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Z jednání zastupitelstva obce
9. zasedání zastupitelstva obce
se konalo 25. 5. 2015
Zpráva o èinnosti orgánù obce
informovala o dokonèovacích
pracích na akci Revitalizace
Studenského potoka  a na kanalizaci v Zákostelní ulici. Dále o
dokonèení kanalizace v ulici
Dru āste vní a p rob íha jíc ích
jednáních ohlednì vyasfaltování
této ulice a provedení pokládky
elektrického vedení do zemì.
Fi n a nèní
výbo r
spo le èn ì
s kontrolním výborem provedl
veøejnoprávní kontrolu v Z a M,
dále mìl na programu kontrolu
èerpání poskytnutých dotací obci a
projednání rozpoètové zmìny s
rozpoètovými opatøeními. Výbor
doporuèil závìry jednání schválit.
Zdravotnì sociální výbor mìl na
programu pøidìlení bytu è. 3 v èp.
26. V dalím jednání na návrh
pøedsedajícího bylo schváleno
sl oāen í
Osa d níh o
výb o ru
v M a rovì , dále vypsá ní
výbìrového øízení na dodavatele
akce Rekonstrukce hasièské
zbrojnice ve Studené, vypsání
výbìrového øízení na dodavatele
akce Oprava støechy na budovì OV
Sumrakov, vypsání výbìrového
øízení na dodavatele akce Oprava
místních komunikací v místní èásti
Domaín a na dodavatele akce
Oprava místní komunikace v ulici
Na Sadech ve Studené. Byly
schváleny finanèní pøíspìvky na
akce Makarní pro dìti poøádanou
osadním výborem v Marovì, pro
SDH Horní Bolíkov na údrābu
vodních zdrojù, na èinnost oddílu a
na poøádání soutìāe pro TJ SOKOL
Studená II.

10. zasedání zastupitelstva obce
se konalo 29. 6. 2015
Zpráva o èinnosti orgánù obce
informovala o následujících akcích,

26. 5. se na dìtském dopravním
høiti konalo okresní kolo soutìāe
mladých cyklistù.
(Pokraè na str. 3)

Rozlouèení se āáky Z

Rozlouèení s dìtmi z M
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Slovo starosty
Váāení spoluobèané, rád bych
Vás seznámil s èinností obce za
poslední mìsíce.
D o  l o k u k o n è e n í  R e v i t alizace Studenského potoka a
pøevzetí stavby. Dále se pokraèuje s napojováním kanalizace,

V souèasné dobì je kanalizace
hotová a jedná se s vedením Správy
a údrāby silnic o vyasfaltování
povrchu, osazení obrubníkù a
následném poloāení chodníkù.
Pøedbìānì je tato akce naplánovaná
na pøítí rok.

Memoriál T. Èelouda

která zde byla nefunkèní a musela
se obnovit. Problém vznikl pøi
podvrtu silnice první tøídy smìrem
na Telè. V souèasné dobì je uā
podvrt hotový a pokraèujeme
v napojování kanalizace na druhé
stranì silnice pod parkem. Novì se
do kanalizace napojila tìlocvièna
Sokola a provozovna BARTYJANA.
Zde dolo následnì ke zruení jímky
na vyváāení. Toto napojení nebylo
jednoduché a prokopat se ruènì
k hlavnímu kanalizaènímu øadu
dalo v kamenitém podloāí spousty
práce. Dalí akcí bylo poloāení
kanalizace v ulici Druāstevní.

V so u è as né d o b ì p ro bí há
rekonstrukce Hasièárny, kde
dojde k zateplení stropu, zavedení
plyn ové ho t o p e ní a v ý m ì n ì
garáāových dveøí. Po obdrāení nové
hasièské ploiny muselo dojít
k urèitým stavebním úpravám a
stávající akumulaèní kamna jen
stìāí udrāela teplotu tak vysokou,
aby nedolo k zamrznutí vody
v cisternách. Myslím si, āe nai
hasièi si zaslouāí mít kvalitní
zázemí pro svou èinnost. Jen za
druhý týden v srpnu, kdy píi tyto
øádky, bylo est výjezdù.
Rozlouèení se āáky M a Z

