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INFORMAÈNÍ A REKLAMNÍ ZPRAVODAJ

Z jednání zastupitelstva Obce Studená
10. zasedání zastupitelstva se
konalo 29. 8. 2011
Prvním bodem jednání byla
koupì a vyuití budovy è.p. 10 ve

pøiblinì 14% nákladù. Byla
opravena kaplièka v Horním
Bolíkovì a 15. 7. 2011 bylo
slavnostnì otevøeno dìtské høitì.
Jarmark

Studené. Pøedsedající pøivítal jako
hosty manele Dvoøákovy, kteøí
provozují azylový dùm Rybka
v Husinci, krátce seznámil
veøejnost s èinností obèanského
sdruení Rybka a v kostce pøiblíil
fungování azylového domu. Dále
bylo navreno schválit koupi
budovy bývalého pivovaru è.p. 10 ve
Studené, zastavìné plochy a èásti
nádvoøí, zároveò byl navren
pronájem obèanskému sdruení
Rybka  oba návrhy byly schváleny.
Zpráva o èinnosti orgánù obce
Výbìrové øízení na dodavatele
elektrické energie ukázalo, e
zmìnou dodavatele se uetøí

Zpráva o èinnosti finanèního
výboru
Výbor mìl na programu
projednání rozpoètové zmìny spolu
s rozpoètovými opatøeními,
doporuèil rozpoètovou zmìnu
schválit a dále informoval o èerpání
rozpoètu k 31. 7. 2011.
Zpráva o èinnosti výboru
zdravotnì sociálního
Výbor projednával pøidìlení bytu
v DPS a bytu v è.p. 26 a stanovil
poøadí adatelù.
Dalí jednání se týkalo prodeje a
pøevodù pozemkù. Pøedsedající
dále navrhl schválit finanèní
pøíspìvky na akci Pohádkový les,

akci s názvem Buchtování a na
uspoøádání 9. roèníku volejbalového
turnaje smíených drustev O
putovní pohár. Dále pøedsedající
informoval, e zmìna tvorby
kalkulace nákladù a cen vodného a
stoèného nepovede ke zvýení
tìchto cen.
11. zasedání zastupitelstva se
konalo 26. 9. 2011
Zpráva o èinnosti orgánù obce
Krajský úøad provedl dílèí
pøezkoumání hospodaøení obce.
Probìhla
jednání
ohlednì
modernizace ÈOV. Zapoèaly práce
na vyklízení zámeèku è.p. 10.
Komise pro práci s mládeí
uspoøádala
Dýòování
a
lampiónový prùvod, ve dnech 24. a
25. 10. 2011 se uskuteènil tradièní
Studenský jarmark spojený
s výstavou.
Zpráva o èinnosti finanèního
výboru
Výbor projednal rozpoètové
zmìny a rozpoètová opatøení, ve
doporuèil ke schválení, dále
informoval o stavu èerpání
rozpoètu.
Zpráva o èinnosti výboru
zdravotnì sociálního
Výbor po projednání a
zhodnocení ádostí navrhl pøidìlení
bytu v è.p. 24.
Zpráva výboru pro ivotní
prostøedí
Výbor mìl na programu
projednání 5 ádostí o pokácení
stromù, výsledek pøedal na OÚ.
Dále byla schválena kritéria pro
výbìr dodavatele na akci
Modernizace ÈOV ve Studené.
Dalí jednání se zabývalo prodejem
pozemkù.
(pokraèování na str. 2)
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Ze zastupitelstva Obce

Byl schválen návrh na podepsání
smlouvy o smlouvì budoucí o
pronájmu budovy è.p. 10 a pozemku
obèanskému sdruení Rybka,
Husinec. Finanèní pøíspìvek na
zajitìní cen pro výherce
fotografické soutìe, kterou
uspoøádalo ZO ÈSZ ve Studené, byl
schválen.
12. zasedání zastupitelstva se
konalo 24. 10. 2011

Zpráva o èinnosti orgánù obce
Byl dovezen VW Transporter,
který obec dostala darem od Policie
ÈR,
Krajské
øeditelství
Jihoèeského kraje. Zapoèaly práce
na opravì budovy è.p. 10, budova
byla napojena na plyn. 20. 10. 2011
probìhlo jednání na Krajském
úøadì v Èeských Budìjovicích
ohlednì zámìru vybudovat v domì
è.p. 10 azylový dùm pro rodiny
s dìtmi.

Dýòování

TEP

Zpráva o èinnosti finanèního
výboru
Výbor mìl na programu
projednání rozpoètové zmìny
s rozpoètovými opatøeními a stav
èerpání rozpoètu, ve doporuèil ke
schválení.
Zpráva o èinnosti výboru
zdravotnì sociálního
Výbor projednal a zhodnotil
ádost o pøidìlení bytu v è.p. 50.
V dalím jednání pøedsedající
navrhl schválit plán údrby
místních komunikací a chodníkù
v zimní sezonì. Bylo schváleno
výbìrové øízení na dodavatele na
akci Zateplení obvodového plátì a
výmìna oken objektù areálu Z ve
Studené. Dále bylo navreno
schválit výbìrové øízení na
dodavatele plynu pro obec a kolu.
Byl schválen návrh vstoupit do
sdruení, které vytvoøí regiony
Daèicko, Jindøichohradecko a
Novobystøicko. Plán inventarizace a
inventarizaèních komisí pro rok
2011byl schválen. Finanèní
pøíspìvek na poøádání Drakiády,
o který poádala komise pro práci
s mládeí, byl schválen.
V diskusi pøedsedající informoval
o nutnosti øeit problém
s nájemníky, kteøí dluí na
nájemném v obecních bytech.
Mgr. J. Kejval

