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INFORMAÈNÍ A REKLAMNÍ ZPRAVODAJ

Z jednání zastupitelstva Obce Studená
8. zasedání se konalo 16. 5. 2011
Zpráva o èinnosti orgánù obce:
Pøedsedající seznámil pøítomné
s nejdùleitìjími událostmi, které
aparát obecního úøadu øeil od
posledního zasedání  probìhla
kontrola udritelnosti projektu
cesty Marov  Jalovèí, skonèila
oprava opìrné zdi za sochou
Rudoarmìjce, byly zveøejnìny
výsledky rozdìlení grantù
Jihoèeského kraje, ze kterých obec
získala dotace ve výi 345 000 Kè
na výstavbu dopravního a dìtského
høitì, na opravu kaplièky
v Horním Bolíkovì 120 000 Kè a TJ
obdrela dotaci 200 000 Kè na

výstavbu pøevlékacích kabin u
høitì. Z nadace ÈEZ a dále v rámci
Mikroregionu Daèicko dotaci ve
výi 30 000 Kè na zakoupení nového
mìøièe rychlosti. 6. 5. probìhl v DPS
Den matek. Zpráva o èinnosti

finanèního výboru: Pøedseda
finanèního výboru na základì
projednání ve výboru doporuèil
schválit rozpoètovou zmìnu a dále
informoval o stavu èerpání rozpoètu
obce k 30. 4. 2011. (pokr. na str. 3)

Slavnostní otevøení Dìtského oranového
høitì 15. 7. 2011 ve Studené
Pøíjemné odpoledne proili rodièe
a dìti pøi otevøení nového dìtského
høitì ve Studené. Pro 150 rodièù
a dìtí to byl skuteèný záitek, kdy
starosta obce spolu s Ing. Lustem
z nadace ÈEZ a poslancem

Parlamentu ÈR JUDr. Vojtìchem
Filipem pøestøiením pásky pøedali
toto zaøízení dìtem. Výstavbu
umonila dotace z Nadace ÈEZ ve výi
500 000 Kè a pøispìní obce ve výi
300 000 Kè.
(pokraè. na str. 2)
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Slavnost umocnila i ukázka
výcviku sluebního psa Policie ÈR
z Jindøichova Hradce. Pro dìti byly
pøipraveny i drobné soutìe od
Komise pro práci s mládeí
zastupitelstva Obce Studená.
Vìøíme, e zaøízení bude dobøe
slouit dìtem.
V druhé etapì bude vybudováno
také dopravní høitì v tìsné
blízkosti dìtského høitì. Dnes se
zatím pøipravuje stavenitì. Po
dokonèení bude spolu s altánem
u M, ve kterém bude uèebna
dopravní výchovy pøispívat ve
spolupráci s Policií ÈR k této
výchovì.
Doufáme, e dìti i celá veøejnost
si bude tohoto zaøízení váit
a pøípadnì i chránit proti
vandalùm. V tom bude pomáhat
i nainstalovaný dohlíecí kamerový
systém.
Mgr. J. Kejval

Schodolez

Dopravní zdravotní sluba ve
Studené dostala pomocníka.
Ve ètvrtek 25. 8. 2011 odpoledne
se v areálu zdravotního støediska
ve Studené uskuteènilo pøedání
schodolezu. Øidièi sanitky (pánové
Fogl Jiøí a Syrovátka Jiøí) pøevzali
od zástupce firmy ALLMEDICA
s.r.o. Praha nový schodolez (viz
foto), který byl zakoupen z
finanèních prostøedkù získaných
ve veøejné sbírce, na které se
podíleli obèané, podniky a
podnikatelé. Celkem bylo vybráno
115740 Kè. Náklady na zakoupení
byly 121000 Kè.
J. Rod
Pan Bartoníèek a starosta obce pøi pøedávání
schodolezu (viz èlánek Slovo starosty)
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Ze zastupitelstva

