Studenský
èíslo 1 / 2013

INFORMAÈNÍ A REKLAMNÍ ZPRAVODAJ

Z jednání zastupitelstva Obce Studená
24. zasedání zastupitelstva se
konalo 26. 11. 2012
Zpráva o èinnosti orgánù obce
informovala: dne 31. 10. 2012
probìhlo jednání se zástupci Policie
ÈR ohlednì pùsobení ve Studené.
Dále probíhala jednání ohlednì
ceny vodného a stoèného ve
Studené pro rok 2013 a se Správou
a údrābou silnic ohlednì opravy
silnice smìrem na Horní Pole. Ze
zpráv o èinnosti výborù: finanèní
výbor mìl na programu projednání
rozpoètové zmìny, pøedseda výboru
doporuèil rozpoètovou zmìnu
schválit, zdravotnì sociální výbor
mìl na programu pøidìlení volného
bytu v èp. 26. V dalím jednání
pøedsedající navrhl schválit zøízení
právnì poradenského místa
v prostorách obecního úøadu,
poradenskou èinnost bude
zajiovat pan Mgr. Jaroslav
Novák v rozsahu 2 hodin týdnì
od 1. 1. 2013. Dále bylo navrāeno
zapojení obce v rámci mikroregionu
Daèicko do Programu obnovy
Silvestrovský výstup na Javoøici

venkova, opatøení s názvem
Oprava sakrálních staveb. Dalí
jednání se týkala prodeje pozemkù.
ádosti organizací o pøíspìvky
na èinnost byly schváleny.
Pøedsedající navrhl podpoøit výzvu
Zastavte dokonèení II. fáze
reformy veøejné správy, které má
pomoci k zastavení ruení matrik a
stavebních úøadù, a tím vzdalování
sluāeb obèanùm.
25. zasedání zastupitelstva se
konalo 17. 12. 2012
Zpráva o èinnosti orgánù obce
informovala: dne 28. 11. 2012 byl
na námìstí postaven a ozdoben
vánoèní strom, pod kterým
probìhly 30. 11. 2012 vánoèní trhy,
které zorganizovala komise pro
práci s mládeāí a dìtmi, dále
probíhala jednání a kompletace
dokumentù k podání āádosti o
dotaci na vybudování chodníku
v ulici L. Svobody. Ze zpráv o
èinnosti výborù: finanèní výbor mìl
na programu projednání rozpoètové

zmìny, kterou pøedseda výboru
doporuèil ke schválení, kontrolní
výbor mìl na programu kontrolu
plnìní usnesení zastupitelstva,
bylo konstatováno, āe jsou
prùbìānì plnìna. Dále byli
pøítomní seznámeni se zprávou
z dílèího pøezkumu hospodaøení
obce za rok 2012, kulturní výbor
projednal blíāící se spoleèenské
akce a jejich zajitìní. Zdravotnì
sociální výbor mìl na programu
pøidìlení volného bytu v èp. 24.
V dalím jednání pøedsedající
navrhl schválit hospodaøení obce
v I. ètvrtletí roku 2013 dle
rozpoètového
provizoria.
Místostarosta informoval o
uèinìných krocích v zamýlení
zateplení budovy obecního úøadu.
Pøedsedající dále navrhl schválit
ceník poskytovaných sluāeb Obcí
Studená platný od 1. 1. 2013. Dalí
jednání se týkala prodeje pozemkù.
Byl rovnìā schválen plán práce
zastupitelstva Obce Studená na I.
pololetí roku 2013.
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Silvestrovskému výstupu na Javoøici vládla dobrá nálada
a sluneèné poèasí
15.roèníku Silvestrovského výstupu na Javoøici se zúèastnilo
5" 300 návtìvníkù. Na slavnostní

pøípitek pøili pøítomné pozdravit
èelní pøedstavitelé kraje Vysoèina a
Jihoèeského kraje.

Za Kraj Vysoèina:
Ing. Bc. Hyský Martin  èlen rady,
RNDr. Milo Vystrèil  senátor, Mgr.
Roman Fabe  starosta Mìsta Telè.
Za Kraj Jihoèeský:
Ing. Stanislav Mrvka  èlen rady
a" starosta Mìsta Jindøichùv Hradec,
Ing." Vlastimil tìpán  starosta
Mìsta Daèice.
Za poøadatele:
Vítìzslav Nìmec  starosta Obce
Studená, Miroslav Poāár  starosta
Mìstyse Mrákotín, Vladimír Mazal 
KÈT Telè, zakladatel silvestrovského
výstupu Antonín Fuèík ze" Studené.
Obèerstvení pro" úèastníky
výstupu zajistili hasièi ze" Studené
a" Horního Pole spolu s" èleny KÈT
Telè. Úèastníci výstupu si mohli
zakoupit pamìtní knoflík a" také
podpoøit zakoupením Novoroèního
ètyølístku
handicapované
spoluobèany.