Zahájení kolního roku v první tøídì
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Slovo starosty
Váení spoluobèané,
dovolte, abych Vás seznámil
s dìním v obci od posledního vydání
Tepu a zároveò bych rád zhodnotil,
co se nám podaøilo realizovat
bìhem prvního roku volebního
období.
Probìhla jednání o pøipojení
plynu do zámeèku a nakonec byl
plyn pøipojen z boèní strany,
protoe z èela zámeèku nebyla
moná dohoda s paní Staskovou,
majitelkou pozemku.
V záøí byla na obecním úøadu
kontrola na hospodaøení a dopadla
velmi dobøe, byla zjitìna jedna
drobná závada. Navtívil jsem také
vernisá výstavy fotografií naeho
spoluobèana ing. Jiøího Müllera na
Krajském úøadu v Èeských
Budìjovicích. Byla to dobrá
prezentace i naí obce. Dále
probíhala jednání ohlednì èistièky
odpadních vod. Jednání se týkají
hlavnì výbìrového øízení na
vlastního zhotovitele. Toto
výbìrové øízení zpracovává
Stavební
poradna
Èeské
Budìjovice. Dále je to výbìrové
øízení na banku, která pùjèí obci
zbývající peníze na dofinancování

Dýòování

Pátek 23. záøí naveèer jsme se
seli na dìtském Oranovém høiti.
Pøilo za námi skoro 90 dìtí, které
zaèaly s rodièi vydlabávat a
vyøezávat své nebo darované dýnì.
V altánku si dìti mohly vybarvit a
vystøihnout papírové dýnièky.
Samozøejmì nechybìlo dovádìní
na dìtském høiti. Kdy se více
zeeøilo, okolo houpaèek se
rozsvítilo pøes 30 dýní a dýnièek.
Papírové dýnì zdobily okna altánu
a my vichni zapalovali a
pøipravovali
l ampiony
na
procházku po Studené. Na konci
naí cesty, pøi které i nìkteøí
zavzpomínali
na
období
lampionových prùvodù, jsme
vypustili balóny tìstí, pøi
kterých si vichni urèitì pøáli
nìjaké to pøáníèko. Tìíme se na
dalí akce s dìtmi a rodièi.
Za komisi pro práci s mládeí
Jana Zachová

rekonstrukce èistírny odpadních
vod.
Byla dokonèena akce výmìny
støechy vèetnì prohlídky a opravy
krokví na domu è. p. 17 Talpovo.
Ve dnech 24. - 25. záøí se konal estý
roèník Studenského jarmarku.
Zároveò se v areálu obecního
úøadu konala ji tradièní výstava
zahrádkáøù, myslivcù, vèelaøù,
rybáøù, modeláøù a výtvorù dìtí ze
kolní druiny. Na kolní zahradì
probìhla okresní výstava
chovatelù a v areálu restaurace U
ebestù byla výstava historických
motocyklù. Dovolte, abych tímto
podìkoval vem vystavovatelùm a
hlavnì organizátorùm tìchto akcí.
Kdy pøipoèítám krásné poèasí,
výborné obèerstvení a k tomu jetì
výbornou muziku v podání
Studenské kapely, mohu øíci, e
jarmark se vydaøil.
Probìhlo pøedbìné jednání o
zlepení kvality vody z úpravny
vody. Tato jednání jsou v zaèátcích
a budeme Vás o nich prùbìnì
informovat.
Byla podepsána smlouva o
zakoupení zámeèku. Zároveò zde
zaèaly práce na vyklizení
pozùstatkù po pøedchozích
nájemnících. Dva kontejnery
odpadkù hovoøí za ve. V souèasné
dobì zaèínají práce na celkové
vnitøní rekonstrukci. Práce by mìly
být ukonèeny 20. prosince a 1. ledna
2012 by dùm mìla pøevzít
nezisková organizace Rybka
z Husince, aby zde provozovala
azylový dùm pro rodièe s dìtmi.
V podzimních mìsících jsme opìt
provádìli svoz zelenì. Chtìl bych
Vás poádat, pokud nìkdo má více
zelenì ze zahrady, aby nás poádal
o pøistavení kontejneru. V rámci
sbìru bude kontejner pøistaven
bezplatnì. Poøád se ale vyskytují
jedinci, co do pytlù se zelení dávají
su a jiný odpad. Takto pøipravenou
zeleò nebudeme odváet, nechceme
tím znehodnotit zemìdìlcùm jejich
skládku, kam zeleò ukládáme.
Zaèátkem øíjna jsem pøevzal od
Policie v Èeských Budìjovicích
osobní vozidlo WW transporter, a to
bezplatným pøevodem.Vozidlo bude
slouit jak hasièùm k pøevozu dìtí
na soutìe, tak obecnímu úøadu

