Kuřík.
10. 6. 1959 – zahájen výkop pro vodovod do nově budované školy. Zdrojem je nová artézská studna u Svaté Trojice a 100 m3 vodojem nad skokem.
1959 – družstvo dorostu vyhrálo liberecký kraj, a tak se dostalo na celostátní soutěž do
Bratislavy, kde však po problémech s čerpáním vody obsadilo až 17. místo.

Družstvo dorostu z roku 1959
18

STUDENECKÝ-ZPRAVODAJ-3-0621-56+4.qxp_Sestava 1 02.07.21 9:44 Stránka 19

dobrovoLnýCh hASičů
STudeneC
3. čáST i

Ing. Jiří Ulvr

1959 – přemístěn pomník padlých z křižovatky od Boukalových mezi školu a poštu.
1960 – od libereckého kraje dostáváme dopravní vůz Tatra 805 s kompletním požárním vybavením. Pro garážování ve zbrojnici u kruhovky je nutné instalovat nová zvýšená vrata.
21. 1. 1960 – pohřeb důstojného pána Josefa Šorma, studeneckého rodáka.
26. 11. 1960 – slavnostně otevřena nová škola ve Studenci.
1961 – vodovod rozšířen do nově budovaných kravínů JZD.
27. 5. 1962 – slavnost 75. výročí založení sboru v zámecké zahradě.
1962 – automobilová stříkačka byla předána do Bernartic u Trutnova.
1964 – vodovod rozšířen do nově zbudovaných garáží a kotelny v Texlenu. Zároveň nová
arteszká studna v Texlenu a v Rovnáčově vedle čp. R 14.
1964 – žactvo cvičí Josef Vondrák. Zároveň žactvo provádí žňové hlídky v obci.
8. 10. 1964 – pohřeb Jana Fejfara, bývalého starosty obce a majitele firmy a velkého příznivce sboru. Pochován je v Nové Pace-Podlevín.
1965 – vodovod rozšířen do části obce u kostela a Vinopalny.
18. 12. 1965 – pohřeb Jany Hiltlové, zakládající členky a velké příznivkyně sboru.
20. 3. 1966 – změna velitele – zvolen Jiří Ulvr.
1966 – brigády na vyčištění požární nádrže Brodek, dobudována nová požární nádrž
v Rovnáčově.
12. 4. 1967 – náhle zemřel významný člen sboru Josef Knap, dlouholetý velitel, účast
přes 200 členů.
4. 6. 1967 – tragicky zahynul náš člen a vedoucí družiny Červeného Kříže Karel Kuřík (čp.
212).
1967 – sokolovna – přistavěn velký sál.
1968 – rozšířen vodovod do čp. 291, 7, 304, 281, 149, 329, 305 a na hřbitov.
1968 – započato s přípravnými pracemi pro stavbu požární zbrojnice. Výstavba probíhá
dále v letech 1969–1970. Každý člen má závazek odpracovat brigádu v rozsahu 50 hodin.
1969 – sbor obdržel novou dvoukolovou stříkačku PPS-12.
1970 – rekonstrukce státní silnice (narovnání serpentin) u Svaté Trojice. Vytěžený materiál
se odvážel do vedlejšího koupaliště (jeho likvidace – hráz propouštěla z důvodu nekvalitní práce), zavážela se i cesta na Bosnu – kde byl dříve úvoz.
19

STUDENECKÝ-ZPRAVODAJ-3-0621-56+4.qxp_Sestava 1 02.07.21 9:44 Stránka 20

Studenecký zpravodaj

3 I 2021

Stavba hasičárny

18. 10. 1970 – Rada MNV ve spolupráci s vedením sboru rozhodla o přidělení bytů v požární zbrojnici – předsedovi Miloslavu Šulcovi a Jáchymovi Klingerovi – učiteli, který splnil podmínku aktivní práce ve sboru – stal se vedoucím družstva mládeže i řidičem
požárních vozidel.
20
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25. 2. 1971 – pohřeb Vojtěcha Šubrta od požární zbrojnice, účast 205 členů.
30. 5. 1971 – slavnostní otevření nové požární zbrojnice. Bohatý program celé akce za
velké účasti hostů i obyvatel obce. Vlastní přestřižení pásky a předání klíčů veliteli Jiřímu
Ulvrovi provedl předseda MNV Jaroslav Čeřovský. Veškerá technika byla postupně převezena ze zbrojnice od kruhovky, ze zbrojnice z čp. 298 (Remsovi, Staňkovi) a z rovnáčovské zbrojnice do nové budovy.
1971 a další roky – s řediteli závodů v obci – Texlen a JZD i s obcí – odsouhlaseny a podepsány poplachové směrnice. K požáru vyjíždějí požárníci z obce i z uvedených závodů.
V JZD je velitelem Josef Janda.
1972 – kontrola a zlepšení stavu požárních nádrží v JZD (na Bahně), vedle zámku u Václavíkových
1972 a další roky – vyhrávají se okresní soutěže v různých kategoriích, organizují se různé
kulturní a společenské akce v obci. Nechybí ani pravidelná cvičení nebo tajné výlety.
1972 – poraženy kaštany na hřbitově a stromy okolo hřbitovního plotu, hřbitov byl rozšířen za márnicí.
1972 – provedena nástavba malého sálu sokolovny, zřízena noclehárna.
14. 10. 1972 – oplocení požární zbrojnice rámovým pletivem.
19. 11. 1972 – přihlášení do celostátní hry mládeže „Plamen 72“.
14.–16. 9. 1973 pořádán první sjezd studeneckých rodáků.
6. 1. 1974 – jednatelem Zdeněk Urban
1974 – úprava pozemku a oplocení urnového háje.
13. 1. 1976 – povodeň ve Studenci.
1976 – výstavba nového vodovodu – propojení artézky z Texlenu s artézskou studní
u Svaté Trojice a od artézky na Smítech – prameny v Černém háji – na Horku.
1976 – další roky – pořádány kulturní akce – pozvání přijali mimo jiné Moravanka, Schovanky.
5. 3. 1977 – kulturní akce velkého rozsahu – 3 představení – J. Zima, K. Hála, J. Štercl,
H. Růžičková, J. Mayer, J. Šašek, D. Vostřel a další.
1977 – září – položen zemní telefonní kabel pro telefonní centrálu ve Studenci. Zároveň
budována další část vodovodu od bytovek JZD dolů do vesnice od čp. 100 nahoru po
samoobsluhu.
1979 – září – z Lomnice n. Pop. přebíráme starší požární cisternu CAS – 16. Doplněny
poplachové směrnice – první vozidlo – vyjíždí cisterna přímo k požáru, další vozidlo
T-805 vyjíždí po obci a sbírá členy požárního sboru.
11. 8. 1980 – změna velitele – Jiří Ulvr předává funkci V. Vanclovi
17. 8. 1984 – převzata požární cisterna CAS 25 z Jilemnice.
25. 5. 1986 – oslavy 100 let požárního sboru
21
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1982 – jarní povodně
28. 11. 1987 – funkci pokladníka předává Josef Nosek (vykonává ji od 14. 1. 1946) Ludmile Mečířové.
1988–1989 vybudován vodojem 250 m3 vedle stávajícího 100 m3 u skoku. Brigádnickou
akci měli na starost členové sboru Jiří Ulvr a Josef Horáček ml.
19. 11. 1988 – námětové cvičení na zámek – CAS 25 přímo, AVIA DVS-12 sbírá členy po obci.
1989 – další rozšíření vodovodu v obci – brigádně se zúčastní i naši členové.
3. 12. 1994 – místo starosty sboru Miloslava Šulce – předsedou od 2. 12. 1962, přebírá
funkci Václav Vancl, velitelem se stává Josef Vancl ml.
31. 7. 2004 – náhlé úmrtí jednatele sboru Zdeňka Urbana, novou jednatelkou je Jaroslava
Stránská.
1. 10. 2005 – starosta obce František Tauchman předává veliteli sboru Josefu Vanclovi
požární vozidlo Tatra 815.
2008 – hasičský sbor dostal do užívání vozidlo VW Transportér.
V současné době je hasičský sbor zařazen do Integrovaného záchranného systému a je
volán i k jiným zásahům mimo hašení požáru. S ohledem na můj věk již nejsem několik
let aktivním ani přispívajícím členem sboru. Z tohoto důvodu by bylo vhodné zhodnotit
historické události posledních let mladším členem sboru.
Podkladem pro uvedené informace byly kroniky hasičského sboru a mé osobní poznatky.
konec
22
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hasIčsKý sbOr

rOvnáčOv
Ve Studeneckém zpravodaji jste byli na pokračování seznámeni s historií studeneckého hasičského sboru po dobu 135 let jeho trvání. Zde bylo velmi stručně sděleno, že
rovnáčovský sbor byl založen 5. 2. 1928 a 21. 3. 1951 se spojuje se závodním sborem
Lenka. Členové jsou dále členy sboru studeneckého.
Spolková činnost samotného rovnáčovského sboru trvala jen 23 roků, zapojeni do
něho byli rodinní příslušníci z celé osady i obyvatelé Studence z okolí Špice. Sbor byl
velmi aktivní, což mimo jiné potvrzuje i uspořádání sjezdu Podkrkonošské župní hasičské
jednoty v roce 1934.
Pozvánku na tento sjezd pro Vás přikládám. Na pozvánce je podrobně uvedena historie samotné osady Rovnáčov i Sboru dobrovolných hasičů Rovnáčov – pro Vás určitě
zajímavé informace.
Ing. Jiří Ulvr