Slovo starosty
Váāení spoluobèané, dovolte,
abych Vás v tomto prvním vydání
Tepu pozdravil, podìkoval za
spolupráci v minulém roce a
vyjádøil pøání, aby i letoní rok
probìhl pro kaādého z nás úspìnì
a proāili jsme jej ve zdraví. Konec
minulého roku probìhl ve znamení
oslav vánoèních svátkù. Musím øíci,

āe vechny akce spojené s tìmito
oslavami probìhly za veliké úèasti
divákù. Jednalo se hlavnì o vánoèní
trhy a ivý betlém. Musím tímto
jetì jednou podìkovat vem, kdo se
podíleli na jejich organizaci. Rovnìā
Silvestrovský výstup na Javoøici se
vydaøil a letoního 15. roèníku se
zúèastnilo 5300 úèastníkù. Prosinec

ale nebyl jenom ve znamení oslav.
Bylo tøeba sehnat potøebné
podklady na podání āádosti na
výstavbu chodníkù v ulici Ludvíka
Svobody (k Jilmu). Nakonec se ve
povedlo a āádost o dotace byla
podána 2. ledna 2013. Nyní
nezbývá neā doufat, āe bude kladnì
vyøízena.
Na pozvání paní Evy Dvoøákové,
øeditelky azylového domu, jsem
s panem místostarostou navtívil
setkání seniorù Vltavotýnska,
které se konalo v sále sokolovny
v Týnì nad Vltavou. Setkání bylo
opravdu nádherné, jistì i nákladné
a èlovìk musí obdivovat paní
øeditelku, s jakým elánem pøekonává vechny pøekáāky, aby
mohla nejen takováto setkání
organizovat. Jedná se ale i o
zajiování prostøedkù pro oba
azylové domy jak ve Studené, tak
v Husinci. Vím, āe není snadné tyto
prostøedky sehnat.
Dále probìhlo jednání s Ing.
Holickým, øeditelem AVE. Pro
letoní rok bude zvýena cena za
obsluhu popelnice.
(Pokraèování na dalí stranì)
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Ze zastupitelstva
(Pokraèování ze str. 1)
Pøedsedající informoval, āe
v celkovém poøadí obcí Jihoèeského
kraje ve tøídìní odpadu je nae obec na
5. místì.
26. zasedání zastupitelstva se
konalo 21. 1. 2013
Zpráva o èinnosti orgánù obce
informovala: probìhlo jednání
ohlednì zmìny zpùsobu vytápìní
budovy obecního úøadu, dále se
zástupcem televize, která má pro
obec natáèet a vysílat reportáāe.
24 .12. 2012 a 26. 12. 2012 se konal
v Horním Bolíkovì a ve Studené
ivý betlém. 31. 12. 2012 se
uskuteènil 15. roèník výstupu na
Javoøici, úèastnilo se cca 5 300
úèastníkù. Zapoèaly práce na
kompletaci odradonovací stanice ve
Svìtlé, uskuteènila se Tøíkrálová
sbírka, pøi které bylo vybráno
37 134 Kè. Zapoèala první jednání
ohlednì zateplení Z Studená. Ze
zpráv o èinnosti výborù: finanèní
výbor mìl na programu projednání
dodatku rozpoètové zmìny, kterou
doporuèil ke schválení. V dalím
jednání pøedsedající navrhl schválit
kalkulaci ceny vodného a stoèného
na rok 2013, které bez DPH zùstává
na stejné úrovni s loòským rokem.
Dále bylo navrāeno schválit vypsání
výbìrového øízení na dodavatele
akce s názvem Zateplení
obvodového plátì a výmìna oken
objektù areálu Z Studená a
souèasnì schválit hodnotící komisi
pro hodnocení nabídek výbìrového
øízení na tuto akci. Dalí jednání se
týkala prodeje a pronájmu
pozemkù. Byl schválen pronájem
nebytových prostor v budovì èp.
310 a pronájem nebytových prostor
v budovì èp. 311. ádosti
organizací o pøíspìvky na èinnost
byly schváleny. Místostarosta
J. Rod podal zpøesòující informace
o pravdìpodobnì získaných dotacích
na tento rok  kompostárna,
zateplení Z, zametací vùz, chodník
v ulici L. Svobody.
Mgr. J. Kejval

Uzávìrka pøítího èísla
TEPU je
15. kvìtna 2013.
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Slovo starosty
Cena za skládkování zùstane
nezmìnìna, a to z dùvodu, āe jsme
jedním ze zakladatelù ekoskládky.
Tím chci poukázat na fakt, āe u jiné
spoleènosti, jako napø. ASA,
bychom nemohli získat lepí cenu.
Pravdou je, āe ceny za skládkování
odpadu se budou pro obce zvyovat.
Pokud zùstanu jetì u odpadù,
poāádali jsme o dotace na
kompostárnu. V loòském roce jsme
dotace nezískali, ale v letoním je
jiā pøislíbena. Protoāe se pøipravuje
zákon, podle kterého budou muset
mít obce potvrzení o likvidaci
bioodpadu,je tato investice velice
prozíravá. Pro nás obèany to
pøinese moānost získání, jak
doufám, kvalitního kompostu na
zahrádky. Jednání o cenì vody
probíhala v podstatì dva mìsíce.
Výsledek je nakonec takový, āe cena
vodného a stoèného se na letoní
rok nemìní. Dále jsem jednal se
zástupci spoøitelny. Byl jsem
ujitìn, āe poboèka ve Studené
zùstává a bankomat také. Jsem
rád, āe hodnocení poboèky dopadlo
dobøe, protoāe nevím, jak by to
vypadalo, pokud by zde poboèka
nebyla a nebyl by zde ani
bankomat.
Policie ze Studené odela a
nastupuje sluābu v Jindøichovì
Hradci. Nastává otázka vyuāití
policejní sluāebny. Pro veøejnost
je zde vyhrazena kaādá støeda
12 - 14.30 hod. Jinak se zde stavují
policisté pøi øeení místních
problémù. Mohu øíci, āe nedolo ke
slibovaným nástupùm policistù do
sluāby pøímo ve Studené, auto zde
tím pádem také nemají a tìch, co
znají místní pomìry, zùstalo
āalostnì málo. Pokud tedy má
nìkdo problém, jediné východisko
je volat 158.
Radostnìjí zpráva je, āe
zaèátkem ledna pan Jiøí Fogl dovezl
novou sanitu. Sanita je postavena
na míru a své místo zde má i
schodolez, který byl zakoupen
z veøejné sbírky. Vìøím, āe bude
dobøe slouāit nám vem.
Zaèátkem roku bude dokonèena i
odradonovací stanice ve Svìtlé.
První zkouky se ale posunou na
jaro. Potrubí vodovodu je staré a
nevíme, zda tlak z èerpadel vydrāí.

