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Zprávy ObecníhO úřadu

Krajské dožínky ve Studenci
V sobotu 7. 9. 2019 naše obec
přivítala účastníky krajských dožínek, které se poprvé a možná i naposledy uskutečnily ve Studenci.
Tato každoroční slavnost, která má
svá pravidla, má i své pevné místo
v kalendáři u všech lidí, kteří se
svojí činností podílejí přímo, či
svojí zálibou v oboru zemědělství.
Naše obec byla oslovena proto, že
svojí velikostí, zázemím a prosperujícím zemědělským družstvem
se dokáže této akce zhostit. Právě
druhým osloveným, zda do toho
půjdeme, byl ředitel firmy ZETKA
Strážník a. s., Ing. Pavel Jiran.
I když právě sobota byla tím
nejhorším dnem z pohledu počasí
v tomto týdnu, patří poděkování
3

STUDENECKÝ-ZPRAVODAJ-5-1019-64+4UPR.qxp_Sestava 1 28.10.19 12:30 Stránka 4

Studenecký zpravodaj

Hejtman Libereckého kraje
Martin Půta

5 I 2019

Vladimír Pelant z Moštovny Lažany přebírá z rukou studeneckého starosty Jiřího Ulvra cenu za Výrobek roku Libereckého kraje v kategorii Nealkoholické nápoje.

Vám všem, kteří jste přišli tuto akci podpořit a vydrželi třeba až do večerních hodin.
Přináším Vám také fotografie, které připomenou, jaké vlastně dožínky ve Studenci byly. Poděkování patří firmě ZETKA
Strážník a. s., zemědělskému muzeu
a Radku Lukešovi, vedení ZŠ a MŠ Studenec, studenecké farnosti a panu faráři Ji4

římu Jakoubkovi, za elektro přípojky panu
Jiřímu Jebavému. Děkuji hasičům, kteří se
zhostili pečení sejkor i doplňujícího občerstvení, jelikož domluvené stánky s občerstvením díky nevlídnému počasí nakonec
nepřijely. Děkuji také všem spolkům a pořadatelům, kteří se podíleli na organizaci
celé této akce.
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Celá tato slavnost je prestižní událostí,
která přispěla k propagaci a ke zviditelnění
naší obce. Zároveň potvrdila, o čem hlavní
pořadatel a organizátor celé akce Liberecký kraj věděl již předem, a to, že naše
obec si dokáže s takovouto událostí se ctí
poradit. Z toho také plyne, že veškeré náklady s touto akcí jdou za Libereckým krajem, pro obec a další subjekty se jednalo,
jak už jsem zmínil, o prestiž, propagaci
a zviditelnění.
Mgr. Jiří Ulvr, starosta
fotograﬁe Zdeněk Horák,
Miroslav Jezdinský, Jan Mikulička

Autogramiáda Moniky Absolonové

Josef Šulc z Podkrkonošské uzeniny Bělá přebírá z rukou ředitele ZETKA Strážník Pavla Jirana cenu za Výrobek roku Libereckého kraje
v kategorii Masné výrobky.

Závěrečný koncert Václava Neckáře & Bacily
5
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Chodník – křižovatka
Řeznictví Nosek
Dnes Vám přináším slíbené fotografie
z průběhu této stavby. V době vydání tohoto čísla Zpravodaje bude chodník již přístupný a podzimní podmáčené a blátivé
počasí si již každý užije po nové zpevněné
ploše. Terénní úpravy a celkové finální fotografie Vám přineseme v našem letošním
posledním vydání.
Mgr. Jiří Ulvr, starosta

6. 9. 2019

6. 9. 2019

17. 9. 2019

25. 9. 2019

17. 9. 2019
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Další investice letošního roku
Obecní rozpočet také počítá s částkami na pravidelnou údržbu a opravy našeho majetku. Přinášíme Vám fotografie, kde v letních měsících probíhaly, v současné době probíhají a nadále ještě budou probíhat, tyto práce.
Mgr. Jiří Ulvr, starosta

Úprava prostranství u MŠ v Zálesní Lhotě
Oprava hřbitovní zdi

Oprava místních komunikací ve Studenci
a v Zálesní Lhotě
Osázení břehu pod Domovem pro seniory

7
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Přístavba ZŠ a MŠ Studenec
V průběhu letních měsíců byla na základě vzniklých dotazů a připomínek dopracována projektová dokumentace, včetně položkového rozpočtu výkazu výměr. Třetí letošní
zasedání zastupitelstva obce tuto připravovanou investici posunulo do výběrového řízení na dodavatele stavby, které bude vypsáno v termínu do 10. 10. 2019. Vysoutěženou
cenu se dozvíme v průběhu podzimních měsíců.
Mgr. Jiří Ulvr, starosta

Údržba zeleně
na pozemcích sousedících
s pozemními komunikacemi
Dovolujeme si upozornit vlastníky pozemků přilehlých ke komunikacím na
problematiku přerostlé zeleně, která zasahuje do průjezdného profilu komunikací,
znemožňuje rozhled v křižovatkách komunikací, snižuje bezpečnost provozu na komunikacích a ztěžuje dopravní obslužnost
při zimní údržbě a svozu odpadu.
Podle zákona č. 114/1992 Sb., O ochraně přírody a krajiny dle § 7 odst. 2) je péče
o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování, povinností vlastníků, přičemž dle
§507 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského
zákoníku, je součástí pozemku rostlinstvo
na něm vzešlé.
Bez ohledu na to, zdali je pozemek
podél komunikace součástí pozemní komunikace nebo není, povinnost pečovat

8

o zeleň na tomto pozemku se nacházející
je povinností vlastníka.
Z uvedeného vyplývá, že vlastníci pozemků, ze kterých zasahuje zeleň do průjezdných profilů komunikací, by měli
pravidelně udržovat tuto zeleň tak, aby nedocházelo k omezování nebo znemožnění
užívání těchto komunikací.
Žádáme všechny vlastníky pozemků u komunikací a chodníků, aby věnovali dostatečnou pozornost pravidelné údržbě
zeleně tak, aby nedocházelo k ohrožení
nebo omezení uživatelů komunikací. Období vegetačního klidu je vhodné k provádění účinných zásahů, které je vhodné
provést na delší období než následující
rok. Děkujeme za pochopení a spolupráci.
Ing. Martin Mühlbach, místostarosta
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ŽIvOtní jubIlea našIch Občanů
(červen, červenec, srpen, Září 2019)
Jelikož musíme dodržovat nařízení EP a Rady (EU) 2016/6790 GDPR o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, představujeme v tomto Zpravodaji
pouze jubilanty, kteří souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů.
ŽivotNí jubilea – červeN 2019
94 let
Marie Horáčková, Studenec 64
70 let
Iva Háková, Studenec 166
Vít Kuřík, Studenec 338
Radomír Vaňek, Zálesní Lhota 46
Jaroslav Bořek, Studenec 148
Zlatá svatba
Manželé Ludmila a Josef Vanclovi,
Studenec 336

ŽivotNí jubilea – SrPeN 2019
90 let
Miluše Háková, Studenec 322
Ludmila Jiranová, Studenec 347
85 let
Zdeňka Somorová, Studenec 258
Věra Plecháčová, Studenec 323
80 let
Olga Nedomlelová , Studenec R-21
70 let
Ludmila Pfefrová, Studenec R-30

ŽivotNí jubilea – červeNeC 2019
96 let
Růžena Albrechtová, Studenec 224
94 let
Jaroslav Kalenský, Studenec R-51
91 let
Jaromír Klouček, Studenec 12
85 let
Jiří Fišer, Studenec 245
80 let
Alois Kuřík, Studenec 305
75 let
Josef Svatoš, Studenec 28
70 let
Marie Háková, Studenec 320
Adela Grosmanová, Studenec 149
Ludmila Vanclová, Studenec 336

ŽivotNí jubilea – ZáŘí 2019
85 let
Václav Klázar, Studenec 300
Václav Kuřík, Studenec 354
80 let
Věra Nosková, Zálesní Lhota 175
75 let
Ludmila Zajícová, Studenec 68
Anna Kuříková, Studenec R-30
70 let
Jana Tomešová, Studenec 92
Josef Vízner, Zálesní Lhota 67
Zlatá svatba
Manželé Ivana a Zdeněk Tauchmanovi
Zálesní Lhota 31

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví a hodně životní pohody do dalších let.
9
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Z jednání ZastupI t
V pořadí třetí zasedání Zastupitelstva obce Studenec v roce 2019 se konalo 16. září,
přítomno bylo všech 15 zastupitelů a 8 občanů.
Jednání se zúčastnila Kateřina Jandurová z odboru sociálních věcí MÚ Jilemnice, aby informovala o spolufinancování
sociálních služeb na území ORP Jilemnice
a o tom, že probíhá reforma psychiatrické
péče a s tím spojených služeb. Zastupitelé
se dotazovali, jak budou tyto služby zajišťovány na okraji kraje, co to jsou základní
služby, jaké budou náklady na dopravu
a jak se bude zjišťovat spokojenost klientů.
V návaznosti na to schválili Memorandum
o dlouhodobé spolupráci spolu s postupem při spolufinancování sociálních služeb a s postupem aktualizace Základní sítě
sociálních služeb v ORP Jilemnice. Na základě memoranda obec poskytne v roce
2020 Městu Jilemnice účelově vázaný příspěvek ve výši 173 tisíc Kč.
Odsouhlaseno bylo vypsání výběro-

vého řízení na akci „Přístavba ZŠ a MŠ Studenec“, a to v termínu do 10. října 2019.
Zastupitelé také schválili dohodu
o spolupráci na projektu „The Cooperation
Krkonoše–Tatry–Karpaty“ registrovaného
u Mezinárodního visegrádského fondu.
Dále byly projednány a schváleny následující body:
– obecně závazná vyhláška 4/2019,
– rozpočtové změny za rok 2019 č. 2,
– prodej dvou pozemků ve Studenci,
– smlouva týkající se inženýrských sítí.
– rozbor hospodaření za 1. pololetí roku
2019 a zpráva finančního výboru.
V diskusi pan starosta informoval o následujících záležitostech:
– Dne 7. září se uskutečnily krajské dožínky, které přispěly k propagaci a ke zviditelnění naší obce.

uKoNčeNí 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

PohoŠtěNí obeCNí PolévKou
sobota 7. prosince 2019

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 29. listopadu 2019. Zajistíme bezplatný
pronájem místa i zapůjčeného stánku.
10
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I telstva Obce
– Česká pošta bude ve Studenci hledat zájemce o provozování projektu „Pošta
Partner“. Hlavním důvodem hledání nových možných prostor je to, že budova
s pobočkou pošty patří soukromému
majiteli a nabízí se k prodeji, zachování
pobočky je proto nejisté.
– Proběhne jednání ohledně „červeného“
semaforu, který řidičům při překročení
povolené rychlosti v obci omezuje jízdu.
– V příštím roce budou ve spolupráci se skautským oddílem nově umístěny či obnoveny
přírodní lavičky na vyhlídkových místech.
– Adventní Pohoštění obecní polévkou se
uskuteční 7. prosince. .
– Připravuje se projekt workoutového
hřiště ve Studenci a Zálesní Lhotě, který
by mohl být financován prostřednictvím
ministerstva pro místní rozvoj.

– Na jednání s provozovatelem studenecké pouti bylo dohodnuto, že příští rok
bude na jednotlivé atrakce přijatelnější
vstupné, obec na oplátku nebude požadovat nájem z veřejného prostranství.
– Hlavní silnice u nábytku Delta se opravuje
v rámci reklamace celkové rekonstrukce,
která se uskutečnila v předešlých letech.
Pan místostarosta informoval o průběhu opravy plotu na hřbitově.
Na dotaz pana Pavla Jirana pan starosta
odpověděl, že součástí opravy komunikace u řeznictví Nosek je i řešení problému
s tekoucí vodou: budou položeny drenážní
trubky, které budou svedeny do dešťové
vpusti a následně do kanálu. Na připomínku o špatné viditelnosti na této křižovatce zareagoval sdělením, že osázený
břeh bude sestříhán v následujících dnech.