23
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Zprávy
Zš a mš sTudenec
V době vydání tohoto čísla Studeneckého zpravodaje bude další školní rok historií.
Byl ještě trochu podivnější než ten předchozí, žáci sice nastoupili v záři 2020 k řádné
prezenční výuce, ale další vlna epidemie znovu podmínky školní docházky výrazně změnila. Škola přešla na distanční výuku, žáci a především učitelé se učili pracovat s novými
technologiemi a společně s rodiči se snažili zvládnout zvýšené nároky na povinné vzdělávání.
V první řadě určitě patří poděkování těm rodičům, kteří aktivně spolupracovali při
distanční výuce a společně tak pomohli svým dětem zvládnout učivo příslušného ročníku. Až na několik výjimek se do distanční výuky zapojili všichni žáci naší školy, navíc
řada učitelů především prvního stupně kombinovala distanční výuku s individuálními
konzultacemi.
Poděkování patří i jednotlivým učitelům, kteří přijímáním nových námětů a metod
v distanční výuce zvyšovali kvalitu distanční výuky a zajistili tak ve většině případů zvládnutí učiva včetně přípravy žáků 9. ročníku k přijímacímu řízení. Poděkováním patří i pracovníkům mateřských škol a školní jídelny, která jako jediná ze všech zařízení nepřerušila
v průběhu tohoto školního roku svůj provoz.
Školní rok byl náročnější i pro vedení školy vzhledem k zajišťování materiálu souvisejícím s aktuální epidemiologickou situací (dezinfekční prostředky, roušky, respirátory)
a agendou ohledně povinného testování žáků. Souběžně probíhala téměř každodenní
koordinace stavebních prací a jejich návaznosti na požadované vybavení školy
S podrobnějším zhodnocením školního roku 2020/2021 seznámíme čtenáře Studeneckého zpravodaje tradičně ve čtvrtém čísle.
Na závěr dnešního příspěvku bych chtěl jménem všech zaměstnanců školy, dřívějších
i současných, poděkovat za výbornou (dle klasifikace na vysvědčení) spolupráci se starostou Obce Studenec Mgr. Jiřím Ulvrem, který končí na této k pozici k 30. 6. 2021 a bude
působit jako člen Rady Libereckého kraje pověřený řízením resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských dotací, územního plánování a rozvoje venkova. Studenecká škola v době „starostování“ Mgr. Jiřího Ulvra prošla zcela určitě svým
nejvýraznějším rozvojem. Nejznatelnější jsou zcela určitě změny v rámci celého areálu,
od výstavby mateřské školy, multifunkčního hřiště, amfiteátru, tenisových šaten a rekonstrukce základní školy, vybudování naučné stezky a arboreta a celé řady dalších
úprav včetně náročné údržby celého areálu. Nesmíme zapomenout ani na rekonstrukci
Mateřské školy v Zálesní Lhotě a instalaci workoutových hřišť v obou obcích. A všichni
společně doufáme, že tou závěrečnou úspěšnou tečkou bude stávající přístavba školy.
25

STUDENECKÝ-ZPRAVODAJ-3-0621-56+4.qxp_Sestava 1 02.07.21 9:44 Stránka 26

Poděkování patří i za podporu celé řady aktivit školy a žáků a jejich osobní i materiální
podporu, pro příklad určitě stačí úspěšné starty studeneckých školních sportovců na regionálních i mezinárodních závodech, družební kontakty se školami v Zuberci na Slovensku a ve Ždenijevu na Podkarpatské Rusi a zapojení do celé řady dalších aktivit.
PaedDr. Petr Junek
26
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V jarní kampani zaměřené na sběr
elektra byla naše škola nejlepší v kraji!
Celkem 480 kilogramů použitého drobného elektra odevzdala naše škola v rámci
programu Recyklohraní v Jarní sběrové kampani se soutěží. Za tento výsledek nám patří
1. místo v Libereckém kraji.
Obstáli jsme v tvrdé konkurenci
ostatních škol, ale hlavně nás může
těšit, že jsme udělali něco dobrého
pro životní prostředí. Sběr vysloužilých elektrospotřebičů patří ke smysluplným činnostem. Díky recyklaci
bude staré elektro přeměněno na
druhotné suroviny. Chráníme tím přírodu před zbytečnou těžbou nerostných surovin. Posuďte sami! Z námi
vybraných 480 kilogramů elektra
v recyklačních závodech získají mimo
jiné přibližně 276 kilogramů železa,
9,6 kilogramů mědi a 12 kilogramů
hliníku. Zároveň jsme snížili produkci
skleníkových plynů, ušetřili elektrickou energii, ropu a také vodu.
Za 1. místo jsme od Recyklohraní
a vyhlašovatele soutěže, kolektivního
systému Elektrowin, získali poukázky
v hodnotě 3 000 Kč k nákupu v prodejnách Kaufland. Pořídíme za ně odměny pro žáky, kteří se do sběru
zapojili.
Děkujeme všem, kteří jste se do sběru starého elektra zapojili. Tento skvělý výsledek
je především vaše zásluha. V příštím školním roce na něj budeme mít šanci navázat při
další sběrové kampani. Včas vás vyzveme, abyste nám do školy přinesli vysloužilé drobné
elektrospotřebiče, baterie a mobilní telefony.
Školního vzdělávacího programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět, se naše škola
účastní už jeho počátků (program Recyklohraní vznikl v roce 2008) a zapojujeme se také
do plnění pravidelně vyhlašovaných úkolů nejen na téma třídění a recyklace, ale také
k předcházení vzniku odpadů anebo šetrné spotřebě vody.
Za mnohaletou spolupráci s Recyklohraním v naší škole děkuji Mgr. Alexandře Brožové starší.
Ing. Mgr. Veronika Plůchová
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aKTIvně I v dObě cOvIdOvé
Jedním z úkolů žáků 5. A bylo napsat, co dělají a jak se hýbou v době covidové pandemie od prosince do poloviny dubna, když byly zavřené školy.
třídní uč. Šebková z 5.A

28
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Adaptační kurz
Je květen a třída 6.A konečně dostává možnost, aby se žáci lépe poznali. Plánovaný
adaptační pobyt s přespáním ve Strážném nám v září nevyšel a šance na realizaci alespoň jednodenních aktivit nastala až na
konci května. Akci pořádanou v rámci primární prevence vedly zkušené lektorky.
Program byl zaměřený na poznání nových
spolužáků, kterých je ve třídě třetina. Dále
na sebepoznání, vzájemný respekt, toleranci, umění spolupráce a pomoci. Společnými silami jsme si vytvořili pravidla, která
bychom měli dodržovat, aby se ve třídě
všichni cítili bezpečně a spokojeně.
Přes deštivé počasí se nám přece jen
podařilo po obědě vyvětrat hlavy během
procházky a vyzkoušet další kolektivní
úkoly v přírodě. Právě to bylo pro děti nejzáživnější, protože po tak dlouhé době se
mohly proběhnout a skotačit se spolužáky.
A bylo viditelné, že právě to jim opravdu
chybělo.
Mgr. Petra Sessa
29

STUDENECKÝ-ZPRAVODAJ-3-0621-56+4.qxp_Sestava 1 02.07.21 9:45 Stránka 30

Studenecký zpravodaj

3 I 2021

TVORBA ŽÁKŮ

7.B, 8.A, 8.B

PRO RADOST VŠEM
V době, kdy byla „zavřená“ nejen škola,
ale i muzea, galerie a lidé ne nemohli společně setkávat, vznikl následující projekt.
Chtěli jsme ukázat své výtvarné umění.
Chtěli jsme symbolicky propojit jednotlivé
žáky, školu jako instituci a obec s širokou
veřejností. Naší snahou bylo přinést radost
z tvorby. Radost z tvorby jako procesu. I radost z tvorby jako výsledku. Na základě
této myšlenky byli žáci vyzváni k dobrovolné domácí výtvarné tvorbě. Mladí
umělci měli poměrně široké pole působnosti, ale zároveň se museli držet zadaných
požadavků. Byla jsem velice mile překvapena, kolik výtvarných děl se mi sešlo.
Znovu touto cestou děkuji všem žákům,
kteří se aktivně zapojili, tvořili a dílo mi doručili. Z vybraných děl jsem vybrala ta,
která byla digitálně zpracována do podoby
koláže. Z koláží vznikly dva plakáty, které
můžete vidět v rámci obce Studenec na vývěsních tabulích.
Děkuji zde všem, kteří se do projektu
zapojili. Díky M. Tauchmanové, vedení
školy i obci Studenec za schválení projektu
a jeho podporu.
V době, kdy píšu tyto řádky, se mohu se
svými žáky opět vidět i v rámci vyučování
ve škole. A i když se k životu vrací i další kulturní akce a programy, snad se naše společné plakáty v rámci vývěsních tabulí
neztratí a přinesou příjemný pocit a radost
všem, kdo si je přijdou do „netradiční galerie“ prohlédnout. Přejeme radost všem…
Mgr. Zuzana Weissová
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Zachraň kamaráda
Beseda pro 9. ročník – prevence 2021
V tomto školním roce jsme toho společně ve škole moc nestihli, ale jak to bylo
možné, využili jsme rozvolnění a poskytli žákům v rámci prevence besedu se studentem
v oboru záchranář.
Žáky devátého ročníku jsme vybrali záměrně, neboť naši školu letos opustí, a také
proto, že pokud to bude možné, mají v plánu vyrazit na několikadenní vodácký výlet.
Prezentace spojená s výkladem a praktickými ukázkami zábavnou formou žáky oslovila a čas ukáže, co si z toho vzali do života. Nejčastější situace, u kterých se každý může
ocitnout, jsou především úrazy, ale
také spolužáci mívají různé alergie,
epileptické záchvaty, mohou se
ocitnout v bezvědomí, dusit se
a při volnočasových aktivitách se
mohou i topit. Jak správně reagovat, rozpoznat, o co asi jde, a v neposlední řadě resuscitovat a přivolat pomoc, o tom všem byla řeč.
Dnešní náctiletí, kteří jsou
s mobily téměř „srostlí“, si s radostí
instalovali aplikaci „záchranka“.
Vzhledem k tomu, že veškerou
elektroniku obsluhují lépe a s větším nadšením než my dospělí,
zbývá jen doufat, že pokud neselžou jiné složky záchrany, máme při
událostech, kdy jde o život, docela
velké šance.
Žáci se při besedě chovali slušně
a aktivně se zapojovali, což je
důkaz, že distanční výuka na nich
nezanechala následky.
Za 9.A a 9.B
Mgr. Romana Macháčová
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POSTAV Si SVŮj lESní BunKR
Během měsíce dubna se mohli žáci druhých ročníků v rámci školní družiny na vlastní
kůži přesvědčit, co obnáší práce na něčem, po čem ve skrytu duše touží. Proto jsme zorganizovali akci s názvem „Postav si svůj lesní bunkr“ a již od první chvíle byl ohlas dětí
velký a pro ně samotné to byla velká výzva. A jak sami dobře víme, právě výzvy jsou již
od pradávna čímsi vyjímečným…
Děti dostaly za úkol nakreslit vlastní plán, jak by podle nich měl jejich „lesní domov“
vypadat. To byla práce na první dva deštivé dny, kdy se dětem vůbec nechtělo ze školy
odejít domů. Nejinak tomu bylo prakticky po celý měsíc, kdy se na stavbě bunkru již pracovalo. V lese podle plánku hledaly vše potřebné a nosily věci na místo, kde se stavělo.
Každý měl svou roli. Někdo tahal kmeny stromků, jiný ulamoval větvičky, zametal a udržoval čistotu, odnášel nepořádek, nebo dlabal díry na kůly. Velkým přínosem byla kolektivní spolupráce všech dětí, a tak postupně vznikly 3 místnosti, z nichž jedna sloužila
jako obývací pokoj, druhá jako kuchyňka s dírou na potraviny a třetí jako předsíň. Tam
jsme si všichni odkládali bundy na vyrobený věšák. Holky na konci ještě krásně vyzdobily
okolí vchodu květinami.
Nutno říci, že nebylo k dispozici žádné nářadí, vše si samy děti vyrobily v lese z toho,
co našly…
Závěrem měsíce bylo dílo dokončeno a jako oslavu jsme v něm uspořádali malý piknik, který byl jakousi tečkou za velmi podařeným měsícem. Ještě bychom rádi dodali,
že zde záměrně neuvádíme místo, kde je bunkr postavený, protože se děti právem bojí,
aby jim ho někdo nezničil. Však si ho také postavily celý samy se svým vychovatelem
a někteří do něj hrdě zvou o víkendech i své nejlepší kamarády a rodiče…
Milan Pešta
32
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KnIhOvna
Přírůstky za duben, květen 2021
Pro doSPěLé
Peter May: nezvratné alibi
Evžen Boček: Aristokratka
u královského dvora
Neal Shusterman: bez šance
Joseph Finder: Pohřbená tajemství
Khaled Hosseini: A hory odpověděly
Lilja Sigurdardóttir: v pasti
Lars Kepler: hypnotizér
Alena Mornštajnová: hotýlek
Alena Mornštajnová: Listopád
Jakuba Katalpa: Zuzanin dech
Mona Kasten: doufat znovu
Táňa Keleová-Vasilková: rodinné klubko
Pro děTi
John Flanagan: hraničářův učeň. Klan
rudé lišky
John Flanagan: bratrstvo. Kniha sedmá,
Kaldera
John Flanagan: hraničářův učeň. Kniha
čtrnáctá, Souboj na Araluenu
Ilka Pacovská: Sedmý smysl. Průvodce
ztracených

