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èíslo 3 / 2016

Z jednání zastupitelstva obce

18. zasedání zastupitelstva obce
se konalo 30. 5. 2016
Zpráva o èinnosti zastupitelstva
obce informovala o konzultacích
ohlednì dotace na rekonstrukci a
vyuāití domu èp. 17 (Talpovo) a o
jednáních a pøípravì projektové
dok um e nta ce
na
o pravu
komunikace v ulici Druāstevní.
Byla ukonèena výmìna oken
v autobusové èekárnì ve Studené a
v budovì osadního výboru ve
Skrýchovì. Zpráva o èinnosti
f i n an èníh o výb oru se týkala
projednání rozpoètových opatøení a
rozpoètové zmìny, které doporuèila
ke schválení. Zpráva o èinnosti
s oc i á l nì z dra votníh o výb o ru
doporuèila ke schválení pøidìlení
bytu v domì s peèovatelskou
sluābou a bytu v èp. 426 ve Studené.
Dalí jednání se zabývalo dolými
āádostmi o prodej pozemkù a
pronájem èásti pozemku. V závìru

byly schváleny finanèní dary:
Èeskému zahrádkáøskému svazu
Studená, SDH Horní Pole, na
èinnost divadelního spolku ve
Studené, pro ZO Èeského svazu
chovatelù Studená, pro Studenský
Ètyølístek a pro SK Mlýnská.

19. zasedání zastupitelstva obce
se konalo 27. 6. 2016
Zpráva o èinnosti orgánù obce se
týkala podání stíānosti na èetnost
vyváāení odpadu firmou AVE CZ.
Rozlouèení se āáky Z
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Dále informovala o prùbìhu
krajského kola dopravní soutìāe ve

STUDENSKÝ

Studené, dìtského dne a cykloturistické akce 5P Jana Satrapy.

Rozlouèení se āáky základní a mateøské koly

TEP

Zpráva o èinnosti finanèního výboru
informovala o projednání úèetní
uzávìrky a závìreèného úètu Obce
Studená, obojí výbor doporuèil ke
schválení. Zpráva o èinnosti
kontrolního výboru se týkala plnìní
usnesení obce, která jsou plnìna
prùbìānì. Dále èlenové navrhli
u m ís t ì ní d o d at k o v é t a b ul k y
omezující prùjezd místní èástí
Skrýchov pro dlouhé kamiony,
které zde fakticky neprojedou.
Z pr áv a o è i nno st i s o c i á l nì
zdravotního výboru doporuèila
pøidìlení bytu v DPS. Zpráva o
è i nno s t i k ul t ur ní ho v ý bo r u
hodnotila úspìný prùbìh dìtského
dne.
Dalí jednání se týkalo uzavøení
D o h o d y v l as t ní k ù p r o v o zn ì
souvisejících vodovodù a kanalizací
ve Skrýchovì se spoleèností Stagra,
spol. s.r.o. a uzavøení Smlouvy o
provozování vodních zdrojù v k. ú.
Skrýchov se spoleèností Stagra,
spol. s.r.o. Dále bylo schváleno
p o øí z e n í i nv e s ti c e s ná z v e m
Komunitní centrum Studená,
které poèítá s vyuāitím domu èp. 17
ve Studené. Dalí jednání se
zabývalo zámìrem pachtu èásti
pozemku, prodeje èásti pozemku,
koupi èásti pozemku a pøijetím
daru pozemku. Byly schváleny
d o tac e na f i nanc o v á n í a k c e
 P ø ís p ì v e k na d o pr av u p ø e d
platitelù HD Jihlava, finanèní dar
pro SDH Svìtlá.
Na závìr byl schválen plán práce
Zastupitelstva Obce Studená na
druhé pololetí roku 2016.

