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Vážení spoluobčané,
letošní rok byl pro nás všechny rokem výjimečným, který od svého začátku vykazoval
známky něčeho, co se objevilo v jiných částech světa a dalo se předpokládat, že je pouze
otázkou času, kdy se něco takového přenese do naší země, našeho kraje, naší obce a případně i našich domácností. Tento rok byl výjimečný i z pozice kalendářních čísel a možná
i proto bude lépe zapamatovatelný pro naše děti a další generace, které si všechny přijatá
omezení díky nemoci Covid-19 budou v budoucnu připomínat. Proto chci poděkovat
zdravotním sestrám, lékařům, záchranářům, ošetřovatelkám, pečovatelkám, pracovníkům
v sociálních službách, policistům, hasičům, prostě všem, kteří v této situaci zůstávají
v první linii přes zvýšenou míru rizika, kterou podstupují a kteří už několik týdnů pracují
za hranicemi svých možností. Děkuji také všem dobrovolníkům, ať už pomáhají kdekoliv,
kde je to potřeba. Poděkování patří také hygienikům, kteří dělají vše možné i nemožné
pro zvládnutí situace, kdy je denně nově pozitivně testovaných několik set lidí a trasují
se stovky dalších kontaktů.
Na tomto místě se Vám snažím již čtrnáct let bilancovat vždy právě končící kalendářní
rok. Toto období bylo pro nás všechny nezapomenutelné již zmíněnou pandemií, která
více, či méně zasáhla do životů každého z nás, ale také ukázala, jak je kdo z nás silný,
a především, jak se každý jedinec dokáže s touto situací morálně vyrovnat.
V řeči daňových čísel nebude pro naši obec tento rok příznivý. Z důvodu všech vládních omezení, přijatých opatření a snížení ekonomiky má naše obec (stejně tak jako jiné
samosprávy) propad na daňových příjmech okolo 22 %. Děkuji všem podnikatelům, kteří
svoji živnost mají nadále registrovanou v naší obci a nepřehlásili se například do Prahy,
kde pravděpodobnost finanční kontroly je daleko menší než právě ve Studenci. Část jejich
odvedených daní je tak součástí našeho rozpočtu, a i díky tomu se naše obec může nadále rozvíjet. Tento propad však mohl být i daleko větší, jelikož Vláda ČR nejprve obcím
sebrala jejich finanční prostředky z důvodu, že obce jsou lepší hospodáři než stát a mají
dostatek peněz. Zde se však ukázala síla, jakou mají samosprávy napříč celou Českou republikou a jak je důležité, že je i naše obec členem Svazů, které mohou připomínkovat
vládní nařízení. Finanční prostředky ve výši více jak dva milióny korun nám tak byly
během několika týdnů vráceny.
Daňové propady však naše obec v letošním roce dokázala mnohonásobně nahradit
svojí rekordní úspěšností v podobě čerpání dotačních prostředků, které jsou pro naši
obec historicky nejvyšší. Díky tomu jsme nemuseli přijmout zásadní opatření a opět se
ukázalo, jak je důležité, že jsme v minulosti hospodařili s přebytkovým rozpočtem
a máme tak finanční rezervy pro svůj další rozvoj.
Rok 2020 byl pro nás všechny zásadním i z pohledu všech investičních akcí, které nejenom ze strany obce probíhaly na našem území a opět zvýšily prestiž tohoto místa z pohledu nezaujaté osoby, či firem, které nás během roku osobně navštíví, nebo naší obcí
pouze projedou. Upřímně, je to jeden z momentů, který mi vždy udělá velkou radost,
když ho slyším od někoho jiného. Postupem času si také uvědomuji, jak moc bylo důležité
loňské rozhodnutí obecního zastupitelstva schválit naší největší investiční akci v novo3
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dobé historii obce, přístavbu ZŠ a MŠ Studenec. Osobně to vnímám za rozhodnutí v hodině dvanácté, jelikož by bylo v letošním roce daleko složitěji prosaditelné z důvodu situace, která nás všechny ovlivnila, a kde nikdo neví, co nás čeká dál. I zde je potřeba ještě
jednou všem zastupitelům poděkovat, většina se rozhodla tak, jak se rozhodla, díky tomu
stavíme a věřím, že nejenom neočekávaně získané dotační prostředky ukázaly, že jsme
se vydali správnou cestou. O dalších našich investicích Vás průběžně informuji v našem
Zpravodaji v průběhu roku. Sami víte, co připravujeme, co realizujeme a také víte, že těch
záležitostí není zrovna málo.
Toto psaní Vám vždy píšu na závěr roku, jako poděkování za společné soužití v aktuálním roce, a především jako navození té správné adventní atmosféry. Velkému počtu
z Vás jsem vždy popřál osobně při naší slavnosti Pohoštění obecní polévkou a o to víc
mě mrzí, že jsme ji museli pro letošní rok zrušit. Na začátku jsem uvedl, že takto poslední
číslo Zpravodaje začínám psát po čtrnácté. Musím Vám však také napsat, že ho takto píšu
naposledy. O tom ale na jiném místě a v jiném článku tohoto Zpravodaje. Třeba podobné,
další bilancování, Vám již bude takto psát někdo jiný.
Přijměte z mé strany upřímné poděkování za společný kalendářní rok s pořadovým
číslem 2020, který byl pro nás všechny velkou zkouškou, jak v neočekávané situaci dokážeme obstát. Díky tomu se zde ve velkém počtu objevili šikovní a ochotní lidé, kteří
tady nejenom žijí, ale především chtějí raději pomoci druhým, než aby dostáli všem svým
vlastním povinnostem. I díky nim jsme zvládli vypořádat se s kritickým úsudkem některých spoluobčanů, kteří se bojí doma něco říci, ale na veřejnosti si vše potom vynahradí
a rozumí zcela jistě úplně všemu.
Děkuji za veškerou Vaši podporu. Děkuji za práci všem, kteří usilují o společné dobro
nás všech, pro které je – stejně jako pro mne, naše obec srdeční záležitostí. Děkuji za
pomoc všem z Vás, kteří pomáháte tam, kde můžete a umíte a kde je to potřeba.
Přeji Vám dostatek sil, odhodlání a především soudržnosti. Zůstávejte pozitivní a dávejte prosím na sebe pozor. Pokojné svátky vánoční a úspěšný celý rok 2021 naplněný
především zdravím a pokorou Vám přeje
Mgr. Jiří Ulvr, Váš starosta

O workoutových hříštích se dočtete na straně 6
4
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Zprávy ObecníhO úřadu
Přístavba ZŠ a MŠ Studenec
Práce na stavbě probíhají tak, abychom
stavbu zastřešili, osadili okna, zateplili
a mohli v zimních měsících pracovat uvnitř
budovy. Pokud se vše podaří, tak tímto splněným harmonogramem prací by měl stavební jeřáb svoji činnost ukončenou.
V současné době probíhají jednání o jeho
dalším působení (případném využití pro
naši stavbu), které by nám mohlo pomoci
a zároveň nemělo žádný finanční dopad.
V souladu s touto stavbou také běží postupné vypořádávání dotačních podmínek
a zároveň nám začínají přicházet prostřednictvím Ministerstva financí první platby
z přidělené dotace. Čas neúprosně utíká,
ale věřím, že vše zvládneme v daném termínu splnit. Děkuji Vám za to, jak se o tuto
stavbu zajímáte a fandíte nám.
Mgr. Jiří Ulvr, starosta

16. října 2020

15. listopadu 2020

5
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Workoutová hřiště ve Studenci a v Zálesní Lhotě
V úterý 20. října jsme začali s realizací
nových workoutových hřišť v obou našich
obcích. Ze snímků je již vidět v jakých konkrétních místech se budou nacházet,
a také jaká bude jejich skutečná velikost.
Trochu jsme si museli „vyhrát“ s nerovností
terénu, ale věřím, že finální podoba udělá
radost každému zájemci těchto míst pro

Další investice
letošního roku
V loňském druhém a třetím vydání našeho Zpravodaje jsem Vás informoval
o podané žádosti o dotaci a následném
úspěšném získání finančních prostředků
ve výši 34 558 Kč na opravu pomníku
Hynka Tauchmana ve Studenci, který se
6

volnočasové aktivity. Po technologické
přestávce v současné době čekáme na
zlepšení počasí a venkovních podmínek
(podmáčený terén), následovat bude
montáž konstrukcí, zhutnění podkladové
vrstvy a na závěr přijde pokládka EPDM
granulátu.
Mgr. Jiří Ulvr, starosta
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nachází v poli v lokalitě Kubikovska. Dnes
Vám přináším pohledy před a po rekonstrukci. Výsledek je znatelný a věřím, že potěší každého z nás.
Ve druhém čísle letošního Zpravodaje
jsem Vás informoval o opravách dvou místních komunikací asfaltobetonovým povrchem v Zálesní Lhotě, které proběhly
v jarních měsících letošního roku. V podzimních měsících jsme rovněž dokončili
dvě plánované rekonstrukce cest ve Studenci, které byly provedeny štěrkovým povrchem.
Mgr. Jiří Ulvr, starosta




Oprava cesty u rybníka

Oprava cesty u č. p. 127

Oprava hřbitovního plotu
u kostela sv. Jana Křtitele
ve studenci
V loňském šestém vydání našeho Zpravodaje jsme Vás informovali o opravě hřbitovní zdi a části plotu u kostela sv. Jana
Křtitele ve Studenci. Také jsme Vám slíbili,
7
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že letos budeme s opravou pokračovat.
Sliby se mají plnit, a tak z fotografií vidíte
nová dřevěná pole, tak i nově opravené
schodiště ze spodního přístupu na hřbitov.
Mgr. Jiří Ulvr, starosta

reKOnstruKce ČOv u ZdravOtníhO středIsKa
V příštím roce na jaře se chystáme vyměnit
zařízení původní ČOV u zdravotního střediska.
Stávající ČOV je na hranici životnosti a jen s vyšší
mírou údržby je provozuschopná. Z tohoto důvodu byla zpracována projektová dokumentace
a podána žádost o stavební povolení, které jsme
již obdrželi. Na začátku tohoto roku jsme zároveň požádali Liberecký kraj o dotaci z oblasti
podpory Ochrany vod a rozvoj vodohospodářské infrastruktury – Program vodohospodářských akcí. V žádosti o dotaci jsme uspěli a získali
finanční podporu ve výši 566 333, 61 Kč.
Ing. Martin Mühlbach, místostarosta

ŽIvOtní JubIlea našIch ObČanů
ČerVenec 2020
92 let
Jaromír Klouček, Studenec 12
90 let
Jarmila Strnadová, Zálesní Lhota 197
85 let
Alena Machová, Studenec 78
Věra Stránská, Studenec 230
80 let
Miloslav Erlebach, Zálesní Lhota 137
75 let
Anna Vondráková, Studenec Rovnáčov 13
Jaroslav Nedomlel, Studenec 328
Marie Závišková, Zálesní Lhota 107
Jitka Šulcová, Studenec 112
8

70 let
Zdeněk Horáček, Zálesní Lhota 122
Zdeněk Albrecht, Studenec 224
SrPen 2020
91 let
Miluše Háková, Studenec 322
80 let
František Horáček, Studenec 199
75 let
Naděžda Zajícová, Studenec 304
Václav Beneš, Studenec 74
70 let
Vladimír Lipský, Zálesní Lhota 183
Dana Mašková, Studenec 255
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Září 2020
80 let
Jindřich Synek, Studenec 359
Rainer Kreisl, Zálesní Lhota 55
70 let
Vlasta Dejmková, Zálesní Lhota 53
Jiří Kuřík, Studenec 217
Václav Šabata, Studenec 351
Bohuslav Sedláček, Studenec 295
Jiří Tomáš, Zálesní Lhota 21
Zlatou svatbu oslavili manželé Věra a Miloš
Hermonovi, Zálesní Lhota 30.
říjen 2020
92 let
Božena Strnadová, Studenec 346

6 I 2020

85 let
Vlasta Jechová, Studenec Rovnáčov 57
Lidmila Jiranová, Studenec 177
80 let
Jan Kuřík, Studenec 21
Marcela Troppová, Studenec Rovnáčov 63
Věra Bourová, Studenec 105
75 let
Marie Medlíková, Studenec 163
70 let
Karel Vancl, Studenec 253
LiStoPaD 2020
Zlatou svatbu oslavili manželé Jana a Milan
Dejmkovi, Zálesní Lhota 35.
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví
a hodně životní pohody do dalších let.

