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Z jednání zastupitelstva obce
26. zasedání zastupitelstva obce
se konalo 20. 3. 2017
Zpráva o èinnosti orgánù obce se
týkala informace o provozování
sbìrného dvora, který od 1. 1. 2017
provozuje Obec Studená. Dalí
informace se týkaly výstavby
k a n a li za ce v ulici Mlýn ská,
pøípravy výbìrového øízení na
dodavatele akcí komunitního
centra ve Studené a chodníku
v u li ci D ruāste vní. Pr ob íh á
pøíprava výbìrového øízení na
obsazení pozice øeditele Z a M
S tu den á. Usk ute èn il se Sumrakovský masopust a oslava MD
v Domì s peèovatelskou sluābou.
Zpráva o èinnosti finanèního
výboru informovala o zasedání, na
kterém byly projednány rozpoètové
zmìny a návrh støednìdobého
výhledu rozpoètu Obce Studená na
roky 2017  2020. Zpráva o èinnosti
sociálnì zdravotního výboru se
týkala pøidìlování uvolnìných bytù
v èp. 60 a v èp. 26. Byla schválena
obecnì závazná vyhláka, kterou se
stanoví èást spoleèného kolského
obvodu M Studená. Dalí jednání
se zabývalo návrhy a schválením
Zadání územního plánu Obce
Studená, schválením úèetní
uzávìrky Z a M Studená za rok
2 0 1 6 , schvá l e ním vyp sá ní
spoleèného výbìrového øízení na
dodavatele akce Silnice III/408
S tu den á, D ruāstevn í u lice ,
schválením vypsání výbìrového
øízení na dodavatele akce M
Studená  oprava hygienických
zaøízení, vypsáním výbìrového
ø í zení na do da vate le a kc e
Rekonstrukce hasièské zbrojnice
Studená  II. etapa. Byl schválen

návrh zadávací dokumentace na
výbìr dodavatele akce Komunitní
centrum Studená. Dále byly
projednány zámìry prodeje a
pachtù pozemkù. Byly schváleny
āádosti o dotace a finanèní dary pro
Svaz tìlesnì postiāených, Místní
organizace Studená a pro Hasièský
záchranný sbor Jihoèeského kraje.
27. zasedání zastupitelstva obce
se konalo 24. 4. 2017
Zpráva o èinnosti orgánù obce
informovala o zpracované projektové dokumentaci na opravu
sociálního zaøízení v M Studená,
dále o opravì èásti kanalizace
v Sumrakovì a výtahu v DPS. 22. 4.
2017 probìhlo tradièní setkání
dùc ho dc ù. Zp rá v a o è i nno s ti
fina nèn í ho v ý bo r u s e t ý k al a
rozpoètové zmìny a rozpoètových

opatøení, èerpání rozpoètu obce a
zùstatku na bìāném úètu k 31. 3.
2017. Zpráva o èinnosti kontrolního
výboru informovala o plnìní
usnesení zastupitelstva obce, o
kontrole vedení spisovny vykonané
Státním oblastním archivem, dále o
kontrole inventarizaèní zprávy za
rok 2016 a závìreèné zprávy o
p ø e z k um u ho s p o d aø e n í Ob c e
Studená. V dalím jednání bylo
schváleno podání āádosti o dotaci
na opravu komunikace v Sumrakovì s názvem Sumrakov MK
Do polí. Na základì výbìrového
øízení byl schválen dodavatel akce
 S i l ni c e
I I I / 408
S t u de ná ,
Druāstevní ulice. Dále byly
projednány prodeje a pachty
pozemkù. ádosti o dotace na
èinnost TJ Sokol Studená I,
Èeského svazu chovatelù a FK
Studená byly schváleny.

Pøedání pøeèerpávací stanice kanalizace Mlýnská
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Slovo starosty
Váāení spoluobèané, dovolte, abych
Vás seznámil s dìním v obci od
posledního vydání TEPU. Od zaèátku
roku, pokud poèasí dovolilo, probíhaly
práce na dokonèení kanalizace

sluāeb vysbírali kámen, spoleènost
Stagra park strojovì upravila a
koneènou úpravu provede Green
projekt. Vìøím, āe pøes nìkteré
problémy s realizací ve dobøe
Síto na kompost

v Mlýnské ulici. Jednalo se o napojení
této ulice na èistírnu odpadních vod.
Kanalizace je ukonèena pøeèerpávací
stanicí, která je napojena na hlavní
kanalizaèní sbìraè. V souèasné dobì
je jiā ve ve zkuebním provozu. Toto
ve bylo nutné udìlat, abychom
splnili podmínky pro opravu ulice
Druāstevní.
V Marovì āádáme o
dotaci na opravu rybníèkù.
V souèasné dobì se zpracovává
projektová dokumentace a ostatní

dopadne a 24. èervna 2017 se zde
sejdeme na slavnostním otevøení.
V souvislosti s parkem obec zakoupila
dvì nové sekaèky na trávu. Sekaèky
jiā dovedou vysypat poseèenou trávu
pøímo do pøistaveného kontejneru, a
tím odpadne nakládání trávy a dojde
k
úspoøe
celkového
èasu
vynaloāeného na seèení.
Od zaèátku letoního roku
pøevzala obec provozování sbìrného
dvora. Dolo zde k výmìnì pra-