Dalí etapou pokraèuje oprava
tìlocvièny Sokola. V letoním roce
se vymìní zbývající okna a budova
dostane novou fasádu. Jsem rád, āe
s e d aø í t ì l o c v i èn u p o s t u p n ì
opravovat, a tím zlepit podmínky
hlavnì pro nae mladé sportovce.
Mladí koláci se seli na naem
dopravním høiti v mìsíci kvìtnu.
Probìhla zde dìtská dopravní
soutìā mladých cyklistù - okresní
kolo. Tato soutìā se konala poprvé
ve Studené a její organizace byla
hodnocena velice kladnì. Chtìl
bych tímto podìkovat vem, kdo se
na její organizaci podíleli.
Pokud se jedná o dìti, musím se
jetì zastavit u jednoho setkání.
Bylo to vyhodnocení projektu
Rozvoj technického vzdìlávání
v Jihoèeském kraji , které probìhlo
ve Slavonicích. Jsem rád, āe nae
kola v tìchto projektech nechybí a
n a z á v ì re èn é m v y h o dn o c e n í
p ø e d st av i l a v e l i c e z aj í m a v o u
prezentaci svojí èinnosti. Dìkuji
tímto panu Mgr. Hrbkovi a paní
Mgr. Vohájkové za reprezentaci
n a í o b ce . V rá mc i r o z v o j e
turistického ruchu jsme z projektu
Region renesance získali dvì
mapy regionu, které jsou umístìny
ve Studené a v Olanech. Dalí
mapy jsou v meních velikostech
umístìny v místních èástech na
èekárnách a v Jalovèí na novì
zhotoveném stojanu. Bohuāel na
nìkterých místech uā dochází k
jejich ponièení. Pro návtìvníky
Studené jsou pøipraveny i cyklomapy Cestujeme po Regionu
Renesance a pøed dokonèením je i
informaèní leták, který nás seznámí
se zajímavostmi ze Studené a okolí.
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Z jednání
zastupitelstva
V osadì Jalovèí byly osazeny
zpomalovací pruhy, byla dokonèena
revitalizace Studenského potoka,
zapoèaly práce na rekonstrukci
Sokolovny. V Sumrakovì probìhly
volby osadního výboru.
Finanèní výbor na svém jednání
proved l
ko ntro lu
è erp án í
poskytnutých dotací, projednal
závìreèný úèet obce za rok 2014 a
úèetní uzávìrku za rok 2014 a
rozpoètové zmìny s rozpoètovými
opatøeními. Ve doporuèil ke
schválení. Kontrolní výbor mìl na
programu projednání protokol
z veøejnoprávní kontroly v Z a M
Studená, kontrolu plnìní usnesení
a projednání závìreèného úètu a
úèetní uzávìrky obce za rok 2014.
Zdravotnì sociální výbor projednal
pøidìlení bytu è. 8 v èp. 26.
Dal í jed ná ní se zab ývalo
zámìrem smìny nebo prodeje èásti
pozemku a zámìrem prodeje
garáāe. Bylo schváleno poskytnutí
dotací na akci Setkání dìtí a
mládeāe z náboāenství v Kostelním
Vydøí dne 22. 6. 2015, dále na akci
Místní výstava drobného zvíøectva
ZO ÈSCH Studená a pro SDH
Svìtlá na Úèast na soutìāích
v poāárním útoku v roce 2015. Dále
bylo schváleno financování akcí a
poskytnutí dotací na Setkání
rodákù ze Svìtlé, na Dìtské
odpoledne pro dìti v Marovì, pro
SDH Horní Pole na akci Soutìā
druāstev v hasièském sportu
v r á m ci seri á lu zá vod ù 
Jindøichohradecká hasièská liga,
pro FK Studená na poøádání akce
Tradièní turnaj v kopané o putovní
pohár, pro SDH Horní Bolíkov na
poøádání akce Soutìā v poāárním
útoku o pohár starosty Obce
Studená.
Byl schválen Plán práce Zastupitelstva Obce Studená na 2. pololetí roku 2015.

Dìkuji vem,
kteøí se pøili rozlouèit
s mým manāelem Karlem
tìrbou ze Studené.
Marie tìrbová
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Slovo starosty
(Pokraèování z pøedelé strany)
Pokud se jedná o cykloturistiku,
pro bì hl l e t o s j i ā 1 7. ro èn ík
cykloturistického závodu 5P Jana
Satrapy. V letoním roèníku nám na
zaèátku nepøálo poèasí, ale i pøes
tuto nepøízeò se závod vydaøil. Dík
patøí vem úèastníkùm i sponzorùm.
V so u è as né d o bì pr o bí h á
výbìrové øízení na provozovatele
vodohospodáøské infrastruktury ve
Studené. Provozovatel musí splnit
podmínky stanovené Státním
fondem āivotního prostøedí. Státní
fond zprostøedkovával rekonstrukci
èistírny odpadních vod a jedna
z po dmí n e k j e v ý b ì r no v é ho
provozovatele. Není to tedy tak, āe
obec mùāe vybrat provozovatele
pouze podle svého uváāení. Letoní
prázdniny jsou ve znamení sucha.
Myslím, āe si to kaādý uvìdomuje a
s vodou etøí. Zatím nám nevznikly
váāné problémy na āádné z místních
èástí. V souèasné dobì probíhá na
místních èástech montáā vodomìrù.
Vìøíme, āe i tím dojde k etøení
s vodou a øádnému rozúètování. Je
na kaādém z odbìratelù, zda se na
obecní vodovod pøipojí. V místních
èástech Olany a Marov jsou
vodomìry namontované delí dobu
a prostì to funguje. Je to stav, jaký
má být.
V místních èástech probíhají
volby do osadních výborù. Po
prázdn i ná ch
by c ho m
mìli
pokraèovat v Horním Bolíkovì.
Budu rád, kdyā v kaādé místní èásti