Táňa Keleová-Vasilková: Slib
Martin Goﬀa: Sekta
Sandra Brown: Střemhlavý pád
Kathryn Taylor: Léto divokých květin
Martin Nesměrák: na zemské stezce
Mandy Baggot: Ty letní noci
Mandy Baggot: vánoční polibek
v notting hillu
Zdeněk Grmolec: Jošt
Linda Castillo: v troskách tornáda
Patricia Gaﬀney: Zloděj srdcí
Kimberly Cates: Leť domů
Tomáš Bandžuch: dlouhý krok do tmy
Ilka Pacovská: Sedmý smysl. vrať
drakovi, co je jeho
Pavel Čech: dědečkové
Pavel Čech: o červenáčkovi
Václav Čtvrtek: Cesty formana Šejtročka
David Walliams: Ledová obluda
Vojtěch Matocha: Prašina – bílá komnata

Pozvánka do knihovny
V chladném jarním počasí letošního roku se příroda nadechovala k novému životu
pozvolna.
Dívala jsem se kolem sebe a vítala nový život letos mnohem silněji. Určitě jsem nebyla sama. Vždyť máme za sebou tolik nelehkých měsíců. Jaro je pro mne symbolem naděje. Kéž se nová naděje zmocní i našich unavených srdcí. Procházky nově obnovenou
přírodou nám mohou pomoci vidět stále se opakující zázrak stvoření. A pokud Vás procházka zavede do knihovny, která je už opět plně otevřená, velmi rády vás uvidíme.
Vaše knihovnice Ludmila Tauchmanová
33
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nasTerea
Petra Stehlíková
Třetí, dlouho očekávaný díl od naší
autorky.
To, že jsem si další
vývoj příběhu představovala jinak, a z přečteného tak měla
rozporuplné pocity,
nic nemění na faktu, že je kniha velmi kvalitně napsaná a řemeslně propracovaná. Vítala jsem i slovníček v závěru, protože těch
nově vytvořených slov je v tomto spisovatelčině světě opravdu hodně.
V první části napětí a tíseň přesně vystihují emoce zajatců i „svět bez slunce“.
Poté se tempo výrazně zpomalí a je kladen
důraz na jednotlivé osoby. Musela jsem si
připomínat, že hlavní hrdince je 15 let,
i přesto bylo místy její jednání nepochopitelné. Pak najednou uspěchaná, a hlavně
úplně zbytečná smrt. Závěr opět rychlejší
tempo, podobně jako na začátku. V knize
jsem našla příliš mnoho otazníků a málo
odpovědí, ale ono to tak prostě je. Nikdo
nic neví, ničemu z toho, co se děje, nelze
přijít na kloub. To, co je známé, se rozpadá
a nevrátí se zpět. Pohnout se vpřed je
možné jen za cenu ztrát, bolesti a osobní
oběti. Drobky chleba a s tím spojené souvislosti jsem také nepochopila. Tak snad
příště se dozvíme víc. Příběhu určitě sluší
obálka a pevná vazba. A Ilan bych rozhodně naučila více nadávek, jedna a táž
stále se opakující „prasečí řiť“ byla vlastně
to jediné, co mi opravdu vadilo. Objev záhadného staříka byl naopak výrazným
zpestřením.

34
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sTřemhLavý pád
Sandra brown
Dobrodružný příběh zasazený do zajímavého
prostředí
letců. Zápletka kolem
sporného léku a otázek, kdo má nárok na
léčbu, zda ten, který
má moc a peníze,
nebo ten potřebný.
Autorka, jak je jejím zvykem, rozpracovala i romantickou linku. Přišlo mi, že se
hlavní postavy motají stále v kruhu – pobíhání sem a tam, případně poletování tam
a zpět. Krkolomný závěr s neuvěřitelným
jednáním padouchů to nevylepšil. Paní
spisovatelka má lepší knihy, ale jako odpočinkový román, proč ne?
Ještě musím pochválit obálku, moc se
povedla.
ZmIZení
edwIna LIndy
david Jan Žák
Napínavý úvod příběhu byl až moc napěchován přívlastky,
a tím částečně o napětí přišel. Samotný
děj je dobrodružný
a milovníci knih a fantasy si přijdou na své, při výčtu knih v knihovničce hlavních postav. Podle jejich
věku by byla kniha vhodná pro děti kolem
deseti let. Já bych ale této věkové kategorii
knihu nedoporučila, protože je na mnoha
stranách podrobný popis hnusné šikany,
kterou musel přetrpět chlapec, který se
potýká se ztrátami v rodině a dalšími problémy. Sice mu pomáhá věrná kamarádka,
ale kde je zapojení dospělých, kteří by v ta-
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kovém případě měli pomoci? Dědečkova
úvaha, že některé bitvy si musí každé dítě
vybojovat samo, mi ani trochu nesedla.
I„slepota“ tělocvikáře, kterému muselo být
jasné, proč ho Edwin žádá o speciální trénink. A spolužáci se víceméně dívali stranou. Chápu, že je to nosná dějová linka, ale
já se s tím nějak nemohla vyrovnat. Zkazilo
mi to celkový dojem. Chci věřit, že skutečnost by byla jiná.
Žeberův OdKaZ
david Jan Žák
Druhý díl série. Příběhu prospělo přesunutí mimo školu.
Přátelé zažívají spíše
dobrodružství v přírodě a pobíhání v podzemním labyrintu, než
šikanu. Kniha o hledání zmizelého kamaráda s nádechem tajemna, si své čtenáře určitě najde.
pach Krve
František niedl
Šestý díl série.
Velmi zdařilý příběh
série. Osobní život
hlavních postav se posunul dál a je mu věnováno dost prostoru.
Královna
vystrčila
drápky a bitvami zmítané království dále
chudne. Poddaní aby
se přesunuli někam do hlubokých hvozdů,
pokud se mají dožít rána. A k tomu neúroda
a hladomor. Jak se takto v nejistotě dalo žít?
Jak přežít? Závěrečné tažení Wolframa za
odplatou, je mrazivě autentické. Chvilka od-
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dechu v tomto krví nasáklém příběhu přišla
snad jen díky Benešově svatbě. Ani opakování děje mi tentokráte nevadilo.
pOsLední přání
Andrzej Sapkowski
První díl. Díky
shlédnutí výborného
seriálu jsem se lépe
orientovala v postavách a ději. Ale také
jsem přišla o napětí,
protože jsem věděla,
jak daný střípek příběhu dopadne. Vypovídá to o tom, že seriál se opravdu
mimořádně povedl a drží se poměrně
věrně předlohy.
Zatím se v novém světě rozhlížím, je to,
jako by se člověk protáhl úzkým průchodem ve skalách a otevřelo se před jeho
očima něco nečekaného. Místo, kde pohádky mají úplně jiný význam a téměř
žádný dobrý konec. Postava Zaklínače si
mě získala hned. Mám za sebou první
kroky, uvidíme, kam mě nová pěšinka
utkaná ze slov nové série, zavede.
muŽ Z chaTrče
Martin Goﬀa
Melancholické
čtení, které má tu moc
sejmout růžové brýle.
Vítala jsem přehledné
zpracování olejářské
kauzy, málokdo si to
takto pamatuje. Také
jsem patřila mezi ty,
jež vítali demokracii
(stále mezi ně patřím), kvůli projevům OF
a pana prezidenta, jsme si dokonce kupo35
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vali televizi. A ti, kteří se skrze své kované
kádrování vyznali v zákulisí obchodů, se
v tom všeobecném nadšení z pádu komunistů nenápadně přesunuli do odvětví
průmyslu a obchodu a pokračovali v hrabání peněz. Nu, jak říkávám, do hrobu si to
nevezmou. Tajných hrobů je v tomto příběhu také dost a dost. Napínavé, ale svým
reálným zpracováním depresivní čtení.
mrTvé
vZpOmínKy
Angela Marsons
Desátý díl série.
Pozor, tuto knihu
nečtete,
opravdu
pokud jste nečetli
předchozí díly! Skrze
vzpomínání jsou vyzrazeni pachatelé z minulých knih.
Rekapitulaci předešlého děje nemám
moc ráda v knihách ani v seriálech, v této
konkrétní knize mi to ale nevadilo. Vzpomínky na uplynulé případy jsou velmi
poutavě naroubovány na současnost. Hledání toho, kdo si zahrává se vzpomínkami
vyšetřovatelky, bylo napínavé, dobrodružné a velmi čtivé – jako vždy u této
autorky. Kim i její tým se musí vypořádat
s nebývalým psychickým tlakem. Přemýšlím, zda se Kim nezná s Robertem Hunterem, protože podobně jako on, i ona se
pouští do klíčových nejnebezpečnějších situací, sama.
Citát: „Pevně věřila, že lidé jsou jedinečné osobnosti a nedají se zobecnit
podle toho, co udělali jiní lidé před nimi,
a na základě toho je považovat za nebezpečné.“
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naučTe mě
ZabíT draKa
ilka Pacovská
Desátý díl série.
Poslední dílek příběhu
zapadl do celkového
obrazu jako puzzle.
Tentokráte nás autorka pozvala mezi rytíře
a opět je to skvěle
zpracované prostředí,
kde čtenář téměř slyší řinčení mečů a ržání
koní. Jak má v tomto prostředí obstát sestra draka, když rytířům jde právě o jejich
zabití? Myslím, že nikoho nepřekvapí, že
Hance i jejím blízkým lehko nebude.
Úžasné je uvedení gryfů na scénu. Se „starými“ známými postavami jsem se potkala
velmi ráda, uvedení Vítka do děje, nemělo
chybu. Ona vlastně všechna mláďata byla
skvělá. Romantické linky jsem se naučila
neřešit, protiváhou je jim jinak bezchybný
dobrodružný příběh. Závěrečná bitva
s kouzlem obětování by opět vypadala
nádherně na velkém plátně kina. Škoda, že
se toho zřejmě nedočkáme, to bychom
museli být v Anglii nebo Americe. Přesto
jsem hrdá, že paní autorka je naše.
Klidně bych si dovedla představit další
návraty do stvořeného světa, například
s pomocí Vítka nebo Terezky. S mladšími
hrdiny to paní spisovatelka zvládá na výbornou. Děkuji za výjimečný čtenářský zážitek!
A nesmím zapomenout poděkovat za
krásné ilustrace, které celou sérii provázejí,
těšila jsem se na každý ztvárněný obraz.
Nejvíce na draky a gryfy.
Celou tuto sérii vřele doporučuji nejen
mladým čtenářům, ale všem milovníkům
výborné fantasy.
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spOrTOvní KLub
sTudenec
Sportovní prostředí bylo rovněž významně postiženo nepříznivou epidemiologickou
situací a rozhodně větší dopady nastanou v oblasti výkonnostního a rekreačního sportu.
Na rozdíl od profesionálních sportovců, kterým bylo umožněno za zpřísněných podmínek trénovat a případně i soutěžit, ostatní sportovní aktivity byly prakticky zakázány.
Tato situace bude mít určitě nepříznivý dopad a přinese pokles aktivních sportovců
a týmů.

