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Z jednání zastupitelstva obce
23. zasedání zastupitelstva obce
se konalo 28. 11. 2016
Zpráva o èinnosti orgánù obce
informovala o vech jednáních a
akcích od minulého zastupitelstva:

provozovatelem ÈEVAK a.s. Bude
podána āádost o dotaci z Programu
obnovy venkova Jihoèeského kraje
pro rok 2017 na realizaci akce
Oprava m í s tní k o m un i k ace
Rozsvícení vánoèního stromu

týkala se dalího provozování
s b ìrné ho d vora ve Stu de n é,
opatøení u rybníka ve Svìtlé a
op ra v vod ovo dn ího øa du ve
Skrýchovì. Státní oblastní archiv
z Tøebonì provedl v obci kontrolu
s výsledky bez závad. Spolu
s rozsvícením vánoèního stromu bylo
oznámeno vydání knihy o Studené.
Zpráva o èinnosti finanèního výboru
se týkala rozpoètové zmìny spolu
s rozpoètovými opatøeními a èerpání
rozpoètu. Zpráva o èinnosti
zdravotnì sociálního výboru se
týkala posouzení āádosti o pøidìlení
nìkolika bytù. Dalí jednání
informovalo o kalkulaci vodného a
stoèeného na rok 2017 ve Studené

O l a ny I I . e t ap a a v y p s á ní
výbìrového øízení na dodavatele
této akce. Bylo schváleno zøízení
pìtièlenného Osadního výboru
v Horním Bolíkovì a v Domaínì.
Dalí jednání se týkalo prodeje
p o z e m kù a p ro d e j e s p o l uvlastnického podílu na pozemku.
Byly schváleny dotace pro SDH
Svìtlá a pro SDH Horní Pole a pro
spoleènost Metha z. s.
24. zasedání zastupitelstva obce
se konalo 19. 12. 2016
Zpráva o èinnosti orgánù obce
informovala o øeení reklamace
odvozu tøídìného odpadu firmou
AVE CZ, dále o dokonèení napojení
v r t u v M ar o v ì d o s y s t é m u
zásobování obce vodou. Zpráva o
è i nno st i f in anè ní ho v ý b o r u
i nf o r m o v al a o r o z p o è t o v ý c h
zmìnách a opatøeních, o èerpání
rozpoètu a byl projednán rozpoèet
obce na rok 2017. Zpráva o èinnosti
sociálnì zdravotního výboru se
týkala návrhu na pøidìlení bytu
v DPS.
(Pokraèování na str. 3)
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Slovo starosty
Váāení spoluobèané, dovolte,
abych vás seznámil s èinností obce
od posledního vydání TEPU. Po
jednání s ØSD se po nìkolika letech
koneènì podaøilo prosadit opravu
kanálu u sochy Rudoarmìjce.
Vichni víme, āe se zde za
detì tvoøila kaluā, která
nemìla kam odtékat. Pøi
posuzování moānosti vybudování chodníku na druhé
stranì silnice, kdy jsme tuto
moānost konzultovali s pracovníky ØSD, se nám podaøilo
znovu upozornit na tento
problém, který byl následnì
v y øe e n ve s po lup ráci
se Správou a údrābou silnic.
Ve Skrýchovì jsme øeili
problém s nízkým tlakem
vody. Nakonec se zjistilo, āe na
nìkolika místech je patné
potrubí, které bude tøeba vymìnit.
Celková oprava se potom vyplhala
na èástku 260 000 Kè. V Marovì
bylo dokonèeno napojení vrtu na
odradonovací stanici, a tím bude
pro tuto obec zajitìno dostateèné
mnoāství kvalitní vody. Toto
napojení vak také stálo 900 000
K è. Pok ud se týèe vo do vod ù
v místních èástech, mohu øíci, āe do
ka ādé ho se v lo òském ro ce
Silvestrovský výstup na Javoøici

investovalo a na vech se sledovala
prùbìānì kvalita vody.
Prùbìānì pracovníci technických
sluāeb kontrolují svoz tøídìného
odpadu. Jednalo se hlavnì o PET

Silvestrovský výstup na Javoøici
lahve. Z naí strany dolo k reklamaci
svozu a v souèasné dobì jsou
vyváāeny kaādý týden. Neutìený
stav je ale kolem kontejnerù
s papírem, kam lidé dávají celé
nesloāené kartony, které zde
zabírají místo a následnì ostatní
nechávají papír u kontejneru.
Kartony je moāné odevzdat ve
sbìrném dvoøe, a tím neblokovat
kontejnery. Obec získala dotaci na
doplnìní techniky na svoz a tøídìní

