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Z jednání zastupitelstva obce
11. zasedání zastupitelstva obce
se konalo 24. 8. 2015
Zpráva o èinnosti orgánù obce
informovala o pracích na výstavbì
kanalizace v ulici Zákostelní, na
rekonstrukci hasièské zbrojnice,
dále o pøipravovaných opravách
místních komunikací v Domaínì a
v ulici Na Sadech ve Studené.
Nadále se sleduje kvalita vody v
Marovì a ve Svìtlé. Finanèní
výbor mìl na programu kontrolu
èerpání poskytnutých dotací a
projednání rozpoètové zmìny.
Zdravotnì sociální výbor mìl na
programu pøidìlení bytu v PS. V

dalím jednání bylo schváleno
do plnì n í z ad án í z m ì ny è . 3
územního plánu Obce Studená,
po dán í ā á do st i o d o t ac i n a
dovybavení kompostárny a podání
āádosti o dotaci na parkové úpravy
bývalého Zákostelního rybníka.
Dalí jednání se zabývalo prodejem
nebo smìnou pozemkù. Byly
schváleny dotace na èinnost SDH
Stude n á, o d d í l k o  í k o v é T J
Studená, na volejbalový turnaj TJ
Studená a na Nohejbalový turnaj.
12. zasedání zastupitelstva obce
se konalo 5. 10. 2015

Zpráva o èinnosti orgánù obce se
t ý k al a mo nt áā e v o do m ì r ù v
m í s tn íc h
è ás t e ch,
o p r av
vodovodních øádù ve Svìtlé a v
Domaínì. 29. 8. 2015 probìhla
oslava 650 let od první písemné
z mí n ky o S t ud e n é , 1. 9. s e
uskuteènilo slavností zahájení
kolního roku, 27. 9. se konal
tradièní Studenský jarmark a 4. 10.
vítání obèánkù. Probìhl dílèí
p ø e z k um h o s po d a øe ní o bc e
Krajským úøadem Jihoèeského
k r aj e a k o n tr o l a n a ú s e k u
silnièního hospodaøení s výsledkem
bez závad.
(Pokraè. na str. 3)

2

STUDENSKÝ

TEP

Prùvod historických postav ve Studené
O tom, āe se chystá prùvod
historických postav v rámci oslav
650 let od první písemné zmínky o
Studené, jsem se dozvìdìl jen mezi
ø eè í v ka nce lá ø i. To , āe h o
pøipravuje pan doktor Tunkl s paní
Tunklovou, napovídalo, āe nepùjde
o āádnou fraku, ale āe by to mohla
být legrace na úrovni.
S panem Tunklem jsem se potkal
mezi dveømi a ten ani na vteøinu
nezaváhal a støelhbitì mì oznaèil
za sokola, a āe bych se jim hodil do
této role. V podstatì mi to prodal
tak, āe beze mì by ten prùvod ani
nemohl jít a text bude jednoduchý.
Po pár chabých výmluvách jsem
povolil, zodpovìdnost mi nedovolí
zkazit celý zámìr! Ale hlavnì jsem
pro kaādou patnost a vìøím, āe
podobnì to mìli i jiní herci.
Kdyā jsem usedl ke stolu, zaèal
jsem pøemítat mylenky, do èeho
jsem se to zase nechal uvrtat. Ale co,
kaādá zkuenost se mùāe hodit a
sranda musí být.
Týden pøed slavnostním dnem
jsme dostali texty, ve støedu
zkouka kostýmù a první zkouka
scének. Kostýmy zapùjèilo mìsto
Jemnice a celý projekt tak byl zcela
jistì posunut o nìkolik pøíèek vý.
Do sokolského kroje se oblékám

poprvé v āivotì a zjiuji, āe vlastnì
nevím, jak se nosí. Kamarád Google
napoví. Druhá zkouka scének
probìhla v pátek odpoledne pøed
slavností. Pan reāisér ladí naèasování, vytýká nám chyby nebo
vlastnì dává cenné rady  mluvit
nahlas a k divákùm, upozoròuje na
umístìní na scénì, postavení tìla
atd.
Sobota. A uā není cesty zpìt, za
chvíli to celé vypukne. Je pìkné
horko, vichni na sebe oblékáme

