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Zprávy ObecníhO úřadu
úvodní slovo
Vážení čtenáři, doba nám opět nepřeje
k vzájemnému setkávání, a proto jsme se
rozhodli potkat se s Vámi prostřednictvím
tohoto čísla Zpravodaje. Připravili jsme pro
Vás nejen články o dění v obci, ale především spoustu stránek vánoční tématiky. Přáli
bychom si, aby na Vás při otevření tohoto

Zpravodaje dýchla sváteční atmosféra.
Svátky byly vždycky o setkávání, rodině, přátelích, zvycích, jídle, a především o křesťanství. Nejen za sebe, ale za celý obecní úřad
a redakční radu Zpravodaje Vám přeji, ať
tyto časy prožijete v klidu a ve zdraví, obklopeni lidmi, které máte rádi.
Mgr. Tomáš Chrtek, starosta

Poděkování
Dovoltemi,abychtímtopoděkovalvšemobčanůmzaspolupráci,zastupitelům
a zaměstnancůmobce,spolkům,firmáma všemlidem,kteřív tomtorocedělali
něcoproobec.
Mgr. TomášChrtek,starosta
I jávámz celéhosrdcepřejinikolijakožtobývalýstarosta,alecobystudeneckýpatriot,váškamaráda známý– užívejtekaždéhodne,nikdynezapomínejtenavzájemnoutoleranci,empatii,úctua pokoru. Radujtesez maličkostí,přátelstvía lásku
ochraňujtevšemisilami.
Donovéhorokuvámpřejihodněkrásnýchdní,splněnívšechvašichpřání,spoustu
optimismua hlavněpevnézdraví!
Mgr. JiříUlvr

Co se událo…
slavnostní otevření
přístavby
ZŠ a MŠ studenec
Po dvaceti měsících stavby
jsme v sobotu 23. října 2021
otevřeli novou část naší školy.
Reportáž z Krkonošského deníku si přečtěte na straně 8.
3
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Jasanová alej u kapličky
Veliké poděkování a palec nahoru Martinu Kupcovi, Michalu Kučerovi, Vladimíru
Junkovi a Michalu Hákovi za revitalizaci jasanové aleje, vedoucí od zámeckého parku
ke kapličce. Došlo k pokácení suchých
stromů, k vykácení křoví a k zamulčování
pěšiny. V příštím roce ještě dojde k dosazení chybějících stromů. Díky jejich práci
bude alej opět volně přístupná pro Vaše
procházky.

Jeřábová alej u školy
V listopadu došlo k dosázení chybějících stromů do jeřábové aleje vedoucí ke
studenecké škole.

hasičárny mají nové nápisy
Obě hasičské zbrojnice, jak ve Studenci,
tak i v Zálesní Lhotě jsou jakýmsi záchytným bodem pro orientaci v naší obci. Nyní
už naše hasičárny lidé lépe poznají.

nová zrcadla
Ve Studenci a ve Lhotě jsme na podzim
umístili celkem 9 nových dopravních zrcadel. Věříme, že to pomůže bezpečnosti na
našich silnicích.
4
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Co připravujeme…
výstava
neuskutečněné projekty
Na zimní měsíce připravujeme v našich
nových prostorách Obecní galerie výstavu
věnovanou historii Studence. Budou zde
vystaveny velkoformátové výkresy neuskutečněných obecních či soukromých
projektů. Podívat se budete moci například na nadčasové koupaliště, které mělo
v roce 1989 stát celkem 17,7 mil. K vidění
bude neuskutečněný mega projekt sportovního areálu firmy Fejfar a Mládek, točna
pro autobusy u zastávky Na Špici, projekt
nové školy pod fotbalovým hřištěm a další
zajímavé stavby. Budete tak moci nahlédnout do stavební historie naší obce. O programu budete včas informováni prostřednictvím plakátů a infokanálu.

Lékař pro děti
Již jsme se posunuli v jednáních ohledně nového lékaře pro děti. V současné
době jednáme s Krajskou hygienickou stanicí, s Krajským úřadem, a především s paní

doktorkou a vyřizujeme nezbytné žádosti
a povolení. Během zimních měsíců chceme
čekárnu i ordinaci zmodernizovat a poskytnout tak příjemné prostředí pro malé
pacienty. Pokud se vše podaří, tak bychom
měli mít koncem prvního pololetí 2022 konečně nového dětského lékaře.

nové webové stránky
Již jsme se posunuli v přípravě nových
webových stránek. Nově bude jejich součástí mobilní aplikace „V OBRAZE“. Díky ní
můžete mít v telefonu okamžitě přístupné
informace z úřední desky a aktuality o dění
v obci.

Komunální technika
Během podzimu jsme nechali udělat
generálku na obecním traktůrku a objednali jsme na něj novou techniku. V dnešní
době nedostatku trvá vše dlouho, ale snad
již v lednu bychom měli mít novou šípovou naklápěcí radlici a nový válečkový
sypač.

PřIPoMínáMePlaCení
PoPlaTkůzaoDPaDyR.2021
Poplatekbylsplatnýdo30.6.2021dopokladnynaoÚStudenec
nebopřevodemnaúčet261128774/0600
suvedenímvariabilníhosymboluvetvaruXX999,kdeXXje
kódúzemí(10=Studenec,20=Rovnáčov,30=zálesnílhota),
a999ječíslopopisné(např.:10327,20045,30027).
Poplatekzaodpadyčiní650kčnaosobu.
5
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K a L e n dá ř s v O Z u O d pa d ů
ve studencI a ZáLesní LhOtě
1 čtvrtLetí rOKu 2022
PoÚT STčT Pá So ne


únOr

břeZen

7
14
21
28

7
14
21
28

druh odpadu
papír
PET
plast, kov, tetra pack
směsný odpad
sklo bílé, barevné
sběrný dvůr
svoz NO + kontejnery

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

1
8
15
22

2
9
16
23

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

frekvence
1× týdně v úterý
1× 14 dní ve středu
pytle 1× měsíčně (1. pondělí v měsíci)
popelnice (květen–září 1 × 14 dní, říjen–duben 1× týdně)
nepravidelně dle naplnění nádob
uzavřen
svoz duben–září

✁

Leden

3
10
17
24
31

STUDENECKŪ-ZPRAVODAJ-6-051221-64+4-LEOŠ.qxp_Sestava 1 06.12.21 0:40 Stránka 7

navítáníobčánků
vystupovalydětizezákladní
školyveStudenci.Děkujemejim
zaúčinkovánía paníučitelcezato,
žes nimipísničkya říkankynacvičila.
Dětem i rodičům přejeme mnoho radosti
a spokojenostiv dalšímživotě.

vítání ObčánKů
Při podzimním vítání občánků dne 13. 10. 2021 a 20. 10. 2021 se sešlo 22 dětí.
Filip Novák, Studenec 237
Leontýna Hesková, Zálesní Lhota 197
Anastázie Marie Tomášová, Studenec 374
Anežka Hornigová, Zálesní Lhota 184
Anežka Jiranová, Studenec 177
Sára Hermonová, Zálesní Lhota 133
Jan Hanč, Studenec 217
Jonáš Ulrych, Studenec 370
Antonín Franěk, Zálesní Lhota 70
Jan Kužel, Studenec 103
Karolína Povrová, Studenec 377
Mathias Hek, Studenec 472
Eva Hornigová, Zálesní Lhota 205
Stanislav Koláček, Studenec 28
Filip Jaroš, Studenec 422
Elen Hájková, Zálesní Lhota 201
Ema Horáčková, Studenec 477
Petr Vancl, Studenec 467
Jan Bursa, Studenec 279
Zdeněk Havel, Studenec 294
Šimon Efenberk, Zálesní Lhota 30
Tobias Pacholík, Zálesní Lhota 38

ŽIvOtní JubILea naŠIch Občanů
řÍjen 2021
70 let
Jana Jodasová, Studenec 228
Věra Šedivá, Studenec 302
75 let
Hana Horáčková, Studenec 356
Zdeněk Tauchman, Studenec 170
80 let
Marie Jandová, Studenec 207
Marie Kracíková, Studenec 299
93 let
Božena Strnadová, Studenec 346

96 let
Miroslava Skládalová, Studenec 6
lisTopad 2021
75 let
Jiří Ulrych, Studenec 241
Zlatá svatba
Marie a Jan Tichý, Zálesní Lhota 64
Helena a Vladimír Hamáčkovi, Studenec R 1
diamantová svatba
Marie a Jaroslav Víznerovi, Studenec 126
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví
a hodně životní pohody do dalších let.
7
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napsali o nás…

už žádný dějepis v dílnách.
největší investice v dějinách
studence patří škole
Studenec – Na místě dřívější velké úschovny kol vznikla ve Studenci přístavba základní školy.
Budova za 53 milionů korun znamená pro podkrkonošskou obec, kde žije 1877 obyvatel,
největší investici v historii. Dvaceti miliony ji podpořila státní dotace.
Stavbaři vybudovali velmi moderní buZajímavostí je, že barvy školní fasády,
dovu pro šest kmenových tříd prvního červená a šedivá, symbolizují nerosty, které
stupně, přidali družinu, kabinet či šatny. se těžily a těží ve Studenci. „Šedá barva odNový objekt propojuje se starou budovou kazuje na melafyr, protože ve Studenci je
nadchod. Původní školní stavbu ve Studenci melafyrový lom. Červená připomíná červený
navrhl architekt Karel Hubáček, autor vysí- pískovec, který se těžil ve Studenci a Zálesní
lače a hotelu na Ještědu. „Na jeho dílo pro- Lhotě,“ vysvětlil Chrtek.
jektanti z ateliéru Chrama navazovali, což se
Základní školu ve Studenci navštěvují
projevilo například ve vzdušnosti prostoru,“ více tři jak stovky školáků, a to nejen z místní
uvedl starosta Studence Tomáš Chrtek.
obce, ale také z okolních vesnic. Dvě z nich,
8
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Bukovina u Čisté a Horka u Staré Paky, se na
projektu částečně finančně podílejí.
Stavba si prošla několika peripetiemi.
Nejprve se hledal vhodný pozemek pro vybudování školní přístavby tak, aby nezasahoval do zalesněné části, protože ZŠ se
nachází hned u lesa, ani do prostoru studeneckého amfiteátru. „Nakonec jsme využili
pozemek, kde byla velká úschovna kol. Když
už se začalo stavět, tak stavbaři před rokem
v létě zjistili, že metr pod zemí je skála,“ přiblížil komplikace starosta Studence.
Výsledkem je moderní zázemí pro školáky a učitele. Učebny obsadí žáci prvních až
třetích tříd, každý ročník má po dvou učeb-

6 I 2021

nách. Nový prostor vyřeší komplikace s nedostatkem místa, týká se to rovněž družiny.
„Dětí máme ve škole hodně, jedna třída musí
být rozdělená do dvou. Situace byla neúnosná. Docházelo například k tomu, že učitelky učily dějepis v dílnách a děti při výuce
točily svěráky,“ vybral výstižný případ, proč
bylo nutné přístavbu školy vybudovat.
„Zázemí je teď pro žáky a učitele skvělé.
Nová školní budova je hodně moderní. Mám
za to, že veřejné budovy mají být nadčasové,
protože existuje předpoklad, že vydrží desítky let,“ dodal Tomáš Chrtek.
Jan Braun, Krkonošský deník
foto Miroslav Jezdinský
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KaLendář aKcí ve studencI a ZáLesní LhOtě v rOce 2022
Datum názevakce Místokonání Pořádající
7. 1. Výročníčlenskáschůze
Orlovna
Orel Studenec
29. 1. Hasičskýbál
Sokolovna
SDH Studenec
leden/únor závodynapytlích
Lyžařský vlek
T. J. Sokol Zálesní Lhota
leden/únor závodynalyžích
Lyžařský vlek
T. J. Sokol Zálesní Lhota
PřeborčoSvběhu
Studenec
Sokol Studenec
16. 1.
nalyžích,veřejnýzávod
/Závodní tratě Benecko
únor–březen Dětskýkarneval
Višňovka
T. J. Sokol Zálesní Lhota
Únorovéposezení
Višňovka
únor–březen
T. J. Sokol Zálesní Lhota
 naVišňovce
26. 2. Masopustníšibřinky
Sokolovna
SK Studenec
27. 2. Dětskýmaškarníbál
Sokolovna
Sokol Studenec
leden/březen Studeneckáštafeta
Areál u sokolovny
Sokol Studenec
30. 4. Páleníčarodejnic
Fotbalové hřiště
SK Studenec
30. 4. Páleníčarodejnic
Fotbalové hřiště
T. J. Sokol Zálesní Lhota
zač. května oslavasvátkusv.Floriána
SDH Studenec
Běhvítězství,
8. 5.
Strážník – náměstí
Sokol Studenec
přespolníběh
Mölkky,pohádkovýles
21. 5.
Orlovna
Orel Studenec
společněseskauty
21. 5. Pouťovéposezení
Hasičárna
SDH Zálesní Lhota
28. 5. Studeneckémíle
Amfiteátr Studenec Obec Studenec
červen Studeneckéhudebníléto Amfiteátr Studenec Obec Studenec
26. 6. Studeneckáfotbalovápouť Fotbalové hřiště
SK Studenec
červen Dětskýden
Fotbalové hřiště
T. J. Sokol Zálesní Lhota
červen Sokolskývýlet
ČR
Sokol Studenec
9. 7. Vícebojsmíšenýchčtveřic Orlovna
Orel Studenec
červenec Turnajvnohejbale
Fotbalové hřiště
T. J. Sokol Zálesní Lhota
Srpen Sokolskýtáborproděti
Sokolovna
Sokol Studenec
26. 8. orelskéodpoledne
Orlovna
Orel Studenec
StudeneckéMixy
27. 8.
Orlovna
Orel Studenec
–volejbalovýturnaj
28. 8. Dětskéodpoledne
Orlovna
Orel Studenec
Posvícenskýkoláč
Sokol Studenec
10. 9.
Za hasičárnou
– přespolníběh
17. 9. Velkýletníbál
Sokolovna
Orel Studenec
24. 9. Celostátnízávodvorientačnímběhu
SK Studenec
2. ½ září Hasičskéodpoledneprodětisestezkouodvahy SDH Studenec
11. 10. Veřejnýzávodvor.běhu U školy
SK Studenec
12. 11. Svatomartinskývečer
Orlovna
Orel Studenec
listopad Poslednívýkop
Višňovka
T. J. Sokol Zálesní Lhota
27. 11. Rozsvícenístromku
MŠ Zálesní Lhota
T. J. Sokol Zálesní Lhota
3. 12. obecnípolévka
Amfiteátr Studenec Obec Studenec
prosinec Turnajvlínémtenisu
Sokolovna
Sokol Studenec
30. 12. VýstupnaStrážník
Odchod od sokolovny Sokol Studenec
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efeKtIvní svOZ Odpadů bude
přínOseM prO ceLý MIKrOregIOn
Dlouholetý záměr na zlepšení svozu odpadů se blíží ke svému naplnění. Jilemnicko
– svazek obcí, jehož součástí je jednadvacet
obcí, zahájí nový systém nakládání s odpady.
Od příštího roku budou silnice brázdit svozové automobily s logem společnosti EKO Jilemnicko. Starostové zapojených obcí
očekávají lepší komunikaci s novou společností, ale zejména oceňují systematický přehled o množství sváženého odpadu.
„Zahájení svozu plánujeme od 1. dubna
roku 2022. Svážet budeme komunální, tříděný, velkoobjemový i nebezpečný odpad.
V současné době systém připravujeme. Celkem budou svoz zajištovat nové automobily,
které ponesou loga naší společnosti. Ta se
objeví i na všech nádobách na odpad, které
naše společnost koupí od současné svozové
firmy a které zároveň postupně přeznačíme
a očipujeme,“ říká Radka Paulů, jednatelka
EKO Jilemnicko.
Čipy pro zlepšení evidence vyváženého
odpadu nelze umístit na kovové nádoby. Do
konce roku tak budou na náklady nové společnosti a obcí vyměněny a nahrazeny plastovými. Nová pravidla bude mít také
vyvážení tříděného odpadu v pytlích. Od
ledna budou distribuovány nové pytle na tříděný a komunální odpad s logem Eko Jilem-

nicko. Pokud budou mít občané po 1. dubnu
doma staré pytle, nemusí je vyhazovat. Po
přechodnou dobu budou sváženy oba
druhy obalů.
Odpad bude na základě vysoutěžené nabídky svážen na skládku komunálního odpadu. Tříděné komodity přímo ke
konkrétním koncovým zpracovatelům, nebo
budou překládány ve vlastním areálu firmy
EKO Jilemnicko (např. sklo, kovy, textil).
„Je důležité říci, že naše společnost je
smluvním partnerem obcí a neřeší přímo
poplatky za svoz odpadu a jednotlivé změny
v intervalech svozů. Tato rozhodnutí jsou
pouze v kompetenci obcí. Naší snahou bude
maximálně vyhovět jejich požadavkům,“ dodává Radka Paulů.
S blížícím se začátkem změny společnosti určené ke svozu odpadů vznikají i nové
webové stránky, na kterých budou postupně přibývat informace pro obyvatele regionu a budou zde k dispozici i kontakty pro
případné dotazy. Webová stránka je
www.ekojilemnicko.cz.