Proto v pøípadì poruchy bude
oprava na jaøe lépe odstranitelná. I
letos probìhla jiā tradièní
Tøíkrálová sbírka. V letoním roce
bylo vybráno 37134 Kè. Je to
nejvìtí èástka za poslední roky. Je
tøeba podìkovat jak dárcùm, tak
vem koledníkùm a organizátorùm
této akce.
V jarních mìsících zahájíme
práce na zateplení koly a výmìnu
støechy na prvním stupni.V souèasné dobì probíhá výbìrové øízení
na zhotovitele stavby. Zateplení
bude èásteènì hrazeno z dotace,
celá oprava støechy bude
financována z vlastního rozpoètu.
Dokonèení celé akce by mìlo být
v polovinì srpna.
Dalí radostná zpráva byla o
získání dotace na zametací vùz.
Jedná se o vozidlo pouāitelné na
zametání ulic a chodníkù. Na toto
vozidlo plánujeme do budoucna
pøikoupit z vlastních zdrojù jetì
nástavbu na zimní údrābu
chodníkù. Je to hlavnì z dùvodu
dosluhujícího stávajícího vozového
parku.
Jsem rád, āe jsme zavedli novou
sluābu pro obèany, a to právní
poradnu, kde se mohou obèané
bezplatnì poradit o svých
problémech s Mgr. Jaroslavem
Novákem. Rovnìā v azylovém domì
je novì obsazeno místo sociálního
pracovníka a je zde moānost
bezplatnì získat pomoc v oblasti
sociálních vìcí.
Jetì mi dovolte podìkovat
vem, kdo se podíleli na zajitìní
obou kol prezidentských voleb
na jejich bezproblémovém prùbìhu.
Poslední informace je o zmìnì
v lékárnì. V lékárnì konèí pan
Mgr. Jiøí Hurt, který odchází do
dùchodu, a nastupuje zde paní
Mgr. Blanka Hanslbauerová. Jsem
rád, āe lékárna u nás i nadále
zùstává v provozu a obèané si
mohou léky vyzvednout pøímo po
odchodu od lékaøe. Chtìl bych také
panu Mgr. Jiøímu Hurtovi podìkovat za dosavadní provozování
lékárny a popøát mu hodnì zdraví
do dalích let.
Nìmec Vítìzslav
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Naposled
Simona Jandová

VÝSLEDKY PREZIDETSKÝCH VOLEB VE STUDENÉ

Láska je jako andìl,
co má svá køídla,
taktéā je ïábel,
co tváøe své støídá.
Poprvé, co spatøila jsem tebe,
myslela jsem, āe jsi spadl z nebe,
uā se mi párkrát o tobì zdálo,
ale stále to pro mì bylo moc málo.
Líbil se mi tvùj úsmìv,
co zahøál mì na dui,
líbil se mi tvùj pohled,
co srdce mi rozbuil.
Pak sis ale nael jinou,
a je to tedy tvojí vinou!
To tys mi do srdce nùā vrazil,
A sebevìdomí mi tím srazil.
A nakonec jsem ti chtìla øíci:
Tak jako rybník má svoje ryby,
tak i mùj diktát není bezchybný,
tak jako slunce má svoje nebe,
tak já jsem milovala
pouze jen tebe!

Láska
Veronika Øíhová
Láska je krásný cit,
pro lásku musí āít.
Krásné chvilky pod hvìzdami,
kdyā budeme spolu sami.
Jen s naimi pøedstavami,
svìt zatoèí se jen s námi.
Pùjdeme spolu do øíe lásky
a ty z lásky
natrhá mi sedmikrásky.
Má láska jsi jen ty,
tvé vlásky, oèi, rty.

Odchod
Petr Tichý
e mám ji rád, nevìøí,
vìci mi uā háāe ze dveøí.
Láska je nìkdy podivná,
kaādý se v ní hned nevyzná.
Láme mi srdce a ty to ví,
jenāe uā mi nikdy nic nepoví.
Balím si vìci, odcházím pryè,
málem bych zapomnìl vrátit klíè.

Informace ze koly
Dne 7. 2. 2013 probìhl zápis do
prvního roèníku. U vchodu do
budovy na budoucí koláky a jejich
rodièe èekaly kolní dìti pøevleèené
za postavy z pohádek èi dìtských
pøíbìhù. Spoleènì vichni li do
tøíd, kde probíhal zápis. Pøi
rozhovoru a plnìní úkolù si uèitelé

Pozvánka na
pøednáku
astrologa
Milana Gelnara
Knihovna V. Javoøické
ve Studené
4. 4. 2013 od 16.00 hod.

vímali vech projevù dítìte, aby
mohli posoudit zralost dítìte na
kolu. Nebyli na to vak sami,
protoāe souèástí týmu byla téā paní
uèitelka z M, která dìti zná a
pomáhala s posuzováním kolní
zralosti.

