KRONIKA OBCE STUDENEC – ROK 1999
Kultura:
Navázala na několik předchozích let. Jako asi každý rok bylo kulturně nejvíce nabité období
zimních měsíců a následujícího masopustu. Konaly se již tradiční bály: hasičský, rybářský,
podnikatelský a sezónu uzavíraly Masopustní šibřinky.
Opět vystoupila i skupina Figury, která hraje a zpívá pod vedením pana Václava Urbana.
Dětský amatérský soubor Kubíček předvedl ke konci prázdin velmi zdařilé vystoupení. Pod
vedením Vítka Kofroně tak mohla v prostoru pod hřištěm u Orlovny zazářit veselá hra Tlustý
pradědeček. Počasí „hercům“ přálo a obecenstva se sešlo požehnaně.
Pouť a vše s ní spojené se odehrálo před Janem Křtitelem v neděli 20. 6. 1999.

KLUB DŮCHODCŮ:
Klub důchodců, který se tento rok slavil své první kulatiny, totiž 5. rok své existence, se
pravidelně scházel každou první středu v měsíci. Na některých setkáních bylo i 50 účastníků z
celkových přibližně 66. Náplní středečních odpolední bylo mimo jiné i promítání záznamů o
Studenci, jeho okolí, ale i o cestách některých členů, předčítání z kroniky, posezení s hudbou
FIJEPI, vystoupení dětí z MŠ a ZŠ a návštěva přístavby ZŠ. Jinak se samozřejmě dobře jedlo, pilo a
živě besedovalo.

Zájezd do Goldkronachu:
Červen 1999 byl na zájezdy Studenečáků do Německa opravdu bohatý. Ve dnech 4. a 5. 6. se
totiž uskutečnila historicky první oficiální návštěva v partnerském městečku naší obce. Zúčastnil se
jí autobus našich obyvatel, mezi nimiž samozřejmě nechyběli zástupci obce a jednotlivých
organizací.
První plánovanou zastávkou výpravy byl klášter premonstrátů v Teplé, kam se putovníci dostali
na prohlídku jen díky velmi výmluvnému jazyku naší paní starostky. Výletníci přespali v Chebu a
ráno zase začali ukrajovat kilometry na své cestě. Netrvalo dlouho a už je vítal Goldkronach, kde
pro ně byl připravený opravdu bohatý program. Prohlídka města, školy, muzea se zlatokopeckou
minulostí celé oblasti, návštěva místních firem, čističky odpadních vod a dalších vymožeností buď
přímo v místě nebo v některé z přidružených obcí. Zlatým hřebem byl výstup na věž místního
kostela a prohlídka Božího domu v Nemensdorfu.
V noci se unavení, ale navýsost spokojení poutníci bez nehod vrátili domů.

Škola:
V polovině dubna úspěšně proběhla kolaudace půdní vestavby. V těchto prostorách je již v
provozu školní družina mládeže a hudebna pro odloučené pracoviště ZUŠ Jilemnice. 1. září pak
byly nové prostory slavnostně otevřeny včetně ateliéru výtvarné výchovy. Během následujících
měsíců se do ateliéru podařilo nainstalovat keramickou pec a hrnčířský kruh. Premiérový kurs
keramiky tak mohl začít v listopadu. Moderní půdní vestavba však nebyla jediná část školy, která
doznala proměny. V průběhu prázdnin se rekonstruovala hydroizolace na staré budově, došlo k
modernizaci vytápění jídelny pro cizí strávníky, rozšíření šaten, malování spousty částí celé budovy
atd. Další podstatná změna se udála v počítačové učebně, kam byl naistalován kvalitní software.

Prioritou však byla samozřejmě výchova a vzdělávání 250 žáků. Žáci školy se během roku
umisťovali v okrskových i okresních soutěžích a olympiádách. Z devátých tříd bylo přijato všech 38
žáků na vybrané SŠ a SOU.
Ke konci školního roku ZŠ Studenec uspořádala zájezd do partnerské školy ve Weisswaseru, jejíž
žáci byli hosty naší školy v loňském roce. Zájezd prý byl pro Studenecké opravdovým zážitkem.
Hlavní náplní programu bylo sportovní klání, ve kterém naši „borci“ celkem přesvědčivě zvítězili.