nìkolikavrstvé hábity a nìkteøí i
kuklu èi helmu na hlavu. Tìm
opravdu není co závidìt. Nálada je
vak dobrá. Pøesouváme se na
nádvoøí bývalého pivovaru, odkud
slavnostní prùvod vychází. V
prùvodu pùjde asi padesátka
úèastníkù pøedstavujících první
m aj i t e l e a p ány S t u d e n é ,
královskou rodinu, rychtáøe, ale i
dalí významné osobnosti jako byl
F r ant i e k S at ra p a èi V la s t a
Javoøická.
(Pokraè. na str. 4)
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Slovo starosty
Váāení spoluobèané, dovoluji si
Vám pøipomenout dìní v obci od
poloviny srpna letoního roku.
V druh é p ol ov inì srpn a se
doko nèo va lo zate ple ní staré
tìlocvièny, pøipojení na novì
vybudovanou kanalizaci a èásteèná
opr ava støe chy. Na tu to
rekonstrukci se èerpala dotace
z krajského grantu na rozvoj
tìlovýchovy a sportu. Pùvodní
zámìr èerpat tuto dotaci na
srovnání terénu fotbalového høitì
musel být pøehodnocen proto, āe
fotbalisté neuspìli se āádostí o
dotaci na Ministerstvu kolství,
mládeāe a tìlovýchovy. Novì
zateplená a opravená tìlocvièna
byla pøedána do uāívání 29. 8. 2015
u pøíleāitosti 650 let oslav od první
zmínky o Studené. Slavnostního
pøedání se zúèastnila paní Alena
Nohavová, poslankynì PS PÈR za
KSÈM, a pan Tome Vytiska
(KSÈM), krajský radní pro kolství
a tìlovýchovu. Po slavnostním
pøestøiāení pásky následovala
prohlídka opravené tìlocvièny,
beseda se èleny oddílu stolního
tenisu a zhlédnutí zápasu ve
stolním tenisu mezi èleny tohoto
oddílu. Nai hosté jetì navtívili
novì opravené zázemí naich
tenistù u fotbalového høitì. Právì

zde probíhal tenisový turnaj, a tak
se bylo na co dívat. Hosté si ale
hlavnì prohlédli novì postavenou
klub o vnu a s o c i ál ní z áz e mí .
Následovalo posezení pod novì
dobudovanou pergolou, obèerstvení
a beseda s vedením tenisového
oddílu.
Odpolední èást oslav 650. výroèí
od první zmínky o Studené zaèala
slavnostním historickým prùvodem
a samotné oslavy probíhaly po celé
odpoledne. V deset hodin veèer byl
p rogra m
o sl a v
uk o nè e n
slavnostním ohòostrojem. Chtìl
bych touto cestou podìkovat vem,
kdo se jakkoli podíleli na pøípravì a
prùbìhu tìchto oslav. 140 let od
zaloāení Masny Studená nám
pøipomenul jak historický prùvod,
tak scénka, která vznik Masny ve
Studené zaznamenala. Dìkuji i
vedení Masny za spolupráci pøi
organizaci a zajitìní tìchto oslav.
Musím jetì pøipomenout výstavu
fotografií Studená v èase, kterou
Milan Linhart pøipravoval a
sestavoval s roèním pøedstihem.
Kdo se nestihl podívat pøi oslavách,
mùāe si ji prohlédnout ve spojovací
chodbì koly, kde je umístìna.
Setkání rodákù poøádal osadní
výbor ve Svìtlé. Pan Rásocha
seznámil pøítomné s historií i

Z jednání zastupitelstva

Studená a projednal rozpoètová
opatøení. Dále byl schválen plán
zimní údrāby pro zimní období
2015 - 2016. V dalím jednání bylo
schváleno znìní Smlouvy o
dodávce vody a odvádìní odpadních
vod, dále èerpání investièního
fondu Z a M Studená na zateplení
výtahové achty v budovì jídelny.
Prodlouāení smlouvy se spoleèností
Elzy servis s. r. o. do 31. 12. 2016
bylo schváleno. Dalí jednání se
týkalo smìny, prodeje a pachtu
pozemkù. Byly schváleny finanèní
pøíspìvky ochotníkùm z Horního
Bolíkova a osadnímu výboru
Marov.
Mgr. J. Kejval