Zpráva o èinnosti kulturního a
zahranièního výboru: Pøedsedkynì
informovala, e výbor na svém
zasedání øeil zabezpeèení Dne
matek v DPS. Kontrola plnìní
usnesení z minulého zasedání:
Úkoly uloené na minulém
zasedání byly splnìny.
Rùzné: Byly projednány a
schváleny ádosti o prodej
pozemkù, pøedsedající navrhl
schválit na základì doporuèení
sportovního výboru rozdìlení
pøíspìvku, který byl schválen
v rozpoètu Obce Studená na rok
2011 jednotlivým sportovním
oddílùm následovnì: TJ Studená
20 000 Kè, TJ Sokol Studená I (st.
tenis) 25 000 Kè, TJ Sokol Studená
II (tenis) 12 000 Kè, FK Studená
31 000 Kè, TJ Basketbal 12 000 Kè.
Dále byla schválena ádost o
finanèní pøíspìvek na podporu
uspoøádání hasièské soutìe
v Horním Bolíkovì ve výi 4 000 Kè.
9. zasedání zastupitelstva se
konalo 27. 6. 2011
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Zpráva o èinnosti orgánù obce:
Pøedsedající seznámil pøítomné
s nejdùleitìjími událostmi, které
aparát obce øeil od posledního
zasedání. 18. 5. probìhla
pøedvádìcí akce schodolezu, na
který byla 1. 6. 2011 vyhláena
sbírka, 20. 5. probìhly volby do
osadního výboru v Marovì.
Uskuteènilo se výbìrové øízení na
opravu kaplièky v Horním Bolíkovì
a na vybudování dìtského a
dopravního høitì, dále probíhající
jednání ohlednì Modernizace ÈOV
Studená, opravy støechy Talpovo
èp. 17 a byla podepsána smlouva se
spoleèností VRV na obnovu parku
na Zákostelním rybníku. Bylo
zahájeno dalí jednání s obèany,
kteøí dluí obci za nájem a
poplatky. Probìhlo nìkolik
spoleèenských akcí  fotbalový
turnaj, tenisový turnaj, Den dìtí,
pasování
nových
ètenáøù
v Knihovnì V. Javoøické, akce 5P
Jana Satrapy.
Zpráva o èinnosti finanèního
výboru: Výbor mìl na programu

projednání úèetní uzávìrky
Technických slueb Obce Studená,
spol. s.r.o. Dále rozpoètovou zmìnu
s rozpoètovými opatøeními a
doporuèil ve schválit. Zpráva o
èinnosti kontrolního výboru: Výbor
provedl kontroly zápisù a plnìní
usnesení z jednání zastupitelstva
Obce Studená. Dále projednal
zprávu o inventarizaci majetku obce
za rok 2010. Zpráva o èinnosti
výboru pro ivotní prostøedí: Výbor
projednal 2 ádosti o pokácení
stromù a doporuèení pøedal
obecnímu úøadu. Kontrola plnìní
usnesení z minulého zasedání: Bylo
konstatováno splnìní uloených
úkolù. Rùzné: Pøedsedající navrhl
schválit provozní a návtìvní øád
Veøejná dìtská høitì  Oranová
høitì Studená. Dále byly
projednány a schváleny prodeje
pozemkù. ádosti o pøíspìvky na
sportovní a spoleèenské akce byly
schváleny. Pøedsedající navrhl
schválit plán zastupitelstva na
druhé pololetí roku 2011.
Mgr. J. Kejval

Hasièská soutì
V sobotu 23. 7. 2011 se
u pøíleitosti 135. výroèí zaloení
Sboru dobrovolných hasièù
ve Studené uskuteènila Okrsková
soutì o pohár starosty obce.
Soutìe se zúèastnilo 5 drustev
muù, 2 drustva en a jedno
drustvo dìtí.

V soutìi o pohár starosty obce ji
po tøetí zvítìzilo drustvo
ze Sumrakova, a získalo tak
natrvalo pohár starosty obce.
150 pøítomných divákù ocenilo
výkony dobrovolných hasièù.
Ke zpestøení programu pak pøispìla
ukázka vyproování zranìných

z vraku auta a pivní tafeta, které
se mohli zúèastnit i pøítomní diváci.
Celkové poøadí soutìe:
1.Sumrakov
2.Horní Bolíkov
3.Horní Pole
4.Svìtlá
5.Studená
Mgr. J. Kejval
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Dìtský den
V sobotu 4. èervna se konal na
zahradì Mateøské koly Studená
Dìtský den. Pro vechny mení dìti
ze Studené a okolí jej pøipravily
uèitelky z mateøské koly a pøi jeho
realizaci pomáhaly i provozní
pracovnice mateøské koly a dva
uèitelé základní koly. Tento den se
nesl v indiánském duchu. Dìti si
vyzkouely výrobu èelenek, kreslily
totemy, házely na cíl ikami i
kruhy, prokazovaly odvahu pøi
prolézání strachového pytle èi pøi
chùzi naboso po rùzných pøírodních
podkladech (oblázky, trávy, mech
atd.). Atmosféru indiánského léta
dobarvovala stylová hudba a hlavnì
skvìlé poèasí. Aby si dìti dokonale
uily, byl objednán i skákací hrad.
Na posezení pro návtìvníky nám
studentí hasièi zapùjèili lavice a
stoly a o osvìení vech se postarala
paní kodová z cukrárny árka 
prodávala zmrzlinu, ledovou tøí a
sladkosti. Vechny dìti dostaly
párek v rohlíku a za splnìní
indiánského víceboje balíèek
s pitíèkem a sladkostmi. Protoe
v mateøské kole jsme vichni ili