Změny, změny, změny:
Projeďme se nyní Studencem po hlavní silnici směrem od kostela ke Špici. Začněme u pošty.
Budovu bývalé České spořitelny, kde pošta sídlí, koupili manželé Benešovi. Záměr z minulého roku
přestěhovat poštu do přízemí OÚ se neuskutečnil. Pošta zůstává na svém místě a noví majitelé se
navíc postarali i o nové oživení obce. V prostorách, kde dříve sídlila pobočka ČS, byla totiž
zařízena cukrárna se vším, co k ní v představách smrtelníků patří. K návštěvě zve své zákazníky od
14. 10., kdy byla slavnostně otevřena.
V restauraci U Višňáků hospodaří manželé Kroupovi, kteří se rozhodli pořádat zde spoustu
zajímavých akcí. Své využití tak nachází sál s mnohaletou historií, který konečně přestal sloužit
jako sklad a začal plnit funkci sobě vlastní. Konaly se zde předváděčky, hostiny s výborným jídlem
a pitím (vepřové, zvěřinové, rybí hody…), představení hostujících amatérských souborů atd. Nově
zde od prázdnin 99 probíhají i pravidelné sobotní diskotéky. Ke konci roku se tu sešlo velké
množství lidí, aby shlédlo Vánoční besídku, kterou secvičili žáci školy se svými učiteli. Pásmo to
bylo nadmíru zdařilé a doufejme, že se tato aktivita brzy stane tradicí.
Jen o pár metrů dál byl zřízen nový obchod. Jakým sortimentem zboží disponuje prozradí
okolojdoucím vývěsní štít, z kterého shlíží název Smíšenka Deni. Tento obchůdek se nalézá v
domku Bartoňových a paní Bartoňová ho též vede.
Téměř naproti Smíšence sídlí od července 99 další obchůdek. Tentokrát disponuje na Studenec
originálním zbožím. Prodávají se tu totiž chovatelské potřeby. Obchod vede pan Zajíc, provozovnu
najdeme v přízemí jeho domku.
Stačí nám popojít jen o kousek dál a povšimneme si další inovace. Firma Auto Junek
prosperovala, přestavovala prostory a rozšířila služby o pneuservis. Dále je zde nově i sběrna sazky.
Tohoto roku došlo také k dlouho očekávané dostavbě areálu firmy Havel. Nabídka služeb je zde
opravdu široká. Přestavba vozů na propan-butan, prodej tohoto paliva a nově kódování oken
automobilů a měření emisí. Firma je též oprávněna oficiálně zjišťovat původ vozidel (zakoupených
např. v autobazaru).Navíc jsou zdejší služby rozšířeny ještě o prodej stáčeného drogistického zboží
a výrobu malých telefonních ústředniček pro prodejny, větší domácnosti, dílny apod.
Dosti podstatných změn dostála i mohutná žlutá budova honosící se názvem Na Špici.
Pohostinství tu začali provozovat manželé Honcovi a hned vedle zmizela ze scény prodejna
nábytku. Místo ní má prodejnu nyní v podnájmu firma obchodující s kočárky.
K životu obce neodmyslitelně patří i dva podniky, které tu zaměstnávají spoustu lidí. Jde o
zemědělské družstvo a o továrnu TEXLEN. Podívejme se tedy stručně na to, jak se jim letos dařilo.

ZD Studenec:
ZD Studenec hodnotí rok 1999 jako jeden z nejhorších roků za posledních deset let. Byl kritický
téměř ve všech oblastech činnosti družstva, zvláště pak v oblasti mléka. ZD vstoupilo do
mlékařského družstva MLEKOP – východočeská divize. Mléko je ale i nadále prodáváno mlékárně
Poděbrady. Jeho realizační cena je 7,30 Kč za litr oproti 8,11 Kč v roce minulém. To je samozřejmě
propad dosti katastrofální. Studeneckému družstvu se však podařilo zvýšit užitkovost dojnic, a proto
ho dramatický pokles cen tolik nepostihl.
Kvůli potřebnému zkvalitnění chovu dochází k rekonstrukci stáje a k obnovení teletníku.

Nejen ceny mléka však zaznamenaly dramatický pokles. Stagnovaly u vepřového masa, obilovin
a řepky. Ve výrobě obilovin byl letos žalostný výnos u jarní pšenice a u ozimého ječmene. Výnosy
ostatních plodin nebyly nijak špatné, ale tohoto roku neexistovala plodina, na níž by se dalo vydělat.
Hlavní podíl na kladném výsledku hospodaření tak měl stejně jako v předchzích letech lom.