Bylo zapsáno 32 dìtí a s nìkterými rodièi bylo dohodnuto, āe se
jetì poradí o kolní zralosti s
psychologem. Je pravdìpodobné, āe
napø. dvì dalí dìti budou do koly
doporuèeny. Pro vyí poèet āákù
z nich budou vytvoøeny dvì tøídy.
L. Hrbek

Galanterie
Jana Dvoøáková
sbìr prádla do èistírny
galanterní a dárkové zboāí
rybáøské potøeby
zakázkové ití
originální taky
GALAJANA
Tìíme se na Vai návtìvu!
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Dopis od Èeské boxerské asociace, SK Boxing Tøeboò  tréninkové
støedisko mládeāe
Váāený pane starosto,
obèan vaeho mìsta Adam
Kolaøík (nar. 16. 8. 1993) vzhledem
ke svým studijním povinnostem
(støední rybáøská kola) zaèal od
záøí 2010 navtìvovat oddíl boxu
(tréninkové støedisko mládeāe) v
Tøeboni, kde svým kamarádským a
poctivým pøístupem velmi brzy
splynul s# nároèným sportovním
prostøedím. Tento individuální
sport svoji nároèností mùāe
výkonnostnì dìlat jen èlovìk s
vysokou morálnì volní vlastností a
osobní stateèností. Tato kritéria
Adam plnì splòuje.
Po pùlroèní pøípravì zaèal
závodit v# nejniāí výkonnostní
kategorii juniorské ligy v# super
tìāké váze (+ 91 kg), kde se pøes

výteèné výsledky propracoval aā ke
kvalifikaci o Mistrovství ÈR v#boxu
do Svitav v#r. 2011. Zde nenael
pøemoāitele, vechna svoje utkání
vyhrál pøed limitem (KO a RSC) a
získal titul Mistra ÈR spolu se svým
oddílovým kolegou P. Jiráèkem.
Zaslouāil se tak o historické
prvenství oddílu, kdy jsme celkovì
jako oddíl skonèili na 1. místì v ÈR.
SK Boxing Tøeboò postoupil do 1.
celostátní ligy seniorù v boxu a byl
vøazen do moravské skupiny
spoleènì s O-Porubou, KO Brno, BC
Ostrava a Jihomoravským
regionem  Brno, Znojmo, Kromìøíā.
V# souèasné dobì je ná oddíl na
spoleèném prvním místì s# BC
Ostravou. Adam Kolaøík startuje za
oddíl v# tìāké váze (do 91 kg) a

dosud āádný svùj ligový zápas
neprohrál.
Závìrem této informativní
retrospektivy jetì dokresluji jeho
ostatní dosaāené úspìchy. Adam je
vítìzem mezinárodního Evropského
turnaje
mládeāe,
vítìzem
mezinárodního turnaje v polských
Katovicích a dánském Esbjorgu.
Je èlenem irí prezentace ÈR
v# tìāké váze. Nìkolikrát úspìnì
reprezentoval v rakouském Welsu.
Je dobré mít v tak malé obci
svého obèana, který svým pøíkladem
a úspìným vystupováním ve
vrcholovém sportu ukazuje ostatní
zdejí mládeāi moānost vysoké
sportovní úrovnì. Je pøíjemné vìdìt,
āe vedení mìsta o této skuteènosti ví
a dokáāe ji hodnotit.

Úpravna vody ve Studené má novou technologii
Potøeba stabilní kvality vody pro
potravináøský prùmysl i snaha o
zlepení jejích chuových vlastností
vedly vedení obce k" rozhodnutí
rekonstruovat úpravnu vody. V
rybníce Karhov, ze kterého se bere
voda pro dalí úpravy, se od 70. let
minulého století výraznì zhorila
její kvalita. Dochází k" nárùstu
obsahu organických látek a
manganu, který se zejména
v"období prudkých deù a dalích
extrémních výkyvù poèasí dále
zhoruje, øíká místostarosta Josef
Rod.
Právì proto byla rekonstrukce
úpravny, která zaèala v" létì
loòského roku, zamìøená na lepí
odstraòování organických látek
(pøeváānì huminového charakteru)
a manganu. Ty totiā negativnì
ovlivòují chu vody a navíc mangan
mùāe zpùsobovat ve vodovodní síti
nerozpustné sraāeniny. Akce byla
financována z"obecního rozpoètu,
tedy bez pomocí dotaèních titulù a
její výe byla 1 milion korun,
upøesnil starosta obce Vítìzslav
Nìmec.
Stavba zahrnovala úpravy na
stávajících pískových filtrech.
Konkrétnì se jednalo o jejich

utìsnìní a zmìnu uspoøádání,
stejnì tak jsme zmìnili uspoøádání
akumulaèních nádrāí, upøesnila
Olga tíchová. Doplnìním o
potøebné trubní rozvody, dávkovací
soubory chemikálií èerpací stanice
se z"jednostupòové úpravy pitné
vody stala úèinnìjí dvoustupòová
a to vèetnì cíleného odstraòování
manganu.
Po více neā pùlroèním provozu
mùāeme zhodnotit, āe kvalita

dodávané vody se výraznì zvýila.
Na odtoku vody z úpravny bylo
dosaāeno sníāení koncentrace
organických látek o 31 % a manganu
o 68 %., doplòuje vedoucí provozní
oblasti Východ spoleènosti Èevak
Olga tíchová. Také klesla zbytková
koncentrace hliníku, který se do
vody pøidává jako koagulaèní èinidlo
pro odstranìní organických látek.

