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INFORMAÈNÍ A REKLAMNÍ ZPRAVODAJ

Z jednání zastupitelstva Obce Studená
34. zasedání zastupitelstva se
konalo 30. 9. 2013
Zpráva o èinnosti orgánù obce
informovala o nejdùleāitìjích
úkolech, které byly øeeny od
posledního zasedání. Dne 31. 8.
2013 se konalo slavnostní otevøení
zrekonstruované Z, 2. 9. byli
sl avno stnì p øiv ítá ní vichn i
koláci. Ve dnech 19. - 22. 9.
navtívili nai obec zástupci
partnerského mìsta Beemster.
By l a zp ra co vá na stu die n a
v y b ud ová ní cho dn íku v u lici
Zákostelní. Dne 23. 9. bylo pøedáno
stavenitì na výstavbu kompostárny v Horním Poli. Znovu byla
opravena silnice v Olanech, èásti
Hliniata. Ve dnech 28. 9. a 29. 9.
se konal tradièní jarmark s výstavou. Finanèní výbor projednal
rozpoètové zmìny spolu s rozpoètovými opatøeními a doporuèil je
schválit. Starosta informoval
pøítomné o dodateèných stavebních
pracích potøebných k dokonèení
Modernizace ÈOV Studená. Dalí
jednání se týkalo prodeje pozemkù
v k. ú. Marov, Svìtlá a Studená.
Dále byly schváleny pøíspìvky na
poøá d án í a kc í pro dì ti a
spoleèenských akcí. Místostarosta J. Rod informoval
pøítomné o blíāícím se termínu
opravy komunikace v Horním
Bolíkovì.
35. zasedání zastupitelstva se
konalo 21. 10. 2013
Zpráva o èinnosti orgánù obce
informovala o probíhajících
pracích na výstavbì kompostárny v Horním Poli, byla
ukonèena druhá etapa opravy
komunikací v Horním Bolíkovì
a je vyhotovena studie na
vybudování chodníku v ulici

Z áko ste l ní v e S t ud e né . Je
zpracován projekt na zmìnu
vytápìní obecního úøadu a jeho
zateplení. Finanèní výbor projednal
rozpoètové zmìny a doporuèil je ke
schválení. Zdravotnì sociální výbor

schválit poøadí zájemcù. Sportovní
výbor projednával organizaci
S i l v e s t ro v s k é h o v ý s tu p u na
Jav o øi ci a ho dno ti l s i t u a c i
v jednotlivých sportovních oddílech,
kterým se daøí získávat nové,

mìl na programu pøidìlení bytu v
DPS a zastupitelstvu doporuèil

pøedevím mladé èleny. Plán zimní
údrāby pro sezonu 2013/2014
zùstává ve stejném rozsahu
jako v minulém roce. Dále
bylo schváleno pøijetí dotace
od Státního fondu āivotního
prostøedí ÈR na realizaci
akce Sníāení imisní zátìāe z
dopravy" v Obci Studená, bylo
schváleno uzavøení smlouvy o
poskytnutí podpory ze
Státního fondu āivotního
prostøedí ÈR na realizaci akce
Zavedení separace a svozu
bioodpadù v Obci Studená a
okolí.
(Pokraè. str. 4)
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Slovo starosty
Váāení spoluobèané, blíāí se
konec roku, a tak bych se rád
poohlédl a zhodnotil nìkteré akce,
které se nám podaøilo realizovat.
Úvodem bych chtìl øíci, āe letoní

rozpoèet bude historicky nejvyí, a
to díky tomu, āe se podaøilo sehnat
dotace z rùzných programù za
padesát milionù korun. Je to velký
kus práce, za kterou stojí pracovníci

Vánoèní trhy s rozsvícením vánoèního stromu

29. 11. 2013 zorganizovala Komise pro práci s mládeāí spolu s Obcí
Studená vánoèní trhy a slavnostní rozsvícení vánoèního stromu. Spokojení
obèané Studené a okolních obcí ocenili nápaditost prodejcù i ochutnávku
výrobkù s moāností zakoupení. Originalita vánoèního zboāí byla rovnìā
velmi dobrá. Pøítomné dìti pak potìil Mikulá s èerty, který obdaroval dìti
drobnými sladkostmi. Pøi rozsvícení stromku se o kulturní program
podìlily ZU J. Hradec - poboèka Studená pìveckým vystoupením dìtí pod
vedením MgA. Èudlé a āesový kvintet ZU Daèice pod vedením p.
Kamínka. Tato celá akce byla pìkným vstupem do adventního èasu.