TEXLEN:
Pro Texlen byl letošní rok zlomovým rokem v pravém slova smyslu. Ke dni 31. 5. 1999 byla tato
továrna sloučena se společností Texlen-Lena, a. s., Mladé Buky. Ztratila tak svou právní
subjektivitu a získala pouze statut závodu. Ve výrobě se soustředila především na celosvětový trend
výroby celolněných oblekovin a košilovin z velice jemných lněných přízí. Na tomto poli dosáhla
vynikajících výsledků co do objemu i kvality produkovaného zboží. Provoz byl poprvé v historii
závodu upraven na čtyřsměnný (tj. nepřetržitý, včetně sobot a nedělí). Texlen-Lena, a.s., závod
Studenec se stal velmi stabilním závodem se 145 zaměstnanci, pravidelnou a na textilní průmysl
slušnou mzdou.

SPORT:
SOKOL:
Zima 1999 nabídla všem příznivcům lyžování téměř ideální sněhové podmínky. Na našich tratích
proběhl 10. ročník Studenecké štafety. Nejlepších časů dosáhli mezi ženami Ivana Kučerová, mezi
muži Libor Junek.
O nejviditelnější výsledky se z odchovanců Sokola Studenec postarali bratři Junkovi. Mladší
Ondřej se stal Mistrem ČR v Novém Městě nad Metují a pravidelně se umisťoval na předních
místech i v dalších lyžařských závodech. Jeho bratr Libor se zúčastnil Evropských ZOH ve
Vysokých Tatrách, v závodě štafet na mistrovství ČR dosáhl na titul a v závodě jednotlivců skončil
na bronzové pozici. Na základě vynikajících výsledků z celé sezóny byl nominován do juniorského
družstva ČR v běhu na lyžích.
Za zmínku stojí jistě i výkon Michala Háka, který vybojoval titul přeborníka ČOS v běhu na
15 km klasicky.
Sokol uspořádal i každoroční přespolní běh Posvícenský koláč. Vyjímečně zdařilého závodu,
kterému neobvykle přálo i počasí, se zúčastnilo 606 závodníků. V 32. ročníku tohoto závodu
kralovala mezi ženami Blanka Paulů z Jilemnice a mezi muži si pro „zlato“ doběhl Lukáš Bauer z
Jablonce.
Celým rokem se v činnosti Sokola táhla pečlivá příprava na XIII. Všesokolský slet, jehož zahájení
už pomalu klepe na brány Rošického stadionu v Praze.

OREL:
Hlavní náplní sportovní činnosti Orla byla stejně jako v letech předchozích odbíjená. V jarní části
si stále ještě oslabené družstvo žen muselo zopakovat kvalifikační utkání o setrvání v soutěži, což se
mu podařilo. Ani „B“ příliš nezazářilo a obsadilo v okrese jistou poslední pozici. Muži po slibném
podzimním začátku trošku polevili a spadli „až“ na 4. místo.
Jako příprava na další sezónu posloužil námi pořádaný turnaj žen, kde naše družstvo posílené o 2
hráčky z Vrchlabí zvítězilo.
Další zajímavý turnaj byl sehrán 28. 8. za účasti 13 smíšených družstev. Akce se odehrávala u
Orlovny a k vidění byl celkem solidní volejbal. Studenec reprezentovalo 5 družstev, Orel skončil na
2. místě, SK Studenec obsadil 3. místo. Pak přišla dlouho očekávaná podzimní část soutěže, kde si
hráčky chtěly spravit chuť z nevydařené minulé části. Kádr se stabilizoval příchodem hráček z
mateřské dovolené. Družstvo obsadilo slušnou 5. příčku. Béčko bojovalo v okresní soutěži.

Všichni volejbalisté, tj. ženy, muži a letos poprvé i dorost, se s rokem loučili opravdu vehementně
na mistrovství Orla v Brně. 13. 11. obhájily ženy nádherné druhé místo, 27. 11. ani muže nikdo
nedokázal připravit o stříbrnou pozici a konečně 20. 11. dorostenky na svém premiérovém
vystoupení překvapivě zvítězily. Naše výprava se tak stala tou nejúspěšnější na celém mistrovství.