Finanèní výbor mìl na programu
k on tro lu
èerpán í
do ta cí
poskytnutých Obci Studená a
projednání rozpoètových opatøení.
Dalí jednání se zabývalo prodejem
a smìnou pozemkù. Byly schváleny
dotace pro oddíl koíkové TJ
Studená, pro FK Studená a pro
SDH Horní Pole.
13. zasedání zastupitelstva obce
se konalo 2. 11. 2015
Ve zprávì o èinnosti orgánù obce
byly podány informace o øeení
nedostatku vody v Marovì a v
Domaínì, o dokonèení rekons t r uk ce ka na l izace v u lici
Zákostelní a o provedení oprav
povrchu komunikace v ulici Na
Sadech ve Studené a v Domaínì.
Finanèní výbor provedl kontrolu
èerpání dotací poskytnutých Obci

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

souèasností jejich rodné obce. Já
jsem také pozdravil pøítomné a
pohovoøil o dìní ve Studené a
místních èástech. Organizátorùm
patøí dík vech zúèastnìných.
Dokonèeno bylo zateplení
pøístavby hasièárny, instalace
nových sekèních vrat a zavedení
nového plynového topení. Stará
akumulaèní kamna jiā nebyla plnì
funkèní a v zimních mìsících by
m o hl o d o j í t k z am r zn ut í
garáāovaných hasièských cisteren
s vodou. Pokud se zmiòuji o
cisternách. Hasièi vypomáhali i
pøi nedostatku vody ve studních
v nìkterých místních èástech a
vodu sem naváāeli. Vím, āe je
nepøíjemné být bez vody, ale
v nìkterých pøípadech, kdy voda
není, je tøeba s ní etøit. Není
moāné zalévat, kdyā je vody
nedostatek a tváøit se, āe mì se to
netýká. Kdyā ale voda není, já za
to nemohu a jdu si stìāovat na
obec. Musíme proto dokonèit
osazení vodomìrù v místních
èástech a následnì spoèítat
kalkulaci na vodné a stoèné.
Vìøím, āe tím docílíme sníāení
spotøeby vody a spravedlivého
koneèného vyúètování.
(Pokraèování na str. 5)

Pøání

Co lidem jako vy
k Vánocùm pøát?
Snad a kaādý má
vás rád.
A zvoneèek,
poøádnì zvoní, cukroví
a chutná a voní.
A v srdíèku plamínek
vzplane,
kaādý a
dítìtem se stane.
Pak radost z dárkù
kaādý má
a Vánoce si uāívá.
Václav Èára, 8. tø.

Pøíjemné proāití vánoèních
svátkù a v novém roce 2016 hodnì
zdraví, pohody a spokojenosti
Vám pøeje
redakèní rada
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Prùvod historických
postav ve Studené
(Dokonèení)

Prùvod doplòují hasièi s
historickou støíkaèkou, sportovci,
ponocný a moto i auto veteráni.
Ve 13:00, seøazení dle historické
posloupnosti, vyráāíme na pokyn
pana reāiséra z pivovarského dvora
k respiriu základní koly. Pøesto, āe
je neskuteèné horko, lidé se pøili
podívat a je jich celkem dost. Jako
úèastník jdu zhruba v pùlce, ale
stejnì vidím jen pár postav pøed
sebou. Trochu mì to mrzí, protoāe
bych to také rád vidìl z pohledu
diváka. Pøed radnicí probíhá
komentovaná èást, kde se kaādá z
postav zastaví a diváci, vlastnì
moāná i sami herci, se v krátkosti
dovìdí její význam èi vliv na
Studenou.
Zhruba po 20 minutách celý
prùvod dorazil na respirium
základní koly, kde je pìknì
vzpomenuta historie Studené od
jejího poèátku aā témìø do
souèasnosti. Historický pøehled je
doplnìn nìkolika hranými
scénkami, které byly vādy uvedené
slovy: A teï se podíváme, jak to
tehdy bylo . Kaādý jsme si tak
uāil svých pár minut slávy na
prknech, co znamenají svìt. Soudì
z reakcí divákù bych øekl, āe to mìlo
celkem úspìch. Bohuāel jako
herec v zákulisí nemám z tìchto
scének vùbec nic.
Ovace na závìr, podìkování
divákùm, velký dík panu reāisérovi. A teï uā hurá do
vzdunìjího letního obleèení a
jdeme se bavit.
Na závìr chci podìkovat vem,
kteøí se na celých oslavách podíleli.
Podaøilo se nám zpracovat
kamerový záznam z celého dne,
který je k dispozici na obecním
úøadu. Jedná se o amatérský
záznam a lze ho poøídit za cenu
nákladù na DVD (èili v øádech
desítek korun) a zvaāujeme
moānost umístìní záznamu na web,
kde ho bude moāné stáhnout.
Odkaz zveøejníme na stránkách
obce www.studena.cz.
David Fogl,
tajemník obecního úøadu