Za aloisem Kuříkem
Vážení čtenáři Studeneckého zpravodaje, dovolte nám, abychom si zajisté i s většinou
z Vás společně vzpomněli na Aloise Kuříka, s nímž se před několika dny mohli vzhledem
k současné situaci rozloučit jen ti nejbližší. Určitě si ho Studenečtí nejvíce pamatují jako
prvního studeneckého „porevolučního“ starostu. Přijal tuto výzvu na žádost společného
shromáždění občanů a nečekala ho žádná lehká práce. Společně s místostarostou Jiřím
Ježkem převedli zadlužený rozpočet obce do kladných čísel, s vyhovujícím kompromisem vyřešili problematiku obecního majetku a restitučních nároků, dotáhli do zdárného
konce převedení Rovnáčova z martinického do studeneckého katastru a stabilizovali
chod obce jako samosprávného celku. V nelehkých jednáních mu ku prospěchu napomáhala jeho přímá a někdy neústupná povaha.
Obdobně jako mnozí občané si na něho vzpomněli i členové Sportovního klubu Studenec. Dlouholetý brankář týmu dospělých, který svou postavou budil respekt nejen
u všech protihráčů, trenér nově obnoveného týmu dorostu v polovině sedmdesátých
let a především první trenér nově založeného týmu mladších žáků v letech 2003 až 2005.
Nejen Studenečtí, ale především přespolní si ho připomenou jako chovatele a spoluorganizátora Krakonošovy tržnice v Roztokách, určitě si na něj se spoustou různých situací
vzpomenou i ti, kteří se s ním setkali na různých místech v zemědělství.
Milý Lojzo, ještě jednou Ti za vše děkujeme a vážíme si toho, že jsme s Tebou mohli
být v některých kapitolách Tvého života společně.
Za SK Studenec Petr Junek, za obec Studenec Jiří Ulvr
9
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Kalendář aKcí ve studencI a Zálesní lhOtĚ v rOce 2021
Datum
8. 1.
30. 1.
leden/únor
leden/únor
Únor

Název akce
Místo konání
Pořádající
Výroční členská schůze
Orlovna
Orel Studenec
Hasičský bál
Sokolovna
SDH Studenec
Závody na pytlích
Lyžařský vlek
T. J. Sokol Zálesní Lhota
Závody na lyžích
Lyžařský vlek
T. J. Sokol Zálesní Lhota
Přebor ČOS v běhu
Studenec
Sokol Studenec
na lyžích, veřejný závod
/Závodní tratě Benecko
Únor Dětský karneval
Višňovka
T. J. Sokol Zálesní Lhota
20. 2. Výroční členská schůze,
Višňovka
T. J. Sokol Zálesní Lhota
Poslední výkop
13. 2. Masopustní šibřinky
Sokolovna
SK Studenec
14. 2. Dětský maškarní bál
Sokolovna
Sokol Studenec
leden/březen Studenecká štafeta
Areál u sokolovny
Sokol Studenec
30. 4. Pálení čarodejnic
SK Studenec
30. 4. Pálení čarodejnic
Fotbalové hřiště
T. J. Sokol Zálesní Lhota
8. 5. Běh vítězství,
Sokol Studenec
Strážník – náměstí
přespolní běh
Mölkky, zabíjačka,
Orel Studenec
15. 5. pohádkový les
Orlovna
15. 5. Pouťové posezení
Hasičárna
SDH Zálesní Lhota
29. 5. Studenecké míle
Amfiteátr Studenec Obec Studenec
26. 6. Studenecké hudební léto Amfiteátr Studenec Obec Studenec
27. 6. Studenecká fotbalová pouť Fotbalové hřiště
SK Studenec
červen Dětský den
Fotbalové hřiště
T. J. Sokol Zálesní Lhota
červen Sokolský výlet
ČR
Sokol Studenec
červenec Turnaj v nohejbale
Fotbalové hřiště
T. J. Sokol Zálesní Lhota
Srpen Sokolský tábor pro děti
Sokolovna
Sokol Studenec
21. 8. Dětské odpoledne
SDH Zálesní Lhota
Studenecké Mixy
Orel Studenec
28. 8. – volejbalový turnaj
Orlovna
29. 8. Dětské odpoledne
Orlovna
Orel Studenec
Posvícenský koláč
Sokol Studenec
11. 9. – přespolní běh
Za hasičárnou
4.–5. 9. Celostátní závod v orientačním běhu
SK Studenec
18. 9. Velký letní bál
Sokolovna
Orel Studenec
16. 10. Posvícenské posezení
Hasičárna
SDH Zálesní Lhota
13. 11. Svatomartinský večer
Orlovna
Orel Studenec
Výroční členská schůze
T. J. Sokol Zálesní Lhota
listopad + Poslední výkop
Višňovka
27. 11. Rozsvícení stromku
MŠ Zálesní Lhota
T. J. Sokol Zálesní Lhota
4. 12. Obecní polévka
Amfiteátr Studenec Obec Studenec
prosinec Turnaj v líném tenisu
Sokolovna
Sokol Studenec
30. 12. Výstup na Strážník
Odchod od sokolovny Sokol Studenec

STUDENECKÝ-ZPRAVODAJ-6-1120-48+4.qxp_Sestava 1 11.12.20 10:04 Stránka 11

Studenecký zpravodaj

6 I 2020

Za Inge procháskovou
Ve smutných podzimních dnech navždy odešla za svými blízkými lhotecká rodačka
Inge Prochásková. „Štěstí je to jediné, co můžeme dávat, aniž bychom to měli.“ Tento
citát anglického spisovatele Marka Rutheforda uváděl její medailon v cyklu vzpomínek
v rámci projektu Paměť národa a plně vystihoval její osud. I řada učitelů studenecké
školy měla to štěstí, že se s ní mohla setkávat a o jejím pohnutém a bohatém životě si
povídat.
https://www.pametnaroda.cz/cs/prochaskova-ingeburg-1925
Za studeneckou školu s vděčnou vzpomínkou její bývalí kolegové

Vážení občané Studence a Zálesní Lhoty,
v minulém čísle našeho Zpravodaje jsem Vám shrnul výsledky letošních voleb
do krajského zastupitelstva. Díky nim i Vaší podpoře mne tyto výsledky postavily před další rozhodnutí, které nebylo vůbec jednoduché. Vyjednávání o budoucích koaličních partnerech a obsazení devítičlenné krajské rady trvala
několik dní. Výsledkem však bylo, že mi právě jedno z těchto míst bylo nabídnuto.
Seriózní mi přišlo svolat zastupitele na pracovní poradu, kteří by měli o této
situaci vědět mezi prvními, a především se však na tomto jednání společně poradit a najít ze současných zastupitelů budoucí možnou starostku, či starostu,
který by byl ochoten dovést obec do nejbližších komunálních voleb, které se
uskuteční na podzim roku 2022.
Za podstatné považuji to, že zde máme někoho, kdo je ochoten převzít
funkci starosty. I tento postoj a ochota mi ukázala, že nabídku mám přijmout
a vydat se tak na další cestu. Mým přáním je, aby ve Studenci i Zálesní Lhotě
pokračoval spokojený život občanů a věřím, že s novým vedením naší obce
tomu tak bude.
Důležité je říci, že neodcházím hned. Budu se snažit úřad předat tak, jak mi
ho předal můj předchůdce František Tauchman a snažit se, aby to většina z Vás
na základě svých žádostí a připomínek nepoznala. Budu i nadále zastupitelem
obce a díky tomu novému vedení obce nápomocen. Podle zmíněné koaliční
dohody je podmínka funkci starosty předat během prvního pololetí příštího
roku. Nový starosta, či starostka tak zde bude nejdéle od 1. 7. 2021.
O tom Vám ale konkrétně napíšu v některém dalším vydání našeho Zpravodaje. Do té doby buďte na sebe opatrní. Budu se na Vás a na opětovné osobní
setkání s Vámi těšit v lepších časech, až pomine tato epidemiologická situace.
Mgr. Jiří Ulvr, starosta
11
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Výlety do studenecké
V dnešním pokračování výletů do studenecké minulosti se zastavíme u Jana Fejfara,
zakladatele textilní továrny ve Studenci. Budeme citovat ze sborníku, vydaného k oslavě
šedesátých narozenin komerčního rady továrníka Jana Fejfara v září 1939 jeho zaměstnanci. Fotografie pocházejí od firmy Foto
Hák, Nová Paka.
Sborník je sepsán s velkou poetičností
a květnatostí, dýchá z něj úcta a respekt
k Janu Fejfarovi, ale také vlastenectví, láska
k rodnému kraji, zbožnost, poctivost, úcta
k práci a k rodičům. Sborník je uveden slovy:
Vše mizí. Jen stopy naší lásky a práce zůstanou.

Rodný domek továrníka Jana Fejfara
12

Pod zalesněným Levínem, zadržujícím severní větry, přilepila se na stráň vesnička
Podlevín. Malé domky rozsadily se kolem
cesty a po stráních se táhnou horská políčka,
dávající jen chudou obživu. Jeden z těchto
domků na pokraji vísky, nesoucí popisné
číslo 33, zvláště nás přitahuje. Nedaleko
něho na kamenném kříži visí Kristus. Před
křížem stojí vysoká dřevěná zvonička. Třikrát
denně, ráno, v poledne a večer vycházela
matka ke zvoničce, sejmula provaz a v mozolných rukou rozkývával se zvonek.
A v tomto domku, kde vroucí zbožnost
a svatá trpělivost prosté české maminky dovedla se přenésti přes smrt pěti milovaných
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34 I Jan Fejfar
bez jazykové úpravy

dětí a přes ztrátu majetku vírou ve slova, že
„co Bůh činí, dobře činí“, narodil se manželům Fejfarovým druhorozený syn Jan. Stalo
se tak 22. srpna roku 1879. U jeho prosté kolébky v nejranějším věku hořely již hromničky, které měly dětské dušičce posvítiti na
cestu do věčnosti. Životní svíce však tentokrát nedohořela. Malý Jan, o jehož životě
bylo již pochybováno, měl se velmi čile
k světu a jeho nebojácnost, výbojnost a překvapující energie postavila ho brzy v čelo
vesnických kluků ve hrách i darebnostech.
Nejstarší dcera Františka zemřela v plném
rozkvětu 24 let, třetí dítě, syn Josef s malířským nadáním byl povolán na věčnost před
vstupem do oktávy. Dalším pochovaným dítětem byl osmiletý František , jehož čtyřletá
nemoc rozrývala srdce milující matky. Čtvrtý
křížek v řadě byl postaven nad 17letou Toničkou a pátý nad půl rokem starým Alfonskem.
Mateřské srdce, probodené tolika dýkami,
v pokoře a víře sklánělo se beze slov výčitek
před Ukřižovaným a prosilo o požehnání pro
ty, kteří zůstali, pro Jana a Marii.
Janovi bylo 13 let, když se rodiče přestěhovali do domku čp. 39, po několika dalších letech se stěhovali do Nové Paky.
Jan vychodil měšťanku. Měl se učiti hodinářství, ale řídící učitel pan František Hartl poznal Janovu otevřenou hlavu, jeho píli,
svědomitost a houževnatost. Doporučil Jana
Sternově tkalcovně ve Staré Pace, kde mladý
Fejfar byl přijat za praktikanta. Jan musil
v zimě, v létě již kolem 5. hodiny ranní vyjíti
z domova, aby již před šestou byl na místě.

