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Zprávy ObecníhO úřadu
Přístavba ZŠ a MŠ Studenec
Práce na stavbě probíhají tak, abychom
stavbu zastřešili, osadili okna, zateplili
a mohli v zimních měsících pracovat uvnitř
budovy. Pokud se vše podaří, stavební jeřáb
by měl ještě před zimou opustit své místo
a uvolnit pracovní prostor.
V souladu s touto stavbou také běží postupné vypořádávání dotačních podmínek
a zároveň nám začínají přicházet prostřednictvím Ministerstva financí první platby
z přidělené dotace. Čas neúprosně utíká, ale
věřím, že vše zvládneme v daném termínu
splnit. Děkuji Vám za to, jak se o tuto stavbu
zajímáte a fandíte nám.

20. srpna 2020

14. září 2020
Parkoviště u sokolovny, 8. října 2020
V souvislosti s touto stavbou jsme byli
nuceni řešit i otázku zvýšení počtu parkovacích míst u sokolovny, jelikož jejich počet
byl nedostatečný. Toto opatření se podařilo
vyřešit v prvním říjnovém týdnu.
Mgr. Jiří Ulvr, starosta
14. září 2020
3
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Další investice letošního roku
spojená s radostnou zprávou
Obecní rozpočet pro letošní rok počítá
s rekonstrukcí budovy hasičské zbrojnice
ve Studenci. V první polovině roku jsme
osadili nová okna a v současné době probíhá výměna střešní krytiny. Mám pro Vás
i další pozitivní zprávu. Získali jsme dotaci
z Ministerstva vnitra, generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR ve
výši až 450 000 Kč na pořízení nového dopravního automobilu!

V očekávané výzvě ze strany Libereckého kraje požádáme o dotaci, kde můžeme získat dalších 300 000 Kč. Naši hasiči
by se tak mohli v příštím roce dočkat například podobného nového vozidla z foto4

grafie. A aby vše vypadalo důstojně, v současné době připravujeme barevné řešení
nových nátěrů této budovy, tak i budovy
hasičské zbrojnice v Zálesní Lhotě.
Mgr. Jiří Ulvr, starosta
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Informace a žádost pro rodIče
mladých motorkářů
Zastupitelé na svém zářijovém jednání projednali stížnost na porušování pravidel
jízdy mladistvých řidičů na motorkách, kteří svou jízdou poškozují soukromé i veřejné
cesty, louky, pole a v neposlední řadě lesy. Žádáme rodiče těchto motorkářů o respektování pravidel provozu na pozemních komunikacích a tímto o domluvu svým dětem!
Mgr. Jiří Ulvr, starosta

PohoŠtění obecní Polévkou
sobota 5. prosince 2020

Zatím stále počítáme s uspořádáním 13. ročníku adventní akce Pohoštění
obecní polévkou. Pokud dojde ke zhoršení současné situace a zrušení této
akce, budeme vás informovat dostupnými prostředky.
na tomto místě oslovujeme místní, ale i vzdálenější, kdo by měl zájem
předvést na této akci své umění, ukázky či prodej určitého zboží. Zájemci ať
se přihlásí na oÚ ve Studenci do pátku 27. listopadu 2020. Zajistíme
bezplatný pronájem místa i zapůjčeného stánku.

Pozemky sousedící s pozemními
komunikacemi a údržba zeleně
Krajské zastupitelstvo dne 23. 6. schvalovalo žádosti o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje, Programu obnovy venkova. Jak
jsem Vás informoval v letošním druhém
čísle našeho Zpravodaje i naše obec podala
žádost, která se týkala pokrytí části nákladů
na opravy místních komunikací v Zálesní
Lhotě.
V návaznosti na úsporná opatření, která
kraj přijal kvůli pandemii koronaviru a dramatickým dopadům do příjmů kraje, došlo
ke snížení výše přerozdělovaných finančních prostředků.
Náš projekt byl v souladu s administrativními podmínkami, ale nemohl být pod-

pořen z důvodu nižší alokace finančních
prostředků tohoto programu.
Ze stejných důvodů došlo pro letošní
rok k úplnému zmrazení Programu podpora ochrany přírody a krajiny, ve kterém
jsme podali žádost na opravu kříže v Zálesní Lhotě v polích u čp. 181. Věříme, že se
celková situace v dohledné době uklidní
a my tuto žádost opět podáme v čase vypsání nové dotační výzvy.
Přípravám stavby předcházela i demolice a přemístění staveb na jiná místa.
Jedno takové Vám přináším. Zahradní srub
má své nové místo.
Ing. Martin Mühlbach, místostarosta
5
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Z jednání ZastupI t
Dne 14. září se studenečtí zastupitelé sešli na svém čtvrtém zasedání v roce 2020. Jednání se zúčastnilo 14 zastupitelů a 6 občanů.
V jednotlivých bodech programu zastupitelé projednali a schválili:

V diskusi pan starosta informoval o následujících záležitostech:

– příspěvek ve výši 1 mil. Kč na akci „Zázemí fotbalového hřiště ve Studenci“,
o který požádal SK Studenec,
– obecně závaznou vyhlášku 1/2020,
– rozpočtové změny za rok 2020 č. 2,
– mimořádnou odměnu starostovi obce
v souvislosti s finančním zajištěním přístavby základní školy,
– převod finančních prostředků z účtu
u ČNB na účet u MONETA Money Bank,
– koupi pozemku v Zálesní Lhotě.
Dále pak vzali na vědomí rozbor hospodaření za 1. pololetí 2020 a zprávu finančního výboru.

– Aktuální stav ve věci vybudování workoutových hřišť ve Studenci a v Zálesní
Lhotě.
– V plánu je přijmout dalšího pracovníka
technických služeb. Nabídka bude zveřejněna na podzim, předpokládá se nástup v květnu 2021.
– Rada obce se zabývala možným rozšířením parkoviště u sokolovny, které má nedostatečnou kapacitu.
– Rada obce přednesla zastupitelstvu investiční záměr do budoucích let: vybudování nového kulturně-multifunkčního
objektu.

Informace k třídění odpadu
V průběhu letošního roku jsme zaznamenali zvýšený objem vytříděného papíru,
který byl následně odkládán na sběrných místech před kontejnery a následně musel být
odklízen pracovníkem obce, aby nepřekážel v přístupu ke kontejnerům. Z tohoto důvodu jsme na místech, kde to dovolil prostor, přidali celkem 3 kontejnery na papír a zvýšili frekvenci svozu. Sváženo je každé úterý. Proto žádáme, pokud jsou kontejnery plné,
posečkejte na den po vývozu nebo využijte jiné stanoviště. Je zakázáno jakýkoli odpad
odkládat před kontejnery nebo v jejich okolí.
Jedná se o znečištění veřejného prostranství
a s tím spojené možné sankce. Výjimkou je termín
svozu tříděného odpadu ve formě pytlového
sběru. Při vyhazování papíru žádáme o sešlapání
či rozřezání kartonu tak, aby zabral v nádobě co
nejmenší objem, ne jako na fotografii.
Ing. Martin Mühlbach, místostarosta
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I telstva Obce
– Možnost uzavření smlouvy o působení
Městské policie Jilemnice ve Studenci
(především za účelem měření rychlosti
a odchytu psů) v současnosti závisí na vyjádření ostatních obcí ORP Jilemnice.
– Do konce října má být připravena dokumentace pro rekonstrukci studeneckého
zámku, kterou investor hodlá představit
na prosincovém jednání zastupitelstva.
– Dne 3. listopadu se v Jilemnici uskuteční
školení a setkání všech zastupitelů z ORP
Jilemnice.
– Zatím se předpokládá, že se 5. prosince
uskuteční 13. ročník Pohoštění obecní
polévkou.
Diskutovalo se také o stížnosti na nedovolené jízdy mladistvých řidičů na motorkách, kteří poškozují cesty, louky, pole
a lesy. Zastupitelé se dohodli, že informace

o tomto problému vyjdou ve Zpravodaji
a že záležitost projednají s rodiči konkrétních řidičů.
Pan Pokorný oznámil, že bude i nadále
rozporovat stavbu u fotbalového hřiště
a že využije možných prostředků pro její
odstranění. Zároveň požádal o uveřejnění
stanoviska k tvrzením SK Studenec otištěným ve Zpravodaji.
Pan T. Chrtek představil návrh vybudovat muzeum v budově staré školy v Zálesní
Lhotě. Místo navštíví zastupitelé, aby se seznámili se stavem objektu, o věci pak
budou jednat na některém z dalších zasedání. Dále informoval o záměru umístit ve
Studenci na dům čp. 166 pamětní desku
místnímu učiteli Václavu Knotkovi, vedoucímu šifrantů exilové vojenské zpravodajské služby a členovi třetího odboje.

končení SeZóny
kontejnerů na bIooDPaD
Vzhledem k termínu uzávěrky tohoto čísla Zpravodaje a možnostem používání
svozové techniky budete o termínu posledního letošního sběru do kontejnerů
informováni ve vývěsních skříňkách. Děkuji za pochopení.
Mgr. Jiří Ulvr, starosta

náSleDující třI terMíny SvoZu Pytlů
tříDěného oDPaDu Do konce roku jSou
2. 11. 2020, 7. 12. 2020 a 4. 1. 2021.
7
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vítání občánků
Při podzimním vítání občánků dne 16. 9. 2020 se sešlo 12 dětí.
Alžběta Staňková, Studenec 144
Sandra Bartoňová, Studenec 281
Amálie Spurná, Studenec 127
Matouš Králík, Studenec 176
Elena Lukešová, Zálesní Lhota 195
Emily Fabišíková, Studenec R-3

Kateřina Benešová, Studenec 74
Dominik Heřbolt, Studenec 348
Šimon Urbanec, Studenec 256
Kristian Albrecht, Studenec 448
Kevin Koudelka, Studenec 55
Amélie Tauchmanová, Studenec 470

Na vítání občánků vystupovaly děti ze Základní školy ve Studenci. Děkujeme jim za
účinkování a paní učitelce za to, že s nimi písničky a říkanky nacvičila. Dětem i rodičům
přejeme mnoho radosti a spokojenosti v dalším životě.
Marcela Šírová
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P o D ě ko vá n í
Vážení spoluobčané,
začátkem října proběhly volby do krajského zastupitelstva, ve kterých kandidáti za
hnutí „Starostové pro Liberecký kraj“ zvítězili a získali 22 mandátů z celkového počtu
45. V obou našich obcích jsme díky Vašim hlasům získali vyšší podporu, než tomu
bylo v předešlých volbách. Dovolte mi, abych Vám všem poděkoval za Vaši důvěru
a podporu, kterou jste mně samotnému, ale i celému našemu hnutí dali. Děkuji.
Mgr. Jiří Ulvr, starosta

VýsledkY Voleb do zastupItelstVa
lIbereckého kraje konané dne 2. 10. –3. 10. 2020
Kandidátní listina
číslo název

5
10
16
19
20
33
38
45
50
55
59
63
70
78
82
85

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT
Str. pro otevřenou společnost
Svoboda a př. demokracie (SPD)
Česká pirátská strana
Starostové pro Liberecký kraj
Občanská demokratická strana
Dělnic. str. sociální spravedl.
Česká str. sociálně demokratická
ANO 2011
Soukromníci a Svobodní
Společně pro Liberecký kraj
Komunistická str. Čech a Moravy
Trikolóra hnutí občanů
Změna pro lidi a pro krajinu
ROZUMNÍ – Petr Hannig
Pro KRAJinu

Platné hlasy
celkem

729
550
8 466
13 695
53 546
11 932
169
2 999
24 784
701
5 328
4 478
3 362
2 133
353
5 586

v%

0,52
0,39
6,09
9,86
38,57
8,59
0,12
2,16
17,85
0,50
3,83
3,22
2,42
1,53
0,25
4,02

PřehleD ZISků ManDátů
Kandidátní listina
číslo název

20
50
19
33
16

Starostové pro Liberecký kraj
ANO 2011
Česká pirátská strana
Občanská demokratická strana
Svoboda a přímá demokracie (SPD)
Celkem

Počet
mandátů

22
10
5
5
3
45

v%

48,89
22,22
11,11
11,11
6,67
100,00
9
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Zvolení zastupitelé dle výsledku

v%

16 SPD

1 Švarc Michal Mgr.

48 SPD

SPD

656

7,74 1

16 SPD

2 Vích Radovan Ing.

55 SPD

SPD

409

4,83 2

16 SPD

3 Kalvoda Bronislav

45 SPD

SPD

199

2,35 3

věk

abs.

Politická
příslušnost

Navrhující
strana

příjmení,
jméno,
tituly

Pořadí

Přednostní
hlasy

Kandidát
poř. číslo

název

číslo

Kandidátní
listina

19 Piráti 1 Miklík Zbyněk Ing.

45 Piráti Piráti

515

3,76 1

19 Piráti 2 Židek Václav

40 Piráti Piráti

197

1,43 2

19 Piráti 3 Valešová Jarmila Ing. FCCA

37 Piráti Piráti

305

2,22 3

19 Piráti 4 Tempel Jan

26 Piráti Piráti

254

1,85 4

19 Piráti 5 Weissová Daniela

59 Piráti Piráti

311

2,27 5

20 SLK

1 Půta Martin

49 SLK

SLK

20 SLK

8 Canov Michael Ing.

59 SLK

SLK

3 997

7,46 2

20 SLK

2 Vinklátová Květa Ing.

55 SLK

SLK

1 369

2,55 3

20 SLK

3 Sviták Jan Ing.

46 SLK

SLK

1 621

3,02 4

20 SLK

4 Mlejnková Lena Bc.

45 SLK

SLK

1 370

2,55 5

20 SLK

5 Hocke Tomáš Ing.

45 SLK

BEZPP

2 184

4,07 6

20 SLK

6 Khauerová Markéta Ing.

45 SLK

BEZPP

674

1,25 7

20 SLK

7 Lípa Radek Ing.

40 SLK

SLK

1 289

2,40 8

20 SLK

9 Zbrojová Eva

57 SLK

BEZPP

585

1,09 9

20 SLK

10 Dvořák Jaromír Mgr.

59 SLK

SLK

1 153

2,15 10

20 SLK

11 Tulpa Petr Mgr.

62 SLK

SLK

1 226

2,28 11

20 SLK

12 Löﬀelmann Jiří

60 SLK

SLK

1 029

1,92 12

20 SLK

13 Demčák Jaroslav

42 SLK

SLK

1 516

2,83 13

20 SLK

14 Ulvr Jiří Mgr.

48 SLK

SLK

805

1,50 14

20 SLK

15 Horinka Josef Mgr.

51 SLK

SLK

1 287

2,40 15

10

11 363 21,22 1
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v%

20 SLK

16 Boháč Vladimír Ing.

69 SLK

BEZPP

434

0,81 16

20 SLK

17 David Daniel Mgr.

49 SLK

SLK

486

0,90 17

20 SLK

18 Červinková Markéta

23 SLK

SLK

663

1,23 18

20 SLK

19 Provazníková Anna Bc.

31 SLK

BEZPP

522

0,97 19

20 SLK

20 Stříbrný Vladimír

51 SLK

SLK

963

1,79 20

20 SLK

21 Lufinka František Mgr.

63 SLK

BEZPP

746

1,39 21

20 SLK

22 Kořínek Jaroslav

55 SLK

BEZPP

422

0,78 22

33 ODS

1 Ramzer Dan Ing.

51 ODS

ODS

33 ODS

5 Němeček Vít MUDr. MBA

58 ODS

ODS

792

6,63 2

33 ODS

6 Beitl Petr Ing.

53 ODS

ODS

748

6,26 3

33 ODS 12 Čeřovský Jiří RNDr.

65 ODS

ODS

735

6,15 4

33 ODS

2 Richter Vladimír Mgr.

50 ODS

ODS

474

3,97 5

50 ANO

1 Volfová Jitka Ing.

51 ANO

ANO

2 161

8,71 1

50 ANO

2 Knížek Jaroslav Ing.

54 ANO

ANO

614

2,47 2

50 ANO

3 Prachařová Šárka Mgr.

58 ANO

BEZPP

438

1,76 3

50 ANO

4 Brož Martin

44 ANO

ANO

677

2,73 4

50 ANO

5 Říha Stanislav Ing.

37 ANO

ANO

560

2,25 5

50 ANO

6 Chuchlík Josef

51 ANO

BEZPP

434

1,75 6

50 ANO

7 Baran Roman Mgr.

55 ANO

ANO

170

0,68 7

50 ANO

8 Tůma Miloslav Ing.

28 ANO

ANO

352

1,42 8

50 ANO

9 Hejna Roman

57 ANO

ANO

321

1,29 9

39 ANO

ANO

434

1,75 10

50 ANO 10 Kříž Michal Ing.

věk

abs.