11
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Výlety do studenecké m
lyž. závody. 1. ledna pořádány byly okrskové lyžařské závody sokolské ve Studenci. Protože bylo málo sněhu, musela
býti závodní dráha vedena s ohledem na
sníh. Vedla od Višňákova hostince k Černému háji, ku kapličce, přes Červený
kopec, Dacanovu rokli a Strážník zpět k Višňákovým.
V běhu na 18 km zvítězil Josef Tauchman
ze Studence, v běhu na 9 km Jaroslav Vancl
ze Studence, v běhu na 4 km dorostenka
Anna Bourová ze St. a v běhu na 2 km Bohumil Šimek ze Studence a Anna Svatá
z Roztok.
Ve skoku docílil nejdelšího skoku bez pádu
14 m Alois Václavík z Martinic. Závodník
mimo soutěž Hanuš z Valteřic skočil 16 m.
Nový pozemek pro lyžařský můstek zakoupila těl. jednota Sokol od Jos. Mádle č. 10.
Nový starosta. Dne 7. ledna volilo obecní
zastupitelstvo starostu obce, zvolen byl továrník Jan Fejfar.
lyž. závody. 14. a 15. ledna pořádány byly
ve Studenci župní sokolské lyžařské závody. Sníh byl v tu dobu mokrý a následkem toho trať obtížná.
V závodě na 30 km jelo 12 závodníků:
Prvý V. John, Valteřice, čas 2:35:10,
druhý J. Tauchman, Studenec, čas 2:35:53,
třetí A. Gottstein, Benecko, čas 2:40:16,
čtvrtý Rud. Štefan, Studenec, čas 2:45:1.
Na 10 km závodilo 30 dorostenců:
Prvý V. Faistauer, Benecko, čas 56:34,
12

druhý K. Hanuš, Valteřice, čas 57:35,
třetí J. Fišera, Valteřice, čas 1:00:10,
čtvrtý A. Šír, Valteřice, čas 1:00:14,
pátý Jaroslav Vancl, Studenec, čas 1:02:20.
Na 18 km jelo 25 mužů:
Prvý V. Faistauer, Benecko, čas 1:51:29,
druhý F. Jirouš, Valteřice, čas 1:54:18,
třetí Břet. Šír, Benecko, čas 1:55:2,
čtvrtý A. Jebavý, Valteřice, čas 1:56:6,
pátý Jos. Tauchman, Studenec, čas 2:00:36,
Závod hlídek na 10 km :
I. Studenec ( Jar. Fejfar, J. Boura, J. Kužel)
čas 1:05:10
II. Jablonec, čas 1:12:48
III. Studenec (K. Horáček, J. Karásek,
A. Holman) čas 1:12:55
IV. Studenec ( F. Čech, F. Holman, J. Mühl)
čas 1:16:36
Závod žen na 10 km:
Gottsteinová, Benecko, čas 1:21:13, sama
Závod dorostenek na 10 km:
Vyjely tři, dvě se vzdaly. Dojela B. Krausová,
Jilemnice, čas 1:30:19.
Ke skoku pro deštivé počasí nedošlo.
obecní úřad. Ve schůzi obecního zastupitelstva dne 1. února konané vzata byla na
vědomí resignace člena zastup. říd. uč.
v. v. Antonína Řehoře. V této schůzi usneseno bylo přemístiti obecní úřad do bytu
říd. uč. Antonína Řehoře, který se stal obecním tajemníkem. Platil si jej starosta obce
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sám. Za člena obec. zastupitelstva nastoupil Jan Klázar.
Požár. 11. února vypukl požár u Josefa
Jecha. Oheň vypukl na špýchaře, který byl
však uhájen hasičstvem. Vedle stojící dřevěná stodola shořela úplně.
Nový říd. uč. Dekretem zemské školní
rady v Praze ze dne 24. ledna 1928 ustanoven byl od 1. března t. r. definitivním řídícím učitelem na zdejší škole místní učitel
Jan Hák. Jmenovaný narodil se dne 13. července 1893 v Dolní Kalné. Brzy však přesídlil s rodiči do zdejší obce, kde vychodil
obecnou školu. Dále navštěvoval měšťanskou školu v Jilemnici a učitelský ústav v Jičíně, kde v r. 1912 maturoval. Učil ve Velké
Lhotě na Moravě, ve Strenicích a Lysé n. L.,
okr. mladoboleslavský. Od 25. srpna 1914
do 4. prosince 1918 byl na vojně. Od 1.
ledna 1919 učí nepřetržitě ve Studenci.
okrašlovací spolek. 4. března konána
byla ustavující valná hromada Okrašlovacího spolku ve Studenci. Scůzi, na které
bylo přítomno asi 70 členů, zahájil starosta
obce továrník Jan Fejfar. Odb. učitel Josef
Jíra z Nové Paky promluvil o činnosti novopackého okrašlovacího spolku a založení
zde vřele doporučil.
Valná hromada po schválení stanov zvolila
následující činovníky spolku:
předseda Jan Fejfar, továrník
místopředseda Jan Hák, řídící učitel
jednatel a pokladník Ant. Votoček, říd. uč.
v. v.

5 I 2019

27 I rok 1928
bez jazykové úpravy

hospodář Frant. Šorm, listonoš v. v., č. 181,
kromě toho zvoleno bylo 8 členů výboru
a 4 náhradníci.
Ještě tohoto roku dal uvedený spolek vysázeti 5600 smrčků a 500 buků v lese „na
drahách” a na stráni nad pilou 500 břízek.
Nová silnice. Když pak na podzim t. r. přestavěna byla část okresní cesty od hranic
Žďáru do Studence, dal výše uvedený spolek zasaditi k této cestě od kapličky až ke
Studenci jasanovou alej.
Úmrtí. Dne 3. dubna zemřel Josef Višňák,
hostinský a 1. náměstek starosty obce
v mladém věku a ve chvíli, které se nikdo
nenadál. Josef Višňák narodil se 5. července 1887 ve Studenci. v čp. 6. Účastnil se
činně spolkového života. Byl členem Sokola, zakládajícím členem Sboru dobrovolných hasičů a byl též kratší dobu starostou
obce. Všecky své funkce zastával svědomitě. Pohřeb jeho konal se 5. dubna. Nad
jeho rakví sešlo se velké množství lidí a nad
hrobem promluvil starosta obce Jan Fejfar
a farář Frant. Říb.
volba 1. náměstka. Ve schůzi obecního
zastupitelstva, která se konala 29. dubna,
zvolen byl prvním náměstkem starosty za
zemřelého Josefa Višňáka František Kuřík
č. 284. (Druhým náměstkem je Šebestián
Hák.) Za člena zastupitelstva nastoupil
podle pořadí Josef Mádl č. 10.
1. máj. 1. máj oslavili i letos zaměstnanci
fmy Fejfar a Mládek. V 1 hod. odpoledne
13
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vyšel průvod od továrny na místo slavnosti, t. j. do lesa za administr. budovou továrny čp. 13. Tam učinil slavnostní projev
referent ústředí Národního sdružení
A. Pondělíček z Prahy. Po tomto proslovu
následovala volná zábava při hudbě
K. Flégla.
Nový pošmistr. Dne 1. února odešel ze
Studence pošmistr Schöbel a jeho místo
nastoupil Rudolf Doležal.
odchod faráře. 1. července odešel ze Studence farář František Říb do Nové Vsi
n. Pop. Byl ve Studenci plných 23 let (od 5.
června 1905). Při jeho odchodu nebylo
žádného slavnostnějšího rozloučení, jako
tomu bylo při odchodu jeho předchůdce
vikáře Jana Kuhna. Nezískal si tolik přízně
jako jeho předchůdce.
Administrátorem ustanoven byl Josef
Židek z Dolní Kalné.
Sjezd hasičstva. 5. a 6. července konal se
v Praze sjezd čsl. hasičstva, kterého se
zúčastnilo ze Studence 11 členů sboru.
orel. slavnost. 29. července konala těl.
jednota Orel slavnost na oslavu 10letí republiky. O půldruhé hod. odpol. vyšel průvod od Johnova hostince do místního
kostela, kde bylo požehnání. Déšť znemožnil konání další slavnosti venku, proto
uspořádána byla přednáška v hostinci
u Johnů. Přítomen byl universitní profesor
dr. J. Budař.
Mniška. Za srpnových veder objevila se
v místních lesích opět mniška v počtu dosti
značném. Rozšíření její nedosáhlo však ani
z daleka toho stupně jako v roce 1922.
14
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Sokol. slavnost. 5. srpna uspořádala tělocvičná jednota Sokol na oslavě 10 let republiky slavnost rozvinutí praporu spolu
s místním cvičením. Toho dne v půldruhé
hod. odpol. vyšel průvod od hostince na
Špici za účasti Sokolstva z celého okolí,
Sboru dobrovolných hasičů a četného
obecenstva k lípě Svobody. Prapor nesly
čtyři družičky, žerď nesena byla zvlášť.
U lípy Svobody promluvil o významu praporu říd. učitel Jan Hák. Potom následovalo
rozvinutí praporu, upevnění na žerď a předání praporečníkovi Františku Šormovi
č. 181, jeho zástupcem jest Jan Šorfa. Státní
hymnou byl tento akt ukončen. Odtud
odešel průvod na školní zahradu, kde se
konalo sokolské cvičení všech složek. Sokolské ženy darovaly na prapor stuhu.
hasiči rovnáčov. 5. srpna založen byl
Sbor dobrovolných hasičů v Rovnáčově,
čímž byl místní sbor oslaben, neboť všichni
členové sboru rovnáčovského byli členy
sboru studeneckého.
Škola. Dne 1. září, na počátku nového
školního roku, bylo zapsáno na škole 168
dětí. Učitelský sbor jest nezměněn. Během
prázdnin nahrazen byl živý plot u zahrádky
před školou plotem drátěným, nákladem
4000 Kč.
Místní osvět. komise. 21. září konala se
prvá schůze nově ustavené místní osvětové komise, kterou řídil starosta obce Jan
Fejfar. Na této schůzi zvolen byl předsedou
a pokladníkem Ant. Votoček, říd. uč. v. v.,
jednatelem Jan Hák, říd. učitel, knihovníkem František Šorm, listonoš v. v., dalšími
členy místní osvětové komise jsou: Jan Klázar č. 142 a Josef Kuřík č. 263.
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28. říjen. 28. říjen a 10 let republiky oslaveno bylo následovně:
27. X. večer hrál spolek „Lidumil” divadlo.
28. X. ráno hrála místní hudba po vsi
budíček.
V 10 hod. ráno konal Orel slavnostní
schůzi na faře.
Odpoledne v 1 hod. konal se obvyklý průvod po vsi za účasti všech místních spolků,
školních dětí a občanstva. U lípy Svobody
a pomníku padlých učiněny byly proslovy.
Koncertem místní hudby v hostinci u Višňáků byla slavnost skončena.
hasič. zbrojnice. 28. října odevzdala obec
hasičskému sboru novou budovu pro stříkačku. Fma Fejfar a Mládek darovala na
tuto stavbu všechny cihly, obec dala pozemek a ostatní materiál a zedníci pracovali
na této stavbě zdarma. Nová hasičská
zbrojnice stojí na zahradě u obecního
domku č. 72.

5 I 2019

volby. 2. prosince konaly se volby do
okresního a zemského zastupitelstva. Do
okr. zastup. volilo z 966 oprávn. voličů 866,
kteří odevzdali 846 platných hlasů. Do
zemsk. zastup. bylo 971 voličů, zúčastněných 870, platných hlasů 860. Výsledek
v obci:
Politická
strana

Počet platných hlasů
do okres. do zem.
zastup. zastup.

Národní demokracie
Komunisté
Živnostníci
Sociální demokracie
Strana lidová
Národní socialisté
Strana republikánská
Německé strany celkem

44
61
74
19
254
175
115
4

121
61
79
19
259
186
128
7

celkem

846

860

Fejfar Mládek. V listopadu letošního roku
zajistila si koupí fma Fejfar a Mládek od kolínské továrny na kávové náhražky objekt
bývalé výrobny na Horkách u St. Paky
(dříve Bergrovy cikorkárny).
Pošta. V prosinci roku letošního rozšířena
byla telefonní síť ve Studenci o 4 další stanice. Tyto nové stanice obdrželi: Jan Šorfa,
obecní úřad, zámek a obch. Josef Boura.
Současně byla zřízena na poštovním úřadě
telefonní ústředna. Dne 14. prosince byl
otevřen u poštovního úřadu ve zdejší obci
též úřad telegrafní, který přijímá a zprostředkuje telegramy všeho druhu.

15
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Zprávy
Zš a mš studenec
Nový školní rok 2019/20 už opět uhání svým neúprosným tempem školních let a než
se jeden nadál, je první čtvrtletí tohoto školního roku minulostí. Především učitelům
a zaměstnancům škol se často zdá, že se toto tempo neustále zvyšuje. Tento pocit nabývá na intenzitě především na začátku školního roku, kdy si někteří uvědomí, že mezi
novými prvňáčky jsou už vnoučata jejich bývalých žáků.
A právě novým prvňáčkům je každoročně věnována největší pozornost při zahájení
nového školního roku, které se jako tradičně konalo v amfiteátru. O jeho průběhu se
s čtenáři Studeneckého zpravodaje podělí jeden z moderátorů žák 9. ročníku Daniel
Mečíř (druhou moderátorkou byla Markéta Hanušová):
V pondělí 2. 9. 2019 jsme se spolužáky z 9. tříd přivítali na škole nové prvňáky. Téma pro uvítání jsme vybírali už v osmé třídě a nakonec jsme zvolili Mimoně. Marky Štefanová objednala
žlutá trička, brýle a pak už jsme si každý jenom vzal rifle s kšandami a byli z nás Mimoni.
Nacvičili jsme tanec, který vymyslela Vendy Hrubá na skladbu Y. M. C. A. Po předtančení jsme
spolu s Marky Hanušovou přivítali prvňáky, které jsme pozvali na podium. Prvňáci dostali
pamětní odznáček, penál a záložku s motivy Mimoňů. Třídními učitelkami dvou prvních tříd
se staly: paní učitelka Soňa Dvořáková a paní učitelka Eva Nováková.
Své slovo měl také pan starosta Jiří Ulvr a pan ředitel Petr Junek, kteří přivítali všechny přítomné. Dále následovalo hromadné fotografování prvňáků se svými učitelkami i s deváťáky.
A pak už šli všichni žáci s učiteli do svých tříd.
Tím odstartoval školní rok 2019/2020. Pro prvňáky to bude první školní rok plný zážitků a překvapení, který je mnoho naučí i odnaučí. Zároveň tím započnou svoje devítileté putování,
které naopak my, žáci 9. tříd, tímto rokem ukončíme.
Všem prvňákům i “neprvňákům” přejeme hodně štěstí do nového školního roku. Zároveň
jim přejeme, aby se z nich nestali takoví “Mimoni” jako z nás. . .
16
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1. A
Mgr. Eva Nováková
Horní řada zleva:
Ondřej Fejfar
Kvido Štefan,
Dominik Klíbr,
Petr Ponikelský,
Milan Kodym,
Antonín Falta
Dolní řada zleva:
Zuzana Háková,
Amalie Bušáková,
Tereza Galbavá,
Václav Malina,
Viktorie Čejková,
Johanka Háková,
Amálie Poláková

