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Z jednání zastupitelstva obce
16. zasedání zastupitelstva obce Finanèní dary byly poskytnuty ro d in ný c h d o m ù v lo k a l i t ì
Èeské m u s v az u v èe l a øù Z O k Domaínu, zaèala výstavba
se konalo 21. 3. 2016
Zpráva o èinnosti orgánù obce Studená a Osadnímu výboru pøístøeku na dìtském dopravním
obsahovala informace o úèasti Marov na akci Makarní pro høiti, na kterém se bude konat 2. 6.
201 6 k r aj s k é k o l o D o p r av n í
starosty na výroèních schùzích dìti.
17. zasedání zastupitelstva obce o l y m p i ády z ák l ad ní c h  k o l .
místních spoleèenských organizací
Záporným vyjádøením Policie ÈR
a o oficiálním ukonèení partnerství se konalo 2. 5. 2016
Zpráva o èinnosti orgánù obce byla zamítnuta āádost obèanù
mezi obcí Studená a mìstem
Beemster v Holandsku. Zpráva o podala následující informace: Skrýchova o omezení provozu
èinnosti finanèního výboru se probíhají projektové práce na tranzitní dopravy touto obcí.
Dalí jednání schválilo úèetní
týkala projednání rozpoètu obce pøípravách pozemkù pro výstavbu
uzávìrku Z a M Studená
Studená na rok 2016
vèetnì rozdìlení hospov è etnì z m ìn a r o zdáøského výsledku, dále
poètového výhledu na
Dívèí válka, ochotnické divadlo. Zleva: Zajíèková A., kapacity kolní druāiny ze 75
roky 2016 aā 2019. Výbor
na 90 ā á kù a v ý j i m k u
doporuèil zastupitelùm Peøanová D., Müllerová J., Píanová I.
z nejvyího poètu āákù ve
r o z p o è e t s p o l u s v ýtøídì o 4 āáky na kolní rok
hledem schválit. Kontrola
20 16- 2017 . D ál e by l o
usnesení konstatovala
schváleno podání āádosti o
jejich prùbìāné plnìní.
dotaci související s vyuāitím
Dal í je dn á ní se
domu èp. 17 na komunitní
z ab ý va lo schvále ním
centrum v pøípadì vypsání
rozpoètu Z a M na rok
v ho d né ho
g r an t o v é ho
2016, dále kalkulací ceny
programu. Bylo schváleno
obìdù ve kolní jídelnì a
vypsání výbìrového øízení
ceny za pronájem uèebny
na dodavatele akce Obecní
p ro ZU a p ro ná jem
p ar k v e S tu de né  , n a
tìlocvièny. Zastupitelé
dodavatele akce Doplnìní
dále projednali prodeje a
nakládání s bioodpady ve
smìny pozemkù, proStudené a dodavatele akce
nájmy èasti pozemkù,
Územní plán Studené, dále
u za vøe ní
p ac htov ní
akce Marov  Napojení
smlouvy se spoleèností
vrtu do systému zásobení
Stagra, spol s.r.o. Dále
obce.
schválili pacht rybníkù
Dalí jednání se zabývalo
nacházejících se v k. ú.
prodejem, smìnou, pronájmem
Svìtlá pod Javoøicí a dále
pozemkù a uzavøením
byla schválena koupì
pachtovní smlouvy.
pozemku v k. ú. Studená.
Byly schváleny vechny
Byly schváleny navrāené
āádosti o poskytnutí dotací
dotace pro pojízdnou
pro FK Studená, SDH Horní
prodejnu p. B. Pidrmana,
Bolíkov, TJ Sokol Studená I
na èinnost a realizaci akcí
a TJ Sokol Studená II a MAS
pro Svaz tìlesnì poÈeská Kanada.
stiāených MO Studená.
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Slovo starosty
Váāení spoluobèané, dovolte,
abych Vás seznámil s èinností obce
v uplynulém období od posledního
vydání Tepu.
Navtívil jsem nìkolik výroèních
schùzí místních organizací a spolkù.
Z nìkterých jsem se musel omluvit,
ale zastoupil mne pan místos ta ro sta . V em bych ch tì l
podìkovat za jejich èinnost a za
spolupráci s obcí. A uā se jedná o
poøádání výstav nebo rùzných
turnajù a soutìāí. Jsem rád i za
jejich práci s mládeāí.
Po ukonèení èinnosti spolku
matek s dìtmi Ledòáèek jsme se
rozhodli pøedat jejich klubovnu
mladým vèelaøùm, kteøí se scházeli
ve kolní druāinì. Myslím, āe v nové
klubovnì budou mít lepí podmínky
pro svou práci, a hlavnì tím získali
vlastní zázemí. Dále jsem se
zúèastnil oslavy MD, která jako jiā
ka ād oro ènì p ro bì h la v do mì
s peèovatelskou sluābou. Musím
podìkovat vem organizátorùm za
uspoøádání oslavy. Na oslavì
vystoupily dìti ze kolky, které si
pro āeny pøipravily i malé dáreèky.
Po zbytek odpoledne se o pobavení
postaral pan Dìdina.
S velitelem hasièù jsem byl
pozván na Krajský úøad v Èeských
Budìjovicích, kde se sely pozvané
obce na slavnostním pøedání
vybavení pro jednotky dobrovolných hasièù darované Nadací
ÈEZ. Nae obec dostala dar za
188 151 Kè. Jednalo se o 4 ks
vysílaèek, 2 ks radiostanic do aut a
jeden tablet. Pro nae hasièe to
znamená podstatné vylepení
komunikace pøi zásahu, jak pøi
poāárech, tak hlavnì pøi dopravních
nehodách, u kterých také zasahují.
V rámci spolupráce Mikroregionu Daèicko, který se pøihlásil
do projektu Veletrh komunální
techniky, poāádala nae obec o
dotaci na pojízdné pódium, které
budou spoleènì uāívat ètyøi obce.
Myslím, āe u nás najde vyuāití pøi
h a s i èských so utì āích a pøi
rozsvìcení vánoèního stromu.
Mikroregion také pøispìl spoleènì s
obcemi finanèním darem na provoz
Mí stní ak èní sku piny Èe ská
Kanada. Poèítáme s tím, āe zde
budeme āádat o vhodné dotace