naeho úøadu. Nìkteré akce se
nejprve jeví jako jednoduché, ale
postupnì se zaènou objevovat rùzné
problémy, které není vādy jednoduché vyøeit.
Nejvìtí akce byla Modernizace
èistírny odpadních vod Studená.
Tato rekonstrukce se samozøejmì
neobela bez rùzných zmìn a úprav,
jako napøíklad oplátìní budovy
è. 1, které se pùvodnì mìlo pouze
poopravit. V souèasné dobì je
zahájen zkuební provoz, který
bude probíhat po dobu jednoho
roku. Následnì probìhne výbìrové
øízení na provozovatele. Dalí velká
akce byla Zateplení obvodového
plátì a výmìna oken Z. Celkem
bylo vymìnìno 214 oken a vstupní
dveøe. Souèasnì probíhala i oprava
st øe ch y na p rv n í m s t u p ni .
Pracovníci technických sluāeb
potom zajiovali likvidaci vech
oken a bourání spojovacího krèku
me z i tì lo cv i è no u a p r v ní m
stupnìm. Tato úprava zajistí
pøístup mezi budovami koly,
nehledì k tomu, āe spojovací krèek
byl ve velmi patném stavu.
Souèasnì se provedla oprava
hromosvodù, odpadù, topení a
vybudoval se nový pøístupový
chodník jak ke kole, tak k tìlocviènì. Provedlo se i zateplení bytu
patøícího ke kole.
Mám radost, āe se povedlo
realizovat výstavbu chodníkù
v ulici L. Svobody. K uskuteènìní
tohoto zámìru nám pomohla
dotace ze Státního fondu dopravní
infrastruktury. Doufám, āe i
v pøítím roce budeme úspìní
s āádostí o dotaci a povede se nám
v y bu do v at c ho d ní k v u l i c i
Zákostelní od kostela ke høbitovu
s pøechodem do Vrí.
Dalí velký dotaèní titul byla
s tav b a k o m p o s tár ny a j e j í
vybavení. V souèasnosti je stavba
hotova a stroje nakoupeny. Jedná
se o traktor, pøekopávaè kompostu
a drtiè. Èekáme jetì na dodání
kontejnerù na svoz bioodpadu a
nosiè kontejnerù. Dalí z dotaèních
titulù je Sníāení emisní zátìāe
dopravy. Z této dotace obec
poøídila zametací vùz, který najde
vyuāití pøi úklidu obce.
(Pokraèování na dalí stranì)
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Z tìch meních akcí bych rád
pøi p om e nul op ra vu køíāe n a
h øb i to vì v Ol ane ch , o pra vu
komunikace v Horním Bolíkovì,
výmìnu tøiceti oken na zdravotním
støedisku, dovybavení dìtského
dopr a vníh o høi tì, kde jsme
z krajské dotace získali dvanáct kol
pro potøebu dopravní výchovy a
zároveò i cyklistické helmy.
V letoním roce pøevedl TJ Sokol
stolní tenis na obec tìlocviènu.
Zastupitelé odsouhlasili, āe tento
dar obec pøijme. Stolní tenis má ve
Studené dlouholetou tradici a
vìnuje se práci s mládeāí, proto
máme zájem, aby nedolo k tomu,
āe tento oddíl nebude mít prostory
na svou èinnost. Po prohlídce
prostorù tìlocvièny jsme dospìli
k rozhodnutí, āe je tøeba renovovat
elektroinstalaci a zateplit strop
tìlocvièny. Následnì byl vybrán
dodavatel, který provedl zateplení
stropu. Elektroinstalaci provedla
firma pana Vrbenského. Vìøím, āe
pokud se najdou v pøítím roce
peníze z rozpoètu nebo bude
vypsaná dotace, budeme na
rekonstrukci pokraèovat.
Jako kaādý rok i v tomto roce se
uskuteènily spoleèenské a kulturní
akce jako jsou Spoleèenský veèer,
oslava Dne matek, MD, setkání
s dùchodci, 5P Jana Satrapy,
Studenská 15 a dalí. Mimoøádná
byla výstava k 80 letùm narození a
60 letùm úmrtí místního rodáka,
malíøe a sochaøe pana Miloe
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Satrapy. Zájem o tuto výstavu byl
veliký. Rozhodli jsme se obnovit
títek s jeho jménem na soe
Rudoarmìjce v Zákostelní ulici.
Bohuāel i u nás se najdou vandalové
a títek zde vydrāel pouze jeden
den.
Letos dolo k výmìnì provozovatelù místní lékárny. Po letech
odeel do dùchodu pan Mgr. Jiøí
Hurt a nahradila jej paní Mgr.
Blanka Hanslbauerová. Chtìl bych
tímto jetì jednou panu Mgr.
Hurtovi podìkovat za jeho sluāby a
paní Mgr. Hanslbauerové popøát,
aby se jí ve Studené daøilo.
Myslím, āe velmi dobrou máme
spolupráci s azylovým domem
Rybka. Pokud vím, dobøe zde
provozují kolièku pro dìti svých
klientù. Prùbìānì se setkávám
s paní øeditelkou Dvoøákovou Evou
a konzultujeme dalí moānosti
spolupráce. Myslím, āe po odchodu
policie ze Studené, kdy zde zùstala
pouze sluāebna, a policisté jsou
v Jindøichovì Hradci, se nám vem
toto rozhodnutí nelíbilo. V poslední
do bì js e m nì k o l i k rát j e d nal
s velitelem panem npor. Petrem
Hilenkou. Výsledkem bylo, āe do
Studené budou jezdit policisté
s místní znalostí a pokud moāno
budou zde nastupovat i konèit
sluābu, a to tøikrát za týden. Je to
urèitý posun a vìøím, āe pokud se
zvýí poèet policistù, jak slibuje
vláda, tak i do Studené se policie
vrátí. Myslím, āe v poslední dobì je
zde co øeit. Poslední pøípad se týkal