1. B
Horní řada zleva:
Roman Němeček
Jan Šulc, Petr Plůcha,
Tomáš Vaníček,
Pavel Fischer,
Jan Hamáček
Mgr. Soňa Dvořáková
Prostřední řada zleva:
Tereza Skleničková,
Karolína Háková,
Laura Sofie Štormová,
Veronika Háková,
Veronika Hylmarová,
Antonie Tůmová,
Viktorie Mlynářová
Dolní řada zleva:
Patrik Tauchman,
Matěj Jemelka,
Vendelín Chrtek

17
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Zahájení letošního školního roku je náročné nejen pro rodiče, žáky i pedagogy, ale
především pro vedení škol. Od ledna 2020 vstupuje v platnost dlouho připravovaná a zároveň dlouho odkládaná reforma financování regionálního školství. Náročnost pro vedení škol spočívá v tom, že podle výkazů k 30. 9. 2019 bude stanoven školám rozpočet
na celý rok 2020. Do letošního roku byly školy financovány podle počtu žáků na základě
finančních normativů na jednoho žáka, které se regionálně poměrně výrazně lišily (kraje
si je upravovaly podle hustoty sítě škol). Od roku 2020 budou školy financovány podle
maximálního počtu hodin, které mohou týdně odučit (hodnota PHmax). Zatímco v mateřských školách ve Studenci a v Zálesní Lhotě se podařilo PHmax 282 hodin téměř naplnit (bude se vyučovat 279 hodin), v základní škole činí PHmax školy 602 hodin, ale
bude se z personálních a prostorových důvodů vyučovat pouze 524 hodin. Naopak bude
rozpočet posílen pro nepedagogické pracovníky, jejichž počet bude závazně přidělen
podle organizační struktury školy. Tyto finanční prostředky budou poskytovány MŠMT,
školní jídelna a školní klub bude financován Libereckým krajem.
Složitost financování škol zvyšují i další zdroje, podpůrná opatření, Evropské strukturální fondy, grantové projekty, doplňková činnost a vlastní zdroje. To vše zvyšuje náročnost na administrativu nejen pro vedení škol, ale i pro většinu pedagogů. Vlastní
odučená hodina je pouhou částí všech ostatních pracovních povinností každého pedagoga.
S novým školním rokem byla zahájena druhá dvouletá etapa projektu z prostředků
Operačního programu EU Výzkum, vývoj a vzdělávání pod názvem „Kvalitní vzdělávání
pro všechny – ZŠ a MŠ Studenec“ (od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021), která je rozšířena i o školní
družinu a školní klub. Vedle vzdělávání pedagogických pracovníků je hlavní pozornost
věnována informačním a komunikačním technologiím a přípravě projektových dnů
a celková výše finančních prostředků přesáhne 2 miliony Kč. I tento projekt si škola administruje ve spolupráci s Místní akční skupinou „Přiďte pobejt“ vlastními silami.
Další novinkou od nového školního roku je zavedení elektronické žákovské knížky
a elektronické třídní knihy pro druhý stupeň. Rodiče by měli získat pohodlnější přehled
o hodnocení svých dětí a využít další možnosti tohoto systému k lepší komunikaci se
školou. I přes tuto možnost vzájemné komunikace je pro vedení školy, jednotlivé pedagogy i zaměstnance školy prioritou osobní komunikace.
PaedDr. Petr Junek

18
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Zprávičky mš studenec
V září tohoto roku se opět naplnily třídy naší školky. Některé děti už prostředí MŠ dobře
znají, ale jiné zde byly poprvé. Svoji třídu našly všechny. Nejmenší děti „Sluníčka“ přivítaly
paní učitelky Marie Horáčková a Monika Štorm Pernecká. V této třídě je nejdůležitější si
pohrát, seznámit se s prostředím a užít si den bez maminky a hlavně bez slziček! Hra je
zde tou nejdůležitější činností dne. Prostřední třídu s názvem „Motýlci“ nazdobily paní učitelky: Eva Hájková, Marie Bergerová a Klára Bergmannová. Motýlci objevují hrou zajímavosti o světě kolem nás. Každý den cvičí a učí se být samostatní v mnoha věcech. Třetí
oddělení s názvem „Včeličky“ učí paní učitelka Kateřina Junková a Miroslava Vanclová. Děti
v tomto oddělení mají před sebou rok, kdy se budou připravovat na školu. Tak jim držme
palce, ať vše zvládnou na jedničku.

Sluníčka na procházce
Ve školním roce 2019/2020 mohou děti navštěvovat rozmanité zájmové kroužky: výtvarný
kroužek, hru na flétnu, plavání, sportovní hry, logopedii, zpívání a kroužek angličtiny.
Zájem o tyto aktivity je veliký a za to jsme moc rádi. V zimě jsou naplánovány dva kurzy
lyžařské sjezdové školy v areálu Bubákov, a to základní kurz a následně i kurz pro pokročilé
lyžaře. Pokud bude dostatečná sněhová nabídka i ve Studenci, chystáme pro předškolní
děti i základní výuku běhu na lyžích. A na jaře se budeme s nejstaršími dětmi pilně připravovat na Olympiádu mateřských škol, kterou pravidelně navštěvujeme v Nové Pace.
V průběhu celého roku budou mateřskou školu provázet i mimoškolní aktivity, jakými jsou
různá divadelní představení, hudební i loutková. A nesmíme zapomenout na školkový
výlet, který plánujeme na květen.
Přejeme všem dětem krásný nový školní rok v naší barevné školce. Spoustu spokojených tváří, úsměvů a radosti z nových zážitků a dobré kamarády.
Kolektiv učitelek MŠ Studenec
19
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ZprávIčky
Z mateřské škOly
Zálesní lhOta
Máme za sebou již první měsíc nového
školního roku, ale ohlédneme se ještě trochu do školního roku minulého. V závěru
školního roku jsme zažili spoustu krásných
zážitků – ve školce nás navštívilo divadlo
Rolnička s medvědí pohádkou, Sférické
kino, Policie ČR s programem, který se
dětem moc líbil, navštívili jsme KD Jilemnice a zhlédli divadelní představení, při té
příležitosti jsme tradičně navštívili Hasičský
záchranný sbor v Jilemnici. Dále jsme ve
školce přivítali milou paní Kamilu z Krnapu,
která přijela se vzdělávacím programem
„Pavouci”. Ve školce nás navštívili psovodi
PČR ze Semil a předvedli práci s pejskem.
Jeli jsme na výlet do Fajnparku, který jsme
si s dětmi užili. Oslavili jsme Mezinárodní
den dětí na zahradě MŠ.
V červnu jsme jeli na výlet do Vrchlabí
do Krkonošského centra environmentálního vzdělávání, nazývaného Krtek, kde
nás čekal příjemný program určený pro
děti z mateřské školy. Věnovala se nám
opět hodná paní Kamila, která nás celým
centrem provedla, dověděli jsme se nové
zajímavé informace o včelkách. Povídání
bylo zpestřeno různými hrami a návštěvou
záchytné stanice, kde jsme viděli zvířátka,
o které zde pečují. Prošli jsme se zámeckým
parkem, pozdravili kačenky a zahráli si s létajícím talířem.
20
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Koncem června jsme vyhodnotili projekt recyklohraní, ve kterém jsme byli jako
školka i jednotlivci úspěšní a těší nás, že se
děti i rodiče celý rok aktivně do sběru vysloužilého drobného elektra a baterií zapojovali. Dále jsme vyhodnotili projekt "Svět
nekončí za vrátky – cvičíme se zvířátky",
pod záštitou ČOS, kde byla rozvíjena sportovní všestrannost dětí. Poslední akcí ve
školce s našimi nastávajícími školáky bylo
rozloučení a pasování předškoláčků na
školáky. Všem našim budoucím školáčkům
přejeme pohodový vstup do další etapy jejich školního života a přejeme plno úspěchů při plnění nejen školních povinností.

Po prázdninách jsme se přivítali nejen
s nově příchozími kamarády a kamarádkami, kteří do školky mezi nás přišli, ale i se
stávajícími dětmi, které naší mateřskou
školu již navštěvují.
Během září jsme se věnovali hrám na
zahrádce, procházkám po okolí, např. procházce do nedalekého lesa, kde jsme stavěli domečky pro zvířátka.
Také jsme opět podnikli výlet do
Vrchlabí, kde byla pro děti mateřských škol
připravená akce v parku u krkonošského
centra environmentálního vzdělávání
(KCEV – Krtek) s názvem "Louka plná dětí".
Do Vrchlabí jezdíme linkovým autobusem
ze zastávky Zálesní Lhota, křižovatka a rodičům moc děkujeme za spolupráci, že
nám své dětičky, kdo může, doveze, nebo
dovede na zastávku. Ve Vrchlabí jdeme od
pivovaru směrem do zámeckého parku,
kde se projdeme, u rybníka nasvačíme, pozdravíme kačenky a zahrajeme si na louce
hry. Poté se přesuneme ke KCEV – Krtkovi,
kde jsou připravené zábavné soutěže pro
děti, které je s nadšením plnily. Po zábavném programu jsme měli ještě čas, prošli
jsme se zahradami u kláštera, děti dojedly
svačinky ze školky a dobrůtky od maminek. Moc se nám líbila expozice, vytvořená
21
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v jednom ze záhonů, zaměřená na ekologii
a ochranu životního prostředí „odpadkouši
do národního parku rozhodně nepatří“.
Aby těch zážitků nebylo málo, navštívili
jsme ještě Krkonošské muzeum ve Vrchlabí
– Čtyři historické domky. Dětem i nám se
v muzeu moc líbilo, děti viděly zajímavé
věci, pohrály si s velkou dřevěnou kostkou,
která nabízela hru s labyrintem, šitím, kostičkami a mnoho dalšího. Dopoledne se
nám vydařilo, počasí nám docela přálo, ale
čas rychle běžel a všichni jsme se spokojení
a plní zážitků vrátili zpět do školky, kde se
budeme těšit na další zajímavé zážitky,
které nás v brzké době čekají.
Krásné a klidné podzimní dny všem
přejí děti a paní učitelky
z mateřské školy Zálesní Lhota.

22
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9. ročníky na exkurzi ve ﬁrmě

ds holding a. s.
V rámci volby povolání se žáci 9. ročníku zúčastnili ve středu 9. 10. 2019 celodenní
exkurze do firmy DS Holding a. s. Současně zde proběhla i prezentace škol ISŠ Semily,
ISŠ Vysoké nad Jizerou a STŘŠ z Nového Bydžova.
Žáci navštívili několik pracovišť firmy DS Holding a. s., která působí v sektorech doprava, spedice, zemědělství, výroba el. energie z obnovitelných zdrojů, zemní a stavební
práce. Chod společnosti zabezpečuje více než 200 zaměstnanců.
PaedDr. Dana Synková
Nejdříve nám řekli něco o této firmě. Dále nám zástupce představil Střední školu technickou a řemeslnou v Novém Bydžově. Také jsme slyšeli o Integrované střední škole Semily
a zhlédli jsme video o ISŠ Vysoké nad Jizerou. Poté jsme dostali svačinu, rozdali jsme si křížovky a propisky. Po krátké pauze se dobrovolníci mohli projet v zemědělských stojích. Autobusem jsme se jeli podívat na výrobu bioplynu. Ukázali nám, jak chovají kuřata a telata.
Přemístili jsme se do DS Logistic s. r. o. Předvedli nám, jak organizují dopravní systém v této
firmě. Jako poslední jsme navštívili servis vozidel v Libštátě.
Děkujeme všem, kteří pro nás tuto zajímavou akci připravili. Všichni jsme ji hodnotili jako
výbornou.
Pavlína a Tereza Votočkovy, žákyně 9. A
23
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AdAptAční kurzy 6. tříd
V druhém týdnu nového školního roku byl pro žáky 6. tříd připraven dvoudenní
adaptační kurz. Každá třída vyrazila zvlášť na dva dny do Strážného, kde se v penzionu
U Kostela ubytovala a také zde jednu noc přespala. S každou skupinou jela jejich třídní
učitelka (Mgr. A. Brožová a Mgr. M. Mečířová). Program vytvořily dvě externí preventistky
a speciální ped., které měly pro žáky připravené aktivity, díky nimž se měli žáci lépe poznat a pochopit nastavení základních pravidel, která se týkají nového kolektivu.
Vedle pevně daného programu měli žáci také volný čas pro sebe, který trávili většinou návštěvami na pokojích nebo hraním her. Užili si u toho spoustu legrace a zábavy.
Když bylo hezké počasí, vyrazilo se i ven, kde nejoblíbenější činností dětí bylo stavění
domečků v lese…
Bylo fajn sledovat, jak někteří navazují kamarádství s dalšími žáky, s nimiž se dříve
neměli důvod bavit, jak je možné, aby spolupracovala ve skupině dívka s chlapcem, jak
se má komunikovat s druhým, jak se omluvit nebo přiznat chybu…
Budeme věřit, že si z tohoto pobytu žáci neodvezou jen pěkné zážitky, ale i poučení,
jak spolupracovat s ostatními ve třídě i nadále, aby jim v třídním kolektivu bylo hezky
a vše fungovalo tak, jak má… Mgr. M. Mečířová, Mgr. A. Brožová, třídní učitelky 6. tř.