Továrník Jan Fejfar ve svém mládí
Zřídka opouštěl továrnu před osmou večer,
po deváté přicházel unaven domů. Přešel
rok perné, úmorné práce. V továrně si oblíbili
čiperného chlapce a doporučili rodičům, aby
dali hocha do „Němec“ (jak se tehdy říkalo
některým částem Sudet) na „handl“, aby se
doučil němčině. V obci Svatý Petr v Krkonoších ztrávil Jan rok od 16 do 17 let.
Po návratu do Sternovy tkalcovny se Jan dostal do technické kanceláře. Jeho bystrosti
protivila se šablonovitost a nezáživná úřed13
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nická dřina, se kterou se tehdy pracovalo.
Jan jal se přemýšleti, jak si práci usnadniti.
Sestavil si různé tabulky, které svým přehledem byly mu výborným pomocníkem. Místo
únavného, opakujícího se počítání stačil mu
jediný pohled na tabulku. Jeho vynalézavost, přemýšlivost a bystrost však probouzela u ostatních úředníků jen nelibost. Jan
Fejfar byl brzy platově prvním po řediteli, ale
hmotný zisk jej nemohl uspokojiti, nýbrž jen
a jen výsledek dobře vykonané práce, které
se zde v nepochopení kladly zbytečné překážky. Jan Fejfar začal proto uvažovati o zbudování vlastního podniku.
V té době byl již Jan Fejfar šťastným otcem
několika dítek. Oženil se ve 24 letech, pojav

Rodina továrníka Jana Fejfara z roku 1923
14
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za manželku Antonii Suchardovou ze Staré
Paky. Klidný rodinný soulad byl mu v jeho
rozhodování velkou oporou.
Po dobře uváženém plánu ke skutku nebylo
nikdy u Jana Fejfara daleko. Zažil ještě
mnoho hořkostí a trpkostí, aly vydržel. Později často připomínal svým spolupracovníkům, že „zpravidla práce pořádně vykonaná
nevyžaduje si větší spotřeby času, než práce
ledabylá“, sám se však již ve Sternově tkalcovně přesvědčil, že vyžaduje mnohem
méně času. Nedal se znechutit nelibostí
svých kolegů a pracoval dále podle svého systému, který mu dával to nejdůležitější, co
v té době pro své plány potřeboval, totiž dostatek volného času. Jan Fejfar měl nejcen-
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nější bohatství: bystrou hlavu, pracovité
ruce, plnou důvěru svých spolupracovníků
a později společníků Františka Fejfara a Jana
Mládka a těžce nastřádané úspory. S tímto
kapitálem začal. Po delším hledání získal získal pozemky a vybudoval tkalcovničku s 58
stavy, zaměstnávající 40–50 dělníků. Závod
již byl v chodu, když Jan Fejfar dal výpověď
a srdečně a přátelsky se rozloučil se svým zaměstnavatelem.
Tuto krátkou črtu z mládí muže, který se
svou pílí a houževnatostí vzdor všem překážkám postavil mezi nejpřednější, není možno
zakončiti jinak, než vzpomínkou na jeho rodiče. Matka, která položila jeho povaze nejkrásnější základ, byla hluboce věřící žena,
která se dovedla přenésti přes všechny
strasti tohoto slzavého údolí a sama duševně vyrovnaná, uměla pvzbuzovati a síliti
a pomáhati všem kolem sebe. Láska a oběti,
které přinesla svým dětem, daly se splatiti
zase jen láskou, která jí byla přinášena v plné
míře. Dcera po kruté ráně, která ji stihla
úmrtím milovaného manžela, vrátila se
domů, kam v každé příhodné chvíli spěchal
i syn. Maminka, ač trpěla dlouhou nemocí,
zachovala si až do poslední chvíle svůj
úsměv, který zveličoval drobné životní radosti a zmenšoval boly. Zemřela v 82 letech.
Otec Jana Fejfara byl řezbářem a pozlacovačem, jeho krásné práce zdobí mnohé
z chrámů naší vlasti. Pro jeho upřímnou a veselou povahu měl ho každý rád. Pracoval až
do poslední chvíle a ve vysokém věku 95 let
dopřálo mu milostivé nebe klidného odchodu ze života.
Oba rodiče Jana Fejfara odpočívají spolu na
novopackém hřbitově pod velkým křížem
s Ukřižovaným, dílem to Mistra sochaře Ryby
z Jičína.
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V r. 1910 byla tedy založena textilní továrna ve Studenci a zdárně se rozvíjela. Ani
1. světová válka nezastavila výrobu, protože Janu Fejfarovi se podařilo získat zakázky pro armádu. Ve dvacátých letech se
firma rozšířila o cihelnu v Kruhovce, vlastní
přádelnu lnu v Kalné Vodě u Trutnova,
v Rovnáčově byl postaven obytný dům pro
zaměstnance, administrativní budova, byl
položen základní kámen Nového Studence, k továrně byl přistaven nový pracovní sál pro 80 stavů, vybudovány
rybníky, zakoupena bývalá továrna na cikorku na Horkách. Jan Fejfar podnikal
cesty do Spojených států amerických, kde
prosazoval na trhu český len a zajišťoval
zakázky pro export. I v době hospodářské
krize dokázal odbyt udržet, studenečtí dělníci nezůstali bez práce. Život továrny byl
provázán s životem obce, v r. 1927 byl Jan
Fejfar zvolen starostou obce a v této funkci
setrval deset let.
Firma dosáhla největšího rozmachu ve
druhé polovině třicátých let. V r. 1937 pracovalo ve studenecké tkalcovně 316 stavů, poháněných el. proudem z vlastní elektrárny,
zaměstnáno zde bylo 700 pracovníků. Výrobky byly vyváženy do zahraničí, hlavně do
Ameriky, poptávka byla velká i na domácím
trhu – firma vlastnila několik prodejen
v Praze a v dalších velkých městech. Obrat
v r. 1937 byl trojnásobný oproti roku 1934.
Jak se takovýto obrovský hospodářský
úspěch podařil?
Podívejme se opět do sborníku z r. 1939, do
jeho oslavných a poetických vět:
Kraj, jehož chudobu ověnčil Bůh tolika přírodními krásami, naplnily české ruce a české
mozky v harmonické souhře pod taktovkou
úspěšného dirigenta, velkoprůmyslníka
Jana Fejfara, písní požehnané práce.
15
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Průmyslník, který nezná oddechu, nad novými úkoly
Tvrdý a neradostný byl život obyvatel Studence před založením továrny. Od roku
1910 je osud obce spjat s osudem závodů
a to k jejímu prospěchu. Hvězda úspěchu,
která září nad továrnou, je dobrou hvězdou
celé obce.
Není náhodou, že právě ve Studenci pozdraví Vás velký nápis: „Len, vzácný dar přírody“. Opomíjený len našel v Janu Fejfarovi
neúnavného průkopníka využití svých dobrých vlastností, a dík jeho soustavné činnosti
byly trvanlivost, ssavost a přirozený lesk lnu,
jediné české textilní suroviny vedle konopí,
opět hodnoceny. Uvážíme-li, že rozšířením
a stoupající oblibou lněných tkanin podporovala se především domácí produkce, pak
pochopíme, že byl Jan Fejfar z těch nemno16

hých, kteří v nejtěžších dobách světové krise
dovedli čeliti nezaměstnanosti. Tato jeho
průkopnická činnost ve lnářství pokračuje
dále při zakládání České přádelny a tkalcony
lnu v Jilemnici, jejímž byl prvním a dlouholetým předsedou. Práce tov. Jana Fejfara na
tomto úseku je oceňována zvláště dnes, kdy
i náš horský kraj zvýšeným pěstováním lnu
získává další možnosti ke svému rozkvětu.
Každý, kdo jen trochu dovede hospodářsky
myslit, ví, co znamená, když např. v roce
1937 bylo ve Studenci vyplaceno na mzdách
v tkalcovně a v cihelně a na Horkách v konfekci přes 6 miliónů korun, jaké je to obrovské zvednutí životní úrovně ve Studenci
i okolí, jaký prospěch má z těchto peněz, většinou hodnotných devis amerických, státní
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pokladna a samozřejmě i samosprávné
svazky, především studenecká obec. Více
než 500 000 K bylo mimořádně vynaloženo
na rozkvět Studence v době Fejfarova starostenství – a to bez zatížení jediného haléře
dluhu!
Co znamená pravidelný příliv peněz ve
formě dělnických mezd, poznaly ty obce
a města, kde za textilní krise minulých let
byla zavřena továrna. Nedostatek peněz
rázem byl patrný nejen v dělnických rodinách, ale i v celém hospodářském životě
města i okolí, trpěli obchodníci, živnostníci,
cítili to i zemědělci. Tuto trpkou zkušenost
Studenec neprodělal, neboť velkoprůmyslník Jan Fejfar nelitoval nikdy obětí a neznal
překážek, jeho energie rostla právě v dobách
odbytových nesnází. Studenec nezůstal
nikdy bez práce.
Byla to soutěž na největším trhu světa, ve
Spojených státech severoamerických,
a zápas se státy hospodářsky daleko silnějšími, které tov. Jana Fejfara nutily, aby vyráběl na nejmodernějších strojích co
nejracionelněji a nejúčelněji. Zajistil-li studenecké práci podkrkonošských textiláků vedoucí místo v Americe, zvítězil jen
obdivuhodnou organisací výroby a kvalitou
výrobků.
Jako starosta obce sledoval tov. Jan Fejfar
velkorysou politiku obecní, zaměřenou na
příští rozvoj obce, kterou chtěl míti po
stránce hospodářské, kulturní i po stránce
veřejné výstavnosti a ladné úpravnosti vzornou obcí vlasti. Žel, že nedostalo se mu vždy
plného pochopení.
A zde přicházíme k dalšímu krásnému rysu
velkoprůmyslníka Jana Fejfara, k jeho pochopení pro spolupráci s dělnictvem. Bylo
by však nespravedlivo zdůrazňovati jen
hmotné výhody a zapomínati na nepopira-
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telný zisk mravní. Na obecně prospěšných
zásadách vzájemné spolupráce, v upřímné
dohodě zaměstnavatele a zaměstnanců byla
ve Studenci vykonávána práce, která je ctí
českému jménu I v dalekém zámoří, vyrostly
zde kvalifikované šiky textilního dělnictva,
které snesou soutěž se státy hospodářsky
daleko silnějšími. Vědomí dělníka, vysvobozeného dokonalými stroji od pracovní dřiny
a soustřeďujícího svou inteligenci na výkon
stroje, není vědomím otroka, nybrž radostným vědomím užitečného a uvědomělého
příslušníka národa, který zvyšuje jeho hospodářskou vyspělost a upevňuje bilanci své
rodné země.
Ruční tkadlec, jehož celá rodina při úmorné
až 18hodinové práci si vydělala sotva na
chudou obživu, patří ve Fejfarově kraji minulosti. Životní úroveň zaměstnanců firmy Fejfar a Mládek při 8hodinové pracovní době
nedá se s minulem naprosto srovnávati.
Když v kritických letech jinde se zavíraly továrny, velkoprůmyslník Jan Fejfar napjal
všechny síly, aby provoz udržel. Když všeobecně byly snižovány mzdy pod náporem
odbytové krise, velkoprůmyslník Jan Fejfar
jich nesnižoval. Firma se stará o dělníky postavením rodinných domků, umožňuje jim
úvěrem různé akce, zřídila pro ně sportovní
hřiště a sportovní klub. Dělnictvu je určena
také tovární knihovna.
Za své vynikající zásluhy na hospodářském
poli byl továrník Jan Fejfar jmenován
v r. 1923 komerčním radou, v r. 1927 pak bursovním radou a později i censorem Národní
banky Československé, fil. V Trutnově.
A při všech činech komerč. rady Jana Fejfara
vidíte tu zlatou nit, která se vine celým životem úspěšného podnikatele: bez velkého
povídání rozkročiti se co nejšíře na českém
pomezí, zajistiti jej hospodářsky, neboť
17
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podle Havlíčka „Čechové budou vždy platiti
tolik, kolik budou míti ve svých hlavách
a kapsách.“
Fejfarova práce jako průmyslníka i jako starosty obce je vzorným příkladem, jak i chudou obec možno zvelebovati a učiniti ji
radostným a šťastným domovem všech jejích obyvatel dobré vůle. A před očima Vám
zatane nádherná vidina, jak by kvetoucí
a šťastná byla celá naše vlast, kdyby každá
obec i vesnička česká měla muže činu, průkopníka její lepší budoucnosti, který má
nejen dobrý plán, ale dovede jej i provésti
k obecnému blahu.
Dále jsou ve sborníku vylíčeny oslavy šedesátin Jana Fejfara, které proběhly 21. srpna
1939. Byly opravdu velkolepé, stovky lidí
s lampiony se shromáždily v průvodu u továrny, hrála hudba, zazněla národní hymna,
na domech vlály prapory. Zazněly mnohé
projevy, byly předány dary, vrcholem večera
byl ohňostroj. Zaměstnanci zaslali svému šéfovi telegram tohoto znění:
„U příležitosti vzácného jubilea Vašich šedesáti skláníme se s obdivem a úctou před
Vaším velkým dílem, naplněni jsouce radostí, že výsledku této plodné práce dožíváte se v plném zdraví a svěžesti. Jest naším
srdečným přáním, abychom i v budoucnu
mohli po dlouhá léta společně s Vámi zdárně
spolupracovati ještě s větší láskou a oddaností.“
O šedesátinách továrníka Jana Fejfara psaly
místní listy „Krkonošský obzor“ a„Týden horských okresů severočeských“, ale také celostátní tisk, Národní noviny a Národní listy.
Mnoho významných osobností posílalo své
gratulace a slova uznání.
Zaměstnanci a jeho blízcí složili několik
básní, zde je jedna z nich:
18