Dìtským dnem nejménì dva týdny
pøedem, dìti se na nìj velmi tìily a
proily si ho podle povídání s nimi a
s rodièi po akci radostnì a nadenì.
I my, jako poøadatelky, jsme ho
pokládaly za vydaøený.
Dìkuji vedení Jistuzy, panu Pavlu
Tichému, paní Janì Bartákové,

místní organizaci Svazu tìlesnì
postiených a Obci Studená, e nám
jako sponzoøi pomohli Dìtský den
financovat. Velmi dìkuji panu
Miloi Bradovi, který sponzoroval
obèerstvení pro vechny poøadatele
Dìtského dne.
Jitka Havlíková

Èeský svaz chovatelù ZO Studená
Letos ji tradiènì poøádal pøi
studenské pouti místní výstavu
drobného zvíøectva. Stejnì jako
v pøedchozích letech se tato výstava
pynila hojnou úèastí velkých i
malých návtìvníkù, ale i vysokou
kvalitou a rozlièností vystavovaných
zvíøat. To potvrzovalo i hodnocení
posuzovatelù. Celkem bylo mezi 120
králíkù, 27 voliér holubù, 31 voliér
slepic, perlièky, husy i kachny
rozdìleno 22 èestných cen.
Doplòkovì bylo mono zhlédnout i
kamerunskou kozu s mládìtem nebo
výstavku terarijních zvíøat. Tombola,
obèerstvení a doprovodná hudba se
ji také staly tradicí této výstavy.
Rádi bychom touto cestou podìkovali
vem sponzorùm, øeditelství
základní koly a zastupitelstvu obce
Studená, bez jejich pomoci by se
nám jen stìí podaøilo zorganizovat
výstavu, která se øadí k tìm
nejkvalitnìjím v okrese.
Fotografie z výstavy i dal í
informace
naleznete
na

www.studena.cz/spolky-sdruzeni/
cesky-svaz-chovatelu
Markéta Horká
Srdeènì bychom chtìli pozvat
vechny pøíznivce chovatelství

k návtìvì OKRESNÍ VÝSTAVY,
konané 24.  25. 9. 2011, do areálu
Z Studená.
Otevøeno: so 8 - 18 hod, ne 8 - 15
hod.
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Slovo starosty
Váení spoluobèané, je po
prázdninách, po dovolených a já
bych Vás chtìl seznámit s tím, co se
událo od posledního vydání Tepu.
Kromì prací na údrbì veøejné
zelenì nejen ve Studené, ale i
v místních èástech se provedla jetì
úprava cesty k urnovému háji, kde
se poloily trubky a provedlo se
odvodnìní. Také se zde proøezaly
stromy a provedl se vìtí úklid. Po
Studené byly zabudovány koe na
psí exkrementy a po dvoumìsíèní
zkuenosti mohu øíci, e jsou
vyuívány. V kvìtnu dolo k výmìnì
dveøí na zdravotním støedisku a u
prodejny v Sumrakovì. Provedla se
úprava nástupitì na dolní stanici
lyaøského vleku.Rekonstrukcí
prola také jednotlivá stanovitì na
nauèné stezce. Je smutné, e druhý
den po opravì odpoèívadel najdeme
opìt poøezané lavièky a stoly. Co
k tomu dodat? Jsou to pøestupky,
které otravují ivot vem, co se
snaí nìco vytvoøit, ale z druhé
strany zákony jsou neúèinné a
nevymahatelné. Dnes to mohu øíci i
z vl astní zkuenosti z mého
pùsobení ve funkci starosty.
V Marovì byl zvolen nový osadní
výbor, do jeho èela byla zvolena
paní Hana Èurdová. Vìøím, e se
jim bude práce pro jejich obec daøit
stejnì dobøe jako pøedelému
výboru. Paní Èurdové bych chtìl
popøát hodnì úspìchù v její práci a
zároveò bych chtìl podìkovat
odstupující pøedsedkyni paní Hanì
Novotné za její vykonanou práci a
vìøím, e bude i nadále nápomocna
novému osadnímu výboru. Je
koda, e v nìkterých obcích tyto
výbory nejsou a nemáme tam
partnera pro projednání vìcí, které
se jejich obce pøímo týkají. Na