bioodpadù. Jedná se o pìt kusù
kontejnerù, nakládací ruku a síto
na tøídìní kompostu. Znamená to,
ā e v y tø í d ì ný k o m p o s t b ud e
kvalitnìjí a i nadále si ho budou
moci obèané odvézt z kompostárny zdarma.
Pøedán do uāívání byl i
park. Vítìzná firma Green
P r o j e ct , k te rá v y h r á l a
výbìrové øízení na zhotovitele, nám nastoupila se
z p o ā d ì n í m, a t a k s e
dokonèovací práce protáhly
do zaèátku prosince. Koncem
minulého roku se opìt konaly
j iā tr ad i èní ak c e j ak o
R o z s v í ce ní
v án o è n í ho
stromu, Vánoèní trhy, ivý
be t l é m v e S t ude n é a
v Horním Bolíkovì, Vánoèní
koncert ve kole a 19. roèník
S i l v e s t r o v s k é ho v ý s t u p u na
Javoøici, kterého se zúèastnilo 6025
lidí. Chtìl bych podìkovat vem,
kdo se na poøádání tìchto akcí
jakkoli podíleli. Letoní zima nám
oproti minulým letùm nadìlila více
s nì hu a nì k t e r é d ny s e j e n
s obtíāemi daøilo vèas prohrnout jak
cesty, tak chodníky. Musím zde
podìkovat pracovníkùm technických sluāeb, Stagry a Správì a
údrābì silnic za jejich úsilí udrāet
cesty a chodníky v dobrém stavu.
Bohuāel jsou i pøípady, kdy jsme se
nemohli s technikou do nìkterých
ulic dostat, protoāe nám v tom
bránila patnì zaparkovaná vozidla
a v opakovaných pøípadech budeme
toto øeit ve spolupráci s policií.
Z d ru hé st rá nk y s n ì h o v é
po d m í nk y d o v o l i l y sp u  t ì n í
lyāaøského vleku, a to bezmála na
dva mìsíce. Vìøím, āe pøíznivci
lyāování a hlavnì dìti si letoní
sezónu dostateènì uāili. Povedl se
i 50. roèník Studenské patnáctky.
Poèasí nám letos pøálo a závody
probìhly za krásného slunného
poèasí. Druhý den uspoøádala Z
lyāaøské závody na lyāaøském
vleku. Musím zde podìkovat vem
poøadatelùm z øad uèitelù, kteøí
pro dìti uspoøádali tyto závody. Na
vleku se jetì uskuteènil lyāaøský
výcvik, a to dìtí ze Z Studená a Z
Strmilov.
(pokraèování)
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Z jednání zastupitelù obce
Dalí jednání se týkalo návrhu
rozpoètu Z a M ve Studené. Bylo
schváleno podání āádosti o dotaci
z grantu Jihoèeského kraje na
realizaci akce Rekonstrukce
hasièské zbrojnice ve Studené II.
etapa. Byla dokonèena zmìna è. 3
územního plánu Obce Studená a
zmìna è. 4 územního plánu Obce
Studená. Dalí jednání se týkalo
zámìrù prodeje pozemkù. Byl
schválen plán práce zastupitelstva
Obce Studená na I. pololetí 2017.
25. zasedání zastupitelstva obce
se konalo 23. 1. 2017
Zpráva o èinnosti orgánù obce se
týkala spoleèenských akcí v závìru
roku 2016 a lednového 50. roèníku
závodu Studenská 15. Bylo

oznámeno, āe obec od zaèátku roku
2017 pøevzala provoz sbìrného
dvora, byl sputìn lyāaøský vlek a
probíhala
zimní
údrāba
komunikací a chodníkù. Zpráva o
èinnosti finanèního výboru se
týkala rozpoètové zmìny a
opatøení a èerpání rozpoètu.
V dalím jednání byla schválena
Dohoda o vytvoøení spoleèného
kolského obvodu M s Obcí Jilem.
Dále byly schváleny vnitøní
organizaèní smìrnice o veøejných
zakázkách. Dalí jednání se týkalo
prodeje pozemkù nebo dílù
pozemkù. Byl schválen finanèní
dar Obci Jilem na poøádání
tradièního dìtského karnevalu.

Informace z knihovny
V prvním mìsíci letoního roku
probìhla v knihovnì cestopisná
beseda s cestovatelem Petrem
Hirschem, který pøedstavil formou
krásnì udìlané prezentace svou
16 090 km dlouhou pìí pou. Jeho
cesta zaèala ve Dvoøe Králové nad
Labem, pokraèovala do panìlského
Santiaga de Compostela, italského
Øíma, Jeruzaléma v Izraeli a dál a
dál za kaādého poèasí. Cestovatelské
akce mívají u posluchaèù vādy
úspìch a tato se opravdu vydaøila, a
kdo pøiel, nelitoval. Na dalí akci
jsme zùstali v naich hvozdech a
vydali se do hradu Landtejn,
kterým ná s p r ová ze la je h o
kastelánka paní Mgr. Elika
Niederová. Hrad Landtejn oslavil

v loòském roce 785. výroèí první
písemné zmínky. Poslechli jsme si,
jaké byly jeho osudy v osmi
staletích a co chystá správa hradu
na roky následující.
Na 4. kvìtna je naplánovaná akce
se spisovatelkou Klárou Smolíkovou,
která pøijala pozvání do naí
knihovny s programem pro dìti i
dospìlé Øemesla a Jak se staví
mìsto. Vydáme se za øemeslníky do
støedovìkého mìsta, v hravé dílnì si
vyzkouíme, co který øemeslník dìlá
a které nástroje potøebuje.
Navtívíme støedovìký dùm a
pomùāeme øezníkovi, svíèkaøi èi
bednáøi. Upøesnìní akce bude vèas
zveøejnìno.
Jírová Soòa

