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Z jednání zastupitelstva Obce Studená
22. zasedání zastupitelstva se
uskuteènilo 24. 9. 2012
Zpráva o èinnosti orgánù obce
informovala: koncem srpna a
zaèátkem záøí se uskuteènila
výmìna oken v bývalém zámeèku
èp. 10 ve Studené, úhradu zajistil
Azylový dùm Rybka. Byla opravena
silnice ve Studené smìrem ke
høbitovu a silnice v Hliniatech
v Olanech, dále probíhá výstavba
odradonovací stanice ve Svìtlé. Ve
dnech 24.- 27. srpna se uskuteènila
návtìva v partnerském mìstì
Beemster v Nizozemsku. 3. 9. 2012
byli slavnostnì vítáni prvòáèci
v základní kole. Dne 13. 9. 2012
bylo slavnostnì otevøeno dìtské
dopravní høitì ve Studené, které
bylo vybudováno s finanèní pomocí

Jihoèeského kraje v celkové výi
555 000 Kè. Ze zpráv o èinnosti
výborù: finanèní výbor mìl na
programu projednání rozpoètové
zmìn y sp o lu s r oz p oè t o vý mi
opatøeními. Pøedseda výboru
doporuèil rozpoètovou zmìnu
schválit, zdravotnì sociální výbor
mìl na programu pøidìlení volného
bytu v DPS, navrhl poøadí zájemcù
o tento byt. V dalím jednání
p øed sed aj í c í na vr hl s c hv áli t
provozní øád dìtského dopravného
høitì ve Studené. Dalí jednání se
týkalo zámìrù prodeje pozemku.
ádosti TJ SOKOL Studená II a
komise pro práci s mládeāí o
finanèní pøíspìvky na poøádané
akce byly schváleny.
Vítání obèánkù

23. zasedání zastupitelstva Obce
Studená se uskuteènilo 29. 10. 2012
Zpráva o èinnosti orgánù obce
inf o r m ov ala : b yl s c h vá l en
komunitní plán sociálních sluāeb
ORP Daèice, zastupitelé byli
s e znám e ni s t ím t o p l á ne m
s dostateèným pøedstihem. 30. 9.
p r ob ìh l j ar m a r k a t r ad iè n í
jarmareèní výstava. 6. 10. se
uskuteènil 2. roèník soutìāního
klání v buchtování. V polovinì øíjna
z a p oè a la r e k o ns t r u kc e È OV
Studená. Je hotová hrubá stavba
odradonovací stanice ve Svìtlé,
která by mìla být na jaøe roku 2013
osazena technologií. 1. - 3. 10.
probìhl pøezkum hospodaøení obce
s výsledkem bez závad.
(pokraè. na str. 3)
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Slovo starosty
Váāení spoluobèané,v uplynulém
období jsme zajiovali tyto akce.
Pracovníci technických sluāeb za
pomoci pracovníkù veøejné sluāby
upravovali prostranství v okolí
koupalitì. Jednalo se o vytrhání
paøezù stromù na bývalé zahradì a
úprava prostranství tak, abychom
zde v jarních mìsících mohli pouāít
techniku pro seèení. Obec obdrāela
āádost od krouāku Ml ad ých
vèelaøù, zda by èást toh oto
prostranství nemohl vyuāít na
uskuteènìní projektu Výstavba
vèelínu pro výuku moderního
vèelaøství a zhotovení kaplièky sv.
Ambroāe - patrona vèelaøù.
V mìsíci záøí probìhla výstava
fotoobrázkù paní Evy Pilarové a
Heleny tefanové. Výstava se
uskuteènila v prostorách knihovny
za velikého zájmu obèanù. Je tøeba

p o dì k o vat ob ìm a d ám á m za
uskuteènìní této výstavy právì u
nás, ve Studené.
Dalí z akcí bylo dokonèení a
slavnostní otevøení dìtského
dopravního høitì. Na tomto
sl avn ost ním ot ev ø en í by l a
p o de p s án a s m lo uva s po l ic i í
dodatek è. 1 o vzájemné spolupráci
pøi
p r o vo zo ván í
d ì t s k é ho
dopravního høitì, pøi poøádání
dopravních soutìāí pro dìti a pøi
dopravní výuce āákù koly. Pokud
se zastavím jetì u policie, od
nového roku se bude policejní
stanice mìnit na policejní sluāebnu.
Urèité zmìny by to mìlo pøinést, ale
po jednání se zástupci policie
z Jindøichova Hradce a Èeských
Budìjovic jsem byl ujitìn, āe
zástupci obce budou pøizváni
k plánování sluāeb policistù. Tato
otázka bude jetì projednána
s panem plk. Souèkem z Èeských
Budìjovic na poradì zastupitelù v
listopadu. Vìøím, āe policie i nadále
ve Studené zùstane, jak nám bylo
p ø isl íbe no p ane m k r a js k ým
p o lic e j ním
ø e di t e le m
pø i
slavnostním otevøení policejní
sluāebny.
Chci podìkovat komisi pro práci
s m lá de ā í z a p ø íp r a vu ak c e
dýòování, ale i za organizaci
p r o gr am u p ø i le t o s p r v ní m
rozsvícení vánoèního stromu.
Poslední víkend v záøí se konal
Studenský jarmark. V letoním
roce se vydaøilo jak poèasí, tak
tradièní výstava. Bylo to znát i na
poètu návtìvníkù. Chtìl bych
podìkovat vem, kdo se na této akci
jakkoli podíleli.
Za è át kem ø íj na s e za è al o
s rekonstrukcí èistírny odpadních
vod. Tato dlouho pøipravovaná
rekonstrukce bude dokonèena do
konce pøítího roku. Celkové
náklady jsou 48 mil. Kè. Z této
èástky je 30 mil. dotace, 13 mil.
pùjèka a 5 mil. z rozpoètu obce.
Hlavním dodavatelem je firma
R ad o uòs k á vo d oho sp o dá ø s k á
spoleènost a.s. V øíjnu také probìhlo
jednání o cenì vody. Zatím se dá
pøedbìānì øíci, āe zùstane na úrovni
loòského roku. Na udrāení ceny má
nemalý vliv zvýená výroba v
masokombinátu.
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Slovo starosty
(pokraè. ze str. 2)
Naopak cena za likvidaci odpadù
se bude zvedat na 700 Kè, a i pøes
toto zvýení se nejedná o èástku,
která pokryje skuteèné náklady.
Stará cena za likvidaci odpadù se
nemìnila více jak 10 let.
V mìsíci prosinci technické
sluāby dovezou nový sanitní vùz
vyb avený klimatizací a je ho
vybavení bude splòovat vechny
zákonné poāadavky. Problém vidím
v tom, āe pojiovny omezují platby
za pøepravu sanitními vozy, a zde
bude èekat na obec urèitý doplatek
na provoz, abychom mohli obèanùm
zajistit tuto sluābu.