napøíklad pøi volbách, svozu
obèanù na setkání dùchodcù a
podobnì. Pan policejní øeditel
Jihoèeského kraje tímto ocenil
zájem obce o udrení policie ve
Studené a vybudování nové
policejní sluebny. V rámci
mikroregionu Daèicko jsme
pøipraveni zapojit se do svazku
Místní akèní skupina. Pøes tyto
akèní skupiny se budou v budoucnu
rozdìlovat pro obce dotace a my
nesmíme zùstat stranou. Podaøilo
se nám domluvit s dluníky
v obecních bytech a v souèasnosti
jsou vyøeeny vechny dluné
èástky za nájemné. Osobnì jsem
rád, e se situace vyøeila cestou
dohody.
V souèasnosti probìhla pøíprava
lyaøského vleku na zimní sezonu.
Lyaøský areál je pøipraven a záleí
na poèasí, jak bude vyuitý.
Pokud se týká prvního roku
volebního období, chtìl bych
podìkovat vem zastupitelùm a
místostarostùm za spolupráci pøi
realizaci a pøípravì dosud
ukonèených i naplánovaných akcí.
V prvním roce se nám podaøilo
realizovat tyto akce. Oprava
kulturního zaøízení v Horním
Bolíkovì (sociální zaøízení,
klubovnu), byl zakoupen schodolez
ze sbírky, ve které se vybralo
115740 Kè, dále se podaøilo
pøestìhovat policii do novì
vybudované sluebny, která byla
vybudována v areálu kolky
z volného bytu, a to v hodnotì
270000 Kè. V blízkosti kolky bylo
vybudováno dìtské, Oranové
høitì, na které jsme získali dotaci
500000 Kè z nadace ÈEZ. Vedle
dìtského høitì budujeme první
etapu dìtského dopravního høitì,
i zde jsme získali dotaci 345000 Kè.
V souèasné dobì je dokonèena
oprava kaple v Horním Bolíkovì
v celkové hodnotì 240611Kè a i na
tento projekt byla èerpána dotace
120000 Kè z programu Obnova
venkova Jihoèeského kraje. Na
pøíjezdu do Studené od Domaína
byl nainstalován mìøiè rychlosti,
který byl poøízen v rámci
mikroregionu z dotace, která èinila
41709 Kè.
(pokraè na následující str.)
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(pokraè. ze str. 3)
Dalí dotaci získala obec od
Odboru ivotního prostøedí, a to
19000 Kè na èitìní tùnì u Svìtlé.
Z dalích akcí bych jetì uvedl
výmìnu dveøí na zdravotním
støedisku, lékárnì a prodejnì
potravin v Sumrakovì. Jedna
z prvních neplánovaných akcí byla
oprava opìrné zdi v parku u
Rudoarmìjce.
Tenisový oddíl realizuje výstavbu
aten, druhá etapa, rovnì za
vyuití dotací a také za pøispìní
obce. Byla provedena oprava
komunikace Domaín  Horní Pole
a oprava výtlukù ve Studené a
Horním Bolíkovì.
Dovolte, abych také podìkoval
vem sponzorùm, kteøí podporují
obec jak pøi výstavbì, tak pøi
poøádání rùzných akcí. Dìkuji také
vem spolkùm, komisím, kole a
vem, kdo se podílí na akcích
poøádaných v naí obci.
Závìrem Vám chci popøát
hodnì zdraví, krásné proití
svátkù vánoèních a mnoho
úspìchù v novém roce 2012.
Nìmec Vítìzslav

Pøíjemné proití
vánoèních svátkù
a v novém roce 2012
hodnì zdraví,
spokojenosti a pohody
Vám pøeje
redakèní rada.

Uzávìrka pøítího èísla
TEPU je
15. února 2012.

Jarmareèní výstava 24. a 25. záøí se vydaøila

Ji tradiènì pøi konání Václavského
podzimního jarmarku ve Studené
zahrádkáøi vystavují své výpìstky.
Letos se na výstavì podílely a
vystavovaly svá díla dìti z výtvarného
krouku pøi D Z Studená.
Vystavovali modeláøi, èlenové MS
Vrchovina Olany, MO Èeského
rybáøského svazu, MO vèelaøù a MO
chovatelù. Pan Novák a pan Hron
pøipravili tradièní pìknou výstavu
hub.
Zahrádkáøi mìli na tøech dlouhých
stolech vystavené ovoce a zeleninu.
Úèastníci výstavy obdivovali krásná
jablka vypìstovaná v drsných
podmínkách Studené a okolí. Bylo zde
cca 130 exponátù od hroznù, jablek a
po obøí dýnì. Poprvé byla letos

vyhláena dìtská fotografická soutì.
Mìla
dvì
témata:
NAE
ZAHRÁDKA-RARITA a PØÍRODA
STUDENÉ A OKOLÍ. Zvítìzili Vítek
Horký  za snímek z PØÍRODY a
Jan Karpíek  za snímek z NAÍ
ZAHRÁDKY. I kdy byla soutì
vyhláena ve kole ji na jaøe,
pøihlásilo se málo mladých fotografù.
Díky sluneènému dni 25. záøí se
výstava vydaøila a navtívilo ji 532
úèastníkù.
Pøipomeòme si výrok Karla Èapka:
Zahradníkem se nikdo nerodí, ale
zahradníkem se èlovìk stane uèením,
zkuenostmi, okolím a pøírodními
podmínkami.
Za ZOÈZS Studená  pøedseda
ing. Jan Kopeèný
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Mateøská kola
Zaèátek kolního roku v M
máme za sebou. Tøídy jsou plné,
pøilo hodnì nových malých dìtí.
Záøí v nás, uèitelkách, vdy
vyvolává obavy, zda tak velký poèet
zvládneme. Máme na mysli
nejenom bezpeènost dìtí, ale i
prostor pro to, abychom se mohly
kadému z nich alespoò chvilku
individuálnì vìnovat. A právì
zpoèátku to nai malí svìøenci
potøebují nejvíce. Slzièky, slzy, ba i
vytr valý
pláè
nejsou
nic
neobvyklého, neèekaného. Malé
tøíleté dìcko, zvyklé dosud pouze
na svou nejblií rodinu, postupnì
prokáe ohromnou míru stateènosti
a odvahy, kdy se dokáe vèlenit do
skupiny pro nìj zatím neznámých
dìtí a pøilne k uèitelkám, u kterých
hledá oporu, pomoc, pohlazení,
pochopení, citové zázemí a vìøí jim.
Hned v prvním týdnu kolního
roku jsem byla nechtìným svìdkem
dùvìrné chvilky mezi maminkou a

jejím
malým
neastným
chlapeèkem. Maminka mu dodala
odvahy slovy: To dá. A on to
postupnì dal a daly to vechny dìti.
Daly jsme to i my uèitelky, a tak
adaptace dìtí na novou ivotní roli,
roli pøedkoláèka, dopadla dobøe.
Máme høejivý pocit, e nám rodièe
svìøují to nejcennìjí, co mají, tedy
své potomky, a e spoléhají na nai
profesionální pomoc a e s výchovou
a vzdìláváním pomùeme. A to, e
máme plné tøídy, je pro nás
ocenìním. Kdy ve kolce nebudou
dìti, nebudeme tam ani my.
V oblasti výchovnì vzdìlávací
práce jsme se po vzájemném
poznávání spoleènì vrhli na obvyklá
podzimní témata - stìhovaví ptáci,
poznávání lesa a houbaøení,
zahradní plodiny a jejich sklizeò,
barvy podzimu, sbìr pøírodnin a
výtvarné práce z nich.
Témata jsme zpracovávali v
estetických èinnostech, pracovních