BesedA se šéfredAktorkou
čAsopisu MAteřídouškA
V pátek 20. září nás navštívila šéfredaktorka dětského časopisu Mateřídouška paní
Petra Slušňáková. Besedy se zúčastnili žáci 2. B a vybraní žáci 3. a 4. ročníku. Účelem bylo
seznámit děti s„novou tváří“ tohoto oblíbeného časopisu. Děti byly nadšené. Nejenom
že si odnesly dárek v podobě nejnovějšího čísla časopisu Mateřídouška, ale mohly také
samy otestovat křížovky, rébusy, spojovačky a dovědět se spoustu informací z říše zvířat
a lidí. Také získaly zajímavé informace o práci šéfredaktorky a celého redakčního týmu.
Mgr. Pavlína Ottová, třídní učitelka 2. B
24
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ekomládě 2019
V Hořicích v Podkrkonoší se ve středu 9. října 2019 uskutečnila soutěž Ekomládě 2019 s tématem Živá voda. Zástupci naší školy z 9. tříd rozhodně nezklamali.
Soutěžní klání zahrnovalo celkem 12 stanovišť s velmi různorodými úkoly. Ty se
zaměřovaly na matematické a fyzikální výpočty, chemické pokusy a poznávání organismů spojenými s vodou. Některé úkoly byly velmi náročné, některé na první
pohled jednoduché, ale záludné svým zadáním.
Celkový součet 86 bodů znamenal pro naše družstvo ve složení Bára Šulcová,
Eliška Olosová, Barbora Chrástová a Daniel Mečíř umístění na velmi pěkném 6.
místě s rozdílem 1 bodu od 5. místa a 11 bodů od místa prvního.
Děkuji všem za přípravu, velmi dobrý výsledek a reprezentaci školy!
Mgr. Jiří Zahradník

25
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projekt the Cooperation
krkonoše-tatry-karpaty
Od úterý 1. 10. do pátku 4. 10. jsme se zúčastnili zájezdu do naší partnerské obce Zuberec. Akce vznikla pod projektem The Cooperation Krkonoše-Tatry-Karpaty a byla financována fondem Visegradské čtyřky. Zájezdu se zúčastnilo 5 škol ze čtyř zemí.
Studenec, Vrchlabí (Česká republika), Kowary (Polsko), které mají partnerství s Vrchlabím,
domácí Zuberec (Slovensko) a Uglia (Ukrajina). Z každé školy jelo 14 vybraných žáků.
V úterý kolem šesté ráno se pro nás stavil autobus z Vrchlabí. Do Zuberce jsme dorazili přibližně v 17:30. Následovalo přivítání a krátká prohlídka zuberecké základní školy.
Poté následovala večeře a po ní diskotéka pro děti. Spali jsme v ubytovně blízko školy
a vedle fotbalového hřiště. A právě tam se dalšího rána konal turnaj kluků ve fotbale.
Holky hrály v tělocvičně vybíjenou. Na turnaji jsme dostali jeden gól, bohužel výherní.
Porazil nás tedy jenom Zuberec, ale v přátelské odvetě jsme vyhráli na penalty. Holky
svůj turnaj ve vybíjené vyhrály. Po obědě se konala přednáška pana profesora z Uglie
o tom, jak bychom měli prezentovat naši školu. Na základě toho si potom každá škola
připravila dvouminutovou prezentaci. Každá škola měla ještě nějakou aktivitu navíc, kte26
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rou měla zaujmout diváky. V našem případě to bylo krátké představení “Jak šel Trautenberk krást pivo ke Krakonošovi”, což byla parodie na večerníček Krkonošské pohádky.
Večer byla opět diskotéka. Další den jsme se jeli podívat na Roháče, což jsou největší
hory v okolí a měří více než 2000 metrů. Tam jsme se byli už minulý den projet vláčkem,
teď jsme ale jeli i lanovkou na vrchol, kde jsme viděli i sníh. Další zastávkou byl Oravský
hrad - jeden z největších na Slovensku. Zároveň jsme měli průvodkyni, která nám detailně popisovala historii hradu. Večer jsme šli do restaurace a mohli jsme si zahrát bowling
a vykoupat se v bazénu.
Poslední den jsme navštívili Muzeum oravské dědiny. Součástí byla i přehlídka tamních tanců a skanzen. Pak už následovala dlouhá cesta domů. Celý zájezd byl moc podařený a děkujeme všem učitelům, starostům a organizátorům za super akci.
Daniel Mečíř, žák 9. třídy

Všechny čtyři dny byly velmi podařené, Zuberec celou akci velmi dobře zabezpečil,
program pro žáky byl velmi bohatý, počasí nám i přes nepříznivou předpověď přálo,
jídlo bylo velmi dobré a bylo ho dost, žáci byli nadšeni a i přes některé jazykové bariéry
se skupinky z jednotlivých škol promíchaly a všichni se bavili. Myslím, že mohu za celý
pedagogický dozor (Mgr. Alexandra Brožová, Mgr. Petr Baudyš a Ing. Mgr. Veronika Plůchová) napsat, že i nám se na Slovensku líbilo a děkujeme za celou akci všem, kteří se
podíleli na jejím vzniku a realizaci.
Ing. Mgr. Veronika Plůchová
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OdbOrná geOlOgIcká exkurZe

berOun 2019
Pro tento školní rok jsme do výuky přírodopisu 9. tříd zařadili i odbornou geologickou exkurzi do Českého krasu.
Obě 9. třídy ve středu 25. září přijely
vlakem do Berouna. Odtud následoval přesun do lomu Plešivec. Na tomto místě žáci
pod vedením pracovníka Muzea Českého
krasu pana Pavla Bokra sbírali a určovali prvohorní zkameněliny, které se zde hojně
vyskytují. Mnohý starodávný organismus
tak skončil v batohu přítomných. Nakrátko
jsme také nahlédli do velkolomu Čertovy
schody a zhodnotili jeho vliv na krajinu.
Protože zbývala chvíle času, tak jsme využili naučné stezky Zlatý kůň. Ta nás zavedla do lomu Na Kobyle a taktéž
i provedla bývalou vyvážecí štolou.
Přesun do kempu v Karlštejně jsme si
zpestříli návštěvou zastávky Beroun-Zá28

vodí díky tomu, že jsme nasedli do jiného
vlaku, čímž jsme okořenili pracovní dobu
pracovníků Českých drah.
Procházka do okolí hradu Karlštejn pak
byla již jen příjemným zakončením dne.
Sluneční paprsky nás další den doprovodily do Císařské rokle. Zde jsme nejenom nalezli travertinová jezírka, ale i hojně
se vyskytující mloky skvrnité. Po krátkém
občerstvení jsme se přesunuli ze Srbska
přes Bubovické vodopády (tradičně již bez
vody) a Solvaovy lomy na vyhlídku nad
Svatým Janem pod Skalou, která mnohé
uchvátila. Osvěžení nám pak dodala i voda
ze studánky u kláštera. Procházka nazpět
do Srbska podél říčky Loděnice již byla příjemným zakončením dvou dnů naplněných prožitky.
Mgr. Jiří Zahradník
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den požární
bezpečnosti
Žáci IV. A navštívili koncem září v rámci programu Dne požární bezpečnosti Hasičský záchranný sbor v Jilemnici. Členové HZS se nám plně
věnovali a žáci získali mnoho poznatků o jejich
práci. Své zážitky a dojmy vylíčili ve slohové práci.
Žák Jaromír Bulušek svou slohovou práci doplnil
i zdařilou kresbou hasičského auta.
Za IV. A učitelka Šebková Marcela

putOvání 4. b dO pravĚku
V pátek 13. 9. 2019 se z žáků naší třídy stali pravěcí lidé. V kostýmech a pořádně rozcuchaní jsme se vypravili zažívat toto období k paní učitelce na zahradu. Rozdělili jsme
se do pěti skupin a pustili se do práce. Stavěli jsme chýši z nejrůznějších přírodnin, vyráběli dobové zbraně, tvořili hliněné nádoby a kreslili jeskynní malby. Skupina pravěkých
žen připravovala obilné placky, které jsme potom upekli na ohni. Někomu chutnaly, někomu ne, což byl i můj případ. Poté jsme vše uklidili a museli jít zpět do školy. Nikomu
z nás se moc nechtělo. To dopoledne jsme si všichni užili, všem se nám to moc líbilo a určitě si z tohoto období našich dějin budeme hodně pamatovat.
Míša Kuřík, žák 4. B
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v naší škOle třídíme baterIe,
chráníme tím přírOdu
Víte, co všechno se dá vyrobit z použitých
baterií? Je toho hodně, protože ze 100 kg baterií získáme recyklací 65 kg kovonosných surovin. Nejvíce zinku, oceli a manganu a dále
také nikl, olovo, kadmium, kobalt, měď, a dokonce v malém množství i stříbro. Tyto kovy
mají využití například ve stavebnictví, ale dají
se z nich vyrobit třeba nové popelnice nebo
také zinkové krémy a mastičky proti miminkovským opruzeninám, sklokeramické desky,
hudební nástroje, hračky nebo šperky.
Baterie poctivě sbíráme i u nás v Základní
škole Studenec. V minulém školním roce
2018/2019 jsme v rámci programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět vytřídili 473 kg
použitých baterií, což představuje 307 kg kovonosných surovin. Tato sběrová čísla nás
řadí mezi nejaktivnější školy v republice. Od
neziskové společnosti ECOBAT, která zajišťuje
sběr a recyklaci baterií v České republice,
jsme za naši činnost obdrželi Děkovný list.
A proč je recyklace baterií tak důležitá?
Důvod je jasný – jde nám o ochranu životního
prostředí. Pokud bychom baterie hodili do
běžného odpadkového koše, putovaly by
odtud do popelnice a pak na skládku. A protože baterie obsahují škodlivé látky, včetně
těžkých kovů, v přírodě by znečišťovaly ovzduší, půdu a vodu. Když však baterie odevzdáte u nás ve škole nebo s nimi ujdete pár
desítek metrů k jinému nejbližšímu sběrnému
místu, umožníte, aby byly předány k recyklaci.
A to je to nejlepší, co pro použité baterie můžete udělat. Dáte jim šanci na nový život – aby
z nich mohly vzniknout nové produkty.
Bez třídění a recyklace bychom všechny
již zmíněné kovy museli získat těžbou nero30

stných surovin. Jejich zdroje jsou omezené
a každá úspora má velký smysl. Především
proto bychom měli vždy dávat přednost opakovanému využití věcí před jednorázovou
spotřebou. A to platí obecně, nejen pro baterie. Myslete na to, když například budete
zvažovat, zda si koupíte pití do kelímku na
jedno použití, v PET lahvi či zabalíte svačinu
do igelitového sáčku, nebo dáte přednost
opakovaně využitelným obalům. Ukazujte
každý den, že NEJSTE LÍNÍ dělat něco pro životní prostředí. Začněte sami u sebe. Stačí
jednoduché, ale přitom velmi důležité věci.
Každá baterie, která je předána k recyklaci, se počítá. A jsme rádi, že touto cestou
i naše škola může přispět k ochraně životního
prostředí.
Za studenecký tým Recyklohraní
Ing. Mgr. Veronika Plůchová
a Mgr. Alexandra Brožová
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Beseda
se spisovatelkou

Jitkou Vítovou

Ve čtvrtek 26. 9. 2019 byl výjimečný den, protože k nám do školy přijela spisovatelka
Jitka Vítová. Pátou vyučovací hodinu jsme měli možnost jít na besedu s touto autorkou dětských knih. Dozvěděli jsme se, jak se taková kniha vyrábí a kdo všechno na ní pracuje, než
se dostane do obchodu. Napsala například knížku s názvem Květuška a Tesařík, kterou jsme
už dokonce v minulém školním roce celou přečetli a moc se nám líbila. Paní spisovatelka
nás seznámila i s dalšími svými příběhy, z některých nám četla ukázky, v jiných jsme vyhledávali odpovědi na její otázky. Ti nejrychlejší z nás dostali za odměnu obrázek. Její zajímavé
povídání se líbilo nejen nám, ale i dětem z ostatních tříd prvního stupně.
Za 4. B Anitka Galbavá a Barunka Trejbalová

týden české hračky
Žáci pátých tříd se vypravili ve čtvrtek 26. září 2019 na tematický projekt „Učíme
se za pochodu“. Tentokrát jsme navštívili horské středisko Harrachov a prošli jsme se
k vodopádu Mumlavy. Liščí stezka nás vedla lesem, který byl plný hub.
Hlavním programem však byla návštěva továrny dřevěných hraček Detoa v Albrechticích. V pracovních dílnách jsme
se zapojili do soutěže „Týden české
hračky“. Každý si sám vyrobil svou
hračku a čtyři nejlepší výrobky byly vybrány do celkového hodnocení. Jakub
Trejbal z V. B obsadil v kategorii 9–10 let
druhé místo. Počasí nám po celý den
přálo a spokojeni jsme se vrátili domů.
Mgr. Zuzana Venclová
31
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ŽAlý
Začátkem října vyrazili žáci 4. tříd na Benecko. V rámci projektu Učíme se za pochodu jsme chtěli poznat další část našich
hor.
Autobus nás zavezl na zastávku Benecko-Křížovky, odkud jsme již šlapali do
strmého svahu vzhůru k rozhledně. Bohužel nás po celou dobu doprovázel pan
Muhu, mýtický ochránce Jizerských hor,
který se nejčastěji zjevuje ve formě mlhy.
Náš Krakonoš jej asi pozval k sobě do Krkonoš na návštěvu. Mlha nás doprovázela až
na vrchol hory Žalý 1019 m. n. m. Vyšlapali
jsme 92 schodů na rozhlednu, která je vysoká 18 m, tam mlha ještě více zhoustla
a nebylo vidět vůbec nic.
Cestou žáci plnili zajímavé úkoly z oblasti přírodovědy – zopakovali si vše o houbách
a rostlinách, které se vyskytovaly kolem nás. Dokonce jsme procházeli vysokým kapradím, takže jsme si připomněli dobu dinosaurů. Místy foukalo, bylo lehce mrazivo, a tak
si cestu žáci zpestřili hledáním hub kolem cesty. A že jich bylo!
Pod rozhlednou zahnala hlad donesená svačinka od maminek a dodala dětem další
energii. U konečné lanovky Herlíkovice jsme si hustou mlhou ukázali směr, kde bychom
za pěkného počasí mohli spatřit vrcholky Krkonoš i s naší nejvyšší horou Sněžkou. Někteří žáci si zakoupili na vrcholu hory Žalý upomínkové předměty. Malý model rozhledny
nám ve škole posloužil ve výtvarné a pracovní výchově ke zhotovení obrázku. Zpáteční
cestu jsme zvolili kolem hotelu Žalý, kde si žáci ještě zaskotačili na dětském hřišti s průlezkami, skluzavkou a houpačkami a společně jsme si zahráli několik zábavných her.
Musíme pochválit všechny žáky, kteří na beneckou horu Žalý vystoupali i v takovém nepříznivém počasí. Ale každý přece již ví, že hory jsou u nás nevyzpytatelné a počasí se
rychle mění. Na zastávce zpět do školy již opět svítilo sluníčko a oteplilo se, navečer byly
vrcholky hor opět zalité slunkem. Pan Muhu se už jistě vrátil do svého domova v Jizerských horách.
Odměnou obtížného výstupu nám byl velký úlovek - dvě plné tašky krásných hub,
které si žáci ve škole rozebrali a odnesli domů k velké radosti všech maminek.
Za IV. A a IV. B M. Šebková
32
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knIhOvna
Zprávy z knihovny – přírůstky za třetí čtvrtletí 2019
Pro DoSPělé
Amanda Quick: Záhadný skvost
Bertrice Smallová: Divoká jasmína
Bertrice Smallová: oslnivá láska
Bertrice Smallová: Nalezení ztracené
lásky
Julia James: Na ostří nože
Soﬁe Sarenbrant: Druhý dech
František Kožík: Normální obraz srdce
Tess Gerritsenová: Poslední na řadě
Tess Gerritsenová: Závěje
Tess Gerritsenová: umři znovu
Rachel Abbottová: Spi sladce
Mary Higgins Clark: Celá v bílém
Mary Higgins Clark: Přede mnou se neschováš
Mary Higgins Clark: Únos
Pierre Lemaitre: alex
Paullina Simonsová: Měděný jezdec
Paullina Simonsová: taťána a alexandr
Paullina Simonsová: letní zahrada
Jana Poncarová: Podbrdské ženy
Petra Stehlíková: Naslouchač
Petra Stehlíková: Faja
M. C. Beaton: agatha raisinová a zločin
na ostrově
David Morrel: Stopy mizí v mlze
Pro Děti
egypt (prostorové leporelo)
hasiči jedou
Gilbert Delahaye: Martinka ztratila
svého pejska
Princezny (8x puzzle)
Jana Eislerová: Největší kniha babiččiných říkadel
Brian Morse: velká kniha pohádek