nejen pro obec, ale i pro podnikatele.
Myslím si, āe ve stávajícím pøehledu
dotací se dá najít i moānost získat
dotaci na opravu a vyuāití fary

napsal āádost na vedení firmy o
m o ā no s t i z ø í d i t v e S t u de né
autobusovou zastávku. V loòském
roce znìla odpovìï, āe na nás myslí,

Mezinárodní den āen 4. 3. 2016 v domì s peèovatelskou sluābou
v Olanech. Vím, āe místní obèané
spolu s církví o toto usilují, tak proè
by to nemohli zkusit.
Zjistil jsem, āe Student Agency
pøidá vá j e d e n s p o j È e sk é
Budìjovice  Brno, a proto jsem

l e to s j s e m ne d o st al od p o v ì ï
āádnou. Mám obavu, āe Student
A g e n cy p o s í l í s p o j e a È S AD
Jihotrans, který také jezdí na této
trase, spoj zruí.
(Pokraèování na str. 3)

Setkání dùchodcù 16. 4. 2016 v jídelnì Z
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Obec spolu s kulturní komisí
uspoøádala i letos jiā tradièní
setkání s dùchodci, na kterém jsme
s i spo l eènì p op ovída li, zav zpo m ína l i a pøíto m né jse m
seznámil s dìním v obci. Jsem rád,
āe nae starí spoluobèany zajímá,
co se v obci dìje a jaké má plány.
Dìkuji vem, kteøí zajiovali toto
setkání, zvlátì potom dìtem za
jejich vystoupení a panu Dìdinovi,
který ve m z p øíje m nil celé
odpo l ed ne svým hu de bn ím
vystoupením.
Jsem rád, āe ve Studené znovu
zaèal pracovat i ochotnický soubor.
Pan Mgr. Jaroslav Novák po letech
odm l ky d al zno vu so u bo r
dohromady, a tak se vichni
mùāeme tìit, co si pro nás pøipraví.
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zde uskuteènilo krajské kolo
Dopravní soutìāe mladých cyklistù.
Je to u r èi t é o c e n ì ní na e ho
dìtského dopravního høitì i
organizace soutìāe, která u nás
probìhla v loòském roce, a to
okresní kolo této soutìāe. Myslím,
āe jsme nejmení obec, kde se
krajské kolo poøádá.
Probìhla jednání o moānosti
rekonstrukce domu èp. 17 /Talpovo/.
Zde, pokud se ve podaøí, vznikne
Komunitní centrum ke spoleènému setkávání spolkù, dále
knihovna a zázemí pro sociální
pracovníky i právní poradnu.

Pokud ve pùjde hladce, mohlo by
být toto Komunitní centrum hotovo
v polovinì roku 2018. Za tímto
centrem bude dost prostoru na
p ø íp ad né
v y bud o v án í
s p oleèenského sálu, který jetì ve
Studené není. Je to ale úvaha na
dalí volební období. Vìøím, āe
vechny tyto nae zámìry se nám
podaøí vèas dokonèit a Vám vem
pøeji hodnì zdraví, krásné proāití
letních dnù a dovolených.
Nìmec Vítìzslav
Dopravní soutìā