i pohybových, prolínali jsme je s
nauènými chvilkami. Od zaèátku
roku jsme mìli jedno divadelní
pøedstavení, jedno kouzelnické
pøedstavení a zajímavý pøírodovìdný poøad o zvíøátkách.
V souèasné dobì se chystáme v
pohodì proít adventní èas a tìíme
se na Vánoce. Take je to jako kadý
jiný kolní rok. Máme tolik práce a
nápadù, e ve ani nestíháme, a
nae dìti v tom jsou s námi.
Oproti minulosti ale nìco jinak je.
V budovì kolky je také sluebna
Policie ÈR. Dìkuji pøísluníkùm
policie, kteøí na poádání velice
ochotnì pomohou s tím, na co
enská síla nestaèí.
Na jaøe se chystáme na
spolupráci výchovnou, a to v oblasti
dopravní výchovy a bezpeènosti
silnièního provozu. Ale o tom a
nìkdy pøítì.
Jitka Havlíková

kolní druina
Ji druhým rokem musely být
pro velký zájem o D stanoveny
podmínky po pøijetí dìtí.
Podmínkou pro pøijetí místních dìtí
byla zamìstnanost obou rodièù,
dìti dojídìjící mohou navtìvovat
D a do 9. tøídy. Kapacita kolní
druiny byla plnì vyuita. Do
kolní druiny bylo pøijato 75 dìtí,
které pracují ve tøech oddìleních.
Dalích 14 dojídìjících dìtí mùe
navtìvovat druinu do odjezdu
autobusu. Dále umoòujeme
dìtem, které nechodí do D, zde
èekat na krouky poøádané kolou.
Na
podzim
dìti
èasto
navtìvovaly respirium koly a
chodily na vycházky. Ve výtvarné
èinnosti vyrábìly záloky do knih,
malovaly podzimní stromy, draky,
tiskly jeky atd. V rukodìlné
èinnosti dìti ily draky, jablka,
vyrobily straáèky a podzimní
lampièky.
V mìsíci øíjnu byla pro dìti a
rodièe vyhláena soutì O
nejkrásnìjí vyøezávanou dýni.
Soutìe se zúèastnilo 14 rodinných
týmù. Práce mùete zhlédnout na
internetových stránkách koly.
Dìti byly za krásné nápady
odmìnìny.

Dne 25. øíjna jsme poøádali pro
vechny dìti koly Podzimní
diskotéku. Dìti se mohly obléci do
masek straidel a zatanèit si.
Diskotéky se zúèastnilo 79 dìtí.
Krásné masky byly odmìnìny.
Od øíjna pracují ve D 4 krouky.
Jedná se o krouky výtvarné, které
vede M. Peltanová a P. Srpová. Do
tìchto kroukù chodí 28 dìtí. Dále
dva krouky sportovní vedené P.
Srpovou a M. Kuncovou, do kterých
se zapojilo 33 dìtí. Krouky pracují
od 14  15 hodin. Práce dìtí
výtvarného krouku M. Peltanové
byly vystaveny na výstavì v rámci
Studenského jarmarku na konci
záøí v zasedací místnosti OÚ.
Ostatní výrobky dìtí vystavujeme
prùbìnì v pavilonu kolní
druiny.

V zimním období budeme pro dìti
poøádat Mikuláskou nadílku,
vyrábìt dárky pro rodièe
k Vánocùm, vyrábìt vánoèní
výzdobu,
poøádat
Vánoèní
diskotéku, pùjdeme zdobit
stromeèek pro zvíøátka v lese a také
budeme chodit s dìtmi ven
sportovat.
V mìsíci záøí bylo dìtem
nabídnuto 9 kroukù (nabídka byla
zveøejnìna na internetových
stránkách koly), do tìchto kroukù
se mohli áci pøihlásit. Od prvního
øíjna pracují dva krouky keramiky
(vedoucí p. uè. H. Novotná a p. uè. J.
Èechová), krouek zdravotní (p. uè.
J. Vohájková), krouek pìvecký
(p. uè. J. Martinù), krouek
aerobiku (p. R. Poèátecká), krouek
volejbalu (p. H. Adamcová), krouek
pøírodovìdný (p. L. vecová) a
krouek informatiky (p. M.
Stránský). Do práce kroukù koly
se zapojilo 121 ákù z 205 ákù
koly. Celkem krouky koly a
krouky kolní druiny navtìvuje
182 dìtí.
Na závìr bych jménem
vychovatelek D chtìla vem popøát
krásné proití Vánoc.
Milada Peltanová
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Klání v buchtování
Sobotní odpoledne 8. 10. 2011 se
celým Jilmem nesla vùnì do zlatova
upeèených buchet a koláèù. Místní
organizace
svazu
tìlesnì
postiených Studená, uspoøádala v
kulturním domì v Jilmu 1. roèník
soutìního klání v buchtování.
Do soutìe se mohl zapojit kadý s
dobøe upeèenou kynutou buchtou na
slano èi na sladko. Soutì hodnotila
7 èlenná porota, pod vedením
hlavního porotce ing. Davida Fogla.
4 èleny poroty nominoval výbor
místní organizace a zbývající 3
èlenové poroty byli vylosováni z øad
divákù. Porota musela pøistoupit k
hodnocení výrobkù zodpovìdnì. A e

její úkol nebyl lehký, nasvìdèovalo i
to, e se do soutìe pøihlásilo 29
úèastníkù do kategorie sladké
mámení a 9 úèastníkù do kategorie
slané potìení.
V dobì, kdy porota ochutnávala a
hodnotila výrobky, témìø zaplnìný
sál sledoval s nadením bohatý program, kde nechybìl ani kouzelník,
baletky, country a aerobik. Bìhem
odpoledne se mìli monost diváci
nauèit pletení vánoèky ze esti
pruhù pod vedením pekaøe p. Pavla
Kupce z Daèic.
Celou tuto akci moderovala p.
Jitka Zlatuková a k tanci a
poslechu hrálo Trio Tondy Buree.