Jan Zahradníček: la Saletta
L. Smoljak, Z. Svěrák: Dlouhý, Široký
a Krátkozraký
L. Smoljak, Z. Svěrák: Dobytí severního
pólu
L. Smoljak, Z. Svěrák: blaník
Petr David: Za strašidly na hrady
Marcel Pagnol: jak voní tymián
George Orwell: tisíc devět set osmdesát
čtyři
Alexandr Solženicyn: Souostroví Gulag
Ken Kesey: vyhoďme ho z kola ven
Karel Kryl: Krylogie
Colin Falconer: Zběsilost
Haruki Murakami: Muži, kteří nemají
ženy
Madeleine Brent: Podvržené dítě
Anita Diamantová: červený stan
Régine Deforges: Modrý bicykl
Paul Piers Read: láska a revoluce
Romano Guardini: o živém bohu
Romano Guardini: Životní období
John Powell: Štěstí začíná uvnitř
Kateřina Lachmanová: o milosrdenství
František Lukeš: Celý život jsem se učil,
a přece jsem propadl

Anton Rákay: Pohádky o zvířátkách
Tony Wof: Zajíc a želva
Alfred Ledwig: bobek a lolek. atlas
světa
René Goscinny: asterix i–iv
Oscar Wilde: Šťastný princ a jiné pohádky
33
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pozvánka do knihovny
Kolem nás je podzim a pomalu i zimní čas. Dny se výrazně zkrátily a večery přímo lákají k posezení u knihy. Podzimní čas kolem nás. Pro některé z nás, i v nás. Tolik podzimů
jsme prožili, že se přiblížil nebo již nastal, i v našem životě. Kdysi trval čas plískanic neuvěřitelně dlouho, teď mi přijde, že jsou Vánoce na dohled, hned, jak se zbarví první list.
S přibývajícími roky se učíme vážit si času. Neříkám to ráda, protože většinou čtu "šmahem", co mi přijde na stůl, ale stává se, že občas otevřu takovou knihu, že lituji času, jež
jsem trávila čtením. A tak jsem se tentokráte snažila vybrat z nabídky knih takové, kde
jsem času rozhodně nelitovala. Těším se, že si přijdete do knihovny vybrat něco ke čtení
pro příjemné dlouhé večery. Co na tom, že si budeme muset rozsvítit, některé knihy dokáží přinášet světlo do našich podzimů.
Ludmila Tauchmanová
tIché rOky
alena Mornštajnová
Nejprve se nadechneme v okamžiku
narození,
jednou vydech- neme
naposled. A mezitím?
Žijeme !
Autorka nás provedla životními příběhy otce, dcery a lidí s nimi souvisejícími.
Svým slovem nám zprostředkovala intenzivní pohled a opět zdůraznila sílu slov, která
mají moc ničit, budovat, křivit, narovnávat,
způsobovat jizvy, hojit rány. Dočítala jsem
v noci, protože se mi od těch lidí nechtělo
odejít, a to i přesto, že mnohé bych si za přátele nevybrala.
Zaujal mě trochu jiný pohled na rodiny
přesvědčených komunistů i na osudy těch,
kteří v totalitním režimu doslova přišli o vše.
Dusivá atmosféra všeobecné propagandy
začíná být tak vzdálenou historií, že bych
knihy paní autorky bez váhání zařadila jako
"povinnou" četbu. Opět skvěle vypracované
psychologické profily. Nepřijetí při narození,
34

tápání mezi dobrem a zlem, kroky vedoucí
na cesty, které NIKAM nevedou …až se jednou ohlédneme, co uvidíme my? Kéž bych
svými slovy nikdy nezničila druhému možnost promluvit. Paní autorce moc děkuji.
Snad jen originální nápad končit stejnými slovy jednu kapitolu a stejnými začínat
druhou u mě vyvolával spíše rušivý dojem,
že se na těch slovech „zaseknu” v jinak strhujícím ději. Možná ale jde právě o to… u slov
se někdy zarazit a nepokračovat hned dál.
„Když se vynořil nad hladinu svého
smutku, svět, do něhož se vrátil, nebyl tím
světem, který znal…”
Ona melancholie k této knize určitě patří,
ale budeme stejní až ji dočteme . ., nebo se posuneme o kousek dál ?
hlas kukačky
hana Marie Körnerová
Hluboce lidské vyprávění o životě.
Moje oblíbená autorka s léty zraje jako
víno. Se slovy a krásnou češtinou to uměla
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vždy, ale přidává se postupně ten rozjezd na
hlubinu.
Příběh mi silou připomněl Heřmánkové
údolí, ale z nějakého, vlastně nepojmenovatelného důvodu, mě tento zasáhl ještě více.
Možná to bylo tou hrdinnou ochranou nového života i v bezvýchodných podmínkách.
Prožívání nelehkých osudů v nelehké době
a vnitřní síla . . . to je ta kombinace namíchaná
tak, že budu dlouho vzpomínat.
Paní spisovatelka se zmocní čtenáře
a hodí ho do temné noci, ve které utíkají obyvatelé Sudet mnohdy jen s tím, co mají na
sobě. Uvařit v takové situaci někomu čaj . . . .
nezachrání život, ale možná pomůže zachránit poslední kousek naděje.
Příběh je vyprávěn z pohledu dcery
i matky. Jak to bývá autorčiným zvykem, nechává nás nahlédnout do vztahů, které byly
dříve vnímané jako norma, a ve kterých bychom už dnes žít nechtěli. To celé zahalené
temnotou války. Četla jsem jedním dechem.
Nejvíce budu vzpomínat na Hedu. . . a to, jak
svůj život mohla dožít.
Autorčiny dobrodružné romance se čtou
velmi dobře, ale knihy, ve kterých zpracovává
osudy lidí v naší nedávné minulosti, jsou nezapomenutelné.
knIha
vZpOmínek
rowan Coleman
Knihu
jsem
dlouho
odkládala,
i když autorku mám
ráda. Naplnilo se
přesně to, co jsem tušila. Každý, kdo touto
cestou šel skrze tuto
nemoc někoho blízkého, ví, že se mu čtením těchto slov, připomenou chvíle, jež sám prožíval.

5 I 2019

Zároveň je to nesdělitelná zkušenost pro
ty, kteří netuší…
Dočetla jsem a musím s doznívajícími
emocemi uznat, že autorce se podařilo připomenou mi nově a ostře kdysi prožívané
chvíle. Ale také mi připomněla ty úsměvné
momenty a lásku rodiny a blízkých, bez
které by se to nedalo. Svým sdělením překonala propast nesdělitelného, protože podle
mě si i čtenáři bez osobních zkušeností, po
přečtení tohoto příběhu dokáží lépe představit, s čím se potýká nemocný Alzheimerovy choroby a jeho blízcí.
Hluboce lidské sdělení skrze zápisky od
členů rodiny v "knize vzpomínek", nám všem
ukazují, že život nekončí, i když nás něco
srazí až na dno, kde nelze ani dýchat. Život
si vždy najde cestu a láska se promění jen do
jiného skupenství. Musíme zkrátka jít dál, jak
nejlépe umíme.
Inspirace knihou Zápisník jedné lásky je
zřejmá, ale nevadilo mi to. Za happy end snižovat hodnocení nebudu, protože se
autorka pokusila nabídnout naději, a té je
nám v podobných chvílích třeba. Emoce se
mi budou ještě pár dní usazovat, ale co na
tom záleží?
„Oč jednodušší a méně bolestné by pro
všechny včetně mě samé bylo, kdyby se
moje tělo rozplynulo spolu s mojí duší. V takovém případě bychom všichni věděli, jak si
stojíme, doslova i metafyzicky. Nemám
zdání, jestli tahle myšlenka dává smysl, ale
mám radost, že si pamatuju slovo metafyzický. ”
„Provaz, který ji spojuje s realitou, je
tenký jako vlákno pavučiny a ztenčuje se
čím dál víc. Už brzo zmizí celá, ale domnívám se, že svět, do něž vpluje, pro ni bude
stejně skutečný jako ten náš, a to mě svým
způsobem uklidňuje. ”
35
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pOkrevní pOuta
angela Marsons
Hlavní vyšetřovatelka se mi pomalu
a jistě zapsala mezi
oblíbené postavy.
S přibývajícími slovy
této série odlupujeme vrstvy jejího
charakteru a já trochu překvapeně zjišťuji, jak se mi Kim před očima objevuje
jako hluboce lidská bytost, přes všechno
to, nebo právě díky tomu, co ji formovalo
v dětství.
Spletitý případ komplikuje mírný nesoulad
v týmu, příběh se dramatizuje skrze intriky
jedné postavy, kterou známe z předchozích dílů. Její návrat byl obohacením celkové atmosféry a kniha téměř nejde
odložit. Kéž by přátelé byli blízko, když
zdravý rozum balancuje na hraně.
První konfrontace s matkou po všech
těch letech. Skvělé! Autorku zazařuji mezi
oblíbené a už se těším na další díl.
Otevřený hrOb
angela Marsons
Série má pro mě
stoupající kvalitu. Příběh je svěže strhující,
bez hluchých míst.
Hlavní vyšetřovatelka
se nám čtenářům
před očima proměňuje a odkrývá další
a další vrstvy své osobnosti, mnohdy překvapivě soucitné a plné lidskosti. Určitě ji
prospělo, že má doma psa.
Její přítel a parťák svou trpělivostí a respektem prolamuje bariéry, jež kolem sebe
36

5 I 2019

vystavěla již kdysi v tragickém dětství.
Tentokráte se při vyšetřování záhadného
případu série vražd ocitáme na opravdu
nevšedním místě činu. Celý tým pracuje
s obrovským nasazením, aby byl zachráněna další unesená oběť - je to osobní i čtenář se s touto postavou seznámil
v předchozí knize.
Velmi dobře jsem se bavila a určitě doporučuji.
ZávĚje
tess Gerritsen
Na tento příběh
jsem se moc těšila,
protože jsem náznaky vytušila z dalších dílů. Proto,
pokud máte možnost, doporučuji číst
sérii postupně.
Strhující úvod, plno zvratů, napětí
střídá jen další zápletka, takže si čtenář
moc neoddechne. Maura statečně bojuje,
má sympatickou pomoc, zatímco její přátelé ztrácí a znovu nalézají naději. Škoda
zbytečných úmrtí, udivilo mě, že k těm
zvratům docházelo v průběhu knihy, kdy
už má čtenář „něco odžito” a najednou
…bum, vše je jinak. Trochu překombinované a chvílemi neuvěřitelné zakončení
s radostí odpouštím, protože jsem četla
v každé volné chvíli. Určitě doporučuji číst
ve vyhřátém pokoji. Bude vám zima! Zatím
nejlepší díl z těch, co jsem z této série
četla.
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sbOr dObrOvOlných hasIčů studenec