osadní výbor vznikne a bude
komunikovat se mnou a se zastupiteli.
V souèasné dobì dolo k opravì
komunikace pøed kolní kuchyní a
vybudování odstavného parkovitì
pro zamìstnance koly. Do konce
roku jetì dojde k rekonstrukci
ulice Na Sadech a cest v Domaínì.
K o nce m èe rv e nc e j s e m s e
zúèastnil jednání o moānosti opravy
kostela a fary v Olanech. Jednání
s v o l al z a S po le k p ro o bn o v u
venkova p. Mgr. Høava. Zúèastnil se
ho pan místopøedseda Senátu ing.
Bartoek a za majitele /církev/ pan
M g A . T o m á T i ch ý . By l o
konstatováno, āe tato akce bude
bìh na dlouhou tra. Je tøeba
poāádat o dotaci nejlépe z MAS
/místní akèní skupiny Èeská
Kanada/, jak øekl Ing. Bartoek.
Obec Studená je èlenem MAS, a
proto i církev mùāe āádat na tento
projekt o dotaci z místní akèní
skupiny. Jako první krok je nutné
zaøadit tuto akci do strategického
plánu MAS, který se v souèasné
dobì zpracovává. Po vypsání dotací
o d o ta ci p o ā ád at , p ø i p r av i t
projektovou dokumentaci a zajistit
peníze na spoluúèast.
Na závìr Vám chci popøát hezký
zbytek letních dnù, krásný zbytek
dovolených a kolákùm popøát do
zaèátku nového kolního roku
hodnì dobrých výsledkù v jejich
práci.
Nìmec Vítìzslav
JH hasièská liga
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Pomoc v nejtìāích chvílích
Souèa sná lé kaøská vì da navazujeme spolupráci s praktic- pøivolat. Návtìva zdravotní sestry
disponuje netuenými moānostmi, kým lékaøem klienta. Rodinì není vázána na provedený úkon, ani
které si pøed èasem nedovedli zapùjèíme elektricky polohova- èas. S klientem a rodinou stráví
pøedstavit ani odborníci. Pøesto ale telnou postel a pøípadnì i nutné tolik èasu, kolik je potøeba. Pokud
má rodina zájem, úzce spolupranastávají, a budou nastávat,
cujeme také s psychologem, nebo
s i t ua ce , kd y vylé èen í
Sdílení o.p.s.
du cho v ní m da né c í r k v e .
nemocného je za hranicemi
Masarykova 330, Telè
Souèástí sluāby je i pomoc rodinì
s ou èa sné ho
pozná ní.
Tel. 777 574 975
pøi úmrtí klienta a v období po
Konstatování aktivní léèba
http://www.sdileni-telc.cz
nìm (doprovázení pozùstalých).
byla ukonèena" se s obtíāemi
Stinnou stránkou nové sluāby je,
p ø i j ím á . P øe sto n en í
Nabízí:
āe není hrazena ze zdravotního
vylouèeno, āe právì my se s
pojitìní. Tíha financování
n í m mù āe m e setkat . p Poradenství v sociální a zdravotní oblasti
Donedávna pro tyto situace p Pùjèovnu zdravotnických pomùcek
domácí hospicové péèe je tak
bylo jediné øeení. Nemocný
zatím na Sdílení, které musí
p Odlehèovací sluābu - pravidelné návtìvy
trávil tuto dobu v nemocnici,
neustále shánìt dárce, z jejichā
vykolených peèovatelek, které pøevezmou péèi o
nebo jiném zdravotnickém
darù je provoz domácího hospice
z aø íze ní .
P øi tom
je
hrazen. Na sluābu èásteènì
Vaeho blízkého v dobì, kdy potøebujete volno.
dokázáno, āe pøáním 78%
pøispívá i klient èástkou 150 Kè
p Domácí hospicovou péèi - Doprovázíme
lidí v Èeské republice v této
za den, kdy probìhla návtìva.
nemocného v závìreèné fázi nevyléèitelného
situaci je být doma, se svými
Zapùjèení vekerých pomùcek a
nebliāími. A právì vyhovìt
pohotovost je v této sluābì
onemocnìní a jeho rodinu.
tomuto pøání napomáhá
z da rm a. H o s p i co v o u p é è i
domácí hospicová péèe,
nabízíme v okruhu 20 km od
kt ero u na b íz í n ae o be cn ì zdravotní pøístroje. Zdravotní Telèe.
prospìná spoleènost Sdílení. Vādy sestry poté klienta pravidelnì naMezi finanèní dárce se nedávno
záleāí na individuálních potøebách vtìvují a jsou nepøetrāitì (24 hodin zaøadila i obec Studená. I díky
rodiny. Zdravotní sestra, sociální dennì, 7 dní v týdnu) k dispozici na tomuto daru jsou nae sluāby
pracovnice a lékaø navtíví klienta telefonu, aby se s nimi rodina mohla dostupné pro obyvatele Studené a
a spolu s peèující osobou domluví v pøípadì potøeby kdykoli poradit okolí. Moc dìkujeme.
podrobnosti péèe. Vādy v první øadì nebo je kdykoli k nemocnému
Jana Bìlíková