Politická
příslušnost

Navrhující
strana

příjmení,
jméno,
tituly

Pořadí

Přednostní
hlasy

Kandidát
poř. číslo

název

číslo

Kandidátní
listina

1 196 10,02 1
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výsledky voleb
ve Studenci a Zálesní lhotě
Studenec

Zálesní Lhota

Voliči v seznamu
Vydané obálky
Volební účast v %
Oddevzdané obálky
Platné hlasy
% platných hlasů

1119
610
54,51
610
608
99,67

322
148
45,96
148
148
100

Kandidátní listina

Studenec
platné hlasy

číslo název
5
10
16
19
20
33
38
45
50
55
59
63
70
78
82
85
12

Demokratická strana zelených
Str. pro otevřenou společnost
Svoboda a př. demokracie (SPD)
Česká pirátská strana
Starostové pro Liberecký kraj
Občanská demokratická strana
Dělnic.str. sociální spravedl.
Česká str. sociálně demokrat.
ANO 2011
Soukromníci a Svobodní
Společně pro Liberecký kraj
Komunistická str. Čech a Moravy
Trikolóra hnutí občanů
Změna pro lidi a pro krajinu
ROZUMNÍ – Petr Hannig
Pro KRAJinu

Zálesní Lhota
platné hlasy

celkem

v%

celkem

v%

4
2
24
55
277
22
1
9
54
0
130
16
4
1
0
9

0,65
0,32
3,94
9,04
45,55
3,61
0,16
1,48
8,88
0,00
21,38
2,63
0,65
0,16
0,00
1,48

0
0
8
9
63
8
0
5
42
0
6
1
3
0
0
3

0,00
0,00
5,4
6,08
42,56
5,4
0,00
3,37
28,37
0,00
4,05
0,67
2,02
0,00
0,00
2,02

STUDENECKÝ-ZPRAVODAJ-5-1020-72+4.qxp_Sestava 1 27.10.20 12:25 Stránka 13

Studenecký zpravodaj

5 I 2020

stanoviska ke stavbě nového zázemí sK studenec
na základě žádosti při jednání zastupitelstva obce studenec uveřejňujeme stanovisko rodiny pokorných k tvrzením sk studenec zveřejněných v studeneckém zpravodaji č. 3/2020. zároveň uvádíme reakci sk studenec.
Stanovisko rodiny, o kterém se zmiňuje SK Studenec ve vydání Studeneckého zpravodaje 3/2020 str. 22.
V souvislosti s popsanými těžkostmi - odkládáním stavby a neobdržením žádáné dotace uvádíme:
1. V roce 2018 SK Studenec nepodal žádost o stavební povolení, proto nemohlo být ani
toto řízení ani řízení o dotaci zahájeno. S naší rodinou toto nemá žádnou souvislost.
2. O nevyužití dotace v roce 2019 se zasloužil především spolek sám, když jeho stavební
záměr byl stavebním úřadem doručen ostatním účastníkům řízení až v prosinci 2018.
Předpoklad spolku, že k jeho záměru žádný z účastníků nepodá k stavebnímu úřadu
námitky, nebyl realistický. Zvláště s přihlédnutím k tomu, že spolek se sousedy svůj
záměr nekonzultoval. Spolek proto pro rok 2019 ani žádnou dotaci získat nemohl, o té
se rozhoduje v březnu téhož roku. To, že spolek mohl žádat až v roce 2020, je na zodpovědnosti tohoto spolku a především v jeho přístupu k účastníkům řízení.
3. Stavební řízení není jen úřední podpis na jakýkoliv projekt. Účastníci stavebního řízení,
k němuž patří i sousedé, mají právo se k tomuto řízení vyjádřit a stavebník musí s takovým vyjádřením počítat. O prodloužení řízení se zasloužil sám spolek z výše uvedených důvodů. O obsahu námitek, které jsme vůči stavebnímu záměru zcela
v souladu se stavebním zákonem uplatnili, jsme nerozhodovali my, nýbrž renomovaná
právní kancelář a s jejich obsahem se může každý zájemce seznámit na stránkách
www.studenec.info.
Ke stavebnímu řízení, které přes všechny námitky této právní kanceláře bylo ukončeno
povolením této stavby, je prostřednictvím této právní kanceláře vznesena žaloba
u správního soudu. Rozhodnutí lze vzhledem k zaneprázdněnosti soudu ale očekávat
až příští rok. Tuto informaci by měli vzít na vědomí především zastupitelé obce a občané Studence, kteří se rozhodli finančně tuto stavbu podpořit.
4. Co se týče výše přidělené dotace, tato je nenároková a neřídí se přáními žadatele. Sám
pojem neuznatelné náklady, které posuzuje správce dotace, mluví jasně. Není na naší
zodpovědnosti, že projekt SK Studence neodpovídá zcela účelu a podmínkám přidělení dotace MŠMT. Na rozpory v účelu stavby a jejím financování, které žádost o dotaci
doprovází, budeme i nadále informovat příslušné orgány státní správy.
Na závěr Vás ujišťujeme, že proti tomu, co si spolek SK Studenec aktuálně prosadil
a staví v bezprostřední blízkosti našeho domu, budeme všemi legálními prostředky bojovat dál.
Přejeme Všem občanům Studence mnoho zdraví
Rodina Pokorných, Studenec 327
13
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Vážení čtenáři Studeneckého zpravodaje
Dovolte nám, abychom ve stručnosti reagovali na příspěvek rodiny Pokorných k výstavbě zázemí SK Studenec. V první řadě je třeba připomenout, že vzhledem k poslednímu odstavci uvedeného vyjádření nemělo žádný smysl s těmito sousedy o výstavbě
zázemí SK Studenec vyjednávat. Navíc je třeba odmítnout i zcela nekorektní přístup
k prvnímu a jedinému jednání se statutárním zástupcem klubu Petrem Junkem a nahrávání a pozdější zveřejnění tohoto jednání bez jeho vědomí a souhlasu. Toto jednání
je určitě ve značném rozporu s tolik proklamovanými legálními prostředky „třídního
boje“ proti zázemí SK Studenec.
Řada rozporů je i v dalších tvrzeních, žádost o stavební povolení byla podána 15. 10.
2018, stejně tak jako žádosti o dotaci z investiční výzvy MŠMT. Námitky ke stavebnímu
řízení sice podala renomovaná právní kancelář, ale pochopitelně dle pokynů rodiny Pokorných. Veškeré námitky odvolací institut Krajského úřadu Libereckého kraje zamítl
jako neopodstatněné. Navíc v průběhu stavebního řízení musel SK Studenec nechat
zpracovat a také uhradit další finanční náklady za odborné studie, které neopodstatněnost těchto námitek potvrdily.
K uznání neuznatelných nákladů jsme přistoupili po konzultaci s MŠMT vzhledem
k demagogické intervenci rodiny Pokorných u správce dotace, kde jimi byla jako tzv.
stravovací část označena téměř polovina stavby. Přitom obslužnou část každého podobného sportovního areálu pochopitelně tvoří sociální zázemí pro diváky, spolková místnost a prostor pro přípravu základního občerstvení, který jako jediný v tomto projektu
lze považovat za stravovací část (plocha této místnosti činí zhruba 14 m2). V rámci této
výzvy obdržely investiční dotaci i další fotbalové kluby na výstavbu fotbalových kabin
se spolkovou místností, prostorem pro občerstvení a diváky. Žádný z těchto žadatelů
nemusel vyčíslit neuznatelné náklady, přestože tyto prostory mají daleko větší plochu
než v případě zázemí ve Studenci.
Na závěr žádáme redakční radu Studeneckého zpravodaje, aby více touto causou
čtenáře Studenecké zpravodaje dále nezatěžovala.
Výbor SK Studenec

14
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Výlety do studenecké
33 I rok 1934
minulosti
bez jazykové úpravy

Požár. 18. ledna v 9 hod. večer vypukl
požár u Josefa Grosmana, čp. 149. Dům
shořel úplně a byl na jaře znovu postaven.
vinopalna. 10. února koupil Karel Exner
„Vinopalnu“ od majitelky velkostatku Jany
Hiltlové za obnos Kč 50 000.
lyž. závody. 12. února uspořádala těl. jednota Sokol lyžařské závody. Za týden pořádal místní Orel též lyžařské závody žactva
a dorostu za účasti 27 členů.
koncert. 4. března uspořádala místní
osvětová komise oslavu narozenin presidenta republiky T. G. Masaryka, na které
účinkovalo pěvecké sdružení učitelů krkonošských. Po zahájení koncertu byl učiněn
proslov o presidentu republiky a v druhé
části koncertu promluvil sbormistr říd. uč.
Josef Horák z Martinic o národní písni.
Koncert byl velmi četně navštíven a zahájen ve 3 hod. odpoledne v hostinci u Višňáků.
Požár. 5. března vypukl oheň u Žižků čp.
241. Domek shořel úplně a byl znovu vystavěn.
očkování. 11. dubna bylo prvé očkování
dětí proti záškrtu. Tuto akci provádělo Rodičovské sdružení měšť. školy. K očkování
se přihlásilo 66 dětí ve stáří od 1 do 10 let.
Každé dítě bylo očkováno třikrát, vždy po
3 týdnech. Očkování prováděl obvodní
lékař Dr. Jiří Fischer z Roztok. Obec Studenec přispěla na toto očkování chudým
a nezaměstnaným rodinám úhrnnou částkou Kč 150 (10 dětem).
Počasí. 15. května dostavil se mráz, který
zničil všechny květy stromů, pokud již rozkvetly.

t. G. M. 24. května konány byly volby presidenta republiky. Presidentem zvolen byl
již po čtvrté tatíček Osvoboditel
Dr. Tomáš G. Masaryk.
Požár. 28. června přihnala se krátká ale
prudká bouře s deštěm v pravé poledne,
při které blesk zapálil stavení Josefa Bajera
čp. 146. Domek shořel téměř úplně a byl
ještě tohoto roku znovu postaven.
orel. Koncem června dal hostinský Josef
Mejsnar čp. 176 výpověď těl. jednotě Orel ze
svých místností. Uvedený spolek odstěhoval
si veškerý svůj inventář do farní budovy.
nálet. 8. července uspořádala fma Fejfar
a Mládek spolu se Sborem dobr. hasičů
v Rovnáčově přednášku o nebezpečí vojenských náletů v příští válce. Přednášce
naslouchal velký počet občanstva z celého
okolí. Po přednášce byl proveden a vysvětlen nálet vojenským letounem na továrnu
fmy Fejfar a Mládek, při kterém byla provedena ukázka aktivní i pasivní obrany. Aktivní obranu provedla četa 8. kul. roty ppl.
22 z Jičína, které velel kpt. Josef Procházka.
Požár. 25. července vypukl oheň v domě
pekaře Jos. Víznera čp. 138. Dům shořel do
základů. Byl znovu postaven a koupen pekařem Josefem Erbenem.
Úmrtí. 7. srpna zemřel v Čermné u Kyšperka říd. uč. v. v. František Marek, ve stáří
74 let. Pohřeb jeho konal se 10. srpna
v Čermné. Ve zdejší obci učil 13 let.
Školy. Na počátku nového školního roku
zapsáno bylo na zdejší obecné škole 171
dětí. 20. srpna dohotoven byl vodovod do
školní budovy, práci tu prováděl Kovář
z Roztok. Celkový náklad činil 6 000 Kč.
15
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Dnem 1. září ustanovena byla uč. Anna Lízrová na měšť. školu do Vysokého n. Jiz. Za
ni ustanovena byla do Studence Hedvika
Bukovská-Sturmová z Martinic. Učili tedy
na této škole: říd. uč. Jan Hák, uč. Alois
Frýba, Marie Votočková, Jarmila Nýdrlová
a Hedvika Bukovská, manželka obchodníka Ant. Bukovského.
Na škole měšťanské zapsáno bylo na počátku nového školního roku 135 dětí. Poněvadž fma Fejfar a Mládek vypověděla
škole učebnu v čp. 13 v Rovnáčově z důvodů rozšíření kanceláří, pronajala si škola
učebnu v domě Vilemíny Tylšové čp. 133.
Byly tedy v tomto šk. roce učebny v čp.:
133, 5 (ob. škola), 100 (dům fmy Fejfar Mládek) a 162.
Dne 1. ledna odešla uč. Marie Nosková na
dovolenou. Její místo nastoupila uč. Kamila Pfeifrová z Liberce, která zde učila do
31. března, kdy odešla opět do Liberce
a dne 1. dubna nastoupil místo na zdejší
měšť. škole odb. učitel Václav Knotek z Prostějova. Učí tedy 1. září na měšť. škole: řed.
Josef Mestenhauser, odb. uč. Josef Lánský,
Ant. Holec, Františka Portíková a Václav
Knotek.
Dům čp. 350. 19. září dostavěn byl dům
Jana Kudra čp. 350 vedle Erbenova hostince.
kříž. 30. září posvěcen byl obnovený kříž
„na drahách“.
atentát. 9. října proveden byl atentát na
jugoslávského krále Alexandra-Sjednotitele a francouzského ministra Barthoua na
půdě Francie. Národ československý jako
věrný přítel obou zemí upřimně želí ztráty
obou mužů, budovatelů míru a pokoje
v Evropě.
18. října v 9 hod. dopoledne uspořádala
místní osvětová komise za spoluúčinkování obou škol tryznu, na které o obětech
atentátu promluvil řed. J. Mestenhauser.
Sokol. závody. 21. října konal se přespolní
16
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běh sokolský o memoriál bratra říd. uč. Josefa Jezdinského. Tato putovní cena, kterou letos těl. jednota Sokol zřídila, jest
poprsí Dr. Mir. Tyrše, umělecké dílo
prof. Pekárka. Prvým držitelem této ceny
byl člen zdejšího Sokola Josef Kužel.
28. říjen. 28. říjen oslaven byl opětně
všemi spolky najednou. Konán byl toho
dne odpoledne průvod s hudbou od Špice
k lípě Svobody, kde promluvil odb. uč.
Josef Lánský. Tentýž řečník učinil u pomníku padlých vzpomínku na oběti světové
války a na padlé hrdiny naší zahraniční revoluce.
Sbírka. 1. prosince provedl Sbor dobrovlných hasičů po obci sbírku na Jiráskovo divadlo v Hronově. Sbírka tato vynesla 181 Kč.
Sokol. besídka. 2. prosince uspořádána
byla v hostinci u Višňáků ve 2 hod. odpoledne okrsková sokolská besídka s následujícím programem:
1. Proslov (Jan Hák)
2. Pohádka o motýlech (žačky Martinice)
3. Cvičení s těžkou koulí (žáci z Horek)
4. Cvičení s obručemi (dorostenky D.
Kalná)
5. Prostná (dorostenci Kruh)
6. Prostná (dorostenky Kruh)
7. Tanec beduinů (dorostenci D. Kalná)
8. Cvičení na bradlech (muži D. Kalná
a Studenec)
9. Furiant, tanec (ženy Kruh)
10. Rej diskobolů (muži D. Kalná)
11. Rytmická šestka (ženy Studenec)
12. Rytmický rej (ženy Roztoky)
13. Útvarová osma (muži Studenec)
Tato besídka, která měla vysokou úroveň,
byla velmi četně navštívená.
V roce 1934 bylo pokřtěno ve zdejším kostele 34 dětí a uzavřeno tu 14 sňatků. Na
místní hřbitov pochováno bylo 28 zemřelých.
Továrna fmy Fejfar a Mládek zaměstnávala
letošního roku průměrně 402 dělníky.
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Zprávy
Zš a mš studenec
Před zahájením školního roku 2020/2021 se tradičně v průběhu prázdnin prováděla
řada úprav. Vedle nezbytného malováni a generálních úklidových prací byly instalovány
nové stojany pro jízdní kola před hlavním vchodem a modernizován výdej obědů ve školní
jídelně. V průběhu května až srpna byla škola vybavena potřebným zařízením k případné
distanční výuce. Velká část tohoto zařízení byla hrazena z projektu Kvalitní vzdělávání pro
všechny – ZŠ a MŠ Studenec v rámci Operačního programu Věda, výzkum a vzdělávání.
Školní rok byl zahájen v amfiteátru v sousedství aktuálního staveniště přístavby školy.
Po dlouhé době přivítal starosta Obce Jiří Ulvr, ředitel školy Petr Junek a třídní učitelka
Markéta Šimková pouze jednu třídu. Vedle prvňáčků byli přivítáni i noví žáci v jednotlivých
třídách a noví či staronoví (po návratu z mateřské dovolené) členové pedagogického
sboru Mgr. Michaela Kuříková Chrtková, Mgr. Zuzana Weisová a Mgr. Iva Vejrová.
Všichni si popřáli úspěšně a hlavně běžný školní rok 2020/2021.
PaedDr. Petr Junek