6

STUDENSKÝ TEP

INFORMAÈNÍ PANELY PRO MÌØENÍ RYCHLOSTI VOZIDEL
VE STUDENÉ
900" tisíc aut. V" prùZastupitelstvo Obce
mìru jde o 75 tisíc aut za
Studená se na základì
mìsíc, 2500 aut za den a
pøipomínek
obèanù
105 aut za hodinu.
rozhodlo zakoupit a
Pøièemā v" letních mìinstalovat 3 ks panelù s
sících je provoz vādy
okamāitým
mìøením
vìtí (104 tisíc aut za
rychlosti vozidel.
Dva
panely
byly
Graf 1 - Frekvence prùjezdu aut v závislosti na denní mìsíc, 3600 aut za den)
a v" zimních mìsících
instalovány na vjezdech do
hodinì. Silnice 1/23 Telè, J. Hradec
mení (58 tisíc aut za
Studené na silnici I/23
mìsíc, 1935 aut za den).
Èeské Budìjovice - Brno.
Z" grafù uvedených
Tøetí panel je umístìn na
níāe je patrné, āe
vjezdu do Studené, smìrem
nejvìtí frekvence aut je
od Domaína.
Náklady na zakoupení a
mezi 15. a 16. hodinou, a
to jak na silnici I/23
umístìní 2 ks panelù na
Graf 2 - Poèet aut v závislosti na rychlosti vozidel. Silnice (Telè, Jindøichùv Hrasilnici I/23 byly 189 698 Kè.
dec) tak i na silnici
Náklady na zakoupení a 1/23 Telè, J. Hradec
(II/409, Domaín).
umístìní 1 ks panelu na silnici
II/409 byly 63" 600 Kè, vìtina této prùjezdu obcí. Tato zaøízení jsou Dnem, kdy jezdí nejvíce aut, je pátek
èástky vak byla proplacena schopná mìøit rychlost projíādìjících a dnem, kdy jezdí nejménì aut, je
z" dotace, o kterou spoleènì āádaly vozidel a provádìt vyhodnocení nedìle. Z" grafu je také patrné, āe
dopravní situace.
vìtina øidièù dodrāuje stanovenou
obce Mikroregionu Daèicko.
Zajímavým údajem je jistì rychlost 50 km/h ±20 km/h.
Cílem je docílit niāí rychlosti
projíādìjících vozidel, a tím zvýit vytíāenost silnice I/23 v" obou
bezpeènost silnièního provozu pøi smìrech. Za rok zde projede bezmála
Bc. Marek Stránský

Mateøská kola
Letoní kolní rok je v mateøské
kole trochu jiný neā roky minulé,
protoāe máme ètyøi tøídy.
Poāadavek rodièù na umístìní dìtí
do M byl výraznì vyí, neā je
stávající kapacita M i po udìlení
výjimky o navýení poètu dìtí ve
tøídách. Proto bylo vyjednáno
zøízení jedné polodenní tøídy
v základní kole. V této tøídì jsou
vìtinou dìti, které pùjdou pøítí
rok do první tøídy. Je jich v ní
zapsáno 16. Ve tøech tøídách
v budovì M je zapsáno po 28
dìtech. Tøídy jsou pojmenovány od
nejmeních: Zajíèci, Koátka,
Vèelièky a Brouèci. Jako pokaādé na
zaèátku kaādého roku nám
pøipadalo, āe vysoké poèty dìtí
budeme zvládat obtíānì. Vādy nám
leāí na srdci hlavnì bezpeènost dìtí,
ale i potøeba individuálního
pøístupu k dìtem, zvlátì tìm, které
pøily do kolektivu z rodinného
prostøedí novì, ale i dìtem se
specifickými
vzdìlávacími
potøebami. Zvlá, kdyā pøilo novì
36 malých dìtí. Hned od prvních

dnù bylo tøeba vytváøet a upevòovat
pravidla souāití v kolektivu, rozvíjet
hygienické návyky, sebeobsluāné
úkony, potýkat se s adaptaèními
tìākostmi nìkterých malých
uplakánkù, nìkdy lehce, obèas hùø,
to ve pøi standardní výchovnì
vzdìlávací práci, která vychází
z naeho kolního vzdìlávacího
programu.
Probírali
jsme
integrované bloky kopírující roèní
období (od seznamování se s novými
kamarády, uèitelkami, prostøedím
koly, stìhovavých ptákù,
houbaøení, ovoce, zeleniny, rozmarù
poèasí, podzimních pøírodnin,
adventního èasu aā po pøípravu na
zápis do Z), to ve zpracováno
rozumovì, výtvarnì, hudebnì,
literárnì, dramaticky, pracovnì,
s dùrazem na pohybové vyāití i
potøebu dìtí co nejvíce si vyhrát. Pøi
kaādodenní dobøe zorganizované
práci ve zvládáme, protoāe
prùmìrná docházka dìtí je
pøijatelná. Pøedkolní vzdìlávání
d o p l ò u j e m e p ø í l e ā i t o s t n ì d ivadelními pøedstaveními v M,