místní èásti umístíme 9 nových
kontejnerù na plasty a 6 kontejnerù
na sklo. Vìøím, e to pøispìje
k zlepení tøídìní odpadù.
14. 6. jsem se s panem
místostarostou Rodem zúèastnil
jednání na Krajském úøadu
v Èeských Budìjovicích ohlednì
ruení matrièních úøadù. Na tomto
jednání s úøedníky Ministerstva
vnitra vyjádøili vichni starostové
s tímto zámìrem svùj nesouhlas.
Pro obèany by to znamenalo dalí
komplikace pøi jejich jednáních
s matrièním úøadem. Vìøím, e
v tomto pøípadì zvítìzí zdravý
rozum a ádná zmìna se konat
nebude. V polovinì èervence bylo
slavnostnì otevøeno dìtské høitì.
Slavnostního otevøení se zúèastnil
pan JUDr. Vojtìch Filip, pøedseda
kontrolního výboru PS PÈR, pan
ing. Frantiek Lust ze správní rady
Nadace ÈEZ a ostatní hosté. Høitì
bude souèástí komplexu dìtské
høitì a dìtské dopravní høitì.
První etapa budování dopravního
høitì právì probíhá.
V letních mìsících probìhly také
turnaje ve fotbalu jak ákù, tak
dospìlých. Tenisté uspoøádali
pøátelský turnaj s hráèi
z Holandska. Hasièi uspoøádali
soutì a zároveò oslavu 135. výroèí
zaloení sboru ve Studené.
V mìsících èerven a èervenec
probíhala sbírka na zakoupení
schodolezu. O sbírku byl velký
zájem a vybralo se 115 740 Kè
z potøebných 121 000 Kè. Je to
opravdu veliká èástka a dovolte,
abych vem dárcùm podìkoval. Je
vidìt, e pokud se jedná o
prospìnovu vìc, kadý rád
pøispìje. Díky prezentaci mylenky
zakoupit schodolez jak v tisku, tak

v televizi a na internetu se nám
ozval v èervnu pan Bartoníèek
z Kolína, e vlastní také schodolez a
e ho naí obci daruje. Kontaktoval
jsem ho a 21. 6. 2011 jsem schodolez
dovezl. Je umístìn a vyuíván na
zdravotním støedisku, protoe je
uzpùsoben na pøepravu invalidních
vozíkù. Nový schodolez bude
pouíván spíe pro sanitu. Také
uvaujeme o tom, e pokud bude
zájem, zapùjèíme schodolez na
poádání zájemcùm z øad naich
obèanù. Chtìl bych tímto jetì
jednou p. Bartoníèkovi podìkovat
za nás za vechny (viz foto str.2).
Nadále probíhají jednání o
rekonstrukci èistírny odpadních
vod, v souèasné dobì probíhají
výbìrová øízení na dodavatele
stavby a na bankovní dùm pro
financování rekonstrukce. Ve
stavu zpracování ádostí jsou akce
Revitalizace Studenského potoka
a Kompostárna. O získání dotací
na tyto akce bychom se mìli
dozvìdìt v pøítím roce.
Øeíme otázku, zda koupit
zámeèek ve zdejím pivovaru.
Pokud jde o mùj názor, koupit by se
mìl,ale musí mít své vyuití. Jeho
vyuití nevidím v rekonstrukci na
obecní byty. S obecními byty je
v souèasnosti dost problémù.
Hlavnì se jedná o placení nájmù. V
souèasné dobì se blíí ke konci
rekonstrukce kaple v Horním
Bolíkovì a zaèínáme s opravou
støechy na èp. 17 Talpovo. V období
po prázdninách nás bude èekat
oprava nìkterých komunikací.
Do nastávajících mìsícù pøeji
vem jetì krásný zbytek
dovolených a hodnì zdraví.
Nìmec Vítìzslav

Obec Studená Vás zve na STUDENSKÝ JARMARK,
který se koná 24.  25. 9. 2011
a je ji tradiènì spojený s výstavou výpìstkù Èeského zahrádkáøského svazu a ve spolupráci s chovateli,
vèelaøi, rybáøi a myslivci. Rukodìlné práce budou prezentovány dìtmi ze kolní druiny a základní koly.
Program:
Sobota 24. 9. 2011
14.00  18.00 výstava v zasedací místnosti
obecního úøadu spolu s vyhodnocením
Dìtské fotografické soutìe 2011

Nedìle 25. 9. 2011
8.00  14.00 pokraèování výstavy
9.00  12.00
koncert Studenské kapely na
námìstí Sv. J. Nepomuckého
Po celé dopoledne stánkový prodej na námìstí.
Obèerstvení zajitìno. Srdeènì zvou poøadatelé.
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Po stopách skøítka Neposedy
V sobotu 25. èervna se uskuteènila
ji druhá akce pro dìti s rodièi.
Poèasí se vydaøilo. Bìhem cesty se
dìti setkaly se skøítky, u kterých
plnily rùzné úkoly, napø. vypraly
skøítkovi ponoky, uvaøily,
sportovaly, pøekonávaly svùj strach,
nauèily se rozeznávat èásti lidského
tìla. Na konci cesty naly skøítka
Neposedu, který støeil truhlici
s pokladem. Na závìr cesty si dìti
s rodièi opekly vuøty.
Po stopách skøítka Neposedy mìly
dìti také monost poznat okolí
Studené, zøejmì délka trasy odradila
nìkteré od úèasti. Skøítka Neposedu
i ostatní skøítky mrzelo, e poklad
nalo zúèastnìných 41 dìtí a on mìl
v truhlici pøipraveno mnohem víc
pokladù. Tìíme se na dalí akci
s vìtí úèastí.
Za komisi pro práci s mládeí 
Jana Zachová

