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Z jednání zastupitelstva obce
28. zasedání zastupitelstva obce
se konalo 19. 5. 2017
Zpráva o èinnosti orgánù obce
informovala o provedení revize a

Otevírání parku

obnovì svislého dopravního znaèení
v ce lé m o bv o d u o bce , d ál e o
probíhajících pracích na kanalizaci
v ulici Mlýnská ve Studené a

odstranìní vad a nedodìlkù na
Obecním parku Studená. Na
kompletní opravu ulice Druāstevní
byla uzavøena smlouva o dílo

s firmou COLAS CZ. Zpráva o èinnosti
finanèního výboru se týkala
rozpoètové zmìny, rozpoètových
opatøení a èerpání rozpoètu k 30. 4.
2017. Sociálnì zdravotní výbor se
zabýval pøidìlováním bytù v DPS.
Dalí jednání se zabývalo prodejem
èástí pozemkù, pachtem pozemkù a
pachtem rybníka. Byla uzavøena
smlouva na realizaci akce Oprava
místních komunikací v Olanech II.
etapa. Byly poskytnuty dotace pro
TJ SOKOL Studená II a dále
schváleno spolufinancování akce
Karneval pro dìti a dospìlé, který
organizoval Osadní výbor v Horním
Bolíkovì.
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Z jednání zastupitelù
obce (dokonèení)

29. zasedání zastupitelstva obce
se konalo 26. 6. 2017
Zpráva o èinnosti orgánù obce se
týkala konkurzu na funkci øeditele
Z a M Studená, dále kolaudace

STUDENSKÝ

kanalizace v ulici Mlýnská ve
Studené, výbìrového øízení na
do da va t e l e ak ce  K o m uni t ní
centrum Studená. Uskuteènil se
Dìtský den a cykloturistická akce
5P Ja n a S atr ap y . P ro bì h l o
slavnostní pøedání Obecního parku
Stud e ná. Z pr áv a o è i nno st i
Nový park ve Studené

TEP

finanèního výboru se týkala úèetní
uzávìrky k 31. 12. 2016 a èerpání
rozpoètu k 31. 5. 2017. Zdravotní
výbor se na svém jednání zabýval
pøidìlením bytu v DPS. Dalí
j e d nání
sc hv ál i l o
o dv o d
z investièního fondu Z a M
Studená do rozpoètu obce, dále bylo
schváleno delegování èlenù do
kolské rady Z a M Studená
zastupujících zøizovatele. Rovnìā
byla schválena hodnotící komise a
komise pro otevírání obálek pro
výbìrové øízení na dodavatele akce
Komunitní centrum Studená.
Kupní cena stavebních pozemkù
v lokalitì K Domaínu a Na
ibené byla schválena. Dalí
jednání se týkalo prodeje a pachtu
pozemku a pachtu rybníka. Bylo
schváleno poskytnutí dotace na
f i nanc o v á ní ak c e  O k r s k o v á
ha si è s ká s o u t ì ā a 3 . k o l o
Jindøichohradecké hasièské ligy.
Plán práce Zastupitelstva Obce
Studená na II. pololetí byl schválen.

Slovo starosty
Váāení spoluobèané, dovolte,
abych Vás seznámil s èinností obce
od posledního vydání TEPU. Pøi
kontrole dìtského høitì bylo
zjitìno, āe nosná konstrukce je
prohnilá. Nebylo moāné tuto
konstrukci opravit, a proto jsme
museli pøistoupit k nákupu nových
herních prvkù. Tento nákup byl
uskuteènìn i z dùvodu udrāitelnosti
projektu. SK Mlýnská ve spolupráci
se Z a Obcí Studená poøádala

Dìtský den. Chtìl bych podìkovat
o rgan iz át o r ùm
za
d o bø e
pøipravenou akci, na které si pøiel
n a své k aā d ý náv  t ì v ní k .
Podìkování zaslouāí i uspoøádání
oslav u pøíleāitosti 40. výroèí
o te vøen í no v é bu do v y Z  v e
Studené. Program byl sloāen
z vystoupení āákù vech tøíd.
Myslím, āe se oslava vydaøila, i kdyā
zpoèátku jsme mìli obavu z poèasí.
Navtívil jsem pasování nových
Otevøení parku