Dopravní høitì ve Studené
Dìtské dopravní høitì dosáhlo
v letoním roce nezvyklého zájmu,
v kvìtnu to byla pro nás prestiāní
Dopravní soutìā mladých cyklistù
kon aná ja ko Okresn í ko lo
základních kol Jindøichohradecka.
Soutìā jsme nejen zvládli na
výteènou (dle hodnocení vech
zúèastnìných sloāek poøádajících
tuto dopravní soutìā), ale také
iniciovali zvýený zájem o dopravní
výchovu dìtí ze Z v okolí.

Za I. pololetí to bylo více neā 500
āákù z 1. aā 5. tøíd (celkový poèet je
uvádìn i z opakované výuky āákù),
kteøí se mohli v první øadì nauèit a
zdokonalit techniku jízdy na kole a
pak také ovìøit své znalosti
silnièního provozu na modelové
komunikaci. K tomu bylo k dispozici
12 nových jízdních kol (dnes jiā 14),
které byly v hodinách výuky
bezplatnì zapùjèovány zøizovatelem
DDH tj. zastupiteli Obce Studená.

Pokud by pøece jenom nìkdo
pochyboval o významu a pøínosu
dopravního høitì ve Studené a jeho
rentabilitì èi efektivnosti, tak
doporuèuji nahlédnout do statistiky
úrazovosti v dopravì okresu JH u
d ì t sk ý c h c y kl i s tù a f i n a nè n í
náklady na poskytnutou léèbu (a to
ne uv ád í m tu ne j h o r í a nevyèíslitelnou ztrátu pøi úmrtí).
Tak napøíklad jen zabránìním 1
zlomeniny vèasnou reakcí a
znalostí silnièních pravidel u dìtí,
které si mohli ve na DDH nauèit a
nacvièit, se dostáváme na èástku
p øe v y u j í c í d e s í t k y p ø i k o mplikacích i stovky tisíc korun.
Mo ā ná j e t ì j e d no s dì le ní
nìkolika jednotlivcùm, kteøí si
neváāí takových zaøízení a sluāeb,
které Obec poskytuje  neniète ná
spoleèný majetek! Dìkuji!
F. Holý
správce DDH