SPORTOVNÍ KLUB STUDENEC:
SK Studenec se jako už tradičně zaměřoval na kopanou, ke které se letos poprvé oficiálně
přidružil i orientační běh. Na obou polích borci SK ukazovali, co v nich je.
V kopané se na výsluní vítězství hřáli minižáci, když se pod „taktovkou“ pana Vítka Kuříka stali
okresními přeborníky. Žáci obsadili nakonec 5. místo, muži „A“ 7. a muži „B“ 12. místo v tabulce.
Na novou sezónu je do pravidelných soutěží přihlášeno 5 mužstev. Ke shora jmenovaným přibyde
ještě dorost.
Ke všeobecné spokojenosti příznivců kopané proběhl další ročník Studeneckého poháru, kde
Studenečtí obsadili se 4 družstvy 3.–6. pozici.
V premiérové sezóně orientačního běhu se z nejmladších závodníků dokázali opravdu viditelně
prosadit Honza Synek a Veronika Pešková, když ve svých kategoriích skončili shodně druzí. Starší
běžci startovali za naše barvy v horském OB a dvojice Jana Kuncová a Pavel Musil vybojovala pro
Sk Studenec první historické republikové vítězství v tomto novém odvětví OB. Za zmínku jistě stojí
také výkon Martina Junka (OB Jilemnice), který dosáhl na mistrovský titul v lyžařském OB.
První sezóna byla zakončena oddílovými závody podle první mapy SK Studenec Penzion
Trautenberk.

ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ KLUB:
ŠSK Studenec měl opět značně nabitý program. Zúčastnil se tradičních závodů a uspořádal i
vlastní turnaje. Připomeňme nejlepší výsledky.
Na Jilemnické laťce obsadil 3. příčku mezi staršími žáky Jan Jindra výkonem 150 cm. Za mladší
dorostence získal bronzovou medaili i Martin Štěpánek.
Naši závodníci se své role na Poháru Rozhlasu v Turnově zhostili na výbornou a domů přivezli
stříbné medaile ze všech jimi obsazených kategorií.
Na Olympijském dnu v Jilemnici si pro druhé místo doběhla v běhu na 600 m Veronika Pešková.
Fotbalisté ŠSK skončili na 5. místě v okrese, minižáci na 2. místě v okrsku.
Na okresním přeboru v OB zvítězilo družstvo mladších žáků a mezi jednotlivci si nejlépe vedl
Honza Synek, když skončil 3.
Atletický pohár žactva skončil pro barvy ŠSK 15. místem v absolutním pořadí.
Mladší žáci měli svůj rok. V okresním kole přespolního běhu si vydobyli bronzové medaile a s
přehledem vyhráli turnaj ve vybíjené.
106. místem v republice se do výsledkové listiny Poháru Emila Zátopka zapsala naše škola. V
okrese tento výsledek znamenal 8. příčku.
Starší žáci si jako „domácí“ vystříleli 2. místo v halové kopané. ŠSK Studenec tento turnaj
pořádal v Lázních Bělohrad. V okrese se našim borcům už tak nedařilo a obsadili až 9. pozici.
Se školním rokem se sportovci ŠSK rozloučili ve Weisswaseru, o kterém už byla řeč.

TENISOVÝ KLUB:
TK Studenec dokončil rok 1999 s velmi slušným skóre. Jeho nejpočetnější družstvo, totiž
veteráni, se umísťovalo na přední místech svých kategorií, a to po celou sezónu. Pan Petr Hák, který
se nyní o záležitosti TK stará, k tomu poznamenal: „Je nás tu hodně takovejch starejch strejců
bláznivejch.“ Jak už ale vyplývá z předchozích řádků, tito „strejcové“ obhajují naše barvy opravdu
velmi zdatně a jejich obě družstva čítají asi 12 příznivců bílého sportu. Za TK Studenec dále v
tomto roce bojovalo družstvo žáků (skončili nakonec 3.) a smíšené družstvo mužů a žen, jimž
sezóna příliš nepřála, a tak obsadili 6. příčku mezi celkovými 8 účastníky.

TK uspořádal na našich kurtech turnaj okresního přeboru dorostu a veteránský turnaj ve čtyřhře,
který studeneckou antuku rozvířil v červenci tohoto roku.
Pod záštitou klubu byl také 27. 12. odehrán již tradiční turnaj v líném tenise. V tomto již 12.
ročníku zvítězila v kategorii do 40 let dvojice Josef Jebavý a Pavel Kuřík, v kategorii nad 40 let
dosáhal nejcennějšího umístění dvojice Jan Kuřík a Josef Hubáček.
Také stolní tenis měl svůj turnaj. Konal se 20. 2. a vítězem se stal Jan Kuřík.