V souèasné dobì jiā víme o
schválení dotací, které obec získá.
Je to dotace na park, na dovybavení
kompostárny, na silnici v Olanech
a Sokol získal dotaci na plynofikaci
tìlocvièny spolu s opravou sociálního zaøízení. Ostatní āádosti o
dotace jetì nejsou vyhodnoceny.
Mimo jiné plánujeme výmìnu oken
na osadních výborech ve Skrýchovì
a Sumrakovì, výmìnu oken u
hasièárny ve Studené a výmìnu
oken a dveøí na èekárnì ve Studené.
V souèasné dobì bude dokonèena
pergola na dìtském høiti, kde
nebyla moānost se schovat v letních
mìsících pøed sluncem. 2. èervna se

Informace z knihovny
D ne 2 2 . 3 . 201 6 po øád ala
Knihovna V. Javoøické pro āáky 5. a
èásteènì 6. tøídy Z Studená akci
s názvem Komiksový workshop.
Vedl jej hud eb ník, bá sn ík a
komiksový scénárista Daniel
Vy dra . Dì ti se se zná mily
s komiksem, jeho historií, principy
a jeho konkrétní tvorbou. V dalí
èásti akce sami ve skupinkách
v y t vá øe ly
na
d an é
té m a
s pøipravenými podklady svùj
komiks. Témata mìla vādy vtipnou
pointu a dìti ukázaly, āe jim
nechybí fantazie a chu literárnì
tvoøit.
Dalí akcí byla Noc s Andersenem pro dìti z 1.  5. tøíd Z
poøádaná ve spolupráci s druāinou
dne 1. 4. 2016.

Tematicky byla letos zamìøena
na 700. výroèí narození krále a
císaøe Karla IV. Vsadili jsme na
pøízeò poèasí a vyuāili ke knihovnì
pøilehlé dopravní høitì, kde dìti
nejdøíve èekal kvíz o Karlu IV.,
sestavení puzzle Karla IV. a
korunovaèních klenotù. Pak jiā
oblíbené opékání buøtù a kdo
chtìl, mohl se na høiti projet na
kole.
Dalí èást programu probíhala
v knihovnì, kde dìti plnily dalí
úkoly, hrály hry a na závìr si sami
vyrobily královskou korunu, takāe
králù bylo nakonec 25. Po skonèení
si pro pøespolní dìti pøijeli rodièe a
s tìmi ze Studené jsme si udìlali
veèe rn í p r o c ház k u d o j e j i c h
domovù.

Dovolená o prázdninách v knihovnì:
1.  8. èervence a 15.  19. srpna,
pøípadnou zmìnu vèas oznámím.
Upozornìní: po celou dobu
letních prázdnin bude v pátek
knihovna otevøena pouze do 18.00
hod., místo obvyklých 19.00 hod.
Pøeji vem ètenáøùm a uāivatelùm knihovny krásné, teplé léto
a pohodovou dovolenou.
Jírová Soòa

Uzávìrka pøítího èísla
TEPU je
15. srpna 2016.
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Èinnost MO STP ve Studené za rok 2015
24 èlenùm ze Studené a 5 èlenùm
ze Strm il ova , kte øí se d oāili
āivotního jubilea 70, 75, 80 a více let,
pøedávali osobnì èlenové výboru
gratulace formou pamìtního listu a
āenám jetì kvìtinu. Jedna èlenka
gratulaci odmítla. Manāelùm, kteøí
oslavili āivotní výroèí zlaté svatby
apod., jsme pøedali gratulaci a
dárkový balíèek.
Pøíspìvek na masáāe, který jsme
v roce 2015 poskytovali naim
èlenùm nejvýe 5x za rok (Kè 50,- na
jednu masáā, tj. Kè 250,- celkem),
vyuāilo 39 èlenù.
Také jsme poskytli dar M
St u dená a M Strm ilo v na
zakoupení obèerstvení na Den dìtí.
Rehabilitaèní cvièení v tìlocviènì
Z Studená, které poøádá MO STP
pod vedením Hany Tiché nejen pro
své èleny, ale i pro ostatní obèany se
uskuteèòuje kaādý ètvrtek za úèasti
15 aā 25 cvièencù. V loòském roce se
konalo celkem 23 x. 5 èlenek naí
organizace ze Strmilova navtìvuje
2x týdnì pilátes a 1x týdnì jógu.
Bìhem roku výbor zabezpeèil pro
èleny ze Studené a Strmilova
koupání v rehabilitaèním bazénu
Lázní Aurora Tøeboò 7 x. Dopravu
jsme zajiovali autobusy ICOM
Pelhøimov. Evidenci èlenù vedla p.
Zdeòka Vobrová.
Èlenové výboru zajistili pro
obèany nìkolik divadel:
5. 3. Daèice - koncert Veselé
Trojky  úèast 51 obèanù
27. 3. Ochotnické divadlo Èástrov
 Kontrola v mìstì Kocourovì aneb
Jeden za vechny a vichni za
jednoho  úèast 49 obèanù
24. 4. Poèátky  Hra Dalskabáty
høíná ves  úèast 67 obèanù
19. 6. Poèátky  10. výroèí spolku
AJETO  úèast 45 obèanù
20. 11. AS Strmilov  Zábavný
program z pohádky do pohádky 
úèast 30 obèanù
21. 11. Daèice  Divadlo Háta
z Prahy sehrálo veselohru Do
loānice vstupujte jednotlivì  úèast
69 obèanù
V roce 2015 se uskuteènily dva
zá j ezd y po d ved e ní m na  e h o
dob rov ol ní ka Mgr. J ind ø icha
Kejvala.
14. 5. Po trase Køemeník,
Pelhøimov, Kámen u Pacova, eliv,