Závěrem už jenom stručně zmíníme další
osudy Jana Fejfara. V r. 1941 zemřel jeho syn
ve věku 22 let, zahynul při automobilové nehodě v Peru, kde připravoval obchodní expanzi otcovy firmy. Také Fejfarova manželka
zemřela, poté se Jan Fejfar znovu oženil. Po
skončení 2. sv. války firma obnovila export
svého zboží a výroba se znovu rozvíjela.
V r. 1948 byla firma znárodněna, Jan Fejfar
byl zatčen a na několik týdnů zavřen do vězení. Později nesměl pracovat, neměl žádný
zdroj obživy a dožil ve velmi nuzných poměrech. Zemřel v r. 1964.
Ze sborníku „Vzpomínáme života a díla Jana Fejfara“ vybrala H. Soukupová.
Citované ukázky jsou ponechány v tehdejší podobě, bez jazykové úpravy.
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Zprávy
Zš a mš studenec
Při zahájení letošního školního roku jsme si společně přáli, aby proběhl bez uzavírání
škol a dalších komplikací. Neuplynuly ani dva měsíce a vzhledem k zhoršující se epidemiologické situaci byly školy opět uzavřeny.
I když se studenecká škola na případné uzavření škol připravovala, byl tento časný
krok překvapením i pro ni. V průběhu prázdnin a na začátku školního roku bylo v potřebném rozsahu doplněno potřebné vybavení pro distanční výuku včetně vytvoření
zápůjčního fondu pro žáky. Dalším přípravným krokem mělo být stanovení společné
platformy distanční výuky pro druhý stupeň Pedagogové se seznamovali s jednotlivými
variantami, které přicházely v úvahu. Uzavření škol však stanovilo nutnost rychlého rozhodnutí a vzhledem k možnosti propojit školní informační systém s platformou Microsoft Teams byla zvolena tato varianta.
S celoplošným zavedením distanční výuky se však objevily další problémy, nedostačující datové připojení ve škole a částečné zahlcení školního informačního systému Školaonline. Jeho propojení s Microsoft Teams trvalo jejich technikům namísto několika dní
několik týdnů. Datové připojení ve škole bylo řešeno jeho dalším posílením.
A tak se po počátečním problémech distanční výuka ve studenecké škole rozběhla,
i když jsme si vědomi toho, že všichni nejsou s její kvalitou a jejím způsobem plně spokojeni. Setkali jsme s mnoha názory, radami, žádostmi a doporučeními, které jsou často
ve vzájemném rozporu. Jednotliví vyučující se snažili o co nejužší spolupráci s rodiči
včetně individuálních konzultací a navzájem se s dětmi obohacovali při objevování distanční výuky. Škola zapůjčila žákům více než tři desítky tabletů a ve spolupráci s T-Mobile
nabídla SIM karty s neomezeným objemem dat.
V souvislosti s tímto způsobem výuky se pochopitelně objevila řada diskusí o dalším
směrování výuky a školství vůbec. Domnívám se, že drtivá většina studeneckých učitelů
považuje distanční výuku pouze za jednu z alternativ výuky a že nosným způsobem
musí zůstat prezenční výuka. Vedle získávání potřebných kompetencí (čtení s porozuměním, matematická, finanční a informační gramotnost) má škola nezastupitelné místo
v socializaci (začlenění do společnosti) dítěte.
Nepřerušeny zůstaly provozy obou mateřských škol a školní jídelny a další provozní
povinnosti školy a jejího vedení. Byly zpracovány podklady pro stanovení rozpočtu školy
na rok 2021, byly prováděny potřebné úpravy některých aktivit školy ovlivněných nouzovým stavem, pedagogové se zúčastňovali dalšího vzdělávání pedagogů formou online webinářů a probíhala průběžná komunikace s rodiči. Epidemie COVID má
pochopitelně vliv i na rozpočet školy, na jedné straně je to pokles výnosů, především
v náhradách neinvestičních výdajů v mateřské škole a ve školním klubu (školkovné,
19
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kroužky), nižší počet odebraných obědů, na druhé straně je to navýšení nákladů, především nákup dezinfekčních prostředků a značný nárůst náhrad za prvních 14 dní dočasné
pracovní neschopnosti. Zde je třeba poděkovat i Obci Studenec jako zřizovateli školy,
který část dezinfekčních prostředků uhradil a zajistil dodání respirátorů pro zaměstnance
školy.
Současná situace má i výrazný vliv na vědomostní a sportovní školní soutěže. Většina
z nich byla zrušena nebo odložena, probíhají pouze některé on-line vědomostní soutěže.
Naši žáci se zúčastnili logické olympiády a úspěšnými řešiteli a zároveň postupujícími
do krajského kola jsou Eva Chrtková, Jakub Šulc a Josef Šedivý.
Na závěr děkuji všem zaměstnancům školy za aktivní přístup dětí k řešení současné
situace a jejich jménem přeji všem rodičům nejen brzký návrat do školních lavic a předcovidového stavu, ale především klidné prožití letošních vánočních svátků a správné vykročení do nového roku 2021.
PaedDr. Petr Junek

Čtenářům Zpravodaje děkujeme
za spolupráci a příspěvky, díky kterým
jste byli informováni po celý letošní rok.
Přejeme Vám klidné Vánoce,
a především ve zdraví prožitý rok 2021.
Obecní úřad Studenec
a redakční rada Studeneckého zpravodaje

20
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KnIhOvna
Zprávy z knihovny – přírůstky za říjen a listopad 2020
Pro DoSPĚLé
James Patterson: Šestý cíl
James Patterson: Čtvrtý v pořadí
Paulina Swist: Prokurátor
Alexandra Potter: Láska z Paříže
Wilbur Smith: řeka bohů
Pro DĚti
Vojtěch Steklač: Mirek & spol.
Josef Čapek: Povídání o pejskovi
a kočičce
Roald Dahl: Velikananánský krokodýl
Rudo Moric: Povídala ježčí máma. . .
Karel May: Poklad na Stříbrném jezeře

Wilbur Smith: řeka bohů ii
Mona Kasten: Věřit znovu
Mona Kasten: cítit znovu
Elizabeth Chadwicková: Stíny a pevnosti
Sharon J. Bolton: Už mě vidíš?

Thomas Mayne-Reid: Bezhlavý jezdec
Arthur Ransome: Zamrzlá loď kapitána
Flinta
Henryk Sienkiewicz: Pouští a pralesem
Jiří Žáček: Krysáci

Pozvánka do knihovny
Pozdní podzim a začátek zimy je zvláštní čas. Nevlídné počasí, temno, tísnivá atmosféra. A letos je to vše ještě podtrženo dobou, ve které žijeme. Reálným ohrožením skrze
nemoc, kterou jsme donedávna neznali. Neubráníme se starostem o naše nejbližší,
mnozí jsme již zažili, co to znamená mít někoho z nich v karanténě. Různá omezení nám
komplikují život, na který jsme byli zvyklí.
Přesto i letos platí, že uprostřed největší temnoty zazáří sílící světlo blížících se svátků
vánočních. Kéž je nám všem novou nadějí, že život začíná i uprostřed nečekaných podmínek. Pokud na pozdní procházce zahlédnete světlo z oken knihovny, rádi Vás uvidíme.
I v knihách lze najít slova povzbuzení.
Jako přání do nového roku jsem vybrala dva citáty:
„Noc, co noc, když uléhám ke spánku, umírám. A druhý den ráno, když se probouzím,
znovu se rodím.“ (Mahátma Gándhí)
„Když nevyjde plán A, nezapomeň, že máš ještě dalších 26 písmen!“ (neznámý autor)
Vaše knihovnice Ludmila Tauchmanová
21
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ZasvĚcení
ilka Pacovská
V poslední době
mám štěstí na knihy, které jsou určeny mladým čtenářům, ale i my „odrostlejší“ je přečteme s velikou chutí.
O paní autorce jsem
nic nevěděla. Příběh
je inspirovaný Harry
Potterem,
což
autorka přiznává. Takových nás je, komu série
J. K. Rowlingové otevřela netušené obzory naší
fantazie, ale zdaleka ne všichni dokáží zpracovat inspiraci pomocí slov. Příběh paní Ilky je
čtivý, tempo výborné, žádná hluchá místa. Několik strhujících míst musíte přečíst aniž jdete
spát… Jak já se bavila! Draci, Jednorožci, Sirény
a mnohá roztomilá i méně roztomilá stvoření.
Děti jsou statečné takovým upřímným způsobem, takže si nás hned získají. Vše je vysvětleno
a barvitě do sebe zapadá. Popis i děj. Jsem
hrdá, že je paní Pacovská naše autorka. A zároveň i smutný povzdech, že pokud by byla cizinka, tak už by v kinech ožíval její příběh. Ale
nechtěla bych jej vidět zfilmovaný špatně, to
ať nám obrazy raději kouzlí naše fantazie. V dalších dílech série (Smrt kouzelného džina
a Únosce draků), děj nabírá na dramatičnosti.
Děti, které osud svedl dohromady kdysi dávno
v dětském domově, vyrůstají. Příběh plný dobrodružství, napětí, svižných pasáží i přesných
popisů, vystihujících fantastický svět. Sílící temnota zvyšuje napětí, ještě že tu máme tulíky
a malého dráčka. Jejich zařazení je opravdu
osvěžující. Možná, že si při čtení tulík udělal
hnízdo i v mých vlasech, protože mi bylo při
čtení velmi krásně.
22
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Musím se přiznat, že díly čtu jedním dechem
a sama. Těším se, až budu číst vnoučatům, ale
zatím se procházím kouzelným světem tak
trochu sobecky jen já. A to vlastně také vypovídá o velkém nadání paní spisovatelky, že
dokáže všechny generace upozornit na to, že
sedmý smysl máme vlastně všichni – fantazii.
rOdOvý slIb
elizabeth Peak
V rámci žánru
kniha určitě plné
hodnocení zaslouží.
Romance, ve které
se to hemží urostlými horaly zVysočiny, každou chvíli
zakopnete o mrtvolu, únos je na
denním pořádku
a slovní přetahování
roztomile vtipné. Obálka se povedla
a autorka mě mile překvapila. Romance teď
moc nečtu, ale tato je opravdu zdařilá. Mírná
erotika dobrodružný příběh hezky doplnila.
To, že je autorka české národnosti, je bonus
navíc. Určitě se těším na další knihy.
prašIna
Vojtěch Matocha
Po dlouhé době
kniha, která zaplňuje prázdnotu,
která vznikla po
smrti pana Foglara.
Napínavé, zajímavé,
čtivé s fantazií vytvořeného světa
přímo uprostřed
Prahy. Dobrodruž-

STUDENECKÝ-ZPRAVODAJ-6-1120-48+4.qxp_Sestava 1 11.12.20 10:04 Stránka 23

Studenecký zpravodaj

ství v temných uličkách v současném světě!
Líbilo, moc. Doufám, že se bude líbit
i mladším čtenářům. Na druhou stranu, proč
bychom si odříkali dobrodružnou výpravu
jen proto, že už jsme babičkami a dědečky?