Nová sekaèka s výklopem do kontejneru

povolení, která jsou nutná pro podání
āádosti o dotaci. Samotná realizace by
mìla probìhnout v pøítím roce.
Probíhají dokonèovací práce na parku
ve Studené. Pracovníci technických

covníkù. Do budoucna poèítáme s tím,
āe i zde budeme evidovat mnoāství
dovezeného odpadu od obèanù na
poèítaèi, a tím zlepíme pøehled o
mnoāství odpadu od jednotlivých

obèanù. V letoním roce probìhl i
první svoz odpadù po místních
èástech firmou Èech odpady, který
nahradil svoz, jeā provádìli pracovníci
technických sluāeb. Tento svoz bude
dvakrát do roka, a pokud má nìkdo
potøebu z místních èástí likvidovat
odpad mimo tyto svozové termíny,
mùāe odpad odevzdat ve sbìrném
dvoøe ve Studené.
Zúèastnil jsem se i nìkolika
výroèních schùzí. Chtìl bych vem
podìkovat za pozvání a za spolupráci.
Podìkování patøí i panu Kubínovi,
dlouholetému pøedsedovi vèelaøù,
který v této funkci konèí. Novým
pøedsedou se stal pan Marcel Srp.
Jsem rád, āe vèelaøi nali mladého
nástupce, a pøeji mu do jeho práce
hodnì zdaru. Gratulace patøí i naim
zahrádkáøùm, kteøí pod vedením Ing.
J. Kopeèného získali støíbrnou
medaili za zásluhy o Èeský
zahrádkáøský svaz. V letoním roce
obec získala na veøejnì prospìné
práce ètyøi lidi od pracovního úøadu.
Je to v porovnání s loòským rokem o
tøi více, coā znamená pro obec
znaènou finanèní úsporu. Pokud
budeme potøebovat, mùāeme jetì
pracovní úøad o lidi poāádat.
Oslava MD probìhla jako kaādý
rok v Domì s peèovatelskou sluābou.
Dìkuji vem poøadatelùm, dìtem ze
kolky a panu Jiøímu Lacinovi, který
se postaral o hudbu, za zajitìní
tohoto spoleèného pøíjemného
setkání. V Domì s peèovatelskou
sluābou byla dokonèena celková
oprava výtahu. Byla zde provedena
kompletní výmìna elektroinstalace.
Vìøím, āe po této opravì bude výtah
slouāit ke spokojenosti vech
obyvatelù DPS. Souèasnì zde byl
rozveden internet tak, aby se kaādý
z DPS mohl pøipojit. Poèítáme s tím,
ā e d o bu do uc na s e m bu d o u
pøicházet lidé, kteøí s internetem
pracují a budou mít o pøipojení
zájem. I letos se uskuteènilo setkání
dùchodcù. Program zajistila Z a
M Studená a pro dobrou náladu
zahrál pan Dìdina Frantiek se
svou kapelou. Chtìl bych podìkovat
vem, kdo nae pozvání pøijali a
pøili si poslechnout, co nového
pø i p r av uj e m e , a s po le è n ì s i
popovídat i zavzpomínat.

STUDENSKÝ TEP

3

Dì ti z m a te øské ko ly se
letoního roku poprvé zúèastnily
bruslaøského kurzu na zimním
stadionu v Telèi. Dìkuji vem, kteøí
se podíleli na jeho uskuteènìní. Byl
jsem potìen, āe jsem mohl dìtem
pøedat diplomy na závìr kurzu.
V jarních mìsících obec nechala
p rové st ko ntrolu do pra vníh o
z n a èen í ja k ve Stu de n é, ta k
v místních èástech. Následnì byla
provedena výmìna a oprava tohoto
znaèení.
Pracovníci technických sluāeb
zahájili vyklízení domu è. 17
/Talpovo/, aby se zde mohlo co
n ejdøí ve za èí t s prace m i n a
komunitním centru. Nejdøíve ale
musí probìhnout výbìrové øízení na
dodavatele stavby. Dalí výbìrová
øízení budou na opravu cest
v Olanech, v Sumrakovì, na