mladší dĚtI sOptícI
Psali o nás v novinách

37
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mladí hasIčI – starší

soutěže jaro, léto 2019

Mladí hasiči starší se schází každé pondělí od 17:30 do 18:30. Hlavní vedoucí je Lubomír Link. Jezdí s námi na soutěže v okolních obcích a účastníme se s ním i soutěží
Soptíkova poháru. Dále nám svůj volný čas věnuje Verča Vanclová, Barča Vanclová
a Lukáš Kalenský. Řidiče nám jednou dělal i Standa Votoček. Každou soutěž končíme na
zmrzlině, což nás děti motivuje k tomu, abychom jeli na další soutěž.
1. 5. čistá u horek
družstvo a obsadilo 3. místo a družstvo b 8. místo
8. 5. Kundratice (sop.)
vybojovali jsme 5. místo
11. 5. bozkov (sop.)
obsadili jsme 9. místo
19. 5. Semily (sop.)
náš výsledek stačil pouze na 19. místo
26. 5. Poniklá
Plamen – obsadili jsme 16. místo
15. 6. čermná
družstvo a skončilo na 5. místě a družstvo b 1. místě
22. 6. Dolní Kalná
obsadili jsme 5. místo
24. 6. Zakončení hasičáku Sluníčko nám rozehřálo koupaliště v Jičíně a večer jsme
si opekli buřtíky na chatě ve Studenci.
24. 8. horní Kalná
vyhráli jsme krásné 1. místo
31. 8. Ždírnice
domů jsme si odvezli krásné zlaté medaile
Za starší děti se soutěží účastní: Barča Bulušková, Zuzka Vanclová, Zuzka Tomášová, Dan
Lukeš, Radim Link, Janička Vanclová, Táňa Hamáčková, Jolča Kolářová, Natka Háková,
Kuba Vaníček, Tonda Bartoň, Petra Brožová, Ondra Vaníček, Tomáš Podzimek
Jana Vanclová
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sokolský výlet
Konec prázdnin je ve Studenci pro nejmladší školáky ve znamení sokolského tábora. Letos se zúčastnilo 37 dětí, pro které
devět vedoucích připravilo pestrý program. Děti se učily základům atletiky a orientačního běhu, čas byl věnován výtvarné
činnosti, jednu noc spaly v sokolovně (většina z nich prvně bez maminky a své postýlky). Třídenní tábor byl tradičně
zakončen v penzionu Trautenberk koupáním, palačinkou a předáním diplomů všem
dětem i vedoucím. Cílem celodenního výletu byla prohlídka mlýnu v Buřanech. Tam
jsme cestovali vlakem do Jablonce nad Jizerou a náročnou stezkou přešli do Buřan.
Buřany je malá horská osada, část
města Jablonec nad Jizerou v okrese Semily. Leží v nadmořské výšce 498 m v údolí
Františkovského potoka. Trvale zde žije 40
obyvatel. Tato horská vesnice je zajímavá
mnoha rekreačními objekty, rudými vřesovišti a zachovalým vodním mlýnem (dopo39
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ručujeme pro rodinný výlet). Buřany jsou také domovskou obcí paní učitelky Lídy Klingerové a třech sester, které se provdaly do Studence – paní Nedomlelové, paní Hákové
a paní Noskové (bohužel již zemřelé manželky pana V. Noska). První zmínka o Janatově
vodním mlýnu je datována rokem 1767 a jeho nejstarší dochovaná část – přízemí je
dílem stavitele Jana Bouzka ze Tříče. Rodina Janatova koupila mlýn v roce 1841 a vlastnila
jej a udržovala až do roku 2006. Během tohoto období se na mlýně vystřídalo několik
mlynářských generací. Areál mlýna tvoří vlastní mlýn, stáje, stodoly, kůlny, mléčnice, včelín, náhon a česle. K němu náleží i více než dvousetletý bukový les. Mlýn byl původně
dvoupodlažní. V roce 1881 došel k přístavbě mlýnice i podlaží a následně v roce 1913
byly provedeny i další stavební úpravy, které se do současnosti nezměnily. Vodní kolo
má dataci roku 1903. Bylo v provozu do roku 1919. Na jaře roku 1920 bylo nahrazeno
Francoisovou turbinou firmy Českomoravská Kolben – Daněk o výkonu 10 HP. Provoz
mlýna byl ukončen úředním výnosem 13. 8. 1951. Tento mimořádně dochovaný doklad
historie mlynářství z let 1767–1950 je v současnosti několikrát do roka otevřen veřejnosti. Mlýn je od roku 2014 národní kulturní památkou.
Jaroslav Hák a Madla Tauchmanová

posvícenský koláč
V sobotu 14. září se uskutečnil již 52.
ročník závodu v přespolním běhu ROAYL
BAY Posvícenský koláč 2019 ve Studenci.
Jeho součástí byl i 44. 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.
V letošním ročníku startovalo 538 závodníků (z toho 86 studeneckých) v 34 věkových kategoriích. Svým počtem
účastníků se jedná o jeden z největších závodů v přespolním běhu v rámci Libereckého kraje.
Vítězem veřejného závodu mužů Memoriálu Mirka Háka se stal Jan Kreisinger
z oddílu SK Studenec, který tento závod vyJan Štefan získal putovní cenu Květy Jeriové
hrál již potřetí za sebou.
pro nejlepšío studeneckého závodníka
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Putovní cenu Květy Jeriové-Peckové (cena pro nejúspěšnějšího závodníka našeho
oddílu) získal Jan Štefan, který ve své kategorii obsadil 2. místo. Jan Štefan tuto cenu získal již popáté v řadě.

PoSvíCeNSKÝ Koláč – NejÚSPěŠNějŠí StuDeNečNí ZávoDNíCi
JMéNO
aneta Chrtková
Gabriela háková
Marek Švehla
vojtěch lejdar
Filip Weiss
lukáš hamáček
antonín trejbal
alice Kosáčková
Štěpán Kuřík
ela Korotvičková
laura buďárková
barbora Chrástová
Markéta Štefanová
jan Štefan
jan Kresinger
lenka Soukupová

ODDÍL
Sokol Studenec
Sokol Studenec
MŠ Studenec
SK Studenec
Sokol Studenec
MŠ Studenec
Sokol Studenec
Sokol Studenec
Studenec
SK Studenec
Sokol Studenec
Sokol Studenec
Sokol Studenec
Sokol Studenec
SK Studenec
Studenec

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

KATEGORIE
Děvčata předškolní r. 2016 a mladší
Děvčata předškolní r. 2016 a mladší
Chlapci předškolní r. 2016 a mladší
Chlapci předškolní r. 2016 a mladší
Chlapci předškolní r. 2016 a mladší
Chlapci-benjamínci r. 2014 a 2015
Chlapci-benjamínci r. 2014 a 2015
Minižákyně r. 2012 a 2013
Minižáci r. 2012 a 2013
Žákyně nejmladší r. 2011
Žákyně nejmladší r. 2010
Žákyně mladší r. 2008
Žákyně starší r. 2005
Žáci starší r. 2005
Muži, junioři
Ženy, juniorky

Alice Kosáčková, 3. v závodě na 200 m
« Jan Kreisinger SK Studenec
před cílem
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Z těch úplně nejmenších závodníků dostává každý koláček za účast a od minižáků
pak obdrží v každé kategorii koláč první tři závodníci. Celkové výsledky je možné shlédnout na našich webových stránkách.
Něco málo z historie tohoto závodu (zdroj: Sborník vydaný roku 2016 u příležitosti
90 let lyžování ve Studenci): Když v roce 1968 si pár kamarádů šlo o studeneckém posvícení
zaběhat, tak netušili, že pokládají základ největšímu závodu v přespolním běhu. Tehdy Zdeněk Karásek, Jirka Horáček, Mirek Hák a Petr Janda byli v nejlepších letech a jejich proběhnutí
se změnilo v závod. Výsledky sice nejsou, pamětníci si však vzpomněli: 1. Jirka Honců z Horní
Branné, 2. Jirka Horáček a 3. Petr Janda. Příští rok to zkusili znovu, pozvali několik dalších
běžců, start a cíl byl na Horce u Prokopa. Proběhnutí nazvali Posvícenský kláč a aby to bylo
zajímavé, tak to byl již 2. ročník. A třetí ročník závodu v roce 1970 již byl závodem se vším
všudy – start byl u sokolovny, přebíhala se silnice a trať pokračovala na Horku a vracela se
zpět k sokolovně. Tehdy přeběhnout silnici bylo tak snadné! Za hasičárnu se závod přestěhoval v roce 1974, našla se trať 6 km dlouhá, která se bez větších změn běhá dosud. Pod promyšleným organizačním vedením Jaromíra Kloučka Posvícenský koláč rostl, počet
startujících brzo dosáhl pěti stovek. Od roku 1976 se závod mužů, na počest jednoho ze zakladatelů, nazývá memoriál Mirka Háka. Na putovním poháru jsou vyryta jména vítězů
mnoha českých lyžařských a atletických reprezentantů.
Jaroslav Hák a Madla Tauchmanová

lyŽAřskÁ příprAVkA

pozVÁnkA
Tělocvičná jednota Sokol Studenec nabízí dětem z 1., 2. a 3. třídy možnost všestranné tělesné výchovy v rámci lyžařské přípravky. Náplní společných tréninků
jsou základy atletiky, gymnastiky, různé hry a vše vrcholí v zimních měsících výukou pohybu na běžeckých lyžích.

tréninky jsou v úterý a v pátek od 15.00 hodin.
Děti by měly mít vhodné sportovní oblečení a obuv. Při špatném počasí jdeme
do sokolovny.
Na šikovné děti se těší naši trenéři:
Jaroslav Hák (jar.hak@centrum.cz)
Vladimír Junek (vladimir.junek@autojunek.cz)
Michal Hák (michal.hak@tiscali.cz).
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spOrtOvní klub
studenec
fotbal
Ve čtvrtém čísle Studeneckého zpravodaje se tradičně objevila bilance uplynulé sezóny a v době vydání tohoto čísla se již podzimní část sezóny 2019/2020 bude chýlit ke
konci. Těsně před zahájením sezóny proběhly ještě další přestupy v rámci SK Studenec,
mladší dorost posílil Štěpan Etnter ze Sokola Stará Paka, starší žáky Vlastimil Sladovník
z FC Dolní Kalná, naopak Miloš Pokorný přestoupil do FC Vrchlabí a Maja Constanze Klocek se vrátila do svého mateřského klubu Sokola Nová Ves.
Áčko potřetí v historii postoupilo do krajských soutěží a po slibném úvodu bojuje
s úzkým kádrem a efektivitou pohledné hry, kterou ve většině zápasů předvádí. Přesto
je po deseti odehraných kolech tým na sestupových příčkách, ale tým je určitě na
správné cestě.
dOsavadní výsledky a týmu
1. kolo:
Studenec – Lučany
2. kolo:
Přepeře B – Studenec
3. kolo:
Albrechtice – Studenec
4. kolo:
Hodkovice – Studenec
5. kolo
Studenec – Bozkov
6. kolo:
Studenec – Jablonec
7. kolo:
Plavy – Studenec
8. kolo:
Studenec – Harrachov
9. kolo:
Semily – Studenec
10. kolo:
Studenec – Velké Hamry B

3:1
2:2
4:1
3:1
2:3
3:1
3:3
2:2
3:1
2:4

Hylmar 2, Exner
Čech, Trejbal
J. Povr
Čech
Exner, Hylmar
J. Povr 2, Koudelka
Šritr, Exner, Jandura
Jandura, Exner
Exner
Exner, J. Povr
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Z ostatních týmů si zatím nejlépe vedou týmy starších přípravek a mladších žáků,
které vedou své tabulky okresního přeboru. S úplnou bilancí sezóny budou čtenáři Studeneckého zpravodaje tradičně seznámeni v posledním čísle.
PaedDr. Petr Junek