Ztracená
manŽelKa
alyson richman
Právě takové
knihy by měly být
součástí povinné
literatury k maturitě. Jsme již několik generací, Bohu
díky, od válečných
let, přesto se nás
tento
příběh
zmocní a emotivně
zasáhne. Citlivě a hluboce lidsky vyprávěný
děj začínající na svatbě vnoučat, kde dojde
k neuvěřitelnému shledání. Postupně se
čtenář skrze vzpomínky Josefa a Lenky seznámí s předválečnou Prahou a dvěma židovskými rodinami. Věřila jsem autorce
každé slovo. Válka je obludnost, která ničí
a rve nejen současnost, ale i budoucnost
těch, kteří ji zažili. A ve všem tom temném
probleskuje nezdolnost lidství a osobní
statečnost bezejmenných hrdinů. Autorka
vycházela částečně ze skutečnosti.
V poslední třetině knihy se vystupňuje
vnitřní napětí natolik, že jsem měla pocit,
že se ocitám na hraně a balancuji nad propastí.
Neměli bychom zapomenout!
A kéž by i nás vzal někdo za ruku, až našich let bude mnohem více za námi, než
před námi.
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pOrOdní
bábOu navŽdy
Patricia Harman
Tentokráte se
autorce zápletkou
nepodařilo navodit
tak kouzelný efekt,
jako tomu bylo
v předchozích dílech série. Nebo mi
ta zápletka ( jít do
války, nejít do
války) prostě nepřišla tak silná a lidská. Vlastně nevím. Setkání s postavami předchozích knih bylo
milé, kniha se vlastně dá díky tomu číst
i samostatně. Určitě to chtělo více porodů
a méně dohadování o povinnosti bojovat.
Dobrodružné chvilky s medvědem nebo
divokými psy jsem slupla jako malinu
a poté si užívala opět pomalejšího popisného tempa. Celkově je to ale stále velmi
příjemné čtení a určitě bych uvítala i další
díly.
Druhá světová válka vzala hlavní hrdince mnohé známé a přátele, a dokonce
v určitém smyslu i manžela. Její touha vybojovat tento boj je chvílemi velmi lidská,
ale někdy působí křečovitě, hlavně ve chvílích, kdy sebe sama ujišťuje o tom, že
vzhledem k minulosti odbojářky, je bojovnice. Zajímalo by mě, jak by tato doba byla
popsána z pohledu největší přítelkyně sestřičky Becky, která měla tentokráte minimum prostoru. Třeba v dalším díle, na
který se budu navzdory komentáři určitě
těšit. Odpočinkové a milé čtení je to stále.

23
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lyžaři před zimou
Milovníci zimních sportů doufají, že se zatím nenaplní prognózy o klimatických změnách a že sníh a mráz v zimních měsících zvítězí nad teplým jižním prouděním.
Studenečtí lyžaři naděje na sněhovou zimu potvrzují svědomitou tréninkovou přípravou.
Trénují ve dvou skupinách – mladší děti ve skupině přípravky, mladší a starší žáci jsou
v závodní skupině.
Přípravka (15 děti ročník 2010 až 2012) se schází dvakrát v týdnu na více jak hodinové
tréninky, které jsou zaměřeny na všestrannou přípravu. Děti se učí základům královny
sportu – atletiky a poznávají, že i „obyčejný“ běh má svá pravidla. Nezapomíná se
na jednoduchou gymnastiku, míčové hry,
důležitá jsou i napodobivá lyžařská cvičení.
Vydařilo se prázdninové třídenní soustředění na Novopacké boudě ve Špindlerově
Mlýnu, zajímavý byl i přechod Vidochovských kopců o podzimních prázdninách.
Vyvrcholením přípravy bude třídenní prosincové soustředění na Horních Mísečkách.
Většina dětí bude startovat na některých
krajských závodech, těší se na Jizerskou 50
Laura Buďárková, Kamila Klouzová a Barbora
a Přebory ČOS.
Háková přecházejí do závodní skupiny
24
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Cesta Labským dolem
Závodní skupina má náročnější přípravu a 15 dětí (ročník 2005–2009) trénuje třikrát
v týdnu. Nejdůležitější bude start na Mistrovství ČR žactva v běhu na lyžích ve Vysokém
nad Jizerou v termínu 28. února až 1. března 2021 a v závěru zimy v termínu 20. až 22.
března 2021 finále soutěže Hledáme nové talenty v Novém Městě na Moravě. Při krajských pohárových závodech budeme usilovat o umístění v první šestce družstev v Libereckém kraji.

nátěr podlahy v sokolovně
Uzavření sokolovny bylo využito k obnově nátěru podlahy ve velkém sále. Palubová
podlaha byla položena před šesti roky, každodenní provoz a především konání veřejných
akcí (hlavně plesů) daly podlaze pořádně zabrat. A tak byl nejvyšší čas na zajištění nového
nátěru. Nejprve se podlaha musela vybrousit, dvakrát natřít lakem a nalajnovat. To byla
týdenní práce a potom ještě více jak týden na zrání laku. Toto vše máme již za sebou a sokolovna čeká na povolení k otevření a především na své cvičence.

výstup na strážník
Tradiční výstup na horu Strážník k ukončení starého roku připravujeme na středu 30.
prosince 2020. Nikdo zatím neví, jaká omezení budou v té době platit, a proto ani nemůžeme na 100 % slíbit konání akce. Případné zrušení bude oznámeno na obecních tabulích
a na stránkách www.sokolstudenec.cz.
Na setkání na Strážníku se však zatím můžeme těšit!
Jaroslav Hák
25
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spOrtOvní Klub
studenec
Fotbal
Poslední číslo Studeneckého zpravodaje je v této části vždy věnováno hodnocení
uplynulého kalendářního roku a fotbalovým statistikám za podzimní část sezóny. Letošní
rok je oproti předchozím zcela odlišný a přerušení fotbalových soutěží nemá v historii
mnoho obdobných situací. Nejdelší přerušení řádných soutěží proběhlo pochopitelně
v průběhu první světové války, neboť velká část fotbalistů odešla na frontu (těžce zraněn
byl například Václav Pilát, tvůrce pověstné české uličky), naopak v průběhu druhé světové války se nedokončila vzhledem k blížící se frontě pouze poslední sezóna 1944/45.
Během druhé světové války se hrály i regionální soutěže a do Studence na hřiště Na Smitech přijelo prvoligové mužstvo SKEP Praha, které se později pod názvem Dynamo Praha
sloučilo s dnešní Slavií. Posledním přerušením fotbalových soutěží bylo období po sovětské invazi v srpnu 1968.
Právě letošní přerušení mistrovských soutěží je v historii druhé nejdelší a studenecký
A tým odehrál z plánovaných 26 kol pouze 8 utkání. Přerušení mistrovských soutěží však
není tím největším problémem, tím je omezení sportovní činnosti jako celku a určité riziko poklesu sportovních aktivit veřejnosti vůbec. Už po prvním přerušení v jarních měsících se někteří sportovci z různých důvodů k aktivní činnosti nevrátili.
Fotbal navíc prožívá další těžké období, po dosud nedořešené dotační kauze se objevila další v souvislosti s nepsaným vládcem českého fotbalu Romanem Berbrem, který
si na většině okresních fotbalových svazů vytvořil z bývalých rozhodčích oddané funkcionářské zázemí (semilský OFS k nim jako jeden z mála nepatřil). Na cestu nezbytné obnovy pověsti českého fotbalu se vydala řada významných osobností v čele s bývalými
fotbalisty Vladimírem Šmicrem, Janem Kollerem, Milanem Barošem a dalšími, významným mezinárodním fotbalovým diplomatem Rudolfem Řepkou, herci
Davidem Novotným, Ladislavem
Hamplem, komentátorem Jaromírem Bosákem a mnoha dalšími
(www.frevoluce.cz).
Přesto se však život klubu v jednotlivých oddílech zcela nezastavil,
pokračuje výstavba zázemí SK Studenec a hráči si mohou samostatně
zlepšovat své dovednosti a někteří se
26
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jimi chlubí i na sociálních sítích. A pro čtenáře Studeneckého zpravodaje jsme připravili
bilanci neúplné podzimní sezóny.

MLaDŠí PříPraVKa
Soutěže mladší přípravky byly zahájeny společným turnajem všech týmů semilského
okresu v Lomnici nad Popelkou. Trenéři a vedoucí jednotlivých týmů byli seznámeni
s pravidly a systémem turnajů a samozřejmě také s tím, že se v této kategorii neevidují
výsledky. A tak závěrečného ocenění a poháru se dočkalo všech čtrnáct zúčastněných
týmů. V dalších turnajích bojovali nejmenší studenečtí fotbalisté pod vedením Martina
Kuříka a Dušana Jandury a účinné pomoci rodičů většinou se staršími soupeři a odměnou jim byla radost z každého vstřeleného gólu.

StarŠí PříPraVKa
Bez evidence výsledků se hrají i zápasy starší přípravky, která hraje pod vedením
Petra Huřťáka a Luboše Brože. Oporou týmu je především Jára Bulušek, který byl vybrán
i do okresní výběru U11 a pomáhá i mladším žákům. Své domácí zápasy hrál tým starší
přípravky na hřišti v Zálesní Lhotě a tímto chceme ještě jednou lhoteckému klubu poděkovat.