rekonstrukci hasièárny druhá
etapa a na opravu kolky. Ve Svìtlé
byla vymìnìna okna v budovì
osadního výboru. Jsou to okna,
která se mìnila ve Studené v domì
u Lojdù a nesplòovala hlukovou
normu, a protoāe jsou plastová,
pouāili jsme je ve Svìtlé.
Znovu jsem jednal se zástupcem
Student Agency o moānosti zøízení
zastávky tìchto autobusù ve
Studené. Obchodní øeditelka p. Ing
Hamøíková pøislíbila spolupráci na
øeení této otázky. Chápu, āe
zastávka nebude v letoním roce,
ale mohla by být zaøazena do
jízdního øádu na pøítí rok.
Pøed zaèátkem uzavøení silnice
z Horního Bolíkova do Hamru, kdy
jedna z objízdných tras vede pøes
Sumrakov, se nám zde podaøilo
dokonèit opravu kanalizace v

Vítání jara
I ve Studené v DPS jsme dne 5. 5. 2017 pøivítali jaro. Do DPS
nám pøinesly jarní náladu dìti z M ze Studené. Pøipravily si
pro nae uāivatele písnièky a jarní tvoøení. A na oplátku dìtem
pøeèetla pohádku jedna z naich uāivatelek, paní Pichrtová.
Spolupráce se vem velmi líbila a doufáme, āe bude i nadále
pokraèovat.
Za Peèovatelskou sluābu Ledax o.p.s. støedisko Daèice
Marie Cimbùrková - vedoucí støediska
Elika Mandátová, DiS. - sociální pracovnice

L í s k ách  a v y h no u t s e t í m
zvýenému provozu, který zde
nastane.
Na kompostárnì jsme zaèali
s p ro sí v án í m k o m p o s t u a
pouāíváme k tomu nový tøídiè, který
jsme získali v rámci dotace. Kdo by
mìl o tøídìný kompost zájem, mùāe
si zajet pøímo na kompostárnu.
V letoním roce by se jetì mìla
vybrat firma na zasíování parcel
k D o m a ín u a v e s p ol u pr á c i
s Èevakem provést výmìnu dvou
èerpadel na vápno na vodárnì
v Horním Poli a opravu dvou
trafostanic na èistírnì odpadních
vod ve Studené a v Horním Poli.
Do nadcházejících dnù Vám chci
popøát hodnì zdraví a spokojené
proāití dovolených a prázdnin.
Nìmec Vítìzslav
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Jarní vyjíāïka 2017
6. 5. 2017 uspoøádal Veterán
spolek Studená jiā po jedenácté
tradièní zahájení moto sezony s
názvem ,,Jarní vyjíāïka 2017.
Poèasí vylo na jednièku a na
nádvoøí bývalého pivovaru ve
Studené dorazilo pøibliānì 140

strojù. Následovala krátká vyjíāïka
po okolí, která mìla cíl na parkoviti
u m íst ní M as ny , k d e s v ý m
vystoupením celou akci zakonèil
èeskobudìjovický stunt-rider Milda
,,Zub Zoubek.
Tomá Doskoèil

Kulturní a spoleèenské akce
p

17. 6. 2017 5P Jana Satrapy
19. roèník cykloturistické akce

p

24. 6. 2017 Slavnostní otevøení parku
od 14:00 hod., park v Zákostelní ul. Studená

p

1. 7. 2017 JISTUZA CUP
tradièní fotbalový turnaj FK Studená

p

9. 7. 2017

p

8. - 9. 7. 2017 Výstava chovatelù drobného zvíøectva
So od 14:00, Ne 8:00-10:00 hod.

p

p

Studenská pou

12. 8. 2017
O pohár starosty obce Studená
hasièská soutìā 13:00 hod., za hasièskou zbrojnicí
ve Studené
1 9 . - 2 0 . 8 . 2017 Sumrakovská pou
So od 20:00 hod., Ne od 14:00 hod.

Informace z knihovny
Od posledního vydání TEPU
probìhly v knihovnì dvì akce.
První se týkala péèe o nae zdraví,
jednalo se o metodu Irisdiagnostika, coā je zjitìní pøíèin
zdravotních problémù z oèní
duhovky. To, co je zaznamenáno
v oèích, odráāí celkový stav tìla.
O k o j e d ùm y sl n ì p r o p o j e n o
s kaādým místem a tkání v naem
tìle pomocí nervového systému a
díky tìmto znakùm je moāné na
duhovce lidského oka rozeznat
zdravotní problém jetì pøed jeho
propuknutím. Cílem této metody
není jen hledat nemoci, nýbrā jejich
hl a v ní p øí è i ny . P ø e d n á k o u
s následnou besedou nás provedla
Mgr. Jana Bìlohlavová. Dalí akce
byla zamìøena na dìti a jejich
rodièe. Se svojí besedou na téma
Øemesla a Jak se staví mìsto
zavítala do Studené spisovatelka
Klára Smolíková. Po akci si mohli
návtìvníci koupit kníāky paní
Smolíkové s jejím vìnováním. Do
prázdnin èeká jetì āáky prvních
tøíd jiā tradièní Pasování na
ètenáøe, které probìhne 13. 6.
2017. Dìti se mohou opìt tìit na
zbrusu novou kníāku z projektu
Uā jsem ètenáø  kníāka pro
prvòáèka. Tyto kníāky vychází
pouze k tomuto úèelu a dalích pìt
let je není moāné jinde koupit. Celý
èerven probíhá v knihovnì výstava
k 40. výroèí otevøení nové budovy
koly ve Studené, která mapuje
s p o l up rác i z ák l ad ní  k o l y a
Knihovny V. Javoøické.
Blíāí se doba dovolených a
prázdnin, takāe Vám, milí ètenáøi a
návtìvníci knihovny, pøeji krásné,
proslunìné léto a astný návrat
z dovolené.
Jírová Soòa
DOVOLENÁ V KNIHOVNÌ:
30. 6.  7. 7. 2017
14. 8.  18. 8. 2017