SLOVO STAROSTY
Váāení spoluobèané, v období od
posledního vydání TEPU jsme
zaèali pøipravovat zpracování
āádosti o dotaci na výstavbu
komunitního centra, které by se
mìlo vybudovat na místì domu èp.
17 ve Studené - Talpovo. Souèasnì
s projektem se pøipravuje i āádost o
dotaci, a to tak, aby mohla být
podána hned, jak vyjde pøísluná
dotace. Co vlastnì to komunitní
centrum je? Pøi rekonstrukci domu
èp. 17 bude zachováno pøízemí
domu, kde jsou historické klenby.
V pøí ze m í se bud e n a chá ze t

knihovna, která se pøestìhuje ze
kolky. Dále bude v pøízemí
pøednákový sál, kde se mohou konat
i rùzné besedy. V souèasné dobì se
tyto besedy poøádají v knihovnì nebo
v zasedací místnosti obecního úøadu.
Bude zde i zázemí s kuchyòkou. Do
dalích pater bude zajitìn
bezbariérový pøístup výtahem.
V prvním patøe májí být dvì
klubovny pro komunitní setkávání
spolkù a kanceláø pro poradenskou
èinnost sociálních pracovnic, právní
sluāby a podobnì. V posledním patøe
bude velký sál, který bude

víceúèelový, a to jak pro
spoleèenskou èinnost, tak pro
poøádání výstav.
Øeili jsme i opravu a vyasfaltování
ulice Druāstevní. Tuto akci provádí
Správa a údrāba silnic. V souèasné
dobì se pøipravuje projekt a objízdná
trasa do masny. Dalí podmínka
byla oprava èásti mostu pøed Stylem.
Tuto opravu v souèasnosti obec
dokonèuje. Na opravu silnice tak
dojde zøejmì zaèátkem pøítího roku.
Na dìtském høiti se podaøilo
postavit pergolu, aby se zde bylo
moāno schovat pøed sluncem.

STUDENSKÝ TEP

Slovo starosty

Stavbu provedla firma Krovys,
myslím ke spokojenosti vech, kdo
na dìtské høitì chodí.
V rámci likvidace a nakládání
s bioodpady poāádala obec o dotaci
n a d op lnì ní te ch niky na
kompostárnu. Jedná se o síto na
kompost, které by mìlo zlepit
kvalitu výsledného produktu a dále
doplnìní poètu kontejnerù, z toho
jeden s nakládací hydraulickou
rukou. V souèasné dobì se rozmáhá
n e va r vyho di t trávu pøe d
nemovitost a dìlejte si s tím, co
chcete. Pokud nìkdo poāaduje odvoz
bioodpadu, musí být v pytli nebo na
koleèku a respektovat svozové dny.
Jinak je kompostárna pro obèany
otevøena kaādou sobotu. Pokud se
týèe komunálního odpadu, byla
provedena kontrola popelnic pøed
odvozem. Výsledek je zaráāející.
Chci vìøit tomu, āe ne vichni se
stavíme k tøídìní odpadù tak, jak
bylo zjitìno pøi uvedené kontrole.
Skuteènost je ale taková, āe èím více
dáme do popelnice toho, co tam
nepatøí, tím více zaplatíme za
likvidaci komunálního odpadu.
Vrchol veho je dávat do popelnice
stavební su. V kontrolách popelnic
budeme samozøejmì pokraèovat.
Byla provedena celková oprava
autobusové èekárny ve Studené
vèetnì výmìny oken a dveøí. I zde
d ocház í k ni èe ní spo leèn é ho
majetku. Uvedu pøíklady, ukradené
prkénko z dámského záchodu,
ponièená mapa nebo ponièené
lavièky. Je dokonèeno výbìrové
øízení na dodavatele akce napojení
vrtu v Marovì. Probíhají práce na
zateplení hasièárny a výmìnì oken.
V Sumrakovì probíhá oprava
s oc i á l níh o z a øí ze ní v bu do vì
osadního výboru a pøipravuje se
celková oprava fasády. V Bukovici
zaèala stavba nového pøístøeku,
který bude na místì po vyhoøelém
srubu. Dále probíhá rekonstrukce
s oc i á l níh o za øí ze n í ve sta ré
tìlocviènì a následnì se zde bude
zavádìt plynové topení. Z ostatních
akcí bych chtìl pøipomenout jetì
ukonèení výbìrového øízení na
dodavatele vybudování parku. V
nejbliāí dobì by se mìly i zde
zahájit práce na jeho úpravì.
V podzimních mìsících se chystá
asfaltování v Olanech a Domaínì.
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Ve ale jetì závisí na vyøízení
pøísluných povolení a souhlasù
vlastníkù pozemkù. Na dopravním
høiti probìhla krajská soutìā

pasování nových ètenáøù. Letos
netradiènì v pøestrojení za krále.
V mìsíci èervnu se uskuteènilo dalí
s e t k á ní u p o m ní k u Cy r i l a a