Kamenice nad Lipou  úèast 48
obèanù
2 3. 9. K l e , H o l a o v i ce ,
Kratochvíle a tentýā zájezd se pro
velký zájem uskuteènil jetì druhý
den
24. 9. úèast celkem 89 obèanù
21. 4. si èlenové ze Strmilova
zorganizovali vycházku s návtìvou
nového høitì pro dospìlé U Koule
ve Strmilovì
17. 6. Jsme uskuteènili odpolední
vycházku. Ze Studené do Lhotky
autobusem a odtud pìky na hrad
tamberk a do Mrakotína. Z
Mrákotína jsme se vrátili do
Studené autobusem. Zúèastnilo se
29 obèanù.
Plánovaná vycházka na 8.10. na
Javoøici a do Habermannovy
kovárny se vzhledem k dlouhodobì
patnému poèasí neuskuteènila.
Pøesto jsme se na Javoøici seli, a to
aā 31.12. pøi Silvestrovském
výstupu v poètu asi 20 èlenù.
5. 11. Bylo krásné poèasí, tak se
cvièenky místo do tìlocvièny vydaly
d o pøír o d y v y ch á z ko u k o l e m
Studené.
Také v loòském roce od 15. 2. - 22.
2 . si u ā í v al o o d po è i nk u na
WELLNESS pobytu v hotelu MAS v
Sezimovì Ústí 50 úèastníkù ze
Stu de né , S t rm i l o v a a D aè i c.
WELLNESS balíèek obsahoval
dopravu tam i zpìt autobusem, 12
procedur, výlet do Tábora, 2
spoleèenské veèery s āivou hudbou,
bowling a spoleèenskou hru Bingo.
Ná èlen pan Ing. Zdenìk Med
zajistil pro nai skupinu prohlídku
Beneovy vily.
1. 6. - 11. 6. se 43 úèastníkù
vydalo vlastními auty na dovolenou
do hotelu Slovan v Jeseníku.
Jedenáctidenní pobyt jsme vyuāili k
aktivnímu odpoèinku. Vyjíāïky
a uty a pr o c há z k y d o o k o l í
vyplòovaly nejvìtí èást dne. Také
jsme vyuāili moānost návtìvy
Priessnitzových lázní a navtívili
jsme vodní elektrárnu Dlouhé Lány,
která je jedním ze sedmi divù
Èeska.
16. 5. 2015 se 10 èlenek ze
Studené a Strmilova zúèastnilo
ja rní d á ms k é j í z d y , k t e r o u
organizuje jiā nìkolik let nae
èlenka p. Hana Pøibylová ze