ètenáøù Knihovny Vlasty Javoøické.
Tato jiā tradièní akce byla opìt
dobøe pøipravena a vìøím, āe dìti se
do knihovny budou rády vracet.
Pokud se týèe Z, ve funkci øeditele
koly dochází od srpna k výmìnì.
Odchází pan øeditel Mgr. Libor
Hrbek a na jeho místo nastupuje
vítìzka výbìrového øízení paní Mgr.
Jitka Buèinová z Jindøichova
Hradce. Panu Mgr. L. Hrbkovi bych
tímto chtìl podìkovat za jeho
celoāivotní práci v naí kole a za 25
let, které zde strávil jako øeditel.
Paní Mgr. J. Buèinové pøeji hodnì
úspìchù v její práci a hlavnì, aby se
jí na naí kole líbilo.
Navtívil jsem i oslavy 25 let od
zaloāení spoleènosti STAGRA
STUDENÁ. Tato spoleènost je
druhým nejvìtím zamìstnavatelem ve Studené. Váāím si jak
jejich práce, tak i jejich pøístupu
k zamìstnancùm a její spolupráce
s obcí. Do dalích let jim pøeji hodnì
úspìchù v jejich èinnosti. 17. 6. 2017
probìhl jiā 19. roèník cykloturistického závodu 5 P Jana
Satrapy. V letoním roce bylo 59
úèastníkù.
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Slovo starosty

(dokonèení z pøedelé strany)
Ve stejný den odpoledne poøádali
hasièi z Horního Pole soutìā O
pohár starosty a následovala noèní
soutìā Jindøichohradecké hasièské
ligy. Pohár starosty zùstal muāùm
z Ho rníh o Pol e. Pro bì h lo i
rozlouèení s āáky devátých tøíd.
Dìti, které odchází z mateøské
kolky do koly, se letos louèily na
zahradì kolky. Rozluèka probìhla
v námoønickém pojetí. Bylo to nìco
nového, ale myslím, āe se rozluèka
vem líbila. V èervnu nastal
problém s èistotou vody v Olanech.
Dolo tam k vyèerpání vrtu a
následnému zneèitìní. Trvalo
nìkolik dní, neā se voda ustálila a
vyèistila. Samozøejmì, āe to souvisí
i s etøením s vodou. V Marovì
jsme mìli poruchu na hladinovém
spínaèi, ale i zde dolo k odstranìní
poruchy. Pokud sleduji zprávy o
nedostatku vody v obcích, jsem rád,
āe v letoním roce u nás zatím āádný
vìtí problém nenastal. Koncem
èervna dolo k slavnostnímu
otevøení parku. Na zaèátku nám
zahrála Poèátecká dechovka, jako
druhý bod programu byl boxerský
galaveèer, kdy proti sobì nastoupila
druāstva Tøe b on ì a Èe ských
Budìjovic. Pøedstavil se nám i
místní rodák a mistr republiky
v tìāké váze Adam Kolaøík a na
závìr nám zahrála skupina Scarlet.
Ob è e rstve ní z ajio vala SK
Mlýnská s místními hasièi. Dìkuji
vem organizátorùm této akce.
V èervenci jsem navtívil tradièní
fotbalový turnaj Jistuza Cup a jsem
rád, āe na prvním místì se umístili
domácí fotbalisté. V pùlce èervence
za èal a
rek ons trukce
u lice
Druāstevní. Celá rekonstrukce
probìh ne ve tøe ch e tap ách .
Ukonèena bude v polovinì øíjna.
Zaèátkem prázdnin zaèala i rekonstrukce dvou pavilonù ve kolce.
V souèasné dobì je hotova a po
prázdninách pøijdou dìti do nových
prostorù. Pro veøejnost chystáme i
den otevøených dveøí. Ve kolce
nám skonèila paní toncnerová
(zástupkynì øeditele koly) a na její
mí s to na stou pila pa ní Ja na
Zachová, která s námi pøi této
rekonstrukci jiā spolupracovala.

3

Koncem èervence se zaèalo
s asfaltováním v Sumrakovì a
s dru ho u e tap o u a sf al to v ání
v Olanech. Zde ale muselo jetì
nejprve dojít k úpravì rozvodù
vodovodního øadu. V Sumrakovì se
jetì podaøilo krabanou drtí
opravit cestu na Poldovku. 15. 8.
2017 byla podepsána smlouva
s firmou VIDOX na výstavbu
komunitního centra, které vznikne
v domì è. 17 Talpovo. Následnì byly
zahájeny demolièní práce. Pøedání
díla je stanoveno na srpen 2018.
V souèasné dobì jetì probíhá
poslední etapa zateplení hasièárny,
výmìna oken a sekèních vrat. Jsem
rád, āe se nám daøí tyto akce
realizovat.
Na druhou stranu mne mrzí, āe
se
ve
S tu de né
r o z m áh á
vandalizmus. Jsou to napøíklad
zdemolované potovní schránky,
vytrhané zábradlí pøed DPS,

po n ièe ná l a v iè k a v p ark u a
zdemolované zábradlí na lyāaøském
vleku. Pokud jsou plné kontejnery
na papír, je moāné odvézt papír a
hlavnì kartony do sbìrného dvora,
a ne je házet ke kontejnerùm.
Nedìlají to jen obèané, ale na vinì
jsou i nìkteøí místní podnikatelé.