Podìkování
Nìk dy se stan e n ì co neplánovaného a to tøeba i o Vánocích.
Dostihla mì havárie plynového
kotle! Montér, co ho opravoval, mi
øekl, āe to musí jetì pøes topnou
sezónu vydrāet. Mìla jsem noèní
sluābu, a to radìji vypnout, neā se
nìco stane. Pak byly hláeny, āe
budou silné mrazy! Poruchy se
zvyovaly, proto musí dát nový
kotel! Vyzvedla jsem v bance
èástku, co to bude stát a byl mi
øeèen den, kdy se to namontuje. To

bude zase horor!, jsem si øekla.
V 8:00 hod. ráno tady jsme, ve jsem
pøipravila. V 8.00 hod. se otevøela
brána, naváāely si vìci k tomu
potøebné, zaèalo se s demontáāí
starého kotle a v 10:00 hod. byl na
místì nový, já musela udìlat
m aturit ní z k o u k u, z ap n o ut ,
vypnout, regulovat teplotu atd. ve
klapalo! Ti montéøi byli tak
se h ran í , ā e n e ud ì l a li j e d i ný
zbyteèný pohyb, ani nemìli veliké
auto, plný reklam a nabídek, kaādý

Slovo starosty

Jako kaādý rok i letos probìhla
Tøíkrálová sbírka. Aè poèasí nebylo
pøíznivé, byla koneèná vykoledovaná
èástka 70 412 Kè. Díky patøí vem
koledníkùm a hlavnì paní katechetce
Magdalénì Zámostné, která celou
akci organizovala.
Zaèátkem roku byla ocenìna
práce naich hasièù, a jelikoā jezdí
na zásahy u dopravních nehod,
p ø e d al j i m v e l i t e l Ji n d ø ichohradeckého záchranného sboru
vyproovací techniku v hodnotì
500 000Kè. Vìøme, āe ji budou
potøebovat co nejménì. Dalí
ocenìní pøilo z Nadace ÈEZ, a to ve
formì tøí vysílaèek pro zlepení
komunikace pøi výjezdech jednotky.
Z úèa st ni l j s e m s e nì k o l i k a
výroèních schùzí a jsem rád za
kaādou èinnost, kterou spolky
vykazují. Musím také podìkovat
v  e m s p o l k ùm , o r g an i za c ím ,
podnikùm a provozovnám za jejich
pøíspìvky a spolupráci na knize o
Studené. Jsem rád, āe je o ni tak
veliký zájem.
Zúèastòuji se i jednání ohlednì
pozemkové úpravy na katastru obce
Jilem. Nae obec zde spolupracuje
n a mo ā né m p ro po j e n í o bc í
obsluānou komunikací, kterou by
mohli vyuāívat jak zemìdìlci, tak
cyklisté i pìí. Chci vìøit, āe dojde
k domluvì majitelù pozemkù a
nakonec se pro tuto komunikaci
najde øeení.
Zmìna nastala v obsluze a
provozování sbìrného dvora, kdy
provozování pøevzala od VD Jistuza
obec Studená. Bude zde i moānost
ukládat bioodpad, a to hlavnì o
sobotách, kdy bude kompostárna
zavøená.
V nadcházejícím období pøipravujeme setkání dùchodcù na 22. 4.
2017 a v mìsíci èervnu slavnostní
otevøení parku. Do nastávajících
mìsícù vám pøeji hodnì zdraví a tìím
se na spoleèné setkání na nìkteré
z tìchto pøipravovaných akcí.
Nìmec Vítìzslav
mìl jen osobák. Plyn slouāí bez
poruchy jiā druhý mìsíc, a proto,
chlapci, ode mì upøímný dík za
dobøe odvedenou práci a téā
nìkterým spoluobèanùm, co mi
pomáhají a podporují mì! Dík vem.
Kovandová, Studená
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STUDENSKÝ ÈTYØLÍSTEK by rád podìkoval vem úèastníkùm a
sponzorùm, kteøí pøili a podpoøili nae akce.
Jak bylo v loòském roce?
Jedno zimní odpoledne jsme
pronikli do tajù PLSTÌNÍ. Jarní
akce probìhly v duchu VELIKONOC a ÈARODÌJNICKÉHO
rejdìní.
Spoleènì s ostatními organizátory jsme oslavili DEN DÌTÍ v
mateøské kole.
Za pøispìní Obce Studená jsme
navtívili KERAMICKOU DÍLNU
v Dìbolínì.
Po letních prázdninách nás
èekalo tradièní DÝÒOVÁNÍ s
lampionovým prùvodem. Na podzim
nám základní kola umoānila
TVOØENÍ v rámci keramické dílny.
A dven tní è as b yl zah ájen
VÁNOÈNÍMI TRHY a DESKOVÝMI HRAMI. Spoleènì s pekelníky
z SK Mlýnská jsme ukonèili po
èertech dobrý rok 2016.
Tìíme se na vás pøi dalích
spoleèných akcích!