Informace z knihovny
Do k o nc e r o k u p ø ip r av i l a
Knihovna Vlasty Javoøické tyto
akce:
Zambie a Zimbabwe mýma oèima
 po ví d ání s M g r . M ar t o u
Pejchalovou o āivotì v Africe
4. 12. 2015 od 18.00 hod. v
knihovnì
Uprchl í c i o èi m a è e s k ý ch
d ob ro vo l ní k ù  z k u e n o s t i s
dobrovolnictvím v Srbsku budou
p øe dávat O l g a N o v á k o v á a
Michaela Èeøovská  11. 12. 20105
od 18.00 hod. v knihovnì

Jste srdeènì zváni.
Výpùjèní doba knihovny na konci
roku:
Pondìlí 21. 12. OTEVØENO
Støeda 23. 12. ZAVØENO
Pondìlí 28. 12. OTEVØENO
Støeda 30. 12. ZAVØENO
Vem ètenáøùm a uāivatelùm
Knihovny Vlasty Javoøické pøeji
pohodové Vánoce a do nového roku
2016 zdraví, tìstí a spokojenost.
Jírová S.

Jindøichohradecká hasièská liga oèima
hornopolských hasièù
Letoní sezóna JHHL je úspìnì
za námi. Úvodem bych Vám rád
pøedstavil jednotlivé èleny naeho
úspìného týmu. Jsou to Vláïa
Heide, Radek Rod ml., Pavel Tichý
ml., Mirek vehla ml., Martin
Skácel, Honza Vrátil a Dominik
Srp.
Tento rok jsme se zúèastnili vech
deseti kol a jedno jsme i poøádali.
První kola byla klidnìjí, týmy se po
zimì rozbíhaly. Snaāili jsme se
podávat stabilní výkony, coā nám
zajiovalo umístìní na prvních
pozicích. Dokonce jsme po osmi
kolech byli stále první v celkovém
bodování. Èasy ly letos velmi dolù.
Kde vloni staèil na výhru èas 21
vteøin, letos uā byl potøeba èas 19
vteøin a v posledních kolech i 18
vteøin. Tyto èasy uā kladou velký
dùraz na výkonnou techniku a
dobrou sehranost týmu. Bohuāel

poslední dvì kola se nám moc
nevydaøila a ná nejvìtí rival SDH
Horní Meziøíèko nás posunul na
celkové druhé místo. Ale i tak jsme
se sv ý m le t o  ním u m í s t ì n í m
spokojeni. Na závodech ve Studené
jsme navíc dokonèili s èasem 18,46
vteøin, který se stal letoním
nej l ep í m l ig o v ý m è as e m .
Slavnostní vyhláení probìhlo
v H o rní c h N ìm è ic íc h a by l o
povedenou teèkou za letoním
rokem.
Závìrem bychom chtìli moc
podìkovat obci Studená, naim
sponzorùm a vlastnì vem, co nám
pomáhají a podporují nás. Budeme
rá di , kd y ā ná m s v o u p ø í z e ò
zachováte i v pøítím roce, protoāe
nadcházející sezona 2016 nebude
lehká.
Za Sbor dobrovolných hasièù
Horní Pole  M. vehla ml.