Fotbal
Fotbalové prostředí se vedle covidoých problémů vypořádávalo s následky finančních caus okol bývalého místopředsedy FAČR Romana Berbra a po sérii rušných okresních a krajských valných hromad proběhla maratónská valná hromada FAČR, na které
byl zvolen novým předsedou fotbalový diplomat Petr Fousek a výkonný výbor byl obsazen převážně jeho přívrženci. Obroda fotbalového prostředí je však na samém začátku.
Přerušení fotbalových soutěží aspoň umožnilo studeneckým fotbalistům dokončit
výstavbu svého zázemí a zápasy nemusely být odehrány v provizorních podmínkách
nebo na hřišti soupeřů. Nové sportovní zázemí bylo zkolaudováno a generální dodavatel
Stavební společnost Hostinné měla do 30. 6. 2021 odstranit některé vady a nedodělky
a upravit pozemky používané pro stavební účely. Výbor SK Studenec zároveň vybral nového správce areálu, který se stal Martin Kuřík, člen výboru SK a aktivní trenér mládeže.
Fotbalisté SK Studenec se v průběhu jara připravovali nejprve individuálně postupně
byly zahájeny tréninky jednotlivých týmů. Vedle běžných tréninkových jednotek proběhly na studeneckém hřišti i speciální tréninky žáků pod vedením externích trenérů
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a naopak se naši žáci zúčastnili tréninkových jednotek v rámci semilského okresu. Zároveň probíhala jednání o obsazení soutěží v novém soutěžním ročníku 2021/2022. Obdobně jako v předchozích letech jsme snažili najít partnera našich studeneckých
mládežnických týmů, především v kategorii U13, U15, U17 a U19. Byly osloveny některé
okolní kluby a s největší pravděpodobností se rozjede spolupráce se Sokolem Horní
Branná.
Do nového soutěžního ročníku se v rámci okresních soutěží zapojí tým mladší přípravky pod vedením Martina Kuříka a Dušana Jandury, tým starší přípravky pod vedením
Luboš Brože a Petra Huřťáka. V krajských soutěžích budou bojovat dva týmy mladších
žáků (Aleš Jodas, Petr Bartoň), jeden tým starších žáků (Pavel Mečíř) a A tým dospělých
(Martin Hrubý, František Hladík). V okresní soutěží bude tradičně startovat B tým dospělých (Kajub Stránský, Ladislav Synek, Petr Jezdinský) a bude mít za soupeře pouze 9 dalších týmů (i to je důsledek současného období, neboť některé kluby své týmy dospělých
do soutěží nepřihlásily).
Jednotlivé týmy sehrály i řadu přípravných utkání s kluby z okolí. Mladší přípravka
se zapojila do turnajů OFS Semily a starší přípravka sehrála přátelská utkání se svými
vrstevníky z Jablonce nad Jizerou. I v letošní sezóně se výsledky v souladu se Soutěžním
řádem nebudou zveřejňovat.
Nejbohatší program absolvovali mladší žáci, kteří sehráli několik přátelských zápasů a zapojili se do okresního kola turnaje O Pohár předsedy Libereckého krajského fotbalového
svazu. Cenné jsou určitě výhry nad SK Semily a FK Nová Paka, jedinou těsnou porážku
si připsali s jilemnickým áčkem.
Společný kádr áčka, béčka a dorostu se zapojil do turnaje o Pohár AGRO CS a ve skupině má za soupeře SK Jilemnice, TJ Kocbeře, MFK Trutnov U19 a TJ Dvůr Králové B.
Před novou sezónou zatím nedošlo k výraznějším hráčským přesunům, Pavel Blažek
odešel do Sokola Kunčice nad Labem a Filip a Tomáš Zikešovi se vracejí po svém působení v mládežnických týmech SK Studenec do svého mateřského klubu Sokola Kruh.

orientační běh
Obdobně jako ostatní sporty postihla současná epidemiologická situace i orientační
sporty. Pro Českou republiku je situace o to tíživější a komplikovanější, neboť Česká republika je v letošním roce pořadatelem Mistrovství světa v orientačním běhu a jedním
z garantů je i Liberecký kraj. Mistrovské závody pochopitelně za přísných epidemiologických pravidlech proběhnou, ale doprovodné závody široké veřejnosti, kam se přihlásila i řada studeneckých závodníků, byly zrušeny. Je to velká ztráta pro český orientační
sport, jednak finanční, jedna prestižní především (ztráta příležitosti ještě více ho propagovat). Čeští orientační běžci se na tento vrcholný závod sezóny poctivě připravovali
a absolvovali mimo jiné i měsíční vysokohorské soustředění v Keni.
Studenečtí závodníci se připravili obdobným způsobem jako v loňském roce. Společně s ostatními oddíly připravily tréninky na okolních mapách, kde se postupně střídaly
jednotlivé tréninkové skupiny. Březnové a dubnové závody byly zrušeny kromě
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mistrovských závodů pro dorost a dospělé,
na kterých byly vyžadovány PCR testy. Po
loňské úspěšné sezóně se náš dorostenecký tým rozprchl do světa, Vanda Vávrová a Honza Rücker se vrátili do Hořic,
Kuba Procinger do Vrchlabí a Terka Chrástová přestoupila do Turnova. A tak na
mistrovských závodech se střídavými výsledky bojovali pouze Majda Chrástová,
Ondra Paleček, Vítek Štefan a po návratu
z USA Lukáš Link.
Po návratu dětí do škol proběhly první
závody formou měřených tréninků. O prvním květnovém víkendu si poměřilo svou
výkonnost více než 30 studeneckých závodníků v krásném lese nad nemocnicí ve
Dvoře Králové. Zde nejrychlejšího času ve své kategorii dosáhla Bára Chrástová, která
zopakovala své prvenství i na dalším měřeném tréninku v Hajnicích. V Dobkově u Chotěboře další studenecké prvenství v měřených trénincích přidala Lucka Šimková.
O posledním květnovém víkendu již proběhl první otevřený dvojzávod Žebříčku B
za pořadatelství Lokomotivy Pardubice ve Vysoké u Holic. V sobotním závodě si doběhla
pro 2. místo Adéla Lánská v D12D a 3. místo přidal Honza Lánský v H14D, v nedělním
závodě skončil na 2. místě v H45D Karel Hanuš, který posílil studenecké veterány ze zrušeného oddílu v Hostinném. Více než 30 studeneckých závodníků startovalo za obrovského dusna v dalším závodě Východočeského poháru v Češově v trochu záhadném
lese, který činil mnoha závodníků velké problémy (výrazný podrost se zarostlými cestami). Medailová umístění získali 3. místem Dáša Lánská v D12D, 2. místem Petr Pochop
v H14D a 3. místem Honza Lánský v H14D. Zatím poslední závod Východočeského poháru se uskutečnil v Šedivci u Letohradu Zde svůj neklepší letošní závod zaběhla Bára
Chrástová a s přehledem zvítězila v D14C, 3. místa přidali veteráni Karel Hanuš v H45D
a Petr Junek v H65D.
Další studenečtí závodníci závodili podle místa svého bydliště v ostatních oblastech.
Radka Uvizlová se stala přebornicí Hanácké oblasti ve sprintu v závodě pod plumlovským zámkem, Šimon Junek vyhrál dva závody v rámci Pražské oblasti a další medaili
přidali Kryštof Junek a Petr Junek ml., solidních výsledků dosahovala v závodech Pražské
a Středočeské oblasti i Majda Hnčířová.
V atletických startech pokračoval i Marek Uvizl a z jednotlivých startů dosáhl nejlepšího výsledku na mítinku ve Vítkovicích, kde zvítězil časem 3:59.34 v běhu na 1 500 m.
V rámci oddílu alpského lyžování připravuje Martin Urban tréninkovou skupinu 5 nejmladších adeptů tohoto sportu.
PaedDr. Petr Junek
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sTudenec