Po vyhodnocení výrobkù porotou,
byly pøedány vítìzùm 3 ceny v
sladké a 3 ceny ve slané kategorii a
navíc cena za originalitu. To
nejlepí bylo ale nakonec, kdy mohli
vichni zúèastnìní ochutnat
soutìních výrobkù.
Chtìli bychom touto cestou
srdeènì podìkovat Vem èlenùm
výboru MO STP, vem ostatním
organizátorùm, obcím Studená a
Jilem a 18 sponzorùm, bez kterých
by se tato akce neuskuteènila. Za
výzdobu
jevitì
dìkujeme
vychovatelce p. M. Peltanové a
dìtem ze kolní druiny pøi
základní kole ve Studené. A
podìkování patøí samozøejmì také
porotì, soutìícím, zvukaøovi,
kameramanovi, fotografovi, vem
úèinkujícím, moderátorce a
divákùm, kteøí vytvoøili skvìlou
atmosféru.
Marie Tyslpretová
pøedsedkynì MO STP Studená
Jana Hamermídová
organizátorka akce

Literární sdruení
VZDOROSPOLEK
udìlil v osmém roèníku
soutìe
O èeskou báseò roku 2011
Václavu tìpánovi ze
Studené u Daèic
2. místo
za dílo
Mùj domov.
Gratulujeme!

PROVOZ LYAØSKÉHO VLEKU
Den

Provozní doba

Dìti

støeda, pátek

15:00 - 18:00

30 Kè

sobota, nedìle

9:00 - 12:00
13:00 - 17:00

30 Kè
40 Kè

Dospìlí
60 Kè
70 Kè
80 Kè

STUDENSKÝ TEP
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V místních èástech
PET lahve a sklo ukládejte do rozmístìných kontejnerù.
Vyuitelný odpad
Svoz 1x mìsíènì - z míst kam se pøistavují popelnice
hadry a papír - igelitové pytle
ostatní plasty
televize, lednièky apod. - individuální dohoda moná pøi kadém svozu
PET lahví a skla
Termíny svozu PET lahví, skla
Leden
Únor
Bøezen
Duben
Kvìten
Èerven
Èervenec
Srpen
Záøí
Øíjen
Listopad
Prosinec

30.
27.
26.
30.
28.
25.
30.
27.
24.
29.
26.
17.

Zbytky zelenì kompostovat na vlastních pozemcích, v pøípadì nutnosti
dohodnout odvoz individuálnì s pracovníkem OÚ.

Váení obèané,
tak jako kadý rok je i v novém roce 2012 zapotøebí uhradit poplatky za
komunální odpad, a tím získat novou známku na popelnici a monost vyuívat
slueb sbìrného dvora. Výe poplatku zùstává zachována jako v roce 2011, a to
440,- Kè na osobu. Úhradu poplatku je moné uskuteènit na obecním úøadì u paní
Moravové, nebo u paní Novákové, a to od 1. 2. 2012. Obèané ze Studené mohou
provést úhradu poplatku a získat novou známku na popelnici té v knihovnì V.
Javoøické u paní Jírové. Na staré známky se budou popelnice vyváet do 23. 2.
2012.
Mimo uvedené monosti lze rovnì vyuívat sbìrný dvùr ve Studené. V pøípadì,
e termíny nebudou vyhovovat, mùe po dohodì v zastupitelstvu dojít ke zmìnám,
o kterých by se obèané informovali z místního zpravodaje.
Tìchto slueb mohou vyuívat obèané, kteøí uhradili poplatek stanovený
vyhlákou a mohou se prokázat stvrzenkou o zaplacení.
V pøípadì potøeby likvidace jiného odpadu jak v místních èástech, tak ve
Studené je zapotøebí se dohodnout s pracovníkem Obecního úøadu tel. è.
384401918 (p. Hembera), nebo pøímo se starostou obce tel. è. 384 401 910.

STUDENSKÝ TEP
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Informace z knihovny
Bìhem letních prázdnin nebývá
ètení kníek u dìtí nejèastìjí
zálibou, pøesto jsem letos vyhlásila
letní soutì, ve které mìly dìti za
úkol pøeèíst za prázdniny co nejvíce
kníek. Za odmìnu se vítìz
zúèastnil slavnostního vyhláení
v rámci Týdne knihoven v Tøeboni.
Letoní nejpilnìjí ètenáøkou byla
ji podruhé v této soutìi Sandra
tìpnièková, která dostala za
odmìnu nejen pìknou knihu, ale
také si ve výtvarné dílnì vyrobila
vázièku s potiskem a batikovaný
átek.
Od 1. 10. do 16. 11. byla
v knihovnì k vidìní výstava

panenek Barbie, které zapùjèila
sbìratelka tìchto opravdu
krásných kouskù Radka Antoòù, a
panenky zaujaly nejen dìvèata.
Fotografie z této výstavy jsou
k vidìní na webu obce pod zálokou
knihovny.
Nejen pro pamìtníky se
pøipravuje výstava s názvem
Historie a souèasnost Studené ve
fotografii, která bude zahájena
v pátek 9. 12. 2011 v 17.00 hod.
v Knihovnì V. Javoøické. Nìkteré
staré fotografie Studené ji jsou
známé, ale zde budou i zatím nikde
nepublikované a navíc kadé místo
nafoceno v souèasném stavu.