Více informací a fotek na
facebooku: Studenský Ètyølístek.

JARO
Paní Zima uklízí bílé peøiny
a pomalu chystá krásné rostliny.
Ptáci vrací se pomalu zpìt
a doma budou vzpomínat na výlet.
Zvíøátka si doplní rodinky
svými krásnými malými potomky.
Kaèenka bude vodit káèátka
a slepièka svá malá kuøátka.
Koèka bude mít koátka
a na farmì budou nová zvíøátka.
Vèelky opylují stromy,
které hlídají nae domy.
Na zahrádkách pokvetou kvìtinky
a hned vedle léèivé bylinky.
Vichni se tìí na Velikonoce,
aā budou dìlat barevné kraslice.

Zmìny ve svozu bioodpadu (zelenì) ve Studené
Obèané budou mít moānost bioodpad odkládat do rozmístìných
kontejnerù po obci.
V sobotu nebude otevøena kompostárna v Horním Poli, ale
odpad bude moāné odvézt do sbìrného dvora ve Studené do
pøistavených kontejnerù.
Mailová adresa pro Vae pøipomínky a pøíspìvky do TEPu: tep@studena.cz

Velikonoce snad budou zelené
a vechno okolo hezky rozkvetlé.
Po jaru pøijde léto
a venku bude jetì vìtí teplo.
Blanka Èurdová, 6. tø.

Uzávìrka pøítího èísla
TEPU je
15. kvìtna 2017.

STUDENSKÝ TEP
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Ohlédnutí za rokem 2016
Osadní výbor Marov a spolek
Marováci poøádali v loòském roce
nìkolik akcí, se kterými bych Vás
ráda seznámila.

soutìāních kategoriích, obdrāely
speciální diplom. Vechny dìti pak
dostaly diplom za úèast a balíèek se
sladkostmi. I tato akce se povedla a

Poslední den v roce 2016 jsme se
odpoledne vydali na Èeloudùv
vrek, ze kterého jsme se odebrali
do KD, kde jsme si popovídali,
s dìtmi zahráli a zatanèili. Tímto
pìkným setkáním jsme ukonèili
nae tradièní akce, které se nám
opravdu vydaøily.
(pokraèování na dalí stranì)

Silvestrovský pozdrav
marovského
ponocného v roce 2O16
Vánoce zas nebyly vude bílé,
ale jinak se snad povedly,
a tak Vás kroky,
teï jiā v klidu,
sem na kopec dovedly.
Mùāeme tu chvíli postát,
se známými promluvit,
nebo jak strávit dnení veèer
s pøáteli se domluvit.

Dne 12. bøezna 2016 se v KD
Marov konalo tradièní Makarní
pro dìti. Byla pøipravena krásná
tombola a èetné odmìny pro dìti,
které si zasoutìāily, zatanèily a
zahrály pøedevím s naím Patem a
Matem. Navtívilo nás asi 60 dìtí,
èehoā si velmi váāíme.
Na konci dubna jsme se seli na
postavení májky a zapálili jsme
oheò s èarodìjnicí.
D ne 20 . srpn a 20 16 se n a
prostranství pøed KD Marov
konalo jiā po páté Dìtské zábavné
odpoledne plné her a soutìāí. Akce
s e zú èastni lo pøe s 40 d ìtí,
doprovázených rodièi èi prarodièi.
Pøi pra ve no byl o 1 2 sou tì āí,
obèerstvení, zábava pro dìti a také
krásné ceny, které si dìti odnesly
domù. V závìru si dìti opekly
pekáèky a jetì si pohrály.
Odpoledne se velmi vydaøilo.
D ne 1 5. øí jna 2 016 jsme
uspoøádali Drakiádu pro dìti.
Soutìāilo se v kategoriích  nejlépe
létající drak, nejvìtí vozembouch,
nejhezèí doma vyrobený drak a
nejkrásnìjí zakoupený drak. Dìti,
kt eré vyh rá ly v u ve de ných

následné posezení v KD bylo pro
vechny pøítomné velmi pøíjemné.
Dne 5. prosince 2016 se konala