Zkuenosti z provozu dìtského høitì ve Studené
Snahou zastupitelstva obce bylo
splnit slib a vybudovat dìtské
høitì tak, aby bylo pøedáno na
kolní prázdniny. Høitì bylo
zbudováno a pøedáno k uívání
veøejnosti. Chceme se s Vámi
podìlit o zkuenosti z dosavadního
provozu. Høitì je plnì funkèní. Na
høiti je umístìn provozní a
návtìvní øád, který je podle naich
zkueností poruován, a to tím, e
na høitì chodí malé dìti bez rodièù

53. roèník turnaje
v kopané Jistuza Cup
16. èervence 2011 se uskuteènil
turnaj v kopané. Poøadatel FK
Studená si pozval soupeøe
ze eletavy, Horního ïáru
a Strmilova. Za pìkného poèasí bylo
250 divákù spokojeno s pøedvedenou
hrou i s výsledky.
Vítìzem se stalo mustvo
ze eletavy pøed domácím FK. Tøetí
místo obsadil Horní ïár, na 4. místì
skonèil Strmilov.
Podìkování patøí poøadatelùm
a vem sponzorùm.
Mgr. J. Kejval

a vzniká tak monost jejich úrazu
nebo úrazu ostatních dìtí, které
dìtské høitì pouívají dle
stanovených pravidel.
Dále ve veèerních hodinách
navtìvují høitì nai mladí
spoluobèané, kteøí vyuívají
instalovaná zaøízení, ale svým
vìkem a váhou ji na dìtském
høiti nemají co pohledávat.Tuto
záleitost doøeíme v krátké dobì
dokonèením oplocení a umístìním

kamery, která bude zaøazena do
stávajícího kamerového systému
obce a prostor dìtského høitì bude
pod nepøetritou kontrolou.
ádáme proto vechny, kteøí mají
zájem o to, aby høitì slouilo svému
úèelu, o pomoc a spolupráci pøi øeení
problémù tìch, kteøí nerespektují
provozní a návtìvní øád na dìtském
høiti ve Studené.
J. Rod

STUDENSKÝ TEP
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IVOT MÍSTNÍ ORGANIZACE SVAZU TÌLESNÌ POSTIENÝCH VE
STUDENÉ
Místní organizace svazu tìlesnì
postiených Studená má v
souèasné dobì 207 èlenù - z toho je
43 èlenù ze Strmilova.
Jsme nezisková organizace a
není to jednoduchá záleitost pro
jedenáctièlenný výbor a tøíèlennou
revizní komisi získat finance na
akce, které pro nae èleny a nìkdy i
pro ostatní obèany Studenska a
Strmilovska poøádáme.
12. 3. 2011 pøipravil výbor naí
organizace pro èleny MO STP
Studená výroèní èlenskou schùzi s
obèerstvením a s posezením pøi
hudbì.
Velitel SDH Studená p. Martin
Èech nás seznámil s novou
komínovou vyhlákou a zajímavì
povyprávìl o èinnosti jejich práce.
K ivotnímu jubileu pøedáváme
èlenùm pamìtní list. Pøispíváme
èlenùm na masáe.
Na den dìtí jsme jako kadý rok
pøedali malé finanèní pøíspìvky pro
dìti M pøi Z Strmilov a Studená.
Za první pololetí 2011 jsme
navtívili 5x bazén v lázních Aurora
Tøeboò
za
úèelem
rehabilitaèního koupání, kterého se
zúèastòuje asi 50 èlenù organizace,
vèetnì èlenù klubu Strmilov.
Od ledna do kvìtna kadý
ètvrtek jednu hodinu poctivì

Komise pro práci
s mládeí informuje

p

své èleny, ale i pro obèany Studené
a irokého okolí.
Nìkteøí Strmilovtí dojídìjí do
Studené na posezení s harmonikou,
které se uskuteènilo za první
pololetí dvakrát.
Mrzí nás, e na pøednáku na
téma trestná èinnost páchaná na
seniorech a komínová vyhláka
organizovaná klubem Strmilov se
dostavilo jen 8 obèanù.
Výbor naí organizace pøipravil
nejen pro nae èleny, ale i pro
ostatní obèany vycházky do okolí
Studené. V letoním roce nám i
poèasí pøeje, a tak na posledním ze
tøí uskuteènìných vycházek se v
mlynáøském muzeu v Horních
Dubenkách selo 40 úèastníkù,
vèetnì Strmilovských. Mgr.
Jindøich Kejval, rodá k z H.
Dubenek, nás provedl po celé 7 km
trase a seznámil nás s historií.
Ménì zdatní si mohli trasu zkrátit
tím, e se svezli pøistaveným
autem.
Chtìla bych touto cestou
podìkovat èlenùm výboru, vem
organizátorùm poøádaných akcí a
Obecnímu úøadu Studená za
podporu a vstøícné jednání.
Za MO-STP Studená,
Tyslpretová M. pøedsedkynì