STUDENSKÝ TEP

5

O dìní ve farnosti ve Studené
Rádi bychom Vás informovali o
akcích a èinnosti vìøících a farnosti
ve Studené. Domnívám se, āe
vìøící, zejména ti z mladích
roèníkù, jsou velmi aktivní a
opl ý va jí d ob rými ná pa dy a
nasazením pro jejich realizaci, viz
k a ādoro èní ivý be tlé m  o
Vánocích, Tøíkrálová sbírka,
úpravy a opravy kostela.
Tento rok, tak významný pro
historii farnosti a kostela ve
Studené, kdy oslavujeme 650.
výroèí jejich existence, se zdárnì
k ona l y a k ce s ná bo āe n sko u
tematikou.
V kvìtnu (8. 5.) se uskuteènilo
farní odpoledne v malebném okolí
kaplièky sv. Anny (u Andulky)
urèené zejména pro dìti. Akce byla
zahájena mí svatou, kterou
slouāil p. St. Forst, zdejí pan
faráø. Nechybìl ani hudební
doprovod! Poté zde za krásného
poèasí bylo pro dìti pøipraveno 10
biblických zastavení s āivými
kostýmovanými postavami, kde se
dìt i sez na m o valy se sta rozákonními pøíbìhy a kde plnily
rùzné znalostní a dovednostní
úkoly. Jako odmìnu za
úspìné absolvování trasy
dìt i d osta l y døe vì né
pa mì tní m e da i le . Na
zá v ìr a k ce si v ichn i
úèastnici a jejich doprovod
u táborového ohnì opekli
pekáèky a zazpívali si za
doprovodu kytary. Vem
se akce moc líbila a slov
chvály se organizátorùm
dos t a lo od ú èastn íkù
z Prahy i Jindøichova
Hradce. koda jen, āe od
místních obèanù se takové
pozornosti a zájmu o akci
ned o sta l o. Tak sn ad
pøítì! Velký dík patøí
v  em o rga ni zá to rù m,
zejména paní katechetce M. Zámostné a páteru S. Forstovi.
U pøíleāitosti studenské pouti byl
v sobotu 4. 7. pøipraven a zpøístupnìn

kostel sv. Prokopa a podle zájmu
bylo moāné se o nìm nìco dozvìdìt
a poslechnout si varhanní hudbu.
U pøíleāitosti 650. výroèí první

v kostele jetì moāné s panem
biskupem podiskutovat a zeptat se jej
na rùzná témata. Velmi mile pøekvapilo, jak upøímnì a otevøenì p.

písemné zmínky o obci a farnosti
Studená byl p. faráøem S. Forstem

biskup mluvil a vystupoval. Asi se mu
ve Studené a mezi lidmi líbilo. Me se
zúèastnil i pan starosta
V. Nìmec a seznámil pøi
této pøíleāitosti obèany
s programem pøipravovaných oslav 650. výroèí,
které se uskuteèní 29. 8.
2015. Kdo pøiel na mi,
mohl se také dovìdìt nìco
o historii kostela a farnosti
ve Studené.
Na závìr je moāné se
jetì zmínit, āe byl na záøí
2015 pøipravován poutní
zájezd na Moravu (Svatý
Hostýn, Svatý Kopeèek u
Olomouce), ale jeho uskuteènìní závisí na naplnìní
kapacity autobusu.
Je radostné pozorovat,
jak farnost a její spoleèenství oāívá, je
o mladých a pro mladé, pro vechny
vnímavé lidi.

pozván na návtìvu naí farnosti
emeritní biskup èeskobudìjovický,
mons. Jiøí Païour. Ten také
v nedìli 19. 7. celebroval slavnostní mi svatou. Po ní bylo

H. Mikovská (Hanuová)
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Memoriál Tomáe Èelouda
V sobotu 1. srpna 2015 probìhla
v e Stude né hasièská sou tìā
s ná z vem Memo riál
Tomáe Èelouda. Byl to
první roèník této soutìāe,
pø i
kte ré
jsme
si
zavzpomínali na naeho
zes nul ého k a mará da ,
hasièe T. Èelouda. První
kolo bylo o poháry a o body
do J i ndøi cho hra de cké
hasièské ligy. Druhé kolo
bylo o vìcné ceny, které
nám darovali oslovení
sponzoøi. Tímto jim jetì
jednou dìkujeme. Soutìāe

se zúèastnilo 12 týmù muāù a 4
týmy āen. V prvním kole padl

Ze āivota koly
V letoním kolním roce ukonèilo
povinnou kolní docházku 20 āákù
devátého roèníku a 1 āák osmého
roèníku. Z toho byli pøijati 3 āáci na
obchodní akademii, 1 āák na
gymnázium, 1 na zdravotní kolu, 5
na prùmyslové koly, 2 na ostatní
støední koly a 9 āákù na odborná
uèilitì. S āáky jsme se slavnostnì
rozlouèili v obøadní síni Obce
Studená. Ke slavnostnímu rázu
pøispìlo téā Sdruāení rodièù, jehoā
zástupci āákùm pøedali stuāku
absolventa Z. Zde jsme se téā
slavnostnì rozlouèili s dìtmi
z mateøské koly, které nastoupí po
prázdninách povinnou kolní
docházku.
Do 1. roèníku nastoupí 25 āákù,
kterým byla pøedstavena jejich
budoucí tøídní uèitelka.
V letoním roce bylo pøijato
pomìrnì velké mnoāství dìtí na
víceletá gymnázia, a to 5 āákù.