EKO – Jilemnicko
odpadové hospodářství
regionu

DoTaCezlIBeReCkÉHokRaJe
Liberecký kraj v letošním roce finančně podpořil dva obecní projekty. Prvním bylo vybudování silnice na Bendovku. Druhým byla výroba
bronzové pamětní desky věnované plk. Václavu
Knotkovi.
11
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výlety do studenecké m
lyž. závody. 9. ledna pořádala tělocvičná
jednota Sokol lyžařské závody s následujícím programem a výsledky:
Dopoledne běh dorostenců na 5 km ve
dvou skupinách,
1. skupina 14–16letí, vítěz Buďárek Jar.
z Martinic
2. skupina 17–18letí, vítěz Hovorka Jos.
z Martinic
Současně konal se běh mužů na 10 km,
vítěz Josef Kužel ze Studence.
Odpoledne
1. Závody žáků:
6–8letí, vítěz Josef Lánský
9–10letí, vítěz Jaroslav Klouček
11–12letí, vítěz Jan Šorm
13–14letí, vítěz Karel Mašek, všichni
ze Studence
Žákyně 6–8leté, vítěz Jaroslava Holmanová
10–12leté, vítěz Libuše Nýdrlová,
obě ze Studence

hodin do 22 hodin bylo viděti na severní
obloze polární záři. Měla podobu velké
purpurové clony, kterou prostupovaly
světlezelené a modravé paprsky. Záře se
vějířovitě pohybovala od západu k východu a zpět. Podle zpráv, rozšířených rozhlasem, byla tato záře viditelná téměř
v celé republice.
věžní hodiny. Dne 29. ledna byly opatřeny
věžní hodiny studeneckého kostela novými ručičkami. Až dosud ukazovala velká
ručička těchto hodin hodiny a malá ručička
minuty, tedy obráceně, než jest obyčejně
zvykem. Nové pozlacené ručičky byly
upraveny tak, že malá ukazuje hodiny
a velká minuty. Náklad na tuto opravu hradila firma Fejfar a Mládek.
7. březen. Dne 7. března uspořádala
místní osvětová komise za spoluúčasti škol
a pěveckého kroužku pietní vzpomínku na
presidenta Osvoboditele T. G. Masaryka.
Z výtěžku této besídky upravila místní
osvětová komise okolí Masarykovy lípy
u domu čp. 333.

2. Závody dorostenců ve skoku vyhráli:
1. Jaroslav Buďárek z Martinic
2. Miloslav Rybář z Martinic
3. Emil Mejsnar ze Studence

6. března zapálili studenečtí hasiči na orelském cvičišti Masarykovu vatru, při níž promluvil starosta sboru dobr. hasičů Josef
Karásek čp. 19.

3. Závody mužů ve skoku vyhráli:
1. Jaroslav Vancl ze Studence
2. Stan. Štefan a Oldřich Tauchman,
oba ze Studence
3. Václav Beneš ze Studence

sbírka. Ve dnech 7.–15. března uspořádána byla ve Studenci sbírka na čsl. zahraničí. Vybráno bylo mezi dělnictvem a úřednictvem fmy Fejar a Mládek 629,50 Kč,
mezi ostatním občanstvem 427 Kč, celkem
odesláno bylo svému účelu 1056,50 Kč.

polární záře. Dne 25. ledna od 20,30
12
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40 I rok 1938

1. část

bez jazykové úpravy

nový starosta. Starosta obce továrník Jan
Fejfar, jsa příliš zaměstnán vedením svého
podniku, který vyžadoval i občasné jeho
cesty do ciziny, rozhodl vzdáti se starostenského úřadu. Jeho resignací zabývala se
schůze obecního zastupitelstva 5. března,
ale resignaci tuto nevzala na vědomí. Proti
tomuto rozhodnutí obecního zastupitelstva učinil továrník Jan Fejfar stížnost
u okresního úřadu v Jilemnici. Žádosti jeho
bylo vyhověno. Proto dne 11. dubna svolána byla nová schůze obecního zastupitelstva, kde zvolen byl starostou obce
František Kuřík, č. 284, I. náměstkem František Šorm, č. 179, II. náměstkem Josef
Čech, č. 343.
Rokem 1937 zakončil starosta obce Jan
Fejfar desetileté své starostování. Ve schůzi
obecního zastupitelstva dne 5. března
podal následující statistická data:
koncem roku 1927 činilo čisté jmění
obce Kč 254 729,33
koncem roku 1937 činí čisté jmění obce Kč
379 037, 88
Přírůstek za 10 let činí tedy 124 308,55 Kč.
Obecních pozemků přibylo za těchto deset
let 48 korců, vesměs lesa.
Mimo tohoto vykázaného přírůstku vynaložila obec na své zlepšení další částky,
v obecních účtech neobsažené, celkem
435 655 Kč. Z těchto částek bylo hrazeno:
úprava obecních studní, úprava rybníku
u zámku, náklady na obecnou a měšťanskou školu, příplatek na zřízení autobusové

linky, rozšíření el. sítě, oprava kostela,
oprava obecních cest, náklady na silnice
(okres. silnice Studenec–Žďár, Studenec–Bukovina, od lípy Svobody k Boukalovým), regulace potoka a další.
K tomu poznamenává starosta, že obec
Studenec nemá k 1. lednu 1938 žádných
vnějších dluhů.
Úmrtí. 25. dubna zemřel František Udržal,
býv. předseda vlády Čsl. republiky, býv. ministr národní obrany a býv. člen Národního
shromáždění ČSR.
slavnost. V neděli 8. května uspořádala
jednota Orla ve zdejší obci „stromkovou
slavnost“ s následujícím programem:
1. Ranní bohoslužby
2. Zasazení lip na letním cvičišti Orla.
Zasazena byla lípa 20. výročí čsl. samostatnosti, lípa presidenta republiky dr. E. Beneše, lípa ministra
dr. Šrámka, lípa ministra ing. Dostálka, lípa kardinála arcibiskupa
dr. Karla Kašpara a lípa poslance
V. Koška.
Hasičská slavnost. V neděli 15. května
uspořádal sbor dobrovolných hasičů ve
Studenci slavnostní odevzdání automobilové stříkačky s následujícím programem:
1. Ve 13 hod. průvod obcí od Višňákových na hřiště SK Fejfar-Mládek
2. Vztyčení státní vlajky
3. Přivítání hostí starostou sboru
13
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4. Odevzdání stříkačky starostou obce
továrníkem Jane Fejfarem sboru
dobrovolných hasičů
5. Cvičení žáků s malou ruční stříkačkou
6. Prostná ženy
7. Prostná muži
8. Ukázky vývoje hasičských potřeb
9. Ukázky asanace při plynovém útoku
nová stříkačka. Automobilovou stříkačku
zakoupila obec pro případnou ochranu
majetku obyvatelstva od firmy R. A. Smekal, Slatiňany dne 29. ledna 1938. Stříkačka
jest moderního typu s šestiválcovým motorem o výkonu 50 HP. Dodávka vody
1 600 l za minutu při tlaku 24/26 atm.,
2 proudy, 6 svítilen CPO, hubice CPO a požární houkačka. Stříkačka vybavena jest 12
sedadly pro mužstvo a stála 46 280 Kč.
21. květen. Dne 21. května bylo povoláno
do zbraně několik občanů studeneckých,
když byla nařízena ostraha hranic vzhledem k pohybům německých vojsk ku hranicím naší republiky a vzhledem k situaci,
která byla vytvořena Henleinovou stranou
sudetoněmeckou.
sbírka. Dne 25. května konána byla v obci
sbírka na obranu státu a vynesla:

vecké sdružení. Besídka se konala 29. května odpoledne.
požár. Dne 8. června večer vypukl v domě
Josefa Hamáčka čp. 170 z nezjištěné příčiny požár, který se velmi rychle rozšířil,
takže dům byl zničen téměř úplně. Majitel
postavil si na témže místě domek nový.
Volby. Dne 12. června konány byly ve Studenci volby do obecního zastupitelstva
s následujícím výsledkem:
1. Národní socialisté

hlasy mandáty
67
2

2. Čsl. strana lidová

118

3

56

1

435

11

97

2

186

5

31

0

3. Sociální demokracie
4. Zaměstnanci fy F. a M.
5. Strana agrární
6. Strana živnostenská
7. Komunisté

Do obecního zastupitelstva zvoleni byli
podle skupin:
1. Knotek Václav, odb. učitel, č. 166
Duška Josef, obuvník, č. 24
2. Karásek Josef, chalupník, č. 19
Kuřík František, obch. Uhlím, č. 284
Janda Petr, chalupník, č. 292

sbírkou po obci

5 055 Kč

3. Flégl Emil, zást. pojišťovny, č. 310

sbírkou po školách

1 285 Kč

sbírkou v továrně

5 160 Kč

4. Fejfar Jan, továrník, č. 293
Albrecht Jan, účetní, č. 343
Štefan Josef, chalupník, č. 289
Tauchman Josef, tkadlec, č. 175
Horáček Rajmund, tkadlec, č. 86
Ulvr Josef, úředník, č. 131
Plecháč Vilém, tovární mistr, č. 101
Hák František, tovární mistr, č. 307
Martinec Karel, tovární truhlář, č. 188

dar firmy F. a M.

20 000 Kč

celkem

31 500 Kč

oslava. Narozeniny presidenta republiky
oslaveny byly besídkou, ku které se spojily
místní školy, osvětová komise a místní pě14
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Hamáček Josef, dílovedoucí, č. 69
Roskovec Jaroslav, úředník, č. 100
5. Šorm František, rolník, č. 179
Kudr Jan, rolník, č. 4
6. Sedláček Josef, obchodník, č. 295
Kudr Jan, obchodník, č. 350
Jebavý Josef, obchodník, č. 296
Lukeš Josef, obchodník, č. 320
Bukovský Antonín, obchodník, č. 118
10. slet všesokolský. 10. sletu všesokolského v Praze, který se konal v červnu
a v červenci t. r., zúčastnilo se ze zdejší
obce 15 cvičících žáků, 22 dorostenců,
20 dorostenek, 23 mužů a 23 žen, vesměs
cvičících. Z místní jednoty Sokol zúčastnilo
se tohoto manifestačního sletu celkem
154 členů.
pošta. Od 1. července t. r. dovážena jest
pošta z nádraží Horka u St. Paky pro zdejší
pošt. úřad autobusem čsl. státních drah.
Do tohoto dne obstarával provoz pošty
pan Plecháč z Horek koňským potahem.
národní garda. Dne 15. července večer
konala se v hostinci „Na Špici“ ustavující
schůze Národní gardy ve Studenci za
účasti odb. učitele Jaroslava Lachmana z Jilemnice, velitele Národní gardy 121 v Jilemnici. Na této schůzi došlo k založení
N. G. ve Studenci, která podléhala N. G. 121
v Jilemnici. Měla 172 členů (1 rota), vesměs
zaměstnanců firmy Fejfar a Mládek. S cvičením bylo započato 19. července.
nový starosta. Ve schůzi obecního zastupitelstva, která se konala 30. července, zvolen byl starostou obce Josef Karásek,
rolník, č. 19.
I. náměstkem zvolen Jan Fejfar, továrník,
č. 293, II. náměstkem Josef Hamáček, dílo-

6 I 2021

vedoucí, č. 69. Dále zvoleni následující členové obecní rady: Jan Albrecht, účetní
firmy Fejfar a Mládek, č. 343, Josef Tauchman, č. 175, František Šorm, č. 179, Jan
Kudr, č. 350 a Josef Lukeš, č. 320.
letopisecká komise. Vzhledem k tomu,
že se změnilo obecní zastupitelstvo, zvolena byla ve schůzi tohoto nového zastupitelstva dne 16. srpna nová letopisecká
komise, kterou od tohoto dne tvoří: starosta obce Josef Karásek, č. 19, továrník Jan
Fejfar, č. 293, listonoš v. v. František Šorm,
č. 181 a odb. učitel Josef Lánský, obecní
kronikář.
Školy. Dne 1. září začal nový školní rok. Na
školách nedošlo k žádným změnám v učitelských sborech.
I počet tříd zůstal nezměněn. Na obecné
škole zapsáno bylo 150 dětí, na škole měšťanské 154 dětí.
Úmrtí. V sobotu dne 3. září odpoledne
konal se pohřeb Ladislava Erbana, desátníka aspiranta, letce, polního pozorovatele,
který tragicky zahynul při pádu letadla za
špatného počasí dne 30. srpna u Zakřan,
okres Brno. Ladislav Erban, syn Josefa Erbana, č. 60, narodil se dne 14. září 1917. Vychodiv reálné gymnasium v Jilemnici
vstoupil dobrovolně do čs. armády, k letectvu, chtěje se státi aktivním důstojníkem
této zbraně. Jeho pohřbu zúčastnili se členové Sokola, Národní gardy, hasičstvo,
četa vojenská s hudbou pěš. pluku 22 Argonský v Jičíně, žactvo místních škol i státního reálného gymnasia v Jilemnici
s učiteli a profesory. Rakev s tělesnými pozůstatky mladého hrdiny vezena byla na
trupu letadla a na místním hřbitově byly
uloženy k věčnému odpočinku.
15
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hIstOrIcKé
vánOční tradIce
advent
Zvyk vázání a rozsvěcování čtyř adventních svící se sice rozšířil až ve dvacátém
století, zato nyní je velmi oblíbený. Pěkně
totiž ukrajuje adventní čas, dobu očekávání narození božího dítěte.

Mikuláš ztratil plášť, Mikuláška sukni, hledali, nenašli, byli oba smutní.

Barborky
Sám svatý Petr prý spustí z nebe žebřík,
aby po něm Barborky sestoupily. Pro
hodné děti nesou dárky a zlobivé vyšlehají.
Proto večer děti napínaly uši, kdy se z věnčí
ozvou metly na oknech a cinkot zvonku.
Barborky však neznamenají jen obchůzku
bíle oděných postav se závojem přes obličej, ale také větvičku třešně. Když ve vodě
do Vánoc vykvete, může se dívka těšit na
svatbu.
My jsme čtyři Barborky, jdem ze Sv. Hory.
Nesem všelijaké dary, abychom Vám taky
dali. Mulisi, mulisi, mulisi, mulisi.

mikuláš a mikuláška
Svátek svatého Mikuláše připadá sice
na šestého prosince, ale slaví se v předvečer, což je pozůstatek staroevropského
chápání času, kdy se den nezačínal ránem,
ale předešlou nocí s východem první
hvězdy. Mikuláš představuje postavu skutečného světce, biskupa v dobách prvních
křesťanů, ale přidávaly se k němu další postavy. Zapomenutá je jeho matička, bíle
oblečená Mikuláška s cepem či srpem.
16

ambrož
V některých krajích bylo možné na svatého Ambrože potkat postavu oděnou do
bílé košile, se špičatou čepicí na hlavě a se
závojem přes obličej. V ruce držel Ambrož
dlouhé proutěné koště, polepené papírem
a uzlíček s cukrovím. Neobcházel po domech, ale čekal večer u kostela na děti. Pak
sladkosti házel na zem. A jak se děti shýbaly, tak je Ambrož vyplácel koštětem.

lucky
Domy třináctého prosince obcházela
skupina ženských postav. Lucky mají bílá
roucha, někdy i dlouhé bílé zobany jako tajemní ptáci. Obličej mají pomoučněný. Ze
světnic vymetají smetí perutí z husího
křídla. Kontrolovaly, zda některá hospodyně nedere peří nebo nepřede.
Jdu, jdu, noci upiju

jesličky
Dny, které zbývají po Lucii do Vánoc, se
nejen uklízí, peče a zdobí, ale také se staví
betlémský výjev z figurek z papíru, dřeva,
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vosku či ze sádry. Do domácností se rozšířily potom, co Josef II. stavění betlémů
v kostelech zakázal. Betlém má pevné
uspořádání figur, v jejichž centru je Svatá
rodina, ale zároveň si je tvůrci rozšiřovali
o postavy a výjevy jim důvěrně známé.

Klempera
Rodiče strašívaly děti, které nechtěly
jíst, Klemperou. Postava zahalená do prostěradla přicházela večer 19. prosince a dělala velký rámus. Nosila necky pobité
hřeby, po příchodu do domu do nich
tloukla kladivem a nehodným dětem vyhrožovala, že jim okuje nohy.

stromek a jmelí
Vánoční zeleň k nám proniká postupně. Nejprve se v devatenáctém století
šíří vánoční stromky, a to hlavně ve městech, teprve později se tento zvyk ujal i ve
venkovských staveních. Kupodivu se zprvu
stromky také zavěšovaly od stropu. Jmelí,
které Slované považovali za „metlu duchů“,
také nebylo v našich krajích zvykem spojovat s Vánoci. Až před sto lety se z Britských ostrovů do Evropy rozšířil obyčej
zavěšovat u stropu větvičku jmelí a s ním
i zvyk se pod ním o Vánocích políbit.
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Klovcová bába
V jižních Čechách chodila Klovcová
bába. Říkalo se jí také Klovavá, Štuchavá
bába či Vrtibába. Vydávala se na obchůzku
mezi Štědrým dnem a Novým rokem. Obličej schovávala pod čapí škraboškou
a hrozila metlou, také ale tajně nadělovala
dárky, proto se jí také říkalo Štědrá bába.

ometačky
V našich zemích nebývala silvestrovská
noc ničím pozoruhodná, zato přes den
navštěvovaly stavení černě oděné Ometačky s hlavou zavázanou bílým šátkem.
Třikrát zaklepaly, než vešly. Mlčky přistoupily k plotně a třikrát ji ometly se slovy: „ve
jménu Otce, Syna i Ducha svatého“. Kamna
prý pak v novém roce pěkně hřála a na
plotně se nic nepřipálilo.

svatý Štěpán
Na sv. Štěpána 26. prosince končila
mladé chase služba. Pacholci a děvečky
dostali od hospodáře odměnu a až do Nového roku, než si našli službu u nového
hospodáře, užívali svobodu a chodili po
koledě. Štěpánský den byl i pro ostatní
dnem návštěv a dětského koledování, při
kterém děti napodobovaly dospělé a dostaly „závdavek za službu“.

peruchta
Ne každému by se líbilo, kdyby ho
o Štědrém dnu navštívila Peruchta, hubená osoba přicházející ze záhrobí, na
hlavě hrozivou masku a v ruce škopek
a nůž. Chodila kontrolovat, jestli děti dodržují půst.
Nebudeš-li se postít, příjde na tě Peruchta
a rozpáře tě.