MLaDŠí žáci
Nejnáročnější program mají mladší žáci, kteří hrají pod vedením Petra Bartoně a Aleše
Jodase krajský přebor. V žákovských soutěžích Libereckého kraje se hraje systémem tří
týmů, starší žáci v krajském přeboru a mladší žáci v krajském přeboru a I. A třídě. Studenečtí mladší žáci doplnili dva týmy FK Sedmihorky a vzhledem k výstavbě kabin hrají

27

STUDENECKÝ-ZPRAVODAJ-6-1120-48+4.qxp_Sestava 1 11.12.20 10:04 Stránka 28

Studenecký zpravodaj

6 I 2020

i domácí zápasy na hřišti v Sedmihorkách. Poměrně široký tým tvoří většina hráčů ročníku narození 2009 a hrají tak proti hráčům o rok starším, navíc jsou v soutěží i týmy Slovanu Liberec a FK Jablonec nad Nisou. I tak mají žáci za sebou tři výhry, spoustu nových
zkušeností a nominaci Vojty Kodyma, Kuby Lejdara a Kuby Šulce do okresního výběru
U12. Radim Klouza navíc absolvoval tréninkovou jednotku s bývalým českým reprezentačním brankářem Petrem Koubou.
Výsledky
FC Jablonec nad Nisou
Železný Brod
Nový Bor
Stráž pod Ralskem
Semily/Lomnice
Střelci branek
12 Vojta Kodym
5 Kuba Šulc
4 Vojta Trejbal

16:3
0:12
1:5
3:4
0:12
3
2
1

Jilemnice/Roztoky
FC Liberec
Turnov
Velké Hamry

4:2
1:25
3:9
4:3

Marek Jílek
Jirka Hampl, Dominik Šedivý
Vašek Pochop, Oliver Korotvička, Klára Kubátová,
Kuba Lejdar

tabulka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

FC SLOVAN LIBEREC
9
FK Železný Brod
10
SK VTJ RAPID Liberec
9
SK Semily / FC Lomnice
8
FK Arsenal Česká Lípa
9
FK SLOVAN Hrádek nad Nisou10
FK Turnov
7
TJ Sokol Doubí
9
TJ Lokomotiva Česká Lípa 10
SK Studenec
9
FK Stráž pod Ralskem
8
FC Nový Bor
8
SK Jilemnice / Sokol Roztoky 9
Velké Hamry
7
FK Jablonec nad Nisou
8

9
9
8
6
6
4
4
3
3
3
2
2
1
1
1

0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
1
2
0
0

0
1
1
1
3
5
3
6
7
6
5
5
6
6
7

121:12
67:27
57:21
57:12
42:23
60:47
34:28
31:44
40:75
32:75
25:37
21:42
16:41
15:55
16:95

27
27
24
19
18
13
12
9
9
9
7
7
5
3
3

V rámci krajské soutěže mladších žáků startuje ještě souklubí FK Sedmihorky/SK Studenec, což umožňuje vzájemnou výpomoc hráčů v této soutěži. Nespornou zajímavostí
je fakt, že po podzimní části má tento tým zcela shodné skore 32:75 jako SK Studenec
v krajském přeboru.
28
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StarŠí žáci
Do soutěže starších žáků v rámci semilského okresu se přihlásily pouze čtyři týmy
v systému 8+1 s možností startu dvou starších hráčů ročníku narození 2005. I tak mají
Pavel Mečíř a Zdeněk Hanzlík úzký kádr (do FC Vrchlabí byli navíc na rok uvolněni David
Bachtík, Patrik Efenberk a Daniel Vavák), který doplňují nejen dvěma staršími hráči, ale
i hráči z týmu mladších žáků. V dosavadním průběhu soutěže je největším soupeřem
studeneckých starších žáků spojený tým Košťálova a Nové Vsi nad Popelkou.
Výsledky
Košťálov-Libštát/Nová Ves 10:2
Martinice/Horní Branná
8:1
Mírová
15:2
Košťálov-Libštát/Nová Ves
0:2
Martinice/Horní Branná 1
0:2
Střelci branek
17 Sam Mečíř
5 David Zahradník, Patrik Pacholík, Milan Braun
6 Dan Mečíř
2 Vlasta Sladovník
1 Kuba Huřťák, Vojta Trejbal, Dan Krebs
tabulka
1.
2.
3.
4.

SK Studenec
5
FK Košťálov-Libštát/So Nová Ves 3
So Horní Branná/So Martinice 4
SK Mírová
4

4
2
1
1

0
0
0
0

1
1
3
3

43:9
11:11
12:25
10:31

12
6
3
3

MLaDŠí DoroSt
Již třetím rokem hraje krajský přebor mladší dorost U17 pod vedením Martina Kuříka,
kterého v letošní sezóně doplňuje Luboš Štefan. I zde je umožněn start tří hráčů ročníku
narození 2003 a navíc je studenecký tým ještě doplňován i staršími žáky, neboť jsme
před sezónou tak trochu počítali i s hráči FK Dolní Kalná (ročník 2003), kteří ale nakonec
dali přednost startu v týmech dospělých ve svém mateřském klubu.
Výsledky
Železný Brod/Bozkov
Semily
Vratislavice
Střelci branek
3 Jakub Junek

1:0
4:3
1:3
2

Vesec/Krásná Studánka
Košťálov-Libštát/Nová Ves

Honza Štefan

1

0:3
0:4

Honza Pauček

29
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tabulka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

SK VTJ RAPID Liberec
6
TJ JISKRA Višňová
6
SK Semily
6
So Nová Ves / Košťálov-Libštát5
Vesec / Krásná Studánka
6
TJ Jiskra, Vratislavice n. Nisou 6
TJ Sokol Ruprechtice, z. s.
4
SK Studenec
5
Železný Brod. Brod / Bozkov 6
FK Jiskra Mšeno
6
FC Nový Bor
5
TJ Sokol Doubí
5

6
5
4
3
2
2
2
2
2
2
1
0

0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1

0
1
2
2
3
3
2
3
4
4
3
4

41:6
19:12
18:13
12:9
11:14
19:28
9:13
6:13
12:20
15:28
10:9
16:23

18
15
12
9
7
7
6
6
6
6
4
1

BéČKo
Tradičním účastníkem okresní soutěže semilského okresu je B tým Studence pod vedením Jakuba Stránského. Kádr týmu je poměrně široký, ale ne všichni hráči jsou k dispozici, a tak se tým obměňuje téměř každý zápas. Potěšitelné je především zapojení
mladších hráčů Aleše Čapka, Petra Jezdinského a Ládi Synka a některé návraty na hrací
plochu po delší přestávce (Jenda Kuřík, Kuba Tauchman). Béčko ze všech studeneckých
týmů přihlášených do soutěží stačilo odehrát nejvíce mistrovských zápasů. O branky se
rozdělilo 16 hráčů a do podzimní sezóny se alespoň v jednom zápase zapojilo 32 hráčů.
Výsledky
SF Studenec
Kruh
Zálesní Lhota
Tatobity
Víchová
Střelci branek
4 Kuba Stránský
3 Luboš Brož
3 Dan Cejnar
3 Láda Synek

30

4:1
2:6
3:1
0:3
1:6
2
1

Rovensko B
Přepeře C
Horka
Horní Branná

Pavel Blažek, Kuba Hylmar, Jenda Kuřík,
Jára Šimčák
Sváťa Čech, Zdenda Hanzlík, Filip Kužel,
Martin Havlíček, Vojta Horáček, Ondra
Lejdar, Tomáš Štěpánek, Míša Vancl

8:1
7:1
1:6
5:3
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tabulka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1. FC TATOBITY
TJ Sokol Horka
FC Víchová
TJ Sokol Kruh
TJ Sokol Bozkov B
SK Studenec B
TJ Sokol Zálesní Lhota
Sport future Studenec
TJ Sokol Rovensko B
FK Přepeře C
TJ Sokol Horní Branná B
SK Semily B

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

8
6
5
6
5
5
4
3
3
3
1
1

0
0
3
0
2
0
0
1
1
0
1
0

1
3
1
3
2
4
5
5
5
6
7
8

36:11
43:15
30:10
34:28
44:26
31:29
29:24
15:24
16:34
15:35
18:37
13:51

24
18
18
18
17
15
12
10
10
9
4
3

áČKo
Áčko se podruhé připravovalo pod vedením Martina Hrubého a Františka Hladíka
na restart v I. B třídě po nedokončené loňské sezóně. Před soutěží doplnil tým Jakub
Šoufek, který přestoupil z FC Spartak Kobylice a v průběhu rozehrané sezóny přišel ještě
Vojtěch Šolc z FC Vrchlabí (odchovanec Sokola Martinice). Soupeři studeneckého týmu
je sedm mužstev ze semilského okresu a šest týmů z jabloneckého okresu. Především
tyto týmy disponují řadou zkušených hráčů se starty i v nejvyšší ligové soutěži. Cílem je
rozhodně udržení v soutěži a další zapracování mladých hráčů do kádru.
STK Libereckého fotbalového svazu již zveřejnila termínovou listinu pro jaro 2021
a sezóna by měla začít již 13. února 2021 odloženými zápasy prvních osmi kol a poté by
měla být rozehrána 13. kolem, ve kterém by mělo áčko hrát v Mírové a o týden později
v Plavech. Vzhledem k tomu, že se většina těchto zápasů bude hrát na umělkách, bude
to znamenat pro kluby další finanční náklady (pronájem, doprava) a ztráty (vstupné, občerstvení).
Výsledky
Jablonec nad Jizerou
Albrechtice
Držkov
Harrachov

2:0
2:3
2:7
1:5

Střelci
8
3

2
1

Jirka Povr
Pája Šír

Rychnov nad Nisou
Horní Branná
Smržovka
Lučany

0:1
6:1
0:4
2:2

Daniel Cejnar
Sváťa Čech, Petr Kupkár
31
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tabulka
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Spartak Rychnov nad Nisou
TJ Sokol Držkov
TJ Jiskra Harrachov
FK Přepeře B
TJ Lučany nad Nisou
SK Semily
TJ Sokol Bozkov
TJ Spartak Smržovka
TJ Albrechtice/Jiřetín
SK Mírová pod Kozákovem
TJ Sokol Plavy
SK Studenec
TJ Sokol Horní Branná
TJ Sokol Jablonec n. Jizerou

7
8
7
8
8
8
7
8
8
8
7
8
8
6

6
4
4
4
4
3
4
4
3
3
3
2
1
0

0
3
2
2
1
3
0
0
2
1
0
1
1
0

1
1
1
2
3
2
3
4
3
4
4
5
6
6

17:6
18
36:12
15
29:19
14
24:18
14
20:10
13
24:18
12
23:23
12
16:24
12
25:24
11
17:25
10
15:15
9
15:23
7
7:32
4
5:24
0
PaedDr. Petr Junek

Orientační běh
V rámci celostátních závodů byly jednotlivé závody zrušeny, a tak licence byly
udělovány především z jednotlivých závodů Mistrovství ČR. Ze studeneckých závodníků získali licenci A Terka a Magda
Chrástovy, Majda Hrnčířová, Jana Kejmarová, Lukáš Link, Vítek Štefan, Aleš Mühlbach, Ondra Paleček a Kuba Procinger,
licenci B Bára Chrástová, Verča Gallová, Eliška Hamáčková, Iva Hrnčířová, Honza Štefan, Šimon Buďárek, Bára Bulušková, Táňa
Hamáčková, Lucka Šimková a Kuba Dostál.
V rámci Východočeského poháru byly
vyhodnoceny soutěže družstev a nejpočetněji je obsazena soutěž žáků. Studenecké
družstvo se opět umístilo v první desítce
a o lepší umístění přišlo nemocemi některých opor. Určitě pro příští sezónu má předpoklady probojovat se mezi pět nejlepších
týmů.
32
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1.
2.
3.
7.

žáci (22 družstev):
OK 99 Hradec Králové
Sportcentrum Jičín
Lokomotiva Pardubice
SK Studenec

1.
2.
3.
15.

Dorost (20 družstev):
Lokomotiva Pardubice
OK 99 Hradec Králové
Slavia Hradec Králové
SK Studenec

1.
2.
3.
13.

Dospělí (22 družstev):
OK99 Hradec Králové
Lokomotiva Pardubice
Slavia Hradec Králové
SK Studenec

1.
2.
3.
19.