5 P Jana Satrapy
mlad ých c y k l i st ù, k te ré s e
zúèastnilo 14 druāstev, celkem 56
dìtí. Dovolte, abych podìkoval vem,
kteøí tuto soutìā organizovali, a jsem
rád, āe ve probìhlo bez pøipomínek.
Osmnáctého roèníku cykloturistického závodu 5P Jana
Satrapy se letos pøi pomìrnì
pìkném poèasí zúèastnilo 58
startujících.
Dìkuji
vem
sponzorùm za podporu a pìkné
ceny, které si kaādý závodník
odnesl.
30. 6. jiā tradiènì probìhlo
slavnostní pøedání vysvìdèení
āákùm 9. tøíd Poslední zvonìní a
dìti z mateøské koly se také
slavnostnì louèily se kolkou
v obøadní síni obecního úøadu.
V letoním roce pøijde do první tøídy
31 prvòáèkù. V knihovnì Vlasty
Ja voøick é j se m s e z úè as tni l

Metodìje ve Svìtlé, který zde nechal
postavit pan MUDr. Plocek. Letos
nám nepøálo poèasí, ale díky
stanùm, které zapùjèila Stagra a
hasièi z Horního Pole, probìhlo ve
bez problému. V tìchto mìsících
obec pøipravuje vydání knihy o
Studené a místních èástech. Dìkuji
vem spolkù za jejich pøíspìvky a
prezentaci. Pokud by mìl nìkdo
jetì potøebu dát do knihy nìjaký
pøíspìvek nebo fotografii, budeme
za to rádi. Nae snaha je o vydání
k ni hy p øe d V á no c e m i . P ø e d
zaèátkem prázdnin bylo dokonèeno
znaèení po obci. Jsem rád, āe se tím
pøispìlo návtìvníkùm naí obce
k jejich lepí orientaci pøi pobytu ve
Studené. Závìrem dovolte, abych
Vám popøál hezký zbytek léta a
vem pevné zdraví.
Nìmec Vítìzslav

Obec Studená zve 24. a 25. záøí
na tradièní

STUDENSKÝ JARMARK
spojený s jarmareèní výstavou
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Jak tøídit odpad
V mìsíci srpnu byla provedena kontrola tøídìní odpadù pøed odvozem
popelnic komunálního odpadu. Zveøejòujeme jenom nìkteré snímky
toho, co do popelnice nepatøí. Je
pochopitelné, āe pokud budeme takto
tøídit odpad, budou se náklady na
jeho likvidaci zvyovat, a to si nikdo
z n ás ne pøe je. P oku d se týká
bioodpadù, je tøeba dávat tento
bioodpad do kontejnerù, které jsou
rozmístìné po obci, nebo odvézt na
kompostárnu. Pokud se týèe svozu
bioodpadu, je tøeba poseèenou trávu
dát do pytlù a ne vyhodit drobnì
nasekanou trávu pøed nemovitost.
Vekeré informace k odpadùm jsou
umístìny na stránkách obce a je
tøeba se podle nich zaøídit.
Co do popelnice nepatøí
sklo
papír
plast
nápojové kartony
kovy
textil
odpady nebezpeèné - napø. zbytky barev, lepidel a ostatních chemikálií
elektroodpady - úsporné āárovky, záøivky, elektrospotøebièe, baterie
stavební odpady
bioodpady - tráva, listí, døevo
léky