Tři králové
Čas Vánoc končil 6. ledna svátkem sv.
Tří králů, kteří přišli do Betléma, aby malému Ježíškovi předali dary. Při obchůzce
trojice převlečená za krále obchází domy
a křídou píše na dveře „K+M+B“ jako Kašpar, Melichar a Baltazar, což má přinést
štěstí, zdraví, lásku a spokojenost.
podletextuklárySmolíkové
Husitskémuzeumv Táboře
17

STUDENECKŪ-ZPRAVODAJ-6-051221-64+4-LEOŠ.qxp_Sestava 1 06.12.21 0:40 Stránka 18

Studenecký zpravodaj

6 I 2021

OČIMA PAMěTNíKů

aneb Jak naši sousedé
slavili vánoce
Říká se, že dobrý soused je nad zlato a kdyby cikánovi ublížil, že nepříteli nepřeje nic
horšího než zlého souseda. My jsme měli ve Studenci zlaté sousedy. Neříkali si ani sousedé, zdálo se jim to cizí, dokonce ne páni, u nás byl jen pan farář a pan řídící. Jejich nejobvyklejší pojmenování bylo kmotře. Byli to tkalci, kteří měli na dvě krávy pachtovného
pole. Nebylo mezi nimi závisti ani tajnosti a podle potřeby pomáhali si nezištně jeden
druhému. Jejich přátelství udržovaly časté schůzky. Kmotry přicházely pobejt v neděli
po požehnání, kmotři chodívali po večeři, když pomohli doma zapravit dobytek. Na tyto
schůzky jsem se jako student a později jako bohoslovec vždy těšil a dosud na ně rád
vzpomínám. Kdykoliv se blíží Vánoce, vzpomínám, jak u nás „muský“ hráli o ořechy. Celý
boží rok nevzali karty do ruky, ale o Vánocích činili výjimku. Hráli nevinnou hru husara
nebo cvika o ořechy, aby prý vedle betlémů a kolad tak radostné svátky oslavili.
Scházívali se nejčastěji u nás. Měli jsme sice jen dřevěné doškové stavění, ale velkou
sednici s osmi menšími okny, velký dubový stůl, dost židlí a snad i proto, že neboštík tatínek přinášel ze světa mnoho novinek a zajímavých zpráv. „Hauzíroval“ s jejich plátnem
v okolí Prahy, Kladna, Říčan, Kralup a všude ho jako poctivého pláteníka rádi viděli. Kdykoliv přijel, přišli si sousedé poslechnout, co je v kraji nového. Nejvíce se podivovali, když
vypravoval, jak v kraji sejí pšenici před Vánocemi, když u nás nebylo světa znát (vše bylo
zaváto sněhem).
Na boží narození bývala u nás první schůzka. Stavěl se jeden pro druhého, aby již přišli společně a nevyvrzali teplo. Po šesté hodině večerní bylo již na náspi slyšeti jejich hluboké hlasy a těžké okované boty. V síni oklepali sníh a spustili: „Narodil se Kristus pán“.
Po první sloce vcházeli do sednice kmotr Tauchman, jinak starých rychtář, kmotr Karásek,
jinak mistr, kmotr Kuřík, Martinec, Vondrák, někdy Flégl a jiní.
Po srdečném přivítání odložili zimní čepice na „stau“, na hřebík na stěně nebo na postel, usedali hned ke stolu, každý již na své místo. Tatínek přidal ještě jeden drát, by lustr
visel co nejníže nad stolem a vyšrouboval knot, jen co by neprasklo sklo. Prohodili několik vět o počasí, o slavné půlnoční, vyslechli omluvy, proč některý nepřijde a již čekali,
kdy se tatínek vytasí s obvyklou koladou. Věděli, jaká bude. Byly to nové karty. Vše
utichlo, když tatínek šel do police pro karty. Bývaly to vlastně již karty staré, obehrané,
které tatínek v některé pražské restauraci dostal. Kdo ví, o jaké peníze se s nimi hrálo,
ale pro naše sousedy byly nové a lepších nemohlo být. To bývalo chvály! Jeden obdivoval, jak jsou hladké, jak pěkně klouzají. Druhý se vyptával, kde je dostal, ačkoliv Prahu
jakživ neviděl, a nezapomněli je ani spočítat, jsou-li všechny.
18
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„Tak to rozdej na cvika!“ volali nedočkavě. Zatím jsem běžel ke kupci pro
ořechy. Každému asi za šesták. „To jsou ale letos drahý,“ říkali rok co rok.
Hrálo se zvolna, opatrně, sousedsky. Bylo na nich vidět, že neměli karty
celý čas v ruce. Zvláště kmotru Vondrákovi se málokdy podařilo karty dobře
zamíchat. Obyčejně se zamíchali nejvíce sami, kdy mu vypadly z ruky na zem.
Jeho tvrdé mozolovité ruce měli ještě méně zručnosti při rozdávání. Nehtem odděloval
jednu od druhé nebo prsty slinil nebo dal o jedno místo nebo kartu méně nebo více
a mohl se namáhat znova. Přitom ustavičně někdo operoval s dýmkou. Konečně rozdal.
Jeden odhazuje listu, druhý hlásí jdu, třetí taky, čtvrtý jen udeří na stůl na znamení souhlasu. „Forhont“ vynáší tak prudce, až mu promočená dýmka vypadne z bezzubých úst.
„Zatraceně fajfka“, polohlasitě zabručí zdvihaje namáhavě její součásti ze země. Udeří
podruhé a paklíček sirek letí ze stolu, aby měl práci, než druhý rozdá. Jelikož zápalek
ještě nebylo a dýmky v ráži uhasínali, trvaly tyto mezihry s fajfkami a sirkami déle než
hry.
K deváté hodině maminka zatápěla aby uvařila „muským“ čaj. Byl to nejslavnostnější
nápoj, který se podával jen o svatbách, křtinách a jiných význačnějších rodinných slavnostech. Lahev rumu jseme dostávali od kupce, kolady, placek a buchet jsme měli o Vánocích dost. Vánočky bývaly až v pozdějších letech. Když byl čaj uvařený, hráči ustali.
Starý rychtář, dlouholetý „volbátr“ zanotoval některou kolednickou, nejčastěji Sejděte
se pacholátka, Na koladu půjdem… nebo Již se přibližujem k tobě, Ježíšku… Mistr zpíval
druhý hlas, maminka vysoký soprán. Když celou přezpívali, horký čaj již vychladl. Na čaji
si nejvíce pochutnával kmotr Kuřík, jenž svým jadrným vtipem rozesmál každého. Prstem
i jazykem vytřel prázdný hrneček a olizuje své řídké vousy, dal si ještě jednou. Trochu
„ankoholu“, jak říkával, nemůže uškodit. Byl přece sladší a ostřejší než „tenká vodouka“,
„hladká ančka“, „košilatá“, jak říkají u nás žitné.
Horký čaj zdlouhavou hru brzy rozproudil, sousedé rychleji zapalovali a dýmali, takže
se v sednici zrovna šeřilo a kolem lustru se tvořilo kolo jako kolem Měsíce. Rozdávali
o překot, pádně vynášeli, a ještě pádněji zabíjeli. „Kdo se bojí, nesmí do lesa“, zasmál se
jeden. „Já ti povím o ptáčkách“, vyhrožoval druhý. „Trumf a za todle drobný“, shrábl spokojeně třetí ořechy do hluboké kapsy. Šlo již i o půl i o celou kopu a „labet“ stále přibývalo. Tak byly rozpáleni hrou, že by ani čaj nevzali, ba někdy bafali z vyhaslých dýmek.
Bilo se jedenáct, když starý rychtář hlásil: „ještě jednou kolem“. Dohrávali poslední
hru. Všichni přehlédli své výhry a prohry, natáhli údy a zatím, co tatínek s největší opatrností karty balil a ukládal, zazpívali si ještě nějakou kolednickou.
„Dá Vám pán bůh dobrou noc“, vyprovázeli naši své zlaté sousedy až na násep.
Když „muský“ odešli, bývalo v sednici temno, maminka otevřela na chvíli okno, aby
to trochu vyšlo a tatínek zastrkávaje židle na trnože odříkával již polohlasitě večerní
modlitby dlouho zívaje. Když ráno maminka uklízela bojiště, vymetla s hromádkou opálených sirek i žaludského filka. Byl asi obrácen k podlaze a kmotr Vondrák ho nenašel
a ostatním, když všechny se nikdy nerozdaly, nikdy nechyběl. Hráli tedy opravdu sousedsky.
zevzpomínekJosefakloučka
19
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Zprávy
ZŠ a MŠ studenec
Nejvýznamnější událostí od uzávěrky pátého čísla Studeneckého zpravodaje bylo
bezesporu otevření nové přístavby označované nyní jako budova C. Této slavnostní chvíli
předcházelo více než pětileté úsilí, které bylo zakončeno právě 23. října 2021.
Záměr navýšit prostorovou kapacitu studenecké školy vznikl v roce 2015 a vycházel
ze stávajícího počtu žáků ve škole (330 žáků) a naplněnosti mateřských škol nejen ve
Studenci. Tento předpoklad se nakonec vyplnil, neboť ve školním roce 2018/2019 navštěvoval studeneckou školu nejvyšší počet žáků v její novodobé historii (365 žáků). Prvním krokem bylo zpracování studie přístavby ve vybraném prostoru (proti zásobovací
rampě školní jídelny). Toto umístění však narazilo na Územní plán Obce Studenec
a především jeho ustanovení povinné vzdálenosti stavby od hranice lesa. I když les ve
Stráni již není veden jako hospodářský les ale jako les jiného určení, příslušné orgány životního prostředí byly neoblomné a stavbu v tomto prostoru i přes odvolání na Ministerstvu zemědělství nepovolily. Následovalo hledání dalších variant umístění přístavby
a nakonec byla vybrána varianta s propojením do stávající odborné učebny fyziky a chemie. Po zpracování projektové dokumentace, ke které se postupně vyjadřovali všichni
zastupitelé a pracovníci školy, bylo na rozhodnutí zastupitelstva Obce Studenec, zda se
Obec do této dosud největší investiční akce pustí z vlastních zdrojů. Jako podpůrný argument pro rozhodnutí zastupitelstva určitě přispěla i přislíbená finanční pomoc „přiškolených“ obcí Bukovina u Čisté a Horka u Staré Paky. Prosincové zastupitelstvo v roce
2019 schválilo investiční záměr a pověřilo starostu obce k dalším krokům v rámci této
investice. Do vypsaného zadávacího řízení veřejné zakázky ve zjednodušeném podli20
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mitním řízení se přihlásily čtyři stavební společnosti a nejlepší nabídku předložila Stavební společnost s. r. o. Hostinné. Potvrzením správného rozhodnutí zastupitelstva byla
i úspěšná žádost obce Studenec v podprogramu Ministerstva financí Podpora rozvoje
a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí. Vzhledem k vysoké připravenosti celého projektu obec obdržela maximálně možnou částku
ve výši 20 000 000 Kč.
Vlastní stavební práce byly zahájeny počátkem března a byly spojeny jednak s odstraněním některých stávajících objektů (stojany na jízdní kola, objekt vyústění vzduchotechniky), jednak s přemístěním zahradního srubu, který se postupně dvakrát vznesl
do výšin, než si našel své nové místo. V průběhu stavby byl již podruhé přesazen červenolistý buk lesní (i on se vznášel nad stavbou) a přežil i druhé přesazení a potvrdil svou
chuť k životu. Na závěr stavebních prací byl přemístěn poslední objekt včetně veškerých
sítí, a to veřejné toalety, které budou sloužit nejen akcím v amfiteátru, ale i uživatelům
multifunkčního a workoutového hřiště.
Úvodní zemní práce potvrdily složitost geologických podmínek ve Studenci. V místě
přístavby byl objeven geologický zlom s rozdílným podložím, v jedné části stavební jámy
byl tvrdý bazaltandezit (nový název pro studeneckou horninu melafýr), v druhé permokarbonské pískovce. Řešením této situace po konzultace se statikem a geologem byla

21
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tzv. betonová plomba, která zajistila založení stavby na shodném podloží, ale způsobila
první zpoždění v harmonogramu prací. Poté již následovala vlastní realizace stavby, o jejímž průběhu byli čtenáři postupně informováni na stránkách Studeneckého zpravodaje.
Proběhlo celkem 42 kontrolních dnů za účasti investora (Obec Studenec), uživatele (ZŠ
a MŠ Studenec) , generálního dodavatele (Stavební společnost s. r. o. Hostinné), generálního projektanta (Chrama s. r. o.) a dalších subdodavatelů (Betokon, Elektros atd.), při kterých se řešily především aktuální změny v realizaci stavby. Náročnost stavby zvyšovaly
především rostoucí nároky na provoz veřejných a školních budov (klimatizace, rekuperace, požární zabezpečení budovy). Celý náročný průběh stavby byl završen vydáním kolaudačního souhlasu, slavnostním otevřením a především zahájením vlastního provozu.
V prvních dnech výuky v nové budově se postupně odhalovaly drobné nedostatky
a dodavatelské firmy opravovaly zjištěné závady. Postupně byl seřízen provoz rekuperačních a klimatizačních jednotek a podlahového topení, doplněno vybavení sociálního
zařízení a odstraněny další drobné nedostatky. Přetrvávají závady v systému využití dešťové vody na splachování toalet a provozu velkých hodin (s dodavateli těchto zařízení
probíhají intenzivní jednání). V době vydání tohoto čísla Studeneckého zpravodaje
budou dokončeny závěrečné práce související s připojením přestěhovaných objektů (zahradní srub, toalety) a altánu s jezírkem, který bude sloužit jako venkovní učebna.
Poděkování za moderní a nadčasovou přístavbu školy patří především Obci Studenec
jako investorovi a v osobě Mgr. Jiřího Ulvra i v roli koordinátora celé řady stavebních
prací a důležitých rozhodnutí, generálnímu projektantovi společnosti Chrama
s. r. o. a stavebním firmám, které se na této stavbě podílely. Generálním dodavatelem
byla Stavební společnost s. r. o. Hostinné , která využívala odborných dodávek svých
subdodavatelů. K těm nosným patřily firmy Elektros s. r. o (veškeré elektroinstalace), Be22

STUDENECKŪ-ZPRAVODAJ-6-051221-64+4-LEOŠ.qxp_Sestava 1 06.12.21 0:40 Stránka 23

Studenecký zpravodaj

6 I 2021

tokon (betonový skelet a montáž fasádních prefabrikovaných prvků), Truhlářství Jón
(dřevěná okna v celé přístavbě), Michal Rychlovský RENO (podlahové krytiny), Škop
klima s. r. o. (vzduchotechnika a rekuperace), Topenáři VOPO s. r. o. (topenářské a vodoinstalační práce), Truhlářství Olša (veškerý vestavěný nábytek). MSV Liberec s. r. o. (výtah),
Jemmy Jan Jemelka (datové rozvody) a řada dalších firem. Zvláštní poděkování patří
stavbyvedoucímu celé stavby Karlu Šimůnkovi. Velké poděkování patří i stavební firmě
Stavby Šír, která zajistila ve zkrácených termínech a vzorné kvalitě stavební úpravy průchodu do staré budovy, kde vznikl nový kabinet a prostor pro setkávání žáků, stavební
přípravu pro přemístěné veřejné toalety a rekonstrukci hlavního vstupního schodiště.
Poděkování patří i všem pracovníkům školy, kteří se aktivně podíleli na přestěhování
a zabydlení nových prostor v přístavbě a určitě tou největší odměnou bylo, že většina
žáků, kteří se v budově přístavby budou učit, se na toto stěhování těšila. V neposlední
řadě je třeba také připomenout, že velká část vnitřního vybavení byla pořízena z rozpočtových zdrojů školy, které jsou tvořeny každoročním zlepšeným hospodářským výsledkem (od roku 1994, kdy studenecká škola vstoupila do právní subjektivity). Z těchto
prostředků byl pořízen veškerý nábytek v hodnotě 1,2 milionu Kč, 6 ks interaktivních tabulí v hodnotě 800 tisíc Kč (pylonová tabule, interaktivní dataprojektor, počítač s monitorem, ozvučení) a docházkový a stravovací systém včetně datových rozvodů (bude
dokončen počátkem prosince 2021).
Za zmínku stojí i to, že Ministerstvo financí přispívá obcím z rozpočtového určení
daní na provoz ZŠ a MŠ podle počtu dětí v zahajovacích výkazech. V roce 2018 tento
příspěvek činil 13 706 Kč na žáka, což při 477 dětech v ZŠ a MŠ tvořilo příspěvek obci ve
výši 6 537 762 Kč (příspěvek obce škole ve výši 3 900 000 Kč), v roce 2018 tento příspěvek
činil 14 462 Kč na žáka, což při 461 dětech v ZŠ a MŠ tvořilo příspěvek obci ve výši
6 666 982 Kč (příspěvek obce škole ve výši 4 000 000 Kč), v roce 2020 tento příspěvek
činil 15 400 Kč na žáka, což při 437 dětech v ZŠ a MŠ tvořilo příspěvek obci ve výši
6 729 800 Kč (příspěvek obce škole ve výši 4 100 000 Kč). Navíc škola ze svého rozpočtu
hradí řadu další prací a služeb, které nejsou určeny jen pro žáky školy (provoz multifunkčního hřiště a všech herních prvků, údržba travnatých ploch v okolí školy a naučné stezky).
Žádný výrazný klid, jak by se mohl ledaskdo domnívat, však studeneckou školu nečeká. Pozornost bude věnována především údržbě zbývajících budov včetně výměny
střešní krytiny a střešních oken na budově B (školní jídelna) a postupné rekonstrukce
učeben v budově A (stará budova) včetně zřízení dvou odborných učeben. Drobné
úpravy dozná i naučná stezka včetně obnovení areálu pevných kontrol pro orientační
běh.
Vlastní průběh školního roku 2021/2022 je opět ovlivněn pandémií COVID 19 a s ní
spojenými hygienicko-epidemiologickými opatřeními. Všichni žáci školy absolvovali na
začátku školního roku dvoje screeningové testování se stoprocentním negativním výsledkem. Pro školu tato situace přináší nejen výrazný nárůst administrativy a dalších povinností
(evidence a zaúčtování obdržených testů a respirátorů, vystavování negativních potvrzení
pro žáky, testování žáků pro mimoškolní akce), ale také nárůst výdajů na dezinfekční prostředky, likvidaci nebezpečného odpadu (odvoz do spalovny) a další související opatření.
23
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Potěšující je ta skutečnost, že 93 % pracovníků školy absolvovalo minimálně druhou dávku
očkování (proočkovanost žáků starších 12 let je zatím poměrně nízká).
Za zpřísněných podmínek také proběhly tradiční podzimní třídní schůzky rodičů a setkání zástupců středních škol s rodiči a žáky 8. a 9. ročníku. Rodiče mohli využít početného
zastoupení středních škol z blízkého i vzdálenějšího okolí a vytvořit si přesnější představu
o možnostech profesionální orientace svých dětí. V listopadu 2021 zároveň uplynulo tříleté volební období školské rady, z řad rodičů nevzešel žádný nový návrh, a tak v zastupování rodičů ve školské radě budou pokračovat v dalším tříletém volebním období Eva
Pacholíková a Jan Lánský, pedagogická rada nominovala do školské rady Mgr. Moniku
Mečířovou a PaedDr. Danu Synkovou, zástupce zřizovatele zvolí prosincové zastupitelstvo
(navrženými kandidáty jsou Ing. Marie Tauchmanová a Ing. Jana Nováková).
A ještě drobná zmínka na závěr. Před 30 lety vyšlo první číslo Studeneckého zpravodaje v této grafické úpravě a celkem vyšlo 184 čísel (z toho první 3 na A4). Na každém
čísle se určitým způsobem podílela i studenecká škola, dokonce v letech 1993 až 1997
se Zpravodaj za dnes nepředstavitelných podmínek ve škole i tisknul. V letech 1991 až
1992 ho tiskla firma Karel Tuže KaT, v roce 1992 firma H2 Ivana Havlová, v letech 1997 až
1998 firma A90 PressFoto (grafickou přípravu, zajišťoval Martin Kupka, možná budoucí
ministr dopravy), v letech 1999 až 2018 Fitos Stará Paka a od roku 2018 Gentiana Leoše
Erbena. Vůbec první redakční radu tvořili Irena Benešová, Josef Jech, Jiří Ježek a Petr
Junek.
V závěru mi dovolte, abych jménem všech zaměstnanců školy popřál všem rodičům
a jejich dětem a občanům Studence a Zálesní Lhoty příjemné prožití vánočních svátků
a zdravý rok 2022.
PaedDr. Petr Junek