Pøedvánoèní èas bývá èasem
k zamylení a zastavení se
v kadoroèním shonu, take moje
poslední pozvánka je na Autorské
ètení dìtí ze Z. Pøijïte si
poslechnout dìti, které se s námi
podìlí o své povídky a básnièky ve
ètvrtek 15. 12. 2011 v 16.00 hod. do
knihovny.
Jste srdeènì zváni do knihovny .
Jírová S.
Omlouváme se za zruení besedy
s Hanou Babèanovou a vèas
oznámíme náhradní termín.

Drakiáda v Marovì
Dne 24. 9. 2011 se na nejvyím
kopci v Marovì konala Drakiáda.
K poutìní drakù se odhodlalo 11
dìtí a nìkolik dospìlých, které

ostatní pøihlíející hlasitì
podporovali.
Poèasí bylo pìkné, avak málo
vìtrné. O to vìtí radost byla, kdy

nìkolik drakù vzlétlo a zùstalo ve
výinách nìkolik minut. Vem
zúèastnìným se akce líbila,
nejvíce vak dìtem, které byly za
snahu odmìnìny sladkostmi.
Závìrem byla na pøítí rok
vyhláena soutì o nejkrásnìjího a
nejlépe
létajícího
draka,
samozøejmì vyrobeného vlastními
silami.
Pøíjemnì strávené odpoledne pak
bylo zakonèeno pøátelským
posezením místních obyvatel i
chalupáøù v kulturním domì
v Marovì. Vìøíme, e podobných
pìkných akcí bude v naí obci
pøibývat a e se jich bude
zúèastòovat co nejvíce lidí. Nový
osadní výbor o to bude nadále
usilovat.
Za Osadní výbor v Marovì
Hana Èurdová

Posvícenská zábava v Marovì
Dne 12. 11. 2011 se v KD Marov
poøádala tradièní Posvícenská
zábava, které se zúèastnilo témìø
70 lidí. Veèerem provázela hudební
skupina midli bojs. Zpestøením
byla i bohatá tombola, v ní bylo
moné vyhrát napøíklad i
nìkterého z opeøencù - pøíspìvek od
místních myslivcù. Pohotìní
zajiovalo novì vzniklé Obèanské
sdruení ,,Marováci.

Na zábavì panovala dobrá
nálada a tancovaèka se natolik
líbila, e mnozí z pøítomných
opoutìli KD a k ránu.
Pobavit se pøili i návtìvníci
z blízkého okolí. Poøadatele
potìilo, e kulturní dùm byl plnì
obsazen. Vìøíme, e se zábava vem
hostùm líbila.
Na pøítí rok plánujeme
v Marovì pokraèovat v podobných

aktivitách. Doufáme, e budou
minimálnì stejnì úspìné a
dostanou se do povìdomí i irí
veøejnosti.
Za Osadní výbor v Marovì
a Obèanské sdrueníMarováci
Hana Èurdová
Jana Svíková
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Z historie silvestrovských výstupù na Javoøici
Prvnímu roèníku, který se konal
v roce 1998, pøedcházely výstupy
neplánované, které se konaly na
Silvestra nebo na Nový rok.
Domluvila se parta esti a osmi
sportovcù a udìlala si výjezd na
lyí ch ze Studené na vrchol
Javoøice. Bylo to pøiblinì pøed
edesáti lety. Pøátelé si v obci
Svìtlá
pøedem
domluvili
obèerstvení v malé hospùdce.
Obvykle se jednalo o svaøák, grog a
dobrou zelnou polévku. Pøi zpáteèní
cestì z Javoøice se v hospùdce dobøe
obèerstvili a pobavili. Domù se

vraceli skoro za tmy. Z vyprávìní
usuzuji, e to byl pøíjemný den
s pøáteli.
31. 12. 2010 se konal ji 13.
výstup s úèastí 4 020 turistù. Na
tento výstup bude urèitì vzpomínat
novináøka z Prahy, která se ztratila
v lesích pod Javoøicí. Po zapùjèení
mobilního telefonu (od náhodného
chodce) se spojila s rodinou a ve
dobøe dopadlo.
Silvestrovské výstupy na
Javoøici se staly místní tradicí.
Úèastní se osoby témìø kadého
vìku.

Lidé tak tráví Silvestra aktivním
zpùsobem. Potkávají se známí,
pøátelé a celé rodiny. O proitcích se
vypráví, a tím se tato tradice
roziøuje a pøibývá mnoství
zúèastnìných turistù. Nìkdo si
mùe pomyslet, e výstup je pouze
pro sportovce a vytrvalce, ale
zúèastòuje se i mnoho osob
dùchodového vìku.
Pøejeme si, a se 14. roèník o
Silvestru 2011 zase vydaøí.
Marie Èeloudová

Zveøejnìní fotografií a v nìkterých pøípadech pouití osobních údajù
Obracíme se na Vás se záleitostí
ohlednì zveøejòování fotografií
v místním TEPu Studenska, na
vývìsce
obecního
úøadu,
v prezentacích vysílaných v televizi,
která je umístìna na chodbì
obecního úøadu, na webových
stránkách obce a v pøíloze kroniky.
V dnení dobì nejrùznìjích
zákazù, souhlasù a nesouhlasù se
obèas stane, e nìkterý z obèanù si
nepøeje, aby jeho fotografie byla
zveøejnìna. Proto Vás tímto

oslovujeme, abyste nám v pøípadì,
e si nepøejete být na fotografii a u
v TEPu, na nástìnce obecního
úøadu, v prezentacích vysílaných
v televizi na chodbì obecního
úøadu, na webových stránkách
obecního úøadu apod., nám tento
svùj nesouhlas sdìlili, neradi
bychom se s nìkým dostali do
konfliktu. Samozøejmì se nejedná o
zveøejnìní na hromadných
fotografiích, není v silách nikoho
toto uhlídat.