Váāený pane starosto a
zastupitelé obce Studená,

Zruení poboèky Èeské spoøitelny ve Studené
Chtìli bychom Vás informovat o zruení poboèky Èeské spoøitelny
nacházející se v pøízemních prostorách OÚ ve Studené. Ke zruení dojde
od 1. øíjna 2016.
Bankomat Èeské spoøitelny zùstane nadále v provozu v prostorách
OÚ ve Studené.
Nejbliāí poboèka Èeské spoøitelny na vyøízení vaich āádostí je
v Poèátkách, Daèicích, Telèi a Jindøichovì Hradci.
Rádi bychom také zamezili íøícím se zvìstem o ukonèení èinnosti
Èeské poty v naí obci. Èeská pota bude pokraèovat v normálním
provozu jako do této doby a nechystá se její ukonèení.

chtìli bychom touto cestou
podìkovat panu Mgr. Liboru
Hrbkovi, øediteli základní koly, za
to, āe nám umoāòuje v dílnì Z
p ro v o z o v a t er g o t er a p i e j a k
zhotovováním výrobkù z hlíny, tak
pletením koíkù z pedigu. Výborná
spolupráce je jak s vedením koly,
tak s vedoucí keramických kurzù
paní uèitelkou Janou Èechovou,
která je i u starích obèanù velice
oblíbená pro její klidné a vstøícné
vystupování. Podìkování patøí i
kolníkovi panu Luboi Píanovi
za to, āe nám umoāòuje bezproblémový vstup a odchod
z budovy Z.
Pro èleny naí organizace je
takováto spolupráce se základní
kolou velkým pøínosem.
Marie Tyslpretová

STUDENSKÝ TEP
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Zaèal nový kolní rok
První kolní den ráno se seli
vichni āáci a jejich uèitelé ve kolní
tìlocviènì, aby slavnostnì zahájili
nový kolní rok. Pan øeditel
vechny pøivítal a pøedstavil dva
nové uèitele. Potom pozdravil āáky
a uèitele i pan starosta a popøál
vem hodnì úspìchù ve kolní
práci. Na závìr si vichni vyslechli
státní hymnu a rozeli se do tøíd,
kde pokraèovali v organizaèních
záleāitostech. Pan starosta a paní

Janouková pokraèovali s vedením
koly do prvních tøíd, aby pøivítali
prvòáèky a jejich rodièe a pøedali
kaādému āákovi od Obce Studená
pøíspìvek 1000 Kè na kolní
vybavení a popøáli jim hodnì
úspìchù. Druhý kolní den uā se
zaèalo vyuèovat podle rozvrhu.
Prvního záøí 2016 nastoupilo do
dvou prvních tøíd celkem 31 āákù.
Rodièe prvòáèkù spoleènì se kolou

uspoøádali pro dìti a jejich rodièe
odpoledne plné her a úkolù. Jako
novinku dìti zaāily pasování na
koláka. Provádìl ho pan øeditel
symbolickou èervenou pastelkou v
nadāivotní velikosti a paní
uèitelky daly dìtem placky se
jménem a certifikát. Na závìr si
vichni opekli vuøty a rozeli se
domù s dobrým pocitem pøíjemnì
stráveného èasu.
L. Hrbek

Návtìva z druāební koly z Rakouska
Ve dnech 23. - 25. kvìtna 2016 se
uskuteènil druāební výmìnný pobyt
s rakouskou kolou z Luftenbergu.
Na tøídenní pobyt do Studené
pøijelo 25 dìtí a 2 uèitelé. Do
výmìnného pobytu bylo z naí
strany zapojeno 20 dìtí.
V pondìlí po pøíjezdu následovalo
pøivítání s krátkým hudebním
programem a poté odchod na obìd.
Na odpoledne byl naplánován výlet
na valtínovskou rozhlednu, do
slavonického podzemí a návtìva
bizoní farmy v Roānovì.
V úterý dopoledne probíhala
spoleèná výuka. Po obìdì odjely
rakouské dìti do Telèe, kde si
prohlédly technické muzeum a
zámek. Pøi zpáteèní cestì byla malá
zastávka u staré lípy v obci
Práskolesy.
Støedeèní program byl zahájen
návtìvou Obecního úøadu ve
St u d ené . Po tom n ásle do val
sportovní a kulturní program,
pøedání cen za soutìāe a rozlouèení.

P o obì d ì o d j e l y d ì t i d o
Jindøichova Hradce, kde zhlédly
Krýzovy jeslièky v muzeu, 15. poledník a fontánu U Floriána.

