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Slovo starosty
Ing. Zdeněk Med
starosta obce

Vážení spoluobčané,
doufám, že jste do roku 2019
vstoupili tou správnou nohou,
a tak by měl být tento rok pro
vás po všech stránkách úspěšný. Zda bude úspěšný i pro celou
naši obec, se teprve ukáže. Zatím
máme za sebou úspěšně zvládnuté vánoční a silvestrovské akce
a s obtížemi i zimní sněhovou nadílku. Sníh nám sice letos zkomplikoval situaci na našich silnicích
a zejména chodnících, ale zase po
letech umožnil uvést do provozu
náš lyžařský vlek. Sněhových podmínek příznivých pro sportování

využilo mnoho z vás, zejména
děti, které mohly absolvovat lyžařský výcvik nedaleko od svých
domovů. Po loňské přestávce také
mohl proběhnout další (už 51.)
ročník běhu na lyžích „Studenská
patnáctka“.
Z důležitých věcí, které mělo na
programu zastupitelstvo v prosinci a v prvních měsících letošního
roku, uvádím zejména jednomyslné schválení rozpočtu na rok
2019. V lednu byly též zastupitelstvem, na základě prosincových voleb, zřízeny osadní výbory
v místních částech a byli jmenováni jejich předsedové.
Velice dobře se rozbíhá činnost
v Komunitním centru Studená.
Klubovny jsou bohatě využívány
Studenským Čtyřlístkem, Svazem
tělesně postižených Studená, je
zde pravidelně poskytováno sociální poradenství, v přednáškovém
sále proběhlo v měsících lednu
a únoru již několik přednášek.

V letošním roce nás čeká několik
investičních akcí, které ovlivní život našich občanů. Z nejvýznamnějších to bude rekonstrukce ulice
Vrší, která se připravuje projektově, letos se počítá s výměnou vodovodu, kanalizace a plynovodu.
Obdobně je plánována obnova
plynového vedení v ulici Mlýnská
a konečně i vybudování nového
veřejného osvětlení ve Světlé a ve
Velkém Jeníkově. U realizace odbahnění maršovských rybníků
čekáme na vypsání vhodného dotačního titulu, akce je již projektově připravena.
Na závěr bych rád touto cestou
poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravách a realizaci všech
tradičních studenských akcí této
zimy, všem, kteří se svým úsilím
a aktivitou zasluhují mimo jiné
i o zviditelnění naší obce.
Ing. Zdeněk Med

Informace ze zastupitelstva
Výpis usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Studená
ze dne 26. 11. 2018
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
1.
Zprávu o činnosti orgánů obce od minulého zasedání
zastupitelstva z 1. 10. 2018
Zastupitelstvo obce Studená po řádném projednání
schvaluje usnesením č.:
2/1 ověřovateli zápisu pana Ing. Karla Dvořáka a paní Ing.
Kateřinu Podhrázskou a zapisovatelem zápisu pana
Ing. Davida Fogla
2/2 program jednání 2. zasedání Zastupitelstva obce
Studená v pozměněném znění
2/3 zřízení sedmičlenného Kulturního výboru ve složení:
předseda Mgr. Ondřej Dokulil, členové Jana Zachová,
Pavel Tichý, Soňa Jírová, Jitka Křepelová, Hana
Bartoňová, PaedDr. Jana Čechová
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2/4 zřízení pětičlenného Sociálně zdravotního výboru ve
složení: předseda MUDr. Vladislav Dvořák, členové
PhMr. Jiří Hurt, Zdeněk Bártů, Anna Rásochová,
Mgr. Hana Karpíšková
2/5 zřízení sedmičlenného Investičně majetkového výboru,
který bude plnit i úkoly v oblasti životního prostředí,
ve složení: předseda Ing. Kateřina Podhrázská, členové
MgA. Tomáš Tichý, Ing. Jiří Müller (r. 1987), Jiří Kohout
(r. 1959), Karel Taras, Jan Karpíšek, Václav Čech (r. 1969,
Sumrakov)
2/6 zřízení pětičlenného Sportovního výboru ve složení:
předseda Pavel Tichý, členové Tomáš Mastný, Miloš
Lindourek, František Podhrázský, Martin Skácel
2/7 pověření těchto zastupitelů pro jednání v místních