OreL

Letní pozvánky

V letošním roce neprobíhají mistrovské soutěže, a tak mají volejbalistky i stolní tenisté
volno. Aktuálně volejbalistky již trénují na novou sezónu, která, pevně věříme, bude zahájena na podzim. V průběhu května byly zahájeny pravidelné volejbalové tréninky dětí
pod vedením Lenky Chrtkové. Pro letošek jsme s ohledem na aktuální opatření nemohli
uspořádat turnaj v Mölkky spojený s Pohádkovým lesem.
Nicméně očekáváme, že v závěru léta a na podzim už bude reálné organizovat
všechny běžné akce pro veřejnost. Proto si již nyní dovolím uvést přehled plánovaných
akcí na toto období:

• sobota 28. srpna od 9:00

studenecké mIXy
volejbalový turnaj smíšených družstev

• neděle 29. srpna od 14:00

dětské soutěžní odpoledne
• sobota 18. září od 20:00

Letní bál ve studenecké sokolovně
• sobota 13. listopadu od 20:20:20

svatomartinský folkový večer
v orlovně
Věřme, že se akce budou moci uskutečnit a že se po čase opět společně sejdeme.
Václav Urban
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Co zažít v Krkonoších na kole
Volné dny zalité sluncem přímo zvou
k výletu do přírody. Prodýchat se na čerstvém vzduchu, vychutnat si krásné výhledy a užít si společný čas s přáteli či
rodinou. Pro všechny nadšence polykající
kilometry, tak i jezdce turisty nebo rodiny
s dětmi, jsou v Krkonoších a jejich podhůří
vyznačeny desítky cyklistických tras, ale
také speciální cesty, které rozpumpují nejen
vaše kolo. A kam se vydat za zážitkem?
Pro každého, kdo na kole touží po adrenalinu a zároveň trochu technické jízdě,
jsou vytvořeny bike parky. Ať už jste začátečník nebo zkušený jezdec, určitě si vyberete některou z tras ve Špindlerově Mlýně,
Trutnově nebo Rokytnici nad Jizerou. Také
děti mohou rozpumpovat kola, otestovat
svoji rovnováhu a schopnosti bikera na
pump tracku. Jízdu pohybem nahoru
a dolů, silou vlastního těla a občas správně
klopit zatáčku vyzkouší v Rudníku, Hostinném, Mladých Bukách, Harrachově nebo
ve Vrchlabí a Špindlerově Mlýně. Originální
sportovní přírodní trasou pro děti je Singltrek na Benecku. Malý okruh v lese zvládne
na horském kole i začátečník. Další přírodní terénní stezky pro horská kola nabízí
zkušenějším jezdcům singl traily v lokalitě
Čížkových kamenů u Trutnova. Proměnlivá
krajina plná kopců, lesů, luk a strání je
ideálním místem pro horskou cyklistiku.
Cyklisté jsou v Krkonoších i jejich podhůří ví-

taní. Svědčí o tom také stovky značených
cyklistických tras, které jsou vhodné jak pro
aktivní sportovce, tak i pro rodiny s dětmi.
Každý si tu najde tu svoji oblíbenou cestu na
kole. Stačí si jen vybrat a šlápnout do pedálů.
Vášnivé cyklisty neodradí ani kopce, neboť
vědí, že odměnou jim jsou vždy dlouhé
sjezdy. A ti, kteří pěstují rekreační cykloturistiku anebo jsou pro ně krkonošské kopce
příliš náročné, si cestu na kole můžou zpříjemnit a nechat se vyvést na nejvyšší
vrcholky Krkonošským cyklobusem anebo
lanovkou. Inspirací může být 15 cyklovýletů
v brožuře Krkonoše na kole, kterou získáte
v informačních centrech anebo na stránkách
www.krkonose.eu. Trasy jsme pro cyklisty
nejen naplánovali, ale také projeli. A pár
krásných záběrů ze všech tras nejdete ve videích na Youtube kanále „Krkonoše Svazek“.
Anebo se k nám přidejte na každoroční zahajovací jízdě Krkonošských cyklobusů. Pozvánku a důležité informace najdete vždy na
www.krkonose.eu.
Další značené cyklotrasy, jízdní řády Krkonošských cyklobusů, informace o lanovkách, které vás vyvezou i s kolem, a tipy na
zajímavá místa či výhledy při výletech nejdete na www.krkonose.eu a také na oficiálních stránkách všech krkonošských měst
a obcí.
Alena Pacholíková
oblastní destinační společnost
Krkonoše – svazek měst a obcí
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Houpačky z hor
Ten kdo stromy vysazuje, ošetřuje, prořezává a někdy i kácí, ten je opravdu dobře
zná a rád o ně pečuje. Někdy se musí vydat do nejvyšších částí koruny stromu, a to už je
práce pro opravdové profesionály. Odměnou jsou stromolezcům nádherné výhledy do
dalekého okolí, kdy hledí na krajinu tak trochu z ptačí perspektivy. Také byste rádi čas
od času zahodili všední dny a vydali se objevovat kouzlo korun stromů? Díky zkušeným
arboristům, kteří chtějí svoji radost předávat dál, vznikl projekt Houpačky z hor. Pod korunami stromů, s výhledy do krajiny Krkonoš i jejich podhůří, máte možnost být bezstarostní jako děti a zhoupnout se na jedinečných ručně vyráběných houpačkách.
A které stromy poskytly své zázemí k těmto radovánkám? Houpačka
zavěšená na jasanu nad Jilemnicí je viditelná při cestě na silnici Valteřice –
Jilemnice. Z této houpačky „Jasanka“
je nádherný výhled na Hrabačov
a Štěpanice. Letitá bříza nad Víchovou
poskytla možnost zavěšení houpačky
„Břízka“. Výhled je z ní snad do všech
světových stran. Stala se součástí naučné stezky Víchovská stezka za Kavánovými obrazy, která je ideálním
výletem pro rodiny s dětmi. Tak trochu nevšedním místem pro houpačku nazvanou „Singáčka“ je malebné údolí Jizery. Z houpačky máte výhled na českou firmu Singing Rock,
která věnuje horolezecká lana vlastní výroby na další Houpačky z hor. Krásný buk v Horních Štěpanicích stojící na okraji lesa, vás obdaruje báječným zhoupnutím ale i výhledy
do kraje. Vypravit se za houpačkou „Bukovka“ můžete při pěším výletu z Jilemnice na
Benecko. Dva mladé stromy javoru ve Vysokém nad Jizerou vytváří zázemí pro „Houpačku pro dva“. Krásný výhled na Kotelní jámy si vychutnáte, když se za houpačkou vypravíte po Cestě Havlase Pavlaty. Jírovec a lípa nad Horní Kalnou, které jsou chráněny
osamělým křížem, potkáte při cestě na hřeben mezi Horní Kalnou a Kunčicemi nad
Labem. Zde také zažijete nadpozemské zhoupnutí a jedinečné výhledy na „Houpačce
u kříže mezi lány“. Dokonce i dvě „Houpačky v aleji“ na jednom místě najdete v památné
dubové aleji ve Vrchlabí – Hartě. Stromořadí čítá 83 nádherných dubů letních, které vytváří cestu k bývalému Zámečku v Hartě. Zhoupnout se v korunách dubu ve Vrchlabí
můžete také na „Houpačce na rozcestí“, která je umístěna nad městským parkem. Přesnou polohu houpaček najdete díky mapě na Facebookové skupině „HOUPAČKY z hor“.
Alena Pacholíková
oblastní destinační společnost Krkonoše – svazek měst a obcí
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KrKonoŠSKá SeZonA
Na pultech krkonošských
informačních center si můžete
zdarma vyzvednout nové vydání turistických novin Krkonošská sezona. Na dvaceti
tiskových stranách je otištěna
řada zajímavých témat s tipy na
výlety i k aktivnímu využití volného času v Krkonoších a podhůří. Součástí je velkoplošná
mapa s vyznačenými konkrétními cíli.
Členové Rady Svazku Krkonoše doporučují svá oblíbená místa napříč územím.
V celé své šíři je popularizována nově aktualizovaná razítkovací hra Pohádkové Krkonoše včetně razítkovacích míst.
Čtenářsky lákavé je spojení vlastních
kroků s působením osobností (např. malířů, spisovatelů, hudebníků, šlechticů,
sportovců, učitelů, aj. krkonošských rodáků a rodaček), kteří tu žili před desítkami
či stovkami let a „zapsali se“ do českých,
resp. světových dějin.
Další dvoustrana nabízí výlety k šikovným
lidem, do dílem s tradiční řemeslnou výrobou. Umožní vám nahlédnout pod ruce
mistrů oboru, ale také si můžete s nimi
svoji zručnost vyzkoušet.
Drsné a zároveň romantické zimní prostředí nejvyšších českých hor řadu let inspiruje filmaře. A tak vznikala filmová díla, při
nichž se sportovci vydávají do bílé stopy, hrdinové zdolávají majestátní horstvo, kochají
se panoramatickými výhledy či magickou
krásou zasněžené krkonošské krajiny, anebo

se baví na snowboardech či
v místních barech. Každopádně
hrdinové prožívají šťastné
i méně radostné osudové okamžiky a vy se dozvíte, kde byla
díla filmována.
Krkonošská sezona seznamuje s projektem Neznámé
Krkonoše, dočtete se o památných stromech, krkonošských
vodopádech, o pěších lávkách
a útulnách, zpracovaných studenty architektury a umístěných v terénu
Krkonošského národního parku.
Užitečné jsou informace o Krkonošských cyklobusech či místech, kde a jak
kempovat.
Do série tematických dvoustran patří náhledy do života divadelních spolků, ale
i ochutnávky krkonošské gastronomie
a pozvánky na dobroty.
Nechybí čtenářská soutěž o hodnotné
ceny. Máte-li zájem se zúčastnit, můžete
vyhrát voucher pro 2 osoby na 2 noci s polopenzí v Hotelu Horizont v Peci pod Sněžkou, rodinnou vstupenku na Stezku
korunami stromů Krkonoše v Janských
Lázních, plecháček, batůžek a designovou
láhev nebo snad skleněný náhrdelník.
Stačí správně odpovědět na otázky a odpověď odeslat certifikované destinační
společnosti pro turistickou oblast Krkonoše – svazek měst a obcí. Těšíme se na
vaše odpovědi na: info@krkonose.eu
D. Palátková
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i letos se svezete

Krkonošským
cyklobusem
Zahájení provozu 29. května 2021 – ukončení 30. září 2021
Území Krkonoš včetně podhůří je protkáno téměř 900 kilometry cyklotras. Terény
jsou vhodné jak pro zdatné sportovce, bikery, tak pro rodinnou rekreační jízdu. Pro snazší
zvládnutí terénu křižují region Krkonošské cyklobusy. Jsou vyhledávanou službou k přepravě a cestování pěších, tak cykloturistů.