V Heømanèi letos proāili
velké hrdosti nápor,
zas po letech mají svùj erb
a obecní prapor.
Jejich hasièi jsou správní borci,
v soutìāi drāí druhé místo,
zda vyhrají spor o cvièitì,
nebylo dlouho jisto.
I v Marovì mají prapor,
je to prapor hasièský,
patøí ke staré støíkaèce
z roku devatenácettøi.
Hasièi veteráni ji do dneka
zachovat funkèní dokázali,
āe je krásná, to v létì v Telèi
na výstavì ukázali.
ijeme v klidném koutku planety,
migrantù se nemusíme bát,
svìt trápí války a terorismus,
nás má osud zatím rád.
V naich mìstech nevidíme
èerné vlajky vlát.
Co si tedy do budoucna
mùāem jetì pøát?
A v míru rostou vechny dìti
a bohatne ná stát.

Mikuláská nadílka. Mikulá
s èerty navtívil místní obyvatele
s nadílkou.

Marov 31. 12. 2016
Zdenìk Novotný
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Rozsvícení vánoèního stromu v Krahulèí
V nedìli 27. prosince 2016 se
opìt po roce konalo v naí vesnici
Rozsvícení vánoèního stromu.
Slavnostní odpoledne zahájily
fa n fá ry na ā e s o vé ná stro je
v podání āákù ZU ze Studené.
Bìhem odpoledne èekala na dìti
projíāïka v Pony expresu a na
rodièe adventní trh. Se svým
programem vystoupily také dìti
z naí Z a M Krahulèí. Po jejich
vystoupení jiā vichni pøítomní
spoleènì odpoèítávali rozsvícení

vánoèního stromu a dìti vypoutìly
balónky se svým pøáním Jeāíkovi.
Velké podìkování si zaslouāí āáci
ze ZU ve Studené: Tereza Brabcová,
Karolína Svobodová, Michal Bína,
Jan Karpíek a Martin Povolný,
jejichā hra na lesní rohy a trubky
jetì umocnila sváteèní atmosféru.
Spoleèné vykroèení do adventního
èasu bylo jistì pro vechny pøítomné
krásným záāitkem.
Ivana Vaíèková
vedoucí uèitelka M Krahulèí

Ohlédnutí za rokem 2016
(dokonèení z pøedelé strany)

V ì ø ím e , ā e n ám p od m í nk y
letoního roku dovolí zábavné
èinnosti opakovat a setkávat se tak
s naimi pøíznivci a zvlátì s dìtmi,
pro nìā tato odpoledne uspoøádáváme.
Na závìr bych ráda podìkovala
zastupitelùm obce Studená za
poskytnuté finanèních pøíspìvky
na uvedené akce a také dalím
sponzorùm, bez kterých by se tato
krásná setkání nemohla poøádat.
Pochvala náleāí také poøadatelùm.
Vem moc dìkuji.
Za OV Marov
a spolek Marováci
Hana Èurdová

Informace na trhu práce
v okrese J. Hradec
v prosinci 2016 a lednu 2017

Noví obèánci obce Studená a místních èástí
v roce 2016
Julie Bìlíková, Studená
Dominik Hybáek, Horní Bolíkov
Josef Matìjíèek, Studená
Eliá Neuāil, Studená
Anna Valdová, Studená
Tereza Srpová, Studená
Elika Kolmanová, Studená
Václav tambera, Studená
Jan Houdek, Studená
Julie Brùnová, Studená
Elisabeth Duková, Skrýchov
Petr Kolman, Svìtlá
Aāaltoviè Václav, Studená

Aneta Foglová, Studená
Marie erhaklová, Studená
Elena Houdková, Studená
Aneta Kratochvílová, Sumrakov
Daniela Klimeová, Horní Pole
Tereza Petrù, Studená
Marek Zámostný, Sumrakov
Ondøej Lacina, Sumrakov
Petr Ondøej Vondra, Marov
Kristýna Chromá, Studená
Eva Makovièková, Studená
Frantiek Kotoun, Studená
Samuel Marek, Studená

Výbor TJ Studená z.s. dìkuje

touto cestou vem sponzorùm. Díky nim se nám podaøilo
vytvoøit bohatou tombolu na naem sportovním plese, konaném
25. 2. 2017. Moc dìkujeme.

Sumrakovský
masopust
S D H S um ra k o v a s k u p i na
nadencù pøipravila na sobotu 25. 2.
2 017 t r ad i èní p r ùv o d m a s e k
v Sumrakovì.
Jako kaādý rok se bylo na co dívat.
Letoní prùvod byl ve znamení
ptaèí chøipky a Veèerníèkových
postavièek. Dobøe se pobavili dìti i
dospìlí, kteøí pøispìli k hojnému
poètu. K dobré náladì pøispìlo i
krásné poèasí.
P r ùv o d m as e k s ná s l e dn o u
zábavou má v obci dlouholetou
tradici. Dokonce nìkterý z historických kostýmù je i v moravském
zemském muzeu v Brnì.
Jindøich Kejval

STUDENSKÝ TEP

7

Myslivecký krouāek Divoèáci
vidìli nejen zvìø vysokou,
ale i daòky a muflony. Pak
jsme vyrazili na pochod
dlouhý asi 5 km. Naím
cílem byla bizoní farma v
Roānovì. Vichni zvládli
cestu stateènì a za odmìnu
mohli ochutnat bizoní
hamburger.
Myslím, āe to byl pov e de ný ro k a d ì t i s i
myslivecký krouāek uāívají.