tep studenska

2/8

2/9

2/10

2/11

2/12

2/13

2/14

2/15

2/16
2/17
2/18

částech obce Studená:
– Mgr. Milan Hřava – Olšany, Maršov, Velký Jeníkov
– Martin Lacina – Sumrakov, Skrýchov
– MgA. Tomáš Tichý – Horní Bolíkov, Horní Pole,
Světlá
– Pavel Tichý – Domašín
stálou likvidační komisi v souladu s vnitřní organizační
směrnicí o evidenci majetku v tomto složení: Luboš
Severa, Martin Lacina, Jaroslav Hembera
stálou komisi pro hodnocení veřejných zakázek
v souladu s vnitřní organizační směrnicí o veřejných
zakázkách v tomto složení: členové Luboš Severa,
Miloslav Brada, Martin Lacina, náhradníci: Ing. Karel
Dvořák, Pavel Škoda, Mgr. Milan Hřava
určeným zastupitelem ve smyslu zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném
znění (stavební zákon), pro tvorbu a změny územního
plánu obce Studená pana Martina Lacinu na celé
volební období 2018 – 2022
v souladu s ust. § 84 odst. 2 písmeno g) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích v platném znění, zástupcem
obce Studená v orgánech LD Borovná, IČO 18198724,
pana Pavla Tichého
v souladu s ust. § 84 ost. 2 písmeno f) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích v platném znění, delegaci
starosty obce pana Ing. Zdeňka Meda k zastupování,
jednání a výkonu akcionářských práv na valné hromadě
společnosti Teplospol a.s., IČO 25171283, i jiných
obchodních společností, v nichž má obec majetkovou
účast, po celé volební období 2018 – 2022
odložit prodej pozemku p. č. 298/19 v k. ú. Světlá pod
Javořicí a prošetřit majetkové vztahy v lokalitě, kde se
nachází elektrický ohradník a je zde pastva ovcí
prodej pozemku p. č. st. 25/3 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 50 m2 a části pozemku p. č. st. 25/2 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře cca 110 m2 vk. ú. Maršov
u Heřmanče, jediné zájemkyni, kterou je paní xxx za
cenu 30,-Kč/m2 (Příloha č. 2)
pacht pozemku p. č. 461/1 trvalý travní porost o výměře
5 624 m2, pozemku p. č. 462/2 trvalý travní porost o
výměře 158 m2 a části pozemku p. č. 518/4 ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 883 m2 v k. ú.
Světlá pod Javořicí za účelem pastvy ovcí, jedinému
zájemci, kterým je pan xxx, za cenu 0,1 Kč/m2 a rok, na
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce (Příloha č.
3)
prodloužení nájemní smlouvy panu xxx v čp. 26
o 2 roky
prodloužení nájemní smlouvy paní xxx v čp. 26
o 6 měsíců
pronájem nebytových prostor včetně příslušenství
a částí společných prostor (ordinace gynekologického
lékaře) o celkové výměře 70,2 m2 v budově čp. 312,
která je součástí pozemku p. č. st. 882 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 165 m2 v k. ú. Studená (zdravotní
středisko), zapsaného na listu vlastnictví č. 10001
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Jindřichův Hradec, jedinému zájemci,
kterým je společnost APIS-GYN s.r.o., IČO 07433026,
za cenu 18 000,-Kč/rok, s účinností od 1. 1. 2019