vykácení stromù v obecním lese, kde
vznikla koda za 16 000 Kè.
Nejsou to jen krádeāe, co nás
trápí, ale je to také parkování na
chodnících. Napøíklad není jetì
hotová kolaudace chodníku v ulici
L. Svobody a uā je ponièený od
nákladního auta. V letoním roce se
nemìní poplatky jak za odpad tak
za vodu. Obec v tomto roce zaèala
vyuāívat nové kontejnery na
atstvo, jeden je u hasièárny a
druhý ve sbìrném dvoøe. Kaādý
mìsíc se zde sebere okolo 600 kg
atstva. Toto mnoāství je odváāeno
zdarma a nemusíme platit za jeho
likvidaci ve sbìrném dvoøe.
Dovolte mi, abych podìkoval
vem, kdo se jakýmkoliv zpùsobem
podílí nejen na akcích poøádaných
obcí, ale i vem tìm, kdo se ve svém
volném èase vìnují práci s mládeāí.
Chci také podìkovat komisi pro práci
s mládeāí za organizaci vánoèních
trhù a zamìstnancùm Technických
sluāeb obce za jejich zajitìní po
technické stránce. Dále potom
Základní kole Studená za zajitìní
programu u vánoèního stromu. Pøeji
Vám vem radostné proāití svátkù
vánoèních, hodnì zdraví, tìstí a
spokojenosti, nový rok a nám vem
pøinese jenom samou pohodu, radost
a hodnì zdraví.
Závìrem mi dovolte, abych Vás
pozval na tradièní jiā 16. roèník
S i l v e s tr o v s k é h o v ý s t up u n a
Javoøici, kde si spoleènì pøipijeme
na nový rok 2014.
Vítìzslav Nìmec

Blahopøání

Beseda s dùchodci

Paní Boāena Balatá se 27. 7.
2013 doāila velmi úctyhodného
vìku 90 let. Naí obèanku paní
Balatou si vichni dobøe pamatujeme jako pekaøku zdejí
pekárny, kde od roku 1953 se
svým manāelem pracovala aā do
odchodu do dùchodu. Postupnì
vychovala 3 dìti. O Vánocích ji
urèitì potìí návtìva 10 vnouèat,
15 pravnouèat a i prapravnouèka,
kteøí ji jistì vichni popøejí hodnì
zdraví a tìstí v pøítích letech.
K této gratulaci se pøipojuje i
redakce TEPu a zároveò se
omlouvá za pozdìjí, ale o to
upøímnìjí blahopøání.
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Z jednání zastupitelstva
Dalí jednání se týkalo prodeje
pozemkù v k. ú. Svìtlá a koupì
zemìdìlské stavby v k. ú. Horní
Pole.
36. zasedání zastupitelstva se
konalo 25. 11. 2013
Zpráva o èinnosti orgánù obce
informovala o tìchto akcích:
25.  26. 10. probìhly pøedèasné
volby do PS PÈR. 30. 10. byla
pø evz a ta d o konèe n á stavb a
chodníku v ulici L. Svobody ve
Studené, èásteènì byl vymìnìn
k am e rový systém v ob ci za
modernìjí a probìhla oprava
povrchu komunikace I. tøídy,
pr ù ta h Stud e nou , jejím ā investorem je Øeditelství silnic s
dálnic ÈR. Byla dokonèena stavba
kompostárny v Horním Poli,
dodán a
vek e rá
tech n ika .
Zpracovává se projektová dokumenta ce na c ho dn ík v ulici
Zákostelní a probíhají dokonèovací