rekord Jindøichohradecké hasièské
ligy. Rekord pøekonalo druāstvo
z Horního Pole  muāi s èasem
18, 46 s e k un d. T í m s i
prozatím upevnili vedoucí
pozici v Jindøichohradecké
lize. V kategorii āen v prvním
k o l e z v ít ì z i l o d r uā s t v o
z Dolního ïáru s èasem 27,
24 sekund. Úèast soutìāících i
návtìvníkù byla pomìrnì
velká a snad se bude kaādým
rokem navyovat.
Sbor dobrovolných hasièù
Studená

5P Jana Satrapy

Vem odcházejícím āákùm pøejeme
hodnì úspìchù v dalím studiu.
V minulém kolním roce jsme
realizovali projekt na podporu
te chn ic k é ho v z d ì l áv án í . V e
spolupráci se S stavební v Jihlavì
a ISSTO v Daèicích jsme se snaāili
vzbudit u dìtí vìtí zájem o
technické obory, které jsou na
pracovním trhu poāadovány.
Stejný cíl mìl i druhý projekt, ve
kterém jsme získali finanèní
prostøedky pro vybavení odborných
uèeben, které si budete moci
prohlédnout na Dni otevøených
dveøí v sobotu 29. srpna 2015.
L. Hrbek

Uzávìrka pøítího èísla
TEPU je
15. listopadu 2015.

V sobotu 20. 6. 2015 se uskuteènil
jiā 17. roèník tradièní cykloturistické akce. Tato akce byla
uspoøádána v rámci oslav 650 let od
první zmínky o Studené.
N áz e v 5P z n áz o r òu je p ì t
podnikù, které Jan Satrapa zaloāil,
nebo se podílel na jejich zaloāení.
Tato turistická akce zaèíná ve
Støíāovicích  u TECNOCAPU
(Rozko) a dále vede pøes Studenou,
Krahulèí, Hodice do cílového místa
v K o st e l c i u J i hl av y . Z a
n e p øí z n iv ý ch p o v ì t r n o s t n íc h
podmínek se této akce zúèastnilo 29
turistù.
Oproti minulým roèníkùm byla
tentokráte úèast vzhledem k poèasí
polovièní.
Vem cyklistùm patøí podìkování
za úèast. Poøadatel  Obec Studená
z áro v e ò d ì k uj e s p o n zo r ù m :
Krahulík - Masozávod Krahulèí, a.s.,
Jan Satrapa, TECNOCAP Støíāovice.
Mgr. J. Kejval
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Fotbalové turnaje ve Studené
Stalo jiā se tradicí, āe v mìsíci èervenci se koná
kaādoroènì fotbalový turnaj ve Studené.
Letní fotbalové turnaje jsou zcela urèitì vítaným
zpestøením pøípravného fotbalového období mezi jarní
a podzimní èástí mistrovských soutìāí. Slouāí jako
pøíprava celkù na podzimní mistrovské zápasy, na
vyzkouení nìkterých hráèù a jsou svým zpùsobem i
urèité psychické odlehèení pro hráèe v letním období.
Mohou se zde setkávat druāstva, která by se jinak spolu
jen tìāko potkala, nebo hrají v soutìāích rùzných
úrovní a v jiných okresech a krajích.
Turnaj ve Studené má svoji bohatou tradici a
historii. Zcela urèitì patøí k jednomu z nejstarích
turnajù v Èechách. První roèník se hrál v roce 1958.
Poté se hrál pravidelnì kaādý rok, kromì roku 1971.
Letoní roèník byl tedy v poøadí jiā 57. Na turnaji jiā
startovaly týmy prakticky ze vech soutìāí, poèínajíce
ligovými druāstvy Dynama ( SK ) Èeských Budìjovice a
FK Blany, dále druholigové týmy Jihlavy, Kladna
apod. Na turnaji si zahrály prakticky vechny týmy
z okresu Jindøichùv Hradec.
Celkem za 57 roèníkù mohlo zvednout vítìznou
vìènì putovní trofej (souèasná je jiā tøetí v poøadí) nad
hlavu 23 fotbalových týmù. Nejvíce vítìzství má

zápase zdolal domácí tým v pomìru 5:1, na obranu
domácího týmu je nutno konstatovat, āe výe výsledku
neodráāí plnì dìní na hrací ploe, ale hosté byli
efektivnìjí ve vyuāívání ancí.
V zápase o tøetí místo zvítìzil Sokol Strmilov nad
týmem Dolního Bukovska 2:0. Turnaji, který se hrál za
pìkného poèasí, pøihlíāelo pøes 100 divákù.