Obec jedná o výstavbì chodníkù
v ulici L. Svobody. Zde se rozpoèet
pohybuje kolem 2 mil. korun.
Padesát procent na tuto akci by
mìla èinit dotace, pokud ji získáme.
V plánu na pøítí rok je i oprava
støechy na kole, kde by mìl být
rozpoèet 1 mil. korun. Nebudu
vyjmenovávat vechny akce, které
na nás èekají, o tìch dalích zase
pøítì. Musím se ale opakovanì
zmínit o volném pobíhání psù a
zneèiování obecního prostranství
psími e xk r e m e nt y. M no ā í se
stíānosti na tento problém a
majitelé psù tím poruují obecní
vyhláku. Obec instalovala koe na

psí exkrementy a je tøeba je
vyuāívat. Dále musím jetì znovu
up ozo r ni t n a pa r k ov á n í n a
chodnících. Nìkteøí jedinci si prostì
myslí, āe jich se to netýká. Tento
nevar budeme øeit v souèinnosti
s policií.
Závìrem dovolte, abych Vás
pozval na vánoèní kulturní akce,
které jsou pøipraveny v prùbìhu
m ìs íc e pr o s i nc e . P ø e j i Vám
spokojené proāití svátkù vánoèních,
hodnì zdraví a tìstí v novém roce a
t ì  ím se na s e t kán í pø i
silve st r o vské m výst u pu n a
Javoøici.
Nìmec Vítìzslav

Z jednání
zastupitelstva

èinnosti, o poètu èlenù a jejích
úspìích. Probìhlo také první
jed nán í
o hle d nì
p o ø ád án í
sil vestr ov s k éh o vý st up u n a
Javo øic i. V d al  ím j e d nán í
zastupitelé schválili plán zimní
údrāby komunikací pro nastávající
zimu ve stejném rozsahu jako
v minulém roce. Byla schválena
o be cnì záv az ná vyh lá k a o
místn ím p o pl at ku za p r o vo z
systému shromaāïování, sbìru,
pøepravy, tøídìní, vyuāívání a
o dstraòo ván í
ko m un ální c h
o dpad ù . P ø e ds e d aj í c í n avr h l

schválit podání āádosti o dotaci
n a S t á t ní fo nd d o pr a v ní
infrastruktury na akci s názvem
Chodník v ul. L. Svobody Studená
a
vy pr a c o vá ní
p r o j e k t o vé
dokumentace, dále navrhl schválit
p od á ní ā ád o s t i o dot a c e z
Programu o obnov venkova na
akci s názvem Oprava komunikací
v Horním Bolíkovì II. etapa . Dalí
jednání se týkalo prodeje pozemkù.
ádost OV Marov na poøádání
Posvícenské zábavy a Mikuláské
nadílky byla schválena.
Mgr. J. Kejval

(dokonèení ze str. 1)
Uskuteènila se velká generální
údrāba lyāaøského vleku, a ten je
tak pøipravený na pøicházející
zimní sezonu. Ze zpráv o èinnosti
výborù: finanèní výbor mìl na
programu projednání rozpoètové
zmìny, kterou pøedseda výboru
doporuèil ke schválení, na zasedání
sportovního výboru jednotlivé
sportovní oddíly informovaly o své

Ze āivota koly
V minulých èíslech Tepu jsem
Vás informoval, āe kola zakoupila
5 interaktivních tabulí (dále IT)
z prostøedkù EU peníze kolám.
Protoāe je o pouāívání tabulí velký
zájem, poāádali jsme Obec
Studenou, aby zakoupila
Nové
dalí dvì IT. kolská rada
tuto āádost podpoøila. Díky
tomu
zas tupitel stvo
schválilo 150 000 Kè na
nákup 2 ks IT. Jsme velmi
rádi, āe zastupitelstvo a
vedení Obce Studená má
ta kové pochope ní p ro
potøeby koly, zvlátì kdyā
od státu pøichází stále
ménì penìz na uèebnice,
uèební pomùcky a dalí
vybavení.
Dne 4. 10. 2012 se
uskuteènil Den otevøených
dveøí, kdy si zájemci mohli

prohlédnout tuto novou didaktickou techniku.
Od zaèátku øíjna zaèalo ve kole
pracovat 10 zájmových krouākù
(zumba, volejbal, 2x keramika,
interaktivní tabule

pøírodovìdný, zdravotní, pìvecký,
vèelaøský, dramatický a informatika). Krouāky navtìvuje
celkem 148 āákù. Dalí 4 krouāky
pracují v rámci kolní druāiny (2x
výtvarný, 2x sportovní).
V prosinci èeká āáky
koly téā mikuláská
nadílka, vánoèní koncert,
d is ko t é ka a r ù zn é
soutìāe.
Na závìr chci podìk o vat p e da go g i c k ý m
pracovníkùm a zamìstnancùm koly za jejich
celoroèní práci a popøát
jim i naim dìtem
hezké Vánoce a astný
nový rok, stejnì tak
jako i Vám ètenáøùm
Tepu.
Mgr. Libor Hrbek
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Vzpomínka na Miloe Satrapu
Soubìh kulatých výroèí narození
i úmrtí pana Miloe Satrapy v roce
2013, rodáka ze Studené, pøivedl
jeho známé ze Stu den é n a
mylenku, vìnovat nìkolik øádkù
v TEPU tomuto talentovanému
výtvarnému umìlci. Narodil se 2.
èervna 1928 a zemøel po tìāké
operaci 11. bøezna 1953, pùl roku
pøed absolvováním vysoké koly.