Projekt
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Zprávičky mš studenec
Prázdniny utekly jako voda a poslední týden v srpnu už začaly velké přípravy na zahájení
nového školního roku. Paní učitelky pro děti připravily krásné třídy a už se těšily, až ticho
nahradí dětský smích. V září se naše školka stala bezpečnější. Byl naistalován bezpečností
systém a rodiče si ve školce vyzvedli čip, kterým si otevírají dveře. Jsme moc rády, že dodržují
předem stanovený čas, kdy čip funguje.
1. září se šatny a třídy naplnily rodiči a dětmi. U Sluníček v nejmenší třídě přivítaly paní
učitelky Kateřina Junková a Monika Štorm Pernecká 24 nových dětí. Každý den jim dopoledne pomáhá Vendula Viková. Dětem se ve školce líbí, staví silnice, vozí panenky v kočárcích,
snaží se naučit se něco nového, jako je stříhání, lepení, kreslení i malování, básničky a písničky. Venku si hrají na pískovišti a na školkové zahradě, jezdí na odrážedlech a traktůrcích.
Zvládly už také malou vycházku. Určitě jste je někde potkaly, jsou k nepřehlédnutí. Nosí bezpečností vesty a moc jim to sluší. V polovině měsíce září už nikdo neplakal, všichni se smějí
jako sluníčka!
V prostřední třídě u Motýlků bylo v září také vše připraveno pro 24 dětí. Paní učitelky
Eva Hájková a Marie Horáčková se již moc těšily na třídu, kde je více holčiček a proto šaty
a kočárky zde dlouho ve skříni nezůstaly. Ale i kluci zde najdou své hračky. Jezdí autíčky
a staví pro své princezny velké domečky z molitanových kostek. Každý den cvičí a seznamují
se s tématy, jako je např. Naše hodná školka a její pravidla, Posvícení, Ovoce a Zelenina…
Tento rok nejpočetnější třída je třída předškoláků (27 dětí), a proto se o ně starají 3 paní učitelky: Miroslava Vanclová, Klára Bergmannová a Marie Bergerová. Včeličky si udělaly své včelí
plásty a už od začátku školního roku trénují svůj podpis na různých pracovních listech. Poznávají přírodu, učí se o stromech, houbách a těší se na nové básničky a písničky. Protože
nám v září počasí opravdu přálo, mohli jsme se14. září zúčastnit Olympijského běhu. Závodili
nejdříve chlapci (viz foto) a poté i děvčátka. Za svůj běžecký výkon dostal každý krásnou
papírovou medaili se znakem olympijského dne.
18
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Chlapci předškolní na startu Běhu olympijského dne
V tomto školním roce
2020/21 mohou děti navštěvovat zájmové aktivity. Kurz plavání v jilemnickém bazénu má již
za sebou několik lekcí. Dále je
pro děti připravena logopedie,
flétny, zpívání a tancování pro
radost. Když nám zima dovolí,
proběhne kurz sjezdového lyžování na Bubákově. Pokud bude
dostatečná sněhová nadílka i ve
Studenci, chystáme pro předškoláky i základní výuku běhu na
lyžích. A na jaře se snad budeme
s nejstaršími dětmi pilně připravovat na Olympiádu mateřských
Včeličky při práci
škol, kterou pravidelně navštěvujeme v Nové Pace. Loňský
školní rok byla Olympiáda Mateřských škol kvůli Covid opatřením zrušena. Doufáme, že se
budou moci v průběhu roku uskutečnit v Mateřské škole i aktivity, jakými jsou různá divadelní představení, hudební i loutková.
V této zvláštní době přejeme všem hodně zdraví a také hodně optimismu. Věřme, že se
brzy vše v dobré obrátí a jak už to v pohádkách bývá, a to že my čteme pohádky ve školce
často, dobro zvítězí. Přejeme všem krásný nový školní rok. Spoustu spokojených tváří,
úsměvů a radosti z nových zážitků a dobré kamarády.
Kolektiv učitelek MŠ Studenec
19
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uvítání prvňáčků
Slunečný den všechny slavnostně naladil. Po krátkém uvítání od vedení školy i obce
se pozornost přesunula na taneční vystoupení v třídních dresech dívek a Kuby z obou
devátých tříd. Poté si naši velcí pozvali na pódium ty malé, aby je potěšili dárečky a pamětními listy. Těmito upřímnými slovy všechny uvítali do školního roku 2020/2021.

Prvňáčci, zleva: Markéta Kuříková, Tobiáš Rieger, Wilhelmina Vondrová, Jan Mazánek,
Jolana Janatová, Natali Reichová, Matyáš Kuřík, Lucie Mikulíková, Emma Albrechtová,
Renata Štefanová, Antonín Trejbal, Liliana Weissová, Natalie Plúchová, Sofie Kunceová,
Klára Jakoubková, Jakub Jehlík, Antonín Hák, Matěj Kuřík, Martin Bajer, Eduard Hák,
Jan Gebauer
Krásný první zářijový den našim učitelům, spolužákům, přítomným rodičům
a především našim milým prvňáčkům, Vám
za obě deváté třídy přeje Tynka Suchánková.
20

Chtěli bychom Vás v tento slavnostní den
co nejsrdečněji přivítat na našem staveništi… tedy stanovišti u staveniště studenecké školy. Máte, děti, veliké štěstí, že náš
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pan ředitel je stále duší děcko a baví ho a zajímá opravdu všecko, je velmi nápaditý
a hravý, takže teď zrovna pro vás… ještě
s nějakými pomocníky novou školu staví.
Vědomostí do vašich hlaviček se tu pokusí a to mi věřte… dát dosti, a proto v rámci
bezpečnosti nasadíme helmy… ale nebojte
se… jsou slušivé velmi. Budou z vás malí stavitelé a stavitelky a to včetně Markéty Šimkové, Vaší prima paní učitelky.
Chceme vás trochu zabavit, proto si zkusíte z krabic, svojí školu postavit, a když dílo
dokončíte, dostanete od nás úplně nové …
nářadí čokoládové. Vždyť po práci je vždycky
hlad a neznám nikoho, kdo by neměl čokoládu rád.
Snad stejně jako sladkosti budete mít
i naší školu oblíbenou, jak tu starší, tak tu
novou a každý den se s úsměvem do ní vypra-

5 I 2020

víte, něco zajímavého se naučíte, s kamarády
pobavíte a paní učitelku poznáte i bez roušky… prostě si školu užijete plnými doušky.
A z čeho naši malí stavitelé a stavitelky
budou stavět? No přeci z písmenek za chvíli
složí celá slova a čísla budou přepočítávat
zas a znova, k tomu něco namalují, zacvičí si
a budou si vesele zpívat a až jeřáb před okny
bude pracovat, se zájmem budou se všichni
dívat!
Vaši velcí kamarádi mají před sebou
školní rok na staveništi už poslední, potom je
také čeká škola nová a věřte, že málokdo
z nich teď už ví, kde v příštích letech zakotví.
Proto nezbývá než popřát všem dětem
i dospělým rok plný zdraví, abychom nemuseli
od ucha k oušku napínat roušku, rok plný překvapení, splněných snů a veselých dnů, dní
i dnové ať je pro vás krásné všechno nové.
9. tř. + MaCHr

tma přede mnOu
v Krnap vrchlabí
Žáci 5. tříd se dne 18. 9. vydali zjistit, jak se žije nevidomým lidem. Program Tma přede
mnou sponzoroval a uskutečnil tým pracovníků KRNAP – Krtek Vrchlabí pod vedením
p. Bílka. Odvezli si nás autobusem do klášterní zahrady, kde byla připravená čtyři stanoviště,
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na kterých měli žáci řešit neobvyklé úkoly se
zavázanýma očima, s využitím sluchu, hmatu
a čichu. Poznávali zvěř, nalévali hrnek, prošli
si bosí smyslovou nášlapnou stezku a zkusili
si také projít cestu pomocí slepecké hole. Pochopili, že to, co vypadá jednoduše, je s vyloučením zraku velice obtížné.
Na závěr se obě třídy sešly v posluchárně a nevidomá paní, která přišla na besedu se svým psem, odpovídala zvídavým
žákům na jejich všetečné otázky.
Domů se žáci vraceli plni dojmů, tento
den si užili a pochopili, jak je těžké žít
s handicapem, jak náročný je život těch,
kteří přišli o zrak. O to více si uvědomili, jak
je důležité být zdravý.
V 5. A je žákyně, které se zhoršuje sluch,
dva roky trvalo, než začala nosit sluchadla
a nyní je za to ráda. Nejen pro ni byla tato
akce velice poučná a prospěšná.
Děkujeme panu Bílkovi a opět se rádi
Markéta Kuříková, žákyně 5. A
zúčastníme jeho dalšího programu.
Za 5. A a 5. B. Mgr. Marcela Šebková

adaptační kurz 6. tříd
Na začátek školního roku jsme pro naše šesťáky naplánovali dvoudenní adaptační
pobyt ve Strážném, bohužel pro nemoc lektorek jsme jej museli zrušit. A tak jsme si pro
žáky připravili alespoň jednodenní akci. První dvě vyučovací hodiny jsme se seznamovali
v rámci třídy, ukazovali si, že na řadu situací může být jiný pohled, utvářeli jsme pravidla
fungující třídy. Na zbytek dne nás vytáhlo krásné počasí ven a obě šesté třídy jsme společně vyrazily poznávat okolí Studence. Zvolili jsme trasu přes Hradisko, kde jsme se vrátili do historie, připomněli si tvrziště Líšný, dále jsme pokračovali přes Smitecko, po
Dolensku k letišti a nakonec naučnou stezkou zpět do školy. Zde jsme si ještě zahráli
další poznávací hry. V příštích měsících budeme náš kolektiv dále posilovat během jednodenních kurzů, tentokrát již pod vedením zkušených lektorek.
tř. uč. Mgr. Petra Sessa a Mgr. Petra Faistaverová
22
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učíme se za pochodu
1. třída – roubenka

Září přineslo spoustu krásných slunečných dní, proto jsme toho využili a vyrazili s prvňáky poznávat krásy naší obce. Putování k Roubence jsme odstartovali ráno u školy. Rozdělili jsme se na dvě skupiny a cestu ke studánce jsme si užili při hře „Na stopovanou“.
Děti poznávaly okolní krajinu, zpívaly písničky, házely šišky a plnily spoustu dalších úkolů.
U Roubenky nás čekala svačina, příběh o chudé rodině a studánce se zázračnou vodou.
Nechybělo také hledání pokladu. Výlet se nám moc líbil, těšíme se na další.
Za 1. třídu M. Šimková, tř. uč.

23
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učíme se za pochodu
Kumburk – 23. 9. 2020
S našimi druháky jsme se vypravili ze Staré Paky na Kumburk. Počasí bylo přívětivé.
Cestou jsme si zazpívali, popovídali, poznávali jsme názvy okolních kopců i známých
vrcholů Krkonoš. Pan asistent vyprávěl o místních divočácích a trpělivě jmenoval
všechny kameny, které děti nosily jako památku na výlet. Na zřícenině Kumburku si žáci
vyslechli tajemné příhody z historie hradu a na vyhlídce si znovu zopakovali známé
vrcholky v okolí. Zpáteční cesta vedla přes Brdo do Nové Paky. Četli jsme rozcestníky
a sledovali značení. V praxi si žáci vyzkoušeli přecházení vozovky a chování v dopravním
prostředku. Výlet se vydařil a již se těšíme na nějaký příští.
Mgr. E. Nováková, Mgr. S. Dvořáková, M. Pešta

24

STUDENECKÝ-ZPRAVODAJ-5-1020-72+4.qxp_Sestava 1 27.10.20 12:25 Stránka 25

čtVrťácI na horách
V rámci projektu „Učíme se za pochodu“ jsme vyrazili na výlet.
Na Zlatém návrší, kam jsme dojeli linkovým autobusem, nás čekala slunečná
obloha, bezvětří a nádherná paleta podzimních barev. Vřes a trsy rozkvetlých
hořců nás provázely po celou cestu.
Od Vrbatovy boudy jsme se vydali na
Labskou boudu. Cesta vedla přes Pančavský vodopád a Ambrožovu vyhlídku.
U mohyly Hanče a Vrbaty jsme si připomněli událost z roku 1913, kdy zde při lyžařském závodě na 50 km ve sněhové bouři
zahynul český závodník Bohumil Hanč
a jeho přítel Václav Vrbata.
Prohlédli a prolezli jsme železobetonovou pevnůstku vzor 37, lidově zvanou
řopík. Toto označení vzniklo ze zkratky ŘOP
(Ředitelství opevňovacích prací).
Na Labské boudě jsme posvačili a utratili kapesné za nanuky, limonády, pohlednice, turistické vizitky, zlaté mince a jiné
důležitosti, bez kterých by to nebyl pořádný výlet.

Trasa pokračovala do kopce. Vystoupali
jsme k Boudě u Sněžných jam, kde bylo tak
větrno, až nám to bralo čepice. Tato bouda
byla založena již v roce 1831. Nyní je však
nepřístupná a slouží jako vysílač pro Polsko. Sněžné jámy nás ohromily svislou
skalní stěnou až 200 m vysokou a nabídly
nám daleký výhled, až se nám z té výšky
hlava zatočila.
Pokračovali jsme po Cestě česko-polského přátelství k Prameni Labe. Cestou
jsme minuli Violík a mohli pozorovat suťová a kamenná moře. U pramene Labe
jsme si prohlédli kamennou zídku s kovovými erby měst, kterými řeka na své pouti
k Severnímu moři protéká.
Závěrečný úsek putování vedl přes rozcestí U čtyř pánů zpět na Zlaté návrší. Rozloučili jsme se pohledem do Kotelní jámy
a sestoupali na Horní Mísečky k autobusu.
V tu chvíli jsme měli v nohách 16 km. Byli
jsme unavení, ale šťastní.
Čtvrťáci jsou prostě borci.
Mgr. Zdenka Erbenová, tř. uč. 4 . A
25
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výlet 7. tříd
Dne 16. 9. 2020 jsme se se spolužáky z obou 7. tříd vydali na výlet na Zlaté návrší.
Buď jsme mohli nastoupit u sokolovny, anebo v Jilemnici na autobusovém nádraží.
Odtud nás autobus odvezl na Horní Mísečky a z nich jsme se vydali na dlouhou cestu –
přes Kotelní jámy, Dvoračky, Růženčiny zahrádky… Po celou dobu jsme hráli hru s kolíčkem. To byla hra, kdy jste ostatním museli nepozorovaně připnout kolíček. Pokud jsme
ho ale měli na sobě, když se zakřičelo „stop“, museli jsme splnit nějaký úkol…
Až na Dvoračky byla cesta celkem snadná, pak už nás čekal náročný výstup na Zlaté
návrší. To byl pořádný kopec! Všichni jsme to ale zvládli, občerstvili jsme se u Vrbatovy
boudy a autobus nás odvezl zpátky do Jilemnice. Tam si pro nás přijeli rodiče.
Výlet se nám vydařil a moc jsme si to užili.
Šárka Hamáčková, žákyně 7. B

26
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učíme se za pochodu

naše devítKy šly pěšKy
až na vrchOl sněžKy
1603 m… 16. 9. 2020
V rámci našeho výše zmíněného projektu jsme využili příznivé předpovědi počasí
a statečně vyrazili do našich krásných hor. Trochu jsme doufali, že se Krkonoše maličko
vylidnily, protože nápor na Sněžku byl o prázdninách opravdu velký. Zvolili jsme trasu
z východu, Pomezní boudy se staly naším výchozím bodem a dobře jsme udělali. Potkali
jsme asi dva páry nadšenců, jinak jsme si užívali přírodu sami. Na Sněžku po červené asi
7,5 km a překvapivě místy do kopce. „Pančelkoooo, jak je to ještě daleko?“ „Nevim“. „Tak
to nezvládnu…“

Zvládli to pochopitelně všichni, jen někteří potřebovali více času. Na Sněžce ale pohoda skončila, vše připomínalo lidské mraveniště s převážně polsky mluvícími mravenci.
Potom se ale objevily sportovní dresy a v nich jilemničtí lyžaři, naši bývalí žáci, kteří s trenérem Hamanem jen tak zlehka vyklusali na vrchol a sotva si pořídili snímek, už po ka27
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mení hupkali dolů, moc se ani nepotili. Poznali jsme Suchoše a dvojčata Štefanovy, měli
s sebou i jiné favority… a Zuzka jim ten výběh, na který byla původně zvaná, dost záviděla… Namířeno jsme měli na Luční boudu podívat se na Bohouše, štěně Bernardýna,
který tu ale nebyl, a hospoda byla úplně plná. Vyrazili jsme tedy směr Špindlerovka, cestou jsme obdivovali Karpacz, Wielki Staw a Mały Staw, což jsou jezera ledovcového původu, tak zvaná plesa, největší v Krkonoších české i polské strany. Cestou nás okusoval
nějaký létající přemnožený hmyz, který se vyhříval na kamení. Pořídili jsme ještě pár společných snímků a sledovali hodinky, zda máme šanci stihnout autobus. Někteří nestíhali,
tak jsme utvořili dvě skupinky, jedna si dala občerstvení nahoře, druhá dole ve Špindlu.
Kolem 18 h jsme se objevili ve Studenci a s lehkým úžehem a namoženýma nohama
jsme přemýšleli, jak to zařídit, abychom ve čtvrtek nemuseli do školy. Někteří vymysleli
opravdu originální řešení…
Pochvalu za pěkný den udělujeme všem!
Za fit doprovod třídní učitelky Mgr. Romana Macháčová a Mgr. Dana Chrástová

28
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střípKy Ze šKOlní družIny
Hektolitry desinfekce
z nás už nikdo čichat nechce.
Lépe voní normální mýdlo
nebo dobré jídlo.
Začalo to už vloni…
Kde se vzal,
tu se vzal,
sígr jménem Covid.
Nebyl to však kamarád,
nemohli jsme si kvůli němu
ve družině spolu hrát.
Zavřeli nám školu…
… hmmm, spousty volna
jako bonus k tomu.
Nadšení však vystřídala beznaděj,
i děti už se do družiny
mezi kamarády těšej.
Nakonec se někdo umoudřil,
alespoň první stupeň do školy pustil.
Rodiče si oddychli,
bude doma chvíli klid.
Jestli chceš vidět kámoše a kámošky,
nepůjde to bez roušky!
Krakonoši, buď rozumný!
Pošli nám, prosím, pěkné počasí!
Jedině venku na hřišti
se můžem zbavit roušky
a užívat si vzduchu plnými doušky.
Po prázdninách opět zas
do družiny můžem utíkat.
Bude ve družině zas nějaké omezení?
To z nás prvního zaří zatím nikdo neví.
To je super – bez roušky,
vidět zase kámoše a kámošky!
Můžeme si spolu vyrábět a hrát,
ale pozor – neběhat a nezpívat!