Uzávìrka pøítího èísla
TEPU je
15. srpna 2017.
Mail: tep@studena.cz

STUDENSKÝ TEP
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Sedm kurzù peèovatelské péèe poøádá zdarma Diakonie ÈCE
Cyklus sedmi estihodinových
kur zù, k te rý je fina nco ván
z prostøedkù Evropského sociálního
fondu, poøádá v dubnu a kvìtnu
Diakonie ÈCE. Vechny kurzy se
uskuteèní na faøe Èeskobratrské
církve evangelické v Jindøichovì
Hradci, ulici Bratrské 129/IV.
(lesopark U Jakuba).

po tøe bn é ra dy a i nf o r mac e ,
navzájem si vymìnit zkuenosti,
nauèit se v praxi oetøovatelské
techniky. Pøichystány jsou soubory
pøíruèek k peèování a instruktáāní
videa na DVD. Ve zdarma!

Série pøednáek a kurzù nese
název Peèuj doma a s námi. Není
urèena pouze pro laické peèující,
kteøí se v rámci paliativní péèe
starají o své blízké. Úèastnit se
mùāe kaādý, koho daná tématika
zajímá. Na kurzech lze získat

Setkání dùchodcù
Dne 22. dubna 2017 bylo detivé
poèasí, bylo jako stvoøené pro
besedování.
Seli jsme se v jídelnì Základní
koly ve Studené. Programem nás
provázel øeditel Základní koly ve
Studené Mgr. Libor Hrbek. Hezké
byly písnièky a básnièky āákù
z mateøské koly. Po nich se
pøedstavili starí āáci Z, jejich
scénky jsou nezapomenutelné.
Pan starosta Vítìzslav Nìmec
nás seznámil s tím, co se ve
Studené udìlalo v roce 2016 a jaké
úkoly jsou naplánované na léto
pøítí. Výborné bylo obèerstvení a
obsluha. Hudba pod vedením pana
Frantika Dìdiny nám vem
zvedla náladu a naladila nás do
pohody.
Setkání dùchodcù konèí. Udìlali
jsme dobøe, āe jsme tu byli.
Dìkujeme OÚ Studená:
pøijali jsme pozvání
pobesedovali jsme si
pøipili jsme na zdraví
poveselili jsme se pøi hudbì
Setkání bylo pøíjemné, máme na
co vzpomínat a tìit se na dalí
setkání v roce 2018.
Za dùchodce ze Studené a okolí:
Marie Kloudová, Jaroslava
Berková, Jaroslava Baèáková

Pøihlásit se a bliāí informace je moāné
získat prostøednictvím Tomáe Hataje
(tomas.hataj@diakonie.cz; 603 167 539) èi
pøímého webového odkazu na akci
http.//www.pecujdoma.cz/akce/pecuj
-doma-a-s-nami-kurzy-v-jindrichove-hradci/
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Den Zemì
Den Zemì je celosvìtová akce
konaná kaādoroènì 22. dubna.
Obecnì mùāeme øíci, āe duben je
vìnovaný úklidu, do nìhoā jsou
zapojeny rùzné organizace  celé
obce, koly, spolky a dalí. Nae
kola se rozhodla této iniciativy
rovnìā chopit, aèkoliv aā 5. kvìtna,
zejména kvùli nevhodnému poèasí
v prùbìhu konce dubna. V pátek
bylo poèasí velmi shovívavé, i kdyā
musíme øíct, āe ráno se to nad námi
slunì kabonilo!
Pátek 5. kvìtna byl pro āáky
neobyèejným dnem, jejich
slovy: netahali jsme tìākou
t a k u, vz a li jsme si je n
svaèinu, na sebe tepláky a
nìc o, co m i ne va dí, āe
upiním. Kaādý āák dostal
zodpovìdný úkol  donést si
rukavice. První hodinu byli
āáci spolu se svými tøídními
uèiteli ve tøídì a vykonávali
èinnosti spojené se Dnem
Zem ì; nìk teøí kre slili
my  l enk ovo u mapu , jin í
poznávali kouzlo recyklace,
dalí se vāili do role mluvící
Zemì nebo prostì pøemýleli,
proè se tento den vùbec koná a jaký
má význam. V devìt hodin nastal
celokolní nástup pøed hlavním
vchodem, kde mìl hlavní slovo pan
øeditel, motivoval āáky ke sbìru
odpadkù, nabádal je k opatrnosti a
vìøil v úspìnost celé akce. A jdeme
na to! Po deváté hodinì se jednotlivé
tøídy rozely do svých pøedem
pøipravených stanovi; kaādá tøída
mìla svoji mapu a na ní vyznaèen
úsek, který by mìla vyèistit od