Rovnìā kontejner u høbitova
v Olanech není místo pro ukládání
domovního odpadu, trávy a vìtví ze
zahrad. O kontejner na trávu a
vìtve je moānost poāádat na
technických sluābách a po domluvì
bude tøeba na víkend pøistaven.

Høbitovní kontejner se odváāí na
skládku do Jindøichova Hradce a
jeho likvidace stojí nemalé peníze.
V mìsíci èervenci byla ve Studené
míra nezamìstnanosti 2,46 %, coā je
37 lidí.
P ø e j i v e m he z ký z b y t e k
dovolených a naim dìtem mnoho
úspìchù v nadcházejícím kolním
ro c e .
Nìmec Vítìzslav
Otevøení parku - box
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Váāení obèané Studené
a blízkého okolí,
vyuāívám této moānosti, abych se
Vám krátce pøedstavila. Jmenuji se
Jitka Buèinová a 1. srpna 2017 jsem
v y s t øí da l a na postu øed ite le
Základní koly a Mateøské koly ve
Studené pana Libora Hrbka. Ve
kolství pracuji celý svùj profesní
āivot, coā je jiā 31 let. Uèila jsem na
prvním i druhém stupni základní
koly, dìlala jsem zástupkyni
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øeditele, a to jak na malé vesnické
kole v Èeském Rudolci, tak i na
vìtí mìstské kole v Jindøichovì
Hradci. Studená pro mì vùbec není
cizí, uā více neā tøicet let sem jezdím
navtìvovat manāelovu rodinu a
obec pod Javoøicí mi pøirostla
k srdc i .  k o lu o v  e m z atí m
poznávám a díky vstøícnosti kolegù
uèitelù i provozních zamìstnancù se
mi to daøí celkem rychle. Na
pùsobení ve Studené se tìím a pøeji

sobì i ostatním zamìstnancùm
základní i mateøské koly hodnì
pi l ný c h a z v í d av ý c h āá k ù ,
sp o l u p r acu j í c í ch r o d iè ù a c o
ne j l e p í p o d m í nk y p r o n a  i
nároènou a zodpovìdnou práci.
Protoāe uā Jan Amos Komenský
øí k al :  M á- li s e èl o vì k s t á t
èlovìkem, musí se vzdìlat.
Pøeji Vám hezký zbytek léta a
jetì krásnìjí podzim.
Mgr. Jitka Buèinová

Významný den ve kole
Ve støedu 7. 6. 2017 se v naí
kole konal významný den. Slavili
jsme 40 let od otevøení nové kolní
budovy. A āe to byly poøádné oslavy!
kolství ve Studené má
pomìrnì dlouhou tradici, ale nové
budovì je právì letos 40 let. Od
15:00 byla kola otevøena veøejnosti,
ta mìla moānost nahlédnout do tøíd

Abychom nezapomnìli na āádného
úèastníka vystoupení z øad āákù,
pøináíme harmonogram:
Úvodní fanfáry āákù ZU, taneèní
vystoupení 2. tøídy, vystoupení āákù
ze D, anglické písnì v podání 3. tøídy,
zpívání āákù 3. tøídy s flétnami a
klávesami, gymnastické vystoupení
dvou āákyò ze 6. a 7. tøídy, kola snù

mnoho dalích hostù. Není to totiā pro
āáky úplnì jednoduché stoupnout si na
pódium a mít ho celé pro sebe. Pøesto
vichni ti, co vystoupili, dokázali, āe se
nebojí a āe se s takovou situací dokáāí
vypoøádat. Sladkou odmìnou pro āáky
byl potlesk divákù, krásným dárkem
pro diváky-rodièe bylo vidìt své dítko na
jeviti.