březen 2019

2/19

2/20

2/21
2/22

2/23

2/24

2/25

2/26
2/27
2/28
2/29

2/30

2/31
2/32

na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za
účelem provozování ordinace odborného lékaře
pověření Sociálně zdravotnímu výboru vypracováním
aktualizace pravidel pro přidělování bytů a do té doby
odložit pronájem bytů
poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 12 000,-Kč pro
Oddíl košíkové TJ Studená, z. s., IČO 60816996, na
financování akce „Sportovní činnost“ a smlouvu o
poskytnutí dotace č. VPS/14/2018/NINV (Příloha č. 4)
poskytnutí finančního daru pro Sdílení o. p. s., IČO
22673377, ve výši 15 000,-Kč v roce 2019
poskytnutí finančního daru pro Kulturní spolek Velká
Lhota, IČO 27006689, se sídlem Velká Lhota 25, 38001
Volfířov, který je zřizovatelem komorního sboru
Festivia Chorus, ve výši 7 000,-Kč na vydání CD
poskytování darů občanům u příležitosti životních
jubileí, nově narozeným občanům a prvňáčkům pro
volební období 2018 – 2022 takto:
– Finanční dar nově narozeným občanům ve výši
2 000,- Kč
– Finanční dar dětem nastupujícím do první třídy ve
výši 1 000,- Kč
– Balíček k životnímu jubileu 80 let, 85 a více let
v hodnotě 400,- Kč
– Balíček ke zlatému a diamantovému výročí svatby
v hodnotě 800,- Kč
poskytnutí finančního daru ve výši 2 000,-Kč pro paní
xxx a xxx na pořádání Mikulášské besídky v Horním
Poli dne 8. 12. 2018
odložení schválení výjimky z vnitřní organizační
směrnice o veřejných zakázkách na nákup lehkého
nákladního automobilu a nechat nákup automobilu
projednat investičně majetkový výbor
úpravu změny času začátku zimní údržby v pracovních
dnech od 4:00
úpravu změny času začátku zimní údržby ve dnech
pracovního klidu od 5:00
plán zimní údržby na zimu 2018/2019 v pozměněném
znění (Příloha č. 5)
zmocnění k užívání závěsného odznaku v souladu
s § 108 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění,
kromě starosty i 1. místostarostovi panu Miloslavu
Bradovi, 2. místostarostovi panu Pavlu Škodovi a paní
Ing. Kateřině Podhrázské, a zároveň tyto zastupitele
pověřuje přijímáním prohlášení snoubenců o vstupu
do manželství podle ustanovení § 11a odst. 1b)
zákona č.301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
vytvoření nové kalkulace se snížením fakturovaného
množství odpadní vody o 16 000 m3 při zachování ceny
na úrovni sociálně únosné ceny s tomu odpovídajícím
dopadem na výši inkasovaného nájemného
jednací řád kontrolního výboru (Příloha č. 7)
zahájit jednání na uzavření partnerské smlouvy s obcí
Limbach, Slovensko
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Výpis usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Studená
ze dne 17. 12. 2018
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
1.
Zprávu o činnosti orgánů obce od minulého zasedání
zastupitelstva z 26. 11. 2018
2.
Rozpočtová opatření č. 20 – 24 z roku 2018
Zastupitelstvo obce ukládá
1.
Investičně majetkovému výboru a druhému
místostarostovi zjistit stav a připravit koncepci
technických služeb na další roky
2.
Kulturnímu
výboru,
sportovnímu
výboru
a zmocněncům pro místní části informovat místní
spolky o potřebě podání žádostí o dotaci na činnost
spolků do konce února 2019 a na rok 2020 do konce
října 2019.
Zastupitelstvo obce Studená po řádném projednání
schvaluje usnesením č.:
3/1 ověřovateli zápisu pana Pavla Škodu a pana Mgr.
Ondřeje Dokulila a zapisovatelem zápisu pana Ing.
Davida Fogla
3/2 program jednání 3. zasedání Zastupitelstva obce
Studená v doplněném znění
3/3 rozpočet obce Studená na rok 2019 (Příloha č. 3)
3/4 pověření správce rozpočtu rozpisem rozpočtu obce
Studená na rok 2019 a změnami rozpisu v průběhu
roku
3/5 pověření starosty zapojením všech příjmů včetně
transferů z jiných veřejných rozpočtů (dotací), které
nebyly zahrnuty do rozpočtu obce na příslušný rok,
bez omezení a zapojením (realizací) účelových dotací
do výdajové části rozpočtu
3/6 oprávnění 1. místostarosty prováděním rozpočtových
opatření ve stejném rozsahu jako starosta v době jeho
nepřítomnosti
3/7 pověření starosty obce provedením všech rozpočtových
opatření v příjmové i výdajové části rozpočtu obce
v době od 17. 12. 2018 do 31. 12. 2018 a tyto projednat
na nejbližším zasedání Zastupitelstva obce Studená
3/8 prodej pozemku p. č. 298/19 trvalý travní porost
o výměře 476 m2 v k. ú. Světlá pod Javořicí jedinému
zájemci, kterým je pan xxx, za cenu 30,-Kč/m2
3/9 záměr pachtu pozemků p. č. 303 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 180 m2, p. č. 304 ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 330 m2, p. č. 298/20
zahrada o výměře 379 m2 a části pozemku p. č. 298/31
trvalý travní porost o výměře 8 654 m2 v k. ú. Světlá
pod Javořicí. (Příloha č. 4)
3/10 změnu pachtovní smlouvy se společností Stagra, spol.
s.r.o. uzavřené dne 29. 11. 2006 ve znění pozdějších
dodatků z důvodu změny výměry pozemku p. č. 464/1
orná půda o nové výměře 2061 m2 v k. ú. Skrýchov
3/11 revokaci usnesení č. 22/11 ze dne 31. 10. 2016 tak, že
navrhl schválit směnu pozemku p. č. st. 83/2 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 75 m2 v k. ú. Horní Pole,
pozemku p. č. 579 trvalý travní porost o výměře
1572 m2 v k. ú. Olšany u Dačic a pozemku p. č. 811/5
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 496 m2,
který vznikl dle geometrického plánu č.178-22/2016
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3/12