Strmilova. Tentokrát vedla trasa aā
do Vranova a Bítova.
I v tomto roce jsme na kurzech
keramiky 13. 3. a 16. 10. vyrábìli
rùzné výrobky z hlíny. Výtvarnice v
poètu 25 vedla opìt p. uèitelka Jana
Èechová.
10. 4. a 13. 11. jsme zopakovali
pletení koíkù z pedigu, tentokrát v
Z ve Studené. 23 zúèastnìným
pletaøkám dobøe, jako vādy, radila
nae èlenka p. Olga Pøikrylová.
A aby nám ruce nezahálely, tak
jsme 10. 11. pod vedením p. Evy
M o r av o v é u sp o ø á da li k u r z
drátování. Zázemí poskytl OÚ ve
Studené pro 12 drátovaèek. Také
dr át o v án í s i v bu do uc n u
zopakujeme. Na tìchto kurzech si
kaādý mùāe ovìøit svoji ikovnost, a
proto Vás zveme vechny mezi nás.
V èervnu a v èervenci jsme se
pochlubili svými výrobky z kurzù
keramiky a pedigu v knihovnì ve
Strmilovì u pøíleāitosti oslav 760 let
vzniku mìsta.
Ve dnech 26. - 27. 9. uspoøádal
OÚ Studená jarmark s tradièní
výstavou. Spoleènì se svazem
zahrádkáøù, rybáøù, myslivcù,
vèelaøù a krouākù Z jsme i my
vystavovali nae výrobky z keramiky
a pedigu. Na jarmareèním
stánkovém prodeji mìla nae místní
organizace tøi stánky. Akci BLEÍ
TRH jsme pøipravovali jiā nìkolik
mìsícù pøedem. Zúèastnila se jí
pøeváāná vìtina èlenù organizace
tím, āe darovali pro nì jiā nepotøebné
vìci, které se jiným mohou hodit.
Jejich úspìným prodejem jsme pro
organizaci získali tolik potøebné finance.
Èlenové výboru na sobotu 7. 3.
2015 pøipravili výroèní èlenskou
schùzi od 13:30 hod. v Hospodì u
ebestù. Zúèastnilo se 110 èlenù MO
Studená a 11 hostù. Program
zpestøily dìti z M Daèice. Schùzi
vedla místopøedsedkynì p. Jarmila
Slusariucová a s celoroèní èinností
organizace pøítomné seznámila
pøedsedkynì p. Marie Tyslpretová.
Program schùze pokraèoval
pøednákou p. Vojtìcha Trèky o
Rwandì a Ugandì. Pøednáka se
vem líbila. Pøi kávì, zákusku a
v e è e øi s i v  i ch ni pø í t o m ní
popovídali.
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Abychom uetøili èlenùm ze
S trm i lo va ce stu do Stu de né
pøipravil výbor organizace stejnou
schùzi se stejným programem a
stejným obèerstvením na sobotu 28.
2. 2015 v Hospodì ve Mlejnì 38
èlenùm a 3 hostùm.
Dalí èlenskou schùzí bylo jiā
tradièní Mikuláské posezení.
U s ku te èni lo se 5 . 1 2. 20 15
v Hospodì u ebestù za úèasti 86
èlenù a 3 hostù. Náplní programu
byla beseda Stopem po Norsku aā
za polární kruh. Cestu nám vtipnì
prezentovali sl. Petra Bartoòová s
pøítelem Lukáem ilhanem. K
z ú èa stnìn ým také pro mlu vil
starosta obce p. Vítìzslav Nìmec.
Na této schùzi je dán vìtí prostor
p øí t o m ným
p ro
vzá je mn é
popovídání pøi kávì a obèerstvení.
O týden pozdìji 12. 12. 2015 za
úèasti 36 èlenù a 2 hostù probìhlo
také Mikuláské posezení ve
Strmilovì. Besedu Pìky na konec
svìta pøipravil Milan vehla ze
Zahrádek. Na èlenské schùzi krátce
promluvil i starosta mìsta p.
Jaromír Krátký. Po celé odpoledne
se vichni dobøe bavili pøi kávì a
obèerstvení.
Vek erá na  e èinn o st je
zdokumentovaná na webových
s t r á n k á c h n a  í organizace ,
www.mostpvestudene.blog.cz,
o které se stará èlenka výboru p.
Jana Razimová.

Vítání jara v mateøské kole
Podle tradice se pátou tzv.
Smrtnou nedìli, poèítáno od
Popelaèní støedy, obvykle vynáí
Smrtka zvaná také Morena. Tento
symbol zimy, smrti, zmaru, nemoci
a neèistých sil se odnáel pryè od
lidských obydlí a vhazoval se do
vody. Zahánìla se tak zima a
radostnì se oèekával pøíchod jara.
Letos jsme se i my v naí
mateøské kole rozhodli, āe se se
zimou rozlouèíme vhozením Moreny
do místního potùèku. Abychom
chránili a nezatìāovali āivotní
prostøedí, vymysleli jsme si s dìtmi,
āe zhotovíme Smrtku z chleba,
pikotù a pøírodních materiálù jako
je sláma a døevo. Neā jsme Morenu

vhodili do vody, zazpívali jsme si
spoleènì píseò a navlékli jí korále z
vejdumkù a neèích ulit.
Morenu odnesla voda a místo ní
pøinesly dìti zpìt do M ,,leteèko
nebo také ,,májíèek, zdobené
vìtvièky barevnými pentlemi
symbolizující poselství jara a
nového āivota.
I pro pøítí roky plánujeme
udrāet tuto tradici. Pokud by se
k nám chtìli pøidat rodièe dìtí i
místní obèané, budeme rádi a
nezapomeneme vechny pøedem
informovat.
Za M Studená
ZØ Helena toncnerová

Za MO STP Studená
Marie Tyslpretová
pøedsedkynì

Územní plán obce Studená
Váāení obèané, obec Studená se
v souladu s platnou legislativou
pøipravuje vydat nový územní plán
obce. Jiā byly zahájeny první kroky.
Vydání tohoto dokumentu je vak
bìh na dlouhou tra a celý proces
bude trvat dle mého soudu 3  4
roky. Poøízení územního plánu je
povinností obce podle zákona è.
183/2006 Sb., stavební zákon a
vyjde zhruba na 1,2 mil. Kè. Naí
snahou bude získat zpìt alespoò
è á s t p otøeb ný ch fin an èních
prostøedkù pomocí dotace.