STUDENSKÝ TEP

5

Slovo starosty

Dokonèeno bylo vyasfaltování
Domaína, ulice Na Sadech a
ná dvo øí na ob e cním úø adu .
Ukonèena byla i oprava soklu kaple
v Sumrakovì a oprava støechy
místního osadního výboru (koly).
Dokonèena byla i akce oprava
kanalizace v Zákostelní ulici, která
nebyla funkèní. Touto opravou
dojde k vìtímu nátoku odpadních
vod na èistírnu, a tím i k jejímu
lepímu vyuāití. Zaèali jsme
s opravou høbitovní zdi ve Studené.
Bylo zde nebezpeèí jejího sesunutí,
a tím po ko z ení p øile hlých
pomníkù. Myslím, āe v letoním
roce bude opravena polovina zdi a
v pøítím roce se oprava dokonèí.
Zmínit se jetì musím o jiā
tradièním Studenském jarmarku a
s n ím spo jeno u jarm are èní
výstavou. V letoním roce nám
pøálo i poèasí a jiā tradiènì nás
pø i j el a p ob a vit
P oè ate cká
dechovk a .
Do vo lte ,
abych
podìkoval vem vystavovatelùm a
poøadatelùm této akce. Jsou to
vlastnì v mení obmìnì jedni a ti
samí nadenci, kteøí nám ostatním
tuto výstavu pøipraví a obìtují kus
svého volného èasu pro nae
pobavení a pouèení.
Blíāí se konec roku, a proto mi
dovolte pozvat Vás na vechny
akce, které jsou pro Vás pøipraveny
v adventním èase. Závìrem mi
dovolte popøát Vám veselé Vánoce,
hodnì zdraví v novém roce 2016 a
budu se tìit na setkání na jiā
tradièním 18. roèníku Silvestrovského výstupu na Javoøici.
Vítìzslav Nìmec
Vánoèní èas
Vidím vloèky padat dolù,
a my jdeme vichni spolu,
ruku v ruce do kostela,
kde na nás dýchá vánoèní atmosféra.
Cítím maminèino cukroví
a purpuru, která byt provoní,
kapr se smaāí na pánvi
a dáreèky uā budou rozdány.
Prskavky si zapálíme,
Jeāíka tím pøivoláme,
Vánoce jsou krásné svátky,
uā aby tu byly zpátky.
Lucie Lacinová, 8. tø.

Termíny svozu
objemového odpadu r. 2016
Leden
Únor
Bøezen
Duben
Kvìten
Èerven
Èervenec
Srpen
Záøí
Øíjen
Listopad
Prosinec

25.
29.
29.
25.
30.
27.
25.
29.
26.
31.
28.
19.

zbytkù zelenì r. 2016
Kvìten
Èerven
Èervenec
Srpen
Záøí
Øíjen
Listopad

9. ,
6. ,
4. ,
8. ,
5. ,
3. ,
7.

23.
20.
18.
22.
19.
17.

Upozornìní
Pøi vìtím mnoāství odpadu
(zejména vìtví v podzimních
m ì s í cí c h)
u po z o r òu je me
obèany, aby si odvoz tohoto
odpadu do kompostárny v
Horním Poli zajistili sami, nebo
je moāné si za úplatu objednat
pøistavení kontejneru u obecního úøadu. Dùraznì upozoròujeme obèany na tøídìní
zbytkù zelenì (zvlá trávu a
vìtve), dále upozoròujeme, āe
p o k ud bu d e do z e l e nì
p øi m í ch án o s t a t ní o d pa d
(stavební su a podobnì),
ne bud e p øi p ra v e ný o dp a d
odvezen. Jedná se také o odpad
ze zahrádkáøských kolonií.
Dále āádáme obèany, aby
bioodpad v co nejvìtí míøe
uk l ád al i do p øi s t av en ý c h
kontejnerù rozmístìných po
Studené.
Provozní doba kompostárny
pro pøíjem bioodpadu:
kvìten  øíjen
sobota 9:00 - 12:00 hod.