V letech 1945  1948 studoval
Státní grafickou kolu v Praze a
v letech 1948  1953 studoval

Vysokou umìleckoprùmyslovou
kolu v Praze.
Jiā o Vánocích v roce 1950
vystavoval ve Studené své obrazy a
pøi desátém výroèí jeho úmrtí
uspoøádal Svaz èeskoslovenských
výtvarných umìlcù výstavu jeho
prací ve Studené (katalog výstavy
vydal Èeský fond výtvarných umìní
v r. 1963).
Socha Rudoarmìjce v parèíku u
silnice na Telè, za kostelem sv.
Prokopa ve Studené je památkou na
p ana M il o e S a t r ap u . S o c hu
zhotovil Milo Satrapa po skonèení
2. svìtové války. Domníváme se, āe
bude vhodné na této soe obnovit
títek se jménem autora a rok
odhalení.
O b r azy, k t e r é se p o da ø il o
vyhle d at , j s ou p ø íst u p né n a
internetu.
Antonín Fuèík
Antonín tìpán
Alena Fuèíková
Vlasta Vaíøová

Akce pro dìti a mládeā
Jiā druhým rokem ve Studené
pracuje nae komise. Touto cestou
chceme sdìlit obèanùm, co jsme
v letoním roce pro dìti pøipravili a
jetì pøipravujeme.
V dubnu jsme v prostorách
základní koly zprostøedkovali
hlavnì rodièùm Burzu dìtského
obleèení. V kvìtnu byla pøipravena
pro dìti a rodièe ipkovaná trochu
jinak  dìti ly po vyznaèené trase,
kde plnily pøipravené úkoly. Na

Tiskání nejen na trièka

konci na nì èekala ruènì vyrobená
medaile Hadráska, který byl
duchem celé cesty. V èervnu jsme se
opìt seli v prostorách základní
kol y, k de b yli p r o ve c hny
pøicházející pøipravené barvy,
pomùcky, ale i inspirující námìty
pro Tiskání nejen na trièka. Tak
se jmenovala nae dalí akce,
ktero u j s m e h r ad ili z pe nì z
vybraných z dobrovolného vstupného z pøedelých akcí. V záøí nás

èekal II. roèník Dýòování spojený
s lampionovým prùvodem, který se
konal na dìtském Oranāovém
høiti. Samozøejmì nechybìly
krásné, vydlabané dýnì, vybarvené
papírové dýnièky a vypoutìní
lampionù tìstí. Tímto zároveò
dìkujeme Kolmanùm ze Zahrádek
a Lindourkùm ze Studené za
poskytnutí dýní na tuto akci.
Pøipravili jsme 30. listopadu
minivánoèní trhy s rozsvícením
vánoèního stromu, kde jsme mohli
obdivovat a zakoupit si ruènì
vyr á bì né vì c i n ej e n n a i c h
spoluobèanù. Vánoèní atmosféru
zpøijemnilo dobré obèerstvení, zpìv
koled a slavnostní rozsvícení
vánoèního stromu. V prosinci (7. 12.)
v prostorách základní koly nás
èeká vyrábìní vánoèního pøáníèka a
vánoèních ozdob. Jiā nyní se tìíme
na rodièe s dìtmi.
Jsme rádi, āe na nae akce chodí
postupnì více a více dìtí a rodièù.
Tìíme se na dalí akce v novém
roce a pøejeme hodnì zdraví a
radost z vaich dìtí.
Za komisi Jana Zachová
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Nadmoøská výka
Proè uā neplatí nìkteré nae
døívìjí zemìpisné znalosti a èím je
to ovlivnìno?
Úèastníci stále populárnìjího
kaādoroèního výstupu na Javoøici,
a le také mnozí d alí obèané
Jihoèeského kraje, kraje Vysoèina i
obyvatelé āijící ve Studené si kladou
otázky:
Proè se zmìnily proti minulosti
nadmoøské výky kót na mapách?
Proè
je
dnes
Javo øice
s nadmoøskou výkou 836,5 m
nejv yím vrchol em Èe skomoravské vrchoviny, kdyā jetì
v padesátých letech minulého
století mìla Javoøice na mapách
výku jenom 835 m a nejvyím
bodem Èeskomoravské vysoèiny byl
vrchol Devìt skal ve ïárských
vrích vysoký 837 m?
Odpovìdi a bliāí vysvìtlení jsem
se pokusil struènì shrnout v dalím
textu.
Zmìna nadmoøských výek
proti minulosti
Nadmoøské výky se mìøí a
poèítají vādy od hladiny urèitého
moøe. V bývalém Rakousko 
Uhersku a následnì i v Èeskoslovenské republice byly výky
vztaāeny k nul ové mu bo du
urèujícímu støední úroveò hladiny
Jaderského moøe v Terstu. V tomto
Jaderském výkovém systému
byly uvádìny také na území
Èeskoslovenska vechny kóty na
mapách a dalí výkové údaje aā do
poloviny padesátých let minulého
století.
V rámci unifikace mapových a
geodetických podkladù tehdej í c h socialistických zemí byly

v následujícím období pøepoèítány
vechny výky ke støední hladinì
Baltského moøe v Krontadtu (na
pobøeāí Finského zálivu blízko
Sankt  Peterburku, bývalého
Len in gr ad u) . P o po s t upn ém
nìkolikaletém zpøesòování a
sloāitém výpoèetním vyrovnání
ro zdíl ù m e zi vý k am i bo d ù
zamìøených od Jadranu i Baltu byl
zaveden Výkový systém baltský
po vyrovnání. Ten je platný i
v souèasnosti pro vechny výkové
body a mapové kóty na území ÈR.
Støední hladiny moøí neleāí stejnì
vy so ko.
Je
to
o vl ivn ìn o
charakterem podnebí, rùznou
teplotou a slaností moøské
v o d y , intenzitou vypaøování,
pøevládajícími smìry vìtrù a
moøskýc h p r o ud ù, r ozd íl ným
pùsobením zemské tíāe a dalími
faktory. Hladina Baltského moøe je
o 40 c m vý e ne ā hl ad ina
Jaderského moøe. Vechny dnení
nadmoøské výky bodù a kót na
mapách jsou tedy o 40 cm niāí
ne ā d øí vì j í výk y v zt aā en é
k Jaderskému moøi.
Na celé m úze mí st á t u j e
vybudována hustá sí výkových
bodù, zamìøených metodou pøesné
ni ve lace . Vý  k ov é bo d y j s o u
stabilizovány litinovými nebo
ocelovými znaèkami s kulovou
hlavou zabetonovanými do zdí
stabilních budov (napø. ve Studené
je nivelaèní znaèka vedle vchodu do
radnice, 2 znaèky z rùzných mìøení
jsou ve zdivu vìāe na obou stranách
vrat do kostela). V terénu podél
silnic 1. a 2. tøídy jsou nivelaèní
znaèky zaputìny do āulových
kamenù usazených v hloubce 1 m