Pro cyklo dopravu roku 2021 jsou v Královéhradeckém kraji
připraveny novinky
Na základě výběrového řízení (tendr na dopravu Královéhradeckého kraje) byly vybráni noví dopravci: Bus Line LK s. r. o., CSD s. r. o. Náchod a ADUIS BUS s. r. o. Mají nejenom velice kvalitní autobusy, ale i vleky pro jízdní kola.
„Novinkou je přímá linka z Hradce Králové zajíždějící přímo na Špindlerovu boudu
v Krkonoších,“ uvádí Miroslava Chaloupská, koordinátorka Krkonošských cyklobusů za
certifikovanou oblastní destinační společnost Svazek Krkonoše, a doplňuje: „Krkonošské
cyklobusy pojedou: v červnu během víkendů, v průběhu letních prázdnin denně a v září
každý čtvrtek, během víkendů a ve svátek. Páteřní linka z Harrachova na Horní Malou
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Úpu a zpět nepojede přes Benecko, kde je prováděna oprava mostu v Prakovicích.
Z Úpice do Trutnova a Horní Malé Úpy pojede Krkonošský cyklobus vždy o víkendu.
V pracovní dny pouze z Trutnova.
Na Hradecké lince bude nový spoj k dispozici ve čtvrtek a v sobotu. Kromě přívěsu
bude vybaven kufrem na šest jízdních kol.
Nově pojede cyklobus z Kuksu do Vrchlabí s odjezdem v 10.40 hodin a příjezdem do
Vrchlabí ve 12.05 hodin. Z Vrchlabí zpět do Kuksu bude odjíždět ve 13.05 hodin a do
Kuksu přijede ve 14.14 hodin. Zájemci mohou odpoledne navštívit ZOO ve Dvoře Králové nebo barokní Kuks,“ přidala tip na výlet M. Chaloupská.

Tipy na výlety
Možností, kde se inspirovat k dalším výletům, jsou např. krátká cyklo videa zveřejněná na youtube „Krkonoše Svazek“ nebo www. krkonose. eu

Jízdní řády cyklobusů
Krkonoše – svazek měst a obcí, jako koordinátor, i letos systematicky cílil k zachování
Krkonošských cyklobusů jako formy hromadné přepravy místních i návštěvníků, pěších
i cykloturistů.
Časové harmonogramy jízdních řádů jsou vypracovány v souladu s představami. Pro
vás jsou vytištěné kapesní jízdní řády s tipy na výlety. Získáte je zdarma v krkonošských
informačních centrech, vylepené přímo na autobusových zastávkách, kde cyklobus staví,
nebo na www.krkonose.eu/krkonosske-cyklobusy

Zahajovací jízda
U příležitosti zahájení cykloturistické sezony a 18. ročníku provozu Krkonošských cyklobusů je připraven na sobotu 29. května 2021 cyklovýlet do Jizerských hor. Odjezd cyklobusu z Vrchlabí z autobusového nádraží je naplánován v 9.20 hodin směr Souš
v Jizerských horách.
Trasa vede kolem vodní nádrže Souš, na Smědavu, Jizerskou silnicí tzv. Hřebenovkou
přes Jizerku (s muzeem Jizerských hor) na Bukovec. Po Greenwey Jizeře na Harrachovské
Mýto a Planýrkou do Pasek nad Jizerou-Makova. Od Domova důchodců v Rokytnici nad
Jizerou cyklisty doveze Krkonošský cyklobus zpět do Vrchlabí.
Trasa měří 32 km, s převýšením 353 metrů. K účasti je třeba se včas zaregistrovat na
facebooku Svazku Krkonoše. Další informace získáte na telefonním čísle: 603 269 460.
D. Palátková

45

STUDENECKÝ-ZPRAVODAJ-3-0621-56+4.qxp_Sestava 1 02.07.21 9:45 Stránka 46

Studenecký zpravodaj

3 I 2021

Zažijte Krkonoše
všemi smysly s místními
Kam se vydat v Krkonoších za regionálními produkty, které nejen dobře chutnají, ale
vyzkoušíte si je na vlastní kůži? Tradiční recepty z Krkonošské kuchařky si nyní můžete
vyzkoušet i doma. Schoulit se do měkoučké deky a mít vzpomínku na Krkonoše neustále
na dotyk nebo originální hodiny ze dřeva na stěně jako suvenýr z Krkonoš? „O to pravé
z turistického regionu Krkonoš se s Vámi rádi podělíme“ sděluje koordinátorka regionální
značky KRKONOŠE originální produkt® Petra Hartmanová.
Regionální značka Krkonoše originální produkt ocenila koncem dubna 2021 5 regionálních výrobků, 1 zážitek a obnovila certifikát 7 stávajícím držitelům. „Regionální značení je jednou z cest, jak zviditelnit konkrétní region a upozornit na zajímavé produkty,
které zde vznikají, a usnadnit návštěvníkům regionu orientaci v nabízených službách“
sděluje Jana Galuščáková z Asociace regionálních značek, která je jedním ze členů Certifikační komise.
Stát se nositelem regionální značky nese jisté konkurenční výhody. Je zárukou kvality,
místa původu, šetrnosti výroby k životnímu prostředí a velkého podílu ruční práce. Regionální značka má v Krkonoších dlouholetou tradici a uděluje se výrobkům od roku
2005 a zážitkům od roku 2019.

VýROBKY Z KRKONOŠ
Pro mlsné jazýčky, gurmány
a gurmety
Rýbrcoulky, jedná se o křehké
slané pečivo, které ručně vyrábí
šikovné ruce cukrářek z prvorepublikové cukrárny Grand v Janských lázní. Výjimečné vlastnosti
slaného pečiva jsou v používání
základních surovin z původního
krkonošského receptu, bez přídavku chemických látek a barviv.
Chutě jsou tvořeny pouze kořením a nikoliv náhražkami.
www.grandlada.cz
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recepty od hospodyněk z Krkonoš
na jednom místě
Autorka Danka Šárková shromáždila recepty od krkonošských hospodyněk,
které nazývá kouzelnicemi, jelikož ze
základních potravin jako jsou brambory, mouka, zelí, mléko, vejce, houby,
jablka apod. dokázaly zasytit celou rodinu včetně čeledínů. Stovku receptů
společně s celým týmem osobně vyzkoušela, ochutnala a část z nich najdete v kuchařce s podrobnými návody
a fotkami. Zkuste si připravit typické kyselo, hladkou ančku, hubovec nebo
upéct rozcuchanou nevěstu. Hodně receptů je vegetariánských, protože maso
bylo vzácné. www.dankasarkova.cz