Vítìzové pøedelých roèníkù

pochopitelnì na svém kontì domácí tým, celkem 16,
s pìti vítìzstvími FC Vysoèina (Spartak Jihlava), za
nimi se ètyømi vítìzstvími následuje tým Batelova a
bývalý ligový tým FK Chmel Blany. Kaādý roèník má
svou neopakovatelnou atmosféru a své kouzlo, kromì
vlastních zápasù zde probíhá napøíklad soutìā divákù
ve støelbì ze znaèky pokutových kopù o vìnec párkù, je
zde zajitìno kvalitní obèerstvení a veèer posezení pøi
hudbì.
Turnaj, jak jiā se stalo tradicí, je zajitìn kvalitními
cenami od obce, místních podnikù a dalích sponzorù.
Nejlepí týmy obdrāí vìcné ceny a poháry, není
zapomenuto ani na nejlepí hráèe turnaje, brankáøe èi
støelce.
Letoní 57. roèník skonèil vítìzstvím týmu hrajícího
1.B tøídu FC Sokol Tøebìtice, který ve finálovém

1. Sokol Studená
2. Jiskra Nová Bystøice
3. Sokol Studená
4. Sokol Studená
5. Sokol Studená
6. Sokol Studená
7. Sokol Studená
8. Sokol Studená
9. Sokol Studená
10. Sokol Studená
11. TJ Mír Dívèice
12. Dukla Jindø. Hradec
13. Sokol Mrákotín
14. Inter Aiport Praha
15. Inter Aiport Praha
16. Otavan Tøeboò
17. Vodní stavby Tábor
18. Sokol Studená
19. Sokol Studená
20. Dukla Brno
21. Tatran Lomnice n/Luā.
22. Tatran Lomnice n/Luā.
23. Tatran Lomnice n/Luā.
24. Jiskra Chlum u Tø.
25. Strojobal Kunāak
26. Spartak Jihlava
27. S partak Jihlava
28. Sokol Halámky
29. Spartak Batelov
30. Spartak Batelov
31. Spartak Batelov
32. Sokol Studená

1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
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33. TJ Mír Dívèice
34. Dynamo È.Budìjovice
35. FK Chmel Blany
36. FK Chmel Blany
37. FK Chmel Blany
38. FK Chmel Blany
39. SK È.Budìjovice A
40. SK È.Budìjovice B
41. Spartak Pehøimov
42. FC Vysoèina Jihlava st.dor.
43. Obal Rozko Kunāak
44. FC Vysoèina Jihlava B
45. FC Vysoèina Jihlava B
46. Varex Vìānice
47. Varex Vìānice
48. Pedagog È. Budìjovice
49. Pedagog È. Budìjovice
50. FK Studená

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

51. FK Studená
52. 1.FC Batelov
53. Sokol eletava
54. FK Studená
55. FK Studená
56. FC Sokol Tøebìtice
57. FC Sokol Tøebìtice

Doufáme, āe tento výèet vítìzù fotbalového turnaje
ve Studené není koneèný a āe bude pokraèovat dlouhou
øadou roèníkù. Jeden primát v tolika roènících nám
vak tìāko nìkdo vezme, vādy se turnaje i pøi úèasti
ligových nebo týmu hrajících nesrovnatelnì vyí
soutìāe zúèastnil domácí, a tak chceme, aby toto bylo i
v budoucnosti.
Ing. Jan Maòhal

STUDENÁ
Slunce u nás vstává brzy,
coā mnohého spáèe mrzí
a tøpytí se v kapkách rosy.
Lesní víly tanèí bosy!

Za srdce vás chytit umí.
I kdyā èlovìk city tlumí,
emoce s ním mocnì cloumá,
kdyā tím krajem zvolna bloumá!

Na sluníèko pouze èeká,
záda bolí, mocnì heká
starý kmet té party myí.
Neví, zda ho nìkdo slyí!

Ten, kdo krásy v svìtì hledá,
dopustit na domov nedá,
láska v jeho srdci døímá.
Tak zní jeho øeè, ta pøímá!

Den se rodí, je to cítit,
brzy zaène slunce svítit,
myslíte, āe bude hezky?
To je øeèí, tøesky plesky!

Kdekoliv a èlovìk āije,
pro Studenou srdce bije
tìm, co domov milují.
Svou lásku mu darují!

Kdyā se dívám na Studenou,
na oblaka, co se āenou,
tak mì náhle nìha jímá.
Javoøice v dáli døímá!

Rodákem, kdo se zvát mùāe,
v jeho dui kvete rùāe
a nemá se za co stydìt.
Na kaādém je to hned vidìt!

Kopec, louky, pole, lesy
u Daèic èi Telèe kdesi
po dui tì pohladí.
Je tam chladno, nevadí?