V letoním kolním
roce se mám do krouāku
pøihlásilo 31 dìtí.
Vìtina dìtí je
z prvního stupnì Z
Stu dená
a
jsou
rozdìleny do 2 skupin.
Daøí se nám a rádi
b ychom Vás i nf ormovali o naí èinnosti.
Koncem léta jsme
vyrazili na víkendový
pobyt
na
chatu
Hajnice v CHKO
Tøeboòsko. Ve spolupráci s Okresním
mysliveckým spolkem
a krouākem mladých
myslivcù z Kunāaku
jsme strávili povedený víkend. Dìti
soutìāily ve støelbì ze vzduchovky,
støílely lukem, sbíraly body
v poznávaèkách a zvládly i stezku
odvahy. Schovávaná na rozlehlé
zahradì i veèerní opékání buøtù se
vydaøilo. Doufáme, āe i v pøítím
roce se nám podaøí podobná akce
uskuteènit
Jednu pøedvánoèní sobotu jsme si
udìlali výlet do obory v Klenové.
Tohoto výletu se úèastnilo 20 dìtí, a
protoāe nás bylo hodnì, nechtìla
zvìø pøijít na krmelitì a my museli
dovnitø do obory. Po oboøe nás
provedl pan oborník, dìti nakrmily
divoké kachny a poslouchaly jeho
výklad. Nakonec jsme mìli tìstí a

Zuzana Jebavá

Obec Studená slovem a obrazem
S velkým zájmem jsem si zakoupila a posléze i pøeèetla knihu o
Studené a okolí. Jako studenská
rodaèka jsem si ráda prohlédla
zajímavé fotografie z minula i ze
souèasnosti, které dokumentují, jak
se nae obec a okolí zmìnily, a
pøipomnìla tváøe lidí, kteøí tøeba jiā
ani nejsou mezi námi. K mé velké
radosti jsem v knize nala i nìkolik
èlenù své rodiny. Na druhou stranu
mám i jednu, a to dost velkou
pøipomínku. A ta se týká povídání o
výrobním druāstvu Styl. Jsem jeho
dlouholetá èlenka  pracuji zde
ètyøicet let  a velice nemile mì
pøekvapilo, jak málo informací a

fotografií o naem druāstvu se zde
nachází, a uā z minulosti druāstva,
èi ze souèasnosti. Je to podle mì
velká koda, nebo se ètenáøi mohli
do zvì dìt m no ho z aj ím av ý c h
informací o naem druāstvu. Vādy
existence knoflíkáøské výroby zde
se datuje od roku 1900. V naem
druāstvu po dobu jeho fungování
nalo práci  a pevnì vìøím, āe v
budoucnu jetì najde  mnoho lidí,
hlavnì āen ze Studené a z okolí.
Proto mì velice mrzí, a myslím, āe
by se mnou ostatní èlenové
naeho druāstva souhlasili, āe v
té jinak krásné knize je o Stylu
jenom zmínka, āe je prostì

povídání o naem druāstvu tak
trochu odfláknuté.
Irena Holubová
Pøi pøípravì a zpracování knihy
j sm e èe rp al i z d o s t u p ný c h
materiálù  jsou uvedeny na str.
159. Pokud se domníváte, āe
mùāete jetì podrobnìji popsat
t øe b a hi s t o ri i , ne b o d o p l n i t
souèasnými fotkami z výroby apod.,
rádi Vám dáme prostor pro èlánek v
TEPu, tøeba hned v pøítím èísle.
Autoøi knihy
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Ze āivota koly
Po nìkolika zimách chudých na
sníh se v letoním lednu 22. 1. 2017
(nedìle) podaøilo zorganizovat
dìtské lyāaøské závody - slalom.
Snìhu bylo dost, tra upravená, a
dokonce se podaøilo obsluze vleku
zorganizovat prostor na svahu tak,

āe soubìānì s dìtskými závody
mohla jezdit i lyāaøská veøejnost.
Dìti závodily v kategoriích 1.
pøedkolní dìti, 2. první a druhá
tøída, 3. tøetí a ètvrtá tøída, 4. pátá a
está tøída, 5. sedmá aā devátá
tøída.