Veteráni (28 družstev):
Lokomotiva Pardubice
OK 99 Hradec Králové
Slavia Hradec Králové
SK Studenec

I orientační běh se musí potýkat se současnou situací a přerušením sportovní činnosti, přestože se jedná o sport, který se provozuje výhradně v přírodě. Ale současná
epidemiologická situace není jediným důvodem, který v poslední době komplikuje pořádání závodů. Stále roste členská základna a s tím souvisí rostoucí počty účastníků závodů, které přinášejí stále obtížnější hledání prostoru pro centrum závodu včetně
parkovacích ploch (300 a 400 vozidel). Ztěžují se i podmínky vstupu do lesa (chráněná
území, rozsáhlá těžba v souvislosti s kůrovcovou kalamitou, zákaz vstupu do lesa v souvislosti se suchem). I z těchto důvodů přibývají různá opatření (omezení počtu závodníků, omezení služeb a prodeje v centru, prodloužení startovních času a tím snížení

Vítek Štefan (306) start stříbrné štafety na MČR štafet
33
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souběžného počtu osob v centru). Závodníci i pořadatelé se budou muset s těmito
nepříjemnými změnami postupně smířit.
Sportovní klub přeje všem čtenářům
Studeneckého zpravodaje brzký návrat
k volným sportovním aktivitám, hodně
přesných tref a správný směr v roce 2021.
PaedDr. Petr Junek

SPORTOVNí ČINNOST SK STUDENEC
PODPORUJí:

Markéta Štefanová (335) MČR sprintových
štafet

Výstavba
fotbalových kabin
Výstavba fotbalových kabin se blíží
k svému závěru a většina prací se přesunula do interiéru. Jménem Výboru Sportovního klubu Studenec děkujeme všem
příznivcům a členům, kteří doposud přispěli jakoukoli finanční částkou na dokončení této nejvýznamnější investiční akce v historii klubu. Zvlášť děkujeme bývalým
členům klubu, kteří svými příspěvky na svou hráčskou kariéru v rámci SK Studenec nezapomněli.
Ke zdárnému dokončení tohoto projektu se obracíme ještě jednou touto cestou na
všechny členy a příznivce klubu se žádostí o finanční příspěvek či dar formou bezhotovostního převodu na zvláštní účet Sportovního klubu Studenec 171260405/0600 s uvedením jména přispívajícího do zprávy příjemci.
Uvedením jména do zprávy příjemci zároveň udělíte souhlas se zveřejněním Vašeho
příspěvku. Všichni dárci budou poté uvedeni v nové klubovně na pamětní desce s grafickým rozlišením podle výše poskytnutého příspěvku.
PaedDr. Petr Junek, sekretář SK
Václav Vancl, předseda SK
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studenec

Orel

volejbalistky odehrály pouze první kolo
Volejbalistky naskočily do mistrovské soutěže v sobotu 10. října. Představily se na půdě
tradičního rivala Orla Hradec Králové. Přestože vítězství nepřivezly, cenný bod do neúplné
tabulky se jim získat podařilo, a sice za porážku 2:3 v druhém utkání. Bohužel to bylo z podzimního představení prozatím vše, poněvadž druhé kolo se už kvůli vládním opatřením
nehrálo.
Neúplná tabulka po 1. kole:
1. VK Hronov

2

2

0

0

0

6:0

6

2. Sokol Bílá třemešná

2

2

0

0

0

6:1

6

3. Slavia Hradec Králové

2

1

1

0

0

6:3

5

4. orel Hradec Králové

2

1

1

0

0

6:3

5

5. orel Studenec

2

0

0

1

1

3:6

1

6. Sokol jilemnice

2

0

0

1

1

3:6

1

7. Volejbal Červený Kostelec „B“

2

0

0

0

2

1:6

0

8. Sokol třebechovice p. o.

2

0

0

0

2

0:6

0

9. Sokol Staré Město-náchod

0

0

0

0

0

0:0

0

0

0

0

0

0

0:0

0

10. VK Hradec Králové

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

stOlní tenIsté nestIhlI Odehrát anI Zápas
Situace v soutěži stolních tenistů je ještě stručnější než v soutěži volejbalistek. Ani
A-tým, ani B-tým zatím neodehrál jediný zápas. Kompletní výsledkový servis můžete
pravidelně sledovat na:
https://stis.ping-pong.cz/tabulka/svaz-420608/rocnik-2020/soutez-4243
Věřme, že naši sportovci dostanou již brzy příležitost se opět zapojit do soutěží.
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nové stromy už zakořenily před školou
Po jarním vykácení a úpravě břehu před školou, o kterém jsem již informoval, nás
v podzimních měsících čekalo osázení nových stromů podle návrhu Tomáše Kuříka.
Pro financování těchto stromů jsme zvolili formu sponzoringu a s potěšením mohu
konstatovat, že se našel dostatek ochotných dárců, díky nimž se nakonec podařilo
stromy zaplatit bez zásahu do orelské pokladny. Sponzorům touto formou velice děkuji
stejně jako všem brigádníkům, kteří se na výsadbě podíleli. Výsadba stromů proběhla
opět brigádně a nutno podotknout, že druhou sobotu, kdy se sázely stromy před sborovnou školy, přišla na řadu i sbíječka. Věříme, že stromy budou v budoucnu ozdobou
celého areálu, který je dlouhodobě spoluužíván nejen Orlem, ale také školou a slouží
pro vyžití všech spoluobčanů, zejména dětí.

a jak to bude v roce 2021?
V příštím roce bychom se velice rádi vrátili k tradičnímu programu orelských sportovních i kulturních akcí. O termínech vás budeme průběžně informovat v průběhu příštího roku.
Závěrem vám, milí spoluobčané, přeji jménem studeneckého Orla radostné prožití
vánočních svátků v kruhu svých blízkých. Ať si obzvláště v letošním roce uvědomíme,
že tím hlavním není množství značkových dárků a přeplněný štědrovečerní stůl, ale ať
všichni pocítíme radost z příchodu Ježíše Krista do našich srdcí. V novém roce ať nás
všechny provází pevné zdraví, pokora a stálé nadšení.
Za jednotu Orla Václav Urban
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bude mít

štěpánská
koleda

historicky
první pauzu?
Milí čtenáři studeneckého zpravodaje,
když jsem se ve svých 7 letech poprvé
zúčastnil Štěpánské koledy, byl jsem přesvědčen, že mé účasti na této krásné tradiční akci nemůže stát nikdy nic v cestě. Ani všemocná Komunistická strana nepřekazila
každoroční štěpánské koledování, byť by se určitě důvody našly. Až letos jsem si významně uvědomil, jak malými pány na světě jsme my lidé a jak nám často chybí potřebná pokora a skromnost. I proto využívám prostoru v obecním zpravodaji, poněvadž
je velice pravděpodobné, že štěpánští koledníci budou mít letos poprvé na svátek svatého Štěpána (tedy 26. prosince) volno a budou si moci zpívat tak doma s rodinou. Dovolte mi tedy alespoň ve stručnosti přiblížit vám svatoštěpánskou koledu.
Když se v roce 1954 o svátku sv. Štěpána (26. 12.) po mši svaté rozhodli 4 kamarádi
Josef Jebavý, Karel Kuřík, Václav Kuřík a František Tauchman, že by mohli jít zazpívat ke
Kuříkom (č. p. 227), asi vůbec netušili, jakou tradici ve Studenci zakládají. Pravdou je, že
počátky štěpánského koledování sahají až na počátek 20. století (zde uvádím pár řádků
z historického zpravodaje z roku 1923: „V roce 1905 Engelbert Karásek a Josef Tauchman,
oba ze Studence, umínili si, že koledu věnují nějakému dobrému účelu; lidé pak rádi dávali koledníkům větší obnosy, které tito radostně zaslali: 1. Útulku sv. Josefa na Královských Vinohradech, 2. Slepým dívkám na Kampě v Praze, …v roce 1917 vykoledovali
328,10 Kč“), ale tradici pravidelně se opakující zaznamenáváme právě až od roku 1954.
Od tohoto roku se postupně vytvořila skupinka asi 10 koladníků, která se pak postupně
rozšiřovala, až došlo v roce 1985 k„odtržení“ dívčí části a začali jsme koledovat ve 2 skupinách. Dnes už Studenec obchází 4 skupinky ve věkovém rozpětí 4–80 let. V posledních
letech na štěpánskou koledu vyráží už více než 50 koledníků a za den zazpívají ve více
než 100 domech minimálně 500 koled. Zatímco muži ( říkáme koladníci) se drží spíše
krkonošských koled v jednodušší úpravě, ale s patřičnou koladnickou razancí, děvčata (
říkáme kolednice) sáhnou častěji po novodobějších koledách a vánočních písních a kladou důraz na umělecky kvalitnější provedení. To je také důvod, proč se na nás obyvatelé
naší obce každý rok těší ( nebo v to alespoň doufáme).
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Výtěžek z koledy tradičně věnujeme na dobročinné účely ( v roce 2019 např. domácí
Hospic Duha Vrchlabí, Lékaři bez hranic, Papežská misijní díla, Domov sv. Josefa v Žirči,
Voda pro Haiti), dále se snažíme podpořit i konkrétní lidi v blízkém okolí, kteří trpí hmotnou
nouzí, zároveň podle potřeby podporujeme opravy církevních památek a budov, apod.
V roce 2013 jsme k 60. výročí koledy uspořádali koncert ve studeneckém kostele,
který navštívilo téměř 300 posluchačů. Ti společně s námi zakončili tuto akci společným
zpěvem písně Narodil se Kristus Pán. Pod koncertem byl jako hlavní strůjce ( on by se
však ve své skromnosti takto určitě neoznačil) podepsán náš dlouholetý neúnavný spolukoladník Zdeněk Karásek, na kterého bych chtěl v závěru mého psaní vzpomenout,
protože nás krátce po loňské koladě ( jeho 27. kolada) poměrně nečekaně opustil. Zdeněk byl už od roku 1987 pravidelným štěpánským koladníkem a nutno podotknout, že
byl tvůrčí silou našeho koledování. Každoročně jsme se báli, s jakou novou koledou zase
přijde a bude po nás chtít, abychom se ji na jedné zkoušce
naučili. Většinou nezklamal.
Zdeněk byl velmi dobrým textařem, a tak téměř každoročně
skládal nové sloky do Studenecké obchůzkové koledy „V
Betlémě se svítí, půjdeme tam“.
Nebylo
snad
kamaráda,
o němž by v této koledě nezazněla sloka. A tak nám nezbývá, než pokračovat ve
Zdeňkově tradici a každým
rokem přidat do naší studenecké koledy několik dalších
Zdeněk Karásek
slok. A hned v tom letošním
roce (nebo možná až v roce
2021) bychom mohli začít třeba právě touto, v níž si společně se Zdeňkem připomeneme
i jeho bráchu:
„Bohouš se na lyžích k Betlému vypraví starat se malému děťátku o zdraví.
Až s bráchou Zdeňkem do Betléma dojedou, uctí Ježíška lidovou koledou.“
My koladníci, se už zase moc těšíme, až se s vámi budeme moci setkat při svatoštěpánské koladě. Jestli to bude letos, to netušíme, ale domníváme se, že asi ne. V době,
kdy obdržíte tento zpravodaj, už bude vše jasné. Budeme se snažit informaci o letošní
koladě rozšířit tak, aby se ke všem občanům Studence dostala, abyste nás pro letošek
nečekali zbytečně nebo naopak, abyste nepropásli, kdybychom přece jen na koladu vyrazili. Za všechny štěpánské koladníky vám přeji radostné prožití vánočních svátků a nezapomeňme: „Narodil se Kristus Pán, veselme se, …nám, nám narodil se“.
Za štěpánské koledníky Václav Urban
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tříKrálOvá sbírKa 2021
Vážení přátelé,
jako každý rok přijdou i letos do nejtemnějších dnů v roce oslavy vánočních svátků. Jejich
součástí je i svátek Zjevení Páně neboli Tří králů, se kterým je v posledních letech spojena
Tříkrálová sbírka. Mnozí z Vás už si na ni zvykli a koledníci i dárci se na ni každý rok těší.
Všichni ale víme, jaká je v letošním roce situace, a nikdo neví, jaká bude situace a opatření
začátkem roku 2021. Proto jsem se rozhodla Tříkrálovou sbírku 2021 ve Studenci a okolních obcích nekonat tradičním způsobem, ale dvěma jinými způsoby: do sbírky se můžete zapojit buď on-line, nebo přispěním do kasičky umístěné v kostele ve Studenci
a v Roztokách ve dnech od 1. do 24. 1. 2021. Nebude to jistě plnohodnotná náhrada,
věřím však, že je to za dané situace nejlepší řešení s ohledem na zdraví koledníků i dárců.
A jak bude vypadat on-line koleda? Zvu všechny z Vás, kteří nebudete chtít zcela přijít
o zážitek z koledování, abyste symbolicky otevřeli dveře koledníkům prostřednictvím
„video-koledy“
dostupné
od
začátku
ledna
2021
na
stránkách
www.trikralovasbirka.cz. A pokud budete chtít do sbírky on-line i přispět, prosím, pošlete
příspěvek na účet Tříkrálové sbírky 66008822/0800 a jako variabilní symbol uveďte
77705025 (což je kód FCH Studenec). Takové přispění do Tříkrálové sbírky bude jistě
komplikovanější než obvykle, o to cennější však Vaše dary budou. Nikdo nevíme, co přinese následující rok, jisté však je, že tento rok výrazně přibylo lidí, kteří potřebují solidaritu ostatních, aby mohli dál důstojně žít. Váš příspěvek je tak velmi cenný i vzhledem
k mimořádné situaci, kterou jako společnost procházíme. Opakovanou zkušeností charitních pracovníků je, že z problémů pomůže i nevelká částka, pokud je možné ji potřebným poskytnout rychle. Předem Vám děkuji za spolupráci a pomoc.
Výtěžek Tříkrálové sbírky každoročně slouží na pomoc lidem v nouzi a krytí následků
mimořádných událostí (příspěvků vybraných v lednu 2020 bylo hojně využito pro
pomoc lidem, kteří se ocitli v neřešitelné situaci v souvislosti s pandemií nemoci covid19), velká část je využita pro potřeby místní charitní organizace (FCH Studenec za ni nakupuje pomůcky pro špatně pohyblivé pacienty, v případě potřeby i jiný zdravotnický
materiál). Jako každý rok bude zaslán i příspěvek na humanitární projekty v Indii.
Věřím, že každý dar i každá modlitba za zdar společného dobrého díla přinese požehnání všem dárcům i jejich domovům. Přeji nám všem, aby současná situace, která je
těžká pro každého jiným způsobem, vedla k obrodě naší společnosti, ne k jejímu většímu
rozdělení a pocitu bezvýchodnosti. Kéž jsou letošní Vánoce pro nás všechny připomínkou naděje – budoucnost nikdo nezná, ale věříme, že Bůh se na tento svět narodil a neopouští ho.
Za Farní charitu Studenec přeji radostné Vánoce a šťastný nový rok 2021 prožitý ve
zdraví.
Heda Jiranová
Pro více informací o naší organizaci navštivte náš web: www.studenec.charita.cz.
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nOrdIc WalKInG