nepoøádku. Tím se podaøilo pokrýt
vechny ulice a zákoutí ve Studené.
Sam otn ý s bì r tr v al ā ák ùm
pøibliānì dvì hodiny a následnì
mìli āáci moānost vykonávat rùzné
èinnosti spojené s pøírodou a se
Dnem Zemì, napø. ekoaktivity,
Pet-pong, krmení ptáèkù hùlkami,
psaní úvahy; tyto èinnosti se mohly
odehrávat ve tøídì nebo jetì
v pøírodì. Kdyā se jednotlivé tøídy
vracely ze svých tras ke kole, nosily plné pytle s odpadky, které

odkládaly pøed kolu na trávník,
fotily se, podepisovaly svoje úlovky,
sundávaly rukavice a mohly si
zatleskat za pøedvedený výkon.
kolní druāina se odpoledne vrhla
na uklízení prostøedí na nádvoøí
koly.
Vechny fotografie, výstupy
(obrázky, mylenkové mapy, úvahy
āákù ad.) a hodnocení budou
vystaveny ve kole na oknech, aby
āáci a veøejnost mìli moānost o
rozmìru této iniciativy pøemýlet.

Pøi hodnocení celé akce zaplòují
èlovìka smíené, rozporuplné
pocity. Pozitivní je skuteènost,
jakým zpùsobem mladá generace
pøistoupila ke svému úkolu 
zodpovìdnì s nejvìtím zapálením
ku prospìchu vìci. Alarmující je
v  ak j i ná v ì c - mn o ā s t v í
nasbíraných odpadkù. Nemluvíme
zde o nedopalcích, víèkách èi
papírcích, ale o starých matracích,
PET-lahvích, kusech igelitových
pytlù èi pneumatikách nebo o
k us e ch ā e l e z a. Bu ï m e
k o n k ré t ní a j m e nu j m e
velmi kritická místa zde ve
Studené: nový park, pod
nímā se skrývá bohatství
nìkolika let; fotbalové
høitì; u nové masny; podél
potoka; za hasièárnou u
rybníka. Situace ve vech
jmenovaných lokalitách
by l a o p rav d u t r i s t n í .
Celkový poèet nasbíraných
pytlù bylo moāné si osobnì
pøepoèítat pøed kolou do
úterý, odhadem kolem 60
pytlù, nepoèítáme ty pytle,
j e ā b y l y v y s y p án y do
kontejnerù v prùbìhu cesty, a
dokonce jsme museli povolat
multikáru k odvozu hromady
odpadkù.
Mìli bychom si uvìdomit, āe
tohle byla zpovìï pøírody. My jsme
j i d o s ta l i z ad arm o , p ø e s t o
vyuāíváme plnými douky vech
jejích moāností. Proto: nenième ji,
protoāe pøíroda nás opravdu
nepotøebuje, ale my potøebujeme ji.
Mgr. Libor Hrbek
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Pøed koncem války mohli Nìmci Studenou znièit
Nìmci mìli na konci války prst
na spouti ke znièení Studené.
Pamìtnice Marta Jinochová je
dodnes vdìèná sovìtským
vojákùm za osvobození.
STUDENÁ 72 let od osvobození
Èeskoslovenska. Øady pamìtníkù
øídnou, a ti, kteøí zbývají, uā mohou
nabídnout jen vzpomínky ze svého
dìtství. Ale i taková svìdectví mají
význam. Ve Studené zavzpomínala
na nìmeckou okupaci a osvobození
sovìtskými vojáky místní pamìtnice
Marta Jinochová.
Od osvobození uā
uplynulo mnoho let.
Myslíte si, āe je nutné tyto
události stále pøipomínat?
Samozøejmì, je nutné.
Protoāe národ, který nezná
své dìjiny, se z nich nemùāe
ani pouèit a podle toho pak
také dopadne.
Kolik rokù vám bylo
v kvìtnu 1945?
Necelých devìt, chodila
jsem do tøetí tøídy. Byla jsem
velice zvídavá a události
jsem hodnì proāívala.
To znamená, āe uā od svých tøí
let jste āila v protektorátu. Kdy jste
si i poprvé uvìdomila, āe je nìco
v tehdejí spoleènosti patnì?
Na úplný zaèátek okupace si
nepamatuji, ale mùj tatínek se
ve ch ny
dùl eāité
mo men ty
zapisoval, a kdyā jsem byla vìtí,
hovoøil o nich se mnou. A proto vím,
āe do mé rodné Studené pøijela
nìmecká armáda aā 16. bøezna,
pøestoāe okupace republiky zaèala
uā patnáctého. Bylo to proto, āe
tehdy napadlo hodnì snìhu a silnice
od Telèe byla neprùjezdná. Místní
sedláci dostali pøíkaz, aby závìje
odklidili lopatami a døevìnými
pluhy. Kdyby pøíkaz nesplnili,
riskovali by svùj āivot. Kdyā Nìmci
pøijeli do Studené, obsadili nejprve
èetnickou stanici.
A vae první oèité vzpomínky?
Pocházejí z roku 1942, kdy jsem
zaèala chodit do koly. Hned v první
tøídì jsme se uèili nìmecky. Ne
proto, abychom brzy získali iroký
rozhled, ale aby nám okupanti
postupnì vzali rodnou øeè. Byl to
jeden z jejich prostøedkù, jak
rozloāit ná národ. Paní uèitelka ale