úspěchy ve vědomostních soutěžích
I v tomto školním roce zatím pokračují vědomostní soutěže on-line formou. Tradičně
korespondenční formou proběhla Logická olympiáda, které se zúčastnilo 30 řešitelů,
včetně 5 žáků Mateřské školy Studenec. V jednotlivých kategoriích byl nejlepší Jakub
Karásek, Vilém Štefan, Liliana Weissová, Lukáš Mečíř a Josef Šedivý, který úspěšně reprezentoval studeneckou školu i v krajském kole.
Proběhlo i školní kolo Pythagoriády a v jednotlivých kategoriích dosáhli nejvíce bodů
Michal Ott, Vojtěch Buryánek a Josef Šedivý. Čtyřčlenné družstvo ve složení Ondřej Jirout,
Jakub Kuřík, Samuel Mečíř a Josef Šedivý se zúčastnilo mezinárodní matematicko-fyzikální soutěže Náboj junior a v rámci ČR skončili na 99. místě z 276 škol (před nimi skončilo pouze 12 týmů ze základních škol), v pořadí škol z České republiky, Slovenska
a Polska obsadili 187. místo z 1003 zúčastněných škol.
PaedDr. Petr Junek
24
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Zprávičky z MŠ Studenec
Do Mateřské školy ve Studenci dochází v letošním školním roce 66 dětí. Děti jsou
rozděleny do třech tříd podle věku. Nejmenší děti ve třídě Sluníček se učí, jak zvládnout
spoustu věcí samy, bez pomoci maminek. A někdy je to zapeklitá věc, obléknout si třeba
tričko a nezamotat se do něj a ještě ten krásný obrázek, aby byl na bříšku a ne na zádech!
I botky nám leckdy nadělají trampoty a my ne a ne se trefit na tu správnou nohu, aby
nebyly kozí nožky! Učíme se společně hodně nových věcí, kreslíme, malujeme, zpíváme,
hrajeme si a máme se rádi, protože jsme kamarádi! Společně si povídáme, jak je hezké
pozdravit a poděkovat. Aby se dětem ve školce líbilo, dohlížejí paní učitelky Maruška
Bergerová a Anička Hylmarová.
Ve třídě u Motýlků upevňují děti svoje
návyky, poznatky i pravidla a přiučí se
spoustu nového, veselé hry, písničky, básničky, vyrábí krásné výtvory. Maminky stále
obdivují, co jejich malé ratolesti dovedou,
protože školková nástěnka je u Motýlků
i v jiných šatnách stále plná a barevná. Děti
se naučí mnoho důležitých věcí, užijí si
spoustu zábavy, však se také ze tříd ozývá
spokojený smích! Všem se líbí i krásné procházky kouzelnou podzimní přírodou! Se
vším známým i neznámým pomohou paní
učitelky Katka Junková, Monika Štorm Pernecká a asistentka Vendula Viková.
25
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Předškoláci, to už musí být pilné včeličky, aby se před vstupem do školy stihli naučit
vše potřebné. Nejtěžší je asi soustředění, naslouchat i poslouchat, co paní učitelky radí!
Jak správně držet tužku, aby ve škole při velkém psaní nebolela ruka! Naučit se rozeznat
první písmenka, která patří k mému jménu… ta další mne naučí až ve škole! Učíme se
kreslit postavu, kytičky, ptáčky, sluníčka i mráčky. Dokreslit dům, když ho je jen půl a hromadu dalších zajímavých a potřebných věcí! Aby děti dokázaly najít a odhalit všechny
záludnosti, které na ně školní svět připravil, s tím jim rády pomáhají paní učitelky Mirka
Vanclová a Klárka Bergmanová.
Hned v září jsme ve školce uvítali Agenturu Pernštejni s napínavou loutkovou pohádkou „V říši skřítků, víl a obrů“. Jako ve správné pohádce, tak i zde dobro zvítězilo nad
zlem, a tak to má být i v životě! Děti velmi mile reagovaly na celý děj, po představení si
mohly zblízka prohlédnout a dokonce i pohladit krásné dřevěné loutky.
V říjnu přijela na návštěvu a společné muzicírování paní Dagmar Čemusová s programem „Karneval zvířat“. Na malém dvorečku společně se zvířátky si děti zazpívaly
známé lidové písničky Dú kravičky dú, Já mám koně, Kočka leze dírou, Skákal pes, Pásla
ovečky, Maličká sú i další. Dětem se společné zpívání i tancování velice líbilo.
Podzim je tu, má se k světu, rozdováděl barvičky… zpívá se v jedné z písniček, kterou
se s dětmi učíme! Podzim se zanedlouho přehoupne v zimu a my se společně těšíme na
nejkrásnější svátky v roce a těmi jsou Vánoce. I když ani v loňském roce, tak ani letos nezažijeme vánoční atmosféru na školkové vánoční besídce, jak tomu bývalo v letech před
dobou coronavirovou. Užijeme si krásné společné předvánoční chvíle při zpívání koled,
při sváteční výzdobě celé školky, pečení vánočního cukroví i rozbalování dárečků, které
Ježíšek rozhodně do školky nezapomene donést.
O společné setkání rodičů a dětí nepřijdeme! Slibujeme všem rodičům i dětem, že
se sejdeme na jaře, až bude teplíčko a uděláme si venku parádní jarní slavnost!
Přejeme všem krásné, spokojené prožití všech předvánočních i vánočních dní, hlavně
hodně zdraví, lásky, smíchu a rozzářených dětských oček!
Kolektiv učitelek MŠ Studenec
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Zprávičky z MŠ
Zálesní Lhota
Sice se už pomalu připravujeme na
zimu, ale dovolte nám poohlédnut se ještě
za podzimem. Podzimní dny utekly poněkud rychle, ale příjemně. Zažili jsme
spoustu zážitků a dobrodružství, na které
rádi vzpomínáme a s nimiž se s Vámi rádi
podělíme.
Vzhledem k tomu, že děti mají velmi
rády pohyb a rády sportují, zapojili jsme
se již pátým rokem do projektu České
obce sokolské „Se sokolem do života – Svět
nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“ projekt spočívá v rozvoji pohybových dovedností u dětí. Projekt je určený pro děti od 3
do 6 let a děti v rámci projektu plní nejrůznější pohybové aktivity, rozvíjí své poznání
a čekají je i některé netradiční aktivity.
Všechny úkoly jsou rozděleny do pěti oblastí: 1) Přirozená cvičení, 2) Obratnost, 3)
Dovednosti s míčem, 4) Rozvíjení poznání,
5) Netradiční činnosti. Projekt je rozdělen
do tří věkových skupin dle úrovně schopností dětí. Každá věková kategorie má svůj
pracovní materiál (sešit 1, 2, 3), ve kterém
jsou zahrnuté všechny výše popsané oblasti s přiměřeným počtem úkolů a náročnosti. Cílem projektu je, aby se děti naučily
mít rády pohyb a vnímaly ho do budoucna
jako přirozenou součást života.
Začátkem školního roku navštěvujeme
tradičně Krkonošské centrum environmentálního vzdělávání ve Vrchlabí s programem pro mateřské školy „Louka plná
dětí“. (Vzhledem ke covidové situaci jsme
upustili pouze od tradiční zážitkové dopravy linkovým busem a o odvoz i tam
jsme požádali „strejdu Vláďu“ jak mu

s dětmi říkáme, který nás vždy ochotně odveze, kam potřebujeme, moc děkujeme).
Ale dále k programu, ten spočívá ve splnění čtyř disciplín zaměřených na vnímání
přírody, šikovnosti nebo fyzické kondici.
Hry jsou rovněž určeny k uvolnění, zábavě
a rozvíjení týmové spolupráce. Po splnění
soutěží nechybí tradiční procházka zámeckým parkem, návštěvou rybníčku a kačenek. Po příjemném dopoledni plného
zážitků a dobrodružství jsme se vrátili spokojeni zpět do naší školky.
Dále jsme navštívili MŠ Studenec, kam
jsme byli pozváni na divadelní představení
divadla „Pernštejn“ a divadla „Šternberk“ za
pozvání moc děkujeme a těšíme se na
další. Dále jsme obdivovali novou přístavbu ZŠ a její prostory pro výuku dětí.
I naši předškoláčci se už moc těší, až se zde
budou učit a trávit čas jak ve třídě, tak
v krásné družině.
Pro další zpestření a za novými zážitky
jsme se vydali na výlet za poznáním do nedaleké Poniklé. Navštívili jsme firmu Rautis
– výroba perličkových ozdob (foto nahoře).
27
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V rodinné firmě Rautis jsme se setkali s jedinečným řemeslem foukání skleněných
perlí a výrobou vánočních ozdob. Po zajímavé a krásné exkurzi si děti vyrobily
vlastní hvězdičku. Děti si samy zvolily barevnou kombinaci své hvězdičky, v její výrobě byly velice šikovné a měly ze svých
hvězdiček velkou radost. Dále jsme navštívili Muzeum krkonošských řemesel (foto
dole), kde se dětem rovněž moc líbilo. Děti
zde viděly např. zemědělskou expozici, jak
se zpracovává len, tkalcovské řemeslo, jak
se dříve pralo a žehlilo prádlo, jak se vyrábělo máslo, ševcovskou práci, výrobu knoflíků, perličkové ozdoby z dřívější doby,
truhlařinu, módní doplňky
1. republiky, ale hlavně dětský koutek
a výstavu kočárků, kde se dětem líbilo nejvíce, a dalo hodně práce se od výstavy odpoutat. Děkujeme paní Janě Pičmanové za
ochotu, vřelé přijetí, zajímavé povídání
a seznámení s tím, jak to bylo dříve.
Při odchodu z muzea jsme najednou
zaslechli houkání hasičských aut a cestou
do místního družstva jsme se zastavili na
místní Tuláčkově návsi, kam hasičská auta
směřovala a kde hasiči následně zachraňovali osoby z autobusu. Dozvěděli jsme se,
že šlo o prověřovací cvičení a mohli jsme
se chvíli na práci hasičů dívat. Pro děti byl
velký zážitek vidět hasičská auta a hasiče
v akci. Jsme moc rádi, že šlo pouze o cvičení a že se nikomu nic nestalo. Práce hasičů je velice náročná a zodpovědná a my
jim za skvělou práci a pomoc moc děkujeme. Pro děti to byl nezapomenutelný zážitek.
V závěru našeho krásného výletu do
Poniklé, jsme ještě navštívili slíbená telátka
v místním teletníku a pak plní zážitků
a dojmů jsme jeli zpět do naší školky. Výlet
28
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se nám všem moc líbil a těšíme se někdy
na další.
Dále si chvíle ve školce, mimo jiné, zpříjemňujeme poznáváním okolí, chodíme na
procházky a pozorujeme měnící se přírodu
kolem nás. Sledujeme vršky hor, jak se nám
pomalu zahalují pod bílou peřinku a čekáme, děti samozřejmě s radostí, kdy už
napadne sníh i tady u nás, abychom už prý
mohli bobovat a hrát si ve sněhu. Tak uvidíme, kdy se dětem přání vyplní.
Krásné a hlavně ve zdraví strávené dny
Vám všem přejí děti a celý kolektiv z MŠ Zálesní Lhota.
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POZDRAV ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY
Ve školní družině první třídy máme s kamarády na týden vždy jedno hlavní téma.
O něm si pak společně povídáme. Toto téma se snažíme „zachytit“ z různých konců…
tvoříme, kreslíme, zpíváme, hrajeme hry i malá divadla, něco se naučíme . . . a každý den
se snažíme jít alespoň na chvíli ven. A hlavně se snažíme být k sobě hodní, laskaví, pomáhat si a užívat si společné chvíle v klidu a radosti….
V době, kdy píšeme tyto řádky, máme za sebou čerstvě téma svatého Martina, který
nás symbolicky vpouští do zimního…sněhového…adventního období. My už víme, jak
krásné je rozdělit se. A to nejen o věci, ale třeba i o úsměv, povzbuzení či pochvalu. Užíváme si společně opravdu bezva chvíle. A Vám všem bychom touto cestou rádi popřáli
poklidný adventní čas plný okamžiků, které dávají smysl a těší Vás.
PS: A když už nastane „problém“, ať máme všichni dostatek sil i odvahy vyřešit ho
pokud možno s úsměvem… Jako se to povedlo nám se svatým Martinem. On nám nepřinesl sníh, tak jsme si ho „vyrobili“ a užili si spoustu zábavy. (I když už se těšíme i na
ten opravdový…)
A pokud byste za dlouhých zimních večerů měli náladu na trochu tvoření, zkuste si
třeba „s námi“ vyrobit rodinný svícen. Pro inspiraci posíláme ten náš, družinový. My jsme
potřebovali skleněnou nádobu, obrázky (vlastní či předkreslené), pastelky, lepidlo a lihový fix. Hezké je to, že každý z nás udělal kousek… vybarvil, vystřihl a nalepil obrázek
a všichni jsme se na svícen podepsali. Teď si v něm denně zapalujeme svíčku a užíváme
si příjemné atmosféry. Tenhle svícen je sice ještě s podzimní tématikou, ale určitě si vyrobíme „něco podobného“ zimního, nápadů je mnoho. A budeme rádi, když se plamínek
spolupráce souznění a společných chvil pohody rozsvítí i u Vás.
Krásné, hřejivé, klidné a radostné dny adventní i sváteční přejí děti ze všech skupin
školní družiny i jejich dospělí průvodci.
Mgr. Zuzana Weissová
29
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volba povolání pro žáky 9. třídy
V rámci Volby povolání a zpřístupňování informací ohledně přijímacího řízení
a studia na SŠ je žákům 9. ročníku poskytovaná velká podpora ze ZŠ s minimální finanční spoluúčastí rodičů. Žáci mohou
využívat kroužky Příprava na přijímací řízení na SŠ, kde jsou připravovaní na jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka
a z matematiky. Dále mohou všichni žáci
ZŠ doma individuálně pomocí svého přístupového hesla využít portál www. proskoly. cz, kde jsou testy pro volbu povolání
i testy pro ověření schopností a vědomostí.
Součástí přípravy na budoucí povolání
byla 14. října 2021 beseda žáků 9. tříd s pracovnicí Úřadu práce paní Bílkovou, která je
seznámila se současnou situací na trhu práce, s výší současných mezd v některých oborech, s vhodností výběru některých studijních programů a podala další odborné informace k výběru středních škol.
9. listopadu 2021 se deváťáci zdarma a za dodržení všech epidemiologických opatření zúčastnili Burzy středních škol v Semilech. Více než 40 středních škol a několik zástupců zaměstnavatelů se prezentovalo u svých stánků a seznamovalo zájemce s řad
žáků 9. ročníků s požadavky na přijímací řízení a s provozem jejich středních škol. Některé
školy rozdávaly menší upomínkové předměty (propisky, relaxační pásky, tašky), jiné nechali zájemce z řad žáků i pedagogů vyzkoušet jejich simulátory, další předváděly zajímavé chemické pokusy (foto nahoře) Někteří žáci využili možnosti sami na sobě
vyzkoušet práci studentů obor kadeřník a kosmetička a vraceli se do školy s novým účesem či vizáží (foto dole). Do Studence se všichni vraceli se spoustou nových dojmů a informací a někteří již i s jasnějším rozhodnutím, kterou SŠ si k dalšímu studiu zvolí.
Další podrobné informace o studiu na středních školách žáci získali společně se svými
rodiči na Burze SŠ v naší ZŠ. Tato burza proběhla 16. 11. 2021 přímo v naší ZŠ. Byli pozváni zástupci středních škol z nejbližšího regionu, kteří podrobně seznámili zájemce
z řad žáků i rodičů 8. a 9. ročníku s možnostmi studia na jejich střední škole. Burze předcházela informační schůzka rodičů a žáků
9. třídy s výchovnou poradkyní, která podala všem přítomným aktuálně platné informace ohledně přijímacího řízení na SŠ.
Další setkání s rodiči i žáky ohledně přijímacího řízení budou probíhat individuálně
nebo online setkáním.
PaedDr. Dana Synková
výchovná poradkyně ZŠ
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klima třídy
Po prázdninách jsme se vrátili
do školy a dostali jsme novou paní
učitelku. Čtyři roky nás učila paní
učitelka Zdena Erbenová a v páté
třídě nastala změna. Využili jsme
projektu „Klima třídy“ vedeného
panem lektorem. Ve středu 6. 10.
a 20. 10. 2021 nás čekalo něco nového. Hráli jsme různé skupinové
hry, kde jsme poznávali své silné
a slabé stránky a součinnost třídního kolektivu. Vysvětlili jsme si,
jak se k sobě chovat, jak zdárně řešit problémy, jak komunikovat mezi sebou a hlavně
jak si pomáhat a dojít ke společnému cíli. Nastavili jsme si pravidla chování v naší třídě
V. A, která musíme dodržovat. Tento projekt byl pro nás přínosem.
Žáci a žákyně V. A a třídní učitelka Zuzana Venclová