práce na ÈOV. Byla podána āádost o
do ta ci n a z a te p l e n í bud o v y
obecního úøadu. Finanèní výbor
projednal rozpoètové zmìny a
doporuèil je ke schválení. Zdravotnì
sociální výbor mìl na programu
pø id ìle n í by t u v D P S . B y l o
schváleno podání āádosti v rámci
Pro gra m u o bno v y v e nk o v a
Jihoèeského kraje pro rok 2014 na
do fin anc o v á ní ak c e  O p ra v a
místních komunikací v m. è. Horní
Bolíkov III. etapa, dále prostøednictvím Mikroregionu Daèicko
na dofinancování akce Oprava
sakrálních památek II. Dalí
āádosti o dotace ze Státního fondu
āivotního prostøedí byly schváleny
na dofinancování chodníku v ul.
Z áko ste l n í a na Z aj i  t ì ní
neobnovitelných pøírodních zdrojù
pro hrubou kamenickou výrobu
v pøedpolí lomu Sumrakov v obci
Studená, m. è. Sumrakov. Z a M

Studená bylo schváleno podání
āádosti o dotaci na akci s názvem
Zkvalitnìní podmínek pro výuku
pøírodovìdných a praktických
pøedmìtù v Z. Plán inventarizace
majetku a závazkù Obce Studená za
rok 2013 byl schválen. Dalí jednání
s e t ý k al o k o u p ì , pø e v o d u a
pronájmu pozemkù v k. ú. Studená.
Byl schválen finanèní dar pro SHD
Sumrakov na nákup mikrofonù.
Místostarosta J. Kejval informoval o
pøipravovaných kulturních akcích
v závìru roku a nastínil moānosti i
praktického vyuāití dopravního
h øi  t ì . M í s t o s ta ro st a J . Ro d
informoval o prùbìhu výstavby
kompostárny, dodávky strojù a o
prùbìhu prací na ÈOV.
Mgr. J. Kejval
Pøíjemné proāití Vánoc a
úspìný nový rok 2014 pøejí vem
s p o lu o bè a n ù m MO KS È M
Studená a Horní Bolíkov.

Mistrovství svìta ve zpracování textu
Kaādé dva roky probíhá
v nìkteré z èlenských zemí
s v ìt ové fe de ra ce pro
zp r acová ní i nf orma cí
INTERSTENO kongres a
mi s trovství svìta ve
zpracování textù. Èeská
republika byla v tomto
tisíciletí vādy nejúspìn ìj  í ze m í ze ve ch
zúèastnìných státù. Èei
na tuto úspìnou tradici
n a v á za l i i le tos. Na
mistrovství svìta v záznamu a zpracování textu,
které se konalo v belgickém Gentu od 13. do 19.
èervence 2013, získali pøes
polovinu rozdaných medailí. Do
Gentu se sjelo témìø 600 soutìāících
vech vìkových kategorií, zástupcù
f i rem, o db o rných aso cia cí a
organizací ze 30 zemí svìta.
Do národního týmu jsem byla
nominována na základì výsledkù
v krajské a celostátní soutìāi
v grafických pøedmìtech v disciplínì korektura textu. Tato
disciplína spoèívá v opravování
textu v programu Microsoft Word
podle daných znaèek na papírové
pøedloze (napø. zmìna poøadí slov,

zmì na
pí s m e n,
o d s ta v ce ,
nadpisy ), pøièemā za kaādou
sprá vno u k o r e k t u ru s e bo dy
pøièítají a naopak za kaādou patnì
provedenou nebo vynechanou
ko re ktu r u se bo dy o de èí t aj í .
Nejvìtí efektivity lze dosáhnout
díky pouāití makra  do pøíkazového
øá dku st aè í z ap s at j as nì
stanovenou zkratku urèenou pro
konkrétní korekturu a ta je v textu
vyhledána a opravena, text se tedy
nemusí opravovat ruènì. V této
disciplínì jsem se umístila na 33.
místì. Mimo korektury textu jsem

soutìāila i v prostém
o p is u t e x t u  t j.
p ùl h o d i no vý
o p is
z papírové pøedlohy, za
kaādou neopravenou
chybu se odeèítalo 100
úhozù. Umístila jsem
se na 30. místì.
Kromì soutìāí zbýval samozøejmì èas i
na poznávání nádherného historického
centra Gentu. Stihli
jsme i nìkolik výletù
po Belgii. Navtívili
jsme Antverpy (mìsto
diamantù), Bruggy
nìkdy oznaèované jako
Benátky severu, lázeòské a
pøístavní mìsto Ostende a hlavní
mìsto Brusel (právì v den pøíprav
nástupu nového krále Phillipa na
belgický trùn).
Závìrem bych chtìla velmi
podìkovat sponzorùm. Má úèast by
nebyla moāná bez finanèní podpory
Obce Studená a Kraje Vysoèina,
které uhradily podstatnou èást
vysokých nákladù spojených s touto
akcí.
Jana Razimová
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Tøetí klání v buchtování
12. 10. 2013 se v Jilmu seli
pøíznivci sladkého a slaného peèiva,
dobré hudby a veselé zábavy. Místní
organizace svazu tìlesnì postiāených Studená uspoøádala v
kulturním domì v Jilmu 3. roèník