Nám to ale nevadí,
hlavně, že tu jsou kamarádi.
V průběhu září
nám někdo radost částečně maří.
My zas už doma nechcem být,
bez kamarádů se nudit.
A tak snažíme se,
ať nezavřou nám zase školu,
protože chcem být s kamarády spolu.
Tak kámoši a kámošky –
pojďme zase ve družině
ukrýt úsměv pod roušky…!
Ať už skončí tenhle blázinec,
my chceme si zas vklidu hrát přec…
Za kolektiv školní družiny Vendula Viková

29
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KnIhOvna
přírůstky za červen, červenec 2020
Pro DoSPělé
Anne Jacobsová: Panský dům
Anne Jacobsová: Panský dům a jeho dcery
Anne Jacobsová: Panský dům a jeho
dědictví
Aly Martinezová: nejjasnější soumrak
Aly Martinezová: nejtemnější úsvit
Elizabeth Chadwicková: Sokoli z Montabardu
Agnes Martin-Lugand: kapka štěstí v ranní
kávě
James Rollins: oltář ztraceného ráje
Pro DětI
Ilka Pacovská: ostrov zasvěcení
Ilka Pacovská: Smrt kouzelného džina
Ilka Pacovská: Únosce draků
Jan David Žák: Zmizení edwina lindy

Tim Weaver: není cesty zpět
Tamara McKinley: Poslední valčík
Tamara McKinley: vzdálený přístav
Tamara McKinley: ostrov ztracených snů
Neal Shusterman: Sucho
Nora Robertsová: Dům na útesu
Shannon Drake: christina
Kat Martin: Dokonalý hřích
Jude Deveraux: Skvělá partie
Jojo Moyesová: Schovej mě v dešti
Jan David Žák: Žeberův odkaz
Vojtěch Matocha: Prašina
Vojtěch Matocha: Prašina černý merkurit

zmĚna VýpůjčnÍch lhůt
Milí čtenáři, většina z vás vrací knihy včas, za což vám děkujeme. Část knih však v posledních letech zůstává u některých čtenářů dlouhou dobu , výběr pro ostatní je pak
zbytečně omezen. Proto zavádíme pevně stanovenou výpůjční lhůtu:
– jeden měsíc u novinek (kniha pořízená v posledním roce)
– jeden měsíc u školní četby
– ostatní knihy tři měsíce.
Tato nová úprava vejde v platnost 1. 1. 2021. Prosíme vás, abyste se podívali, nemáteli doma nějaké knihy déle, a do konce tohoto roku je vrátili. Po Novém roce začneme při
nedodržení výpůjční lhůty rozesílat upomínky a budeme vybírat poplatky z prodlení.
Po domluvě s knihovnicemi lze v některých případech lhůtu prodloužit bez poplatku.
Poplatky z prodlení:
Za 1. upomínku 20 Kč + poštovné
za 2. upomínku 50 Kč + poštovné (následuje měsíc po 1. upomínce)
za 3. upomínku 80 Kč + poštovné (následuje měsíc po 2. upomínce)
Děkujeme za pochopení. Poplatky z prodlení budou vybírány v kanceláři obecního
úřadu.
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pozvánka do knihovny
Podzim, …doba zrání, sklizně, sladkých plodů, ale také období uvadání, sílící temnoty
a mlhou zastřených dnů. Doba, kdy my starší velmi často hodnotíme, sčítáme i odčítáme.
Tak nějak se tomu v tento čas přirozeně neubráníme. Ale je na každém z nás, zda za opadáváním a zbarvováním (listů i vlasů) vidíme ta uzrálá dobra, co nám život již přinesl.
Jeden citát říká: „Když Vám život přijde černobílý, vzpomeňte si na piano. I když má jen
dvě barvy, dokáže zahrát barvité melodie.“ Kéž bychom si na podzim, při pohledu na marnotratně hýřící barvy v přírodě kolem nás uvědomili, že náš život může zrát jako víno.
Přijďte si do knihovny vybrat knihu s vnitřní moudrostí, nebo takovou, která pomůže
rozptýlit podzimní mlhu. Moc se na Vás všechny těšíme.
Ludmila Tauchmanová
velKá samOta
kristin hannah
Drsná krajina Aljašky přivítá rodinu,
která je hnaná touhou začít znovu (už
po několikáté). Čtenář se ponoří do příběhu, který je vyprávěný s podmanivou silou. Drsná
a krutá zima prověří sílu, charakter, a vyplaví
na povrch nejedno temné tajemství. Autorka
se dotýká vážných témat domácího násilí,
špatné péče o vojáky, kteří se z války ve Vietnamu vrátili s podlomeným zdravím. Postupně nám předkládá rozmanitou krásu
divoké přírody, kde si každý může dovolit „jen
jednu chybu“. Uprostřed sněhu, ledu, temnoty
i lidí, kteří jsou ochotni pomoci, postupně rozkvétá melancholický vztah mladých lidí, kterým toho život položí do cesty opravdu moc.
Slova knihy dolují tak hluboko, že odhalí
i dávno pohřbeného dobrodruha v nás. Děkuji za zprostředkovanou krásu života na Aljašce, kde může být člověk svobodný…
Kniha má velký rozsah, ale stránky ubíhají
opravdu rychle.

tO nejlepší
v nás
colleen hoover
Autorka to umí
se slovy. Naplní nás
jimi, jako bychom
byly prázdný džbán,
který ona ponoří do
osvěžující ledové
vody. Mrazí nás
i osvěží. Pokud
v sobě máme nezhojenou ránu, dotek zabolí přívalem emocí.
A chladí hojivou silou.
Silný příběh lásky, která se potýká s bolestí, kterou nemohl nikdo ze zúčastněných
tušit dopředu. Jsou situace, které přetvářejí
vnímání, zamíchají žebříčkem hodnot a zastřou to, čemu jsme neochvějně věřili. Moc se
mi líbilo, jak tuto životní zkoušku autorka
zpracovala. Postavy příběhu mi byly blízké.
Připomněla jsem si dobu před svatbou, kdy
nám kdosi„zkušenější“ říkal, na co bychom se
měli připravit. Již tenkráte mi bylo jasné, že
připravit se dopředu nelze. Lze si jen přát projít tím vším v pravdě. Lze jen věřit, že naše
láska to unese. Že my to uneseme. Že nikdy
a v ničem nezapomeneme na lásku našeho
31
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života. A pokud se ztratíme, že nás láska
znovu najde. Naděje. Láska. Víra. Že život žitý
je darem, i když to zrovna necítíme.
Autorce a jejím knihám udělám místo ve
své knihovničce, abych si mohla při opětném
čtení vypsat její myšlenky, jež mi zněly důvěrně známě.
O ČervenáČKOvI
Pavel čech
(plánujeme zakoupit)
Napsat, že jsem knihu přečetla s melancholickou nostalgií, by bylo nepřesné. Ten
prazvláštní pocit vířících vzpomínek, které
mě strhly zpět do dětství a dospívání, kdy
Rychlé šípy pomáhaly formovat můj pohled na pravdu, dobrodružství, dobro, zlo
a hlavně touhu po přátelství. A Pavel Čech
mi připomněl, že jsem „vyrostla“ nejen já,
ale i hrdinové z knih pana Foglara.
Autor se v doslovu vyznává, že svým
dílem chtěl prokázat úctu autorovi Rychlých
šípů. Podle mě se mu to povedlo. Jemně, citlivě, s pokorou posunul příběh o kousek dál
tam, kam se dostaneme všichni k dospělosti.
Ano, pane Pavle, bílá oblaka plují rychleji
a rychleji, ale pokud v sobě opatrujeme i to
dítě, kterým jsme byli, tak s námi tahle patra
přátel zůstane navždy. Dívám se na podzimní večer, stíny zvou k putování pustými
zákoutími starých uliček a zahrad, k novým
dobrodružstvím.
Pan Foglar Rychlé šípy nechal navždy prožívat dobrodružství chlapeckých let. Pan Čech
jim dovolil vyrůst
a já se vší pokorou
věřím, že přátelství
postavené na pravdivých základech,
32
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přežije. Takže „kluci“ se určitě čas od času
potkávají, třeba v hospůdce, nebo vezmou
na výpravu své děti… takže žádná nostalgie. Život !
sestřIČKy na
příjmu
(čtvrtý díl série)
Donna Douglas
Když mezi tuto
sérii vložíte několik
jiných knih, věřím,
že stejně jako já,
znovu velmi rádi
otevřete dveře nemocnice Nightingale. Sestřičky nám
prošly školou života i školou nemocnice až
ke zkouškám. Autorka vždy přidá další postavy, které zařadí do jiných ročníků a vše je
pospojováno rodinnými vazbami nebo budovami internátu a nemocniční praxí. Jess je
určitě osvěžením, velmi dobře zpracovaná
nová postava i její příběh a Eﬃe komplikuje
život svůj i své sestry opravdu vytrvale.
Návrat otčíma byl překvapením, ale už
bylo načase vytáhnout pravdu na světlo,
pro dobro maminky i celé rodiny.
Přerod Lucy a její matky byl trochu neuvěřitelně rychlý, ale abych pravdu řekla,
tak mi to nevadilo. Mám ráda, když se vše
v dobré obrací. A na sestřičky čeká nelehká
doba, válka už co nevidět změní i mnohá
pravidla, budou určitě zapotřebí i vdané
sestry. Tak zase příště. Už se těším.
rytířI Z vřesOva
František niedl
Podobný žánr nečtu moc často. Autor
mě velmi mile překvapil. Svěží příběh rytířů z malé zanedbané tvrze na pozadí historických událostí má spád a zajímavý děj.
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Mladý král Jan Lucemburský se svou
družinou přijíždí do
Čech, aby se nechal
korunovat na českého krále i se
svou ženou Přemyslovnou Eliškou.
Vyhledala jsem si
informace o tomto
období a myslím, že
se autor poměrně
přesně drží historie. Do tohoto známého
rámce narouboval postavy, které tvoří obyčejný lid. Neměli to vůbec lehké. Dohodnuté sňatky, loupeživé tlupy, kruté zimy,
násilí pánů, o hygieně nemluvě.
GalerIe mrtvých (devátý díl série)
chris carter
Po přečtení minulé knihy jsem měla
v sobě stíny pochybností, zda autor nesklouzává jen k popisu brutálních vražd
a smutnila jsem, že nedostává více prostoru Hunterův parťák Garcia.
Dočetla jsem další díl série a vypadá to,
jako by mě autor slyšel. K sérii vražd dochází
mimo náš známý tým, takže je zapojena
dvěma agenty i FBI. Vrah udeří i v Los Angeles a případ se dostává do péče Roberta
Huntera, kterému tentokráte jeho parťák vydatně pomáhá. Několikrát dojde v příběhu
k dramatickému zlomu. Zatčení uprostřed knihy děj
značně zkomplikuje
a zpestří. Závěr je
šokující a dokonce
tentokráte Robert
nelezl „do jámy lvové“ sám.
Vraždy nejsou

5 I 2020

vzhledem k motivům a provedení tak brutální, ale o to více zamotají všem vyšetřovatelům hlavu.
Určitě doporučuji. Podle mě se tento
případ hodí i na samostatné čtení, pokud
si někdo chce přečíst jen jeden díl série.
Poslední odstavec nás ostatní, kteří víme,
vyvede z míry, a donutí sehnat další knihu
co nejdříve.
PS: Také vás naštve, když v nejvypjatějším okamžiku knihy začíná další kapitola
slovy: „o několik hodin dříve…“? Mě tedy
pokaždé ano!
dědeČKOvé
Pavel čech
(plánujeme zakoupit)
Měla jsem to
štěstí, že moji dědečkové výrazným
způsobem formovali můj život. Proto
je mi líto těch člověků, kteří tento dar neměli, protože jejich prarodiče již nežili.
Autor promíchal na paletě své touhy,
sny a přání a „stvořil“ si své dědečky sám.
Určitě s nimi prožil krásné chvíle. A díky
jeho něžnému a dech beroucímu umění se
i jeho čtenáři (nebo spíše pozorovatelé,
protože textu je v knize malinko), mohou
vydat na dobrodružnou výpravu za moudrostí stáří. Úsměv mě neopouštěl u statečného dědouška z povídky Hruška a slovy
nedokážu vyjádřit, jak hluboce na mě zapůsobil Knoflík. Nezapomeňte na ilustraci
na zadní straně! Je úžasná!
Upozorňujeme na novou možnost poskytnutí sponzorského příspěvku na knihy, které
nakupujeme v bazaru. Do knihy je možné
vepsat poděkování se jménem dárce.
33
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sbOr dObrOvOlných hasIČŮ studenec

mladší dětI sOptícI
Mladší hasiči zahájili svá setkávání 7. září 2020. Scházíme se každé pondělí v hasičárně a jejím okolí. Tento rok jsme mladší děti rozdělili do dvou skupin. První skupina
„Plamínci“ (předškoláci, 1. tř. a 2. tř. ) se schází od 15:00 do 15:45 a účastní se ho 8 dětí.
Seznamují se s hasičskou tématikou, učí se první topografické značky a učí se vázat své
první uzle. Vedoucí této skupinky jsou Miroslava Vanclová, Bohdana Hašková a Vlaďka
Bulušková.
Druhá skupina „Soptíci“ (3. tř., 4. tř. a 5. tř. ) se schází každé pondělí od 16:00 do 17:00.
V tento čas se schází 12 dětí. Tyto děti se už pečlivě věnují přípravě na závod požárnické
všestrannosti – hry Plamen. Střílejí ze vzduchovky, lezou po laně, učí se základy topografie, požární ochrany… Ale ještě nikdo neví, zda se tento rok tato soutěž opravdu uskuteční. Stále naše země řeší opatření v souvislosti s onemocněním Covid-19 a stát nám
zpřísňuje pravidla o setkávání většího počtu lidí. My ale doufáme, že vše dobře dopadne
a Soptíci budou moci předvést, co umí. Vedoucí této skupinky je Vlaďka Bulušková, Šárka
Trejbalová, Monika Esenderová a Miroslava Vanclová.
Když nám počasí přeje, jsme venku. Pár fotek Vám napoví, jak si hasičský kroužek
umíme užít.
Miroslava Vanclová
34
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starší dětI
Mladí hasiči starší, kam patřím i já, se schází každé pondělí od 17:30 do 18:30. Naši
vedoucí jsou Lubomír Link a Barbora Vanclová. Celé léto jsme se těšili, až zase začnou
hasičské soutěže. Koncem srpna se náš sen splnil a začali jsme opět jezdit v sobotu na
soutěže. A tady jsou:
V Horní Kalné se soutěž uskutečnila 29. 8. Soutěžilo se v požádním útoku a obsadili
jsme 3. místo ze 6 družstev.
V Hostinném se konala soutěž v požárním útoku 5 . 9. Zde se nám útok povedl a obsadili jsme 2. místo z 5 družstev s časem 21 : 21.
V sobotu 19. 9. jsme závodili ve Víchové nad Jizerou. Soutežilo se v požárním útoku,
štafetě dvojic a štafetě 4 × 60. Protože bylo málo družstev, měli jsme
na každou disciplínu 2 pokusy. Součet umístění jednotlivých disciplín
nám zajistil krásné první místo. Vyhráli jsme pohár, diplom, medaile
a tašku s dobrotami. Medaile byly
perníkové, tak ani nevím, jestli je
někdo dovezl ukázat domů.
A těšíme se na další soutěže.
Vždy před soutěží píšeme Lubošovi, kdo pojede a kdo né. A proto vypíšu všechny děti, které na závody
jezdí. Tady jsou: Jana Vanclová, Zuzka
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Vanclová, Táňa Hamáčková, Jolana Kolářová, Zuzka Tomášová, Kuba Vaníček, Mirek Greguš, Vanessa Mencová, Daniel Lukeš, Natka Háková.
Musím také napsat, že starší děti, které odešly do další kategorie, se účastní soutěží
často s námi a soutěží v kategirii pro dospělé. V Horní Kalné byli muži na 8. místě. Ve Víchové vybojovali 8. místo. Zúčastnili se 18. ročníku noční hasičské soutěže v Nedaříži,
která se uskutečnila 22. srpna 2020 na louce mezi Horkami a Nedaříží.
Jana Vanclová