1. i 2. stupnì, dále mohli lidé zavítat
také do odborných uèeben. Pozvání
pøijali i bývalí kolegové nebo lidé se
kolou spjati i jiným zpùsobem
(napø. bývalí āáci, bývalé kuchaøky
ad.). Na 17:00 byl naplánován zlatý
høeb tohoto významného odpoledne 
hudební, taneèní èi jinak zamìøená
vystoupení āákù. K divákùm
promluvil i starosta obce p. Nìmec a
poté se moderování celého programu
ujal øeditel koly Libor Hrbek.

dle Nikoly Jebavé (slohová práce),
významné osobnosti èeské historie
v podání āákù 4. A (prolínalo se celým
programem), hudební vystoupení
āákù 4. B s kytarovým a dalím
doprovodem (tyèe), vystoupení
aerobiku (mladí i starí), street
dance sourozencù Tichých, návrat do
první tøídy od 9. tøídy (Beruky).
Vem vystoupením pøihlíāela
poèetná a velmi shovívavá porota 
uèitelé bývalí i souèasní, rodièe, āáci a

Dìkujeme vem, kteøí se na této
významné události podíleli jakýmkoliv
zpùsobem  pøíprava lavièek, pódia,
ozvuèení, organizace jednotlivých
vystoupení, pøíprava obèerstvení, úklid
pøed akcí i po ní a dalí, neradi bychom
nìco vynechali. Velký dík patøí
uèitelùm, kteøí byli schopni s āáky
pøipravit vystoupení (pøedcházel tomu
potøebný trénink), a tím jim dali
moānost urèité seberealizace.
Ondøej Dokulil
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Spoleènost Stagra s námi āije jiā 25 let
Ètvrtstoletí, nebo chcete-li
pìtadvacet let Tak dlouho jiā je
s obcí Studená spjato pùsobení
spoleènosti Stagra, spol. s. r. o. Pøi
oslavách narozenin a zvlátì pak
takovýchto jubileí je dobrým
zvykem poøádat oslavu. A jelikoā
dobré zvyky se ve spoleènosti
Stagra ctí, probìhla 15. èervna
akce, jakou mimoøádný oslavenec
a mimoøádné výroèí zasluhují 
spousta dobrého jídla, pití, skvìlá
hudba, vydaøená zábava, pùsobivý
ohòostroj a hlavnì to, bez èeho by
Stagra nebyla Stagrou  tedy velký
zástup gratulantù z øad zákazníkù,
obchodních partnerù, zamìstnancù, rodinných pøísluníkù i
dalích spøíznìných duí této
spoleènosti.
N u tn o p od otk no u t, āe narozeninových hostù nebylo málo 
vādy spoleènost, jeā je druhým
nejvìtím zamìstnavatelem v obci,
obhospodaøuje 1785 ha zemìdìlské
pùdy, obchoduje se zemìdìlskou
technikou a s pesticidy, poskytuje
sluāby, pìstuje plodiny, chová skot,
produkuje mléko, provádí dílenské
a servi sní prá ce , pro vo zu je
bioplynovou stanici, vìnuje se
výkonu práva myslivosti Zkrátka
pol e p ùsob no sti se rozho dn ì

neomezuje jen na pole s obilím a
není divu, āe za dobu své existence
zasáhla Stagra více èi ménì do
āivota mnoha lidí A snad kaādý
chtìl vyuāít pøíleāitosti a popøát
spoleènosti hodnì úspìchù i do
dalích let. Jednatelé spoleènosti
Stagra, Ing. Karel Dvoøák a Ing.
Josef Svoboda, nestíhali pøijímat
gratulace. A to i od vzácných hostù,
mezi nimiā nechybìl starosta obce
Stude n á V í t ì z sl av N ì m e c ,
místopøedseda Poslanecké snìmovny ÈR Ing. Jan Bartoek, èi
zástupce firmy Horsch, jeā je se
Stagrou neodmyslitelnì spjata,
pan Traugott Horsch. Dalím
zahranièním hostem byl zakladatel
N. U. Ag r ar p ro f. H ans g e o rg
Schönberger a dorazil i jednatel
N. U. A g rar C Z I ng . P av e l
Rosenkranc.
Proslovy  veselé i trochu
dojemné, gratulace, pøedávání
darù, vzpomínání, dìkování, ale i
ocenìní nejvìrnìjích zamìstnancù  jelikoā dobrých lidí i jejich
práce si ve Stagøe povaāují. Ovem
nejen tyto oficiality byly na
programu narozeninového setkání.
K oslavì patøí i zábava a ta byla
dobøe pojitìná díky úèinkování
nì kolik a hu de bní c h s k up i n,