Mladý Demosthenes
Nae kola se letos poprvé
pøihlásila do celostátní soutìāe
v umìní komunikace Mladý
Demosthenes pro základní koly a
víceletá gymnázia. Soutìā je
postavena
na
ovìøo vání
komunikaèních dovedností, bez
ohledu na āánr. Úèastníci soutìāe
pøedvedli 1 aā 2 minutový monolog
na libovolné téma. V kaādé tøídì na
2. stupni probìhla tøídní kola a tøi

nejlepí postoupili do kolního kola.
kolní kolo se uskuteènilo 28. 11.
2012 a zde jsou vítìzové: I. kategorie
(6. a 7. roèník) 1. místo Vendula
vecová, 2. místo Adéla Vlasáková,
3. místo Adéla Popelínská, II.
kategorie (8. a 9. roèník) 1. místo
Klára Dvoøáková, 2. místo Simona
Jandová, 3. místo Anna Dufková.
Vítìzové kaādé kategorie postupují
do regionálního kola v Táboøe. (Z)

na betonové desce a do 60 cm
oblitých betonem. Vzdálenost
znaèek je v prùmìru 0,5 aā 1 km.
Výsledkem mìøení a následných
sloāitých a èasovì nároèných
výp oè t ù j so u v ý ky v ec h
ni vel aè ní c h zna è e k u r è e n y
s pøesností na 1 mm.
Nivelaèní znaèky jsou výchozími
body pro geodetické urèování
nadmoøských výek mnoha dalích
terénních bodù pro mapování a
dalí technické práce.
Døívìjí výky na mapách, které
p lat ily d a lí de sít k y l e t i
v Èeskoslovenskou, byly zamìøeny
bìhem 3. Rakousko-uherského
vojenského mapování v poslední
ètvrtinì 19. století. Jsou zaokrouhleny na celé metry. Pøi
mapování v mìøítku 1: 25 000 byla
v terénu k dispozici jenom velmi
øídká sí polohovì a výkovì
pøesnìji urèených bodù. Metody
mapování i tehdejí pøístroje a
p om ù c ky by ly ve s ro v n á ní
s dnekem ménì spolehlivé a ménì
pøesné. Nadmoøské výky na
souèasných mapách vztaāené ke
støední hladinì Baltského moøe
jsou výsledkem podrobného a
mnohem pøesnìjího mapování
s vyuāitím leteckých snímkù
v mìøítku 1:10 000 (1 mm na mapì
odpovídá 10 m ve skuteènosti).
Výkové kóty na mapách jsou
uvádìny s pøesností na decimetry.
Výky nivelaèních znaèek a
mapových kót byly celkovì proti
minulosti sníāeny o 0,4 m (o rozdíl
m e zi s t ø e dn ím i h la d in ami
Jaderského a Baltského moøe).
Pøesto jsou nadmoøské výky
nìkterých vrcholù na mapách dnes
dokonce vìtí neā v minulosti.
Ovlivnily to rozdíly v pøesnosti
døívìjích a dneních mapování. To
je hlavní dùvod, proè je dnení
nadmoøská výka Javoøice 836,5 m
a Devìt skal má jenom 836,2 m.
Prof. Ing. Lubomír Lauermann, CSc

Uzávìrka pøítího èísla
TEPU je
15. února 2013.
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Soutìā pro Vás!
Jindøichohradecké nakladatelství Jan Medek vyhlásilo jiā
tøetí roèník autorské literární
soutìāe Textík. Soutìāí se v
psaní prózy a poezie na zadané
téma. Souèástí tohoto roèníku je
novì i ilustraèní soutìā.
Uzávìrka je 15. ledna 2013.
Zadání literární èásti
Textíku: do 14 let  poezie i
próza na téma: Máme rádi
zvíøata
od 15 let  poezie i próza na
téma: Proè jsem na svìtì rád
Zadání výtvarné èásti
Textíku: ilustrace na téma
Jindøichùv Hradec a okolí
Soutìā je jedineèná v tom, āe z
vybraných prací úèastníkù
vznikne barevná kniha v pevné
ité vazbì, kterou vydá
poøádající nakladatelství.
Zúèastnìní autoøi (literáti i
ilustrátoøi), jejichā dílo bude v
knize otitìno, ji dostanou jako
odmìnu. Vítìzové jednotlivých
kategorií obdrāí navíc poukázky
a vìcné ceny, které vìnují
jindøichohradecké firmy. Bude
udìlena i Cena Mìsta
Jindøichùv Hradec.
Bliāí
podrobnosti
naleznete na literárním
serveru www.textik.epika.cz

Pøíjemné proāití Vánoc a úspìný nový rok 2013 pøejí vem
spoluobèanùm MO KSÈM Studená a Horní Bolíkov.

Informace z knihovny
Druhou záøijovou sobotu se
knihovna
roz záøil a
ne jen
posledními letními paprsky, ale
hlavnì zpìvem paní Evy Pilarové,
která spolu se svou sestøenicí paní
Helenou tefanovu uspoøádala
v naí knihov nì v ýstavu
fotoobrázkù. Pøi vern isáāi
zpìvaèka zazpívala své neznámìjí
songy, podepsala se zájemcùm a
pohovoøila s regionální televizí.
Kdo se akce zúèastnil, vidìl, āe
paní Pilarová není āádná dnení
celebrita, byla velice milá a
vstøícná.
Podzim bývá mimo jiné ve
znamení výlovù rybníkù, a proto

knihovna uspoøádala pro dìti 1. a 2.
tøíd y Z po ví dá ní o k níāc e
Dobrodruāství kapøíka Metlíka.
Autor kníāky vystudoval fakultu
rybáøství a zatím dva díly této
kníāky pøedstavují dìtem formou
pohádky svìt pod hladinou
naich rybníkù. Dìti se s hrdiny
kníāky seznámily pomocí
obrázkù a pak jim autor èetl
ukázky, obì kníāky je moāné si
zapùjèit v knihovnì.
30. 11. 2012 se v zasedací
místnosti obecního úøadu konala
p øed ná k a s náz vem L á ska
v oblacíc h . P ovíd án í p ilo t k y
d opr av n íh o
le t ad la
p an í

Babèanové, rodaèky ze Studené,
bylo velice zajímavé a jsme velice
r á di , āe si ve své m n a bi t é m
kalendáøi nala èas navtívit svou
rodnou obec.
V dubnu roku 2013, termín bude
jetì upøesnìn, se mohou tìit
milovníci astrologie na pøednáku
pana Milana Gelnara, který je
u z ná va ným ast r o lo ge m. V íc e
i nfo r m ac í o n ìm na j de t e n a
www.astrosfera.cz
S. Jírová
Kalendáøe z Vaich fotografií
Jiøí Kotoun, Poèátecká 149
tel.: 723 487 390