Rakouským dìtem se pobyt u nás
velmi líbil. Jistì k tomu pøispìla i
péèe hostitelských rodin, kterým
bychom chtìli tímto podìkovat.
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SDH Studená
Historie hasièského sboru se
datuje od roku 1876. Na podnìt
bývalého panského duchodního
Vladislava Brabce byl zaloāen
hasièský sbor, který mìl v té dobì
45 èinných èlenù. V roce 1923 mìl
sb or 1 9 èi nných èle nù a 4
pøispívající èleny, starostou byl
Frantiek Zezulka. V roce 1924 má
ji ā 3 1 èi nných èle n ù a 8 2
pøispívajících.
První hasièská zbrojnice byla
pos ta ve na v
r oce 1 88 5 n a
prostranství mezi pivovarem a
domem èp. 14, nyní ulice 1. máje.
V roce 1951 byla výstroj a výzbroj
pøestìhována do novì upravené
zbrojnice ve Chmelnici a potom do
garáāí proti výrobnímu druāstvu
Styl. Roku 1981 byla dokonèena
výstavba nové hasièské zbrojnice
za pivovarem se tøemi garáāemi,
klubovnou a sociálním zaøízením.
Pùvodní stavba byla provedena s
rovnou støechou, coā se ukázalo
pro místní podnebí nevyhovující.
V roce 1997 se støecha pøestavìla
na sedlovou. Tuto pøestavbu
provádìli
èlenové SDH za
finanèního zajitìní Obecního
ú øa du.
R o z í øe ní ha sièské
zbrojnice bylo ukonèeno v roce
2006 a stavba byla téā provádìna
èleny SDH za finanèníhozajitìní
Obecního úøadu. V souèasné dobì
provádí Obecní úøad dodavatelsky
zateplení budovy a výmìnu oken,
vrat a vstupních dveøí.
V roce 1923 byla zakoupena
nová ruèní støíkaèka taāená
koòským spøeāením. Prvním
automobilem, který hasièská
jednota získala bylo sanitní auto z
roku 1946. Od roku 1956 hasièi
pouāívali dvì auta Tatra 805.
Technika poøízená v dalích letech:
CAS 25 na podvozku koda 706
RTHP, CAS 32 na podvozku Tatra
148, IFA AS 16, vysokozdviāná
ploina PP 20 na podvozku koda
706, støíkaèka PS 8. V souèasné
dobì disponuje hasièská jednotka
hasièským automobilem CAS 32
na podvozku Tatra 815, CAS 24
K LIAZ, automobilová ploina AP
27na podvozku Tatra 148 . Dále je
hasièský sbor vybaven hydra-

ulickým vyproovacím zaøízením
(vyproování osob pøi dopravních
nehodách), støíkaèkami PP S 12,
plovoucím èerpadlem a pro bezpeènost hasièù pøi zásazích
dýchacími pøístroji. Spojení s operaèním støediskem HZS je od
letoního roku zajiováno
digitální sítí.
Mimo hlavní èinnost na úseku
prevence a represe zajiuje SDH
celou øadu akcí. Jiā øadu let
poøádá
v hasièské zbrojnici
tradièní pouové posezení pro
obèany Studené a irokého okolí.
Pøi silvestrovském výstupu na
Javoøici zajiuje obèerstvení pro
úèastníky výstupu na Javoøici.
Dalí tradicí je pálení èarodìjnic
v prostoru za hasièskou zbrojnicí.
Sbor organizuje ukázky techniky
pøi pøíleāitostech Dne dìtí, Dne
otevøených dveøí, na dìtských
letních táborech. V roce 1992
navázal druābu s holandskými
hasièi z Beemsteru. Probìhlo
nìkolik pøátelských setkání jak
v Beemsteru, tak i ve Studené
vèetnì seznámení se āivotem
v holanském Beemsteru, tak i se
āivotem ve Studené a v jeho okolí.
Není zapomínáno na nae starí
èleny, kdy pøedáváme drobné dárky
k jejich āivotním výroèím.
Zásahová jednotka má 24 èlenù,
velitelem je Martin Èech. Její
teritorium nezahrnuje jenom
samotnou obec, ale dle potøeb operaèního støediska HZS zajiuje
záchranné úkoly i mimo Studenou.
Zásahová jednotka má na svém
kontì nejen zásahy pøi poāárech,
ale ve vìtí míøe se jedná o technické zásahy jako je èerpání vody ze
zatopených sklepù, uvolòování
komunikací od spadlých stromù, v
letních mìsících na likvidaci
nebezpeèných sròù a vos a v neposlední øadì je to pomoc pøi
dopravních nehodách. V posledních
letech vyjíādí zásahová jednotka cca
30krát do roka.
Nejvìtí akce za poslední léta:
- pomoc pøi záplavách
v Hejnicích okres Liberec
-poāár KD Zahrádky
-poāár bývalé koly v Heømanèi