Víkendovka na hamru na jezeře
24. 7.–26. 7. 2020 jsme se staršími hasiči vyrazili vlakem ze Staré Paky na víkend do
Párty kempu Caramba na Hamru na Jezeře. Cestou jsme se stavili v Liberci, prošli si obchodní centrum a dali si oběd v Glóbusu.
Do kempu jsme dorazili s plnou výbavou po obědě. Věci jsme naházeli do chatky
a rovnou zamířili k vodě. Jezero i pláž zářila sluncem. Nádhera. Vycachtali jsme se, dali si
občerstvení a prohřáli záda v písku. Do kempu jsme šli až večer. Postavili jsme stan a kluci
rozdělali oheň. Dan se ujal nošení dříví a tahle služba už mu zůstala. Večer jsme seděli
u ohně a poslouchali hudbu. Veselá parta hned vedle nás hrála na kytaru a u baru duněla
diskotéka. Ráno po snídani jsme vyrazili na výlet. Do Hamru pěšky, tam poháry a dobrůtky v cukrárně a autobusem k Průrvě řeky Ploučnice. Našli jsme to až na druhý pokus.
V rámci zkratky jsme si zahráli na horolezce a slezli stráň rovnou k vodě. Tam na nás čekal
36
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pán s lodičkami. Přijel za
námi i Luboš, takže jsme
do lodiček byli akorát
po dvou. Spustili jsme je
na vodu a byli jsme rádi,
že tam nějaká byla.
Letos je o ni nouze. Kličkovali jsme mezi kameny a občas se na nich
trochu zasekli. Skálou
jsme projeli v pohodě,
ale na konci nám nechtěla loďka skočit do
jezírka. Seděly jsme
s Míšou na kameni a ani
se nehly… nic naplat,
musela jsem do vody
a loďku postrčit. Takových úseků bylo na cestě víc. Byly tam stromy ve vodě i bláto, na
kterém se krásně svačilo. Dojeli jsme do Mimoně a vrátili lodičky. Mimoň je zvláštní
město. Jeho krásu jsme objevili až díky pizze a kebabu na náměstí. Prošli jsme až do marketu a nakoupili si na večer dobroty. Na
druhý pokus přijel i autobus do Hamru.
Tak jsme se vrátili do kempu. Večer nám
hrála živá hudba DJ. Cocoman a zpěvák
Michal Šebs… no, rytmus Régé nám
úplně k srdci nepřirostl, ale dívat se, jak
kemp ožil, bylo úžasné. Moc jsme se nevyspali, ale ráno v 8:30 už jsme byli na
nohách. Snídaně byla až před desátou bylo nám vysvětleno, že dřív to obsluha
po takové noci nedá.
Po snídani bylo sbaleno a šli jsme
hledat autobus do Liberce. Tam nás Petr
dovedl na oběd a na Únikovou hru. Byli
jsme rozděleni na dvě skupiny. Jedna se snažila dostat ven z lesa, druhá zkusila své štěstí
ve vesmíru. Bylo to krásné dobrodružství. Moc se nám to líbilo.
Pak byl ještě hodinku rozchod a hurá na vlak do Paky. Tam už jsme všichni podřimovali. Bylo to krásné, akční, trojdenní. Moc ráda si zavzpomínám, ale role se nám otočily.
Já s Míšou jsme byly ty, které nevědí, kudy jít, zdržují skupinu a pořád chtějí odpočívat
u kávy. Děti byly akční, spěchaly a vyhledávaly nám cestu i zábavu… Jó, časy se mění.
Verča Vanclová
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sOKOl

studenec

sokolský tábor

Atletika je základ

Závěr prázdnin mají rodiče a jejich děti
vyhrazen pro sokolský tábor. Tábor je sportovní, děti se učí základy atletiky, orientačního běhu, užijí si vody v bazénu, na výletě
našlapou více jak 10 km. A aby sportu nebylo moc, tak si odpočinou při výtvarné
činnosti.
Téma tábora bylo 55. výročí narození
televizního Večerníčka. Stručně byla připomenuta jeho historie, při výtvarce si děti
z novin vyrobily jeho klasickou čepici
a především během všech tří dnů vymýšlely a učily se „večerníčkové představení“,
které na závěr tábora předvedlo každé
družstvo sobě i rodičům. Navíc bylo příjemné zjištění, že rodina Simpsnova nevládne dětským duším neomezeně.
Větrný mlýn v Borovnici
38
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Vedoucí tábora se snažili dětem připravit zajímavý program:
Pondělí bylo čistě sportovní – dopoledne atletika, sprinty, skoky a hod míčkem. Odpoledne jsme vyšli na Strážník, kde si děti zkusily jednoduchý orientační běh.
V úterý byl na programu výlet, který nás zavedl na Smíta ke Štefanovým k jejich „zoologické zahradě“, potom jsme došli do L. Olešnice a vlakem jeli do Borovnice. Tam jsme
si prohlédli větrný mlýn, zpět se vraceli přes poutní místo Zlatnice, hlavní silnici jsme
přešli na německých Horkách a pokračovali do Černého háje k chatě. Zde jsme si s chutí
opekli uzenky a pečivo.
Středeční dopoledne bylo odpočinkové – děti malovaly a vyráběly různé parády.
A odpoledne jsme přešli kolem muchomůrky na Strážníku do penzionu Trautenberk na
výbornou palačinku, osvěžení v bazénu a na ukončení celého třídenního tábora.
Poděkování zúčastněných 36 dětí za pěkné tři dny náleží všem deseti vedoucím i kuchařkám naší školy za dobré obědy.
Jaroslav Hák

posvícenský koláč
V sobotu 12. září se uskutečnil již 53. ročník závodu v přespolním běhu ROAYL BAY
Posvícenský koláč 2020 ve Studenci. Jeho součástí byl i 45. ročník veřejného závodu
mužů Memoriálu Mirka Háka. Hlavním sponzorem tohoto tradičního závodu je společnost ARIES, a. s. , výrobce punčochového zboží a kompresních produktů ROYAL BAY.
Závod je také pořádán za podpory Obce Studenec, Libereckého kraje a Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy.
Tradice pořádání závodu v přespolním běhu Posvícenský koláč zůstala nepřerušena.
Závod se začal připravovat už o prázdninových měsících a vše se zdálo samozřejmé. Počátkem září již situace tak jednoduchá nebyla a narůstaly obavy, zda se závod uskuteční.
Druhou zářijovou sobotu bylo však vše připraveno, žádný zákaz nepřišel, účastníci byli
navzájem ohleduplní a závod mohl proběhnout ke spokojenosti všech 380 startujících
závodníků v 34 věkových kategoriích.
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Jan a Markéta Štefanovi se loučí s naším oddílem
Studeneckých závodníků startovalo 75 (34 předškolních dětí, 33 žáků a 8 dospělých).
Byla škoda termínové kolize se závodem v orientačním běhu – závodníci i pořadatelé
mohli být pouze na jednom místě. Oba závody se však vydařily a i to je znamení zdravého jádra studeneckého sportu.
Krajský svaz lyžařů letos nevyhlásil žádné pohárové závody, proto startovalo méně
žáků. Závod je tradičně součásti Velké ceny východních Čech a Poháru běžců Českého
ráje – tím je zaručena i solidní účast mužů a žen.
Děti předškolní běhají pro radost, bez určení pořadí a vyhlašování, všichni dostanou
malý posvícenský koláč. V ostatních kategoriích obdrží vždy první tři závodníci větší
koláč, ceny těm nejúspěšnějším předávali společně paní Květa Jeriová Pecková a starosta
naší obce pan Jiří Ulvr. Posvícenskou kachnu si tentokrát odvezl závodník Prokop Stodola
z oddílu KSBM Praha.
Putovní cenu Květy Jeriové-Peckové (cena pro nejúspěšnějšího závodníka našeho
oddílu) získal Max Pacholík, který ve své kategorii obsadil 2. místo. Max Pacholík vystřídal
tak Jana Štefana, který tuto cenu získal v předchozích letech pětkrát v řadě za sebou.
Velký obdiv patří také našim dlouholetým účastníkům, pan Jiří Kuřík ze Studence běžel
krátce po svých sedmdesátých narozeninách a byla to jeho již 28 účast na tomto našem
závodě. Nejstarším účastníkem pak byl Vítězslav Janstch z Jablonce nad Nisou, ročník
narození 1935.
Ve veřejném závodu mužů Memoriálu Mirka Háka se bojovalo o nový putovní pohár
Zdeňka Remsy a prvním držitelem se stal Radoslav Groh z Vrchlabí.
V průběhu vyhlašování jsme poděkovali Markétě a Janu Štefanovým za desítky medailí z krajských i republikových závodů, které získali v dresu Sokola Studenec. Sourozenci vyrostli z dětských let, začali studovat na gymnáziu v Jilemnici a přestoupili do
ČKS SKI Jilemnice, kde budou mít podmínky k dalšímu výkonnostnímu růstu.
40
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pOsvícensKý KOláČ – nejúspěšnější studeneČtí ZávOdnícI
Jméno

Natálie Spurná
Magdaléna Benešová
Filip Weiss
Tomáš Kupkár
Anežka Kosáčková
Markéta Chrástová
Lukáš Hamáček
Vilém Štefan
Daniel Nezbeda
Kvido Štefan
Patrik Tauchman
Alice Kosáčková
Ela Korotvičková
Max Pacholík
Vojtěch Trejbal
Šimon Horáček
Markéta Štefanová
Jan Štefan
Jiří Kuřík
Magdaléna Bergerová

Oddíl

Umístění

Sokol Studenec
Sokol Studenec
Sokol Studenec
Studenec
Zálesní Lhota
Sokol Studenec
MŠ Studenec
Sokol Studenec
Studenec
Sokol Studenec
Orel Studenec
Sokol Studenec
Sokol Studenec
Sokol Studenec
Sokol Studenec
Sokol Studenec
ČKS SKI Jilemnice
ČKS SKI Jilemnice
Orel Studenec
Sokol Studenec

4. místo
5. místo
1. místo
5. místo
2. místo
5. místo
2. místo
3. místo
3. místo
4. místo
5. místo
5. místo
5. místo
2. místo
4. místo
5. místo
4. místo
2. místo
3. místo
5. místo

Kategorie

Děvčata předškolní r. 2017 a mladší
Děvčata předškolní r. 2017 a mladší
Chlapci předškolní r. 2017 a mladší
Chlapci předškolní r. 2017 a mladší
Děvčata-benjamínci r. 2015 a 2016
Děvčata-benjamínci r. 2015 a 2016
Chlapci-benjamínci r. 2015 a 2016
Chlapci-benjamínci r. 2015 a 2016
Minižáci r. 2013 a 2014
Minižáci r. 2013 a 2014
Minižáci r. 2013 a 2014
Žákyně nejmladší r. 2012
Žákyně nejmladší r. 2011
Žáci nejmladší r. 2011
Žáci starší r. 2008
Žáci starší r. 2008
Dorostenky mladší r. 2005
Dorostenci mladší r. 2005
Muži nad 70 let
Ženy, juniorky

Celkové výsledky je možné shlédnout na našich nových stránkách https://sokolstudenec.cz.

Vítězem Memoriálu Mirka Háka se
stal Radek Groh z Vrchlabí

Cenu Květy Jeriové-Peckové získal Max Pacholík
41
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pravidelná cvičení
Jako každý rok začínají v průběhu září naše pravidelná cvičení. Přijďte si s námi zacvičit, vybrat si můžete z následujících možností:
Den

Čas

Cvičení

Pondělí 17:30–18:30 Starší ženy

Úterý

Marie Nyklíčková
Zdena Mačková

18:45–19:45 Lyžování – závodní skupina

Petr Plecháč
Josef Boura

20:00–21:30 Muži

Petr Baudyš

15:00–16:00 Lyžování – přípravka (1.–3. třída)

Jaroslav Hák
Vladimír Junek
Michal Hák

16:00–17:00 Cvičení Rodiče a děti

Kateřina Zahradníková
Zdena Mačková

17:00–18:00 Lyžování – závodní skupina

Petr Plecháč
Josef Boura

19:00–20:00 Ženy – pilates

Martina Kuříková
Iva Exnerová

19:30–21:30 Tenis – muži

Martin Štěpánek

Středa 15:15–16:15 Tenis – žactvo

Pátek

Cvičitelé

Lenka Chrtková
Michal Chrtek

18:00–19:00 Ženy – gymball, bosu …

Ivana Kučerová

15:00–16:00 Lyžování – přípravka (1.–3. třída)

Jaroslav Hák
Vladimír Junek
Michal Hák

16:00–17:00 Lyžování – závodní skupina

Petr Plecháč
Josef Boura

19:00–20:30 Volejbal

Vladimír Junek

V průběhu podzimu může dojít ještě k drobným úpravám cvičebního harmonogramu,
o všem vás budeme informovat prostřednictvím sokolské vývěsky nebo webových stránek.
Jaroslav Hák a Madla Tauchmanová
42
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spOrtOvní Klub
studenec
Ani v další části letošního roku nebyl sport ušetřen omezujících opatření, která negativně ovlivňují nejen aktuální průběh sportovních soutěží, ale určitým způsobem
i další rozvoj sportu jako důležitého fenoménu poslední doby. Sportovní prostředí se
totiž stalo významným přínosem v řadě oblastí a jeho omezení pochopitelně všechny
tyto oblasti může negativně ovlivnit.
V současné době je aktuální na prvním místě uvést ekonomický přinos sportu, sportovní prostředí se významnou měrou podílí na spotřebě obyvatel a tím pochopitelně
přispívá do veřejných rozpočtů. Společnost KPMG Česká republika ve svém výzkumu
odhadla v roce 2011 přínos sportu do veřejných rozpočtů v České republice ve výši 52
miliard Kč. Do této částky přitom nejsou započteny výnosy veřejných rozpočtů v oblasti
sázek na sport. V roce 2019 lze předpokládat dvojnásobné navýšení této částky a sportovní podpora státu dosáhla tak dosahuje zhruba 10 % výnosů sportovního prostředí.
Nezanedbatelným faktorem tohoto přínosu je i posilování zaměstnaností a v současné
době lze vyčíslit ve sportovním prostředí téměř 200 tisíc plných úvazků.
Vedle nepopíratelného sociálního přínosu má sport i významný zdravotní přínos,
prodlužuje délku života a dle výzkumu výše uvedené společnosti každých 100 Kč investovaných do sportu ušetří ekonomice 300 Kč v léčení různých nemocí „nesportovního“
způsobu života.
Významný je i marketingový přínos sportu. Sport funguje jako jeden z nejefektivnějších způsobů propagace České republiky v zahraničí. Pozitivnímu vnímání země napomáhají například sportovní akce mezinárodního významu konané na území ČR, dobré
výsledky českých sportovců v zahraničí a cestovní ruch v souvislosti se sportovní nabídkou České republiky.
Sport tedy není pouhou volnočasovou aktivitou, ale důležitou součástí společnosti
a z tohoto úhlu pohledu by měl být také posuzován při vyhlašování jednotlivých opatření.

fotbal
Fotbal se po nezvykle dlouhé jarní přestávce rozjížděl jenom pomalu a především
doufal, že podzimní část proběhne již bez omezení. Ke dni uzávěrky tohoto čísla se však
tato naděje začala opět pomalu rozplývat. Klub v současné době musí navíc zvládnout
provizorní podmínky v souvislosti s výstavbou nových fotbalových kabin, které pokračují
s mírným zpožděním dle časového harmonogramu.
Pravidelné fotbalové soutěže zahájily všechny přihlášené studenecké týmy. Soutěže
43
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mladší přípravky byly zahájeny společným
turnajem všech týmů semilského okresu
v Lomnici nad Popelkou. Trenéři a vedoucí
jednotlivých týmů byli seznámeni s pravidly a systémem turnajů a samozřejmě
také s tím, že se v této kategorii neevidují
výsledky. A tak závěrečného ocenění a poháru se dočkalo všech čtrnáct zúčastněných týmů. V dalších turnajích bojovali
nejmenší studenečtí fotbalisté pod vedením Martina Kuříka a Dušana Jandury
a účinné pomoci rodičů většinou se staršími soupeři a odměnou jim byla radost z každého vstřeleného gólu.
Bez evidence výsledků se hrají i zápasy starší přípravky, která hraje pod vedením
Petra Huřťáka a Luboše Brože. Oporou týmu je především Jára Bulušek, který byl vybrán
i do okresního výběru U11 a pomáhá i mladším žákům.
Nejnáročnější program mají mladší žáci, kteří hrají pod vedením Petra Bartoně
a Aleše Jodase krajský přebor. V žákovských soutěžích Libereckého kraje se hraje systémem tří týmů, starší žáci v krajském přeboru a mladší žáci v krajském přeboru a I. A třídě.
Studenečtí mladší žáci doplnili dva týmy FK Sedmihorky a vzhledem k výstavbě kabin
hrají i domácí zápasy na hřišti v Sedmihorkách. Poměrně široký tým tvoří většina hráčů
ročníku narození 2009 a hrají tak proti hráčům o rok starším, navíc jsou v soutěží i týmy
Slovanu Liberec a FK Jablonec nad Nisou. I tak mají žáci za sebou tři výhry, spoustu nových zkušeností a nominaci Vojty Kodyma, Kuby Lejdara a Kuby Šulce do okresního výběru U12. Radim Klouza navíc absolvoval tréninkovou jednotku s bývalým českým
reprezentačním brankářem Petrem Koubou.