SRAZ RODÁKÙ VE SVÌTLÉ
Ve vesnici, kde døíve bývalo i 250
usedlíkù, v souèasné dobì bydlí 32
trvale āijících obyvatel, se zrodila
mylenka uspoøádat sraz rodákù.
Od jara se pomocí pamìtníkù a
kroniky dával dohromady seznam
jmen a adres a jiných informací, aā
nás pøekvapilo, kolik lidí má v této
vesnièce koøeny. Pak uā zbývalo
rozeslat pozvánky a pustit se do
pøíprav. Zástupci obce nám vyli
vstøíc a zaøídili vymalování naich
kulturních prostor. Na nás zbylo
ve doladit a naletit tak, aby se
zde rodáci cítili jako doma.
12. záøí nám poèasí pøálo,
dokonce i sluníèko vykouklo.
Avak atmosféra byla jetì hezèí a
pøíjemnìjí neā poèasí. Mnozí
ro dá ci v y uā il i té t o u d á lo s ti
k procházce po vesnici a okolí. Ti
zdatnìjí doli aā k památníku sv.
Cyrila a Metodìje nad Svìtlou.
Pozváno bylo 75 rodákù, z toho se
65 dostavilo na setkání.

V hospùdce se rozvíjelo pøíjemné
posezení se slavnostní atmosférou a
vzpomínkami na dobu dávnou a
milou, ale i se zájem o souèasný
āivot ve Svìtlé. Milé bylo zjitìní, āe
se zde seli lidé, kteøí zde nebyli
nìkolik let, ba co víc i nìkolik
desetiletí. Vìtina rodákù byla moc
spokojená s pohotìním a pøi
louèení āádali, aby se takový sraz
opìt zopakoval. Zvlátì ti ze
starích generací.
Osadní výbor ve spolupráci
s ostatními spoluobèany, kteøí
pomáhali pøi pøípravì srazu, byli
velmi potìeni, āe jejich námaha a
úsilí nebylo zbyteèné. Závìrem
chceme podìkovat vem, jak
místním tak i chalupáøùm, kteøí se
podílejí na zvelebování obce.
Osadní výbor Svìtlá
Uzávìrka pøítího èísla
TEPU je 15. února 2016.
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Mateøský klub Ledòáèek
v novém!
Od øíjna 2015 opìt funguje
mateøský klub Ledòáèek. Obec
S tu den á ná m po skytla no vé
prostory v domì s peèovatelskou
sluābou, za coā jí velmi dìkujeme.
Místnost se nám podaøilo pìknì
zaøídit a vybavit hraèkami a
nábytkem. Scházíme se kaādé úterý
v èase od 9 do 11 hodin a od 14:30 do
17 hodin. Dopoledne vìtinou
probíhá drobné tvoøení, písnièky a
volná hra s Katkou Charkù a jejími
dìtmi a vítány jsou dìti do 4 let s
doprovodem. Odpoledne èasto
pøicházejí i starí pøedkolní dìti a
spoleènì si hrají èi malují. Jsme
rádi, āe máme kam vyrazit pøi
nepøíznivém poèasí a nae dìti si
zvykají na kolektiv. Chystáme se
uspoøádat tematické tvoøení nejen
p ro
m a m in ky ,
p rezen taci
zajímavých knih atd.
Rádi se o tento prostor podìlíme s
d al í m i spo lk y ne b o tøe ba
uskupeními maminek, které mají
zájem o poøádání pravidelných èi
jednorázových setkání. Zájemci se
mohou hlásit u Jany Bìlíkové, tel.
775 112 080.
Jana Bìlíková
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Pøání
Rád bych napsal pár øádkù o
svém panu uèiteli na Vysoké kole
zemìdìlské v Praze, který oslavil
v listopadu 2015 významné āivotní
jubileum. V souèasné dobì āije
v rodném domku ve Studené. S
manāelkou Alenou vychovali
spoleènì dva syny. Od roku 1998 je
znám jako zakladatel turistických
akcí: Výstup na Javoøici s Vlastou
Javoøickou a cykloturistické akce:
5 P Jana Satrapy. V souvislosti
s uvedenými akcemi inicioval
v zastupitelstvu obce obohacení
názvu naí knihovny na Knihovna
Vlasty Javoøické a umístìní
pamìtních desek Vlasty Javoøické
a Jana Satrapy na zdech domù, kde
āili nebo pracovali. On sám je
dlouholetý aktivní sportovec.
Vystu d o v a l I ns ti t ut t ì l e s né
výchovy, který absolvoval v roce
1957 a získal specializaci - uèitel
lyāování. Své zkuenosti pøedával
po celý āivot jako vysokokolský
pedagog a také on sám aktivnì
sportoval a závodil, za coā získával
èetná ocenìní. Byl proto také mimo
jiné jmenován do Metodické komise
slalomu pro Èeskoslovenskou
republiku. Získal titul mezinárodního lektora pro výuku