-poāár rodinného domu a stodoly
v Zahrádkách
-poāár raeliny v Suchdole nad
Luānicí, kde zasahovalo více
sborù Jihoèeského kraje
Není zapomínáno na výchovu a
pøípravu nových èlenù. Oddíl
mladých pracuje od roku 1960, jako
vedoucí se vystøídali: Jan indeláø,
K a re l
H e m be ra,
M ir o s l av
P o s p í ch al , D a na Jah od o v á a
S i m o n a D o l e ā e l o v á. Dì t s k á
druāstva se zúèastòovala hry
Plamen, ale i dalích soutìāí jak
dìtských, tak rùzných ukázek pøi
soutìāích dospìlých.
Dalí èinností, kterou se èlenové
sboru zabývají, je organizování a
úèast na hasièských soutìāích.
Pøedevím se jedná o okrskovou
soutìā O pohár starosty obce,
okresní soutìāe, dále probíhá
Jindøichohradecká hasièská liga,
kde máme zastoupeno druāstvo
muāù a druāstvo āen. Obì
druāstva se umísují na pøedních
místech.
V letoním roce slaví sbor 140 let
od jeho zaloāení. Souèástí oslavy
byla jiā zmínìná hasièská okrsková
soutìā O pohár starosty obce
spojená s jindøichohradeckou ligou,
která byla velmi dobøe po stránce
zajitìní a organizace hodnocena.
SDH velmi dobøe spolupracuje
s obecním úøadem, o èemā svìdèí
jak technické vybavení sboru,
zvlátì výjezdové jednotky, tak péèe
o bud o v u h as i èár ny , k t e r o u
ne us tál e v y l e p  uj e m e a z d okonalujeme svépomocí za finaèní
podpory obecního úøadu. V souèasné dobì probíhá zateplení
budovy vèetnì výmìny oken, vrat a
vchodových dveøí. Za starost o
vybavení a chod SDH dìkujeme
celému zastupitelstvu obce, hlavnì
s t ar o s to v i p a nu V í tìz s l a v u
Nìmcovi.
V souèasné dobì má SDH
èlenù, z toho je 17 āen.

59

Starosta: Bohuslav icner
Velitel: Martin Èech
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Hasièská soutìā ve Studené
V sobotu 6. srpna 2016 se konaly
za hasièskou zbrojnicí ve Studené
hasièské závody. Letos byly sloāeny

ze dvou soutìāí, jednak se konal
druhý roèník Memoriálu Tomáe
Èelo ud a a z ár o v eò pr o bì hl a

okrsková soutìā O putovní pohár
starosty obce Studená. První kolo
so ut ìā e by l o z a øa ze n o do
jindøichohradecké hasièské ligy.
Toto kolo v kategorii muāù vyhrálo
Horní Meziøíèko A a v kategorii āen
zvítìzily āeny ze Svìtlé. Druhé kolo
soutìāe bylo o vìcné ceny sponzorù.
Touto cestou bychom jetì jednou
rádi vem sponzorùm podìkovali.
Okrskové soutìāe se celkem
zúèastnily ètyøi týmy muāù a tøi
týmy āen. Ná sbor touto soutìāí
oslavil 140 let od zaloāení sboru. V
obou kategoriích zvítìzilo Horní
Pole. Putovní pohár starosty obce
vyhrály āeny z Horní Pole, jelikoā se
svým èasem porazily vechny týmy
āen i muāù.
Celkovì se soutìāe zúèastnilo 13
týmù muāù a 6 týmù āen.
SDH Studená