Davida F o g l a. V ý b o r m í s t n í
organizace nominoval 4 èleny
poroty a zbývající 3 èlenové poroty
byli vylosováni z øad divákù. I kdyā
letos o soutìāení ze strany obèanù
nebyl tak velký zájem, hodnotila
porota výrobky zodpovìdnì.
V dobì, kdy porota ochutnávala a
hodnotila výrobky, pøítomní diváci
s nadením sledovali bohatý program. Jako první se pøedvedl Jakub
ára, který se ukázal coby ikovný
āonglér. Jako dalí vystoupili
Martínkovská poupata, batelovské
Panenky ze antánu a baletky
z Mrákotína. Mezi tím, co se na
pa rke tu s tø í d a li v y s t u p u j í c í,
cukráøka p. árka Køíāková, pra-

covnice daèické pekárny, pøedvádìla výrobu rùzných ozdobných
prvkù na dorty.
Celou tuto akci moderovala p.
Jarmila Slusariucová a k tanci a
p o s l e c hu h rál a m al á k ap e l a
Jaroslava Hùlky z Nové Vèelnice.
Po vyhodnocení výrobkù porotou
byly pøedány vítìzùm 3 ceny ve sladké
a 3 ceny ve slané kategorii a opìt 4.
cena útìchy a cena za originalitu. To
nejlepí bylo ale nakonec, kdy mohli
vichni zúèastnìní ochutnat
soutìāních výrobkù.
Chtìli bychom touto cestou
srdeènì podìkovat vem èlenùm
výboru MO STP, vem ostatním
organizátorùm, obcím Studená a

soutìāního klání v buchtování.
Samotné akci pøedcházelo plno
plánování, shánìní sponzorù, cen a
ostatní práce. Nosným prvkem byly
jako vādycky tøi sloupy naeho
svazu  pøedsedkynì p.Tyslpretová
M a rie , m í stop øe dse dkynì p .
Slusariucová Jarmila a hospodáøka
p. Hamermídová Jana. Aby se ve
podaøilo dobøe zvládnout, pomáhali
jim i ostatní èlenové výboru MO
STP.
Do soutìāe se mohl zapojit kaādý
s dobøe upeèenou kynutou buchtou
n as la no èi n a slad ko. So u tìā
hodnotila sedmièlenná porota pod
vedením hlavního porotce ing.
Jilem a 24 sponzorùm, bez kterých
by se tato akce neuskuteènila. A
podìkování patøí samozøejmì také
porotì, soutìāícím, zvukaøovi,
kameramanovi, fotografovi, vem
úèinkujícím, moderátorce a divákùm,
kteøí vytvoøili skvìlou atmosféru.
Vìøíme, āe se letoní podujetí vem
návtìvníkùm opravdu líbilo a āe
strávili v kulturním sále jilemské
hospùdky hezké odpoledne.
Marie Tyslpretová, pøedsedkynì
Jarmila Slusariucová, místopøeds.
JanaHamermídová, hospodáøka
Marta Roubalová, jednatelka
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Dreamcatcher
Mladí stolní tenisté TJ SOKOL
Studená se pøihlásili do projektu
Èeské spoøitelny Dreamcatcher,
který  jak napovídá název - plní

vítìz, mùāete si zaèít èást hodnoty
vaeho snu odpracovávat. A pak uā
to máte v kapse.
A tak jsme se jako oddíl mladých

sny. Do tohoto projektu se mohou
zapojit mladí lidé od 11 do 21 let.
Zaregistrujete se na portálu,
vytvoøíte svùj sen  a uā chcete
nìco k oup i t, zap la tit ne bo
zorganizovat, postavit èi opravit,
nebo snad nìco úplnì jiného. Pokud
projdete jedním z kol hlasování jako

pingpongáøù rozhodli zapojit
do tohoto projektu a naím snem
bylo zakoupení dvou nových stolù
se síkami (abychom mìli na èem
hrát) a tréninkového robota. Prvním
kolem, hlasováním veøejnosti, jsme
bohuāel neproli, ale druhým, kde
hlasuje D r e am T e a m ( sl o ā e n ý

Informace z knihovny
Cestova te lsk á be se da je
naplánovaná na 24. 1. 2014 v 18.00
hod. v zasedací místnosti obecního
úøadu. O tom, jak se chytají ryby
v Kanadì, bude vyprávìt Ing. Jiøí
Müller.
Dìti ze Z Studená, a to
konkrétnì 1. - 3. tøídy, se mohou
tìit na vystoupení uèitele a
spisovatele Marka Srazila, který
dìtem pøedèítá, zpívá, hraje na
kytaru a kreslí s nimi. Marek
Srazil také pøezdívaný olmes
napsal kníāky pro dìti s názvem
Pohádky do postýlky, jeden díl je
k zapùjèení v knihovnì, ostatní
budou k dispozici po besedì,
která probìhne 13. 3. 2014
v tìlocviènì Z.