lyāování. Za svou pedagogickou
èinnost byl nìkolikrát ocenìn. Jeho
velkým úspìchem bylo také, jak
sám øíká, vedení výpravy pøi
výstupu na Mt. Blanc, zastupování
Èeské republiky na mezinárodních
setkáních turistických klubù a
organizací, sportovních akcích a
soutìāích. Je také autorem mnoha
publikací. Jako jeho student a
kamarád bych chtìl touto cestou
panu Dr. Antonínu Fuèíkovi popøát
pevné zdraví a hodnì úspìchù
v jeho āivotì a popøát mu také jetì
mnoho budoucích spokojených let.
Ing. Václav Èech
V øíjnu 2015 oslavila významné
āivotní jubileum bývalá vedoucí
poty ve Studené a nyní velmi
ak t i v n í p ø e d se dk y n ì m í s t ní
o r g ani z a ce
Svazu
t ì l e s nì
postiāených v Èeské republice paní
Marie Tyslpretová. Pøejeme jí
pevné zdraví a hodnì āivotní
pohody a jako pøedsedkyni místní
o r g ani z a ce
Svazu
t ì l e s nì
p o s t i ā e n ý ch , t ak v j e j í m
soukromém āivotì. Také jí chceme
popøát jetì mnoho astných
budoucích let.
Výbor MO STP ve Studené

STUDENSKÝ TEP
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Blahopøejeme k významným āivotním výroèím 70, 75 a více let
Leden
Sejrková Marie, Studená
Novák Jan, Studená
Ryne Miroslav, Horní Bolíkov
Domecká Magdalena, Studená
Lacina Jaroslav, Sumrakov
Mikoláek Antonín, Studená
Havlíková Milada, Marov
Novák Ludvík, Studená
Chlupáèová Vìra, Horní Pole
Sochor Václav, Studená
Juránek Milan, Studená
Lapková Rùāena, Studená
Matouek Karel, Studená
Kollmannová Jarmila, Studená
Nováková Miroslava, Sumrakov
Nìmcová Marie, Studená
Matouek Karel, Studená
Frühaufová Aneāka, Studená
tefl Jan, Domaín
Adamec Frantiek, Studená
Mitasová Boāena, Studená
Merhaut Boris, Horní Bolíkov
Pikalová Libue, Marov
teflová Marie, Studená
Únor
Neuāilová Marie, Sumrakov
Rùāièková Jaroslava, Horní Bolíkov
Bílková Vìra, Studená
Laláková Rita, Studená
Èeloud Josef, Studená
Novák Jaroslav, Studená
Baèák Josef, Studená
Bartuková Miluka, Studená
Buzek Oldøich, Studená
Kociánová Aneāka, Studená
Bartùek Frantiek, Studená

Kovandová Jaroslava, Studená
Nováková Jaroslava, Studená
Doudová Jiøina, Studená
Koláøík Zdenìk, Studená
Sníāková Anna, Studená
Vohájek Konrád, Domaín
Adamcová Adéla, Sumrakov
Ryne Jan, Horní Bolíkov
Bøezen
Novotná Zdeòka, Marov
Lindourek Bohumil, Studená
Nováková Miroslava, Studená
Mitasová Boāena, Studená
Horálek Vladimír, Studená
Juránková Anna, Studená
Beránková Marie, Studená
Jíra Josef, Studená
Lacina Josef, Studená
Razima Frantiek Sumrakov
Holá Elika, Studená
Krafková Marie, Studená
Vítek Bohumil, Sumrakov
Pricl Ludvík, Sumrakov
Nìmec Frantiek, Studená
Plíhalová Marie, Studená
Straka Josef, Studená
Tùma Zdenìk, Marov
Svobodová Jaroslava, Olany
Suický Josef, Svìtlá
Rásochová Marie, Svìtlá
tìrbová Marie, Studená
Malínková Marie, Studená
Jiøík Jan, Studená
Slezák Otto, Studená
tìrbová Vlasta, Velký Jeníkov
Baèáková Boāena, Studená
Havlíková Jarmila, Studená
Ryneová Vìra, Horní Bolíkov
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Pro nadcházející sezónu 2016
pøijmeme pracovníky na pozici