STUDENSKÝ TEP
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Poplatek za svoz odpadù v roce 2013
Váāení obèané, jak mnozí z Vás
uā jistì víte, v pøítím roce dojde
k navýení poplatku za odvoz
odpadù ze souèasných 440 Kè na
700 Kè. Neā se k tomuto kroku obec
odhodlala, vìøte, āe bylo ve hodnì
zvaāováno a diskutováno. V tomto
èlánku Vám pak chceme objasnit
dùvody, co vedlo k takovému
navýení poplatkù.
Výbìr poplatkù se øídí obecnì
závaznými vyh lákami obce
vydávanými na základì zákona è.
128/2000 Sb., zákon o obcích, a
zákona è. 565/1990 Sb., zákon o
místních poplatcích, a dalích
v platném znìní. Poplatek za svoz
odpadù (celý název je poplatek za
provoz systému shromaāïování,
sbìru, pøepravy, tøídìní, vyuāívání
a odstraòování ko mun ální ch
odpadù) je vybírán v souladu s §10b
a dalích zákona è. 565/1990 Sb., o
místních poplatcích, jehoā poslední
novela s úèinností od 1.7.2012
zásadnì rozíøila okruh poplatníkù
a umoānila obcím navýit vybíraný
poplatek z maximálních 500 Kè aā
na 1 000 Kè - podotýkám vak, āe ve
vztahu ke skuteèným nákladùm.
Poplatek za svoz odpadù se v naí
obci nemìnil více neā 10 let. Za tu
dobu se ale výrazným zpùsobem
zmìnily ceny i mn oāství
produkovaného odpadu a obec tento
stále se zvìtující rozdíl hradila ze
svého rozpoètu.
Pøi výpoètu nákladù a následnì
stanovení poplatku za svoz odpadù
se vychází ze skuteèných známých
údajù, to znamená pøi stanovování
nákladù a poplatku pro rok 2013 se
vychází ze skuteènosti roku 2011.

Poplatek za svoz tvoøí dvì èásti.
První èást je fixnì stanovena ve výi
0  250 K è na p o pl at ní k a a
kalendáøní rok a závisí zcela na
uváāení zastupitelstva. Tato sloāka
slouāí primárnì ke krytí nákladù
spojených s likvidací tøídìného
odpadu, provozu sbìrného dvora a
dalích sluāeb obce spojených
s likvidací odpadù. Druhou èást
tvoøí skuteèné náklady na svoz
neseparovaného (tzv. komunálního) odpadu  popelnic (max. 750
Kè na jednoho poplatníka a rok).
Obec Studená vèetnì místních
èástí mìla k 31. 12. 2011 celkem
2 622 poplatníkù (2 376 osob s
pobytem na území obce + 246 staveb
urèených k individuální rekreaci,
bytù a rodinných domù, ve kterých
není hláena k pobytu āádná
fyzická osoba). Celkové náklady na
svoz komunálního odpadu v roce
2011 èinily 1 400 002 Kè. Z toho
vyplývá, āe roèní náklady na
jednoho poplatníka pouze za odvoz
popelnic jsou 534 Kè. Dalí náklady
vznikají pøi likvidaci tøídìného
odpadu a z provozu sbìrného dvora,
kde nejvìtí poloāku tvoøí náklady
na likvidaci textilu, plastù a pneu.
Za tøídìný odpad obec inkasuje èást
penìz zpìt. Je pravda, āe v roce
2011 byla tato èástka nízká. Po
zapoètení vech známých nákladù a
odeètení inkasované èástky za
tøídìný odpad vychází náklady za
likvidaci odpadù ve výi 808 Kè na
poplatníka a rok. Níāe pøikládám
pøehlednou tabulku s vyèíslením
nákladù roku 2011. Dalí nemalé
náklady, které vùbec nevyèíslujeme,
jsou náklady spojené se svozem

Podrobné rozpoèítání nákladù na svoz odpadù v roce 2011 na
jednoho poplatníka:

zelenì ve Studené a odvozem
kontejnerù z místních èástí. Toto
j so u dù vo dy, k t e r é ve dl y
zastupitelstvo k navýení poplatku.
Je patrné, āe i pøes toto navýení
bude stále èást nákladù kryta
z rozpoètu obce.
Zaznamenali jsme nevar ve
vyuāívání sbìrného dvora cizími
lidmi, to znamená lidmi, kteøí
nemají zaplacený poplatek za
likvidaci odpadù v naí obci a
náklady na likvidaci jdou tak na
vrub kaādého z nás. Z toho dùvodu,
bude ve sbìrném dvoøe po kaādém
poāadováno pøedloāení potvrzení o
zaplacení (pokladní doklad vydaný
pøi zaplacení známky na popelnici),
proto si tento doklad uschovejte.
V p ø íp ad ì zt r á t y bu d e úø a d
pøipraven vydat dalí potvrzení o
zaplacení.
Na st a r o u znám k u b ud o u
popelnice vyváāené do konce února.
Poplatníkùm, kteøí platí poplatek
za spoleènou domácnost, a celková
suma pøesáhne èástku 2 000 Kè
(tzn. tøi rodinní pøísluníci a více),
bude umoānìno rozdìlení do dvou
plateb, pøièemā druhá platba bude
splatná nejpozdìji do konce èervna.
Správnou cestou je zcela jistì
snaha ve tøídìní odpadu. A to nejen
z dùvodu, āe za nìkterý separovaný
odpad obec inkasuje èást penìz
zpìt, ale také se sniāuje objem
odpadu uloāený na skládku - s tím je
p ak sp o j en a niā  í fa kt u r ac e
odvozce. Pak by mohly celkové
ná kla dy p okle sno ut a t a ké
samozøejmì vzhledem k āivotnímu
prostøedí je to etrnìjí.
Rád bych upozornil, āe chování,
které povede ke kaādotýdennímu
naplnìní popelnice èímkoliv jen
proto, āe kdyā platím, tak a je plná,
celou situaci jen zhorí. A naopak,
pokud se budeme chovat uváālivì a
budeme tøídit, nebudeme mít tak
vysoké náklady a pak bude snahou
obce poplatky sniāovat.
David Fogl

Krásné proāití vánoèních svátkù,
do nového roku zdraví a
spokojenost
pøejí zastupitelé
a zamìstnanci OÚ ve Studené.
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Výsledky voleb ve Studené

Druhé klání v buchtování
Sobotní odpoledne 6. 10. 2012 se
celým Jilmem nesla vùnì dozlatova
upeèených buchet a koláèù. Místní
organizace svazu tìlesnì postiāených Studená uspoøádala v
kulturním domì v Jilmu 2. roèník
soutìāního klání v buchtování.
Do soutìāe se mohl zapojit kaādý
s dobøe upeèenou kynutou buchtou
na slano èi nasladko . Sou tì ā
hodnotila sedmièlenná 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 āe její úkol
nebyl lehký, nasvìdèovalo i to, āe se
do soutìāe pøihlásilo 24 úèastníkù
do kategorie sladké mámení a 11
úèastníkù do kategorie slané
potìení.
V dobì, kdy porota ochutnávala a
hodnotila výrobky, do posledního
místa zaplnìný sál sledoval s
nadením bohatý program, kde své
umìní pøedvedly: maāo retky
Daèice, aerobik Poèátky, AS
Strmilov a Martinkovská poupata.
Program sklidil bouølivý potlesk.