orientační běh
Před zahájením podzimní sezóny proběhla ještě celá řada vícedenních letních závodů. Desítka studeneckých závodníků se zúčastnila dalšího letního závodu, kterým byl
od 7. do 11. srpna 2019 pětietapový závod Orienteering Adventure ve Špindlerově
Mlýně. Pořadatelé využili beze zbytku rozmanitost terenů v bezprostředním okolím
Špindlerova Mlýna a nabídli závodníkům opravdu zajímavé zážitky.
První etapa využila pro sprint samotné centrum horského městečka. Druhá etapa
les kolem vleku Krakonoš mezi Špindlerovým Mlýnem a Svatým Petrem. Třetí etapa měla
start na Přední Planině, kam se jelo lanovkou. Tratě sbíhaly v prostoru sjezdových tratí
areálů Svatý Petr a Hromovka dolů k dolní stanici lanovky. Čtvrtá etapa byla na plochém
vrcholu Přední Planiny v krásném horském lese. Pátá etapa pak kromě okolí města nabídlo i unikátní terén v podobě starých koryt řeky Labe.
Ze studeneckých závodníků si vedl nejlépe Petr Junek ml., který zvítězil v mezinárodní konkurenci 36 závodníků v kategorii H35A.
Tradiční letní soustředění pod taktovkou šéftrenéra Ládi Hrubého proběhlo od 21.
do 25. srpna 2019 v Jizerských horách. Pět dní, devět tréninků, protahování, teorie, domácí kuchyně Penzionu Pod Severákem, to byla hlavní náplň srpnových dní pro skupinu
závodníků z podkrkonošských klubů. V okolí jsme proběhali všechny lesy křížem krážem,
takže nás na konci v horském terénu s žulovými balvany, srázky, kupkami, někde borůvčím nemohlo nic překvapit.
Dvě minivýpravy se zúčastnily posledních letních
vícedenních závodů, na tříetapové Ceně Východních
Čech si nejlépe vedla Majda
Chrástová, která si zásluhou
celkového třetího místa vyběhla licenci A. Druhé místo
v závěrečné etapě si připsal
Aleš Mühlbach v kategorii
H18. Majda Hrnčířová absolvovala městské vícedenní
závody Vienna o-challenge
ve Vídni a v elitní kategorii
obsadila 30. místo.
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První závody podzimní části sezóny rozdělily závodníky opět na dvě party. Jedna
půlka vyrazila až do Zlína na dva závody žebříčku A a ta druhá na Béčka a dva oblastní
závody do Chocně.
Cesta do Zlína byla hodně dobrodružná oproti ostatním. V polovině cesty se nám
porouchalo auto, a tak jsme museli řešit, jak se do Zlína dostaneme. Nakonec jsme si zajistili náhradní odvoz, ale bohužel někteří z nás již svůj start nestihli.
Závodilo se v docela kopcovitém terénu a smíšeném lese nedaleko obce Lukoveček.
Spali jsme v tělocvičně ve Zlíně, kde jsme si došli i na dobrou večeři. V neděli ráno se běžela krátká trať. Po celou dobu závodu pršelo, a tak to v lese dost klouzalo. Nejlépe se
dařilo Lukymu a Terce (16. a 13. místo)
Béčkaři běhali z větší části v kopcovitém terénu plném rýh a menších údolí. Les byl
smíšený s hustou sítí cest. V sobotu měli trať klasickou, na které se nejlépe dařilo Alešovi
Mühlbachovi, který byl druhý v kategorii H18B. Barča Chrástová byla 5. v D12C, Majda
Chrástová 9. v D14B. Nedělní krátká trať se nejvíce povedla opět Alešovi, který zvítězil
ve své kategorii. Skvěle běžela taky Eva Linková v kategorii D35D skončila druhá.
Další dva závody českého poháru pořádaly oddíly TJ Turnov a Slavia Liberec. První
z nich se běžel ve velmi náročném jizerskohorském terénu nedaleko obce Kořenov. V lese
byla spousta kamenů a borůvčí. Závod byl těžký jak mapově, tak kvůli náročné podložce
i fyzicky. Studenec postavil dvě štafety. Lépe se vedlo dorostencům (Honza Rücker, Aleš
Mühlbach a Luky Link), kteří se pohybovali na předních místech v průběhu celého závodu. Nakonec skončili 7. Dorostenky si vyběhly 13. místo.
Odpoledne se běžel sprint ve městě Český Dub. Pro elitní závodníky byl tento sprint
také sprint nominační na další kolo světového poháru. První část závodu se běžela po
sídlišti a pak v historickém centru města, na druhou část nás poslali do parku a zahrad.
Jednoznačně nejlépe běžela Terka Chrástová, která zvítězila v kategorii D18A. Výborně
běžel i Honza Rücker, který skončil třetí.
Nedělní štafety se běžely v docela odlišném terénu než ty sobotní. Ubylo kamenů a borůvek, přibylo kopců a delších postupů. Dlouhé byly nejen tratě v lese, ale i povinné úseky.
Na nedělní závod jsme postavili kromě dorosteneckých štafet také dvě štafety veteránské.
3 naše štafety se vešly do první desítky. O trošku lépe než kluci si vedly dorostenky (Vávrová,
Kejmarová, Chrástová). Vyběhly si 4. místo, kde je od medaile dělila jen minuta a půl. Rozhodně musím vyzdvihnout výkon Vandy Vávrové, která vyhrála svůj první úsek. Dorostenci
běželi také výborně, neboť skončili jen o jedno místo hůře než holky – pátí. Z nich nejlépe
běžel Honza Rücker, který v závěrečném pytlíku urval dva další soupeře. Kluci si tak vylepšili
o dvě místa svoje umístění oproti sobotě. Veteránky v kategorii D135 skončily také páté.
Letošní vrchol individuální sezóny pořádal na Maliníku nedaleko obce Janov nad
Nisou oddíl TJ Tatran Jablonec. Počasí pořadatelům vyšlo, a tak se na shromaždiště sjelo
přes 1200 závodníků.
Běželo se v dosti typickém jizerskohorském terénu s velkým množstvím kamenů, borůvčí klacků a samozřejmě kopců. Stavitelé tratí postavili velmi náročnou a dlouhou klasiku (hlavně tedy nedělní finále), ale neměli jednoduchý úkol, protože v lese bylo docela
dost cest, a tak museli trať stavět tak, aby nebyly všechny postupy „cestovky. “
45
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Oba dny závodníky čekala dlouhá cesta na start a mistrovské kategorie také karanténa. Z našeho oddílu se na trať vydalo 9 závodníků. Nejlepší výkony předvedli kluci
v H18 (Luky Link a Vítek Štefan), kdy oba skončili mezi nejlepšími šesti ve svém rozběhu
a zajistili si tak postup do nedělního finále. Další postupující byla Terka Chrástová, která
v rozběhu skončila pátá. Postup si taky vyběhli naši hostující závodníci Vanda Vávrová
a Honza Rücker. Při zkoumání výsledků jsme zjistili, že naši kluci patří mezi jednu ze dvou
štafet, kterým do finále A postoupili všichni 3 závodníci, což je určitě pozitivní před blížícím se Mistrovstvím ČR štafet. Do finále B pak ze Studence postoupily Janča Kejmarová,
Majda Hrnčířová a Verča Gallová.
V neděli se na trať tradičně vydali nejprve veteráni a závodníci finále B a C. Mistrovské
kategorie jsme pak mohli v centru závodu sledovat na velkoplošné obrazovce. Závod byl
velmi náročný a dlouhý, některé tratě byly dlouhé až moc. Kluci v H18A museli například
zdolat trať vzdušnou čarou dlouhou 9, 2km a přes 400 metrů převýšení. To zvládl Luky
Link, který skončil na 7. místě. Ještě lépe běžel Honza Rücker, který stejně jako na krátké
trati bral nepopulární 4. místo. Bramborové příčky nás na tomto mistrovství asi docela
přitahovaly, protože čtvrté z českých závodnic skončily i Terka Chrástová a Vanda Vávrová.
Podzimní sezóna oblastních závodu Východočeského poháru pokračovala 28. září
2019 v daleké Červené Vodě, kde pořádal
závod Sokol Žamberk. Dokonce se závody
spojily se závodem Hanácké oblasti, protože klubu ze Šumperka nevyšlo pořadatelství jeho závodu. Mezi necelou
tisícovkou závodníků se nejvíce dařilo báře
Chrástové v mladších žákyních (D12C),
která svoji kategorii vyhrála. Na stupně vítězů se dostali ještě Tomáš Chrást v H35D
a Petr Junek st. v H55D. Další závodníci si
buď vyběhli pěkná umístění, nebo si, zejména v kategoriiích dospělých a veteránů,
užili lesa. Tratě byly celkem dlouhé, takže
časy nad 60 minut nebyly výjimkou.
Letošní zakončení sezóny – Mistrovství republiky štafet a družstev – pořádal oddíl
SK Praga Praha u obce Tis u Blatna. Oproti loňsku ubylo stupňů na teploměru a sluníčka
na obloze. Běhalo se ve zvlněném terénu, ale žádné velké kopce tam nebyly, což byla
pěkná změna po nedávném mistrovství na klasické trati. V lese bylo hodně kamenů, celkem dost cest a stále se střídaly porosty.
Naše devítičlenná výprava vyrazila již v pátek. Bydleli jsme v luxusním penzionu v obci
Očihov se saunou, kulečníkem, pinpongovým stolem a krbem.
V sobotu jsme na start postavili 3 štafety (D18, H18 a MIX). Dorostenci i dorostenky měli
naděje poprat se o nejvyšší příčky. Kluci dokonce obhajovali titul vicemistrů republiky
46
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z loňského roku. Opět běželi dobře, ale
konkurence byla veliká. Po druhém úseku
to vypadalo na bronzovou medaili, ale po
menší chybě na posledním úseku skončili
6. Stejně tak dorostenky si vedly dobře,
v průběhu druhého a třetího úseku vylepšovaly svoje umístění a skončily také na šestém místě.
Na nedělní závod jsme se těšili ještě mnohem víc. Naše dorostenecké družstvo bylo
vypsáno mezi favority, a tak vybíhalo do
lesa s GPSkou na zádech. Vítek na prvním
úseku předával s minimální ztrátou na čelo
závodu. Ani jednu příčku neztratila Janča
na druhém úseku. Na Aleše čekal nejdelší
úsek, kde se celý závod rozhodl. Bohužel
Aleš chyboval, a i když jsme měli na posledních čtyřech úsecích skvělé běžce, velkou
ztrátu na čelo už nebylo možné dohnat.
Terka vyhrála svůj čtvrtý úsek a stahovala
příčky, Luky na pátém úseku běžel taky
skvěle, na úseku skončil třetí a taky vylepšil
umístění družstva. Šestý úsek běžela Aleš Mühlbach
Vanda, neběžela špatně, ale nepodařilo se
jí umístění vylepšit. Poslední úsek patřil
Honzovi. Věděli jsme, že před ním jsou
ještě družstva, která bychom chtěli a mohli
porazit. Běžel skvěle, na diváckém průběhu
byl asi minutu za pardubickým závodníkem. Bylo to napínavé, celý závod jsme fandili, ale tohle jsme prožívali ještě o hodně
víc. Ta radost, když se Honza vynořil z lesa
dřív než Pardubičák, byla obrovská, byli
jsme nadšení skoro tak, jako bychom byli
z medaile. Honza doběhl v druhém nejlepším čase na úseku a zajistil družstvu umístění na hezké 6. příčce.
Byli jsme tedy nejvyrovnanější oddíl v dorostu. Tři šestá místa za víkend určitě nejsou špatná, možná jsme čekali víc, ale
takový je orienťák. Podle mě si naši dorosLukáš Link
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Tereza Chrástová

tenci zaslouží, abych zmínila, že součet časů kromě třetího úseku měli lepší i než vítězné
družstvo z Kamenice. Na to se ale bohužel nehraje.
Vedle dorostenců startovali v Tisu u Blatna další tři studenečtí závodníci. Bára Chrástová,
Majda Chrástová a Šimon Buďárek reprezentovali Východočeskou oblast v žákovském
mistrovství jednotlivých oblastí. Nejlépe si vedla Bára Chrástová, která se svou štafetou
vybojovala přebornický titul pro Východočeskou oblast.
Celoroční výkony dorostenců byly započítávány do celostátní ligy klubů, ve které
studenečtí dorostenci obsadili celkové páté místo z 36 hodnocených klubů a stali se nejlepším klubem Východočeské oblasti, nechali za sebou největší český klub Lokomotivu
Pardubice i oba hradecké kluby:
1.
2.
3.
4.
5.

SK Žabovřesky Brno
OK Kamenice
OB Kotlářka Praha
TJ Turnov
SK Studenec

6.
7.
8.
9.
10.

OK 99 Hradec Králové
Tatran Jablonec nad Nisou
OK Jilemnice
Tesla Brno
SK Praga Praha
Majda Hrnčířová
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Jana Kejmarová

Vanda Vávrová

ostatní sporty
V lehké atletice si úspěšně vedli nejmladší žáci, kteří obsadili celkové třetí
místo ve sdruženém přeboru Libereckého
a Středočeského kraje. Z jednotlivců se nejvíce dařilo Báře Chrástové, Vojtěchu Kodymovi, Oldřichu Tomášovi a Viktoru
Konečnému.
Třetího vítězství v řadě dosáhl závodník
SK Studenec jan Kreisinger v Memoriálu
Mirka Háka a získal natrvalo pro SK Studenec putovní pohár. Na mistrovství ČR v silničním běhu na 10 km na populárních
Běchovicích doběhl v čase 32:51 na 11.
místě. Na otevřeném Přeboru Prahy vybojoval Marek Uvizl v běhu na 1 km třetí
místo časem 2:40,1.
Majda Hrnčířová
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Orel
studenecké mixy po jednadvacáté
V sobotu 31. srpna se sešlo 5 týmů, aby se utkaly již po jednadvacáté o pohár ze Studeneckých mixů. Již tradiční účastníky Orel a Sokol Studenec, Balvany z Jablonce nad Nisou
a Kongo z oblasti od Semily po Hořice doplnil letos tým Čisté u Horek. Družstva se utkala
každé s každým a hrálo se pouze na jednom hřišti u školy. Celý den nám přálo skvělé
letní počasí. Turnaj končil až po osmnácté hodině a byl opravdu zajímavý. Už po několika
utkáních bylo jasné, že o bramborovou medaili si to letos rozdají domácí Sokol a nováček
z Čisté u Horek. Naproti tomu do trojice bojující o kov nejcennější se po tradičních soupeřích (Orel a Kongo) propracoval tým Balvanů z Jablonce nad Nisou. Tento tým k nám
jezdí už léta. Jeho hráči zde přespávají od pátku až do neděle. Na prvních ročnících, kterých se účastnili, končili mezi posledními. Předloni už získali bronz a letos dosáhli na
vrchol, když ve finalovém utkání porazili 2:1 domácí Orly. Domácí tým tak neobhájil titul
z roku 2017, ale zápasy byly velice vyrovnané a bylo se opravdu na co dívat.
výsledky pořádajícího týmu:
Orel Studenec – Čistá u Horek
– Sokol Studenec
– Kongo
– Balvani Jablonec nad Nisou
50

2:1
2:0
2:1
1:2

(25:15, 20:25, 25:13)
(25:20, 25:12)
(25:27, 25:19, 25:20)
(25:17, 20:25, 19:25)
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Vítězný tým Balvani
Konečné pořadí:
1.
2.

3.
4.
5.

balvani jablonec nad Nisou
8:2
10
orel Studenec
7:4
8
(Jana Háková, Lenka Chrtková, Jana Nováková, Mirka Šikolová,
Michal Chrtek, Petr Mečíř ml. a Pavel Urban)
Kongo (z různých koutů)
6:4
8
Čistá u Horek
3:6
4
Sokol Studenec
0:8
0

Nejužitečnějším hráčem dle hodnocení ostatních týmů byl vyhlášen Michal Chrtek z pořádajícího týmu, nejužitečnější hráčkou pak jeho týmová parťačka Jana Háková.
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Tým Orel

Tým Kongo
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dětské odpoledne
ukončil déšť
V neděli 1. září jsme uspořádali již tradiční dětské odpoledne, kterého se jako každoročně zúčastnilo více než
100 nadšených dětí. Ty soutěžily o body, za které si
mohly následně „zakoupit” ceny, které i letos věnovali
studenečtí, ale také přespolní sponzoři. Nechyběla samozřejmě ani tradiční podpora ze strany obce Studenec,
studeneckých chatařů a krajské organizace KDU-ČSL.