známého bavièe Zdeòka Izera a se
svou roztomilou trokou do mlýna
pøispìly i dìti ze kolky v Kaliti,
které pøedvedly pìkné vystoupení.
P øi z p ì t né m o h l é d n u t í z a
vydaøenou oslavou, kde se jedlo,
pilo, tanèilo a zpívalo aā do
pozdních hodin, je asi nutné trochu
poopravit ne zcela pøesné vyjádøení
na zaèátku tohoto èlánku  a sice, āe
s obcí Studená je spjato pùsobení
s p o l e è no s t i S t ag r a
Vý r a z
pùsobení je trochu zavádìjící,
mnohem pøesnìjí by bylo tvrzení,
āe spoleènost Stagra āije v obci
Studená Vādy Stagra  to jsou
hlavnì lidé  od zamìstnancù na
dílnì, za volantem traktoru, èi ve
stájích, aā po jednatele. Stagra je
zkrátka āivý a dynamický útvar a
s trochou nadsázky ji tedy mùāeme
oznaèit za obyvatelku Studené. A
závìrem nezbývá neā konstatovat,
āe tato rodaèka je vskutku
vzornou obèankou, jelikoā jí leāí na
srdci nejen dobré mezilidské
vztahy, ale i péèe o pùdu a krásnou
krajinu, v níā máme to tìstí āít
Petra Zejdová

Stagra - letecký snímek
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Vycházka po èesko-moravské hranici
U pøíleāitosti oslav 40. výroèí
otevøení nové kolní budovy ve
Studené byla uspoøádána vycházka
po èesko-moravské hranici, která
prochází katastrálním územím
Obce Studené. Dne 21. 6. 2017 v 17
hod. vyla skupina 18 lidí (a jeden
pes) od koly ulicí K Bukovici a dále
polní cestou k lesu Bukovice.

Skupina byla rùznorodá od āákù Z
aā po seniory. Kdyā jsme pøili
k okraji lesa, vytipovali jsme podle
historické mapy z 19. století, kudy
prochází hranice. Mladí úèastníci
tuto polohu ovìøovali téā za pomoci
GPS v mobilním telefonu. (pozor
vtip: zkratku GPS prý Moraváci
pøekládají jako Gde Proboha Su?).

Po hranici jsme pokraèovali aā ke
d v ì m a hr ani è ní m k a m e n ùm
s písmeny È a M, které nám
jednoznaènì potvrdily polohu
hranice a vyznaèený letopoèet 2007
na p o v í d a l, ā e p ro bì h l o n o v é
pøemìøení. Dále jsme pokraèovali
do Nového svìta - èást Domaína,
kde jsme podle mapy urèovali
prostor, kde hranice ve dvou
místech (asi 300 metrù od sebe)

protínají silnici. Na závìr bych Vás,
ètenáøe, chtìl poprosit, pokud byste
vìdìli o dalích kamenech, které by
p øe sn ì v y z naè o v al y h r an i c e
v Bukovici, dejte mi prosím vìdìt.
Dìkuji.
Mgr. L. Hrbek

Informace z knihovny
Jiā tradièní pasování dìtí na
ètenáøe, které ukonèily 1. tøídu Z,

Pasování na ètenáøe

letos probìhlo 13. 6. Pasováno bylo
33 dìtí, dvì tøídy. Dìti slíbily, āe

budou mít kníāky rády a budou je
opatrovat jako vzácné dary. Za
odmìnu dostaly kníāku pro
prvòáèka, pùvodní èeskou
novinku, kterou nelze v bìāné
knihkupecké síti minimálnì tøi
roky koupit, v letoním kolním
roce 2016/2017 to byla kníāka
Lapálie v Lampálii. Vìøím, āe
øada prvòáèkù si ji pøes prázdniny
pøeèetla a mìly z ní radost.
Pozvánka na podzimní akce:
13. 10. 2017 od 18.00 hod. Procházka po zøíceninách
Jihoèeských hradù  pøednáet
bude PhDr. Jiøí Cukr, odborný
rada Státního oblastního archivu
v Tøeboni
27. 10. 2017 od 18. 00 hod. 
Mysl jako tyran i léèitel 
p øe dn áe t b ude M g r. M ar t a
Pejchalová
Jírová Soòa
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Vítání obèánkù
Skupina 1:
V nedìli 30. 6. 2017 pøivítal
starosta obce pan Vítìzslav
Nìmec tyto nové obèánky
Studené a místních èástí. Jsou
to zleva: Kristýna Chromá,
Petr Ondøej Vondra, Marek
Zámostný, Frantiek Kotoun a
Ondøej Lacina.