Pøíjemné proāití vánoèních
svátkù a do nového roku zdraví,
tìstí a spokojenost vem ètenáøùm a návtìvníkùm knihovny
pøeje
Soòa Jírová

Rychlá pùjèka

malá pùjèka bez
ruèitele
5 000 Kè  50 000 Kè
na pracovní pomìr,
dùchod,
MD i OSVÈ
Tel.: 723756806

ze známých èeských osobností jako
je tøeba Barbora potáková, Lucie
Vondráèková, Vojta Dyk nebo Petr
Èech) uā ano.
A tak jsme se mohli pustit
do odpracování snu. Nejprve jsme
uspoøádali besedu s obyvateli domu
s peèovatelskou sluābou, kde jsme
i zazpívali v doprovodu panu uèitele
Martinù, který shodou okolností
také hraje ping pong. Dále jsme
nakupovali potraviny obyvatelùm
Domova s peèovatelskou sluābou,
uklízeli lyāaøský vlek a obnovovali
turistické znaèky v okolí. Také jsme
us p o ø ád al i n ábo r o v ý t u r na j
a turnaj, kde si studenské dìti
zahrály s telèskými. A také jsme
douèovali slabí spoluāáky. Ze vech
t ì ch to
ak t i v i t
si
m ù āe t e
p ro hl é d no ut f o t o g r afi e j ak o
dokumentaci o plnìní snu.
Teï uā staèí jenom poèkat,
aā nové vybavení dorazí a pak
se s chutí pustíme do dalího
tréninku. Takāe bychom chtìli
vem moc podìkovat za podporu
a pomoc, no vlastnì za vechno.
Dìkujeme!
Pokud byste mìli zájem podívat
se na webové stránky:
www.dreamcatcher.cz
www.dreamcatcher.cz/list/
vybaveni-herny-stolniho-tenisu
Oddíl stolního tenisu
TJ Sokol Studená

ZIMA

Kdyā je venku velká zima,
koukat z okna, to je príma.
Koukám z okna, venku snìāí,
bílou stopou lyāaø bìāí.
Na hlavì má èepici
a ruce v rukavicích.
Kluci venku hází koule,
Tondovi uā roste boule.
Holky vedle bobují
a nìkteré lyāují.
Zimu máme vichni rádi,
se zimou jsme kamarádi.
Vojtìch Pláil, 5. tø.

Uzávìrka pøítího èísla
TEPU je
15. února 2014.

STUDENSKÝ TEP

ikovnost, úsilí a láska
k pøírodì ..

tak lze charakterizovat výstavu
zahrádkáøských plodin a kvìtin,
mysliveckých trofejí, MO Èeského
rybáøského svazu, MO vèelaøù,
modeláøù, keramické dílny āákù Z
Studená a kolièky z azylového
domu Rybka Studená. Výstava se
konala 28. a 29. záøí 2013 v zasedací
místnosti obecního úøadu. Pøi
pøíleāitosti výstavy byla vyhláena
výtvarná soutìā SKØÍTKOVÉ
NAÍ ZAHRÁDKY. Této soutìāe se
zúèastnilo 36 āákù ze Z. Na 1.  6.
mí s tì b yli vyho dn oce n i tito
soutìāící:
1. Dvoøáková Zlata
2. Veghová Lucie
3. Karpíek Jan
4. Nìmcová Aneta
5, Lacinová Lucie
6. Kováøová Daniela
Ostatních 30 soutìāících obdrāelo
upomínkové dárky.
I kdyā byl letoní rok zvlátní na
poèa sí, za hrá d káøi d oká zali
vypìstovat krásné ovoce a zeleninu.
Zpoèátku to vypadalo, āe nebude co
vystavovat, i úsilí opadalo, ale ve
dobøe dopadlo. Pøesvìdèili jsme se,
āe stále platí výrok Karla Èapka:
Vyāeò pøírodu dveømi a poleze za
ní oknem.
Výstava se povedla a navtívilo ji
598 osob. Podìkování patøí vem
vystavovatelùm.
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Dne 27. 11. 2013 navtívil knihovnu hudebník a vydavatel Mgr. Karel
Plocek se svým hudebním poøadem. Návtìvníky seznámil se skladateli
klasické hudby, kteøí pocházejí z Vysoèiny. Povídání bylo doplnìno
hudebními ukázkami a āivým vystoupením pana Plocka na violu.