Vechny zúèastnìní závodníci
obdrāeli párek, pitíèko a vakuovì
balený krájený salám. Vítìz pak
obdrāel diplom, medaili a praāskou
unku v plechovce, závodník na
druhém místì obdrāel diplom,
støíbrnou medaili a duené koleno
v plechovce, závodník na tøetím
místì dostal diplom, bronzovou
medaili a farmáøskou sekanou
v plechovce.
Den pøed tìmito závody se mohly
dìti pøihlásit na bìāecké závody
Studenská 15, kde byly vypsány téā
dìtské kategorie. Tento víkend si
tedy mohli milovníci pohybu uāít
lyāování veho druhu.
Na závìr bych rád podìkoval
firmì Mefisto za výborné párky,
Masnì ve Studené za výborné
masné výrobky v konzervách, Obci
Studená za technickou podporu
(obsluha vleku, provoz chaty) a
pracovníkùm koly za úspìnou
organizaci celého závodu.
Mgr. Libor Hrbek
Dìtské závody Z

Studenská patnáctka - 50. roèník závodu v bìhu na lyāích
Za jarního sluneèného poèasí, pøi
teplotì -7°C se konal jiā 50. roèník
bìhu na lyāích Studenská 15.
Závod se uskuteènil na jiāních
svazích Javoøice v místní èásti

Studené ve Svìtlé. Závodu se
zúèastnilo 88 závodníkù  45 muāù,
13 āen, 2 junioøi, 2 dorostenci, 4 domácí závodníci a 22 āákù a
āákyò.

Vítìzem hlavního závodu se stal
Václav Zajíc z Nové Bystøice, na 2.
místì stanul Martin Kratochvíl
z Jihlavy a na 3. místì Tomá Máca
taktéā z Jihlavy.
Poøadatel Obec Studená dìkuje
organizátorùm: øediteli závodu Ing.
Frantiku Holému, hlavnímu
rozhodèímu Bohumilu Novákovi a
v r chl í k o v i tra tí F r a n t i  k u
Adamcovi.
K úspìchu závodu pøispìli i
sponzoøi: Masozávod Krahulèí,
Stavební s.r.o. Swietelsky, Èevak
Jindøichùv Hradec, Kostelecké
uzeniny, Pekaøství Marek Telè, VD
Styl za vyrobení medailí pro
z áv o d ní k y . V  e m s p o n z o r ùm
organizátor také dìkuje.
Podìkování patøí také SDH
Horní Pole, kteøí zajistili zázemí a
obèerstvení pro vechny úèastníky.
Jindøich Kejval
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Blahopøejeme k významným āivotním výroèím 70, 75 a více let
Duben
Nováková Jiøina, Studená
Petrù Marie, Studená
Melichar Ladislav, Studená
Vrátil Miroslav, Horní Bolíkov
Suický Jaroslav, Studená
Uhlíøová Dagmar, Studená
Cholewová Stanislava, Horní Pole
Jech Jiøí, Studená
Parkan Josef, Studená
Lindourek Jaroslav, Studená
Fojt Zdenìk, Studená
Jiøíková Marie, Studená
Matouková Jiøina, Studená
Fiala Lubomír, Studená
Kainová Boāena, Studená
Felix Jaroslav, Studená
Mièková Boāena, Studená
Køikavová Eva, Studená
Rodová Marie, Horní Pole
Kvìten
Slámová Magdalena, Studená
Lindourek Vladimír, Studená
Lacinová Marie, Studená
Kubínová Marie, Studená
Buèinová Ludmila, Studená
Buzková Jarmila, Studená
Èech Jan, Studená
Kopalová Jaroslava, Studená
Èechová Edeltrauda, Sumrakov
Duek Jaroslav, Studená

Melichar Stanislav, Studená
Hejdová Ludmila, Domaín
Srbová Marie, Sumrakov
Chalupníková Maria, Studená
Vopálková Marie, Studená
Spielmanová Helena, Studená
Roubalová Marta, Studená
Dubská Jarmila, Studená
Syrovátková Ilona, Horní Pole
Baèáková Dagmar, Studená
Nováková Eleonora, Studená
teflová Julie, Domaín
Ryne Antonín, Studená
Rejchrt Frantiek, Horní Bolíkov
Bartuková Marta, Studená
Èerven
Tarasová Vlasta, Studená
Lacinová Vìra, Studená
Èeloudová Marie, Studená
Leskourová Ludmila, Studená
Èech Josef, Studená
Priclová Marie, Sumrakov
Køepela Václav, Studená
Ryneová Marie, Horní Bolíkov
Pospíchalová Marie, Sumrakov
Nìmec Bohumír, Studená
Jiøíková Marie, Sumrakov
Felix Miroslav, Studená
Adamcová Aneāka, Studená
Koláøová Marie, Skrýchov
Lavièková Antonie, Studená

V roce 2016 nás opustili:
JARO
Jaro uká na dveøe,
kdopak mu je otevøe?
Vítr, sníh a fujavice
drāí pevnì kliku v ruce.
Jaro uká: uky uk,
chce ho holka, chce ho kluk.
Zima ale drāí kliku
I v posledním okamāiku.
Dnes je první jarní den,
vyāeneme zimu ven.
Pøivoláme sluníèko,
zasvi aspoò malièko!
Aneta Nìmcová, 6. tø.