MÍSTNÍ ORGANIZACE SVAZU TÌLESNÌ POSTIENÝCH
STUDENÁ VÁS ZVE

8. 10. 2011 do KULTURNÍHO DOMU v JILMU
ve 14 hodin na

Podzimní akce pro
dìti:

1. roèník soutìního klání v buchtování

konec záøí
Dýòování spojené
s lampionovým
prùvodem

Registrace Vámi naaranovaných výrobkù a vzorkù pro
porotu je od 13:00 do 13:45 hod.
Do soutìe se mùe pøihlásit
kadý s dobrou kynutou buchtou
na sladko èi na slano.
Zaujmìte porotu nejen chutí,
ale i vzhledem a Vy, mladí,

(uvítáme kadého, kdo by
na tuto akci daroval dýnì)
p

cvièíme v tìlocviènì Z Studená a
èlenové klubu Strmilov 1x týdnì
cvièí jógu a 2x týdnì pilátes v
tìlocviènì Z Strmilov.
Èlenky naí organizace 
pøebornice v hraní olíkù - se s
velkým nadením scházejí kadé
pondìlí v zasedací místnosti MÚ
Strmilov.
Na jaøe jsme uskuteènili zájezd
do Lednice a Valtic, který
zorganizovali èlenové výboru p.
Doleal a p. Hamermídová. Pro
velký zájem jsme odjeli dvìma
autobusy v èasných ranních
hodinách a s velkým nadením a
spokojeností jsme se veèer vraceli k
domovu.
Poèáteètí ochotníci nastudovali
hru Fidlovaèka a nae organizace
se této akce zúèastnila 18. 2. 2011 v
novì zrekonstruovaném kinì v
Poèátkách. Divadla se zúèastnilo
asi 70 èlenù, a proto jsme
16. 4. 2011 navtívili opìt za úèasti
44 èlenù ochotnické divadlo v
Èástrovì, které s velkým úspìchem
sehrálo hru Koilka. Na obì
pøedstavení dopravu autobusem
hradila nae organizace, vstupenky
si uhradil kadý sám.
Nae organizace poøádala
v hospodì u ebestù nìkolikrát
posezení s harmonikou nejen pro

konec øíjna
Drakiáda

pod zátitou daèické pekárny

nenechte se zahanbit a svým
pekaøským umìním pøijïte se
pochlubit.
Po celou dobu soutìního klání
bude bohatý program, k poslechu
a tanci zahraje TRIO TONDY
BUREE, a a se vítìz vyhlásí,
vechno se to sní.

Tak se toho nebojte a do soutìe (s koláèky, buchtami, trúdly,
bábovkami aj.) se zapojte.
Vstupné: 60 Kè
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Basketbalisté získali titul
Po loòské nepovedené sezonì bodù. Natìstí den pøed naím titul Waldviertler Sparkasse Cup
jsme letos chtìli trochu napravit zápasem Telè prohrála nejtìsnìjím 2010/2011, døívìjí okresní pøebor.
reputaci. V prvním naem utkání rozdílem o jeden bod v Gmündu, co Máme i individuální úspìchy. Tøetí
jsme zvítìzili na høiti v Gmündu. V nám zajistilo první místo, a my jsme místo v tabulce støelcù obsadil
dalím dùleitém zápase jsme doma mohli v klidu hrát, ale bohuel jsme Vojtìch Havlík. koda jen, e
porazili tìsnì o 3 body silnou Novou hráli v první pùli a moc uvolnìnì a neodehrál vechny zápasy, jinak by
Bystøici. Dalí z tìkých soupeøù prohrávali o dvacet bodù. Následnì jistì bojoval o první místo. V první
nás èekala Telè na domácí pùdì. jsme stáhli rozdíl na jediný bod, ale desítce jetì skonèil Petr Sviták na
Tento zápas jsme zvládli a opìt Telètí udreli vedení a vyhráli o 12 estém a Rosa tìpán na sedmém
zvítìzili. První polovinu soutìe bodù, co nám i tak natìstí staèilo k místì.
Vloni na podzim jsme opìt
jsme proli bez prohry a s pìti zisku titulu.
Poslední utkání sezony se uskuteènili nábor dìtí. Pøihlásilo se
vítìzstvími.
Druhou èást soutìe jsme zaèali Slavonicemi bylo kontumováno v pøes dvacet dìtí, co byl pro nás
na høiti v Nové Bystøici, kde jsme ná prospìch. V sezonì jsme úspìch. Nai èinnost s dìtmi
nìkolik let nedokázali vyhrát. podávali dobré výkony, udreli jsme podpoøili majitelé lomu na Medovì
Dobrým basketbalem jsme si domácí neporazitelnost, koda skále v zastoupení pana Bc. Pavla
novobystøické porazili vysokým jen, e jsme nedokázali projít Benee. Za jejich prostøedky
rozdílem a nadìlili jim populární soutìí bez prohry. I tak jsme získali zakoupila Obec Studená nové koe
pro dìti s nastavitelnou výkou
stovku.
Slabí
tým
z
Tabulka soutìe OP muù 2010/2011 obrouèky. Za zprostøedkování
Waidhofenu jsme také porazili
dìkujeme Obci Studená a za
vysokým rozdílem. V utkání s
1. TJ Studená
10 9 1 713 : 508 19 finanèní
pøíspìvek
panu
mladým týmem z Gmündu,
který k nám pøijel s plnou
2. abaøi Telè
10 8 2 730 : 472 18 Beneovi. Dalí aktuální
lavièkou náhradníkù, jsme
3. Jiskra N. Bystø. 10 6 4 590 : 472 15 informace najdete na naich
internetových stránkách .
nakonec urvali vítìzství o 19
4. UBBC Gmünd 10 5 5 578 : 568 15
bodù. Èekal nás hodnì dùleitý
5. BBV Waidhofen 10 1 9 292 : 720 11
Za Oddíl koíkové TJ Studená
zápas v Telèi, kde nám
6. Sokol Slavonice 10 1 9 412 : 575 9
Jiøí Müller
teoreticky staèila prohra o 9