nauènými poøady  mìli jsme o
hudebních nástrojích a o
zvíøátkách. V adventním èase jsme
nacvièili vánoèní besídky a dìti
vystupovaly na akcích poøádaných
obecním úøadem  na vítání
obèánkù a na vánoèním koncertu.
Za první pololetí tohoto kolního
roku jsme zaznamenali individuální
pokroky u vech dìtí, u malých staèí
uā jenom to, āe si v M zvykly a tìí
se kaādý den na paní uèitelky, vìtí
dìti jsou samostatnìjí v hygienì,
stolování a sebeobsuze a nejstarí
dìti jsou pøipravené na roli kolákù.
Pøi tom umí básnièky, písnièky,
taneèky, kreslí a malují, umí
vyprávìt, ukládat hraèky a
pomùcky na své místo, pracovat
s rùznými materiály podle pokynù
uèitelek. U nìkterých dìtí jsou
problémy s výslovností. Jejich
rodièe byli upozornìni na øeení
problému prostøednictvím klinické
logopedky. V M je provádìna
spoleèná logopedická prevence.
Jitka Havlíková
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Informace z knihovny
V" únoru zorganizovala knihovna dvì cestovatelské besedy. V
jedné jsme navtívili Norsko a jeho
oblast Nordkapp, kde se setkávají
vody ètyø moøí. Tuto cestu podnikl
stopem mladý cestovatel Vojtìch
Trèka, který k"nám na besedy jezdí
jiā témìø pravidelnì. Pøi druhé
besedì jsme se trochu ohøáli,
vycestovali na rovník s" rodinou
paní Babèanové a dozvìdìli se, jak
postavit vejce na pièku.
V" bøeznu se v" knihovnì
uskuteèní výstava k pøipomenutí
studenského rodáka malíøe,
sochaøe a ilustrátora Miloe
Satrapy, který své nadání nemohl
bohuāel rozvíjet dlouho, protoāe
zemøel ve vìku 25 let. Vernisáā k
této výstavì bude ve støedu 6. 3. od
17.00 hod.
V" dubnu nás navtíví jiā v
minulém vydání Tepu avizovaný
astrolog Milan Gelnar, jeho
pøednáka se uskuteèní ve ètvrtek
4. 4. od 16.00 hod. v" knihovnì.
Letoní Noc s" Andersenem bude
v" pátek 5.4. od 17.30 hod.,
pøihláky si mohou dìti vyzvednout
v" knihovnì, nebo v" druāinì Z
bìhem bøezna.
Jak se èetlo v"roce 2012?
Dalí informaci bych vìnovala
struènému pøehledu kníāek, nebo
jejich autorùm, které jsou ètenáøi
nejāádanìjí. Stále platí, āe novì
koupené knihy lze snadno najít v
katalogu knihovny na webových
stránkách Obce Studená pod
knihovnou v" záloāce on-line
katalog, odkaz seznamy a
novinky. K dispozici je i podrobný
návod, jak s" ním pracovat. Kdo
nemá internet, mùāe se na āádanou
knihu doptat v knihovnì. Pokud
knihovna titul nemá ve svém fondu,
objedná jej v"jiné knihovnì, tato
sluāba je zdarma s" výjimkou
odborných knih z" vìdeckých
knihoven, zde se platí potovné
50 Kè. V loòském roce pøibylo do
knihovny 450 nových titulù a
knihovna má kaādý rok na jejich
poøízení, vèetnì pøedplatného
periodik, èástku 75"000 Kè.
Detektivky:
Nesbö
Jo
(Snìhulák ), Theorin Johan (Mlhy
Ölandu ), Adler  Olsen (Vzkaz v
láhvi ), Kepler Lars (Svìdkynì

ohnì
), Sandford John (Krvavá
pomsta ), Slaughter Karin
(Podlost
), Persson Lief (Mezi
touhou léta a chladem zimy), èeské
z edice Pùvodní èeská detektivka od
rùzných autorù
Historické romány: Vondruka
Vlastimil (Pøemyslovská epopej,
Letopisy královské komory ),
Hanibal Jiøí, Erickson Carolly,
Vandenberg Philip (Koperníkova
kletba), Bøezinová Anna
Romány pro āeny: Keleová 
Vasilková Táòa, Váòová Magda,
Monyová Simona, Jakoubková
Alena, Körnerová Hana, James,
A.L. (Padesát odstínù edi), Roberts
Nora, Fielding Joy, Matragi Blanka
(Jedu dál)
Dobrodruāná literatura: Rollins
James (Ïáblova kolonie ), Smith
Wilbur (elma, Kopí osudu
),
Berry Steve (Kolumbova záhada )
Nauèná literatura: ulc Jiøí
(Zrádci
), Okamura Tomio
(Umìní āít, Umìní vládnout),
imánek Leo (Kanadskou
divoèinou), míd Jan (Obrázky
z" Provence),
Doba jedová,
Pøíruèky kreslení, pletení, ruèní
práce, encyklopedie První svìtová
válka, Druhá svìtová válka,
Zbranì...
Literatura pro dìti a mládeā:
Brezina Thomas (Klub záhad
),
Gormiti  5 dílù, Pachatelé dobrých
skutkù  6 dílù, Deník malého

poseroutky  6 dílù, Rychlé ípy 
nové vydání, Ètyølístek, Upíøí
deníky  12 dílù, kola noci  8 dílù,
Vampýrská akademie  6 dílù,
Tajemství nesmrtelného Nikolase
Flamela  5 dílù, Rachel Morgan  4
díly, encyklopedie  Hasièi,
Traktory, Auta, Dinosauøi .
Kniāní novinky
Pro dospìlé: Kaèírková Eva 
Abchazský med, Doherty P.C.  Domina, Blómkvist Stella  Hra na
pravdu, Toufar Pavel  Podvodníci
na Hradì, Bauer Jan  Poslední
slovo má ïábel, Jakoubková Alena 
Slavnosti krokodýlù, Tuèková
Kateøina  Vyhnání Gerty
Schnirch, Barker Clive  Knihy
krve (horory), Dìdictví krve  Stell
Daniele, Køiè!  Rose Karen,
Sestavte si rodokmen, Homeopatie
od A do Z, Textilní dovednosti, Uzly,
árlivost a rivalita (výchova dìtí)
Pro dìti a mládeā: Èervená
èepièka a jiné pohádky, Motýlí èas,
Uā nejsem hodná holka (pro dívky),
Pøíhody Boøka Stavitele 5, Knìāka
 Scott Michael, 3 holky na stopì 
Noc upírù
Seznam èasopisù k" pùjèení v
knihovnì: Kvìty, Instinkt, Burda,
Ná útulný byt, Praktická āena,
Zahrádkáø, Epocha, 100 + 1
zahranièní zajímavosti, Moje zemì,
Bravo
Jírová S.