Obsluha típací linky  lom SUMRAKOV
- dvousmìnný provoz,moānost zauèení
- úkolová mzda závodní stravování
- pøedpokládaný termín nástupu 03/2016
Bliāí informace:

Kontakt: 723 517 301
email: lom@satescachy.cz

Daòová a úèetní kanceláø
Severa s.r.o.
komplexní daòové a úèetní sluāby
p vedení úèetnictví, daòové evidence
p zpracování evidence DPH a souvisejících
hláení
p zpracování daòových pøiznání  moānost
odkladu do èervna
p daòové a úèetní poradenství, zastupování
na úøadech zpracování mzdové agendy a
personalistiky
p

Tyrova 78, 378 56 Studená
e-mailsevera@uctodane.cz:
tel.: 736490455, 384490784
web:www.uczodane.cz

Vítání obèánkù
4. 10. 2015 pøivítal starosta obce Vítìzslav Nìmec nové
obèánky Studené. (viz foto na následující stranì)
Horní foto (zleva): Jakub Malec, Linda Lindourková,
Tomá Novák, Jakub Suchý, Nikola Coufalová, Martina
Jirkù, Kristýna Bazalová, Filip Libi a tìpán Chlupáè.
Dolní foto (zleva): Karin Horváthová, Filip Chlupáè,
Zuzana Havlíèková, Lilien Jírová, Tereza Kareová,
Marek Beèvaøík, Elena Èechová, Michal Nebojsa a
Karolína Kohoutová.

Vánoèní koncert v jídelnì Z
18. 12. 2015 od 17:00 hod.
Vystoupení:Dìti ze Z a M ve Studené
Orchestr ZU Daèice
Pìvecký sbor Smetana Telè

ivý betlém
Ve Studené na námìstí
26. 12. 2015 od 16:00 hod.
Vystoupení dìtí z výuky náboāenství Z
pod vedením p. Mgr. Zámostné

ivý betlém
V Horním Bolíkovì
24. 12. 2015 od 13:30 hod.
Poøádá divadelní spolek
Hildegarda Horní Bolíkov,
reāíruje JUDr. Antonín Tunkl

18. roèník Silvestrovský
výstup na Javoøici
31. 12. 2015
novoroèní pøípitek starostù s turisty ve 12:30
hod. na vrcholu Javoøice

Vánoèní èas
A tak zase po roce
máme tu ty Vánoce.
Venku snìāí, uā je zima,
to zas bude velká rýma.
Mamka vaøí, peèe,
sestra sáòky vleèe.
Taka pomáhá mi zdobit stromeèek,
jako poslední ozdobu povìsíme domeèek.
Veèer rozbalíme dáreèky
a pak následují uā jen vánoèní foteèky.
Blanka Èurdová, 5. tøída

Vánoce
Uā nám zase po roce
pøicházejí Vánoce.
Kdo si poutí lodièky?
Kdopak, kdopak, dìtièky?
Ten, kdo o Vánocích nejí rybu,
ten se spletl, dìlá chybu.
A kdyā zvoní zvoneèek,
koukne se pod stromeèek.
Kdo byl hodný, mùāe se jen smát,
a kdo zlobil, ten by se mìl bát!
Ale i pro darebáky
najdou se nìjaké dárky.
Pak uā ale rychle spát,
zítra si zas mùāe hrát!
Magdaléna Zámostná, 5. tøída

STUDENSKÝ TEP

9

Slavnostní rozsvícení vánoèního stromu s vánoèními trhy probìhlo na námìstí ve Studené 27. 11. 2015.
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Oslavy výroèí 650 let od první zmínky o Studené

Studenský

26. - 27. 9. 2015 probìhl tradièní Studenský
jarmark s jarmareèní výstavou.
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