Dne 25. 10. 2013 se v Knihovnì Vlasty Javoøické uskuteènila beseda
s cestovatelem Petrem Nazarovem, který nìkolikrát navtívil a procestoval vechny Havajské ostrovy. Povídání bylo doplnìno promítáním fotografií, mapek ostrovù a ukázky videí s tancem Hula-Hula.

Místní výbor Èeského svazu
zahrádkáøù ve Studené

ZIMA
ZIMA, ZIMA, ZIMIÈKA,
VLOÈKY JSOU JAK PEØÍÈKA.
ZAÈNE MRZNOUT, PADAT SNÍH,
POJEDEME NA SANÍCH.
POZOR, DÌTI, DÌTIÈKY,
NA ZLOBIVÉ ÈERTÍÈKY.
MIKULÁ A ANDÍLEK
DAJÍ SPOUSTU NADÍLEK.
POTOM PØIJDOU VÁNOCE,
U SE TÌÍM VELICE.
NA JEÍKA ÈEKÁME,
KOLEDY SI ZPÍVÁME.
Denisa Waldová, 5. tø.

Dobrá zpráva pro uāivatele INTERNETU STUDENÁ
S ko nc e m ro ku p øi ná í m e
skvìlou zprávu pro vìrné uāivatele
INTERNETU
STUDENÁ
(poskytovatel Obec Studená).
Vzhledem k tomu, āe právì
probíhají jednání s dodavateli,
chystáme v prùbìhu roku 2014 pro

nae vìrné uāivatele sníāení pauálního poplatku. Koneèná výe je
jetì v jednání.
Tým Internetu Studená Vám
vem pøeje úspìný rok 2014.
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Blahopøejeme k významným āivotním výroèím 70, 75 a více let
Leden
Samek Jaroslav, Studená
Baèáková Jaroslava, Studená
Koláøová Alena, Studená
Domecká Magdalena, Studená
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
Kollmannová 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
vecová Marie, Studená
Novák Jaroslav, Studená
Baèák Josef, Studená
Bartuková Miluka, Studená
Buzek Oldøich, Studená
Kocianová Aneāka, Studená
Bartùek Frantiek, Studená

Kovandová Jaroslava, Studená
Kolaøík Zdenìk, Studená
Nováková Jaroslava, Studená
Doudová Jiøina, Studená
Hofhanzl Bøetislav, Horní Bolíkov
Sníāková Anna, Studená
Vohájek Konrád, Domaín
Matouková Libue, Studená
Adamcová Adéla, Sumrakov
Ryne Jan, Horní Bolíkov
Felixová Vlasta, Studená
Seifert Vladislav, Studená
Bøezen
Kejval Karel, Studená
Kopal Petr, Studená
Sidor Josef, Studená
Jirkù Blanka, Domaín
Bínová Jaroslava, 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
Slezák Otto, Studená
tìrbová Vlasta, Velký Jeníkov
Baèáková Boāena, Studená
Havlíková Jarmila, Studená
Ryneová Vìra, Horní Bolíkov
Chalupová Zdeòka, Studená

Vánoèní svátky

Pod sebou i nad sebou mraky
Chce uā Vánoce? Já je chci taky!
Vánoce jsou tìmi nejhezèími svátky,
stavìní snìhulákù, v bílém snìhu hrátky.
Dìti se klouzají na zamrzlém ledì.
A kaādý se pøece na Vánoce smìje.
Pod ledem potichu eptají si kapøi,
kaādý na Vánoce ví, kam patøí.
Lidé na poslední chvíli vybírají dárky,
jen ignoranti místo kapra poveèeøí párky!
Kaādou nedìli zapálí se jedna svíèka,
dìtem se radostí èervenají líèka.
Maminky s dcerami peèou cukroví.
Kolik toho sním? Kdo ví?
A kdyā koneènì pøijde tìdroveèerní veèeøe,
tu nìkdo zaklepe na dveøe.
Jeāíek pøinesl vem kupu dárkù,
krom tìch, co mají plné pupky párkù!
Kdyā Vánoce skonèí, vichni je chtìjí zpátky.
A já vem pøeji krásné a radostné svátky!
Nina Pøikrylová, 9. roè.