Tímto vyzýváme vechny, kdo
mají jakýkoliv poāadavek na
zmìnu stávajícího územního plánu
nebo mají poāadavek úplnì nový,
aby své podnìty pøedali na Obecní
úøad Studená, a to buï na stavební
úøad nebo tajemníkovi. ádosti o
zmìnu se pøedávají nejlépe na
tiskopise k tomu urèeném.
Ve ke r é
p o d nì ty
bu d o u
evidovány a následnì posuzovány
poøizovatelem územního plánu,
kterým je pro nás MìÚ Daèice, a
schvalovány Zastupitelstvem obce

Studená. Asi je na místì upozornit,
āe není moāné z rùzných dùvodù
vādy vyhovìt vem poāadavkùm.
Zmìny provedené v rámci poøízení
nového územního plánu budou pro
navrhovatele provedeny bezplatnì.
Pro pøedstavu uvádím, āe následná
zmìna jiā vydaného územního
plánu je také moāná za pøedpokladu kladného vyjádøení vech
dotèených orgánù, avak navrhovatele stojí obvykle v øádech desítek
tisícù korun a trvá podle rozsahu 1  2
roky.
(Pokr. na str.6)
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Studenské ochotnické divadlo āije
Je tomu jiā nìkolik let, kdy
ochotníci opìt obnovili tradici
divadla. Tentokrát dal dohromady
partu ochotníkù Mgr. Jaroslav
Novák, aby témìø v ilegalitì
n a stud ova l i
ne leh kou
hru
Frantika Ringo Èecha  Dívèí
válka. Kdo jste byl na pøedstavení
v Klatovci a Jilmu, mi dáte za
pravdu, āe divadlo se povedlo.
Zaplnìné sály dávaly najevo, āe
pøedstavení má úspìch. Mnohokrát
n a ote vøené scén ì oce ò ova li
úèinkující mohutným potleskem.
Díky Vám vem, kteøí jste nás
bavili.
Diva dl o ve Stu de n é m á
dlouholetou tradici. Vzpomínám,
jak byl sál u Bartukù plný, jak se
lidé bavili. Nelze nevzpomenout na
tehdejí ochotníky a na jejich
reāiséry. Vzpomínám na pana
reāiséra Jaroslava imeru, paní
reāisérku Blaāenu imerovou,
Josefa Novorku, Petra Èecha. Ti
nás dokázali pobavit a odtrhnout od
vedních starostí. Ochotniètí herci
rádi vzpomínali na jejich rady,
které vādy vedly k úspìchu celé hry.
Proto dnes s láskou vzpomínám
nejen na herce, ale i na jejich
reāiséry. V souèasné dobì je
nejstarí ochotnickou hereèkou
paní Zdena obová, která ve svých
94 letech má stále zájem o divadlo.

Dnes se kultura ubírá jiným
smìrem. Máme televize, v ní mnoho
seriálù, ale āivé slovo amatérsky
podané nám chybí. Profesionalita je
profesionalita, ale slovo z pódia,
amatérské, má stále u nás na
vesnici svoje místo. My staøí uā
mn oh dy má me d o s t s tá le
prezentování násilí v televizi,
máme dost stále se opakujících
seriálù.
Proto, váāení ochotníci, pøijmìte
mùj obdiv za Vá výkon. Moc jste

nás pobavili. O Vaem úspìchu
svìdèí sály plné obecenstva.
Pøeji Vám, a Vae nadení pro
ochotnické divadlo Vás neopoutí , a
nám divákùm, a se v dalí sezónì
máme na co tìit, a dál āije
ochotnické divadlo ve Studené!
V p rù bì h u m ì s í ce s r p n a
probìhne v knihovnì výstava na
téma ochotnického souboru ve
Studené.
Mgr. J. Kejval
Lucerna

1. øada zleva:
Hanu Fr., imánek Èestmír, Vaníèková L., Kopal Fr., Èekalová M.,
imánek Jaroslav, Doleāalová K., Pejchalová M., Novák J., Klang J.
2. øada zleva
Krutílek V., Podhrázský Fr., Nìmec V., Samek M., Krutílková V.

Územní plán obce

(Dokonèení ze str. 5)
Souèasný územní plán máme
k dispozici, bohuāel, pouze v papírové podobì. Jeho digitalizovaná
verze je dostupná na novì pøipravovaném mapovém portálu obce
dostupném na webových stránkách
http://maps.geosense.cz/studena.
Jedná se vak o digitalizovanou
verzi, tudíā obraz neodpovídá
pøesnì hranicím parcel v katastru
nemovitostí a pouāité barvy nemusí
být zcela jasné. Pro jistotu je nutno
nahlíāet do územního plánu
v papírové podobì, který je dostupný
na Stavebním úøadì Studená, kde
dostanete i dalí informace.
V pøípadì dotazù se na nás
neváhejte obrátit.
Ing. David Fogl
tajemník obecního úøadu
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Vodovodní hydranty mùāe pouāít jen provozovatel sítì a hasièi v
pøípadì poāáru
S neoprávnìnou manipulací s
nadzemními i podzemními hydranty se v poslední dobì stále
èastìji potýkají vodohospodáøi. Hydrant, jako souèást vodovodní sítì,
slouāí vodohospodáøùm pro její
p l nì ní a o dk alová ní. Ne zan edba te lno u fun kcí p ro provozovatele vodohospodáøského
majetku, tedy spoleènosti ÈEVAK
a.s. je také plnìní cisteren pro dovoz
pitné vody v pøípadì poruch a
havárií na vodovodní síti. Hydranty
také vyuāívají hasièi jako zdroj vody
pøi haení poāárù.
Pouāití hydrantù v pøípadì
záchranných a likvidaèních prací
pøesnì stanovuje Zákon o vodovodech