Kulturní a sportovní akce leden  èerven 2013
6. 3. Vernisáā výstavy k 85. výroèí narození a 60. výroèí
úmrtí malíøe a sochaøe Miloe Satrapy  Knihovna Vlasty
Javoøické
p 8. 3. Oslava MD  Dùm s peèovatelskou sluābou, 12.00
hodin
p 23. 3. Spoleèenský veèer  KD Jilem
p 29. 3. Beseda o āivotì mezi indiány v Peru a Bolívii 
zasedací místnost OÚ
p 6. 4. Beseda s dùchodci  Jídelna Z Studená, 14.00 hodin
p 10. 5. Oslava Dne matek  Dùm s peèovatelskou sluābou
p 15. 6. Mezinárodní sraz skútrù  Zvùle 2013, zastávka
motocyklù s výstavou strojù na námìstí ve Studené od 12.30
do 13.30 hodin
p 22. 6. 5P Jana Satrapy  cykloturistická akce
p
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Dìtský karneval
V sobotu 26. ledna se v kulturním
domì v Jilmu konal dìtský
karneval, který jako kaādý rok
poøádala nae kola, konkrétnì
pracovnice z mateøské koly. S
poøádáním dìtských slavností
máme uā zkuenosti, proto víme, āe
dùleāité je, aby byly dìti pøedem ve
kolce dobøe motivované a hodnì
natìené. Proto jsme si týden
pøedem uāívali v masopustním
duchu. Vyrábìli jsme oblièejové
masky, zdobili prostory tøíd,
zkoueli tanèit v disko rytmu,
vyprávìli jsme si o lidových
tradicích. Druhým poāadavkem na
to, aby akce byla úspìná, je dobrý
neokoukaný prùvodní program.
Tentokrát jsme jako úvodní
kulturní vystoupení zvolili Duo
Jiøího Fryèe. Dva pánové,
povoláním uèitelé ze ZU v Tøeboni,
aè pùvodnì poèítali s pùlhodinovou
hudební ou, celou první hodinu
vytváøeli pøíjemnou zábavu pro dìti
i dospìlé a karneval vtipnì
rozproudili. V následujícím èase se
støídal disko tanec princezen, víl,
pirátù, kovbojù, Karkulek, koèièek,
pejskù, kapárkù a jiných krásných
masek se soutìāemi pro dìti, které
organizovaly paní uèitelky.
V neposlední øadì je také dùleāité
na karneval zajistit finanèní
prostøedky. Vādy mùāeme poèítat
s pøíspìvkem od zøizovatele koly,

Výstup na Èeloudùv
vrek 2012
Sbor dobrovolných hasièù
z Marova ve spolupráci
s Obecním úøadem v Heømanèi
uspoøádali dne 31. 12. 2012
6. výstup na Èeloudùv vrek u
Heømanèe. Jako jiā tradiènì se
zde seli obèané okolních vesnic,
aby se navzájem pozdravili a
rozlouèili se starým rokem.
Setkání zahájil ponocný
z Marova svými veri.
Starosta SDH Marov
Milo Zahálka

ale na to, abychom zajistili
obèerstvení pro dìti, zaplatili
kulturní vystoupení a mìli dostatek
odmìn za soutìāe, je tøeba oslovit i
sponzory. Jako kaādý rok pøispìli:
MUDr. V. Dvoøák, MUDr. L.
Leitgebová, Stagra, s. r. o., Progast,
s. r. o., p. Pavel Tichý, pekaøství p.
Kolmana ze Zahrádek, p. kodová
z cukrárny a pomohlo nám i to, āe
provozovatelé Jilemské hospùdky
nám poskytli prostory sálu zdarma.
Vem pøispìvatelùm touto cestou
dìkujeme. I kdyā jsme jako
poøadatelky pøípravu nepodcenily,

o osud karnevalu jsme mìly obavy.
V té dobì totiā vrcholila chøipková
epidemie. Nakonec pøilo 80 dìtí a
90 dospìlých a bylo vidìt, āe se
dobøe bavili. Vak také pøi odchodu
mnozí rodièe neetøili chválou.
Závìrem mi nezbývá, neā podìkovat
vem pracovnicím M Studená,
naim milým seniorkám p.
Melicharové a Podhrázské, které
nám pomáhají vādy, a p. L. lezingerové za to, āe toto pøíjemné
odpoledne pro dìti pøipravily.
Za poøadatelky
Jitka Havlíková
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Stolní tenisté Studené bojují na pìti frontách
Velice tìākou sezonu proāívají
stolní tenisté Sokola Studená.
V" loòském roce tøi druāstva
dokázala své soutìāe vyhrát a
postoupit do vyích soutìāí. A tým,
který hraje letos tøetí celostátní
ligu, bojuje vìtinou s" týmy z
vìtích mìst a vede si úspìnì.
Jasným cílem pøed sezonou bylo
tuto soutìā udrāet, nyní est kol
pøed koncem soutìāe pevnì doufám,
āe se to podaøilo. Nae béèko hraje
nejvyí
krajskou
soutìā
Jihoèeskou divizi a mladý tým si

vede výbornì, v polovinì soutìāe
byl ètvrtý a i nadále si vede velmi
dobøe.
Zkuený tým C hraje krajskou
soutìā a tradiènì bojuje na jejím
èele, stejnì tak jako D tým v OP.I. V
letoní sezonì jsme pøihlásili do
okresních soutìāí i druāstvo E.
Hrají v nìm nai āáci, kteøí zde
získávají své první zkuenosti v
souboji s dospìlými. A nevedou si
vùbec patnì. Dokázali jiā vyhrát
nìkolik utkání a pøítí rok to bude
jistì výraznì lepí.
Velice nás potìilo, āe se zvyuje
zájem o stolní tenis v" obci,
dùkazem toho jsou i pomìrnì
vysoké návtìvy na domácích
zápasech A týmu. Myslím, āe ti co se
pøili na ligové zápasy podívat, byli
pøekvapeni, jak dobrý se ve Studené
hraje stolní tenis. Budeme se tìit