přírOdOvědná sOutěŽ

eKOMLádě hOřIce
20. října se škola Studenec zúčastnila přírodovědné soutěže Ekomládě v Hořicích. Letos
na téma – Naše farma. Soutěže se zúčastnilo 11 čtyřčlenných týmů z různých škol. Týmy
se pohybovaly po škole, kde plnily 10 různých úkolů. Některé byly lehčí, ale objevily se
i těžší, při kterých jsme museli dát hlavy dohromady. Soutěžící týmy měly za úkol například
přiřadit plody, květy a názvy ke stromům či keřům, poznat průhlednost, zápach a barvu
u vody, dále popsat kostru koně nebo počítat
průměr narozených telat a další úlohy okolo
farmy, přiřazovat vystavěné části zvířat k fotkám jejich majitelů. V letošním roce školu reprezentovali osmáci- Viktorie Čapková, Petra
Ottová, Ondřej Jirout a Josef Šedivý. Tento
úspěšný tým vedený p. uč. Brožovou obsadil
v letošním roce 3. místo a jako výhru si s sebou
odvezl dort a každý tašku s překvapením.
třídní uč. 5. B M. Šebková
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Výlet 2. třídy do Vrchlabí – KRNAP
V rámci projektu „Učíme se za pochodu“ jsme ráno 19. 10. 2021 jeli do Vrchlabí do Krtka.
Nejdříve jsme šli do kina, kde jsme se od našeho průvodce pana Bílka dozvěděli hodně zajímavých informací. Třeba, že rys je jeden z nejohroženějších zvířat v České republice.
Dali jsme si svačinu a šli jsme ven hrát pohybovou hru se skládáním obrázků zvířat. Pak
jsme se rozdělili do dvou skupin. Jedna šla do útulku pro poraněná zvířata, viděli jsme například lišku nebo krkavce. Druhá poznávala v budově Krtka zvířata podle srsti. Když se
skupiny vystřídaly, celá naše třída vyrazila na prohlídku zámeckého parku. Tam jsme si mezi
krásnými podzimně zbarvenými stromy zahráli zábavnou hru. Program celého dopoledne
se nám moc líbil.
Toník Trejbal, žák 2. třídy
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Leonardo da vinci
V pátek 8. října byl pro žáky 2.–9. tříd
připraven výukový program Leonardo da
Vinci, s nímž zavítal do studenecké sokolovny umělecký spolek známý pod názvem „Pernštejni“, který nabízí školám
spoustu různých zábavných a výukových
pořadů s historickou tematikou.
Tentokrát „Pernštejni“ přijeli představit
významného italského malíře, který se
také proslavil jako sochař, architekt, vědec
či vynálezce. Leonardo da Vinci žil na přelomu 15. a 16. století a své nadání zúročil
v mnoha vědních oborech. Přestože si většina lidí spojuje jeho slávu především
s jeho proslulými obrazy (Mona Lisa, Poslední večeře atd.), neměli bychom zapomínat na jeho vynálezy (řetězový převod,
lucernový systém, skafandr, ponorka, přístroj na měření síly větru, létací stroje atd.) či
návrhy k různým pozdějším vymoženostem techniky (tank). Většinu vynálezů si
mohli žáci prohlédnout přímo v sále sokolovny, kde byly tyto modely vystavené.

Celý program byl pěkně promyšlený
a budeme doufat, že si žáci vzpomenou na
získané poznatky nejen při hodinách dějepisu, výtvarné výchovy či fyziky, ale že
tento příjemně strávený čas přispěl i k obohacení jejich všeobecného přehledu.
Mgr. Monika Mečířová
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Návštěva muzea v Jilemnici
Na začátku listopadu vyrazily čtvrté
třídy do Jilemnice do muzea na výstavu
o pravěku. Chtěli jsme si osvěžit a prohloubit znalosti, které jsme o pravěku získali ve
vlastivědě. Naše volba nemohla být lepší.
Pan Witkowski nás erudovaně provedl
touto dávnou dobou (úryvky z knih, obrazy
Zdeňka Buriana, stolička a kly mamuta, pazourky). Děti při výkladu ani nedutaly.
Potom se zážitkově přenesly do dávných
dob – sezení kolem ohně, křesání křemeny,
hra na primitivní hudební nástroje.
Všichni zaměstnanci muzea k nám byli
velice vstřícní a muzeum jsme měli celé dopoledne jenom pro sebe. Dětem se líbil
Metelkův pohyblivý betlém, vycpaná zvířata, zámecké pokoje. „Zámecké dopoledne“ uteklo jako voda a cesta zpátky do
školy luxusním autobusem už byla jenom
třešničkou na dortu. Ne vždy se všechno
daří, ale tohle se opravdu povedlo.
Mgr. Pavlína Ottová
Mgr. Iva Kučerová
třídní učitelky 4. A a 4. B
34
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ŠKolnÍ
sporTovnÍ KluB
V uplynulém školním roce Asociace
školních sportovních klubů zcela rezignovala na pořádání školních sportovních soutěží a celou sezóna školního sportu
odepsala. Určitě alespoň v závěru školního
roku se mohly některé soutěže uskutečnit.
V letošním školním roce se pomalu začaly rozjíždět sportovní školní soutěže.
První vlaštovkou byl přespolní běh v Turnově, kterého se zúčastnila dvě družstva ZŠ
Studenec. Starší chlapci reprezentovali ve
složení Patrik Pacholík, Samuel Mečíř, Dominik Horáček, Martin Planík, Jan Procházka. Starší dívky nastoupily v sestavě
Barbora Chrástová, Karolína Pavlová, Zuzana Tomášová, Magdalena Tomášová,
Táňa Hamáčková a Gábina Hubálovská.
Chlapci se mezi jednotlivci neprosadili
a obsadili konečné třetí místo v soutěži 3. místo ZŠ Studenec

2. místo Bára Chrástová

2. místo ZŠ Studenec
35
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družstev. Dívky byly úspěšnější, když stříbrnou medaili v jednotlivcích vybojovala Bára
Chrástová a družstvo skončilo na celkovém druhém místě, které znamenalo postup do
krajského finále v Jablonci nad Nisou v biatlonovém areálu V Břízkách. V krajském kole
potvrdila výbornou běžeckou výkonnost Bára Chrástová, která obsadila v kvalitním závodním poli 46 běžkyň vynikající 2. místo a v celkovém pořadí družstev obsadily dívky
šesté místo.
Další pravidelnou soutěží, do které se zapojuje Školní sportovní klub při ZŠ a MŠ Studenec, je Školská futsalová liga, do které jsme vždy přihlašovali čtyři týmy. V letošním
roce jsou přihlášeny pouze tři týmy, neboť v kategorii mladších dívek (6. a 7. ročník) se
fotbalu příliš mnoho dívek nevěnuje, i když právě v této kategorii jsme získali dokonce
titul Mistra ČR. V kategorii chlapců je pochopitelně přihlášeno velké množství týmů,
a tak obě studenecká družstva mají svou soutěž již za sebou. Oba týmy byly nalosovány
do turnajů v Hlušicích u Nového Bydžova a oba skončily shodně na 3. místě (postupovaly
první dva týmy). Starší v prvním utkání porazili Gymnázium Boženy Němcové Hradec
Králové, ale v dalších utkáních nestačili na ZŠ Svobodné Dvory a ZŠ Nový Bydžov. I mladší
vyhráli první zápas na ZŠ Svobodné Dvory, poté nestačili na fotbalovou školu ZŠ Sever
Hradec Králové a v rozhodujícím zápase neproměnili drtivou herní převahu proti ZŠ
Nový Bydžov v potřebné vítězství. Dívky (pokud turnaj vůbec proběhne) čeká první kolo
až na přelomu ledna a února 2022.
Ve spolupráci se Sokolem Studenec se členové Školního sportovního klubu pravidelně zúčastňují Běhu 17. listopadu v Kopidlně, jehož 51. ročník proběhl 10. listopadu
2021. Studenečtí závodníci v některých kategoriích ovládli stupně vítězů a přinesli si
řadu medailových umístění:

Nahoře zleva: Jára Bulušek, Mirek Greguš, Vašek Pochop, uprostřed zleva: Kuba Šulc,
Mára Jílek, Vojta Kodym, ležící zleva Kuba Lejdar a Oliver Korotvička
36

STUDENECKŪ-ZPRAVODAJ-6-051221-64+4-LEOŠ.qxp_Sestava 1 06.12.21 0:40 Stránka 37

Běh 17. listopadu v Kopidlně
PřeDškolníDíVky:PřeDškolníCHlaPCI:
2. markéta Chrástová
3. adam Zálabský
neJMlaDšíDíVky: neJMlaDšíCHlaPCI:
3. natálie plůchová
19. matyáš Kuřík
5. veronika Háková
20. Šimon Zálabský
7. Tereza Galbavá
MInIžákyně:neJMlaDšížákyně:
1. daniela vorlová
1. Barbora Háková
2. alice Kosáčková
4. ela Korotvičková
3. johana Háková
5. andrea ottová
8. Zuzana Háková
12. Karolína Háková
neJMlaDšížáCI: STaRšížákyně:
2 max pacholík
2. Karolína pavlová
13. marek jiřík
Ve spolupráci s Podzvičínskou šachovou školou uspořádal Školní sportovní klub ve
studenecké škole Velkou cenu Studence v šachu, kterého se zúčastnilo téměř 80 mladých šachistů. Ze studeneckého šachového kroužku k šachovnicím usedli Dominik Kudr,
Štěpán Plíva, David Svoboda. Lukáš Jiřík, Marek Jiřík, Petr Plůcha, Rostislav Sobran a Jiří
Šťastný. Další turnaj proběhl v Červeném Kostelci, kde se nejlépe dařilo Štěpánu Plívovi.
PaedDr. Petr Junek
37
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KnIhOvna
Přírůstky za říjen a listopad 2021

pro dospĚlé
Tess Gerritsen: Zahrada kostí
Tess Gerritsen: obchod s orgány
Tess Gerritsen: mefisto
Otomar Dvořák: Ďábel na řetězu
Jan Bauer: dvě císařovny
Jan Bauer: o trůn i o život
K. A. Tucker: pátá cesta k pádu
W. Bruce Cameron: psí cesta
Saskia Sarginson: lavička
Ladislav Heryán: sami na této zemi?
Nicholas Evans: Zaříkávač koní
Danielle Steel: jako v pohádce
Daphne du Maurier: paraziti
Daphne du Maurier: ptáci a jiné povídky
Erin Stewart: jizvy jako křídla
Jo Watson: mám tě ráda, nemám tě ráda
Jo Watson: s láskou tě nenávidím
Brian Freeman: Klikatá cesta
Mona Kasten: snít znovu
pro dĚTi
Sarwat Chadda: dračí oko
Enid Blyton: Záhada tajného dopisu
Ivona Březinová: Trosečníci
William Nicholson: větrný zpěvák
William Nicholson: otroci panství
William Nicholson: ohnivá píseň
Robert Muchamore: Šílenství. Cherub

Mona Kasten: Zachraň mě
Natalie Jenner: spolek jane austenové
Lilly Lucas: nové začátky
Shannon Drake: smaragdové objetí
Patrik Hartl: okamžiky štěstí
Hana Whitton: ve stínu knížecího stolce
Loretta Chase: Tak se dáma nechová
Amanda Quick: Královnina pečeť
Louise Penny: Krásné tajemství
Aleš Cibulka: nataša Gollová 2.
Nora Roberts: Temné noci
František Niedl: já, rytíř
František Niedl: Cesty rytířů
Leila Meacham: poselství růží
Leila Meacham: sen o somersetu
Drake Shannon: vítězný rytíř
Jindřich Kabát: václav malý – rozhovory
Tomáš Holub: Biskup na snowboard

Robert Muchamore: vězení. Cherub
Robert Muchamore: pravda. Cherub
Varian Johnson: velký návrat
Varian Johnson: dráp šelmy
Jonathan Auxier: Hořící příliv
Sarah Prineas: Kamenné srdce
Schwab Victoria: rozvrácená země

Pozvánka do knihovny
V nejtemnějších měsících roku, s mlhou, mrholením, tmavou oblohou a nohama zabořenýma v blátě, je těžké být optimistou. Pro mě tedy určitě. Přesto právě v té době
přicházejí nejkrásnější svátky v roce – Vánoce. Jak je možné, že tolikrát prožité, a přesto
vždy jiné? Tajemství vánočního času. Tajemství Lásky narozené v jeslích, která se pak odráží v našich očích a úsměvech nejbližších.
38
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Dnes mě napadlo, že existují knihy, které velmi rádi po čase přečteme znovu. Vždy
v nich objevíme zase něco nového. V naší knihovně jich čeká určitě dost a dost. Budeme
se těšit, až je přijdete objevit, abyste si jimi zpříjemnili dlouhé, temné večery.
Ludmila Tauchmanová
naděJe a Osud
ulrike schweikert
Odpočinkový román
z lékařského prostředí,
který začíná při epidemii cholery v Berlíně
roku 1831. Skutečné
i fiktivní postavy autorka nechává svádět
nekončící boj v legendární nemocnici Charité. Osudy nemocných, pečujících i lékařů se proplétají,
a příliš často vyhrává smrt. Popisy zákroků
a operací jsou velmi poutavé. Čím vším si
nemocní procházeli v té době! Při dnešních poznatcích nám může připadat neuvěřitelné, že nikoho nenapadlo, co je
příčinou horečky po porodu. Líbila se mi
i nevtíravá romantická linka, vždyť přes
těžkou mnohahodinovou dřinu při práci
v nemocnici, žili tenkrát lidé určitě i osobními dramaty.
ZnáM taJeMství
Tess Gerritsen
Napínavé. Zajímavé.
Zápletka a místa činu
neokoukaná. Vyšetřování s otazníky a úsilím
najít odpověď. Osobní
život bonusem navíc.
Zkrátka výborný díl
série. Měla jsem tip, který téměř vyšel.
A spoiler: Tak, s kterým světcem se spojuje
vaše datum narození? Docela jsem si oddechla, nedopadla jsem tak zle.

dračí OKO
sarwat Chadda
Krásné
zakončení
série. I když druhá polovina
Soumraku
strážců nedosáhla na
výbornou a strhující
první polovinu, stále
to bylo velmi dobré
dobrodružné vyprávění. Nejvíce se mi líbilo nové vytváření
symbolů, kde mladí hrdinové završili svoji
cestu se svými spirituálními zvířaty. Ráda
si přečtu i další osudy přátel, pokud někdo
ze spisovatelů naváže novými díly. Škoda,
že tato série není moc známá. Četla se výborně.
MLčící dívKa
Tess Gerritsen
Moc se mi to líbilo.
Moc. Jeden z nejlepších dílů. Zajímavá zápletka i prostředí. Napětí, vyšetřování, nádech tajemství. Čínská
čtvrť se svou atmosférou a dávnými zločiny,
které se odhalují spolu s novým případem.
Jediný problém byl v tom, že jsem nemohla plynule číst. Ráda bych ty stránky
slupla najednou. Snad jednou budu mít
čas na četbu celé série a popořadě.
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rObIn hOOd
alexandre dumas, st.
Kdo by neznal? I mnohá filmová zpracování
jsou většinou koukatelná. Rozhodně jsem
považovala Robina za
většího hrdinu než Jánošíka. Jen ten konec
jsem nějak nemohla
rozdýchat, já v té době, ve které jsem tento příběh četla, měla
vždy ráda dobré konce. Vlastně počkat,
stále je mám ráda!
MZurI afrIca
Josef vágner
J. Vágner byl v dětství
jeden z mých hrdinů.
Jeho odchyt zvířat
v divoké Africe jsem
sledovala jako báječné dobrodružství.
ZOO ve Dvoře Králové
je mým oblíbeným
místem dosud. Chtěla jsem pracovat na
tom pro mě úžasném Safari, které vybudoval pro africká zvířata. Napsala jsem mu
dopis a on si našel čas a neznámému dítěti
odpověděl. Vždy, když vidím jeho pracovnu, nostalgicky se dívám na jeho psací
stroj. Život má více podob, rozhodně vše
nebylo tak, jak jsem si představovala, ale
tato kniha ukazuje krásu, krásu Afriky.