bytové dekorace z betonu,
dřeva a kovu
„Nejvíce mě okouzlil surový vzhled
industriálního betonu. Tento materiál nabízí při svém zpracování širokou škálu tvarů a velikostí
konečného výrobku. Druhým materiálem, na který nedám dopustit
je dřevo“, uvedl při certifikaci Martin Plůcha. Kombinace těchto dvou
materiálů a vdechnutí moderního
designu do podoby výrobků pak
dává vzniknout unikátním originálním kouskům, které nenajdete
v žádných prodejních řetězcích.
www.comewoo.cz
Patchwork jako svébytná umělecká technika nebo upcyklace materiálů
Patchwork v doslovném překladu znamená záplata a je to technika stará 5000 let. Jeho
kořeny sahají až do Persie, k faraónům Egypta, do Řecka i antického Říma. V Americe se
stal lidovou technikou. K nám do Evropy dorazil spolu s návratem Křižáků okolo 14 století. Patchworkové přehozy z Krkonoš s venkovskými motivy vyrábí Hana Fišerová z Rudníku.
47
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ŠETRNý ZÁŽITEK Z KRKONOŠ
Sedmkrát na dotek
„Dotkněte se sedmi různými způsoby přírodního a kulturního dědictví Krkonoš, minulosti i současnosti. Ať jste náhodný kolemjdoucí turista či objednaný host, ať jste dospělý nebo dítě, můžete si tady odpočinout, pobavit se i dozvědět něco nového. Najdete
zde sedmero příkladů šetrného přístupu k přírodě, horám a lidem – zážitek prostřednictvím questů a stezek“, uvedla Hana Kulichová, Středisko ekologické výchovy SEVER Horní
Maršov, o. p. s. www. dotek. eu
Sedmero zážitků je výhradně orientováno na nabídku produktů ekologicky šetrné
turistiky respektující místní tradice, přírodu a kulturu, čímž přispívá k zachování původní
krajiny a snižování negativních dopadů turismu na území Krkonošského národního
parku.
Důraz na etický rozměr: zachovávájí úctu k tradicím předků (dům citlivě propojuje
staré funkční prvky s moderními technologiemi), cíleně podporují místní drobné řemeslníky a dodavatele – např. prodejem jejich výrobků a potravin v infocentru, přednostním
nákupem surovin od místních farmářů do kuchyně, a propagují a podporují wellfare
hospodářských zvířat – např. chov slepic, které získali v rámci akce „Slepice v nouzi“
(výkup z velkochovů).
„Člověčina“: návštěvníkům a hostům se v infocentru a v rámci nabízených programů
věnují interpreti/lektoři s VŠ vzděláním, kteří jsou nejen zkušenými a komunikačně zdatnými odborníky, ale také lidmi, které práce baví, vidí v ní smysl a návštěvníky mají rádi.
DOTEK je také jedním z mála míst v Krkonoších, kde mohou turisté všech věkových skupin zdarma pobýt i několik hodin, najít kvalitní program, zábavu či oddech (toto velmi
oceňují zejména rodiny s malými dětmi).
Petra Hartmanová
MAS Krkonoše
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Podvodníci se vydávají
za zaměstnance bank
či dokonce i policisty
KRAJ – Policisté v Libereckém kraji zaznamenali již desítky těchto případů.
Podvodníci využívají metodu tzv. vishingu, při níž se volající člověk vydává za pracovníka banky a přesvědčí jejího klienta, aby své peníze převedl z vlastního účtu na jiný.
Pachatelé při hovorech užívají tv. spoofing, to znamená, že dokážou napodobit jakékoliv
telefonní číslo včetně infolinek bank a nyní dokonce i Policie ČR.
Podvodníci osloveným klientům bank tvrdí, že zjistili napadení jejich účtu. Tito domnělí pracovníci banky svými tvrzeními vystraší osobu, které volají, přičemž jejich hlavním cílem je získat její peníze. Sdělí, že je nutné, aby finanční prostředky byly z vlastního
účtu okamžitě převedeny na jiný účet, který jim sdělí, s tím, že budou po vyřešení celé
věci následně vráceny, což se samozřejmě nestane.
Pachatelé také mohou tímto způsobem vylákat z oběti podvodu i další citlivé údaje,
které následně zneužijí.
Aby to vše vypadalo ještě důvěryhodněji, přišli na další trik, kdy klientům sdělí, že
jejich případem napadení účtu se již zabývá kriminální policie a že je bude v následujícím
telefonátu policista kontaktovat. Skutečně jim vzápětí zavolá „podvodný policista“, aby
dokázal tu svou legendu. Působí to vše velmi věrohodně. Jednou z metod těchto podvodů je, aby člověk jednal rychle, okamžitě a mnohdy ve stresu. Umí využít manipulativní
techniky, kdy člověka zastihnou někde v obchodě, v zaměstnání, kde není v klidu a dostanou ho do stresu. Vše působí profesionálně. Zavolá člověk, který se tváří, že je z nějakého coll centra, za ním je skutečně slyšet nějaký ruch a další hlasy a navíc se odvolává
na policistu, který skutečně zavolá. Většinou při tom podvodníci využívají reálná jména
i reálné útvary. A také reální čísla coll centra bank nebo Policie ČR, která skutečně existují.
Česká bankovní asociace zaznamenává i další případy, které se týkají dalších scénářů.
Opět kontaktuje zaměstnanec banky klienta s tím, že jsou jeho peníze na účtu v ohrožení. Přinutí člověka veškeré peníze vybrat, pošlou mu QR kód, a prostřednictvím tohoto
kódu dále vložit do tzv. bitcoinového bankomatu. I zde jsou peníze nenávratně pryč.
Nechybí ani další scénář, kdy pracovník banky nabídne klientovi, že vše společně vyřeší
na dálku. Klient dá útočníkovi vzdálený přístup do jejich PC, kdy podvodníci požadují
instalaci programů AnyDesk a TeamViewer pro získání vzdáleného přístupu k počítači,
čímž jim lidé nadiktují i přístupové údaje nejen k jejich počítači, ale nakonec i do internetového bankovnictví.
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Pokud člověk informuje banku ihned poté, co se mu něco takého stalo, je ještě reálná
šance, že banka muže transakci zastavit.
Kde berou podvodníci telefonní čísla? Dochází k úniku například ze sociálních sítí
nebo i z různých e-shopů, kde lidé například v minulosti platili za objednané zboží.
Žádná banka se svými klienty nikdy nejedná tímto způsobem. Nikdy po klientovi nemůže chtít přístupové údaje k bankovním účtům, hesla, PIN kódy. To vše jsou údaje,
která se nikomu nesdělují, a to ani v této době, kdy se kvůli pandemii omezují osobní
kontakty a komunikace probíhá telefonicky či psanou formou.
Preventivní rady, jak se zachovat:
• Nereagujte na podobné hovory a v žádném případě nesdělujte k Vaší osobě žádné
citlivé údaje ani bezpečností údaje z vaší platební karty, nebo přístupové údaje k online bankovnictví.
• Nikdy nikomu nesdělujte a ani nepřeposílejte bezpečnostní/autorizační kód, který
Vám přišel formou SMS zprávy.
• Myslete na to, že útočník dokáže napodobit jakékoliv telefonní číslo, odesílatele SMS
zprávy, ale třeba i e-mailovou adresu.
• Nikdy nikomu podezřelému neumožňujte vzdálený přístup do Vašeho počítače.
• Sledujte a pečlivě čtěte informace od Vaší banky v internetovém bankovnictví.
• Při každém vstupu do internetového bankovnictví kontrolujte, zda odpovídá doména přihlašovací stránky. Toto platí vždy, když někam zadáváte své osobní nebo
přihlašovací údaje.
• Aktualizovat software, antivirový program, firewall.
• Buďte neustále ostražití, protože i vy se můžete stát cílem podobného podvodného
jednání.
• Během, nebo po takovémto podezřelém hovoru, si zaznamenejte údaje, které Vám
útočník sdělil (jména, e-mailové adresy, čísla účtů, odkazy na webové stránky, apod.)
Apelujeme na veřejnost, aby lidé nereagovali na obdobné telefonní hovory, SMS
zprávy, e-maily, kde se vás někdo pokouší vmanipulovat do situace, že jsou vaše finanční
prostředky v ohrožení a vy musíte udělat další kroky pro jejich záchranu. Kdyby byly
vaše peníze v ohrožení, tak banka sama zareaguje a učiní další opatření. Pokud se vám
již skutečně něco podobného stalo nebo stane, věc bezprostředně oznamte na Policie
ČR prostřednictvím bezplatné tísňové linky 158 nebo na kterékoliv policejní služebně
a informujete svůj bankovní ústav.
kpt. Bc. Vladimíra Šrýtrová
koordinátorka prevence KŘP Libereckého kraj
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hasIčI radí
Občanům
Grilování má svá pravidla
Kdo z nás by neměl rád posezení s přáteli, dobrým jídlem a pitím. A pokud je
hezké počasí, mnoho z nás využívá možnost sejít se a ogrilovat si nějakou tu lahůdku. Někdy se však takové hezké
posezení může pokazit, například vznikem
úrazu či požáru. A jak tomu předejít?
Zásady správného grilování
• Používejte všechna grilovací zařízení
v souladu s podmínkami nebo návody
výrobce.
• Vyberte vhodné místo pro grilování,
s eliminací vzniku požáru, to znamená
v dostatečné vzdálenosti od hořlavých
materiálů. Z tohoto důvodu nedoporučujeme grilovat na balkonech či lodžiích i s ohledem na kouř a zplodiny
hoření, které mohou negativně obtěžovat okolí.
• Umístěte grilovací zařízení na stabilní
nehořlavou podložku, zabraňte možnosti převrácení a nikdy ho při užívání
nenechávejte bez dozoru.
• Používejte v grilovacích zařízeních
pouze podpalovače určené k tomu návodem. Toto pravidlo platí i pro použití

•

•

•

•

•

následného paliva, např. suché dřevo,
dřevěné uhlí nebo grilovací brikety.
Neodkládejte na grilovací zařízení
žádné cizí předměty, nepalte v něm
žádné odpadky.
Zohledněte atmosférické vlivy, které
mohou mít na grilování vliv. V případě
silného větru, s ohledem na možnost
vzniku požáru, grilování včas ukončete.
Mějte u grilovacího zařízení v pohotovosti pár nehořlavých rukavic a jednoduché hasební prostředky, jako jsou
např. rozprašovač s vodou, PET láhev
s vodou nebo hasicí sprej.
Dbejte na vlastní bezpečnost a zejména na bezpečnost dětí. Předejdete
tak možnému úrazu, popáleninám či
vzniku požáru.
Nekonzumujte v nadměrné míře alkoholické nápoje nebo jiné návykové
látky. Může dojít k nadměrnému vzestupu sebedůvěry, přeceňování vlastních
schopností,
nekritičnosti,
prodloužení reakčního času, k poruchám orientace a rovnováhy, což může
mít za následek úraz nebo vznik požáru.
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Kontrolujte grilovací zařízení až do
úplného vychladnutí. S „vychladlým“
popelem manipulujte opatrně. Zásahy
hasičů u požárů, které způsobil popel
vysypaný do plastové nádoby, se stále
opakují.
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•

Pokud se Vám přes veškerou opatrnost
vymkne situace kontrole, neváhejte
volat hasiče na tísňové číslo 150 nebo
112.
kpt. Mgr. Michaela Stará
HZS Libereckého kraje

požáry jedlých tuků a olejů v domácnosti
Jedním ze způsobů přípravy pokrmů je
smažení za použití jedlých tuků nebo olejů
(dále jen „olej“), kdy využíváme jejich vlastností nashromáždit v sobě velké množství
tepla, které však zároveň může představovat i velké nebezpečí.
Ke vznícení oleje stačí například závada ve
fritéze, případně zapomenutá pánev s olejem po smažení na zapnutém sporáku.
Tím, že se olej neustále zahřívá, dosáhne
v určitou chvíli teploty vznícení. To znamená, že hoření začne probíhat i bez zapálení plamenem.
Pokud se nám něco podobného v domácnosti stane, je třeba myslet na své bezpečí
a zvolit správný postup při řešení požáru.
CO UDĚLAT:
• Je-li to možné, zamezte dalšímu zahřívání oleje vypnutím sporáku nebo odpojením fritézy z elektrické sítě.
• Zabraňte přístupu vzduchu k požáru
v nádobě a to pomocí prostředků
běžně se nacházejících v domácnosti,
např. zaklopením plechem na pečení,
kovovou pokličkou, případně mokrou
vyždímanou utěrkou. Nad rámec domácích potřeb lze pro tyto účely pořídit i speciální hasicí deky vhodné do
domácnosti.
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•