Ze ivota koly
Zaèíná nový kolní rok, a proto
bych vás chtìl poinformovat o
událostech z uplynulého období.
Nai áci byli úspìní v nìkterých
soutìích. Ve výtvarné soutìi
Zvíøata v pøírodì obsadil ák 2.
tøídy Jakub Nezdara 3. místo.
V kvìtnu se zúèastnili áci 6. a 9.
tøídy okresního kola Hlídek
mladých zdravotníkù v Jindøichovì
Hradci, kde obsadili 2. a 3. místo.
V Daèicích áci 7. a 8. tøídy
v oblastním kole Dopravní soutìe
vybojovali 3. místo. áci 8. a 9. tøídy
D. Jíra, M. Høava, L. vaøíèek a M.
Fiala obsadili 1. místo v krajském
kole silového ètyøboje v Jindøichovì
Hradci. Ve výtvarné soutìi Pøilby
dìtem získaly dìti z 1.A, 1. B a 4.
tøídy za zaslané obrázky cyklistické
pøilby. V Mezinárodní výtvarné
soutìi Lidice byli áci 7. tøídy T.
Fiala, S. Jandová, H. Molzerová, V.
Øíhová, N. teflová a M. Kube
ocenìni prestiní cenou Lidická
rùe za soubor grafických listù. Ve
výtvarné soutìi Malovaný venkov

získala 1. místo Vendula vecová
z 5. tøídy a byla ocenìna na výstavì
Zemì ivitelka.
Vem úspìným dìtem gratuluji
a pøeji úspìchy v dalích soutìích.
Na konci kolního roku se vichni
áci koly zúèastnili dne otevøených
dveøí v hasièárnì .
V letoním kolním roce je
zapsáno 20 prvòáèkù, zatímco
vycházejících ákù deváté tøídy bylo
27. Na prvním stupni je 6 tøíd, na
druhém 4 tøídy. Byla pøijata
nová pracovnice M. Kuncová jako
asistentka pedagoga za V. Sochorovou,
která odchází na mateøskou
dovolenou.
Na konci kolního roku pøi
pobytu dìtí kolní druiny na
zahradì zjistily vychovatelky, e
nìkteré dìti snìdly lusky zlatého
detì a bylo jim z toho patnì.
Dìtem byla poskytnuta první
pomoc. Zlatý dé byl ze zahrady
okamitì odstranìn, aby se
podobný pøípad nemohl opakovat.
Proto prosím také ostatní rodièe o