Skupina 2:
V nedìli 30. 6. 2017 pøivítal
starosta obce pan Vítìzslav
Nìmec tyto nové obèánky
Studené a místních èástí. Jsou
to zleva: Veronika Chalupová,
Aneāka Katánková, Sofie
Bazalová, Samuel Marek a
Daniel Lojka.

Kontaktní místo Obecního úøadu Studená
Váāení obèané, v rámci zlepení
sluāeb obecního úøadu otevøeme
v pøízemí radnice, v prostorách
bývalé Èeské spoøitelny, bìhem
listopadu tohoto roku Kontaktní
místo. V rámci tohoto kontaktního
místa bude moāné drtivou vìtinu
sluāeb, kvùli kterým na úøad
p øi chá zí te, vy øídit v je dn ì ch
dveøích. Konkrétnì zde bude moāné
vyuāít sluāeb CzechPoint (napø.
výpis z rejstøíku trestù, výpis
z obchodního rejstøíku, výpis
z katastru nemovitostí, výpis z
bodového hodnocení øidièe, agenda
spojená s datovými schránkami a
autorizovanou konverzí dokumentù a dalí), ovìøování podpisù a
listin, poøizování kopií aā do
velikosti A3 vèetnì laminace,
zaplacení vekerých poplatkù
(místní poplatky, nájemné, internet, vodné a stoèné vybírané
obecním úøadem, správní poplatky
apod.). Na kontaktním místì bude
spravována agenda ztrát a nálezù,
zøízena podatelna a také zde budou
k dostání drobné upomínkové
pøedmìty. Platby jiā nebudou

omezené pouze na hotovost, ale
budou zde pøijímány platební karty.
Kontaktní místo bude otevøené
kaādý pracovní den. Pondìlí a støeda
7:30  17:00, úterý a ètvrtek 7:30 
15:30, pátek 7:30  12:30. Pøestávka
na obìd dennì 11:30  12:00.
Vybu d o v ání m t o h o t o k o ntaktního místa dojde k omezení
provozní doby zbytku obecního
úøadu, kde nastavíme bìāné úøední
hodiny, to je pondìlí a støeda 7:30 
17:00, pátek od 7:30 do 12:30. Pøestávka
na obìd dennì 11:30  12:00.

Vzhledem k neustále pøibývající
byrokracii, se kterou se i my jako
úøad potýkáme, to povaāuji za
nezbytné kroky. Úøedníci vak
budou nadále ve svých kanceláøích
a bude moāné si s nimi pøedem
schùzku domluvit i mimo tyto
úøední hodiny.
Zøízení kontaktního místa by
Vám mìlo ulehèit orientaci pøi
návtìvì úøadu a zachovat vechny
dostupné sluāby.
Ing. David Fogl
tajemník obecního úøadu

Duièková vazba
Adventní dekorace
M. + J. Hornychovi
STUDENÁ, Zákostelní 59
Pøed vchodem na høbitov
Zahájení prodeje: 12. 10. 2017
Objednávky pøijímáme 29. 9. - 30. 9.
a 6. 10. - 7. 10. 2017 nebo na tel.: 606 094 000
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Zakonèení kolního roku po námoønicku
Ukonèení kolního roku bylo, jako
i mnoho letoních aktivit, pojato
jinak. Celá kolka poslední mìsíc
kolního roku touto událostí doslova
āila. Dìti ze vech tøíd se uèily
spoleènì písnièky, vyrábìly si
pruhovaná námoønická trièka a
pøipravovaly s p. uèitelkami velkou
zahradní slavnost.
Kdyā pøiel pro nae pøedkoláky
jejich slavný den, pracovníci OÚ
nám postavili velký pøístøeek a ve
mohlo zaèít.
P. uèitelky a zamìstnankynì M
zajistily pitíèko a hodné maminky
napekly a pøinesly to ostatní.
Slavnosti se zúèastnil i starosta obce
p . Nìm e c a m atri káøk a p.
Janouková, øeditel Z a M Mgr.
Hrbek, nai pøedkoláci a také témìø
vechny ostatní dìti z naí kolky.
Slavnost mìla velký úspìch a
nechybìly ani slzièky dojetí, a to
nejenom u rodièù, ale i u nás p.
uèitelek, protoāe jsme se louèily
s n aí m i lou p. u èitel ko u 
zástupkyní p. toncnerovou, která
pro kolku, pro dìti a také pro nás

uèitelky v naem malém kolektivu
udìlala opravdu moc. Za to vechno
jí patøí obrovský dík a pøání toho