nìmecky neumìla, a tak nás nauèila
jen jednu nìmeckou øíkanku, kterou
jsme odøíkávali foneticky. Ve druhé
tøídì jsme dostali nového pana
uèitele, který na tom byl s nìmèinou
stejnì jako jeho pøedchùdkynì. Kdyā
jsme mìli hodinu nìmèiny, øekl
nám: Dìti, vezmìte si náèrtníky a
budeme kreslit zajíce. Ale toho zajíce
musíte nakreslit nìmecky.
To zní jako legrace
V té dobì to byla z jeho strany
odvaha. Dalí pan uèitel, jmenoval
se Èech, tajnì poslouchal zakázané

rozhlasové stanice, Nìmci na to
pøili, odvlekli ho do koncentráku a
uā se nevrátil. Zrovna jako se
z koncentráku nevrátil āádný ze
zdejích idù. Uā jako malá jsem
vìdìla, āe staèí opravdu málo, aby
Nìmci èlovìka pøipravili o āivot.
Zároveò nebylo tajemstvím, āe mùj
tatínek a dalí sousedé pøedávají
jídlo lesním dìlníkùm do Svìtlé,
kteøí ho schovávali v lesích pro
partyzány. V pøedjaøí pìtaètyøicátého u nás doma pobývali tøi
partyzáni nìkolik nocí. Nebyli jsme
jediná rodina, která partyzánùm
poskytla útoèitì. Kdyby na to
Nìmci pøili, vechny by nás
popravili.
Kdy se obyvatelé Studené octli
v nejvìtím nebezpeèí?
Koncem dubna 1945. Nìmci okolo
Studené rozmístili spoustu munice.
Hlavní základnu si zbudovali na
k o pci z v a né m F ar ský v r ch.
Plánovali, āe budou bránit silnici,
aby po ní nemohla projet Rudá
armáda. Zároveò pomocí drátù
propojili jednotlivá stanovitì
výbunin. Bylo zøejmé, āe pokud
zjistí, āe nemají proti Sovìtùm
anci, nechají munici vybouchnout