IVÝ BETLÉM
Obec Studená Vás zve
na jiā tradièní vánoèní akci
ivý betlém
dne 26. 12. 2013.
Zaèátek akce v 16 hodin.
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Váāení obèané,
tak jako kaādý rok je i
v novém roce 2014 zapotøebí
uhradit poplatky za komunální odpad a tím získat
novou známku na popelnici a
moānost vyuāívat sluāeb
sbìrného dvora. Výe v roce
2014 je 700 Kè na osobu.
Úhradu poplatku je moāné
uskuteènit na obecním úøadì u
paní Moravové, paní Novákové, nebo u paní Horké, a to
od 3. 2. 2014. Na staré známky
se budou popelnice vyváāet do
27. 2. 2014.
Mimo uvedené moānosti lze
rovnìā vyuāívat sbìrný dvùr
ve Studené. V pøípadì, āe
termíny nebudou vyhovovat,
mùāe po dohodì v zastupitelstvu dojít ke zmìnám, o
kterých by se obèané informovali z místního zpravodaje.
Tìchto sluāeb mohou
vyuāívat 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. 384 401 918 (p.
Hembera), nebo pøímo se
starostou obce telefonní èíslo
384 401 910.
Pøítí rok v bøeznovém vydání
zpravodaje Vás budeme informovat o zahájení provozu
KOMPOSTÁRNY v Horním
Poli, kam budete mít moānost
odváāet biologický odpad (tráva,
zbytky rostlin a døevní hmotu,
keøe, vìtve). Budou zveøejnìny
provozní hodiny pro pøíjem
biologického odpadu. Kompostárnu mohou vyuāívat
vichni obèané obce Studená
vèetnì místních èástí a majitelé
rekreaèních objektù.
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Informace o soutìāi Fotím Studenou a okolí
Pokud rádi fotíte Studenou a
krajinu v jejím blízkém okolí, rád
bych Vás pozval k úèasti ve
fot og raf ick é sou tì āi, kte rou
vyhlauje obec Studená. Zúèastnit
se mùāe kaādý, kdo doruèí na Obec
Studená k paní Lence Horké na

stavební úøad max. dvì fotografie
ve formátu A5 - A3, kde bude
zachycena Studená, nebo její blízké
okolí (katastrální území obce), dále
vyplní pøihláku do soutìāe a dodá
fotografie. Fotografie (v papírové i
elektronické podobì) je moāné

Protancujte se zimním obdobím.
Dalí kolo taneèních pro dospìlé
zaèíná uā v listopadu!
Uā tøetím rokem se ve Studené,
v oblíbené hospodì U ebestù, opìt kaādé
úterý od 18 hodin bude tanèit.
Zváni jsou vichni dospìlí, kteøí
mají chu se nauèit nìco nového,
objevit v sobì taneèní talent a pak
protanèit vechny plesy v okolí. Od
listopadu 2013 kaādé úterý od 18 do 20
hodin, sál restaurace U ebestù ve
Studené, pod vedením pana Jiøího
Skácela. Èlovìk prý nepøestává
tanèit, protoāe zestárne, ale zestárne,
protoāe pøestal tanèit. Tak honem do
toho.
V pøípadì zájmu kontaktujte organizátory na mobil: 602-576-460 èi na email:
martina.fryc@gmail.com
(sid)

doruèit v termínu od 6. 1. do 28. 2.
2014.
Následnì bude z pøihláených
fotografií nainstalována v zasedací
místnosti úøadu výstava. Výstava
bude pro veøejnost pøístupná od 4.
3. do 28. 3. 2014. Kaādý návtìvník
bude mít moānost hlasovat v rámci
c e ny v e ø e j no s ti p ro n e j l e p  í
fotografii v termínu od 4. 3. do 21. 3.
Fotografie budou dále hodnoceny
odborníky z oboru fotografie,
v rámci ceny odborné poroty.
S la v no s t n í v y hl á e ní v í t ì zù
probìhne v sobotu 29. 3. 2014.
Fotografie poskytnuté do soutìāe
budou pak vyuāity pro potøeby obce.
Podrobnìjí informace k soutìāi
naleznete na úøední vývìsce obce a
na webových stránkách obce
Studená www.studena.cz. Vìøím,
āe se soutìāe zúèastníte v hojném
poètu a bude na co se koukat. Pro
nejlepí jsou samozøejmì pøipraveny krásné ceny.
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Dne 4. 10. 2013 se konalo na dìtském høiti dýòování pro dìti.
Na høiti se selo opravdu velké mnoāství dìtí a rodièù. Stejnì jako
minulý rok se dlabaly dýnì a nebo se malovaly na papír. Vechny
výtvory pak byly vystaveny na dìtském høiti a celou akci zakonèil
lampionový prùvod po Studené. I pøes chladné poèasí se akce vydaøila,
za coā patøí dík pøedevím komisi pro práci s mládeāí a samozøejmì
rodièùm s dìtmi.
Buchtování

Vánoèní trhy
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Mistrovství svìta ve zpracování textu

Oddíl mladých stolních tenistù

Krásné proāití vánoèních svátkù, do nového roku zdraví a spokojenost pøejí
zastupitelé a zamìstnanci Obecního úøadu ve Studené.

Studenský

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