Celou tuto akci moderovala p.
Jarmila Slusariucová a k tanci a
poslechu hrálo Trio Tondy Buree.
Po vyhodnocení výrobkù porotou
byly pøedány vítìzùm 3 ceny ve
sladké a 3 ceny ve slané kategorii a
navíc letos 4. cena útìchy a cena za
originalitu. To nejlepí bylo ale
nakon ec , k d y m o hli v i c hni
zúèastnìní ochutnat soutìāní
výrobky.
Chtìli bychom touto cestou
srdeènì podìkovat vem èlenùm
výboru MO STP, vem ostatním
organizátorùm, obcím Studená a
Jilem a 19 sponzorùm, bez kterých
by se tato akce neuskuteènila. Za
vý zdobu
j e vi t ì
d ìk u j em e
vychovatelce p. M. Peltanové a
dì tem ze k o lní dr u āiny pø i
Základní kole ve Studené.

A podìkování patøí samozøejmì
také porotì, soutìāícím, zvukaøi,
kameramanovi, fotografovi, vem
ú è ink uj íc í m , m o de r á to r c e a
divákùm, kteøí vytvoøili skvìlou
atmosféru.
MarieTyslpretová
pøedsedkynì MO STP Studená
Jana Hamermídová
organizátorka akce

Podìkování
Chtìla bych tímto podìkovat
pánùm Kolmanovi (Silnice Studená)
a Nìmcovi (Obecní úøad Studená).
Výe jmenovaní promptnì a vkusnì
vyøeili problém léta neøeený. Pøi
míjení se aut jedoucích zároveò
v obou smìrech docházelo k nièení
objektu è. 7 V. Jeníkov. Jetì jednou
dìkuji za vstøícné jednání.
Cidliková Eva, V. Jeníkov
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Blahopøejeme k výroèí 70, 75 a více let
Leden
Jiøíková Marie, Sumrakov
Lacina Jaroslav, Sumrakov
Mikoláek Antonín, Studená
Novák Ludvík, Studená
Havlíková Milada, Marov
Chlupáèová Vìra, Horní Pole
Sochor Václav, Studená
Juránek Milan, Studená
Matouek Karel, Studená
Lapková Rùāena, Studená
Kollmanová Jarmila, Studená
Vítù Jaroslav, Studená
Nováková Miroslava, Sumrakov
Nìmcová Marie, Studená
Matouek Karel, Studená
Øíhová Marie, Studená
Frühaufová Aneāka, Studená
tefl Jan, Domaín
Adamec Frantiek, Studená
Mitasová Boāena, Studená
Merhaut Boris, Horní Bolíkov
Pikalová Libue, Marov
teflová Marie, Studená
Únor
Baèák Josef, Studená
Bartuková Miluka, Studená
Buzek Oldøich, Studená
Kocianová Aneāka, Studená
Bartùek Frantiek, Studená
Kovandová Jaroslava, Studená
Kolaøík Zdenìk, Studená
Nováková Jaroslava, Studená

Kouzla zimy

Ano uā je to tady.
Tedy uā to asi pøichází. Staèí si
vímat reklam od coca-coly, tak si
tedy alespoò já povimnu, āe jsou
Vánoce den ode dne blíāe.
Nejen já, ale urèitì mnoho
dalích duièek zaplesá, jakmile
uzøí snìhovou peøinu, která celé
mìsto zabalí. Krásné, malé a bílé
èarodìjky se budou honit ve vìtru a
pomalu dopadat na nae chytré
hlavièky.
Co dodat - to kouzlo Vánoc a paní
Zimy nás pohltí a nákupní støediska
se pomalu zaènou plnit. Zas v tom
budu mít maglajs. Mám jít koupit
dárky èi postavit nìjaké originální
snìhové mistrovské dílo?!
Budu procházet po peèlivì odházené cestì, lapená ve svých mylenkách.
Ale kdybych zvedla hlavu, jistì bych

Doudová Jiøina, Studená
Hofhanzl Bøetislav, Horní Bolíkov
Sníāková Anna, Horní Pole
Vohájek Konrád, Domaín
Matouková Libue, Studená
Adamcová Adéla, Sumrakov
Ryne Jan, Horní Bolíkov
Felixová Vlasta, Studená
Duek Jaroslav, Studená
Seifert Vladislav, Studená
Bøezen
Suická Julie, Studená
Kunovská Jana, Sumrakov
Jandová Marie, Studená
Pricl Ludvík, Sumrakov
Nìmec Frantiek, Studená
Straka Josef, Studená
Tùma Zdenìk, Marov
Plíhalová Marie, Studená
Svobodová Jaroslava, Olany
Suický Josef, Svìtlá
Rásochová Marie, Svìtlá
tìrbová Marie, Studená
Jiøík Jan, Studená
Malínková Marie, Studená
Baèáková Vìra, Studená
Slezák Otto, Studená
tìrbová Vlasta, Velký Jeníkov
Baèáková Boāena, Studená
Havlíková Jarmila, Studená
Ryneová Vìra, Horní Bolíkov
Chalupová Zdeòka, Studená
Pøibyl Miroslav, Horní Bolíkov

uvidìla, jak se moøe vloèek, ta
krásná lesklá peøina pøed mým
zrakem, mìní na celou rodinku
snìhulákù. Kaādé ráno cestou do
koly z úst dìtí zazní ta vìta: Dobré
ráno, pane snìhuláku èi Uctivé
pozdravení  nebo Má úcta a v tu
chvíli snìhové srdce toho gentlemana
zapìje a hned bude mít lepí den.
Paní Z ima v  a k je c hy t r á
èarodìjka, vymyslet sníh, to jí
muselo dát zabrat. Nejen, āe sníh
sám o sobì má mnoho vyuāití, ale
k tomu t y de t ai ly . Z av ì s i t
rampouchy na elektrické dráty jako
perly na provázek, aby se kaādé
ráno tøpytily a probouzely v nás
nostalgii po naich dìtských letech,
kdy jsme se snaāili, aby nám k nim
pøimrzl nos. Nebo ta okenní malba,
ta je jako od mistra. Pan Mráz si
s tím dá ale záleāet, co?