a kanalizacích è 274/2001 Sb., v
souladu se Zákonem è.239/2000 Sb.
o integrovaném záchranném
systému. Pouze v tomto pøípadì se
také na hasièe nevztahuje povinnost
platit vodné a stoèné. ádný jiný
zpùsob manipulace bez vìdomí
provozovatele tedy není moāný.
Pokud by totiā k neoprávnìné
manipulaci se zaøízením vodovodu
nebo kanalizace dolo, hrozí dle
výe uvedeného zákona pokuta jak
právnickým, tak i fyzickým osobám.
Kro mì t o ho j i m j e  tì m ùā e
vodoprávní úøad uloāit pokutu za
neoprávnìný odbìr, a to aā do stejné
výe, t e d y 50 t i sí c k o r un.
Provozovatel je navíc oprávnìn

odebranou pitnou vodu zpìtnì
vyúètovat a mùāe uloāit smluvní
pokutu aā do výe 10 tisíc korun.
Jakákoli manipulace s hydranty,
vyjma záchranných a likvidaèních
prací, je tedy zakázána. Tento
problém se objevuje pøedevím v
jarním a letním období, kdy se
z aèí n aj í n ap o u tì t za hr a dn í
bazény. Zde je tøeba dodrāet
základní pravidlo. Lidé by mìli
o d bì r p øe d e m o z nám i t na
bezplatnou linku spoleènosti
ÈEVAK a.s. 800 120 112, kde jim
poradí s moānými alternativami,
jak bazén napustit, pøípadnì
pøedají kontakt na pøísluného
provozního pracovníka.

Pìstounská péèe  pokraèování
V dnením, jiā posledním díle
téma tu p ìsto unské pé èe , se
podíváme na proces, kterým musí
uchazeè o pìstounskou péèi projít,
neā je zaøazen do evidence uchazeèù
o zprostøedkování pìstounské péèe.
Kaādý, kdo váānì uvaāuje, āe by
rád pøijal dítì do pìstounské péèe
(a jiā klasické dlouhodobé nebo
pøechodné), musí v prvé øadì
navtívit OSPOD (orgán sociálnì právní ochrany dìtí) v místì svého
trvalého pobytu. Zde po úvodním
rozhovoru se sociální pracovnicí,
kd y se z jiuje pøe de vím
āadatelova motivace k pøijetí dítìte
a jeho pøedstavy o dítìti, které by
mohl pøijmout do své péèe, dostává
uchazeè āádost o zaøazení do evidence āadatelù o zprostøedkování pìstounské péèe. K této
āádosti musí být jetì dle zákona
359/1999 Sb., o sociálnì - právní
ochranì dìtí, doloāeno:
-doklad o státním obèanství nebo
povolení k trvalému pobytu
-opis z evidence Rejstøíku trestu
(vyāádá si obecní úøad s rozíøenou
pùsobností)
-zpráva o zdravotním stavu
-ú da je o e kon o mických a
sociálních pomìrech
-písemný souhlas āadatele, āe
OSPOD je oprávnìn zjiovat údaje
potøebné pro zprostøedkování

-písemný souhlas s úèastí na
pøípravì fyzických osob k pøijetí
dítìte do rodiny
-stanovisko OSPODu k āádosti o
zprostøedkování pìstounské péèe
adatel také sepíe svùj āivotopis
a vyplní dotazník s poāadavky na
svìøené dítì (vìk, zdravotní stav,
pohlaví, barva pleti apod.). Sociální
pracovnice pak navtíví uchazeèe
v jeho domácnosti, aby zjistila, jestli
má uchazeè vhodné bytové a
rodinné podmínky pro pøijetí dítìte
do své péèe. Po odevzdání vech
nutných formuláøù a vypracované
zprávy od sociální pracovnice se celý
spis pøedává na krajský úøad.
Krajsky úøad podle zákona è.
359/1999 Sb., o sociálnì - právní
ochranì dìtí, provádí odborné
posouzení āadatele o náhradní
rodinnou péèi a poté rozhoduje o jeho
zaøazení do evidence osob vhodných
stát se osvojiteli èi pìstouny. Uchazeè
tak bude vyzván, aby se zúèastnil
pøípravného kurzu v délce 48 hodin
(u péèe na pøechodnou dobu 72 hodin)
Nezamìstnanost ve Studené
a místních èástech
1565 práce schopných obyvatel,
z toho nezamìstnaných 43, t.j.
2,75%.