a znièí tím èást obce. Kromì toho
p o dm i no v a li hr áz t eh de j  í h o
rybníka, po které vedla silnice Brno
 Èeské Budìjovice. Kdyby ji
odpálili, voda by zaplavila spodní
è á s t S t u de né. H l a v n í k a be l
k je dn o t li v ý m n ál o ā í m v e d l
z Farského vrchu. Místní muāi ho
vèas dokázali pøeruit.
Jak vypadala poslední noc
pøed osvobozením?
Nìmci utíkali ze Studené a po
silnici jezdily nìmecké vozy a
vojenská technika. Kdyā jim dolo
palivo, øidièi je na silnici
zapálili, aby auta nepadla do
rukou Rusùm. Vzpomínám
si, jak v noci kolem Studené
svítili na silnici plameny
hoøících aut. Pak jsem la
s maminkou, bratrem a
babièkou spát do sklepa,
abychom byli v bezpeèí pro
pøípad, āe by se Nìmcùm
pøece jen podaøilo nìjaké
náloāe odpálit. Mùj tatínek
myslivec vytáhl z tajné skrýe
na
p ùdì
ku l o v n i c i ,
brokovnici a náboje a celou noc byl
v terénu s místní domobranou a
èetníky.
A ráno 9. kvìtna?
Maminka mì poslala na druhý
konec Studené, kde bydlela druhá
babièka, abych jí vyøídila, āe je
konec války. Kdyā jsem se vrátila
domù, naparádila mì do národního
kroje, který mi za války uila
s jednou paní uèitelkou. Vichni
jsme li na køiāovatku silnice, kde
sedìla místní dechová kapela a
vyhrávala stále dokola ruskou
národní píseò Volga, Volga, ma
rodnaja. Lidé nám øíkali, āe uā tudy
projel ruský rozvìdèík na motocyklu
a ptal se, kterým smìrem utíkali
Nìmci. Odpovìdìli mu, āe na
Jindøichùv Hradec. Kdyā rozvìdèík
projíādìl Strmilovem, zastøelil ho
tam nìjaký zdivoèelý Nìmec.
Kdy pøijela do Studené Rudá
armáda?
V deset dopoledne. Vojáci jeli na
tancích a autech, nikdo neel pìky.
Dodnes si pamatuji, jak mìli
vybledlé uniformy a byli unavení
z bojù. Pøesto se tváøili astnì a
mávali nám. eny jim házely
kvìtiny, muāi nabízeli obèerstvení.
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Vojáci se ale pøíli nezastavovali a
spìchali dvìma smìry: na Jindøichùv
Hradec a na Poèátky smìrem ku
Praze. Brzy pøijela také vojenská
nemocnice, vezli dùstojníka zranìného
v bojích u Brna. V jednom domì ve
Studené se ho snaāili operovat, ale
nepodaøilo se jim ho zachránit.
Nouzovì ho pochovali za Studenou a
pokraèovali dál za svou armádou. Po
roce nebo dvou bylo tìlo vojáka
exhumováno a slavnostnì pohøbeno
na místním høbitovì.

Zùstali nìkteøí sovìttí vojáci
ve Studené?
Jen malý oddíl. Byli to muāi,
kteøí p ro s o v ìt s ko u a rm á du
zajiovali výrobu konzerv ve
studenské továrnì na uzenáøské
zboāí. Øíkali nám, āe se vojáci musí
posilnit, protoāe jetì pùjdou na
Japonce. Na poráāku vodili do
to várn y v la s t n í d o by t e k, ni c
nedìlali na úkor obyvatelstva.
Zaèátkem léta ze Studené odeli.
Mìli jsme je opravdu rádi, bydleli

v naich rodinách a chovali se
k nám velmi pøátelsky.
Jste sovìtským vojákùm
vdìèná?
Ano, jsem. Vādy zámìrem
Nìmcù bylo ná národ zotroèit,
vyuāít na práci a pak znièit. Kdyby
nás Sovìti neosvobodili, nejspí
bychom se dnes nesetkali k tomuto
rozhovoru.
Rozhovor poøídil
Josef Musil

Blahopøejeme k významným āivotním výroèím 70, 75 a více let

Èervenec
Horálková Libue, Studená
Musilová Marie, Studená
Marek Jerolím, Studená
Høavová Ludmila, Olany
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
Matouková Ludmila, Studená
Bìlíková Kamila, Studená
Balatá Boāena, Studená
Srpen
imánková Marie, Studená
Nìmcová Jaroslava, Studená
Hemberová Marie, Studená
Pøibylová Jana, Studená
Urbánková Lydie, Studená
Beránková Ludmila, Studená
Jakoubková Erika, Studená
Jirkù Anna, Olany
Raèický Jan, Studená
Vaculová Julie, Studená
Satrapová Anna, Studená
Ratkovská Elika, Studená

astný Bohuslav, Studená
Hanzalová Olga, Studená
Mièková Vìra, Studená
Kos Jan, Olany
obová Zdeòka, Studená
Záøí
Tichý Josef, Studená
Augustinová Marie, Studená
ára Zdenìk, Studená
Papeāová Marie, Studená
Melicharová Anna, 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
Havlík Frantiek, Studená
Duková Ludmila, Studená
teflová Walburga, Domaín
Merhautová Elika, Horní Bolíkov

STUDENSKÝ TEP

9

Stolním tenistùm Studené se sezona vydaøila
Nováèek III. ligy stolních tenistù TJ SOKOL
Studená si vedl výbornì v právì skonèeném roèníku této
soutìāe. V tìāké moravské skupinì nakonec obsadilo
nae druāstvo výborné druhé místo. Druāstvo táhl celou
sezonu výborný Filip Korbel a doplòovali jej velmi
dobøe Igor Smola, Miloslav Mádr a Ondøej Doleāal. Jiā
tøi kola pøed koncem soutìāe nemohlo nae druāstvo
skonèit hùøe nìā na druhém místì. Z tohoto dùvodu
dostali v tìchto tøech posledních zápasech pøíleāitost i
nae dvì nejvìtí nadìje Radim indeláø a Jan
Ondráèek. Finálový dvojzápas s SKST Hodonín C,
který byl jednoznaènì nejlepím druāstvem soutìāe, byl
velmi zajímavý a zejména domácí zápas, kdy nae
hráèe podporovaly témìø ètyøi desítky fanoukù, byl
opravdovým vyvrcholením celé soutìāe. Dìkujeme vem
pøíznivcùm za podporu v prùbìhu celé soutìāe. V pøítí
sezonì bude naím cílem obhájit letoní výsledky a
zapracovat do prvního druāstva místní odchovance.