40
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JaK MyŠKa
snědLa Měsíc
petr horáček
Myška se trápí, protože si myslí, že snědla
kus měsíce, ale jak
každý ví… měsíc se
sníst nedá. A dobří kamarádi nás nenechají v trápení samotné.
Nádherné ilustrace!
Kniha je zajímavá i překládanými a vyříznutými stránkami. Pro nejmenší je o to zajímavější.
dva ŽIvOty
táňa Keleová-vasilková
Příjemné čtení. Uvěřitelné osudy. Dvě ústřední hrdinky, které se vypořádávají se svými životy, jak jen to jde.
Kolem nich je v rodinných vazbách několik
dalších lidí, se kterými
se díky autorčině svěžímu vyprávění také seznámíme. Řekla bych,
že celá kniha je o tom, jak si dokážeme neskutečně zkomplikovat život, jak komplikovaný život může nabrat nečekaná rozuzlení
a podobně. Zkrátka nic, co bychom neviděli
i v reálném světě kolem nás a v nás. Osvěžující byly pohledy do života babiček, znovu
jsem si uvědomila, jak opuštěné může být
někdy stáří a že by bylo dobré v rodinách na
tuto etapu života nezapomínat. Určitě si po
čase přečtu i další knihy autorky, která patří
v naší knihovně k oblíbeným spisovatelům.
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sbOr dObrOvOLnÝch hasIčů studenec

MLadí hasIčI „soptíci“
Mladí hasiči „Soptíci“ zahájili celoroční
činnost 6. září 2021. Schází se každé pondělí v hasičárně a jejím okolí od 16.00 do
17.00. Vedoucí kroužku jsou Miroslava Vanclová, Vladimíra Bulušková, Monika Esenderová. Byli jsme opravdu mile překvapeni,
kolik nových dětí začalo na hasičský kroužek v září chodit.
Celé září se Soptíci seznamovali a připravovali na soutěžní hru Plamen, která se
koná vždy v polovině října. Učili se střílet ze
vzduchovky, lezli po laně, učili se základy
topografie a požární ochrany, atd… A s netrpělivostí čekali, zda své znalosti ukáží na
soutěži.
Nakonec vše dobře dopadlo a okresní
kolo hry Plamen – ZHV (závod hasičské
všestrannosti) se tento rok konalo. Před závodem v pátek jsme se všichni otestovali
antigenními testy, a protože jsme byli
všichni negativní, v sobotu 16. 10. 2021

jsme mohli vyrazit na soutěž do Vysokého
nad Jizerou.
Za Studenec jela 2 družstva mladší kategorie a 1 družstvo starší kategorie. Tento
rok byl závod zvláštní i v tom, že družstva
přijela na start v předem určený čas. Vedoucí družstva byl zodpovědný za dodržení všech vládních protiepidemických
opatření a družstva se nesměla potkávat.
Proto nám s převozem dětí pomohli rodiče
a ihned po závodě závodníci odjeli domů.
Naše družstva přijela závodit kolem
12.00 a skončila takto: v mladší kategorii
Studenec A obsadil 13. místo z 24 družstev
(Tereza Vanclová, Adéla Esenderová, Antonín Trejbal, Liliana Weissová a Jan Šulc)
a Studenec B 17. místo (Natálka Plůchová,
Petr Plůcha, Tereza Skleničková, Matěj Jemelka a Klára Jakoubková). Mladí hasiči
starší kategorie skončili na krásném 13.
místě z 43 družstev (Zuzana Tomášová, Jolana Kolářová, Natálie Háková, Táňa Hamáčková a Vanessa Mencová). Všem moc
gratulujeme za krásné výkony. Mladí hasiči
za svůj výkon obdrželi diplom, medaili
a sladkou odměnu. Miroslava Vanclová
41
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sOKOL studenec
přechod staropackých hor
Děti z lyžařské přípravky využily volna o podzimních prázdninách a společně s trenéry
a několika rodiči uskutečnily zajímavý výlet. Všichni se dopravili do Staré Paky, cestu začali
u Staré školy – v této malé chalupě se kdysi učilo 130 dětí, jaký protiklad naší nové školy!
Potom prudkým stoupáním vystoupali na hřeben Staropackých hor (578 m n. m.), došli k památníku havárie vojenského letadla v roce 1988, na hradě Levín se občerstvili, prošli Levínskou Olešnici a Žďár.
Skupina vyšla v 9.00 hod., zdolala 12 km a ve 13.00 hod. byla ve Studenci. Všichni účastníci doporučují tuto trasu jako zajímavý a pěkný výlet.
Jaroslav Hák

běh 17. listopadu v Kopidlně
Základní škola vypravila děti z lyžařské přípravky do
Kopidlna na tradiční Běh 17. listopadu, pořadatelem je
tamní zahradnická škola. Tratě jsou připraveny na rovinatých cestách v zámeckém parku. V závodě startují převážně děti z blízkého okolí a naše početná dvacetičlenná
výprava byla vidět nejen na startu, ale i při vyhlašování
na stupních vítězů. Hezké vázané květiny na stupních obdržela téměř polovina výpravy – A. Zálabský, M. Chrástová, N. Plůchová, D. Vorlová, A. Kosáčková, J. Háková,
B. Háková, M. Pacholík, K. Pavlová. Zaslouženou pochvalu
zaslouží všechny děti za snaživé výkony, ale i za vzájemné
povzbuzování.
Jaroslav Hák
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spOrtOvní KLub
studenec
I sportovní prostředí je stále pod tlakem hygienicko-epidemiologických opatření,
která ovlivnila průběh všech sportovních soutěží v oblasti výkonnostního a regionálního
sportu. Pro studenecký klub byl tento rok především splněním jednoho snu, který spočíval ve vybudování vlastního zázemí včetně klubovny, která v novém zázemí poskytuje
potřebný prostor pro jednání výboru klubu, jednotlivých oddílů a trenérů, pro uložení
archiválii klubu a studijní a metodický materiál pro trenéry a členy klubu. Zároveň je
„Síní slávy“ s nepřeberným množstvím pohárů a plaket a fotografickou dokumentací
z historie klubu.

Fotbal
Předchozí dvě fotbalové sezóny nebyly
dohrány a jejich výsledky byly anulovány.
Tato situace je určitě nepříjemná pro týmy,
které mají ambice postoupit do vyšší soutěže, ale již potřetí musely zahajovat sezóny na stejné úrovni. Studenecké áčko na
druhou stranu vlastně již potřetí zahájilo
svou účast v I-B třídě Libereckého kraje
jako nováček, i když se jim soupeři ve dvou
případech obměnili. Aby se této situaci
předešlo v případě jarního lockdownu, stanovily řídící orgány fotbalových soutěží
55 % odehraných zápasů jako potřebnou

podmínku pro uznání soutěže za dokončenou. To již platí v případě krajských soutěží Libereckého kraje, kde na základě
předehrávky dvou jarních kol je odehráno
58 % zápasů celé sezóny.
Vedle sportovní části pokračovali členové klubu v úpravách hřiště a jeho okolí,
byly instalovány sloupy k montáži ochranných sítí u obecní cesty, opraveno ozvučení hřiště (hlasatelská služba je podle § 41
součástí soutěžního řádu krajských soutěží) a zabezpečení branek a zapískováno
hřiště.
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Mladší přípravka
V okresních soutěžích mladší přípravky,
které hrají systémem 4+1, máme zapojeny
dva týmy a výsledky se v této kategorii neevidují a nezveřejňují. O jejich přípravu
a účast na jednotlivých zápasech se stará
především jako trenér Martin Kuřík, kterému pomáhají Dušan Jandura a Roman
Puš. V této kategorii máme registrovaných
16 hráčů ročníku 2013 a mladších, z toho
jednu dívku (Erin Tauchmanová). Podzimní
sezóny zahájily oba týmy přípravek o prvním zářijovém víkendu společným turnajem všech 16 přihlášených týmů v Lomnici
nad Popelkou a poté následovalo dalších
6 turnajů vždy za účasti 4 týmů (Víchová

nad Jizerou, Studenec, Poniklá, Studenec,
Sedmihorky, Poniklá). Kádr týmu rozhodně
disponuje nadanými fotbalisty, ale pochvalu zaslouží všichni, kteří se poctivě zúčastňovali zápasů a jednotlivých tréninků.
Určitě bychom přivítali i pomoc dalších rodičů s fotbalovou přípravou těch nejmenších, dosud neregistrovaných fotbalistů.

starší přípravka
V okresní soutěži starší přípravky
máme pod vedením Luboše Brože a Petra
Huřťáka zapojen jeden tým, který disponuje 15 registrovanými hráči (z toho 3
dívky). Obdobně jako u mladší přípravky
44

6 I 2021

se výsledky v této kategorii neevidují a nezveřejňují. I starší přípravka zahájila sezónu
první zářijový víkend společným turnajem
všech 16 zúčastněných týmů v Semilech
a poté následoval 10 kol mistrovských zápasů. Někteří hráči z kádru navíc ještě pomáhali mladším žákům v krajských
soutěžích.

Mladší žáci
Před zahájením sezóny probíhala řada
jednání s cílem vytvořit případné souklubí
pro účast týmu mladších a starších žáků
v krajských soutěžích (v loňské sezóně hráli
mladší žáci v rámci souklubí s FK Sedmihorky). Nakonec se podařilo uzavřít dohodu se Sokolem Horní Branná v obou
žákovských kategoriích a do mistrovských
soutěží byla přihlášena tři sdružená družstva (krajský přebor U13, I. A třída U13,
okresní přebor U13). V této věkové kategorii máme řádně registrováno 26 hráčů (z
toho 2 dívky) a o přípravu, složitou logistiku a dobrou atmosféru v týmu se starají
Petr Bartoň a Aleš Jodas a za Horní Brannou Lukáš Kubelka. S výsledky všech týmů
mladších žáků v konkurenci velkých klubů
Libereckého kraje můžeme být spokojeni,
přestože po většinu podzimu se tým musel
obejít bez opory týmu Vojty Kodyma.
V podzimní tabulce chybí odložené utkání
se Sokolem Ruprechtice.
KrajsKý přeBor u13:
Rapid Liberec
6:1 Nový Bor
2:3
Sokol Ruprechtice 7:6 Loko Č. Lípa 13:1
Jilemnice/Roztoky 2:1 Ž. Brod
2:13
Arsenal Česká Lípa 5:2 Doubí
1:4
Stráž p. Ralskem 0:2 FK Turnov
1:4
Krásná Studánka 3:1 Velké Hamry 7:0
Semily/Lomnice 4:3 Nový Bor
6:0

STUDENECKŪ-ZPRAVODAJ-6-051221-64+4-LEOŠ.qxp_Sestava 1 06.12.21 0:40 Stránka 45

Studenecký zpravodaj

6 I 2021

střelci branek:
23 Marek Jílek
12 Jakub Šulc
5 Jakub Lejdar
4 Vojta Kodym

3 Lukáš Márynka, Jakub Trejbal
2 Oliver Korotvička, Štěpán Kubza,
1 Jára Bulušek, Miroslav Greguš,
Václav Pochop, Klára Kubátová,
Max Korotvička

Tabulka:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

FK Turnov
FK Železný Brod
TJ Sokol Ruprechtice
Stráž pod Ralskem/ Mimoň
sK studenec/so Horní Branná
TJ Sokol Doubí
SK VTJ RAPID Liberec
SK Jilemnice/So Roztoky
FC Nový Bor
FK Arsenal Česká Lípa.
Krásná Studánka/Slovan Liberec
SK Semily/FC Lomnice
TJ Lokomotiva Česká Lípa
TJ Velké Hamry

i. a TřÍda u13:
Rapid Liberec
Sokol Ruprechtice
FK Jablonec nad Nisou
Arsenal Česká Lípa
Doubí
FK Turnov
Velké Hamry

6:5
1:8
0:20
5:7
1:3
4:3
3:0

střelci branek:
7 Jirka Hampl
5 Lukáš Márynka
3 Jakub Tauchman, František Ruml

15
15
14
15
14
13
15
15
15
14
14
14
15
14

11
11
11
10
9
8
7
7
5
5
4
3
2
0

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

2
3
2
5
5
4
6
7
7
7
10
9
13
13

99:18
101:38
86:34
64:37
59:41
44:28
49:49
46:43
55:53
71:43
28:69
57:66
21:146
14:129

Nový Bor
Loko Česká Lípa
Jilemnice/Roztoky
Stráž pod Ralskem
Hrádek nad Nisou
Semily/Lomnice
Nový Bor

35
34
34
30
27
25
23
22
18
17
12
11
6
1

1:2
3:1
0:6
1:9
3:0
3:2
1:0

2 Adam Haken, Kryštof Kalenský,
Jakub Trejbal
1 Martin Brož, Marek Jílek,
Štěpán Kubza, Oldřich Tomáš,
Max Korotvička
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Tabulka:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Fotbalová akademie Jablonec.
FK Arsenal Česká Lípa
Stráž pod Ralskem/Mimoň
SK Jilemnice/So Roztoky
TJ Sokol Ruprechtice
FK Turnov
FC Nový Bor
sK studenec/so Horní Branná
FK SLOVAN Hrádek nad Nisou
SK VTJ RAPID Liberec
TJ Lokomotiva Česká Lípa
TJ Sokol Doubí
SK Semily/FC Lomnice

14
14
14
14
13
14
14
13
14
14
13
12
13

12
10
9
9
8
8
6
6
4
2
2
2
0

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

2
2
3
5
3
5
6
7
9
8
7
9
12

130:19
67:43
64:26
60:40
74:34
76:44
32:59
29:66
42:73
43:65
28:60
20:63
16:89

36
32
29
27
26
25
20
18
13
10
10
7
1

oKresnÍ přeBor u13:
Ve společném okresním přeboru okresu Jičín a Semily hraje sdružený tým Sokola
Horní Branná a SK Studenec své domácí zápasy na hřišti v Horní Branné.
Rapid Liberec
Železnice/Valdice
Nová Ves/Košťálov
Martinice
Robousy
Přepeře

6:5
3:3
5:4
10:2
4:9
3:3

Nový Bor
Vysoké
Železnice/Valdice
Nová Ves/Košťálov
Martinice

střelci branek:
16 František Ruml
9 Lukáš Márynka
7 Oliver Korotvička
5 Štěpán Kubza

1:2
6:4
5:2
7:3
9:4

4 Vojtěch Morávek
2 Vojtěch Červinka, Lukáš Hujer
1 Marek Jílek, Jakub Lejdar, Antonín
Vávra, Nikola Kotoučková

Tabulka:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
46

SK Robousy
So Nová Ves/FK Košťálov-Libštát
so Horní Branná/sK studenec
FK Přepeře
TJ Vysoké nad Jizerou
FK Sedmihorky
So Železnice/TJ SKP Valdice.
TJ Sokol Martinice

10
10
9
10
10
9
10
10

9
7
5
5
5
4
0
0

0
0
2
1
0
1
3
1

1
3
2
4
5
4
7
9

97:23
71:40
48:39
52:24
56:74
43:52
19:50
21:105

27
21
17
16
15
13
3
1
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starší žáci
Třetím mládežnickým týmem v krajských soutěžích je sdružený tým starších
žáků v krajském přeboru. Trenérovi a vedoucímu mužstva v jedné osobě Pavlu
Mečířovi patří velké uznání za přípravu
týmu a vytváření pozitivní atmosféry, což
v této věkové kategorii nebývá vždy jednoduché. Pochvalu zaslouží i kapitán Míra
Ježek za aktuální a vtipné komentáře na
Krajský přebor u15:
Rapid Liberec
Sokol Ruprechtice
FK Jablonec nad Nisou
Arsenal Česká Lípa
Doubí
FK Turnov
Velké Hamry
střelci branek:
16 Samuel Mečíř
7 Vlasta Sladovník
6 Jiří Bermann
6 Lukáš Hauser

3:3
9:0
2:3
1:2
1:3
3:3
21:0

4
3
2
1

sociálních sítích. V konkurenci velkých
klubů dosáhl tým dobrých výsledků, kterým k lepší spokojenosti chybělo produktivnější
proměňování
brankových
příležitostí, které se hráči dokázali vypracovat. Jeden ze svých nejdůležitějších vytčených cílů porazit sdružený tým SK
Jilemnice/Sokol Roztoky však splnili.

Nový Bor
Loko Česká Lípa
Jilemnice/Roztoky
Stráž pod Ralskem
Hrádek nad Nisou
Semily/Lomnice
Nový Bor

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

Jakub Huřťák, Radim Klouza, Patrik Pacholík
Marek Čejpa
Pepa Budín, Kuba Šulc
Vojta Trejbal, Míra Ježek, Filip Kubza, Tonda Bartoň

Tabulka:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

FK Arsenal Česká Lípa.
TJ Sokol Doubí
SK Semily / FC Lomnice
FK Turnov
FC Nový Bor
FA Jablonec nad Nisou
Stráž pod Ralskem / Mimoň
TJ Lokomotiva Česká Lípa.
TJ Sokol Ruprechtice
sK studenec / so H. Branná
FK SLOVAN Hrádek nad Nisou
VTJ RAPID Liberec
SK Jilemnice / So Roztoky
TJ Velké Hamry

15
13
14
15
15
15
15
15
14
14
15
15
15
14

13
11
11
9
9
9
8
7
6
5
4
3
1
0

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

1
0
3
4
5
5
6
8
8
7
11
10
14
14

104:17
67:12
100:35
48:36
87:34
97:46
59:40
58:61
54:56
59:35
41:109
40:69
20:68
5:221

40
35
33
29
28
28
25
21
18
17
12
11
3
0
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Béčko
O přihlášení béčka jsou vždy před sezónou vedeny velké diskuse, které byly
umocněny ještě jarní herní přestávkou
mnohých hráčů. Právě na této výkonnostní
úrovni dochází k největšímu úbytku fotbalových týmů, jen v semilském okrese se
v této sezóně nepřihlásili tradiční účastníci
Sokol Horní Branná B, FK Přepeře C a Sokol
Rovensko B. Studenecké béčko nakonec
vyhovělo i přání studeneckých fanoušků,
neboť bychom v sezóně přišli o pravidelnou fotbalovou neděli. Navíc řada zápasu
má jiskrnou příchuť místních derby, což
potvrdila především gólová přestřelka se
sousedy z Horek. A tak se pod vedením
Kuby Stránského sestava skládá z dorostenců, alternujících hráčů áčka a širokého
kádru béčka, do kterého se po letech vrátil
Michal Chrtek (alespoň v jednom podzimním utkání nastoupilo 32 hráčů).
výsledky:
Zálesní Lhota
Kruh
Bozkov B
Semily B
SF Studenec/D. Branná
48

1:4
3:5
3:0
1:4
1:3

Za zmínku stojí určitě i výsledky druhého klubu z naší obce, našeho souseda
Sokola Zálesní Lhota, který vede bez porážky podzimní tabulku. Většinu kádru
tvoři hráči, kteří prošli studeneckým mládežnickým fotbalem a stálou střeleckou fazónu si udržuje Jirka Šír s 11 vstřelenými
góly.