Jaroslav Mastný, Studená
Jan Ryne, Horní Bolíkov
Bohumil Tesaø, Studená
Marie Lovìtínská, Studená
Ludvík Pricl, Sumrakov
Josef Baèák, Studená
Milo Straka, Studená
Eva Hladíková, Studená
Josef Pacal, Velký Jeníkov
Zdeòka Mítasová, Studená
Stanislava Vrátilová, Horní Pole
Pavel Galoviè, Studená
Vìra Ryneová, Horní Bolíkov
Boāena Lacinová, Studená
Rùāena teflová, Studená

Andìla Kuèerová, Studená
Jaroslav Augustin, Studená
Marie indeláøová, Studená
Boris Merhaut, Horní Bolíkov
Aneāka Kocianová, Studená
Jiøina Vítková, Sumrakov
Boāena Chamradová, Studená
Anna Nosková, Horní Bolíkov
Jan tìpanovský, Studená
Karel Sommer, Studená
uchman Jiøí, Studená
Antonín Mikoláek, Studená
Ludmila icnerová, Studená
Zdeòka Horáková, Studená

Prodej tlaèítkových telefonù, baterie do mobilù, opravy dotykových
ploch, prodej olejù do pil a sekaèek, struny do køovinoøezù a dalí
sortiment. Pásky do EET pokladen.
Lubo Nìmec - Mobilní telefony a pøísluenství
Studená tel.: 732163893
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Studená se stala tikou tøetí ligy
Pod Javoøicí se hraje výborný
stolní tenis, nováèek soutìāe je po
její polovinì druhý v tabulce.
To asi èekal jen málokdo. Stolní
tenisté Sokola Studená jsou coby
nováèek po polovinì soutìāe na
druhé místì skupiny D tøetí ligy.
S mírnými obavami, aby se
nemuseli prát o holou záchranu,
vstupovali do sezony stolní tenisté
ze Studené. Ty se vak zatím
ukazují jako naprosto liché.
Dlouholetému éfovi klubu z
Vysoèiny Tomái Mastnému se totiā
podaøilo poskládat na tøetí ligu
velice sluný kádr.
Jako klíèový se jeví pøíchod jetì
mladíka Filipa Korbela (22 let), jenā
v první polovinì sezony pouze
tøikrát prohrál a je s úspìností
devadesát procent vítìzství tøetím
nejlepím hráèem celé soutìāe.
P oda øi lo se nám sklo ub it
zkuenosti s mládím, pochvaluje si
Mastný. Zmínìnou zkuenost
pøedstavuje v jeho týmu matador
Igor Smola, jenā v minulosti pøièichl
k nejvyí rakouské soutìāi a
mladíci se od nìj mají poøád co uèit.
Výbornì ho doplòují Miloslav
Mádr a Ondøej Doleāal. Míla Mádr
v y tv oøi l s Fi l ipe m Ko rbe lem
výbornou deblovou dvojici. Na

podzim prohráli jen jednou, chválí
Mastný.
P ro d r uho u p o l o v i n u s i v e
Stude n é
n e k l ad o u
nìjaké
nepøekonatelné cíle. V āádném
pøípadì ale nechceme vyklízet
pozici a rádi bychom se udrāeli
v popøedí tabulky, má Mastný
zcela jasno.
Na Vysoèinì myslí i na výchovu
ná sle do v n í kù
s o u èas ný c h
tøetiligových hráèù. Máme béèko v
krajském pøeboru a céèko v krajské
soutìāi. V obou tìchto týmech
dostávají pravidelnì pøíleāitost dvì
nae nadìje Radim indeláø a Jan
Ondráèek. Na jejich výkonnosti se
to velice pozitivnì projevuje,
naznaèuje ostøílený manaāer, āe

sázka na práci s mládeāí se vādycky
vyplácí.
Stabilní zázemí. To je pro klub
mimoøádnì dùleāitá jistota. Herna
ve Studené totiā patøí jiā nìkolik let
k nejlepím v kraji. V posledních
l e t e ch nav í c p r o  l a z á s a dn í
rekonstrukcí, která se týkala i
zázemí. I díky tomu si mùāe ná
o d dí l k l ás t t y ne j v y   í c í l e .
Podmínky pro pøípravu máme
skuteènì výborné, libuje si Tomá
Mastný.
Èlánek pøevzat z Jindøichohradeckého deníku ze dne 27. prosince 2016.

III. LIGA, skupina D
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Sumrakovský masopust

Myslivecký krouāek

Stolní tenis ve Studené

Dìtské závody Z

Studenská patnáctka
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Vánoèní koncert

ivý betlém ve Studené

ivý betlém v Horním Bolíkovì

Studenský

Rozsvícení vánoèního stromu

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