To je celá hromada dùvodù, proè
by mìla nae srdce zaplesat. Ale to
nejdùleāitìjí vak pøijde aā skoro
na konec. No jo, dáreèky se prostì
neomrzí a pak Nový rok a po nìm
rychle do koly.
P.S. Pøeji vám krásné Vánoce a
astný nový rok.
Simona Jandová, 9. roè.
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Silvestrovský výstup
na Javoøici
Místo a èas startu:

31. 12. 2012 Studená - námìstí
sv. J. Nepomuckého
1. Studená, nám. sv. Jana
Nepomuckého è. 25 v 10°° hodin
2. U ostatních tras èas startu
libovolný

Novoroèní pøípitek
na vrcholu Javoøice
ve 12.30 hodin.

Trasy:

1. Hlavní trasa
Studená  Javoøice a zpìt
(15 km) po āluté tur. zn. dále
od rozcestí Za Vrkem po zelené
2. Øásná  Javoøice a zpìt
(15 km ) po èervené tur. zn., dále
od r oz c est í Jav o ø ic k ý p o tok
po zelené
3. Mrákotín  Javoøice a zpìt
(10 km) 31. 12. 2012

Startovné:

Na vrcholu Javoøice 10 Kè
za Studenský knoflík, dobrovolný
pøíspìvek 20 Kè na akci Novoroèní
ètyølístek.
Malé obèerstvení na vrcholu zajitìno.

Výstava fotografií Evy Pilarové
V knihovnì Vlasty Javoøické ve
Studené se konala vý sta va
fotografií, které nafotila a upravila
Eva Pilarová. Kdyā jsme pøili
s naí tøídou do knihovny, paní
Jírová nám øekla nìkolik slov k této
výstav ì. N ebyly ta m j eno m
fotografie paní Pilarové, ale taky
její sestøenice Heleny tefanové,
která āije v Brnì a má v Sumrakovì
chalupu.
Paní tefanová fotila pouze
Studenou a její okolí, ale fotografie
paní Pilarové byly z rùzných koutù
svìta. Snad nejvíce fotografií je ale
z Prahy. Praāské památky, které se
krásnì vlní a hrají vemi barvami,

jsou moc pìkné. Kromì Prahy jsme
zde mohli vidìt rùzné mrakodrapy
nebo tøeba ruské kostely. Prohlíāeli
jsme si fotografie památek a mìst,
ale také krajiny z naeho okolí,
kvìtin nebo hmyzu. Fotografie,
které jsou kulaté a uprostøed je
velký barevný kvìt, jsou jako
z jiného svìta.
Snad ze vech fotografií se mi
nejvíce líbila ta, na které bylo jasnì
záøící slunce a za ním krásné
ālutoèervené èervánky.
Tato výstava se mi velice líbila,
fotografie byly moc pìkné a
zajímavé.
Alena Mastná, 8. roèník

Akce je poøádána k 33. výroèí
úmrtí spisovatelky Vlasty Javoøické,
vlastním jménem Marie Zezulková,
rozená Bareová.
Vlasta Javoøická se narodila
ve Studené 25. 3. 1890, zemøela
ve vìku 89 let 1. 8. 1979. Kromì
románù napsala mnoāství kratích
povídek do èasopisù, kalendáøù,
nìkteré romány byly zdramatizovány.
Silvestrovský výstup na Javoøici je
jiā tradiènì souèástí akcí o 
Novoroèní ètyølístek , pøi které
bud e finanè ní è á st k a 2 0 Kè
od kaādého úèastníka pøedána
na podporu pro handicapované
spoluobèany.
Poøadatelem je Obec Studená,
KÈT Telè a Mìstys Mrákotín.
Zakladatelem akce je Antonín Fuèík.
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ivý betlém
Obec Studená Vás zve na jiā
tradièní vánoèní akci ivý betlém
dne 26. 12. 2012.
Zaèátek akce v 16.00 hod.

VÁNOÈNÍ KONCERT
se bude konat 14. 12. 2012.
Zaèátek akce v 17. oo hod.
Místo konání: Základní a Mateøská kola
Studená  Komenského 446, Studená
kolní jídelna Z
Program:
Vystoupení āákù Z
Saxofonový kvartet ZU J. Hradec
vstupné dobrovolné

Autorské ètení dìtí ze Z Studená
Letos se uskuteèní jiā potøetí, a to ve ètvrtek 13. 12. od
16.00 hod. v Knihovnì Vlasty Javoøické. Jste srdeènì
zváni poslechnout si literární výtvory a zpøíjemnit tak
pøedvánoèní èas.
Dne 20.10. 2012 byl a na
marovském kopci uspoøádána
drakiáda. Slabí vítr sice moc
drakùm na rozlet nepøál, ale
zatímco ve vsi leāela mlha, kopec
se vyloupl ke sluníèku. To pøidalo
na náladì a sousedské setkání
probìhlo ve vøelé atmosféøe.
Vechny dìti byly odmìnìny
sladkostmi.
V sobotu 10. 11. 2012 jsme se
seli v KD v Marovì na tradièní
Posvícenské zábavì. K tanci a
poslechu hrála kapela Budkovanka,
která nám dodávala dobrou
náladu. Vichni návtìvníci se
shodovali, āe se zábava vydaøila.
Jiā tradiènì mnozí odcházeli aā
k ránu.