Do svìta el za svou prací,
po létech se zpátky vrací,
pøestoāe tam mnohé proāil.
By zde své dny v klidu doāil!

Je jedno, odkud se dívá,
nad tou krásou sotva zívá,
do oèí ti slzy vhání.
Musí domù, nemá stání!
Kdo sem aspoò jednou pøiel
a na zdejí kopce vyel,
do údolí dlouze hledìl.
e se vrátí, dobøe vìdìl!
Tento kraj vak chudý není.
V úsmìvu své zuby cení,
mnoho krás zde najdete
a bohatí budete!

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

V. tìpán
Studená 2015

Dìkuji vem lidem
a kamarádùm,
kteøí mì podpoøili
v tìāké chvíli.
Eva ebestová

Jindøichohradecká
hasièská liga
v Horním Poli
Hasièi SDH Horní Pole poøádali
dne 20. 6. 2015 dalí soutìāní kolo
Jindøichohradecké hasièské ligy.
S o utì ā e s e z úè as t ni l o 1 5
druāstev  12 druāstev muāù a 3
druāstva āen.
Soutìā probìhla ve dvou kolech.
V prvním kole se soutìāilo o Putovní
pohár starosty SDH Horní Pole.
Druhé kolo bylo zaøazeno do
soutìāe
Jindøichohradecké
hasièské ligy.
J. Rod

TENISOVÝ TURNAJ
V rámci oslav výroèí 650 let od
zaloāení Obce Studená uspoøádal
tenisový oddíl turnaj Lojka cup.
Turnaje se zúèastnilo 8 dvojic
hráèù.
Díky novì vybudovanému
sportovnímu zázemí, které
vzniklo zásluhou Obce Studená,
krásnému poèasí a skvìlé
atmosféøe, se turnaj nad oèekávání vydaøil.
1. místo obsadili
Marek Lojka a Ale Brada.
Dodateènì gratulujeme.
M. Brada st.
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Blahopøejeme k významným āivotním výroèím  70, 75 a více let
Øíjen
Novák Miroslav, Olany
Vacula Antonín, Studená
Sejrek Ladislav, Studená
Macháèová Anna, Studená
Martinù Marie, Studená
Staèková Anna, Sumrakov
Kolaøík Frantiek, Studená
Ranftlová Daniela, Studená
Svobodová Vìra, Studená
Èech Jan, Sumrakov
imánková Drahoslava, Studená
Pacal Josef, Velký Jeníkov
Tùmová Helena, Marov
Duková Ludmila, Horní Bolíkov
Mastná Jana, Studená
Kuèerová Andìla, Studená
Malcová Miloslava, Studená
Nováková Zdeòka, Olany
Tyslpretová Marie, Studená
Lacinová Zdeòka, Sumrakov
Mikoláková Libue, Studená
Bene Josef, Studená
Listopad
Habermannová Marie, Studená
Hartmann Zbynìk, Studená
Hembera Karel, Studená

Fotíte rádi Studenou a krajinu
v jejím blízkém okolí?
Pøihlaste se do soutìāe

 Fotím Studenou a okolí 
Téma:
Zajímavé turistické cíle
Termín pro pøihláení do soutìāe konèí
30. 10. 2015!
Bliāí informace na webových stránkách obce
www.studena.cz,
nebo osobnì (informace k soutìāi Vám sdìlí
Lenka Horká).
Poøadatelem soutìāe je Obec Studená.

Srb Frantiek, Sumrakov
Janaè Jaroslav, Horní Bolíkov
Pospíchalová Marie, Studená
Molzer Jiøí, Studená
Chalupník Miloslav, Studená
Nìmcová Marie, Sumrakov
tìpánová Jaroslava, Studená
Matouek Josef, Horní Pole
teflová Blanka, Studená
Lacinová Boāena, Studená
Straka Milo, Studená
Lojdová Vlasta, Studená
Prosinec
Èechová Ludmila, Studená
Havlíková Marie, Studená
Sníāek Zdenìk, Svìtlá
Suická Blaāena, Svìtlá
Chalupská Milada, Studená
vehlová Marie, Studená
Horký Josef, Studená
Makovièka Zdenìk, Studená
Jandová Marie, Studená
Rod Josef, Horní Pole
Kameníková Boāena, Studená
Geist Karel, Studená
Køíāová Ludmila, Studená
Bartùková Milada, Studená
Jebavá Ludmila, Horní Bolíkov
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Tenisový turnaj
Memoriál Tomáe Èelouda

Jistuza cup
JH hasièská liga H. Pole

Studenský
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