5 P Jana Satrapy
V sobotu 18. èervna 2016 se
uskuteènil jiā 18. roèník této
cykloturistické akce. Za pìkného
poèasí se 58 úèastníkù projelo po
trasách ze Støíāovic do Kostelce.
Zde v cíli obdrāeli vichni drobné
dárky od sponzorù. Tìm patøí
podìkování  jsou to Obec Studená,
Krahulík  masozávod Krahulèí,
Jan Satrapa, Kostelecké uzeniny a
Tecnocap Støíāovice. 5 P Jana

Satrapy se nìkteøí cykloturisté
zúèastòují pravidelnì, coā svìdèí o
oblibì této akce.

Pro pøedstavu o poètu úèastníkù
pøedkládáme tuto tabulku.

Informace z knihovny

Knihovna Vlasty Javoøické si vás
dovoluje pozvat na akce pøipravované do
konce tohoto roku.
Poselství amanismu - 21. 10. od 17.00
hod. v knihovnì  co je to amanismus a èím
se zabývá, bude vyprávìt Mgr. Pejchalová
Marta.
Labyrint záhad  2. 11. od 17.00 hod.
v knihovnì  beseda s autorem øady knih o
tajemnu a nevysvìtlitelných záhadách
Arnotem Vaíèkem.
Bylinky a jejich význam pro ná āivot
 4. 11. od 17.00 hod. v knihovnì  beseda o
bylinkách a jejich zpracování s paní
H a n o u Urbánkovou z rodinné farmy
Sedmikráska.
Jírová S.

Pasování ètenáøù
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Blahopøejeme k významným āivotním výroèím 70, 75 a více let
Øíjen
Novák Václav, Sumrakov
Vaníèková Andìla, Studená
Nováková Katarina, Studená
Musil Jaroslav, Studená
Sejrek Ladislav, Studená
Mastná Jana, Studená
Nováková Zdeòka, Olany
Svobodová Vìra, Studená
Tùmová Helena, Marov
Bene Josef, Studená
Novák Miroslav, Olany
imánková Drahoslava, Studená
Macháèová Anna, Studená
Èech Jan, Sumrakov
Duková Ludmila, Horní Bolíkov
Vacula Antonín, Studená
Mikoláková Libue, Studená
Martinù Marie, Studená
Kolaøík Frantiek, Studená
Listopad
Zuna Václav, Horní Pole
Körberová Marie, Studená
Chalupský Jan, Sumrakov
Dvoøák Karel, Studená

Pospíchalová Marie, Studená
Nìmcová Marie, Sumrakov
tìpánová Jaroslava, Studená
teflová Blanka, Studená
Lojdová Vlasta, Studená
Srb Frantiek, Sumrakov
Hembera Karel, Studená
Matouek Josef, Horní Pole
Chalupník Miloslav, Studená
Hartmann Zbynìk, Studená
Prosinec
Chamrad Vladimír, Studená
Kalaová Danue, Domaín
tìpánová Jindøika, Studená
Jechová Jana, Studená
Èechová Ludmila, Studená
Sníāek Zdenìk, Svìtlá
Suická Blaāena, Svìtlá
Jandová Marie, Studená
Køíāová Ludmila, Studená
Havlíková Marie, Studená
Bartùková Milada, Studená
Makovièka Zdenìk, Studená
vehlová Marie, Studená
Chalupská Milada, Studená
Geist Karel, Studená