TJ STUDENÁ
poøádá dne 22.února 2013

Sportovní ples
v sále v Jilmu
Vichni jsou srdeènì zváni

14

STUDENSKÝ TEP

Podzim
Poslední dobou je toho na mì moc.
kola, rodina i kamarádi. Potøebuju
si vyèistit hlavu. Asi pùjdu na
procházku.
Vycházím z domova a pomalu se
dávám na polní cestu. Jdu polní
pìinou a rozhlíāím se kolem sebe.
Tolik barev. Je to krása. Slunce se
práv ì zatáhlo za mraky . J e
pochmurné poèasí. Vude ticho.
Okolo mì jen pole. ádný ruch
automobilù. Jenom pøíroda a já.
Procházím okolo keøíkù. Keøík se
zbarvuje pìknì do oranāova. Vítr
zafoukal. A hle, padají na mì listy.
Jdu dál. Jemný vìtøík ovívá
témìø suchou trávu, která lehce
umí. Právì jsem vela do lesa. Zem
se hemāí spadanými listy a jehlièím.
Pokaādé, kdyā nalápnu, listy a
jehlièí pode mnou jemnì zaustí.
Jdu poøád po pìin ì. A hl e,
uprostøed lesa vidím malinkatý
rybníèek. Jeho hráz je porostlá
èervenì zbarvenými keøíky. Na jedné
stranì je pìina, po které jdu. Právì
jsem slyela ābluòknutí. Asi ryba,
která vyskoèila, aby se podívala na
barvy podzimu.
Uā se blíāím ke svému cíli.
Procházím lesní pìinou okolo
rybníèku. Vìtøík si hraje s korunami
stromù. Jdu jakousi alejí. Je to velmi
uklidòující. Barvy podzimu mì vábí
a já jsem v údivu. Jsem tady. U
krásné lesní studánky. Protéká tudy
prùzraèný pramen. Voda plouchá o
kamínky. Její barva je køiálovì
èistá. Uāiju si tohoto ticha a za chvíli
se vrátím domù.
Jsem krásnì odpoèatá. I takto
krátká procházka udìlá divy, zvlá
na podzim.
Sára Kroupová, 8. roè.

Právní poradenská
èinnost
Obec Studená zavádí
od 1. 1. 2013 bezplatnou
právnickou poradenskou
èinnost. Sluābu pro obèany
bude zajiovat
Mgr. Jaroslav Novák
kaādou støedu
od 15  17 hodin
na OÚ ve Studené.

Podzim
Ty mùj milý podzime,
proè bloudí po té krajinì?
Moøe vlatovek se dává na cestu,
dále plyne proud èasu.

Beseda o kníāce Dobrodruāství
kapøíka Metlíka v Knihovnì Vlasty
Javoøické.

Klidné, spokojené Vánoce,
zdraví a úspìný celý nový rok
pøeje OS ODS.

iré pole
okolo je.
Rybník je jako nebe modrý
a já hledím na obzory.
Rybník eptá,
to je krása.
Listí padá ze stromù
a já rychle pospíchám domù.
Nikola teflová, 9. roè.

Volejbalový turnaj smíených druāstev
Oddíl volejbalu ve Studené
poøádal dne 22. záøí 2012 jiā 10.
roèník volejbalového turnaje
smíených druāstev o Putovní
pohár. V letoním roce se turnaje
zúèastnilo 7 druāstev: z Daèic,
Znojma, Jindøichova Hradce, Prahy
a Studené.
Bohuāel nám letoní rok nepøálo
poèasí, a tak jsme museli turnaj
odehrát ve sportovní hale
v Poèátkách. Ale i kdyā nás
organizace stála více sil, turnaj se
uskuteènil a probìhl ve sportovním
duchu, s dobrou náladou a
volejbalovým nadením. Vechna
druāstva bojovala o co nejlepí
umístìní a nakonec se vyhrát poprvé

v tomto turnaji podaøilo druāstvu
z Jindøichova Hradce. Jsme rádi, āe
se nám letos opìt podaøilo turnaj
uskuteènit a zároveò dìkujeme
sponzorùm, a to firmì Mefisto,
cukrárnì árka a Obci Studená.
Píanová, Hembera

První vánoèní trhy
Dne 30. 11. 2012 se uskuteènily 1.
vánoèní trhy ve Studené. Za zvuku
koled byl slavnostnì rozsvícen
vánoèní stromek. Po rozsvícení
stromku celé námìstí zalila krásná
vánoèní atmosféra. Ve vzduchu byla
cítit jemná vùnì svaøáku a punèe,
které se pøipravovaly v jednom ze
stánkù. Na trhu byly k vidìní
stánky s keramickými výrobky,
náunicemi a pøívìsky z FIMO
hmoty a výrobky, které dìlaly dìti
z mate ø s ké  ko ly . Li dé s e
zastavovali u stánkù s ozdobnými
perníky, adventními vìnci, biāuterií,

medovinou, krajkovanými andílky,
voòavými mýdly a spoustou
dalích ruènì vyrábìných vánoèních dárkù.
M y j s m e p r o dá v a ly ve
stánku výrobky z keramického
krouāku a ze kolní druāiny 
keramické svícínky ve tvaru hvìzd,
rybièek, zvonkù a andílkù. Dále pak
vyívané rybièky, lucernièky a
ozdoby na stromeèek. Moc se nám
tam líbilo a tìíme se na pøítí
vánoèní trhy ve Studené.
Markéta Mrkvová
Tereza Mayerová, 8. roèník
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Spící krajina

Mám ráda to období, kdy se krajina
schová pod snìhovou pøikrývku, a já mohu
pozorovat kouzla paní Zimy. Nadenì se
procházím krajinou, která se tøese zimou,
chytám tanèící vloèky a myslím na Vánoce.
V tìchto chvílích si vìtinou pøipadám jako
hloupé malé dítì, které proāívá svou první
zimu. Tichá, spící pøíroda mé mylenky vak
obvykle rozptýlí a já se vracím domù
omámená kouzly paní Zimy.
Doma si s hrnkem horké èokolády sednu
k oknu a fascinovanì (moāná i s otevøenou
pusou) hledím na ornamenty, které mráz
vytváøí pøed mýma oèima. Pøiznávám, āe v
této dobì mì povìtinou postihne tvùrèí
nálada, a tak stejnì jako kdyā jsem byla ve
kolce, vystøíhávám vloèky z papíru a
lepím si je na okna. Chci mít zkrátka zimu
poøád nablízku.
Mé nadení (bohuāel) netrvá vìènì, a tak
se po Vánocích èasto pøistihnu, jak sním o
jarním slunci a myslím na vùni èerstvì
natrhaných kvìtin. Øeknìte mi, proè
vādycky chci to, co nemohu zrovna mít? Proè
teï, dvacátého prvního listopadu sním o
snìhu a v zimì sním o jaru? Proè jednou
nemohu být spokojená s tím, co mám?
Je dno u by c h c ht ì la z a āí t r ad o s t
z ledového plátì silnic v ten správný,
kouzelný okamāik. Pøejít s úsmìvem èasté
karamboly a rampouchy na mokrých
vlasech s tím, āe je pøeci zima. Zkrátka uāít
si ten kouzelný zimní èas a pøi roztávání
snìhu si øíct: Má milá Zimo, díky za
vechno.
Klára Dvoøáková, 9. roè.

Pøíjemné proāití vánoèních svátkù
a v novém roce 2013 hodnì zdraví,
spokojenosti a pohody Vám pøeje
redakèní rada.
Vernisáā Evy Pilarové

Beseda s Hanou Babèanovou
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Buchtování

Dýòování

Jarmark

Vánoèní trhy
Otevøení dopravního høitì

Studenský
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