Tatobity
Horka
Víchová
Vysoké

0:2
7:5
1:6
5:1
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střelci branek:
6 Petr Mazánek
2 Tomáš Exner
Kuba Stránský
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1

Honza Bartoň, Luboš Brož, Daniel Cejnar,
Aleš Čapek, Petr Jezdinský, Matěj Kuřík,
Filip Kužel, David Polák, Láďa Synek

Tabulka:
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

FK Arsenal Česká Lípa.
TJ Sokol Zálesní Lhota
1. FC Tatobity
TJ Sokol Sokol Horka
FC Víchová
TJ Sokol Kruh
TJ Vysoké
sK studenec B
Sport future Studenec
SK Semily B
TJ Sokol Bozkov B

15
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

13
7
7
6
4
4
4
3
3
2
2

1
2
0
1
2
0
0
0
0
1
0

1
0
2
2
3
5
5
6
6
6
7

104:17
42:11
33:15
32:18
25:20
24:19
20:27
22:30
18:28
13:49
17:29

40
23
21
19
14
12
12
9
9
7
6

áčko
Áčko potřetí zahajuje pod vedením
Martina Hrubého a Františka Hladíka své
působení v I. B třídě a ze všech tří podzimních sezón získalo nejvíce bodů a usadilo
se v první polovině tabulky. Vedení mužstva má k dispozici možná nejmladší tým
v soutěži a především skutečného kapitána a vůdce týmu v osobě Jirky Povra.
Ostatní týmy z okolí Liberce a Jablonce disponují v kádrech s bývalými ligovými (Kotyza, Just, Vomáčka) a divizními hráči, kteří
stále svou kvalitou a zkušenostmi rozhodují výsledky zápasů.
Vzhledem k řadě zranění hráčů v průběhu a úzkému základnímu kádru určitě
panuje s umístěním spokojenost. Právě
z těchto důvodů musela být sestava v některých zápasech doplňována hráči béčka
a určitě podařený návrat do áčka zaznamenal Honza Bartoň, který ho „oslavil“
i vstřelenou brankou. A tou nejlepší tečkou

byl výsledkově vydařený poslední zápas se
Sokolem Plavy, vynikající divácká atmosféra a především gólový obrat z 1:3 na 6:3
na „naši“ branku k sokolovně. A takto zhodnotil toto trenér Martin Hrubý: „Do utkání
jsme vstoupili velice špatným výkonem
a soupeř nás jasně přehrával. Měli jsme
spoustu laciných ztrát a hloupých nepřesností v rozehrávce. Z toho vyplynul nepříznivý poločasový výsledek 1:2. Hned ze
začátku přišla studená gólová sprcha na
1:3. Myslím si, že nikdo v areálu již ve vítězství nedoufal. Hráči ale předvedli velmi bojovný výkon a svou zarputilostí vsítili
během poločasu pět branek! Naši skvělí fanoušci byli důležitým 12. hráčem. Trochu
se k nám přiklonila štěstěna a vrátila nám
ty smolné neproměněné akce z minulých
utkání. V podstatě z každé naší akce padla
branka! Nebylo to z naší strany hezké
utkání, ale body zůstaly ve Studenci.“
49
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výsledky:
Zálesní Lhota
Plavy
Smržovka
Mírová
Lučany
Bozkov
Albrechtice
Jablonec nad Jizerou
Mšeno nad Nisou
střelci branek:
11 Jirka Povr
7 Pavel Šír
4 Daniel Cejnar

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

Tatobity
Držkov
Přepeře B
Jenišovice
Horní Branná
Harrachov
Držkov
Plavy

0:2
1:5
2:7
1:0
3:2
3:1
2:8
6:3

Láďa Synek, Sváťa Čech
Tomáš Exner, Honza Bartoň, Petr Kupkár,

Tabulka:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

TJ Sokol Držkov
FK Jiskra Mšeno-Jablonec n. Nisou
TJ Sokol Plavy
TJ Spartak Smržovka
TJ Lučany nad Nisou
sportovní klub studenec
FK Přepeře B
TJ Albrechtice v Jiz. horách/Jiřetín
TJ Sokol Jenišovice
TJ Jiskra Harrachov
SK Mírová pod Kozákovem
TJ Sokol Jablonec nad Jizerou
TJ Sokol Bozkov
TJ Sokol Horní Branná

15
15
15
15
15
15
15
14
15
14
15
15
15
15

14
10
8
7
7
7
6
6
5
5
4
3
4
3

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

0
4
4
4
7
7
6
6
7
8
8
7
10
11

100:20
58:35
55:31
40:31
37:33
31:47
40:56
36:36
31:34
44:43
30:57
29:55
32:44
30:71

43
31
27
25
22
22
21
20
18
16
15
14
13
10

orientační běh
V podzimní části se uskuteční poslední
závody Mistrovství ČR, závodů štafet a družstev se tentokrát zástupci SK Studenec nezúčastnili, i když štafeta mužů ve složení
Kuba Dostál, Aleš Mühlbach a Kuba Dostál si
postup na mistrovství vybojovala. Nejprve
proběhlo Mistrovství ČR na klasické trati,
kterého se zúčastnili Majda Chrástová
50

a Lukáš Link a skončili ve finále B. Poslední
individuální závod MČR byl závod v nočním
orientačním běhu v okolí Plzně a odtud si
odvezl bronzovou medaili v kategorii H40
Petr Junek ml., Majda Chrástová skončila
v kategorii D16 na 16. místě. Dalšími celostáními mistrovskými závody byly závody Žebříčku A ve Valchově u Prostějova a v Záluží
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u Plzně, kde startovali Majda Chrástová
a Ondra Paleček a zajistili si pro příští sezónu
licenci A. Další studenečtí závodníci se zapojili do celoročního Žebříčku B (Čechy východ) a v celkovém pořadí se nejlépe vedlo
Báře Chrástové (4. místo) a Šimonu Buďárkovi (5. místo) v mistrovské kategorii starších
žáků a společně s Táňou Hamáčkovou (23.
místo) získali licenci B, která o pár vteřin
utekla Báře Buluškové (25. místo). Ve veteránských kategoriích se nejlépe vedlo Tomáši Chrástovi (3. místo v H45B) a Katce
Junkové (5. místo v D45B).
Téměř každý víkend probíhaly závody
Východočeského poháru, bez umístění na
stupních vítězů proběhly závody v Pouchově, z Bělé u Rychnova nad Kněžnou si přivezla druhé místo Bára Chrástová v kategorii
D14C, prvenství v Markoušovicích u Trutnova vybojovali Iva Vejrová (D21D) a Honza
Lánský (H14D), pro 3. místo si v Srubech
u Chocně doběhl Šimon Buďárek (H14C), ve
Vrchlabí první stupně vítězů vybojovala Věra
Nováková (3. místo v D12D) a prvenství zopakoval Honza Lánský v H14D. Poslední
Tabulky družstev:
Žáci (19 týmů)
Dorost (19 týmů)
Dospělí (22 týmů)
Veteráni (26 týmů)

1.
1.
1.
1.

Šimon Buďárek – nejlepší OB běžec 2021
závod Východočeského poháru proběhl
v Záboří nad Labem a jediné místo na stupních vítězů patřilo zásluhou 3. místa Ivě Vejrové v D21D.
Po ukončení všech závodů Východočeského poháru jsou spočítány týmové i individuální žebříčky.

OK99 Hradec Králové
Lokomotiva Pardubice
Lokomotiva Pardubice
Lokomotiva Pardubice

Ve Východočeském žebříčku mládeže
obsadil nejlépe hodnocené místo Šimon Buďárek v H14C (4. místo) a Bára Chrástová
v D14C (6. místo). Do první desítky se ještě
ve svých kategoriích vešli Věra Nováková,
Dáša Lánská a Honza Lánský. Mezi dospělými a veterány se do první desítky probojovali Iva Vejrová, Karel Hanuš a Roman Puš.
Celkem bylo ve Východočeském poháru
hodnoceno 38 studeneckých závodníků.

7.
19.
13.
14.

SK Studenec
SKStudenec
SK Studenec
SK Studenec

Posledním „žebříčkovým“ závodem je oblíbená série v Podkrkonoší, která měla měla
celkem 6 kol. Nejlépe si vedla Petra Hakenová v D10, která vybojovala bronzovou medaili. Statečně bojovali i všichni ostatní.
Celkem bodovalo z SK Studenec 23 žáků. Finálový závod Podkrkonošské ligy žáků pořádal právě SK Studenec v říjnu za neustálého
deště a velmi studeného počasí na Roudnici,
o několik kilometrů dál, na hřebenech Krko51
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2. místo Lucka Šimková
noš, již sněžilo. Nečas přesto neodradil
spoustu závodníků, kteří v žákovských kategoriích bojovali o poslední body do celkového hodnocení. SK Studenec navíc v tomto
prostoru vybudoval areál pevných kontrol
pro veřejnost a návštěvníky Krkonoš, kteří si
zde mohou vyzkoušet nástrahy orientačního
běhu.
Oficiální sezóna roku 2021 orientačního
běhu definitivně skončila o prvním listopadovém víkendu. Orientační běžci během
zimy odpočívají, trénují nebo se zúčastňují
různých méně, či více výstředních závodů.
Tím prvním je prestižní závod v horském orientačním běhu, který má příznačnou
zkratku HROB, a letošní ročník proběhl v náročných terénech Jizerských hor v okolí Josefova Dolu. Ve výsledkové listině jsme našli
i řadu studeneckých závodů, nejlépe si vedli
Lucka a Michal Kučerovi, kteří ve své kategorii obsadili 7. místo z 57 dvojic (dále starto52

Petra Hakenová v cílové rovince
vali Majda Chrástová, Iva a Majda Hrnčířovy,
Terka Dubská).
Dalším tradičním závodem (už dvacáté
sedmé) Mistrovství světa v orientačním
běhu s migrujícími kontrolami (SMIK).
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Letošní ročník se konal 17. listopadu
2021 v obci Řitka, která leží na kraji Brd nebo
Hřebenů, jak se tahle část jmenuje. Ze stránek SMIKu je daná definice: SMIK je závod
podobný skorelaufu, tj. druhu orientačního
běhu, při kterém je úkolem závodníka proběhnout v časovém limitu co nejvíce kontrol
zakreslených v mapě, přičemž pořadí kontrol
není určeno. Ve SMIKu je situace těžší tím, že
kontroly nejsou stále na jednom místě, ale
migrují. Jejich pohyb mezi jednotlivými stanovišti se řídí jízdním řádem.
V praxi dostanete před závodem jízdní
řád kontrol. Každá kontrola je během závodu na více místech. Zde typicky na třech
– nejprve je na místě A, pak na místě B a nakonec na místě C. Body za kontrolu se vám
započítají jen jednou, takže nemá smysl
honit už kontrolu, na které jste byli. V praxi
každou kontrolu v lese přenáší jeden člověk
(rozhodčí), který zajistí, aby kontrola byla
v daném čase na správném místě.
V hlavní kategorii se tohoto závodu zúčastnil
Petr Junek ml., který obsadil 23. místo ze 166
závodníků (zvítězil český reprezentant v OB
Jakub Glonek) a Petra Junková, která skončila na 71. místě ze 122 závodnic.
Orientační běžci se již také sešli na závěrečném hodnocení sezóny v klubovně SK
Studenec. Celá sezóna byla negativně ovlivněna dvěma faktory, jednak stále se měnícími pravidly pro sport v souvislosti
s vývojem hygienicko-epidemiologické situace, jednak náhlým odchodem trenéra
klubu Ládi Hrubého. Zároveň skončila své
působení v dorosteneckých kategoriích silná
generace, která přinesla klubu mistrovské
medaile včetně titulu Mistra ČR Terky Chrás-
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tové ze sprintu a řadu dalších významných
celostátních i mezinárodních úspěchů. Z celého dorosteneckého týmu zůstali jen jednotlivci, Terka Chrástová přestoupila do TJ
Turnov, Vanda Vávrová a Honza Rücker se
vrátili do své mateřské Jiskry Hořice, Kuba
Procinger se vrátil do Spartaku Vrchlabí, někteří dali přednost studiu a maturitě, někteří
museli pro zranění téměř celou sezónu vynechat.
Klub se snažil zajistit základní tréninkovou přípravu žákovského družstva pod vedením Katky Junkové a Tomáše Chrásta,
probíhaly pravidelné tréninky a byla zajišťována účast na mistrovských i regionálních
závodech. Po koronavirové přestávce se však
k závodní činnosti někteří nevrátili, a tak je
třeba pro příští rok doplnit žákovskou závodnickou základnu. Určitě jednou z možností
je využití nové mapy, která bude připravena
po dokončení všech stavebních prací a terénních úprav společně s pevnými kontrolami v okolí školy. Chceme také oslovit
rodiče, protože orientační sport je především sportem celých rodin a řada našich závodníků ve veteránských kategoriích se
k tomuto sportu dostala přes své děti. Těšíme se na Vás.
Klub také zhodnotil pořadatelskou činnost a vedení klubu poděkovalo všem pořadatelům za jejich vzorný přístup k pořádání
závodů v roce 2021 (dva závody Žebříčku B
v Borovnici u Staré Paky, závod Podkrkonošské ligy na Roudnici) a zároveň je požádalo
o pomoc při pořádání závodů v roce 2022
(Český pohár štafet v Chroustově u Miletína,
Podkrkonošská liga ve Studenci).
PaedDr. Petr Junek

SPORTOVNí ČINNOST
SK STUDENEC PODPORUJí:
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volejbalistky se potýkají se sestavou
Volejbalistky si v krajském přeboru připsaly prozatím pouze 2 vítězné sety. První
cenný set vybojovaly s hradeckou Slavií a druhý následně v dalším domácím utkání s lídrem soutěže Bílou Třemešnou. Děvčata se potýkají s několika zraněními a s ohledem
na další okolnosti jako mateřské dovolené apod. se dává sestava těžko dohromady. Přijďte podpořit náš tým v novém roce na další domácí utkání, kdy přivítáme v sobotu
15. ledna družstvo z Červeného Kostelce
Tabulka krajského přeboru 1. třídy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
54

Sokol Bílá Třemešná
Orel Hradec Králové
Sokol Jilemnice
VK Hronov
Sokol Staré Město - Náchod
Slavia Hradec Králové
Volejbal Červený Kostelec
VK Hradec Králové
Sokol Třebechovice p. O.
orel studenec

10
10
10
10
10
10
10
8
10
8

8
6
5
5
4
4
3
1
1
0

1
4
1
1
2
0
1
0
1
0

1
0
2
1
0
3
0
4
0
0

0
0
2
3
4
3
6
3
8
8

29:8
30:11
22:16
22:15
19:18
20:19
15:20
14:22
7:27
2:24

27
26
19
18
16
15
11
7
5
0
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nejbližší domácí utkání našich žen:
15. 1.
29. 1.
26. 2.
12. 3.

10:00
10:00
10:00
10:00

Orel Studenec – Volejbal Červený Kostelec
Orel Studenec – VK Hronov
Orel Studenec – Sokol Jilemnice
Orel Studenec – Sokol Staré Město - Náchod

Podrobné informace a výsledky můžete pravidelně sledovat na:
https://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=HK-Z1&skupina=HK-Z-1

stolní tenisté rozehráli soutěž skvěle
Muži rozehráli okresní přebor 1. třídy na výbornou a v tabulce jim patří skvělá druhá
příčka. Po úvodní remíze ve Vesci si naši borci připsali v dalších čtyřech utkáních vítězství.
Nejprve nad turnovskými týmy D a E, když tým Turnov E porazili dokonce 10:1 a následně
deklasovali tým Horní Branné 10:0 a Košťálov A 10:4. Nejvíce bodů pro tým zatím nasbíral
kapitán Jenda Kuřík, který zvítězil ve 13 z 15 dvouher a ve všech pěti čtyřhrách, které
hrál. Skvěle ho ale doplňují i další členové týmu Tomáš Exner, Miloš Tesař, František Kuřík,
Martin Kuřík a Jan Vancl.
Tabulka okresního přeboru 1. třídy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

SO Slaná u Semil
Orel Studenec
Sokol Nová Ves B
Sokol Vesec B
Sokol Košťálov A
Sokol Turnov D
Sokol Turnov E
Sokol Bradlecká Lhota
Sokol Semily B
Sokol Horní Branná
Sokol Víchová A

5
5
6
6
5
6
6
6
5
5
5

5
4
4
2
3
2
2
1
2
2
0

0
1
0
2
0
1
0
2
0
0
0

0
0
2
2
2
3
4
3
3
3
5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

50:5
49:21
45:50
46:49
41:34
45:53
35:50
35:53
42:37
33:40
21:50

15
14
14
12
11
11
10
10
9
9
5

nejbližší domácí utkání našich žen:
15. 1.
5. 2.
5. 2.
19. 3.
19. 3.

10:00
9:00
13:00
9:00
13:00

Orel Studenec – Volejbal Červený Kostelec
Orel Studenec - Sokol Vesec B
Orel Studenec - Sokol Turnov D
Orel Studenec - Sokol Bradlecká Lhota
Orel Studenec - Sokol Nová Ves B

Podrobné informace a výsledky můžete pravidelně sledovat na:
https://stis.ping-pong.cz/tabulka/svaz-420608/rocnik-2021/soutez-4660
55
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svatomartinský večer se vydařil
Po loňské pauze se nám letos podařilo zorganizovat tradiční orelskou podzimní akci,
kterou je již několik let Svatomartinský folkový večer. I přes proticovidová opatření se
nás v orlovně sešlo přibližně 50. Při muzice ve stylu folk a country jsme zavzpomínali na
naše začátky před 30 lety, kdy jsme společně začali muzicírovat a naší kapele jsme později dali název Figury. Nechyběl slavnostní přípitek ke třicetinám a společné přání, aby
nám to ještě dlouhé roky hrálo a zpívalo. Třeba ještě dalších 30 let, aby se naše kapela
dožila stejného jubilea, které nedávno oslavil Spirituál Kvintet, z jehož repertoáru zazněly
v průběhu večera písně Za svou pravdou stát, Nejdelší vlak a Domov na zemi (dvě báby).
Velice děkujeme skvělému publiku, které se s námi přišlo do orlovny pobavit.

výroční členská schůze snad v orlovně
Všechny členy i příznivce zveme na Výroční členskou schůzi, která se uskuteční
v pátek 7. ledna 2022 v orlovně. Zahájíme mší svatou od 18:00 v kostele ve Studenci.
Pracovní program se pak přesune na 19:00 do orlovny.
Jménem jednoty Orla ve Studenci vám všem, milí spoluobčané, přeji radostné prožití
vánočních svátků, pokoj a klid do vašich domovů a do vašich srdcí. V novém roce pak
hodně zdraví a Božího požehnání.
Václav Urban
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Studenecké recepty na cukroví
pracinky
30 dkg hladké mouky
18 dkg cukru
18 dkg strouhaných ořechů
5 dkg strouhané čokolády nebo kakao
20 dkg másla
1 vejce, citronová kůra, 2 hřebíčky, trochu
skořice
Těsto dát na chvíli do studena, tlačí se do
vymazaných formiček, dát do teplejší
trouby.

masarykovo cukroví
30 dkg hladké mouky
30 dkg másla
17 dkg lískových oříšků (1 h. namočit do
vody, vysušit)
10 dkg cukr pudr
1 žloutek
1 lžíce kakaa
Zpracovat v těsto, vyválet 4 válečky,
dát na 2 hod. do ledničky ztuhnout.
Z válečku nakrájet 1cm sil. kolečka, upéct a obalovat v pudru.