POČASÍ V ROCE 1999
Příroda zcela nevzrušeně přivítala nový rok mírňoučkými mrazy a lehoučkou pokrývkou sněhu, z
které určitě neměli radost příznivci zimních radovánek. Leželo totiž 0–5 cm sněhu. Kolem 8. 1.
začalo sněžit a vločky padaly s malými přestávkami až do 15., čímž se vrstva bílého nadělení
zvýšila až na 30 cm. V mlhách, které následovaly další týden, však zase podstatná část sněhové
nadílky roztála.Celý leden provázely poměrně mírné teploty s rozdíly mezi dnem a nocí v průměru
asi 7 ºC. Často se vyšplhaly nad nulu. Nejchladnější byl konec měsíce s -18 ºC.
Únor zlepšil sněhové podmínky. Téměř celý měsíc ležela na kraji duchna 25–45cm silná.
Rekordních 50 cm bylo naměřeno 24. 2. Počasí v tomto období zimy vládly hlavně těžké mraky,
slunce se ukázalo jen málokdy na delší dobu. Teploty kolísaly od -15 ºC do +8 ºC. Od 18. 2. už
teplota ve dne neklesla pod nulu.
V polovině března přišlo dlouho očekávané jarní oteplení, kterému sníh neodolal a vyklidil pole.
Od neděle 14. 3. už bílá pokrývka definitivně nevládla přírodě. Samozřejmě pak ještě sněžilo (jako
např. i na první jarní den), ale v přeháňkách pomalu začal převládat déšť. Teploty se vyšplhaly na
slušných +17 ºC, i když v noci ještě vládly mrazíky i -5 ºC.
Duben se na svět a lidi ze začátku usmíval jasným počasím a teplotami až +17 ºC. Potom přišel
déšť. Pro přírodu pravé požehnání. Období od 11. do 18. 4. propršelo v kuse. 27. přišly s dalším
deštěm i kroupy. Celkem oblohy skrápěla zemi 11 dní v měsíci, vál téměř jen západní vítr a teploty
se pohybovaly ve stejném rozmezí jako v březnu, tedy mezi -5 ºC a +17 ºC, celkově se však
otepluje. Poslední mráz svíral zemi 21. 4. ráno (-4 ºC).
Květen se zařídil mezi teplotami +2 ºC až +28 ºC. Ledoví muži nějak zaspali a mírné ochlazení
zaznamenané o několik dní později působilo dojmem, že to ti tři zařídili jen tak, aby se neřeklo.
Postupně se směrem k červnu oteplovalo, pršelo méně než v dubnu a 12., 29. a 30. řádily na obloze
hromy a blesky. Letošní květen se dá směle zařadit k nejvíce slunečným měsícům v roce.
Červen se moc nevyznamenal. Obloha byla spíše zatažená, propršelo právě tolik dní jako v dubnu
a teploty stoupaly a klesaly od +5 ºC do +25 ºC. Celkově se dá měsíc hodnotit jako průměrně teplý.
První týden následujícího měsíce, tedy července, jistě těm, kteří tu měli svou dovolenou, mnoho
radosti neudělal, protože téměř celý propršel. O moc lepší to ostatně nebylo ani v dalších týdnech.
Obloha se vždy tak na 3 – 4 dny umoudřila, ale pak opět pršelo. A takhle pořád dokola. Zvrat nastal
24. 7., kdy se nebe vyjasnilo a bez mokra jsem mohli vycházet ven až do 9. 8. Co si červenec
pokazil na srážkách, dohnal na teplotách. 4. 7. bylo naměřeno 31 ºC, letošní studenecký rekord.
Jinak celých 31 dní vládly teploty mezi +9 ºC a +28 ºC, noci byly v průměru poměrně teplé – kolem
+17 ºC.
Srpen naštěstí nepokračoval v trendu své staršího bratra, který prosazoval rytmus voda - sucho voda, a tak si všichni příznivci léta přišli na své. Pršelo jen opravdu ojediněle a nejčastěji vládlo
jasno a polojasno. 8. měsíci se však nepodařilo teplotně dohnat ten předcházející. Teploměry
ukazovaly přes den průměrně 22 ºC, extrémy dosahovaly 3 ºC naměřených ráno 23. 8. a 28 ºC ,
které ukázal sloupec rtuti přes den 8. 8. 1999. 31 srpnových dní proběhlo téměř bez povšimnutí
větru.
Září se rozhodlo pokračovat ve sluneční srpnové politice, a tak jsme se dočkali nefalšovaného
babího léta. Začátkem tohoto měsíce sice občas pršelo, ale od 9. 9. do 15. 9. bylo úplně jasno s