salonek LADA
nabízí:

• kosmetické oetøení pleti - pracuji s èeskou dermokosmetikou SynCare
• manuální lifting oblièeje - døíve neā pøistoupíte k botoxu- vyhlazuje vrásky,
pøíznivì ovlivòuje celou nervovou soustavu-pouāívám pouze 100 %
arganový olej
...omládnìte, vyhlaïte a vyjasnìte svojí ple i mysl ...
kontakt: 722 187 339 Milena Kamanová

Ze āivota ÈZS ve Studené
V letoním roce slaví Èeský
zahrádkáøský svaz 60 let své
èinnosti. Zahrádkaøení jako lidská
èinnost má hluboké koøeny. Ani si
neuvìdomujeme, āe pramení z dob,
kdy jsme zaèali s pìstováním rostlin.
Jiā tehdy nám zdravé porosty, plné
záhony a rozkvetlé stromy èinily
potìení, naznaèovaly totiā bohatou
úrodu, a tím vìtí anci na pøeāití.
Dnes jiā zahrádkáøùm o pøeāití
nejde, ale radost ze zahrady zùstává.
Nae ZO ÈZS ve Studené sdruāuje
celkem k dnenímu dni 44 èlenù.

V prùbìhu podzimních trhù ve
Studené pøedstavujeme výstavu
naich výpìstkù a ostatní zájmové
tvorby naich èlenù. Kaādoroènì
poøádáme zájezd pro èleny i neèleny
za pøírodními zajímavostmi i
nákupem rostlin. V posledních
letech se nám nejvíce osvìdèil
zájezd na jarní výstavu HOBBY do
Èeských Budìjovic. V letoním roce
se zú èas t ní m e o s l av y M e z inárodního dne dìtí, kdy máme
v naem zahrádkáøském stánku
pro dìti pøipraveny zajímavé

otázky právì o rostlinách a plodech
z naí pøírody.
O tom, āe nae organizace āije,
svìdèí i støíbrná medaile Za
zásluhy o Èeský zahrádkáøský
svaz, kterou jsme na letoní
výroèní èlenské schùzi pøevzali od Republikové rady ÈZS za mimoøádné
zásluhy o ÈZS a dlouholetou obìtavou
práci pro rozvoj zahrádkáøského
hnutí.
Ing. Jan Kopeèný,
pøedseda ZO ÈZS ve Studené
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Pozvánka
V tomto roce si pøipomínáme, āe je tomu uā 40
let, kdy byla otevøena nová budova Základní koly
ve Studené. Pøijmìte nae srdeèné pozvání na
malou oslavu dne 7. 6. 2017.
Program:
15:00  17:00 hod.
Den otevøených dveøí v Z
17:00 hod.
Vystoupení āákù na respiriu
(pøi nepøíznivém poèasí v jídelnì)
Jménem vech zamìstnancù
Mgr. Libor Hrbek

OBEC STUDENÁ
poøádá v sobotu 17. 6. 2017 19. roèník cykloturistické akce

5 P Jana Satrapy
ETAPY
1) Rozko  Studená (cca 13 km), 8.00  8.30;
ve Studené pøestávka pøed radnicí u sochy sv.
Jana Nepomuckého 8.30  9.00
2) Studená  Krahulèí (cca 10 km), 9.00  9.40;
v Krahulèí pøestávka na parkoviti spol.
Masozávod 9.40  10.15
3) Krahulèí  Hodice (cca 18 km), moāno jet
pøes Telè a Rotejn, 10.15  11.15; v Hodicích
pøestávka na parkoviti u pohostinství na
návsi (køíāek s katany) 11.15  12.00
4) Hodice  Kostelec (cca 12 km),
cíl je u nádraāí ÈD
Ukonèení

12.00  12.45;

13.00  13.30

Úèastníci mohou dle vlastních sil a uváāení jet pouze nìkteré etapy a ukonèit závod døíve.
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Klubovna SDH v Horním Poli

Beseda se spisovatelkou Smolíkovou

Jarní vyjíāïka motorkáøù

Setkání dùchodcù

Stolní tenisté

Kompostárna - síto
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Den Zemì

Studenský
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