Boží milosti
20 dkg hladké mouky + 5 dkg másla
– rozdrobit
2 žloutky
4 lžíce kysané smetany
lžíci rumu
3dkg práš. cukru
špetka soli
Těsto tuhé jako na nudle, nechat čtvrt hod.
odpočinout. Rozválet na ½ cm placku
a vroub. kolečkem dělat čtverečky a smažit
(může se upotřebit i omastek od koblih).

jidášky
(pečivo pašijové)
¼ l mléka
3 kostky cukru
3 dkg kvasnic
½ kg hl. mouky
špetka soli
12 dkg másla
2 žloutky
citronová kůra
9 dkg cukru
Když těsto vykyne, vyválí se tyčinky, svinou
se v závitky, pak potřít vejcem a posypat
mákem, péct v dobře prohřáté troubě
(může se mazat i medem).

lomnické suchary
25 dkg polohr. mouky
10 dkg másla
2 žloutky
1 ½ dkg kvasnic
několik lžic mléka
lžičku cukru do kvásku
5 dkg mandlí nebo ořechů (rozsekat)
moučkový cukr s vanilkou na obalování
(může se potřít máslem,
než se obalí)

kuchařka
MarieHoráčkové
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Štěpánská koleda
loni nebyla. A letos ?
Milí čtenáři studeneckého zpravodaje,
loni se poprvé v historii Štěpánské koledy (od roku 1954) stalo, že jsme vás nemohli navštívit tak, jak jste bývali zvyklí, tedy osobně se zpěvem a přátelským popovídáním. Roznesli jsme vám pouze do schránek pozdrav od nás štěpánských koladníků. Jak to vše
dopadne letos, uvidíme. My koladníci pevně věříme, že letos budeme opět koledovat
tak, jak to vždy bývalo. Byť třeba s nějakým omezením – např. že budeme zpívat jen
venku u domu, že nebudeme přát při stisku ruky, ale jen na dálku – prostě uvidíme. Určitě vám všem dáme s předstihem vědět, jak to vše letos bude. Rád bych alespoň připomněl svatoštěpánskou koladu dvěma koledami z našich končin. Ta první je koleda
z Horky.

koleDaz HoRky
Vzhůrubratřivstávejte,veselounocdělejte!
Slyšelijsmenovinu,hneds rychlostík Betlému
(:pojďte,pojďtea nemeškejte:)
Ózanechmestádastát,nemámesečehobát
andělovés mocností,nebeplnéjasnosti
(:prozpěvujíBohus vroucností:)
Slavíčkovézpívejte,veseleprozpěvujte
Slavíčkovézpívali,Bohazvelebovali
(:i mytadypočnemzpívati:).
A ta druhá – to je koleda Ze Studence, do níž každoročně skládáme nové sloky. Jedním z hlavních autorů těchto novinek býval Zdeněk Karásek, kterého si stejně jako jeho
bratra Bohouše připomeneme nejnovější slokou, kterou jsme složili poté, co nás oba na
tomto světe opustili (poslední sloka v tomto výběru). Přináším zde několik slok jak z původního textu, tak z námi složených přídavků (zejména Zdeňkových).
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zeSTUDenCe
V Betléměsesvítí,půjdemetam,Tyvemdudy,jáhouslemám.
Francerbentennámdákussalámua FrancHorčíkchlebak tomu.
Višňačkatanámdápovijáneka panVišňákpivadžbánek.
PaedDr.Juneknásv starostechodhání,chcetotižzajistitJežíškojvzdělání.
Chytřeseusmál,jakministrzieleniec,sjednámustudiumnazšStudenec.
U JežkůJirkovisepřímochvějeret,v Betléměmuzikourozpálíklarinet.
PepaChrteknačasopustírodinu,abydalJežíškojnachlívekkrytinu.
BenešVendaspocenzanámiutíká,pošleponáskaprazesvýhorybníka.
Tomášomjsmeještěnezačlizpívat,užhospodářJardavyběhnulz chlíva.
Ježíškojchceposlatněcodobrýho,vemtetamtřikonveplnotučnýho.
ažs tímvšímbudemeu kostela,stavímeseu Grosmana,
abynámdalpříšponk vozutomu,mysez Betlémasvezlidomů.
Bohoušsenalyžíchk Betlémuvypravístaratsemalémuděťátkuo zdraví.
ažs bráchouzdeňkemdoBetlémadojedou,uctíJežíškalidovoukoledou.

Za všechny štěpánské koladníky vám přeji radostné prožití vánočních svátků a nezapomeňme: „Narodil se Kristus Pán, veselme se, … nám, nám narodil se“ – to je, oč tu
běží.
Za štěpánské koledníky Václav Urban
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TřÍKrálová sBÍrKa 2022
Vážení přátelé,
s koncem roku přichází čas velkých svátků – Vánoc. Jejich součástí je i svátek Zjevení
Páně neboli Tří králů, kdy si připomínáme mudrce, kteří se podle vyprávění evangelií přišli poklonit právě narozenému Ježíši do Betléma. S tímto svátkem je spojena tradice koledování. V letošním roce je situace opět velmi nejistá a nikdo neví, jak se vše bude
vyvíjet začátkem roku 2022.
Po zvážení všech okolností jsem se rozhodla konat Tříkrálovou sbírku ve Studenci
a okolních obcích dvěma způsoby: do sbírky se můžete zapojit on-line, nebo přispěním
do kasičky v kostele ve Studenci, Zálesní Lhotě a Roztokách ve dnech 2. 1. – 16. 1 2022.
Dále budou kasičky s logem Charity umístěny v obchodech ve Studenci: Špice, Rybárna,
Bartoňová, u Sedláčků a v Martinicích na Obecním úřadě. Nebude to jistě plnohodnotná
náhrada klasického koledování, věřím však, že je to za dané situace nejlepší řešení s ohledem na zdraví koledníků i dárců. (V případě dalších změn bude včas vše ohlášeno.)
Pokud budete chtít do sbírky přispět on-line, prosím, pošlete příspěvek na účet Tříkrálové
sbírky 66008822/0800 a jako variabilní symbol uveďte 777955025 (což je kód FCH Studenec). Takové přispění do Tříkrálové sbírky bude trochu 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, 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.
Kéž jsou letošní Vánoce pro nás všechny připomínkou naděje – budoucnost nikdo
nezná, ale věříme, že Bůh se na tento svět
narodil a neopouští ho.
Radostné Vánoce a šťastný nový rok
2022 prožitý ve zdraví za Farní charitu Studenec přeje
Heda Jiranová
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Oprašte zimní výbavu,
lyžařská sezona se blíží
Krkonošské sjezdovky patří mezi naši špičku. Jsou nejdelší, skvěle upravované, střediska moderně vybavená pro vaše maximální pohodlí. Také se nemůžete dočkat, až nacvaknete lyžáky do sjezdovek a pustíte se po manžestru dolů? Podívejte se, na jaké
novinky se můžete těšit v největších krkonošských areálech.

největší lyžařský resort v Česku
SkiResort ČERNÁ HORA – PEC vznikl
spojením 6 samostatných středisek. Na
jeden skipas tak můžete lyžovat ve většině východních Krkonoš, která jsou navíc
propojena skibusy a díky SkiTour i rolbami.
Takže dopoledne Janské Lázně, odpoledne
Pec pod Sněžkou a další den třeba Malá
Úpa? Z různorodé nabídky sjezdovek si vybere každý, od nejmenších až po zkušené
lyžaře.
Infoprosezonu2021/2022
Ve SkiResortu je vše připraveno, pokud
bude počasí přát, zimní sezonu tu zahájí 26.
listopadu. Vy se však můžete vybavit už

nyní! Zařiďte vše online, ušetřete a vyhněte
se frontám a čekání. Na webu www.skiresortcard.cz si zajistíte skipas, zapůjčení lyžařského vybavení i parkovací místo.

lesk a glanc, to je zimní Špindl
Špindl je prostě srdeční záležitost!
Zimní středisko v srdci Krkonoš obklopené
horskými velikány vás uchvátí. Spolehněte
se, že je tu nejen krásně, ale navíc tu o vás
bude i skvěle postaráno. Dlouhé sjezdovky
na špičkové úrovni, propojené areály, síť
skibusů, Aprés Ski programy a punc glancu
se Špindlu zkrátka upřít nedá. Ideální středisko pro zimní dovolenou s partou přátel
nebo partnerem.
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Infoprosezonu2021/2022
Online prodej skipasů bude zahájen
koncem listopadu. Již nyní je spuštěna rezervace na služby lyžařské školy. Ski opening proběhne při dobrých sněhových
podmínkách 2. prosincový víkend (11.–12.
prosince) a bude spojen s velkolepou akcí
Winter Hockey Games. Více informací na
www.skiareal.cz.

rokytnice nad jizerou
– ráj pro sportovní rodiny
Páté největší středisko v České republice nabízí sportovní lyžování pro celou rodinu na téměř 17 km sjezdových tratí všech
úrovní. Část skiareálu na Lysé hoře zvaná
Horní Domky je vhodná pro všechny náruživé lyžaře. Naopak Studenov navštěvují
spíše rodiny s dětmi, začátečníci a lyžařské

6 I 2021

kurzy. Vysokohorská Rokytnice láká na rodinnou atmosféru, skvěle upravené sjezdovky, ale samozřejmě i na kvalitní služby,
jako je profesionální půjčovna a skiservis.
Infoprosezonu2021/2022
Ski Opening je plánován na sobotu 18.
prosince. Skipasy pořídíte pohodlně a bez
front online, navíc s 10 % slevou. K dispozici
budou nové vyhřívané skidepoty, i Fun park
na Kaprunech. Skibusy i parkování jsou pro
lyžaře zdarma (kromě parkoviště P1). Více
informací na www.skiareal-rokytnice.cz.
Mnohem více o lyžování v Krkonoších
a další tipy na super zimní zážitky najdete zde:
www. krkonose. eu/pojdte-lyzovat-do-krkonos
Alena Pacholíková
oblastní destinační společnost
Krkonoše – svazek měst a obcí

HasiČi radÍ oBČanŮm
vánoce, vánoce přicházejí!

Tak jako každý rok, i letos se přiblížila doba Vánoc. A co by to bylo za svátky, kdybychom nezapálili svíčky na adventním věnci, nerozsvítili stromeček a neuvařili dobré jídlo.
Pohádková atmosféra vánočních svátků se však může změnit v ohňové peklo, smích za
slzy, krása v katastrofu. A jak tomu předejít? Věnujte prosím čas následujícím řádkům:
• Hořící svíčky umisťujte dostatečně daleko od hořlavých materiálů na nehořlavou podložku, která brání jejich přímému kontaktu s podkladem (ubrusem,
chvojím apod.) a zajistěte, aby nehrozilo
jejich převrácení.
• Dávejte pozor na děti, zvířata, průvan
v bytě. Může dojít k převrácení svíček
a k následnému požáru.
• Adventní věnce, sloužící pouze jako dekorace v žádném případě nezapalujte.
• Osvětlení vánočních stromečků kupujte
62

nejlépe v běžné prodejní síti, opatřené
českým návodem použití a s příslušnými
certifikáty.
• Pokud máte na vánočním stromku klasické svíčky a prskavky, mějte ho neustále pod dozorem.
• Nikdy nenechávejte hořící svíčky bez dozoru dospělé osoby, nenechte s nimi manipulovat děti.
• Vždy se přesvědčte, že jste před odchodem z místnosti, bytu, v případě uložení
se ke spánku, svíčky uhasili.
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„Milostivé léto“ může pomoci
až desetitisícům dlužníků z dluhových pastí
Je to obrovská šance pro mnoho lidí v dluhových pastech. Lidé, kterým se podařilo
spadnout do exekucí kvůli dluhům u státních institucí, mají jedinečnou šanci se z toho
vymanit v průběhu od 28. října do 28. ledna 2022 a znovu začít normální život. Pokud
v této lhůtě dlužník zaplatí celou jistinu dluhu tedy původní dluh a 908 korun exekutorovi za zastavení exekuce, čeká ho nový životní restart. Úroky, penále a další příslušenství
stát odpouští, exekuce se zastaví. Týkat se to bude těch, co mají dluh u veřejnoprávních
institucí, třeba u zdravotních pojišťoven, nemocnic, u dopravního podniku nebo třeba
za nájem u obce. Milostivé léto by tak reálně mohlo pomoci až čtvrt milionu dlužníků.
S ohledem na více než čtyři miliony exekucí a bezmála 750 tisíc lidí v exekuci je toto reálná šance, jak se s částí nahromaděných exekucí vypořádat. A současně ctít princip, že
dluh se musí uhradit.
Jsem rád, že se nám tento návrh podařilo prosadit. Jako autor připomínám: šance
na odpuštění úroků u dluhů vůči státu – milostivé léto – bude pouze do 28. 1. 2022.
Osobně jsem přesvědčený, že toto tříměsíční období může být výhodné pro obě strany,
a to jak pro dlužníky, kteří mají reálný zájem na tom své dluhy splatit a exekuce se zbavit,
ale drahým problémem je pro ně často právě příslušenství, které mnohdy činí až několikanásobek původního dluhu. Pro města a obce a další věřitele navíc vzniká šance na
to, že bude původní dluh splacen a dostanou zpět své dlužné peníze, což by se u řady
dlužníků za standardní situace nikdy nestalo. Jedná se tak opravdu o pomocnou ruku
jak pro věřitele, tak pro zodpovědné dlužníky.
Vás, kteří čtete tyto řádky, chci naléhavě poprosit. Pokud znáte ve svém okolí kohokoli,
koho by se tato podaná ruka státu mohla týkat a pomoci mu, tak mu o tom řekněte. Nasměrujte ho do některé pomáhající instituce, jako jsou Charity, občanské poradny, Člověk
v tísni apod. Rychlou pomoc Vám poskytne např. Help linka Člověka v tísni 770 600 800,
přesný postup najdete i v aplikaci nedluzimstatu.cz/milostive-leto/. Pokud tuto šanci nevyužijí, nepůjde se jí zpětně domáhat. A první aktivita musí být na straně dlužníka! Milostivé léto se nebude v blízké budoucnosti opakovat. Díky za Vaši pomoc s osvětou. Je
to opravdu důležité. Považuji to za jednu z výrazně pozitivních věcí, které se nám podařilo
ve sněmovně v končícím období prosadit.
MarekVýbornýposlanecPSPčR
• Při pečení, vaření a smažení nenechá- • Při použití pyrotechniky se vždy řiďte návejte bez dozoru zapnutý sporák nebo
vodem! Odpalujte ji výhradně ve volvařič, postupujte obezřetně, aby nedošlo
ných prostranstvích, dostatečně daleko
ke vznícení připravovaných potravin.
od lidí, domů, parkujících aut.
• Hořící olej na pánvi nikdy nehaste voHasičský záchranný sbor Libereckého
dou, zamezte přístupu vzduchu např. kraje přeje klidný čas adventu a krásné vápokličkou, plechem na pečení nebo na- noční svátky!
močenou utěrkou.
kpt. Mgr. MichaelaStaráHzSlibereckéhokraje
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Zabezpečte svůj majetek,
přibývá krádeží vloupáním do nemovitostí
Policie Libereckého kraje varuje (nejen) majitele rekreačních objektů, rodinných
domů a bytů před krádežemi vloupáním! S přibývajícími případy vloupání nejen do rekreačních objektů, policie Libereckého kraje apeluje na majitele chat, chalup, rodinných
domů a bytů, aby si řádně zabezpečili svůj majetek.
Množí se případy krádeží vloupáním, kdy v souvislosti s tím často dochází i k poškozování věcí a k porušování domovní svobody. V některých případech pachatel překoná
nedostatečné zabezpečení a vnikne do objektu, kde se pohybuje, konzumuje potraviny
a při odchodu odnese věci, které se dají zpeněžit.
Objevují se i případy, kdy pachatel vnikne do objektu i přesto, že jsou jeho obyvatelé
doma (většinou v nočních hodinách, kdy lidé spí). Nezvaný návštěvník vejde do neuzamčené nemovitosti a odnese si cennosti, které se nachází poblíž vchodových dveří nebo,
které mají obyvatele soustředěné na jednom místě v bytě (kabelky, peněženky, klíče od
vozidla apod.).
Dle statistiky jen v Libereckém kraji došlo od začátku letošního roku k celkem 191
krádežím vloupáním, z toho v osmi případech do ubytovacích objektů, v šestnácti případech do bytů, taktéž v šestnácti případech do víkendových chat a v sedmnácti případech do rodinných domů. Dále pak 77 krádeží vloupáním bylo provedeno do ostatních
objektů, jako jsou například garáže, sklepy, kůlny, dílny, různé provozovny apod.
Policie ČR (nejen) majitelům nemovitostí doporučuje:
• Zabezpečte si řádně svoji nemovitost pokaždé, když ji opouštíte.
• K zabezpečení rekreačních objektů použijte mechanické zábrany.
• Neváhejte investovat do elektronické
ochrany.
• Pamatujte na pojištění nemovitostí proti
krádeži.
• Na noc zamykejte všechny vchodové
dveře.
• V přízemí svých obydlí zabezpečte okna
proti vniknutí nezvané osoby.
• Cennější věci v domácnosti nikdy nenechávejte při vchodových dveřích nebo
v blízkosti oken.
• V rekreačních objektech nenechávejte věci,

které mají větší hodnotu a dají se zpeněžit.
• Pro případ odcizení věcí si pořiďte fotodokumentaci cenností a zapište si jejich
výrobní čísla.
• Než vstoupíte do svého rekreačního objektu, nejprve jej zkontrolujte z venku,
zda nejsou poškozeny možné přístupové
cesty dovnitř (všechny venkovní dveře
i balkonové, okna apod.).
• Při podezření z vloupání ihned kontaktujte Policii ČR (158) a zásadně nevstupujte do objektu!
• Pokud zjistíte, že jste byli okradeni až po
vstoupení do obydlí, nemanipulujte
s věcmi a ponechte vše ve stavu, v jakém
jej zanechal pachatel.

Více informací naleznete na mobilní aplikaci „Zabezpečte se“.
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Tělocvičná jednota
Sokol Studenec

POJĎTE SE
ROZLOUČIT 14. ročník
S ROKEM 2021
NA VRCHOL
HORY STRÁŽNÍK
Ve čtvrtek 30. prosince 2021
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.
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Studenecký betlém

www.studenec.cz
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