letními teplotami okolo 24 ºC. 18. 9. připluly těžké mraky a rozpoutal se elektrický tanec. Stejné
velkolepé divadlo se odehrálo se na největším jevišti světa ještě 23. dne měsíce září.
Ke konci už spíše pršelo. Teploty držely cekem pořád balanc a měnily se mezi +6 ºC a +26 ºC.
Chladný byl až úplný závěr měsíce.
Říjen se přihlásil o slovo častými dešti a dokonale splnil pověst prvního doopravdy podzimního
měsíce. Nejčastěji se po obloze honila oblaka, počasí vládlo polojasno až zamračeno a o žezlo
kralování nad krajinou se zase pomalu začaly ucházet mrazíky. Ten premiérový se k nám vloudil
17. 10. a můžeme ho považovat za spíše symbolický, neboť jeho hodnota byla -1 ºC. pak se sice
zase oteplilo, ale už ne na dlouho. Teploty kolísaly od -3 ºC do +19 ºC. Dny se vyznačovaly teplotní
různorodostí od +4 ºC do oněch +19 ºC v začátku měsíce.
Na perutích chladných podzimních větrů se do kraje přihnal listopad a s ním první sníh. Ten se
poprvé drobně sypal naprosto přesně podle lidových tradic na svátek sv. Martina, ale hned zase
vyklidil pozice. Poté opět posypal zemi a zase stál. Prostě průběh skoro každoroční. Výraznější
chumelení jsme za okny mohli sledovat 17. 11., kdy napadl velmi nestálý 1 cm, který chvíli bojoval
o život a pak to 25. 11. vzdal. Listopad splnil pověst chmurného měsíce. Všude bláto, sychravo,
letos v posledním týdnu nepřetržité mlhy. A teploty? Začátkem měsíce bylo venku přes den až 11
ºC, ke konci už jen -2 ºC až +4 ºC. Extrémy: -7 ºC a +11 ºC. Od 14. 11. vládne ránům těměř
nepřetržitě mráz.
Prosinec, který do přírody vklouzl hned vzápětí, zaznamenal kladné hodnoty teplot už jen velmi
sporadicky, a to hlavně do 14. dne své pouti přírodou. Poté už následovaly téměř nepřetržité mrazy,
které si však přívlastek třeskuté opravdu nezaslouží. Oněch -16 ºC naměřených dne 23. 12. bylo jen
čestnou vyjímkou. Jinak převládaly teploty okolo -4 ºC a celkově se lesklý soupek rtuti pohyboval
mezi +5 ºC a -16 ºC. Duše romantiků potěšilo několik skutečně nádherných jiskřivých zimních dní.
Ke konci měsíce však také často sněžilo. Sněhová pokrývka se držela od 14. 12. na 15 cm, poté se
ke konci roku vyšplhala až na 32–35 cm. Do roku 2000 jsem tedy vkročili s krajinou zahalenou do
slavnostních bílých krajek.

STUDENECKÝ ZPRAVODAJ:
SZ letos vyšel v již tradičních 6 číslech. Pravidelně v něm vycházely historie Lidumilu a zápisy z
kroniky rodiny Slavíkových. Na vytváření časopisu se lví měrou podílí starostka obce a ředitel školy
pan Petr Junek. V letošním roce zaznamenala redakce krutou ránu odchodem pana Josefa Jecha,
který patřil k jejím zakládajícím členům.
Během roku také probíhala realizace velmi zajímavého projektu. Dochází totiž k sepisování
publikace o Studenci a Zálesní Lhotě. Její vydání se plánuje pod vánoční stromky v roce 2000.

ROZPOČET NA ROK 1999:
Rozpočtované příjmy na tento rok činily 9 117 000 Kč, rozpočtované výdaje 9 115 000 Kč.