a podrobil se psychologickému
vyetøení. Po úspìném absolvování
tohoto kolení a vyetøení je āadatel
zaøazen do evidence uchazeèù o
pìstounskou péèi. Nyní jiā āadatel
èeká, kdy se mu krajský úøad ozve, āe
mají pro nìj vhodné dítì. Doba od
podání āádosti do doby pøijetí dítìte
do péèe je zpravidla delí neā 1 rok.
Uchazeè má proto dostatek èasu si
nastudovat odbornou literaturu èi se
seznámit s pìstouny ve svém okolí,
kteøí jiā dítì (dìti) do péèe dostali a
získat tak dalí informace a
zkuenosti o této nároèné, pøesto
velmi pøínosné a āivot obohacující
sluābì dìtem.
Pro bliāí informace èi dotazy se
mùāete obrátit na odbor sociálních vìcí
na adrese: Mìú Daèice, Neulingerova
151/I, kontaktní telefon: 384 401 257
nebo 384 401 252.
Jindra Jelínková
odbor sociálních vìcí

Kontakt na redakci

Váāení obèané, chtìli bychom Vás
informovat o zøízení oficiální
e-mailové adresy redakce TEPu 
tep@studena.cz. Na tuto adresu
mùāete zasílat èlánky, fotografie i
jiné podnìty, které byste ve
zpravodaji rádi vidìli. Vhodností
zveøejnìní èi námìty se bude
zabývat a rozhodovat redakèní rada.
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Blahopøejeme k významným āivotním výroèím 70, 75 a více let
Èervenec
Nìmcová Marie, Studená
Sníāková Hana, Studená
Lindourková Rùāena, Studená
Kala Jan, Domaín
Sníāková Marie, Svìtlá
Berková Jaroslava, Studená
Køíāková Anna, Horní Bolíkov
Urbánek Frantiek, Studená
Malá Kateøina, Horní Bolíkov
Jinochová Marta, Studená
Müllerová Irena, Studená
Èekalová Marta, Studená
Matouková Ludmila, Studená
Bìlíková Kamila, Studená
Nosková Anna, Horní Bolíkov
Balatá Boāena, Studená
Srpen
Zemanová Marie, Studená
Pøibylová Jana, Studená
Urbánková Lydie, Studená
Beránková Ludmila, Studená
Jakoubková Erika, Studená
Jirkù Anna, Olany
Raèický Jan, Studená
Vaculová Julie, Studená
Bradová Marie, Studená
Satrapová Anna, Studená
Ratkovská Elika, Studená
astný Bohuslav, Studená
Hanzalová Olga, Studená

Mièková Vìra, Studená
Kos Jan, Olany
teflová Rùāena, Studená
obová Zdeòka, Studená
Záøí
Dvoøáková Rùāena, Studená
Straková Marie, Studená
Zuzáková Marie, Studená
Jiøík Frantiek, Sumrakov
Sníāek Jaroslav, Studená
Turzó Karel, Studená
Beneová Jiøina, Studená
Bureová Vìra, Marov
Dìdina Frantiek, Studená
Kubín Miloslav, Studená
Bínová Marie, Studená
Domecký Miroslav, Studená
Mastný Stanislav, Studená
Ryneová Ludmila, Horní Bolíkov
Zachová Jiøina, Studená
Gavlasová Marie, Olany
Kuèerová Marie, Olany
Mifková Hedvika, Studená
Svobodová Marie, Studená
Havlík Frantiek, Studená
icnerová Ludmila, Studená
Duková Ludmila, Studená
Vávra Jaroslav, Studená
teflová Walburga, Domaín
Merhautová Elika, Horní Bolíkov
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Sk.1: zleva  Elika Kolmanová, Tereza Srpová, Anna Valdová,
Josef Matìjíèek
Sk.2: zleva  Dominik Hybáek, Jan Èech, Julie Bìlíková,
Tamara Páralová, Viktorie Èekalová

Mezinárodní den āen 4. 3. 2016 v domì
s peèovatelskou sluābou

Setkáni dùchodcù 16. 4. 2016 v jídelnì Z
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Fotbalové høitì Studená

Jistuza cup Studená
2. 7. 2016 - 58. roèník
Za úèasti druāstev:
eletava  1. A tøída
Tøebìtice  1. B tøída
TJ Vèelná  okr. soutìā
Studená  okr. pøebor
Zaèátek 12:30 hodin
Obèerstvení zajitìno.
Veèer hudba.

Dívèí válka

Vítání jara v M, vynáení Moreny

Zleva: Adamec F., Mgr. Novák J.,
Janíèek R., Labuda M., Havlík F.,
Simonides P.

Krajské kolo dìtské dopravní soutìāe mladých cyklistù
ze základních kol Jihoèeského kraje 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.