na Vae návtìvy na naich
utkáních.
V souèasné dobì hraje v naem
oddíle 21 dospìlých hráèù a osm
dìtí. Nebudu je zde vechny
jmenovat. Zmíním jenom jednoho.
Duí naeho oddílu je Jaroslav
Novák, nestor naeho oddílu se v
tìchto dnech doāívá v plné síle
krásných 74. narozenin. Hraje
úspìnì OP.I., kde pravidelnì
poráāí o desítky let mladí soupeøe.
V loòském roce se opìt probojoval
ve své veteránské kategorii mezi
deset nejlepích hráèù v" ÈR a
úspìnì reprezentoval na MS
veteránù ve Stockholmu. Nyní se
pøipravuje na kvìtnové ME
veteránù, které se koná v
nìmeckých" Brémách. Klobouk
dolù a jetì mnoho let za zelenými
stoly pøeji tímto za celý oddíl.
Tomá Mastný

Pozdrav ponocného
úèastníkùm výstupu na
Èeloudùv vrek

a ve svìtì zavládnout mìl
spravedlivý poøádek.

Vítám Vás a chválím, āe jste na
chvíli opustili chalupy a ranèe
a pøili jste na pozvání starosty
z Heømanèe.
Mùāete se tady na kopci se
známými pozdravit
a o vem, co odnesl rok, s pøáteli
se pobavit.

Jak vidno, nestal se vak ani
tento tak potøebný krok,
èeká nás zas obyèejný, vìøme, āe
dobrý rok.
Den dnení se krátí, list poslední
se v kalendáøi chvìje,
v tom novém, a jen hezké dny
jsou,
marovský ponocný vem za
hasièe pøeje.

Mìsíce uplynulé pøináely
radosti i zlosti,
nìkdy pøímo tragédie, kvùli
lidské chamtivosti.
Hodnì lidí se otrávilo, koøalku
kdyā koupili si v zanedbaném
stánku,
ale nejen oni, prý celý svìt kvùli
Slunci mìl mít na kahánku.
Slunce vak pøiznalo Zemi svoje
dávné otcovství,
neznièilo ji, a tím padlo chmurné
Mayské proroctví.
Vìtba tato vyloāit se dá i jinak
zcela,
āe nemìla to býti s lidstvem krutá
smrtelná mela.
6. výstup na Èeloudùv vrek
Mohl to být mezi lidmi lepích
v Heømanèi, konaný dne 31. 12. 2012
vztahù zaèátek
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Blahopøejeme k výroèí 70, 75 a více let
Duben
Novotný Zdenìk, Marov
Mikoláek Jiøí, Studená
Hrbek Vladimír, Studená
Kusá Dana, Studená
Kryzan Karel, Horní Pole
Fojt Zdenìk, Studená
Kameník Jaroslav, Studená
Jiøíková Marie, Studená
Matouková Jiøina, Studená
Fiala Lubomír, Studená
Felix Jaroslav, Studená
Budíèková Marie, Studená
Kainová Boāena, Studená
indeláøová Marie, Studená
Mièková Boāena, Studená
Køikavová Eva, Studená
Rodová Marie, Studená
Kvìten
Kadlecová Magdalena, Studená
Jakoubková Marie, Studená
Vrátilová Stanislava, Horní Pole
Kryzanová Marie, Horní Pole
Èech Jan, Studená
Duek Jaroslav, Studená
Melichar Stanislav, Studená
Kopalová Jaroslava, Studená
Èechová Edeltrauda, Sumrakov
Hejdová Ludmila, Domaín
Srbová Marie, Sumrakov

Chalupníková Maria, Studená
Vopálková Marie, Studená
Augustin Jaroslav, Studená
Spielmanová Helena, Studená
Roubalová Marta, Studená
Dubská Jarmila, Studená
Syrovátková Ilona, Horní Pole
Drabálek Miroslav, Horní Pole
tìpán Antonín, Studená
Baèáková Dagmar, Studená
Chutná Kvìtoslava, Studená
Ryne Antonín, Studená
Nováková Eleonora, Studená
teflová Julie, Domaín
Rejchrt Frantiek, Horní Bolíkov
Bartuková Marta, Studená
Dvoøák Oldøich, Studená
Èerven
Nìmec Bohumír, Studená
Jiøíková Marie, Sumrakov
Filipová Marie, Studená
Felix Miroslav, Studená
Adamcová Aneāka, Studená
Koláøová Marie, Skrýchov
Drechslerová Jindøika, Studená
Geistová Boāena, Studená
Soukup Jaroslav, Velký Jeníkov
Lavièková Antonie, Studená
Horáková Zdeòka, Studená
Mítasová Zdeòka, Studená
Daniová Boāena, Svìtlá
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Beseda s Hanou Babèanovou 15. 2. 2013 "Jak postavit vejce na pièku"

Dìtský karneval

Dne 8. 2. 2013 probìhla beseda s cestovatelem Vojtìchem Trèkou o dvoumìsíèním cestování stopem pøes
Pobaltské republiky aā na norský výbìāek na Nordkapp
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STUDENSKÝ TEP

Beseda "výcarskem na kole"
s Ing. Davidem Foglem

Vánoèní koncert

ivý betlém

Studenský

Stopem na Nordkapp

Vydává Obecní úøad ve Studené, vychází 4krát roènì, pøíspìvky pøijímá vydavatel,
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