hůlKařKy Ze studence
Již dvanáctým rokem se pod vedením Marušky Plecháčové každé úterý odpoledne
schází parta žen. Naším společným cílem jsou výšlapy s hůlkami. Vyrážíme po okolí Studence
různými cestami a navštěvujeme i naše okolní vesnice: Martinice, , Zálesní Lhotu, Roztoky,
Bukovinu, Levínskou Olešnici… Delší trasy plánujeme autobusem třeba do Jilemnice, Nové
Paky, Vrchlabí a zpět se vracíme pěšky. V nohách máme vždy 8–12km.
My, co již nemusíme chodit do zaměstnání, plánujeme výlety celý den. Trasy určuje Lída
Vacková a nejdelší byla 16 km. Šly jsme
z Vrchlabí přes Strážné do Špindlu. Jindy
zase z Míseček přes Sněžné jámy, Martinovu boudu zpět na Mísečky. Krásná byla
i Riegrova stezka.
Schází se nás 10–15 žen a vždy se těšíme na úterý a jsme rády, když nám
vyjde pěkné počasí. Jsme bezva parta
a přejeme si, aby nám to nadále stále šlapalo.
Ivana Hanzlíková
40
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Originální dárky z Krkonoš pro vaše blízké
podpořte jejich koupí krkonošské řemeslníky i informační centra
Podzimní sychravé dny jsou ideálním časem, kdy začít přemýšlet o vánočních dárcích
pro vaše blízké. I malé děti vědí, že tím nejkrásnějším dárkem, je dárek vyrobený ručně a ze
srdce. Říkáte si, že nejste zruční ani kreativní, že to určitě nezvládnete? To ani nemusíte. Originální dárky z Krkonoš, s láskou ručně vyráběné, si můžete koupit. Potěšíte tak své blízké
a zároveň podpoříte místní šikovné řemeslníky a výrobce.
Originální, šetrné k životnímu prostředí, vyrobené z místních surovin a tradiční technologií, to jsou výrobky vysoké kvality označené speciálním logem „Krkonoše – originální produkt®“. Tato značka zákazníkovi garantuje, že
výrobky prošly přísným procesem certifikace
a že skutečně pochází z Krkonoš. A z jakých
originálních produktů z Krkonoš si můžete
vybrat? Podívejte se na stránky www.regionalni-znacky.cz/krkonose, kde najdete
všechny certifikované výrobky.
Pokud máte doma nebo mezi přáteli vášnivé čtenáře a milovníky Krkonoš, jistě vás
nadchne bohatá nabídka knih o krkonošských boudách, významných osobnostech,
těžkém a zajímavém životě horalů i historii
krkonošských měst a obcí. A pro nejmenší
čtenáře určitě vyberte některou z pohádkových knih Marie Kubátové.
Sběratele fotografií a obrázků starých
i současných Krkonoš potěší nástěnné i stolní
kalendáře pro rok 2021. Darovat můžete kalendáře s reprodukcemi fotek z celých Krkonoš nebo například z Rokytnice nad Jizerou,
Vrchlabí, Žacléře a dalších měst.
A kde si můžete všechny tyto dárečky i jiné nakoupit? V krkonošských informačních centrech. Každé vám nabídne jedinečné výrobky a vždy s úsměvem vás rádi obslouží. Informační centra najdete ve Vrchlabí, Černém Dole, Harrachově, Horním Maršově, Peci pod
Sněžkou, Hostinném, Janských Lázních, Jilemnici, Lánově, Malé Úpě, Rokytnici nad Jizerou,
Strážném, Svobodě nad Úpou, Špindlerově Mlýně, Trutnově, Vítkovicích v Krkonoších, Vysokém nad Jizerou, Žacléři a Kořenově. Kontakt na informační centra najdete na stránkách
www.krkonose.eu/turisticka-informacni-centra.
Krkonše – svazek měst a obcí
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vozový park
záchranky se rozrostl

o šest nových sanit
Šest nových vozů Mercedes od listopadu vyjíždí za pacienty Zdravotnické záchranné
služby Libereckého kraje. Předání nových sanit bylo tentokrát kvůli covidu bez účasti veřejnosti a možnosti prohlídky, hejtman Martin Půta řediteli ZZS LK Luďku Kramářovi ovšem
alespoň symbolicky předal klíče od nových sanit po zasedání krizového štábu kraje. O poskytnutí peněz na jejich pořízení rozhodla rada kraje na začátku října.
Všechna auta jsou vybavena tak, aby jejich zařízení plně odpovídalo požadavkům pacientů a záchranářů. „Je pro nás samozřejmě důležitý komfort pro pacienta. K tomu, abychom
ho zajistili, potřebujeme mít všechno po ruce. Ve chvíli, kdy bojujeme o život člověka před
42
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sebou, si nemůžeme dovolit vstát od pacienta a jít něco někam hledat,“ vysvětlil Kramář.
Dodal, že v tomto bodě je klíčová spolupráce se společností Fosan, která modelové tovární
vozy převezme od výrobce a dále je pro potřeby záchranářů upravuje. Do pořizovací ceny
každého z aut se tak promítne zejména přestavba vozu na sanitu. Znamená to nejen polepy,
ale zejména instalaci komunikační techniky a zdravotnického vybavení. Ve třech z právě
přebraných sanit jsou elektrická nosítka, ve třech mechanická. Všechna auta jsou vybavena
LED světlomety pro lepší viditelnost a majáky s červenomodrým světelným výstražným zařízením, samozřejmostí je vzduchové odpružení. „I nyní jsme se při vybavování vozů řídili
zkušenostmi a požadavky našich zaměstnanců. Auta tak mají například opět lepší samozavírací systémy šuplíků a skříněk,“ řekl Kramář.
„Během posledních dvou let se nám podařilo pro záchranku zajistit celkem 22 nových sanit
a stabilizovat tak vozovou základnu. Některé původní vozy již opravdu nebyly v dobrém
technickém stavu a nesplňovaly požadavky moderní medicíny. Pokud to bude možné, budeme samozřejmě záchranáře i v tomto ohledu stále podporovat. Určitě si všichni zejména
v současné vypjaté době uvědomujeme, jak moc je pro nás dostupná a moderní zdravotnická péče důležitá,“ řekl hejtman Libereckého kraje Martin Půta. „Je důležité, aby měli pracovníci záchranné služby k dispozici moderní a kvalitní automobily. Vozidla jsou denně
v náročném provozu, a tak na ně musí být absolutní spoleh,“ doplnil Vladimír Richter, krajský
radní pro resort zdravotnictví.
Stará auta, která záchranka nahrazuje, ze silnic nezmizí. Po důkladném technickém servisu
budou nadále sloužit jako záložní. Po jednom novém mercedesu dostanou k dispozici záchranáři na základnách ve Frýdlantě, v Turnově, v Jablonci nad Nisou a v Jablonném v Podještědí. Dvě nové sanity budou vyjíždět za pacienty z liberecké základny.
Náklady na pořízení nových aut byly zhruba 25 milionů korun. Do konce roku plánuje záchranka pořídit ještě dva nové vozy Škoda Kodiaq, v nichž za pacienty vyjíždí lékař a které
nemají lůžkovou úpravu. Ty bude platit z vlastních zdrojů a jejich cena bude zhruba 8 milionů korun. „Vzhledem k tomu, že kvalitní a bezpečná auta jsou pro naši práci nezbytná, budeme se samozřejmě snažit zabezpečit finanční prostředky na další pravidelnou obnovu
vozového parku. A jsme Libereckému kraji vděční, že nás podporuje a vychází nám podle
svých možností vstříc,“ dodal Kramář.
Michael Georgiev – ZZS LK
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PLESOVÁ SEZÓNA
V SOKOLOVNĚ

VE STUDENCI
30. ledna 2021
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HASIČSKÝ BÁL
pořádá SDH Studenec

13. února 2021

MASOPUSTNÍ
ŠIBŘINKY
ráz „Reklama“
pořádá SK Studenec

14. února 2021

DĚTSKÝ PLES
pořádá TJ Sokol Studenec
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Tělocvičná jednota
Sokol Studenec

POJĎTE SE
ROZLOUČIT 13. ročník
S ROKEM 2020
NA VRCHOL
HORY STRÁŽNÍK
Ve středu 30. prosince 2020
vyrazíme v 15.00 hodin
od sokolovny ve Studenci
a od pohostinství
v Zálesní Lhotě.
Setkáme se na vrcholu
a společným přípitkem
a zpěvem s harmonikou
se rozloučíme
se starým rokem.
Pyrotechniku
necháme
doma!
Případné zrušení bude oznámeno na obecních tabulích.