44
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Do soutěže starších žáků v rámci semilského okresu se přihlásily pouze čtyři týmy
v systému 8+1 s možností startu dvou starších hráčů ročníku narození 2005. I tak mají
Pavel Mečíř a Zdeněk Hanzlík úzký kádr (do FC Vrchlabí byli navíc na rok uvolněni David
Bachtík, Patrik Efenberk a Daniel Vavák), který doplňují nejen dvěma staršími hráči, ale
i hráči z týmu mladších žáků. V dosavadním průběhu soutěže je největším soupeřem
studeneckých starších žáků spojený tým Košťálova a Nové Vsi nad Popelkou.
Již třetím rokem hraje krajský přebor mladší dorost U17 pod vedením Martina Kuříka,
kterého v letošní sezóně doplňuje Luboš Štefan. I zde je umožněn start tří hráčů ročníku
narození 2003 a navíc je studenecký tým ještě doplňován i staršími žáky.
Tradičním účastníkem okresní soutěže semilského okresu je B tým Studence pod vedením Jakuba Stránského. Kádr týmu je poměrně široký, ale ne všichni hráči jsou k dispozici, a tak se tým obměňuje téměř každý zápas. Potěšitelné je především zapojení
mladších hráčů Aleše Čapka, Petra Jezdinského a Ládi Synka a některé návraty na hrací
plochu po delší přestávce (Jenda Kuřík, Kuba Tauchman).
Áčko se podruhé připravovalo pod vedením Martina Hrubého a Františka Hladíka
na restart v I. B třídě po nedokončené loňské sezóně. Před soutěží doplnil tým Jakub
Šoufek, který přestoupil z FC Spartak Kobylice a v průběhu rozehrané sezóny přišel ještě
Vojtěch Šolc z FC Vrchlabí (odchovanec Sokola Martinice). Soupeři studeneckého týmu
je sedm mužstev ze semilského okresu a šest týmů z jabloneckého okresu. Především
tyto týmy disponují řadou zkušených hráčů se starty i v nejvyšší ligové soutěži. Cílem je
rozhodně udržení v soutěži a další zapracování mladých hráčů do kádru.

orientační běh
V průběhu srpna pokračovaly vícedenní závody v orientačním běhu. V celkovém pořadí dosáhli na stupně vítězů na Pěkných prázdninách v Českém ráji Ondra Paleček v H20
(3. místo) a hostující Vanda Vávrová v D18 (1. místo). Další dílčí úspěchy dosáhli naši závodníci v jednotlivých etapách, Katka Ducháčková zvítězila v D21 v třetí etapě závodů
Okolo Helfenburku, v níž skončil Lukáš Link v H18 na třetím místě, a Katka Junková si
doběhla rovněž pro třetí místo v D45C v Ceně Východních Čech u Hajnic.
Mistrovské soutěže byly zahájeny Mistrovství ČR ve sprintu v Hradci Králové, kde si
nejlépe vedla Tereza Chrástová, která si s minutovou ztrátou doběhla pro osmé místo.
Na tyto závody navazovalo Mistrovství sprintových štafet, kam se probojovaly dvě naše
dorostenecké štafety. Složení jednotlivých štafet bylo alchymií a ani zde žádné kdyby
pochopitelně neplatí. V pádesátičlenném startovním poli si obě štafety pohybovaly
v první desítce a po druhé předávce dokonce jedna ze štafet vedla startovní pole. Nakonec z toho bylo 8. místo pro štafety ve složení Vanda Vávrová, Vítek Štefan, Kuba Procinger, Terka Chrástová a 12. místo pro štafetu Markéta Štefanová, Honza Rücker, Honza
Štefan a Majda Chrástová. Navíc studenečtí závodníci byli hodně vidět v nových dresech
v televizním přenosu na ČT4 sport.
Na dalším závodě Mistrovství ČR to konečně to zase cinklo! Poslední zářijový víkend
pořádal oddíl Orientačního běhu Opava další závod mistrovství republiky – tentokrát
45
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závod štafet. Běželo se v mírně kopcovitém terénu se spoustou porostových tvarů a nepravidelnou sítí cest. Počasí pořadatelům ani závodníkům moc nepřálo, ale i s tím orienťáci musí počítat.
Závod holek rozbíhala Majda Chrástová a takto hodnotí svůj výkon: „Divím se, že jsem
před startem tolik nervózní nebyla. A k mému výkonu? – šlo to jít líp.“ Po prvním úseku byly
holky na 19. místě (ale mezi 9. a 24. místem byly malé rozestupy) . Druhý úsek šla Terka
Chrástová, pro kterou to byl poslední závod štafet v dorostu a takhle ho zhodnotila: „Svůj
výkon hodnotím jako průměrný, udělala jsem tam pár chybek na dohledávkách … kdybych
je neudělala, mohly jsme být výš … a závod se mi nakonec docela líbil, bylo to hodně mapově
náročné, hodně farstované a dělaly se velké chyby a taky to byl docela velký bordel, ale z Láďových tréninků jsme na bordel v lese zvyklí.“ Na třetí úsek vybíhala z devátého místa Vanda
Vávrová, která měla na úseku spoustu hodně dobrých holek, ale i tak do cíle štafetu donesla ač na nepopulárním, tak skvělém 4. místě a takhle svůj závod okomentovala:
„Vybíhala jsem s cílem samozřejmě vyhrát. Nikdy nevíte, co se v lese může stát, a i ti nejlepší dělají chyby. Běželo se mi dobře, chyby byly ale ne nějak velké, každopádně na trati jsem
neviděla skoro žádnou soupeřku.“
Závod kluků již tradičně rozběhl Vítek Štefan, který nám prozradil něco o taktice jejich
štafety: „Tak cíle byly samozřejmě nejvyšší, naše taktika nevyšla úlně podle našich představ,
ale i přesto jsme spokojený s naším výsledkem.“ Pro Kubu Procingera to bylo první MČR
štafet za Studenec. Vybíhal z 11 místa a předával druhý!! Bere to za svůj největší orienťácký úspěch? Svoje pocity popsal nějak takto: „Jo… beru to jako svůj největší úspěch
a pocity – no ve chvíli, kdy jsem doběhl, tak jsem to vůbec netušil, ale jinak to je super, když
mi to Terka s Vítkem řekli, že jsem doběhl druhej, tak jsem spadnul na plůtek a plastovou krabici, takže takový pocity z toho mám.“ Honza Rücker finišoval pro stříbrnou medaili na
MČR již před dvěma lety a letos to vyšlo zase. Celý závod běžel osamocený, věděl už na
trati, že to cinkne? V průběhu večerních oslav Honza popsal svůj úsek takhle: „Já jsem
sice na jedničku nechal dvě minuty, a tak jsem prostě šel start – cíl. Na tu jedničku jsem si
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s nima tak jako pohrál, jakože jsem jim dal šanci, jsem je vycukal a pak už jsem šel tu svoji
klasiku, hlídal jsem si to a ke konci už jsem věděl, že pokud se to zase nediskne, tak tam ta
medaile bude! Paráda!“
Pod záštitou oddílu OK Jiskra Nový Bor Mistrovství ČR na krátké trati. Krátká trať nebo
také middle se tradičně běhá na konci jarní sezóny, ale letos je tak trochu vše jinak. Bohužel je velká pravděpodobnost, že kvůli zhoršující se situaci tento šampionát byl letošním posledním.
Běželo se v náročném skalnatém terénu nedaleko obce Kunratice u České Kamenice.
Na startu bylo něco okolo 500 závodníků včetně několika elitních světových závodníků
ze Švédska a Švýcarska.
Podmínky pro běhání byly ideální – slunečné počasí, ale ne moc velké vedro. Na trať
vyrazilo 7 závodníků ze Studence v dorosteneckých a juniorských kategoriích. Nejlépe
si vedla Terka Chrástová, která skončila 8. v kategorii D18. Skvěle běžel taky Ondra Paleček, který si 9. místem v juniorech vyběhl licenci A na příští rok. Licenci A si rovněž zajistil
Kuba Procinger 17. místem v H18.
Vedle mistrovských závody byly také zahájeny soutěže Východočeského poháru.
První závod pořádal Start Náchod v okolí dolu Bohumír nedaleko Jívky. Zajímavý terén
s terénními prvky po těžbě mědi přinesl třetí místo Báře Chrástové v D12. Své první
„velké“ závody v řadách našeho klubu absolvovali noví závodníci z Borovničky a Mostku,
Eda Anýž obsadil druhé místo a Filip Valenta třetí místo v H14D. Další dvojzávod pořádal
náš oddíl SK Studenec v Kamenském dvoře u Kopidla. V sobotu i v neděli se sešlo více
než 700 závodníků a většina studeneckých závodníků pořádala. Běželi jen ti mladší
a první místa získaly Bára Chrástová v D12C a Adéla Lánská v D12D, druhé místo přidal
Honza Lánský v H14D a třetí místo Dáša Lánská v D12D. Další závod se konal ve Špindlerově Mlýně za pořadatelství TJ Spartak Vrchlabí a byla připravena krátká trať v horském
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terénu s hustou sítí komunikací s náročnou
běžeckou podložkou. Tratě vedly i částí
městské zástavby ve Špindlu a v Bedřichově a také se brodilo Labe. Vítězství si
připsali Bára Chrástová v D12C a Honza
Lánský v H14D, pro premiérové druhé
místo si doběhl Ondra Meduna v H14D
a třetí příčku získal Petr Junek v H65D.
O zářijovém prodlouženém víkendu se
uskutečnily za nepříliš pěkného počasí dva
závody Východočeského poháru. První
uspořádal oddíl Sportcentrum Jičín krátkou trať v Konecchlumí. Zde se nejlépe dařilo Barče Chrástové a Kubovi Dostálovi,
kteří oba vyhráli ve své kategorii. Klasickou
trať v den státního svátku uspořádal oddíl
Spartak Rychnov nad Kněžnou u obce Javornice nedaleko Orlických hor. Nejlépe se
vedlo Barče Chrástové, která sice poprvé
v této sezóně nezvítězila, ale i tak doběhla
na skvělém 2. místě. Druhá skončila také
Iva Vejrová v D21D. Ještě lépe se vedlo Kubovi Procingerovi, který vyhrál kategorii
H18C. Další umístění v první šestce přidali
Majda Hrnčířová, Eva Linková, Roman Puš
a Tomáš Chrást. Zatím poslední závod
uspořádal oddíl TJ Lokomotiva Trutnov
v Markoušovicích na zkrácené klasické
trati. Mezi kameny a kamennými poli se
nejlépe z 32 našich závodníků na startu
vedlo opět Barče Chrástové, která doběhla
2. Závod se také skvěle vydařil Lauře Buďárkové, která skončila 3. v kategorii D10C.
Třetí také doběhla Iva Vejrová v D21D.
Čtvrtá místa získaly Věrka Nováková
(D10N) a Dáša Lánská (D12D).
Poslední pravidelnou sérií závodů je
Podkrkonošská liga žáků určená pro závodníky podkrkonošských klubů. Prvního
závodu v Hostinném se zúčastnilo 43 studeneckých závodníků, první místo na
48
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stupních vítězů si připsala Adriana Valentová, která si doběhla pro třetí místo v D10.
Další závody toho seriálu proběhly v Martinicích a na Pecce.
V závěru tohoto čísla se vrátíme ještě
k pořadatelské činnosti našeho klubu.
V prvním zářijovém týdnu uspořádal SK
Studenec Mistrovství ČR železničářů v orientačním běhu na mapě Holubí vrch
v okolí Mostku. Závod měl být kvalifikací
pro Mistrovství Evropy, to však bylo nakonec zrušeno. Mnohem pořadatelsky náročnější akcí byly dva závody Východočeského poháru na mapě Kamenský dvůr
nedaleko Kopidlna. Po oba dva dny startovalo více než 700 závodníků a více než 40
pořadatelů mělo po oba dva dny plné ruce
práce. I proto především jim patří ještě
jedno velké poděkování za perfektní práci
a pomoc klubu. V roce 2021 nás čeká odložený celostátní dvojzávod na Čistecké
hůře ve dnech 4. A 5. září 2021 s centrem
v Borovnici.

ostatní sporty
Na tradičním závodě Běchovice-Praha,
který je zároveň Mistrovstvím ČR v silničním běhu na 10 km, obsadil Jan Kreisinger
v mistrovském závodě časem 33:14 17.
Marek Uvizl startoval na Zlaté tretře v Ostravě a obsadil časem 2:36 2. místo na lehkoatletické středě ve Staré Boleslavi v běhu
na 1 km. Pod vedením Martina Urbana absolvuje „suchou“ přípravu tréninková skupina nejmladších žáků oddílu alpského
lyžování.
PaedDr. Petr Junek
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Orel

studenec

vítězem studeneckých mixů
po 3 letech opět pořádající Orel!
Již po dvaadvacáté se sjely volejbalové
týmy na turnaj smíšených družstev. Letos
bylo velice nejisté počasí a možná i proto se
turnaje zúčastnila pouze čtyři družstva.
První utkání sice ještě začalo za mírného
deště, nicméně v průběhu celého turnaje už
vydrželo příjemné volejbalové počasí a turnaj se tak v poklidu odehrál. Většina utkání

měla poměrně jednoznačný průběh a až
poslední utkání neskončilo výsledkem 3:0.
To na sebe narazila dosud neporažená družstva dvou posledních vítězů turnaje. Průběh
utkání byl až do třetího setu stejný jako loni,
kdy se z titulu radoval poprvé v historii tým
Balvanů. Ve třetí sadě za nerozhodného
stavu se opět zdálo, že se z titulu budou ra-
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dovat Balvani, ale v závěru zatáhl pořádající
tým za záchrannou brzdu, otočil stav a dotáhl utkání do vítězného konce.
Vítězný tým hrál ve složení: Lenka
Chrtková, Mirka Šikolová, Markéta Šimková, Pavel Mečíř, Petr Mečíř, Pavel Urban
a Jan Vancl.
Cenu pro nejužitečnější hráčku turnaje si
už po několikáté odnesla Mirka Šikolová z vítězného týmu. Stejnou trofej pro nejužitečnějšího hráče získal Jakub Šolc z týmu
studeneckého Sokola. Zároveň ještě doplňuji fotografii, kterou bych chtěl přiblížit
přátelskou a velice férovou atmosféru turnaje. Přejme si, aby vztahy mezi spolky v naší
obci měly i v budoucnu podobnou úroveň.

5 I 2020

výSleDky:
orel – Čistá
Balvani – Sokol
Čistá – Balvani
Sokol – orel
Sokol – Čistá
orel – Balvani

3:0 (25:13, 25:15, 25:23)
3:0 (25:7, 25:9, 25:12)
0:3 (15:25, 13:25, 13:25)
0:3 (11:25, 12:25, 19:25)
3:0 (25:22, 25:17, 25:12)
2:1 (25:10, 24:26, 25:23)

konečné PořaDí:
1. Orel Studenec
2. Balvani
3. Sokol Studenec
4. Čistá

8:1
7:2
3:6
0:9

8
7
3
0

dětsKé
sOutěžní
OdpOledne
Ani v neděli nám předpověď počasí příliš radosti neudělala, nicméně děti se sešlo
přibližně 120 a ani mírný déšť
jim nevzal chuť si zasoutěžit.
Poděkování za podporu této
akce patří opět sponzorům,
kteří dětské odpoledne tradičně podporují. Zároveň patří
velký dík partnerům dětského
odpoledne obci Studenec
a krajské organizaci KDU-ČSL.

letní bál zrušen
Po osmi úspěšných letech, v jejichž průběhu si letní bál získal velkou oblibu, jsme
tuto akci museli vzhledem k aktuální situaci a k aktuálním vládním opatřením zrušit
Pokud bude vše v pořádku, v příštím roce se bál uskuteční v sobotu 18. září od 20:00.
50
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volejbalistky v krajském přeboru 1. třídy
Volejbalistky mají v době vydání zpravodaje už pravděpodobně rozehranou mistrovskou
soutěž. Zde už jen připomínám
termíny nejbližších domácích
utkání:

14. 11. Orel Studenec – Sokol Staré Město Náchod
21. 11. Orel Studenec – Sokol Třebechovice p. O.
5. 12. Orel Studenec – VK Hradec Králové
Kompletní výsledkový servis můžete pravidelně sledovat na: http://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=HK-Z1&skupina=HK-Z-1

stOlní tenIsté nastupují letOs
se dvěma týmy v OKresních sOutěžích
Situace v oddíle
stolního tenisu je vyjasněna. Do nové sezóny
nastoupily dva týmy.
A-tým hraje okresní
přebor 1. třídy a B-tým
okresní přebor 2. třídy.
Přehled nejbližších domácích utkání:

29. 11. 9:00 Orel Studenec „B“ – Star Sokol Turnov, z. s.„B“
13:00 Orel Studenec „B“ – Sokol Turnov „F“
12. 12. 9:00 Orel Studenec „A“ – SO Slaná u Semil „A“
13:00 Orel Studenec „A“ – Sokol Semily „B“
13. 12. 9:00 Orel Studenec „B“ – Sokol Tatobity „A“
13:00 Orel Studenec „B“ – Star Sokol Turnov, z. s.„A“
16. 1. 9:00 Orel Studenec „A“ – Sokol Víchová n. J. „A“
Kompletní výsledkový servis můžete pravidelně sledovat na:
https://stis.ping-pong.cz/tabulka/svaz-420608/rocnik2020/soutez-4243

Orelské pozvánky
Vzhledem k tomu, že se pohybujeme stále v nejisté době, co se týká pořádání veřejných akcí, následující pozvánky platí za předpokladu, že budou odpovídat povoleným
akcím bez jakéhokoliv omezení.
svatomartinský folkový večer
Na ochutnávku Svatomartinských vín a společné pozpívání folk a country se můžete
těšit v sobotu 14. listopadu, kdy začnou opět ve 20 hodin, 20 minut a 20 vteřin hrát Figury. Pokud bude tato akce zrušena v důsledku vládních opatření (což spíše předpokládáme), připravujeme pro vás alespoň kratší verzi prostřednictvím youtube „Figury
z obýváku“. O konkrétní podobě budeme příznivce informovat prostřednictvím emailu.
výroční členská schůze 2021
Výroční členská schůze se v roce 2021 uskuteční v pátek 8. ledna jako vždy po večerní
mši svaté, tedy od 19:00.
Veškeré fotografie z činnosti jednoty najdete na: http://orel.studenec.cz/?id_rubriky=5
Závěrem vám všem přeji krásné podzimní dny. A hlavně stálé pevné zdraví.
Za jednotu Orla Václav Urban
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tenIsOvý Klub

sezóna 2020

Letošní rok byl v soutěžích specifický i pro tenisové soutěže. Přesto jsme nakonec odehráli krajskou soutěž smíšených družstev dospělých, okresní soutěž mladších žáků a okresní
soutěž čtyřher nad 55 let. K tomu jsme uspořádali dva vlastní menší turnaje. Soutěže měly
letos drobné změny, ale byla tu velká snaha ČTS (Českého tenisového svazu) o průběh,
který by se co nejvíce připodobnil minulým rokům.

sOutěže
Jako dospělí jsme hráli tzv. na tři kola (oboustranný pavouk) a v konkurenci sedmi družstev jsme se umístili na čtvrtém místě. Soutěž vyhrála tento rok Lomnice n. P. , ale postupy
ani sestupy nebyly letos v této soutěži možné. Hráli jsme v této sestavě: Kuřík Martin, Chrtek
Michal, Albrecht Jan, Pelc Tomáš, Štěpánek Martin, Chrtková Lenka, Kadavá Denisa.
Žáci hráli okresní soutěž v sestavě Kuřík Jakub, Mečíř Sam a Kuříková Monika. Byl to pro
všechny hráče těžký přechod z mladších do starších žáků a potýkali se většinou se staršími
hráči z velkých klubů. Poslední místo v konkurenci osmi klubů, které mají členské základny
s dvaceti, ale třeba i s padesáti žáky, není žádná ostuda. Jsme rádi, že žákovský tým máme
a že se o každý bod poprali. Zvítězil Spartak Vrchlabí.
Úspěch však slavili naši veteráni v soutěži čtyřher, kde skončili na druhém místě z osmi
se stejným počtem bodů jako zvítězivší Lázně Bělohrad. Na soupisce byli tito hráči: Klemš
Jan, Kobrle Zdeněk, Junek Josef, Hanuš Miroslav, Povr Zdeněk, Kuřík Vít, Vondráček Miroslav,
Prošvic Zdeněk, Nosek Věroslav, Janda Bořek, Stránský Václav a Bjelka Pavel.

turnaje
V červnu jsme uspořádali turnaj v tzv. baby tenise (oficiální verze tenisu pro hráče do
deseti let), kde se nám sešlo 12 hráčů z blízkého okolí (Martinice, Jilemnice, Nová Paka), ale
měli jsme tu i dva malé hráče z Prahy. Turnaj byl v příjemné atmosféře a vítězem se stal výborný Péťa Dlabola z Nové Paky. V srpnu jsme pak uspořádali turnaj ve čtyřhře dospělých,
který čítal osm zúčastněných párů a vyhrála ho dvojice Martin Štěpánek-Tomáš Pelc.