nejlepího pøi dalí práci s dìtmi
i v osobním āivotì.
Jana Zachová

Jistuza CUP
V sobotu 1. èervence 2017 se
uskuteènil 59. roèník tradièního
turnaje v kopané JISTUZA CUP
K zahajovacímu utkání nastoupil
zkuený tým Kunāaku a nováèek
OP tým FC Peè, který byl hodnì
dùrazný a nabuzený a po zásluze
vyhrál 4:2.
K druhému utkání nastoupil tým
Studené proti velice kvalitnímu
soupeøi z Tøebìtic, který skonèil
tøetí v krajské I. B tøídì. Pøed
hojnou návtìvou témìø 250 divákù
byl k vidìní nádherný fotbal a tým
okolo trenéra Petra Adamce uhrál
se silným soupeøem bezbrankovou
remízu. Na øadu tudíā pøilo
rozhodnutí ze znaèky pokutového
kopu, kde v poslední sérii rozhodla
l ouèí cí se o po ra do m ácích a
pílmachr Marek Lojka.
Pøed zápasem o tøetí místo se
pø ed sta vi l a té mì ø ètyøicítka
fanoukù ve støelbì penalt o balíèek
uzenin od místního sponzora fa

Mefisto Studená. Soubìānì nám
pøedstavil malé āáèky v modelovém
fotbálku místní uèitel Z Ondøej
Dokulil a rozhodnì se bylo na co
dívat a sledovat nae malé budoucí
nadìje studenského fotbalu.

dává najevo svou pøízeò k fotbalu,
který je pro mnohé obèany ve
Studené sportem nejpopulárnìjím.
Jetì jednou díky vem.
Milo Lindourek
FK Studená

V zápase o tøetí místo byla vidìt
jasná pøevaha a zkuenost hráèù
T øe bì ti c a j as ná v ý hr a n ad
Kunāakem 5:1.
Finále, ve kterém domácí tým
plný mladíkù a ostøílených borcù
vyzval nováèka z Peèe, mìlo téā
jednoznaèný prùbìh. Peè se sice
snaāila být aktivní, ale domácí
zkuenost a sehranost slavila
úspìch. Tým od Javoøice jasnì
vyhrál 3:0 a po nadvládì Tøebìtic z
let pøedelých mohl zvednout pohár
a spoleènì s fanouky se mohlo zaèít
slavit.
Závìrem patøí podìkování vem
sponzorùm a také Obci Studená,
která nám jiā nìkolik let pomáhá a

Uzávìrka pøítího èísla
TEPU je
15. listopadu 2017.
e-mail: tep@studena.cz
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Sbor dobrovolných hasièù ve Studené
M no zí z V á s asi vìd í, āe
dobrovolní hasièi ze Studené
v y j í ād ìjí k zá sah ùm . Kr om ì
výjezdové jednotky je sbor tvoøen
soutìāními týmy muāù a āen, které
hasièe ze Studené reprezentují
zejména na závodech zaøazených
do Jindøichohradecké hasièské ligy.
Avak tyto dva týmy nejezdí jen na
závody, ale také spolu s nìkterými
èleny sboru poøádají spoleèenské
akce a spolupracují s obcí.
V letoním roce jsme poøádali za
hasièskou zbrojnicí Tradièní
pá lení è ar odìjni c. Sp olupracovali jsme jako kaādý rok s SK
Mlýnská pøi poøádání Dìtského
dne. Zde jsme mìli dva stánky se
soutìāemi pro dìti a ostatní èlenové
pomá ha l i s obè erstven ím a
organizací. Dále jsme zajiovali
obèerstvení pøi Slavnostním
otvírání parku.
Také jsme pro spoluobèany a
iroké okolí uspoøádali tøídenní
Pouové posezení. V pátek a v
nedìli probìhlo posezení bez hudby.
V sobotu hrála kapela Stonoāka,
která nás navtívila jiā podruhé a
j ak o vā d y za jistila skvì lo u
pouovou atmosféru.
Aèkoliv pou bývá nejvìtí
kulturní akcí, kterou poøádáme, za
hlavní vyvrcholení tìchto aktivit
povaāujeme poøádání hasièské
s outìā e M emori á l To má e
Èelouda. Letos se konal jiā tøetí
roèní k. C el ko vì se so u tì āe
zúèastnilo dvanáct týmù muāù a

est týmù āen. V prvním kole se
soutìāilo o body Jindøichohradecké
ligy a o poháry. Druhé kolo bylo o
vìcné ceny, které jsme získali za
pomoci sponzorù. Jetì jednou
ve m sp o nz o rù m p at øí v e l k é
podìkování za jejich podporu. První
kolo v kategorii muāù vyhrálo
Horní Meziøíèko A s èasem 18,09s,

podpoøit spousta místních obyvatel.
Díky pøíslibu obce se snad v pøítím
roce shledáme na mnohem lepí
trati a budou u nás padat èasové
r e k o r d y , t a k j a ko t o b y l o
v pøedchozích letech.
Ráda bych Vás pozvala na nai
F a ce b o o k o v o u s tr ánk u S D H
Studená, kde naleznete fotografie