NOVÌ OTEVØENO

Duièková vazba
M. + J. Hornychovi
STUDENÁ, Zákostelní 59
pøed vchodem na høbitov
Zahájení prodeje:
14. 10. 2016
Objednávky na tel.:
606 094 000
vzorky dekorace budou
vystaveny v prùbìhu
Svatováclavských slavností
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Do práce na kole
Letos jsme se, jiā podruhé,
zúèastnili celostátní kampanì
s názvem Do práce na kole,
abychom nejen reprezentovali
Studenou, ale také abychom udìlali
nìco sami pro sebe, podpoøili
týmového ducha, do práce se
dopravovali ekologicky a navíc
pøispìli svým výkonem i nìkomu
dalímu. Jedná se o celostátní akci
poøádanou jednotlivými obvykle
pùvodními okresními mìsty a
probíhá bìhem kvìtna. Pro nás byla
tedy ja sná v olb a je zdit pro
Jindøichùv Hradec. Jelikoā jsme
pro kaādou legraci a navíc se
najetými kilometry pøispívá na
dobrou vìc, rozhodnutí bylo letos
ok am ā ité . Do vo lte mi ted y
pøedstavit ná hvìzdný tým: David
Fog l, E va Moravo vá, Blan ka
Solaøová, Lenka Horká a Mirek
Novák z poty. Ve své podstatì jsme
byli jediným mimohradeckým
týmem.
Za Jindøichùv Hradec v letoním
roce soutìāilo 266 úèastníkù v 73
týmech z 37 firem, coā bylo nejvíce
z celé ÈR. Soutìāilo se v nìkolika
kat e gor ií ch  ce lkové u je té

svým nalapaným kilometrem
jednou korunou, kterou vìnovala
Nadace Mìsta Jindøichùv Hradec
na její léèbu. Bìhem soutìāe se
prùbìānì zaznamenávaly výsledky
a soutìāící vidìli, jak si stojí, coā
je mohlo motivovat k vìtím
výkonùm.
Jako týmu se nám podaøilo
dosáhnout tøetího místa v rámci

kilometry jednotlivcù a týmù,
pravidelnost jízd jednotlivcù a týmù
a nìkolika dalích doprovodných
soutìāích. V Jindøichovì Hradci se
navíc letos lapalo na hendikepovanou Nikolku z Horní Pìny,
které tak kaādý úèastník pøispìl

výkonnosti týmù s najetými 3 182
km v pìti lidech, coā bylo sice
absolutnì nejvíce ze vech, ale po
pøepoètu na jednotlivce to staèilo
právì jen na tøetí místo. Mnì se
podaøilo obhájit první místo ve
výkonnosti jednotlivcù s najetými

Foto týmu
a ze závìreèného vyhláení

1 329 km, Eva Moravová obsadila 9.
místo se 706 km, Lenka Horká 15.
místo s 516 km, Blanka Solaøová 32.
místo s 332 km a smolaø týmu
Miroslav Novák 37. místo s 293 km.
Bìhem slavnostního vyhlaování
výsledkù na závìreèné Kolopárty
v èervnu jsme se navíc dostali do
fi n ál e d o p l òk o v é s o u t ì āe o
nejúdernìjí název týmu Jitrnice a

Jelita ze Studené, Blanka Solaøová
vyhrála ve slosování nové jízdní
k o l o a t a ké j s m e se p o t k a l i
s Nikolkou, které byl pøedán ek
v hodnotì 50 000 Kè vìnovaný
Nadací Mìsta Jindøichùv Hradec
spoleènì s Waldviertler Sparkasse.
Chtìl bych podìkovat celému
týmu za kvìtnový výkon, protoāe
jsme jezdili opravdu za kaādého
poèasí. Váāím si toho, āe kolegové na
kolo nezanevøeli a jezdili i dál po
skonèení kampanì. Také bych chtìl
jako cyklista motivovat tímto
èlánkem ostatní, aby zkusili zmìnit
svùj āivotní styl, a pokud bude
kampaò probíhat v pøítím roce, aby
se zapojili. Je to pøedevím zábava
se zdravou dávkou soutìāivosti.
David Fogl

Uzávìrka pøítího èísla
TEPU je
15. listopadu 2016.
Mailová adresa pro Vae
pøipomínky a pøíspìvky do TEPu je:
tep@studena.cz
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Hasièská soutìā

Hasièská soutìā

140 let hasièského sboru

Pomník ve Svìtlé 19. 6. 2016
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Zahájení kolního roku

Rozlouèení s dìtmi z mateøské koly

Studenský

Návtìva dìtí z rakouské koly

5 P Jana Satrapy
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