Použijte vhodného hasivo a to ideálně
hasicí přístroj třídy F (na požáry rostlinných a živočišných tuků a olejů). Hasicí přístroje používejte vždy v souladu
s návodem výrobce.
• Jestliže se vám podařilo plameny uhasit, zkontrolujte, že je zdroj tepla vypnutý, a nechte horký olej
vychladnout. Neodkrývejte nádobu,
aby nedošlo k opětovnému vznícení.
CO NEDĚLAT:
• Nemanipulujte s nádobou, ve které je
rozpálený hořící olej, neboť rozlitím
může dojít k rozšíření požáru a vzniku
popálenin.
• NIKDY nelijte do rozpáleného hořícího
oleje vodu ani jinou tekutinu s obsahem vody! Nashromážděné teplo
v oleji způsobí prudké odpaření vody,
vyvržení hořícího oleje do prostoru
a rozšíření požáru. Zároveň hrozí vznik
závažných popálenin.
• Jestliže na uhašení požáru Vaše síly nestačí, opusťte místnost, zavolejte na
linku 112 nebo 150 a upozorněte na
požár i ostatní osoby ve svém okolí.
kpt. Ing. Kateřina Štajncová
por. Bc. Jakub Sucharda
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Studenecký zpravodaj

3 I 2021

nebOjTe se řícI sI O pOmOc
V Diakonii ČCE – středisko Světlo ve Vrchlabí se neustále snažíme naše služby zlepšovat a nabízet rodinám kvalitnější a odbornější péči. Proto, abychom zajistili co nejprofesionálnější služby, vstoupila Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi v Jilemnici
do nového evropského projektu.
Sociálně aktivizační služba pomáhá rodinám s dětmi, které žijí v sociálním vyloučení
nebo které jsou jím ohroženy. Důvodem je především nepříznivá životní situace, kterou
nejsou schopny vlastními silami vyřešit a překonat. Navíc je ohrožen vývoj dětí a fungování rodiny.
Služba pomáhá s výchovnou, vzdělávací a aktivizační činností. Rodiny podpoříme
v rozvoji dovedností pro výchovu dětí, nastavování zdravých hranic, práci s konflikty i při
přípravě dětí do školy. Rodiče podporujeme ve výběru a zajištění vhodných volnočasových aktivit pro jejich děti a v rozvoji rodičovských kompetencí. Budeme oporou pro vytváření bezpečného prostředí rodiny – pomůžeme při jednáních na institucích, úřadech
a u odborníků, s hledáním vhodného bydlení, s orientací na trhu práce. Naučíme rodiny,
jak nastavit rodinný rozpočet a nasměrujeme při řešení finanční situace.
Projekt také podporuje vzdělávání dětí v rodinách, rozvoj kompetencí pro učení
a motivaci a rozvoj kompetencí pro sociální začlenění dětí. Díky projektu můžeme také
realizovat program určený dětem od 6–15 let. Připravujeme letní zážitkový kurz, pravidelné volnočasové aktivity a program na podporu školních dovedností. Děti mohou poznat nové kamarády a vyzkoušet si mnoho nejen týmových her. Ozvat se nám můžete
na tel.: 733 783 460, nebo na e-mail: sasj.svetlo@diakonievr.cz.
Tento evropský projekt zlepšuje činnost naší služby: Sociálně aktivizační služba pro
rodiny s dětmi v Jilemnici CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015866. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Zaměstnanost a Ministerstvem práce a sociálních věcí. Díky těmto finančním zdrojům můžeme poskytovat našim klientům
takovéto služby a pomáhat rodinám v náročné životní situaci.
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InfoKanál obce studenec
PŘíLOHA STUDENECKéHO ZPRAVODAJE
Vážení spoluobčané,
Obec Studenec Vám tímto nabízí jednoduchý a pohodlný způsob získávání důležitých informací o dění v obci. Ve snaze zajistit dostatečnou informovanost
jsme zahájili provoz InfoKanálu obce, který umožňuje zasílání důležitých informací na zaregistrovaná čísla Vašich mobilních telefonů v krátkých textových
zprávách (SMS) nebo v emailech.

Chcete dostávat včasné informace v krizových situacích a o:
• plánovaných odstávkách vody, vzniklých haváriích a stavu jejich řešení?
• plánovaných přerušeních dodávek elektrické energie, popř. plynu?
• uzavírkách místních komunikací?
• termínech mimořádných svozů odpadu?
• konání kulturních a společenských akcí?
• mimořádných změnách v provozní době OÚ apod.?
• a další užitečné informace spojené se životem ve Vaší obci?

Zajistěte si tyto informace tím, že se ZAreGiSTruJeTe! Jak?
1. online nebo 2. SMSkou nebo 3. osobně na podatelně oÚ
jaK se reGIsTrOvaT OnLIne?
Pomocí webového formuláře na webových stránkách obce nebo se registrujte
přímo zde: novy.infokanal.cz/reg/STUDENEC
Pomocí registračního online formuláře můžete svou registraci později upravit
nebo registraci zrušit.
Registrací dáváte: Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů prostřednictvím služby SMS InfoKanál.

I.
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InfoKanál obce studenec
PŘíLOHA STUDENECKéHO ZPRAVODAJE
jaK se ZareGIsTrOvaT pOmOcí sms?
SMS napište, prosím, ve tvaru dle Vašeho bydliště:
reGiSTruJ mezera JMeno mezera PriJMeni mezera STudeneC mezera
CiSLoPoPiSne mezera eMAiL
reGiSTruJ mezera JMeno mezera PriJMeni mezera rovnACov mezera
CiSLoPoPiSne mezera eMAiL
reGiSTruJ mezera JMeno mezera PriJMeni mezera ZALeSni mezera LhoTA
mezera CiSLoPoPiSne mezera eMAiL
příklad: REGISTRUJ JAN NOVAK STUDENEC 6 NOVAK@VASEMAIL.CZ
Velikost písmen nehraje roli, důležité je dodržení mezer mezi slovy!
Email není při registraci povinný!
SMS odešlete na číslo SMS InfoKanálu: 481 595 213
Zasláním registrační SMS dáváte: Souhlas se zpracováním Vašich osobních
údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů prostřednictvím
služby SMS InfoKanál.

PříKLAdy SMS ZPráv Z SMS inFoKAnáLu obCe:
Zprávy z úřadu:
IK STUDENEC Připomínáme majitelům psů, že poplatek za psa je splatný do
konce března 2019, platí se za psa staršího 3 měsíců ve výši 200 Kč za prvního
psa, za každého dalšího pak 300 Kč. Poplatek můžete zaplatit do pokladny na
OÚ nebo převodem na účet 261128774/0600.
IK = InfoKanál
výstražná informace českého hydrometeorologického ústavu:
IK STUDENEC CHMU PVI_2011/38 VYSOKY Silne snezeni pro kraj Liberecky od
3. 1. 2012 13:00 do 4. 1. 2012 3:00 do 1700 m. n. m.
PVI = předpovědní výstražná informace o blížícím se nebezpečí

II.
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InfoKanál obce studenec
PŘíLOHA STUDENECKéHO ZPRAVODAJE
Vážení občané, zavedením SMS InfoKanálu se snažíme zkvalitnit život v naší obci.
Věříme, že budete se službou spokojeni, proto, prosím, neváhejte a registrujte se.
Jen dobré zprávy Vám přeje vedení obce Studenec.

Formulář k písemnému přihlášení odběru
SMS infoKanálu obce Studenec
Odevzdejte na Obecním úřadě Studenec!

Telefonní číslo

+ 4 2 0 .. .. ..

.. .. ..

.. .. ..

Jméno a příjmení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Email . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Datum a vlastnoruční podpis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

✁

Vaše číslo bude zařazeno k odběru SMS do týdne od odevzdání písemného formuláře. Pro okamžitou registraci zašlete registrační SMS nebo se registrujte přes
internet, viz první strana infoletáku.
Svým podpisem dáváte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem
informování o činnosti obce a jejích orgánů prostřednictvím služby SMS InfoKanál.

III.
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InfoKanál obce studenec
PŘíLOHA STUDENECKéHO ZPRAVODAJE

InFOrmOvaný sOuhLas
• Služba je určena pro občany obce Studenec ve věku nejméně 16 let.
• Registrací do služby souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem
informování o činnosti obce a jejích orgánů, např. o jednáních zastupitelstva,
místních poplatcích apod.; informování během krizových situací, při haváriích
a jiných mimořádnostech; informování o dalším dění v obci a činnostech komerčních subjektů a neziskových organizací, jako jsou prodejní akce, veřejné
sbírky, kulturní a další akce.
• Svůj souhlas nejste povinni udělit, bez něj však není možná Vaše registrace do
služby. Souhlas můžete kdykoli odvolat formou písemného podání prokazatelně
doručeného na adresu OÚ Studenec (osobně, do datové schránky obce nebo
doporučenou zásilkou). Odvolání souhlasu nemá zpětné účinky.
• Zpracovávány budou Vaše jméno, příjmení, telefonní číslo, email, číslo orientační,
popisné, evidenční a případně ulice, podle kterých mají být informace zaměřeny
(např. v případě havárie vodovodu v dané ulici o ní budete informováni). Vaše
osobní údaje budou předány provozovateli služby a v případě potřeby zpřístupněny rovněž dalším subjektům zapojeným do procesu informování (např. orgánům krizového řízení).
• Záznamy o rozeslaných zprávách budou uchovávány po dobu 6 měsíců od rozeslání, a to pro účely prokázání, že byly rozeslány. Záznamy budou uchovány
na základě oprávněného zájmu obce prokázat plnění svých povinností. Proti
uchování těchto záznamů můžete vznést námitku a žádat jejich výmaz.
• Pro účely plnění povinnosti dle zákona o elektronických komunikacích budou
provozovatelem služby po dobu 6 měsíců uchovávány také provozní a lokalizační údaje o zprávách zaslaných na Vaše telefonní číslo.
• Máte právo požadovat poskytnutí informací, které jsou o Vás zpracovávány
v rámci služby, a požadovat jejich opravu v případě nepřesnosti či jejich přenos.
Proti zpracování můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
• Ohledně zpracování osobních údajů v rámci služby a uplatnění Vaších práv můžete kontaktovat Obec Studenec, Studenec 364, 512 33 Studenec, datová
schránka: 7kubutg, obec@studenec.cz, tel: 481 595 213 nebo můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů: Mgr. Zbyněk Neumann, mob.
777 689 489, poverenec@rssemily.cz
• Ohledně uchování provozních a lokalizačních údajů můžete kontaktovat provozovatele služby, společnost KONZULTA Brno, a. s., info@infokanal.cz,
tel.: +420 541 128 530.

Iv.
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STAROSTOVÉ JILEMNICKA ZVOU
NA TRADIČNÍ KRKONOŠSKÉ SEJKORY
A REGIONÁLNÍ PIVO ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