Ostatní
Rádi bychom také touto cestou zavzpomínali a„in memoriam“ poděkovali Slávkovi Plecháčovi, který byl dlouholetým členem TK Studenec, staral se o žáky, vyplétal rakety a do
poslední chvíle se aktivně podílel na fungování klubu. Zemřel v srpnu ve věku 80 let. Slávku,
děkujeme! Zároveň bychom rádi vzpomněli na Alana Sturma (Kunčice n. L. ), který byl pět
let naším výborným hráčem a kamarádem, ale na podzim 2019 nás bohužel navždy opustil
ve věku 44 let. Díky, Aldo!
Mgr. Michal Chrtek
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skauti oslavili 10 let
činnosti ve studenci
Letošní rok čekal náš oddíl Štěňat jubilejní desátý tábor, nesoucí se v tématu hrdinů Divokého západu Old Shatterhadna a Vinnetoua. Speciální byl hlavně tím, že jsme teprve podruhé vyrazili tábořit na zelenou louku, kde jsme si veškeré zázemí na čtrnáct dní sami
stavěli. Tento způsob táboření tak obnášel kromě standartního chystání programové části
i zajištění veškerého potřebného vybavení k žití v přírodě. Tábořili jsme nedaleko Turnova
v termínu 18.–31. 7. S dopravou materiálu na místo nám sponzorsky pomohlo Plasteko, za
což mu moc děkujeme a pomoci si vážíme! Parta vedoucích a roverů vyrazila s třídenním
předstihem a společně postavila nutné zázemí, hlavně pak nádhernou vázanou kuchyň
a jídelnu v jednom. Na mladší děti čekalo stavění podsadových stanů. Starší si museli poradit se stavbou teepee. Do nich si, po vypnutí, instalovali proutkové postele, které si museli
před táborem vlastnoručně uplést. Děti si s sebou na tábor tradičně nebraly tablety, telefony či jiná podobná zařízení, na kterých doma tráví čas téměř denně. I přesto byla výborná
atmosféra a někteří členové by s radostí tábořili i déle. Je možné, že kamarádství, parta, hry
a spousta zážitků bylo o to opravdovějších, o co méně jsme byli přítomni právě ve světě
virtuálním. Velký dík patří nejen všem vedoucím, kteří dětem věnovali necelé tři týdny
svého volna, ale také rodičům našich dětí. Nejen že nám pomohli sbalit a odvézt tábor
domů, ale hlavně vložili do vedoucích důvěru vychovávat jejich děti v hodnotách, které se
z dnešního světa spíše vytrácejí.
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Již před táborem naši nejstarší členové, roveři (15–17 let), započali práci na projektu laviček pro obec. Řezání, broušení a pájení během června vystřídalo penetrování a lakování
koncem srpna. Výsledkem téměř dvouměsíčního úsilí je deset laviček rozmístěných po obci
na místech s výhledem jak na Studenec, tak i na nedaleké Krkonoše. Z konkrétních míst
bych zmínil například lavičku na Kovařici, na Poustce, u pomníku sv. Prokopa na Horce, na
Hradisku nebo nedaleko křížku v zatáčce nad Lhotou. Během podzimu budou lavičky opatřeny QR kódy i ukrytými papírovými popisky přímo v lavičce. Díky nim se zájemci budou
moci dozvědět nejen něco málo o místě, na kterém se lavička nachází, ale i o skautingu samotném. Společně s tím vznikne ucelená trasa po všech místech. Příznivci outdoorových
her tak budou moci ’’sesbírat’’ všechny lavičky a v každé z nich objevit ukrytou část kódu,
který je dovede k drobné odměně. Mapku s přesnou polohou všech laviček a další informace, nejen o terénní hře, naleznete na stránkách www.stenata.g6.cz. Věřím, že nám tu
společně lavičky dlouho vydrží.
Nový skautský rok jsme odstartovali počátkem října. Do oddílu jsme přibrali dalších 9
nováčků z první a druhé třídy ZŠ. Při této příležitosti se také téměř šedesátičlenný oddíl
Štěňata rozdělil na dva menší. Zodpovědnost se podělila a doposud hlavní vedoucí br. Dub,
Jedna Kuřík, předal po pěti letech pozici vůdce dvěma mladším členům. Konkrétně Terce
Chrástové a br. Fretkovi, Františku Kuříkovi. Ti povedou oddíly za pomoci svých zástupců
a dalších vedoucích. Br. Dubovi patří uznání za jeho práci, píli a starost, se kterou svoji pozici
zastával a velký dík za investování svého téměř veškerého volného času do skautingu. Oddíl
přebral ve svých devatenácti letech a pokud by tak kdysi neučinil, mohl skauting ve Studenci na nějaký čas nebo nadobro zaniknout. To se nestalo, a právě díky němu mohou kluci
a holky zažívat dobrodružství. Novým vůdcům přeji odvahu, elán, radost z nezištné práce
a chuť věci posouvat kupředu!
Martin Kuřík – Br. Tlusťoch
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Farní den
V neděli 13. září jsme si připomněli výročí posvěcení kostela Sv. Jana Křtitele ve
Studenci. A právě to bylo velkou příležitostí pro uspořádání farního dne, který byl
původně plánován už na červen. Na 10.
hodinu dopolední se sjeli farníci nejen ze
Studence, ale i z okolních obcí (Zálesní
Lhota, Čistá u Horek, Roztoky u Jilemnice
atd. ), aby společně slavili mši svatou, tentokrát pod širým nebem na farní zahradě.
Počasí jakoby chtělo připomenout slova
známé písně „… slunce ať svítí, kde jsi Ty…“
nám skutečně přálo. Při mši svaté, kterou
navštívilo více než 300 lidí, zazpíval studenecký chrámový sbor. Po mši svaté následoval společný oběd všech zúčastněných
a společné posezení na farní zahradě zpestřené varhanním koncertem Lukáše Kuříka, který se odehrál v kostele. Závěrem
bych rád pozval vás, všechny studenecké
spoluobčany do farního společenství, ať už

ve znamení
slunečného počasí

na pravidelné bohoslužby do kostela, tak
na účast při jakýchkoliv jiných aktivitách
pořádaných farností, opět citátem ze
známé písně: „… spoj nás v jedno, Pane…“
Za studeneckou farnost V. Urban
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cyklotoulání 2020
Po letošním roce, kdy se tak zvaného VČVčka zúčastnilo kolem 15 nadšených cyklistů
ze Studence, jsem se rozhodl, že Vám o této akci něco napíšu. Tato akce se skládá ze tří
cyklotoulání a jak už název sám napovídá, nejedná se o závody, ale pouze o většinou
poklidnou projížďku po předem vymyšlené a označené trase pořádané v okolních vesnicích Studence. Jedná se o vesnice Vítkovice v Krkonoších, Víchová nad Jizerou a Čistá
u Horek. Naše začátky účasti sahají do roku 2015. Já bych Vám rád přiblížil letošní ročník,
který si, myslím, že se nad očekávání vydařil. Začalo to tak zvaným Vikrem - cyklotoulání
ve Vítkovicích. Na Vikr se nás přihlásilo 17. Ti otužilejší vyrazili na kole už ze Studence, ti
ostatní se nechali dovézt na start autem. Startovalo se na vítkovickém hřišti u školy. Počasí bylo na konec května celkem chladné, ale na kolo ideální. Cesta směřovala z Vítkovic
přes Benecko, Mrklov, Vrchlabí, Strážné, Špindlerův Mlýn, kde nás čekalo příjemné zdolání Medvědína pomocí lanovky, dále přes Horní Mísečky, Rovinka a zpátky do Vítkovic.
V cíli jsme po zásluze každý dostali zasloužený guláš a triko na památku. Většina cesty
vedla po polních cestách nebo málo frekventovaných silnicích. Trasa toulání byla dlouhá
60 km, po dojezdu domů tachometr ukazoval krásných 100 km. Koncem června přišlo
na řadu už tradiční Víchovské cyklotoulání. Už od rána nám počasí nepřálo, a když jsme
se sešli u studenecké hasičárny, někdo prohlásil, že si jede jen pro triko a hned domů.
56
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Než jsme dojeli do Víchové, byli jsme jak zmoklé slepice, ale cestou přestalo pršet a pak
už se nikdo neodvážil říci, že to vzdává. Cesta vedla přes Jilemnici, Libštát, Lomnici, Rovensko, kde muselo těsně před námi přestat pršet, protože řeka vypadala jak po stoleté
vodě. Náš cíl byly Trosky, dále cestou necestou k rybníku Věžák, kde někteří museli svá
kola vykoupat, aby i nadále trochu fungovala. I přesto, jak den začal, jsme cestou prakticky nezmokli a v pořádku jsme dorazili zpátky do Víchové, kde nás zase čekal zasloužený guláš a triko na památku. Víchové se nás nakonec zúčastnilo 17. Trasa toulání byla
dlouhá 80 km, po dojezdu domů tachometr ukazoval krásných 100 km. Jako poslední
nás čekalo pro nás asi nejoblíbenější cyklotoulání Čistecký pedál. Na start se nás postavilo rekordních 20 nadšenců. Trať vedla přes Borovnici, Pecku, Bělohrad, Hořice, Ostroměř, Konecchlumí, Lužany a Novou paku. Cestu nám zpříjemnili dvě občerstvovací
stanice, na kterých bylo možno ochutnat něco ze studenecké pekárny, např: pro nás oblíbené koláčky. Počasí vyšlo na výbornou, i přes defekty některých z nás jsme si to všichni
pořádně užili. Trasa toulání byla dlouhá 80 km, po dojezdu domů tachometr ukazoval
krásných 94 km. Tímto děkuji Vám všem, co se se mnou toulání zúčastnili, za skvělou
atmosféru a doufám, že příští rok si to zase zopakujeme. Kolu zdar.
Váš Zenkl (Zdeněk Hanzlík)
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dOžínKy
V sobotu dne 5. září od 12:00 hodin pořádalo Muzeum zemědělské techniky Lukešových již tradiční dožínky. Centrum
dožínkového dění probíhalo na louce nad
muzeem. Na louce byly vystaveny nejrůznější historické zemědělské exponáty
nejen z muzea, ale své skvosty přivezli
i nadšenci z okolí. K vidění tak byly stabilní
motory, které dříve sloužily k pohánění
mlátiček, fofrů, cirkulárek a dalších zemědělských strojů. Dále zde byly vystaveny
staré traktory značek Svoboda, Zetor či jiné
světoznámé značky, jejichž názvy nesou
na svých kapotách svůj znak dodnes.
Všechny stroje byly svými majiteli předváděny v provozu, a to včetně funkční mlátičky obilí. Mimo historickou techniku
mohli návštěvníci zhlédnout moderní zemědělskou techniku, rovněž od okolních
podporovatelů zemědělství, především
pak od firmy ZETKA Strážník a. s. K vidění
58

tak byly nejen nové moderní traktory, ale
i kombajn. Za účasti ochotných majitelů si
tak lidé mohli jednotlivé stroje zblízka prohlédnout, a v některých se mohli i svézt.
Mimo statické ukázky zde probíhaly i soutěže v jízdě zručnosti s traktorem, a to jak
pro velké v Zetoru 50, tak i pro malé děti
ve šlapacím traktoru Eicher. Návštěvníci
mohli dále kromě exponátů na louce nav-

STUDENECKÝ-ZPRAVODAJ-5-1020-72+4.qxp_Sestava 1 27.10.20 12:25 Stránka 59

Studenecký zpravodaj

štívit samotné muzeum, kde si mohli prohlédnout téměř kompletní sestavu české
produkce traktorů, a dále pak nejrůznější
zemědělské náčiní, které si mnozí z nás
ještě pamatují z mládí. Nebyly zde připraveny artefakty pouze pro potěchu oka, ale
i dalších významných orgánů. Čepovalo se
výborné Lomnické pivo a k jídlu byly při-
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praveny nejrůznější domácí koláče a výborná udírna Honzy Kadlece. Pro děti byl
dále připraven skákací hrad. Dále zde probíhala ukázka a prodej moderní zahradní
techniky a Dušan Jech velice ochotně
dětem poskytl ke svezení zahradní traktor.
Počasí během celého odpoledne bylo
už opravdu podzimní, a tak nebyla nouze
ani o pár kapek deště. Lidé však odrazeni
nebyli a během těchto chvil navštívili kryté
muzeum, či párty stan a ve velice poklidném duchu se posedělo až do pozdních
hodin. Během celého odpoledne si lidé
užívali krásných historických skvostů z celého okolí, debatovali o historii a o technice a zkrátka vše klaplo.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem
kamarádům a známým za pomoc s uspořádáním této akce a budeme velice rádi za
přízeň do dalších let. Rovněž děkujeme
Vám, kteří jste nás přišli navštívit. Vy, kteří
jste o naší akci nevěděli, nebo jste to nestihli, tak neváhejte a objednejte se k nám
do muzea na soukromou prohlídku.
Radek Lukeš st.
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vZpOmínKa na dědu

hOráČKa
Možná si někteří z Vás vzpomenete na mého dědu Josefa Horáčka (Justina čp. 64),
kterému by bylo letos na podzim 100 let. Mimo svá zaměstnání se děda velice aktivně
účastnil dění v obci, a to jak po stránce spolkové, tak především po stránce stavitelské.
Mnoho našich otců a dědů si ještě pamatuje, jak se po práci v akcích „Z“ scházeli na nejrůznějších obecních stavbách a budovali tak zázemí, která nám slouží dodnes. Při večerním listování v dědových zápiscích jsem narazil na článek o výstavbě v naší obci od
roku 1945 a napadlo mne, že by si toto měli přečíst i ostatní. Studenec je, dle mého názoru, obec na vysoké úrovni co se týče vybavenosti, spolkové činnosti a kultury a za toto
můžeme právě děkovat našim otcům a dědům, že se za komunismu „neflákali“, ale že
budovali něco pro nás.