Dále se jedná o zápisy osobních
údajù do obecní kroniky. Ráda bych
do obecní kroniky uvádìla v pøípadì
napø. narození, kdy, komu se dítì
narodilo a kde bydlí, toté se týká
údajù v pøípadì úmrtí apod.
V souèasné dobì zápisu tìchto
údajù nejsou zákony naklonìny, ale
bez nich se dle mého názoru stává
kronika povrchním zápisem
obecných údajù.
L. Horká

STUDENSKÝ TEP
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Stolní tenis ve Studené
Stolní tenis má ve Studené
dlouholetou tradici a jeho hráèi
velmi dobøe reprezentují nai obec
v celostátních, krajských i
okresních soutìích. Ná oddíl má
v souèasné dobì registrovaných 25
hráèù a své tréninky a zápasy
sehrává v Tyrovì ulici v tìlocviènì
Sokola.
Pøed sezónou 2011/12 jsme
znaènì posílili. Do Studené se po
nìkolika letech v ligových soutìích
vrátil výborný Ondra Ságl. Základ
A týmu doplòuje Zdenìk Blaek,
Filip Korbel st. a Ondøej Fiala.
Takto posílený tým má za cíl vyhrát
Divizi a vrátit tak do Studené III.
celostátní ligu. B tým sloený
z mladých hráèù M. Mádra, J.
Maòhala ml., P. Zejdy doplnìný o
zkueného Tomáe Mastného hraje
Krajský pøebor a rozhodnì chce
bojovat o pøední umístìní v této
soutìi. C tým hraje Krajskou

soutì ve sloení M. Schwarz, P.
imek, J. Maòhal st. a J. Kameník a
loòské druhé místo chtìjí letos jetì
vylepit.
D tým hraje OP.II. a jeho sestavu
vedle zkuených J. Nováka, V.
Lukjanova ml., J. Martinù, K.
Mátla pravidelnì doplòují nai áci
a V. Janda, který se do oddílu vrátil
po více ne deseti letech. Ke svým
prvním mistrovským zápasùm zde
nastoupí i K. Lahoda, který se do
Studené pøistìhoval a vrátil se
k ping-pongu po mnoha letech.
Nai starí hráèi Jaroslav
Novák a T o m á  M a s t n ý s e
zaèlenili v posledních letech do
Èeskomoravského svazu veteránù
a reprezentovali ÈR na letoním
ME veteránù v Liberci a pøítí rok
se oba zúèastní MS veteránù ve
védském Stockholmu.
Velkou radost máme z toho, e se
podaøilo po mnoha letech zaèít

Pøíjemné proití Vánoc a úspìný
nový rok 2012 pøejí vem
spoluobèanùm
MO KSÈM Studená a Horní
Bolíkov.

pravidelnì pracovat s mládeí. Nai
áci po roce tréninku ovládli okresní
soutìe mladích ákù. Zaèali se
pravidelnì úèastnit krajských
turnajù a nae dìvèata Jana
Michálková a Simona Jandová
dokonce získala v sezonì 2010/11 na
Krajském pøeboru drustev
výborné druhé místo. Mezi áky
patøí k nejlepím Tomá Mastný
ml., Honzík Ondráèek a Adam
Pøikryl. Doufáme, e u tohoto
sportu vydrí a v pøítích letech
pomohou udret studenský stolní
tenis minimálnì na souèasné
úrovni.
Nae výsledky mùete sledovat
na
internetové
stránce:
http://stis.ping-pong.cz.
Prùbìné tabulky soutìí, ve
kterých startují nae drustva po
7 odehraných kolech:

Krásné proití vánoèních svátkù,
do nového roku zdraví a spokojenost
pøejí
zastupitelé a zamìstnanci obce.

STUDENSKÝ TEP
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Blahopøejeme k výroèí (70, 75 a více let)
LEDEN
Mastný Jaroslav, Studená
Mikoláek Antonín, Studená
Novák Ludvík, Studená
Havlíková Milada, Marov
Chlupáèová Vìra, Horní Pole
Sochor Václav, Studená
Juránek Milan, Studená
Matouek Karel, Studená
Lapková Rùena, Studená
Kollmannová Jarmila, Studená
Vítù Jaroslav, Studená
Lisová Boena, Studená
Nováková Miroslava, Sumrakov
Nìmcová Marie, Studená
Matouek Karel, Studená
Øíhová Marie, Studená
Frühaufová Aneka, Studená
tefl Jan, Domaín
Adamec Frantiek, Studená
Mitasová Boena, Studená
Merhaut Boris, Horní Bolíkov
Pikalová Libue, Marov
teflová Marie, Studená
Nováèková Blaena, Studená
ÚNOR
Baèák Josef, Studená
Bartuková Miluka, Studená
Buzek Oldøich, Studená
Kocianová Aneka, Studená
Bartùek Frantiek, Studená
Kovandová Jaroslava, Studená
Kolaøík Zdenìk, Studená

Nováková Jaroslava, Studená
Doudová Jiøina, Studená
Matouková Marie, Horní Pole
Hofhanzl Bøetislav, Horní Bolíkov
Sníková Anna, Horní Pole
Vohájek Konrád, Domaín
Matouková Libue, Horní Bolíkov
Adamcová Adéla, Sumrakov
Ryne Jan, Horní Bolíkov
Felixová Vlasta, Studená
Duek Jaroslav, Studená
Galovièová Adolfína, Studená
Seifert Vladislav, Studená
BØEZEN
Lukjanov Viktor, Studená
Novotný Jaroslav, Marov
Straka Josef, Studená
Tùma Zdenìk, Marov
Plíhalová Marie, Studená
Svobodová Jaroslava, Olany
Suický Josef, Svìtlá
Rásochová Marie, Svìtlá
tìrbová Marie, Studená
Berka Frantiek, Studená
Jiøík Jan, Studená
Malínková Marie, Studená
Slezák Oto, Studená
tìrbová Vlasta, Velký Jeníkov
Havlíková Jarmila, Studená
Ryneová Vìra, Horní Bolíkov
Stanìk Frantiek, Studená
Chalupová Zdeòka, Studená
Pøibyl Miroslav, Horní Bolíkov

Zveme Vás na kulturní a sportovní akce v prosinci 2011
p

9. 12. Historie a souèasnost Studené ve fotografii 

p

16. 12. Vánoèní koncert  Jídelna Z  17.00 hod.

p

26. 12. ivý betlém  námìstí Sv. J. Nepomuckého  16.00 hod.

p

31. 12. Silvestrovský výstup na Javoøici.