Memoriál Tomáe Èelouda

v kategorii āen vyhrály āeny
z Horního ïáru s èasem 21,90s.
Druhé kolo vyhráli muāi z Horních
Nìmèic s èasem 18,41s, āeny
z Horního Pole s èasem 23,08s.
Velice nás potìilo, āe si závody u
nás získaly tradici a chodí nás

Noèní hasièské závody
v Horním Poli
V sobotu 17. 6. 2017 jsme poøádali druhé
kolo JHHL a zároveò okrskovou soutìā o pohár
starosty. Na závody pøijelo krásných 21
druāstev. Okrskovou soutìā jsme vyhráli, ale
v lize uā se nám moc nezadaøilo. Holky skonèily
na pìkném druhém místì. Poèasí bylo takové
Hornopolské, chladnìji, obèas spadlo pár
kapek, ale úèastníkùm se závody líbily.
To vechno by nelo bez naich rodièù, pøátel
a sponzorù, kterým tímto dìkujeme. Dalí kola
Hradecké ligy se nesla jak u nás, tak u holek
s úspìchy, ale i neúspìchy. Získali jsme
nìkolik pìkných pohárù a pomalu se blíāíme
k závìru ligy.
M. vehla ml.

nejen ze závodù, ale i z dalích akcí,
na kterých se podílíme. V letoním
roce se s námi mùāete setkat uā
p o u z e n a S i l v e s t r o v s k é m
výstupu na Javoøici.
Simona Doleāelová
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Blahopøejeme k významným āivotním výroèím 70, 75 a více let
Øíjen
Zimmermannová Marie, Studená
Vondruková Alena, Domaín
icner Bohuslav, Studená
árová Magdalena, Studená
Janda Vladimír, Studená
Vaníèková Andìla, 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
Mikoláková Libue, Studená
Martinù Marie, Studená
Kolaøík Frantiek, Studená
Listopad
Kopøivová Ludmila, Studená
Lahoda Kamil, Studená
Dvoøák Bohuslav, Studená
Dvoøák Karel, Studená

Úspìch Daèických maāoretek na
14. Evropském ampionátu
22.  25. 6. 2017 se konalo v italském mìstì Giulianova
14. Mistrovství Evropy v maāoretkovém sportu. Na základì
republikových výsledkù nominovala Èeská asociace MAC,
kromì jiných, také Daèické maāoretky.
Maāoretky z DM Studia Daèice, mezi které uā sedm let
patøí i Edita a Zuzana Podhrázské ze Studené, obsadily:
Titul Mistrynì Evropy v kategorii Cassic Baton Cadet
Groups  Edita
Titul Vícemistrynì Evropy v kategorii Classic Baton
Groups  Zuzka
Titul Druhé Vícemistrynì Evropy v kategorii Baton
Cadet Groups  Edita
a ètvrté místo v kategorii Baton Senior Groups 
Zuzka
Dìku jem e
O bc i
Studená za finanèní
podporu naich dìvèat.
Za DM Studio
Podhrázský Frantiek

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
Kremlièková Milada, Studená
Èechová Boāena, Sumrakov
Podhrázská Libue, Studená
Nebojsa Jaroslav, Studená
Jakoubek Bohuslav, 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
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25 let práce ve Stagøe

Stagra - oslavy 25 let

Jednatelé spoleènosti
Ing. J. Svoboda a Ing. K. Dvoøák

Gratulantù se selo mnoho

Svou ikovnost pøedvedli i ti nejmení

Hosté Ing. Jan Bartoek a Vítìzslav Nìmec

Traktory Deutz - Fahr a technika Horsch
nemohly chybìt

Setkání ve Svìtlé u pomníku Cyrila a Metodìje

Rozlouèení s M

12

STUDENSKÝ TEP

5 P Jana Satrapy
Vandaly
ponièené
zábradlí

Olany
asfaltování

Rekonstrukce
kolky

FK Studená - 1. místo v Jistuza cup

Studenský

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