ZÁPISKY JOSEFA HORÁČKA, STUDENEC 1995:
Panem Josefem Erlebachem jsem byl
požádán o sestavení přehledu výstavby
v naší obci od roku 1945. Uvádím k tomu
následující.
Po válce v r. 1945–47 probíhal v naší
obci sousedský a přátelský život. Byla obnovena činnost do té doby zakázaných
spolků – Sokol, Orel atd. Vzájemná spolupráce a navštěvování akcí v krojích té či
oné jednoty tyto vztahy jenom utužovaly.
Občané, kteří bydleli v nájmu, se však odstěhovali do pohraničí, a tak počet obyvatel ve Studenci klesl asi na 1350, co bylo
téměř o tisíc obyvatel méně, než před
první světovou válkou. Přišel rok 1948
a i ve Studenci se projevila mezinárodní
politika se zaměřením na SSSR. Došlo ke
znárodňování průmyslu drobných podnikatelů, obchodů, po stránce zemědělské
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v družstevnictví. Tento směr změnil však
i sousedské vztahy. Byl znovu zakázán spolek Orel, Sokol, SK atd. a založen jediný
spolek TJ ve Studenci pod názvem Jiskra,
Hasiči pod názvem Požárníci, OÚ byl jmenován na MNV. Tolik jen úvodem pro občany, kteří jsou mladší nebo se
přistěhovali, přiženili, snad i zapomněli.
Do správy obce MNV byli zvoleni občané, kteří dosud veřejně nepracovali, byli
vedeni vyššími orgány, a tak nevzkvétala
ani obec. K jejich výměně došlo v roce
1956, kdy byl MNV nejen omlazen, ale
začal pracovat pro vesnici – pro společnost. První akcí byla již dlouho slibovaná
základní škola. Budete-li mít zájem, můžete nahlédnout na OÚ do devíti archů formátu A4, které zachycují téměř celou
výstavbu učební části školy i začátek výstavby vodovodu ve Studenci. Stravovací
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část školy byla budována až v roce 1978,
rovněž v akci „Z“. Hodnota učební části
včetně vodovodu stála kolem 2 mil. Kčs,
druhá část již 5 mil.
JZD. Areál JZD mluví sám o sobě rozlohou výstavby od roku 1957–90, včetně
lomu. Byly vyhlášeny dobrovolné akce,
později zvané „T“ nebo „Z“, tj. práce zdarma,
materiál z vlastních zdrojů a placené
pouze odborné práce. Ve Studenci MO KSČ
takovouto akci vyhlásila k regulaci potoku
(Hamplovi).
TJ, odbor lyžařů začal s budováním lyžařského můstku na Hradišťku. V té době
nebyla k dispozici žádná mechanizace,
pouze krumpáč a lopata. Od lyžařského
můstku bylo brzy upuštěno, i když tento
terén byl odborníky velmi doporučován –
severní strana. Hasiči budovali v té době
vodní nádrže za stejných podmínek pracovního nářadí. Při požáru na Dolením
konci u Fenclů nebyla voda, a tak se hledala možnost ji pro takové případy zajistit.
Odborníci určili místo, zakreslili projekt
a začalo se výkopem s tím úmyslem, že
nádrž bude sloužit zároveň jako koupaliště. Po dlouhé době, když došlo k napuštění, tak bylo zjištěno, že zemina je
propustná a ani betonová mazanina tlak
vody nevydržela. Nádrž pak byla časem zavezena.
Cihelna – pro nedostatek materiálu
a důvodu, že prý nebudou tradiční cihly
potřeba, byla zrušena. Někteří občané navrhovali, aby byl ponechán alespoň komín,
že by zde mohlo být zřízeno např. zahradnictví. Tento komín byl však odstřelen jako
první.
Začaly práce s veřejným osvětlením a s místním rozhlasem. Peněz nebylo nazbyt,
proto se tyto dvě akce zadaly nejlevněj-
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šímu dodavateli. Tak se vyplnilo přísloví, že
co je laciné, je nakonec drahé.
MNV převzal do své správy hřbitov. Postavil márnici, spíš skladiště pro nářadí hrobaře. Byly vyporáženy staré stromy –
kaštany, které svým listím ničily na podzim
pomníky i hroby. Hřbitov byl rozšířen, vybudován nový, vydlážděna přístupová
cesta a později zhotoveno nové schodiště
vedoucí od Višňákových. V roce 1974 byl
založen nový urnový hřbitov, oplotován
a zhotoven pěkný přístup od silnice. Na
podstavec, kde stála nedávno předtím
socha T. G. Masaryka, která sem byla se slávou umístěna a zanedlouho zdemolována,
byla umístěna deska – památník obětem
II. světové války.
Ve staré škole, kde sídlil do roku 1960
MNV, bylo zřízeno I. oddělení MŠ včetně
kuchyně a jídelny. II. oddělení bylo v budově pana Mládka, včetně texlenských
jeslí, nyní oboje zrušeno. V této škole měla
několik místností středisková knihovna.
Místo zrušených čtyř prodejen masa
Jednota přistavila prodejnu a chladírnu
masa Na Špici. Po odchodu Erbenových do
důchodu začala pracovat jako náhrada
nově postavená samoobsluha.
TJ vybudovala nové hřiště na kopanou
i odbíjenou včetně kabin, nástavbu na stávající budovu, noclehárnu a bytovku pro
domovníka. Později, asi v roce 67–68 byl
přistavěn velký sál a příslušenství. Odbor
lyžařů se vrátil zpět na Tauchmanův kopec,
kde stál dřevěný lyžařský můstek a vybudovali větší, z ocelové konstrukce. Svazarm
vybudoval v Kovaříkově skále střelnici.
V areálu staré cihelny mělo JZD po určitou dobu slepičárnu, později ji používali
králíkáři. Druhou slepičárnu mělo v Dolením konci za Vydrovým statkem, který
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sloužil pro začátek jako první kravín. V cihelně si později postavili garáže někteří
spoluobčané. CHZ Litvínov koupily starý
zchátralý zámek včetně parku a vybudovaly nové rekreační středisko. Současně
postavily dva plechové hangáry v Kruhovce, jako skladiště pro stavební materiál
a nábytek po paní Hiltlové.
Po spodní části obce byl zaveden autobusový spoj Jilemnice–Horka–Bukovina–
Zál. Lhota. Bylo postaveno 6 plechových
čekáren. Po obci byla vyasfaltována větší
část obecních cest. ERLI po obci zesílilo vedení. Místo 4 trafostanic jich je dnes 14.
JZD Džbánov vybudovalo vývojové středisko – dnes je zde jednatelství Agrobanky.
Budova OÚ – opět postavena ve zmiňovaném období, vlastní kanceláře, velkou
a malou zasedací místnost, garáž, kotelnu
a nyní je sídlem již dříve zmiňované knihovny.
Texlen, nyní Krkonošská tkalcovna.
V 50. letech byla zrušena suchá a mokrá
úpravna zboží, později i barevna příze. Byla
vybudována nová konfekce /místo domácích šiček/, adjustárna, expedice, pletárna
/dnes zrušena/, nový sklad zákl. materiálu,
přístavba dílen údržbářů včetně skladu náhradních dílů a pomoc. materiálu. Zřízen
velký nový septik, zbourán starý komín,
v roce 1953 výměna všech stavů. Tato typizace měla sloužit 10 roků, ale teprve po
35 letech došlo k výměně za novou techniku ze SRN. Závod postavil 35 nových bytových jednotek.
Hasičská zbrojnice. K její výstavbě došlo
po desetiletém jednání v roce 1969. V této
budově měl být původně i MNV. Úřadovna
však byla z důvodu smíšených obcí umístěna do stávající budovy OÚ. V budově hasičárny je dnes prodejna textilu.
62
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Zdravotní středisko. Na základě připomínek Texlenu bylo ve Studenci zřízeno
zdravotní středisko v prostorách závodu –
bývalého hospodářského objektu – chlévy.
Od počátku se jednalo o výstavbě zdr. střediska nového, neboť toto bylo nevyhovující a nákladné na údržbu. Po jednáních
MNV, Texlenu, OÚNZu, ONV, bylo dohodnuto postavit středisko nové ze sdružených prostředků. Texlen, respektive
Oborové ředitelství lnářského průmyslu
v Trutnově, přislíbilo 2 mil. Kč /bylo překročeno/. Stavba se prováděla rovněž v akci
„Z“. Hodnota díla při předcházejícím projektu byla 5 mil. Kč. Stavba se připravovala
několik let, téměř 2 roky byla prováděna
skrývka zeminy, částečně postavena
bouda na stavební materiál, dosavadní
předseda přesvědčil stavitele Beneše, aby
vzal stavební dozor, popř. zajistil stavební
materiál. Bylo zajištěno 4-6 osob – důchodců, které by docházely pracovat na
stavbu každý den. A tak se začalo. Vypomáhala i stavební četa JZD. Ze stavebního
deníku je jasno, jak se pracovalo a za jakých okolností. I když byly uzavřeny hospodářské smlouvy, neplnily se, neboť od
roku 1987 byly pozastaveny státní stavby.
Nebyl cement, cihly, dřevo atd., čímž se
stavba zdržovala. A kdyby již nebyla započata, už by k ní nedošlo.
V posledních letech byla opravena věž
kostela – nové el. hodiny, fasáda, nová konstrukce střechy včetně krytiny – měď. Akce
byla provedena formou zdarma, materiál
byl zakoupen ze sbírek občanů.
V roce 1945 bylo ve Studenci ještě k vidění dost domků ze dřeva a někde ještě
došková střecha. Dnes již tyto doškové
střechy k vidění nejsou, a pokud vidíme
někde domek částečně dřevěný, jedná se
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většinou o chaty. Do dnešního dne od
r. 1945 bylo ve Studenci včetně Rovnáčova
postaveno na nových místech více než 100
bytových jednotek. Není snad jediný
domek, který by nebyl přestavěn. Je toho
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dost, co se v naší obci změnilo, vystavělo
a opravilo a je docela možné, že na
všechno nebylo vzpomenuto.
zapsal Josef Horáček

Já už svému dědovi poděkovat dneska nemůžu, ale tímto bych chtěl poděkovat Vám
všem, kteří jste za minulého režimu udělali zdarma pro naši obec mnoho práce, díky
které se nám nyní ve Studenci lépe žije.
Mgr. Tomáš Chrtek

domov pro seniory
obce studenec
V 6. čísle loňského Studeneckého zpravodaje jsme podali čtenářům několik informací
o dění v našem Domově. Od té doby se událo několik změn.
V současnosti je zde obsazeno všech 10 pokojů, bydlí zde 8 žen a 2 muži. Naše pečovatelka Maruška Hylmarová odešla před dvěma měsíci do důchodu a na její místo nastoupila šikovná a ochotná Martina Kuříková. Chtěli bychom touto cestou poděkovat
Marušce za její péči, hezké vystupování a přátelské jednání. Vždy nám ve všem pomohla,
poradila a vše zařídila. Přejeme nové pečovatelce Martině, aby se jí mezi námi líbilo a byla
tady spokojená. Rozlučka s Maruškou se uskutečnila 4. srpna v nové pergole a zároveň
jsme mezi sebou přivítali Martinu.
Ve společenské místnosti máme nový televizor s velkou obrazovkou, do příborníku
v malé kuchyňce bylo zakoupeno nádobí, příbory a rychlovarná konvice. Z knihovničky
ve společenské místnosti si můžeme půjčit knihy a časopisy. V malé společenské místnosti je útulno.
Před Vánocemi nás navštívily se svým programem a přáníčky nejen děti z mateřské
školy, ale i děti ze zdejší školy. Děkujeme jejich vedoucím za nácvik programu. Také mezi
nás přišli místní skauti a ženy z místní farnosti.
Všechny návštěvy nás vždy potěší a jsme rádi, že nezapomínáte na staré lidi.
Obyvatelé Domova pro seniory obce Studenec
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hasIČI radí
ObČanŮm
pořiďte si pro svoji bezpečnost
domácí detektor
nebezpečných plynů
Hasiči v posledních letech zaznamenávají stoupající počet zranění, poškození majetku nebo úmrtí z důvodu úniku nebezpečného plynu. Také počet domácností používajících k vytápění, ohřevu vody nebo vaření zemní plyn nebo propan-butan stále roste.
Domácí detektor úniku plynu by měla mít pro vlastní bezpečnost každá domácnost, kde se nachází plynový ohřívač, vařič, nebo jiný přístroj, který je poháněn plynem,
případně místa, kde jsou skladovány tlakové lahve s plynem. Detektor plynu dokáže
včas odhalit případné nahromadění hořlavých, výbušných či toxických plynů, protože reaguje už při koncentracích, které ještě nejsou zdraví nebezpečné. Na přítomnost
plynu upozorní zvukovou a světelnou signalizací. Některé detektory také na digitálním
displeji zobrazí koncentraci nebezpečného plynu v dané místnosti.

nejčastější nebezpečné plyny v domácnosti
Metan
• hlavní složka zemního plynu
• hořlavý a výbušný
• lehčí než vzduch, hromadí se pod stropem
Propan-butan
• hořlavý a výbušný
• těžší než vzduch, klesá k podlaze
oxid uhelnatý
• vzniká při nedokonalém hoření a spalování
• hořlavý, výbušný a smrtelně jedovatý
• není ani cítit, ani vidět
• je mírně lehčí než vzduch, stoupá ke stropu
64
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kam umístit detektor
Detektory instalujeme do místností, kde hrozí únik plynu. Nejčastěji jsou to kuchyně,
kotelny nebo místnosti, kde je například plynový ohřívač vody (tzv. „karma“). Místo instalace volíme podle toho, jestli chceme odhalit únik lehkého plynu stoupajícího
ke stropu, nebo těžkého, který se drží u podlahy. Vhodné umístění konkrétního detektoru by mělo být popsáno v návodu použití výrobku. Poplašným signálům se vyhneme právě správným umístěním a dostatečnou vzdáleností od spotřebiče.
Konkrétních modelů domácích detektorů úniku plynu je celá řada. Detekují různé
plyny, nejčastěji propan-butan, zemní plyn, ropné látky a etylen. Na trhu je také dostatečný výběr detektorů plynu, které lze zapojit do běžné zásuvky s napájením 220 V.

jak se zachovat při úniku plynu
Když víme, odkud plyn uniká, okamžitě uzavřeme hlavní uzávěr plynu. Místnost
se snažíme vyvětrat otevřením oken a dveří. Poté místo urychleně opustíme. Nezapomeneme varovat sousedy v domě a událost oznámíme na tísňovou linku 150
nebo 112. Zamezíme používání otevřeného ohně nebo jiného možného iniciátoru výbuchu (např. vypínače, elektronické přístroje, spotřebiče).
Pokud dojde k nadýchání nebezpečného plynu, vyneseme postiženou osobu na
čerstvý vzduch, udržujeme ji v klidu a teple a sledujeme dýchání a stav vědomí. Při zástavě dechu okamžitě zahájíme umělé dýchání. vždy zavoláme lékaře prostřednictvím
tísňové linky 155 nebo 112, i když se postižená osoba subjektivně cítí dobře.
Pro snížení pravděpodobnosti vzniku nežádoucí události v souvislosti s provozem
plynových zařízení je důležité provádět jejich pravidelné revize a kontroly.
por. Mgr. Iva Michalíčková
koordinátorka preventivně výchovné činnosti
HZS Libereckého kraje

nový heliport ZZs lK v liberci
Letecké posádky Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje už budou moci
v Liberci na své domovské základně bez obav přistávat i po soumraku. Nový heliport,
který slavnostně uvedl do provozu ředitel ZZS LK Luděk Kramář spolu s hejtmanem Martinem Půtou, jeho statutární náměstkyní pro resort ekonomiky, správy majetku a informatiky Jitkou Volfovou a náměstkem pro oblast zdravotnictví Přemyslem Sobotkou, je
již osvětlený.
Právě osvětlení heliportu bylo podmínkou Úřadu pro civilní letectví, bez jejíhož splnění hrozilo omezení rozsahu denního letového provozu. A právě v Liberci byla poslední
základna HEMS, která ji zatím nesplňovala. „Pokud bychom nový heliport nepostavili,
reálně hrozilo omezení jeho provozu, vrtulník by se musel vracet vždy před soumrakem,“
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vysvětlil Luděk Kramář. Doplnil, že letecká základna ZZS LK neprovozuje noční lety, ale
pouze denní (tj. od svítání do soumraku - tento čas je v průběhu roku proměnlivý), nicméně pilot a posádka vrtulníku mnohdy nemohou odhadnout přesnou dobu návratu
na základnu a neosvětlený heliport jim ho tedy komplikoval.
Práce na novém heliportu začaly v únoru letošního roku, jeho stavba skončila v srpnu.
Jeho celková cena je 6,7 milionů korun a ZZS LK ji zaplatila z účelové dotace, kterou poskytl
Liberecký kraj. Stavební část heliportu si vyžádala náklady 3 miliony korun, 3,4 milionu
korun stály použité technologie a 300 tisíc ZZS LK zaplatila za projektovou dokumentaci.
Dobudovat je třeba ještě hasicí systém, který bude stát necelé tři miliony korun. Nový heliport vyrostl na pozemku, jenž původně patřil městu Liberec, díky rychlému a vstřícnému
jednání zainteresovaných institucí se jej však velmi rychle podařilo vyměnit za jiný, který
patřil Libereckému kraji. „Městu i kraji bych za tuto vstřícnost velmi rád poděkoval. Stejně
jako Aeroklubu Liberec za dohodu o provozu na letišti,“ řekl Kramář.
„Zajištění dostupnosti zdravotní péče je naší prioritou, bez letecké záchranné služby
by to nešlo. Jsme rádi, že naše záchranka disponuje skvělými posádkami, které se pravidelně cvičí a připravují tak, aby mohly pomáhat lidem i ve velmi těžkých a nepřístupných podmínkách,“ řekl hejtman Martin Půta. Ocenil i spolupráci s Horskou službou, jejíž
zástupci záchranářům velmi často pomáhají.
Zvláštní vzpomínku při uvedení heliportu do provozu věnovali bývalému kolegovi,
pilotu Michalu Benešovi, který loni tragicky zahynul. Právě on se podílel na prvních jednáních o novém heliportu a měl být jeho odborným garantem.
U příležitosti otevření nového heliportu záchranáři představili také nový vůz Škoda
Octavia, který v rámci projektu ŠKODA AUTO POMÁHÁ v létě ZZS LK převzala od společnosti Škoda Auto, a. s. Vůz, který ZZS LK získala i díky tomu, že má certifikaci ISO 9001,
je určen pro potřeby pracovníků Systému psychosociální intervenční služby (SPIS), kteří
poskytují podporu zejména příbuzným, známým a svědkům nečekaných a náhlých událostí, při nichž dochází k náhlému poškození zdraví v důsledku nehody, náhlého onemocnění či úmrtí.
Michael Georgijev – ZZS LK
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