Knihovna Vlasty Javoøické Studená.
Slavnostní zahájení v 17.00 hod. Výstava potrvá a do 31. 1. 2012.

Úèinkují: Festivia Chorus  Velká Lhota
Hudební skupina Tøi
áci Z, M a ZU Studená

V 10.00 hod. start na námìstí Sv. J. Nepomuckého ve Studené.
Ve 12.30 hod. novoroèní pøípitek na vrcholu Javoøice.
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Nohejbalový turnaj
Nohejbalový oddíl Studená
uspoøádal v sobotu 10. záøí 2011
turnaj tøíèlenných mustev.
Turnaje
se
zúèastnilo 9 týmù,
kromì domácích i
týmy z Mrákotína,
Dobré Vody a
Jihlávky.
Vzhledem k pìknému poèasí se po
dohodì s tenisovým
oddílem hrálo na
dvou antukových
kurtech sportovního
areálu ve Studené.
Hrálo se systémem
kadý s kadým na
dva hrané sety.
Jednoznaèným
vítìzem turnaje
se stalo mustvo
Mrákotína
ve

sloení Bohumil Marek, Jiøí Berka
a Libor Burian, kteøí kromì jedné
remizy zvítìzili ve vech zápasech a

zaslouenì získali putovní pohár
pro vítìze turnaje.
Podìkování patøí vem, kteøí
se na u s p o ø á d á n í
turnaje podíleli,
dále pak ji tradièním sponzorùm, kterými j s o u : hospoda
U ebestù, Obec
Studená,
Jistuza,
Mefisto, Instalatérství
Nezdara,
Autodoprava Novák, Alena
Mareová, Michal
Komárek,
Detail
irovnice a Praírna
kávy p. Kubáka ze
Strmilova.
Za oddíl nohejbalu
V. Loula

Turnaj dìtského tenisu
Dne 24. 9. se konal tenisový
turnaj, a byl to 1. roèník dìtského
tenisu ve Studené. Úèast byla
myslím dobrá a malí tenisté hráli
jako o ivot. Nakonec si zahráli i
dospìlí. Turnaj i poèasí se vydaøilo a
budeme se tìit a hlavnì trénovat
na pøítí rok. Závìrem dìkujeme
Obci Studená a sponzorùm.
Za tenisový oddíl
Lenka Bradová

ZMÌNA V ÁDOSTECH
O OBÈANSKÉ PRÙKAZY

Recyklohraní
Základní kola je zapojena do
projektu Recyklohraní. V rámci
tohoto projektu dìti vybírají staré
mobilní
telefony,
drobné
elektrospotøebièe (ehlièky,
f é n y , varné konvice, pájky,
klávesnice ), televizory a
poèítaèové monitory, baterie a
monoèlánky.

Prosíme vás, abyste tyto
pøedmìty pøináeli do koly.
Pomùete tak nejen ivotnímu
prostøedí, ale i dìtem, které si za
body získané sbìrem mohou vybrat
odmìny.
Podrobnìjí informace získáte
v kanceláøi vedení koly a u pana
kolníka.

Obecní úøad Studená
oznamuje obèanùm, e od 1. 1.
2012 vstupuje v platnost novela
zákona è. 328/1999 Sb., o
obèanských prùkazech.
V souvislosti s pøechodem na
nový typ obèanského prùkazu
lze o starý typ poádat od 1. 12.
2011 MìÚ Daèice.
ádosti o starý typ
obèanského prùkazu bude MìÚ
Daèice pøijímat do 14. 12. 2011.
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ÚÈETNÍ FIRMA  EXTERNÍ ÚÈETNÍ
Bc. Kateøina Podhrázská, Dis.
Zajiujeme:
Vekeré administrativní práce
p Vedení daò. evidence a úèetnictví PO
p Mzdy
p Vyhotovíme daòové pøiznání
(FO, PO, DPH, silnièní daò)
p

Zaruèujeme:
Osobní pøístup
p Smluvní ceny
Podìkování
Dovolte mi vyjádøit upøímnì podìkování panu p Monost dojídìní k Vám
Frantiku Povolnému a pøísluníkùm Policie ÈR ze p Sníení firemních nákladù
p

Studené, jmenovitì panu prap. Vladimíru Loulovi a
prap. Radimovi astnému za jejich profesionální a
zároveò hluboce lidský pøístup pøi etøení náhlého úmrtí
mého manela Ing. Zdeòka Buriana dne 20. 11. 2011.
Byli mi nesmírnou oporou v této tìké ivotní situaci.
Dìkuji.
Kvìtue Burianová

Kontakt na nás:

Bc. Kateøina Podhrázská, Dis.
Komenského 388, 37856 Studená
Tel.: 777 335 509, 384 490 440

Obec Studená Vás zve na výstavu:
Historie a souèasnost Studené ve fotografii
Výstava historických a souèasných fotografií Studené. Návtìvník má jedineènou
monost porovnat a sto let staré fotografie se souèasnou podobou Studené.
Výstava probìhne v Knihovnì Vlasty Javoøické ve Studené od 9. 12. 2011.
Slavnostní zahájení vernisáe, na kterou jsou vichni zváni, probìhne 9. 12.
2011 od 17.00 hod.

STUDENSKÝ TEP
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Nahoøe: zahájení kol. roku
výstava chovatelù
Uprostøed: dìtský tenisový turnaj
ocenìní vítìzù letní ètenáøské soutìe
S. tìpnièková druhá zleva
Dole: z nohejbalového turnaje
buchtování v Jilmu
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kolní druina - diskotéka

Tenisový turnaj s holandskými pøáteli
Jarmark

Studenský

Dýòování
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