Všem sponzorům ještě jednou
moc děkujeme. Díky jejich štědrosti se tato akce může stále
konat v rozsahu, v jakém ji už po
léta děláme. Aby děti nezmeškaly
začátek školního roku, akci ukončil téměř přesně na čas déšť.
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Zájem O taneční kurZ byl
nad Očekávání
Na základě zkušeností z jilemnického Vavřinečku jsme se pro letošní rok rozhodli uspořádat před letním bálem taneční minikurz. Dva víkendy před bálem se uskutečnily celkem
tři taneční lekce, které vedli zkušení tanečníci Renata a Tomáš Jindrovi. Kurz, který proběhl
v kulturním domě v Bukovině, absolvovalo celkem 12 tanečních párů. Nové poznatky si
zúčastnění vyzkoušeli hned následující týden na letním bále.

letní bál

s rekordní účastí
Skvělý večer jsme zažili v sobotu 21. září,
kdy jsme pořádali již 8. tradiční letní bál.
Nejen skvělá kapela, jedno profesionální
a jedno velice poutavé předtančení, ale
především fantastická rekordní účast více
než 300 lidí, kteří celý večer tančili a výborně
se bavili. To byl náš tradiční letní bál ve studenecké sokolovně. Pro letošní rok jsme
opustili původní termín začátkem září, abychom uvolnili místo v kalendáři krajským dožínkám. Ve 20:30 zazněla první skladba
54
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kapely Levou rukou band, která náš bál doprovází již 8. rokem a hned poté se zaplnil taneční
parket, který byl plný až do brzkých ranních hodin. Začátek večera ještě zpříjemnila dvě
předtančení. V tom prvním nám své taneční umění předvedli Renata a Tomáš Jindrovi sérií
standardních tanců. Druhé předtančení si připravila mládež ze Studence a okolí ve stylu filmových hitů uplynulých 100 let. Obě vystoupení byla oceněna bouřlivým potleskem nadšeného publika. V půlnoci proběhlo tradiční slosování sponzorských darů a dražba dortu,
který pro tuto příležitost připravila Martina Vaníčková. Ve 3 hodiny ráno zakončili bratři Pácalové bál tradičně neformálně třemi skladbami v baru. Závěrem bych chtěl ještě jednou
všem poděkovat za pomoc a sponzorům za podporu této akce. Pokud se nic nezmění, příští
rok se bude bál konat v sobotu 19. září.
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volejbalová sezóna začala
12. října vstoupily ženy do dalšího ročníku mistrovské soutěže. Výsledky prvních kol nebyly do uzávěrky Zpravodaje známy. Přineseme je v dalším Zpravodaji. Celá sezóna bude
opět velice náročná. Děvčata odehrají celkem 18 kol se silnými soupeři Královéhradeckého
kraje. Přijďte náš tým podpořit do studenecké sokolovny vždy od 10:00:
2. 11.
16. 11.
7. 12.

Orel Studenec – VK Hradec Králové
Orel Studenec – Sokol Bílá Třemešná
Orel Studenec – Sokol Třebechovice p. O.

Kompletní výsledkový servis můžete pravidelně sledovat na:
http://www. cvf. cz/souteze/soutez/?soutez=HK-Z1&skupina=HK-Z-1

stOlní tenIsté uŽ také ZačalI
Stolní tenisté začali již v úterý 1. října předehrávkou úvodního kola. Ti letos bojují opět
v 1. třídě okresního přeboru. Doma se však muži představí poprvé až 9. listopadu, kdy budou
hostit týmy Sokola Vesec „B” a Sokola Turnov „C” a dále 7. prosince, kdy přivítají SO Slaná
u Semil „A” a Sokol Semily „B”. Kompletní výsledkový servis můžete pravidelně sledovat na:
https://stis. ping-pong. cz/htm/soutez. php?id=3752&rocnik=2019&oblast=420608

Orelské pozvánky
Svatomartinský folkový večer se vzpomínkou na události před 30 lety připadne na sobotu 16. listopadu. Začínat budeme tradičně ve 20 hodin, 20 minut a 20 vteřin a k ochutnání
budou letošní mladá moravská vína. Večer doprovodí jako vždy ve stylu folk a country Figury.

výroční členská schůze se bude konat v pátek 10. ledna 2020.
Za jednotu Orla Václav Urban
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tenIsOvý klub

studenec

Tenisová sezona 2019 je za námi a opět jsme do soutěží poslali dvě žákovská družstva
(v okresní soutěži) a dvě družstva dospělých. Družstvo mužů a žen hrající krajskou soutěž
a družstvo mužů nad 55 let hrající okresní soutěž čtyřher. Za Novou Paku pak letos hostovala
poprvé Evička Chrtková v krajské soutěži babytenisu. Několik žáků se též účastnilo turnajů
organizovaných pomocí TK Studenec ve Vrchlabí a v Lomnici n. P.
Za družstvo mladších žáků nastupovali Kuba Kuřík, Sam Mečíř, Tom Urban a Monča Kuříková a měli velmi dobré výsledky. Skončili sice pátí ze sedmi, ale měli 12 bodů a na vítězný
Turnov ztratili pouhé dva body (jedna výhra), což ukazuje, jak byla soutěž vyrovnaná.
Celkové pořadí: TK Turnov, Tenis Nová Paka, TC Jičín, Spartak Vrchlabí, TK Studenec, TK
Lomnice n. P., Sokol Horní Branná.
Družstvo starších žáků se v též vyrovnané soutěži umístilo na místě posledním, šestém.
Nicméně drobné úspěchy by se tu také našly. Například poražení Lomnice n. P. (která byla
celkově třetí) i remíza s Vrchlabím. Za starší žáky hrál Dany Mečíř, Jonáš Novotný, Tina Suchánková, jednou vypomohla hostující Tina Ulvrová. Na začátku sezony se bohužel zranila
Lucka Pekárková a byla tak vyřazena na všechny zápasy.
Celkové pořadí: TK Kruh, TK Semily, TK Lomnice n. P., TJ Lázně Bělohrad, Spartak Vrchlabí,
TK Studenec
Družstvo dospělých hrající východočeskou krajskou soutěž skončilo na 4. místě z šesti.
Za družstvo nastupovali pravidelně tito hráči: Martin Kuřík, Alan Sturm (Kunčice n. L.), Michal
Chrtek, Jan Albrecht, Lenka Chrtková a Eliška Plecháčová. Neméně důležitou součástí byla
však výpomoc náhradníků: Martin Štěpánek, Denisa Kadavá, Tomáš Pelc (H. Branná) a Honza
Tichý (též H. Branná).
Celkové pořadí: Sokol Horní Branná, TK Lomnice n. P., Tenis Nová Paka B, TK Studenec,
TJ Lázně Bělohrad C, TK Semily B.
V soutěži čtyřher se naši borci nad 55 let umístili na 6. místě z devíti. Na soupisce jsme měli
tyto hráče: Zdeněk Kobrle, Jan Klemš, Josef Junek, Vít Kuřík, Miroslav Vondráček a Pavel Bělka.
Celkové pořadí: Tj Lázně Bělohrad, TK SCIO SC Jilemnice, TK Turnov, TK Semily, TK Lomnice n. P., TK Studenec, TC Jičín, TK Žuliánka Jilemnice, Tenis Nová Paka
V srpnu (10. 8.) jsme jako klub uspořádali exhibiční turnaj ve dvouhrách mužů Studenec
OPEN. Tento turnaj byl uspořádán se společensko-sportovním úmyslem, abychom tu viděli
pěkný tenis v příjemné atmosféře s občerstvením. Napůl pro hráče, napůl pro diváky a celá
akce se vydařila též napůl. Dopoledne bylo úžasné plné pěkných zápasů, přišlo i dost diváků, ale na odpoledne se zatáhlo a závěrečné bitvy se bohužel odehrály za deště a bez diváků. Zvítězil zaslouženě Jan Šmidrkal z Nové Paky, který ve vyrovnaném zápase za
drobného deště porazil Vaška Rygra z Horní Branné těsně v tie-breaku. Turnaje se zúčastnilo
osm hráčů, hrálo se na jeden set ve skupině a následně pavouk z osmi hráčů až do finále.
Pokud se nám povede příští rok sezvat podobná sestava jako letos, uspořádáme podobný
trunaj znovu a budeme rádi za hojnou diváckou podporu.
Michal Chrtek
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váŽné nehOdy
v lIbereckém krajI výraZnĚ klesají
Za prvních osm měsíců letošního roku vyšetřovala Policie ČR na území České republiky celkově 69 970 dopravních nehod. Při těchto nehodách přišlo o život 352 osob. Ve
srovnání s loňskými prvními osmi měsíci se jedná o meziroční nárůst obětí o 9 osob.
V Libereckém kraji naproti tomu sledujeme velký pokles usmrcených i těžce zraněných.
Za leden až srpen letošního roku byla Policie ČR v Libereckém kraji volána k celkem 3 096
dopravním nehodám. To představuje sice meziroční nárůst o celých 191 nehod, následky
však byly výrazně nižší. O život na silnicích v Libereckém kraji přišlo 5 lidí a 44 osob bylo
těžce zraněno. Došlo k 730 lehkým zraněním. „Oproti stejnému období roku 2018 evidujeme
výrazný pokles následků dopravních nehod. Do konce srpna evidujeme o 7 usmrcených
osob méně. O 21 klesl také počet těžce zraněných osob“ uvádí Jan Polák, koordinátor bezpečnosti silničního provozu Libereckého kraje.
Nejvíce nehod s vážnými následky eviduje Liberecko. Celkem v tomto okrese došlo k 1
287 nehodám, při kterých bylo 26 lidí těžce zraněno a jeden člověk zemřel. Následuje Semilsko s 428 nehodami, 2 usmrcenými a 8 těžce zraněnými. Na Českolipsku evidují 907 dopravních nehod, 1 usmrcenou osobu a také 8 těžce zraněných osob. Jablonecko hlásí 747
nehod a 2 těžce zraněné osoby.
Meziročně o 39 nehod více nehod zavinili v Libereckém kraji řidiči motorových vozidel
– celkem 2 225. Zvěř a domácí zvířata byla označena za viníky u 668 nehod. Zde evidujeme
výrazný nárůst o 170 případů. Řidiči nemotorových vozidel zapříčinili 108 nehod a chodci
29 nehod. V 34 případech byla na vině závada pozemní komunikace. Alkohol či drogy asistovaly u 168 nehod. To je ve srovnání s předchozím rokem méně o 12 případů.
V Libereckém kraji proběhla v letošním roce řada preventivních programů. Liberecký
kraj, Tým silniční bezpečnosti, Policie ČR a další partneři se věnují především dopravní výchově dětí. Letos již společně realizovali přes 50 akcí ve školách a školkách. V letošním roce
byl také opět realizován velmi populární program pro motocyklisty „Učme se přežít“. Ten
běží již od roku 2010 a postupně se rozšířil i na další místa do republiky. „Pro příští rok plánujeme několik dalších kurzů pro motocyklisty. Hodnocení, které máme k dispozici od odborníků, hovoří o jejich jednoznačném přínosu pro motocyklisty. Budeme se také opět
věnovat dalším preventivním programům. Nejvíce tradičně dětem a dopravní výchově“
uvádí Jan Sviták, náměstek hejtmana pro rezort dopravy, investic a veřejných zakázek.
Jan Polák
Koordinátor bezpečnosti silničního provozu
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na co dbát na podzim
ZdravOtní Záchranná sluŽba lIbereckéhO kraje
Uklidili jste už kola, přezuli auto na zimní pneumatiky a pomalu kontrolujete, zda máte
seřízené vázání a nabroušené lyže? Než přivítáme zimu, je třeba pořádně se připravit na
dlouhé večery a tmavá rána. A samozřejmě i na topnou sezónu.
Z pohledu Zdravotnické záchranné služby bude ale asi příprava vypadat trochu jinak.
Nezajímá nás až tak, zda máte revizi všech svých plynových spotřebičů nebo zda jste stihli
dokoupit dřevo na topení. Byli bychom ale rádi, abyste doma měli nainstalovaný hlásič oxidu
uhelnatého. To je plyn, který zabíjí. Jen loni jsme k případům otravy oxidem uhelnatým vyjížděli téměř třicetkrát, v některých případech byla nutná hospitalizace postižených a několikrát museli být dokonce převezeni do speciální komory. Hlásič, který nosí na oblečení
připnutý naši řidiči, přitom přítomnost nebezpečného plynu vždy velmi rychle odhalil.
Pořízení toho domácího je záležitostí několika stokorun – pokud je koncentrace oxidu
uhelnatého v domácnosti nad normou, hlásič vás alarmem upozorní.
Další noční můrou Zdravotnické záchranné služby jsou špatně oblečení chodci.
Ačkoliv u dětí se situace zlepšuje, na oblečení
i tašky většinou reflexní prvky našívají samo
výrobci, u dospělých a zejména seniorů
tomu tak není. Pokud se tedy pohybujete
venku za snížené viditelnosti, nezapomeňte
si připnout reflexní pásky nebo jiné prvky.
Vaši viditelnost zvýší několikanásobně – zatímco v tmavém oblečení je chodec viditelný
na vzdálenost cca 18 metrů, s reflexními
prvky je to až 200 metrů.
S prodlužujícími se večery a ubýváním
sluníčka záchranářům přibývá také výjezdů
k lidem s psychickými problémy a depresemi. Psychiatrické nemoci, jako je například
demence či schizofrenie, se staly třetím nejčastějším důvodem pro výjezd záchranky –
podle statistik je to zhruba 45tisíckrát ročně.
A proto – neuzavírejte se do sebe, komunikujte se svým okolím a těšte se na jaro!
Michael Georgiev – ZZS LK
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