spolupráci, abychom spoleènì dìti
uèili, které rostliny a plody mùeme
jíst a kterým se radìji vyhnout.
V závìru roku 2011 pøibude do
naí koly nová interaktivní
technika. Napøíklad 25 poèítaèù do
uèebny, tiskárny, sluchátka, 3
notebooky, videokamera, fotoaparát,
vizualizéry, 5 interaktivních tabulí,
nový software. Toto vybavení bude
hrazeno z penìz EU. Vedení Z
podalo ádost v èervnu, v èervenci
probìhlo výbìrové øízení a v záøí se
uskuteèní realizace.
Uèitele èeká mnoho práce
s prokolením, ovládnutím techniky
a také s vytváøením digitálních
uèebních materiálù, kterými budou
doplòovat výuku.
Po ovìøování provozu budete mít
monost si tuto techniku
prohlédnout pøi otevøeném dnu,
jeho termín bude vèas oznámen.
Pøeji vem uèitelùm, ákùm a
rodièùm, aby nový kolní rok byl pro
nì úspìný bez velkých problémù.
Mgr.L. Hrbek
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Spiritualita severoamerických indiánù - výstava obrazù Ireny Müllerové
Ve dnech 1. 8. 2011 26. 8. 2011 probìhla výe zmínìná
výstava v zasedací místnosti
obecního úøadu.
Zajímavý vzkaz indiánù
kmene Cree:
teprve a bude pokácen
poslední strom,
teprve a bude zneèitìna
poslední øeka,
teprve a bude ulovena
poslední ryba,
teprve pak zjistíte, e peníze
se nedají jíst!
Vystavené poutavé obrazy
pøilákaly poèetné návtìvníky
ze Studené i okolí.
Pøejeme autorce do dalí tvùrèí
práce hodnì nové inspirace,
nápadù a osobní spokojenosti.

Uzávìrka pøítího èísla
TEPU je
15. listopadu 2011.

Foto: Milan Linhart

Koupím byt ve Studené.
Tel.: 724 676 694.

Pronajmu dlouhodobì byt
2
ve Studené 1+1 o ploe 44 m
ve 4. patøe s výtahem
Cenu nabídnìte na tel.:
728853378.
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Blahopøejeme k výroèí (70, 75 a více let)
ØÍJEN
Musil Jaroslav, Studená
Vaníèková Andìla, Studená
Tùmová Helena, Marov
Bene Josef, Studená
Novák Miroslav, Olany
Novák Jaroslav, Skrýchov
Závitkovský Václav, Olany
imánková Drahoslava, Studená
Èech Jan, Sumrakov
Macháèová Anna, Studená
Duková Ludmila, Horní Bolíkov
Vacula Antonín, Studená
Kuèerová Andìla, Studená
Mikoláková Libue, Studená
Kolaøík Frantiek, Studená
Matinù Marie, Studená
Christiánová Bedøika, Studená
Pacal Josef, Velký Jeníkov
Dufková Jarmila, Studená
Matouek Stanislav, Horní Pole
LISTOPAD
Dvoøák Karel, Studená
Hembera Karel, Studená
Matouek Josef, Horní Pole

OKRESNÍ VÝSTAVA ÈESKÉHO
SVAZU CHOVATELÙ
Sobota 24. 9. 2011
8.00  18.00 okresní výstava
Èeského svazu chovatelù
v areálu Základní koly ve Studené
Nedìle 25. 9. 2011
8.00  15.00 pokraèování výstavy

Chalupník Miloslav, Studená
Hartman Zbynìk, Studená
Lukáková Soòa, Studená
Jirkù Milada, Studená
Zichová Vìra, Studená
Lacinová Boena, Studená
Burgetová Marta, Olany
Antoòù Ludmila,Horní Bolíkov
PROSINEC
tìpánová Jindøika, Studená
Jechová Jana, Studená
Havlíková Marie, Studená
Bartùková Milada, Studená
Makovièka Zdenìk, Studená
Jebavá Ludmila, Horní Bolíkov
Lacina Alois, Sumrakov
vehlová Marie, Studená
Burian Zdenìk, Studená
Jebavý Jaroslav, Horní Bolíkov
Baèák Ludvík, Studená
Chalupská Milada, Sumrakov
Skácelová Jiøina, Studená
Sommerová Jaroslava, Studená
tìpánková Frantika, Studená
Geist Karel, Studená
Urbancová Marie, Studená

Pasování na ètenáøe

5 P Jana Satrapy
V sobotu 18. 6. 2011 se uskuteènil ji 13. roèník této
akce. Spokojených 43 úèastníkù projelo trasu
ze Støíovic, Studené a Krahulèí do Kostelce u Jihlavy.
Sponzoøi - Kostelecké uzeniny a.s., Krahulík Krahulèí
a.s., Tecnocap Støíovice a PharmDr. Jan Satrapa z J.
Hradce vìnovali úèastníkùm upomínkové pøedmìty.
Podle vyjádøení cyklistù se ji dnes tìí na pøítí roèník.
Mgr. J. Kejval
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Rozlouèení se áky Z a M

Cyklistická akce 5P Jana Satrapy

12

STUDENSKÝ TEP

Dìtský den

Po stopách skøítka Neposedy

Výstava obrazù Ireny Müllerové

Jistuza Cup

Studenský

Vydává Obecní úøad ve Studené, vychází 4krát roènì, pøíspìvky pøijímá vydavatel,
náklad 1050 ks, zdarma. Sazba Jiøí Kotoun, tisk JAVA Tøeboò. Roziøuje vydavatel.