3/13

3/14

3/15

3/16
3/17
3/18
3/19
3/20

3/21
3/22

3/23

3/24

3/25

z pozemku p. č. 811 ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 3 426 m2 v k. ú. Horní Bolíkov, za pozemky
p. č. 16/3 zahrada o výměře 50 m2 a p. č. st. 55/2
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m2, oddělených
z pozemku p. č. 16/1 o výměře 225 m2 v k. ú. Skrýchov
geometrickým plánem č.110-158/2016, dále za pozemky
p. č. 68/50 trvalý travní porost o výměře 100 m2 a p. č.
68/26 trvalý travní porost o výměře 422 m2, p. č. 68/34
trvalý travní porost o výměře 45 m2, p. č.68/52 trvalý
travní porost o výměře 16 m2, p. č. 74/4 trvalý travní
porost o výměře 1833 m2 v k. ú. Maršov u Heřmanče
vzniklých dle geometrického plánu č.124-391/2018, a to
ve stejné hodnotě směňovaných nemovitých věcí ve
výši 32 000,-Kč včetně případného DPH (Příloha č. 5 –
geo. plány č. 178-22/2016, 110-158/2016, 124-391/2018)
uzavření smlouvy o věcném břemeni – služebnosti č.
JH-014330051443/001 uzavírané se společností E.ON
v rámci dokončení akce „Studená, ZTV k Domašínu kabel. ved. NN“ (Příloha č. 6)
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti č. 1010067283 pro společnost CETIN v rámci dokončení akce
„11010-067283 VPIC Studená (JH), přel. SEK, ZTV K
Domašínu“ (Příloha č. 7)
uzavření nájemní smlouvy č. 161N18/17 na pozemek
p. č. 298/13 zahrada o výměře 27 m2 v k. ú. Světlá pod
Javořicí (Příloha č. 8)
poskytnutí finančního daru pro SDH Maršov,
IČO 69092711, se sídlem Nám. sv. J. Nepomuckého
18, 37856 Studená, ve výši 3 000,- Kč na pořádání
silvestrovského výstupu na Čeloudův vršek
jednací řád finančního výboru (Příloha č. 9)
jednací řád investičního a majetkového výboru (Příloha
č.10)
jednací řád sociálně zdravotního výboru (Příloha č. 11)
plán porad a zasedání Zastupitelstva obce Studená na
1. pololetí roku 2019 (Příloha č. 12)
pravidla pro přidělování bytů v domě s pečovatelskou
službou vypracované sociálně zdravotním výborem
(Příloha č. 13)
odložit žádost spolku Maršováci z.s. o užívání budovy
čp. 1 v Maršově do ustavení osadních výborů
nevyhovět žádosti pana Dubského o pronájem části
pozemku p. č. 1416/23 v k. ú. Studená k pořádání pouti
ve Studené v roce 2019
navýšení hodnoty stravenek poskytovaných na základě
kolektivní smlouvy na 90,-Kč za těchto podmínek:
Rozložení platby: Zaměstnanec 31,-Kč, obec Studená
50,-Kč, TUSF 9,-Kč, Uvolněný zastupitel 31,-Kč, TUSF
59,-Kč
podání žádosti o dotaci na akci „Oprava povrchu
podlahy sokolovny, Studená“ z grantu Jihočeského
kraje
podání žádosti o dotaci na pořízení cisternové
automobilové stříkačky pro JSDH Studená z dotace
ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského
záchranného sboru České republiky

tep studenska

3/26 ustavení komise pro vyhodnocení výsledku voleb do
osadních výborů ve složení: Ing. Zdeněk Med, Mgr.
Milan Hřava, MgA. Tomáš Tichý, Pavel Tichý, Martin
Lacina

3/27 přidělení bytu č. 301 v domě s pečovatelskou službou
zájemcům v pořadí 1. xxx, , 2. xxx

Výpis usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Studená
ze dne 21. 1. 2019
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
1.
Zprávu o činnosti orgánů obce od minulého zasedání
zastupitelstva z 17. 12. 2018
2.
Rozpočtová opatření č. 25 – 28 z roku 2018 a č. 1 z roku
2019
Zastupitelstvo obce Studená po řádném projednání
usnesením č.:
4/1 schvaluje ověřovateli zápisu pana Ing. Karla Dvořáka
a pana Martina Lacinu a zapisovatelem zápisu pana
Ing. Davida Fogla
4/2 schvaluje program jednání 4. zasedání Zastupitelstva
obce Studená v upraveném znění
4/3 schvaluje rozpočtové opatření č. 2 z roku 2019
4/4 zřizuje pětičlenný Osadní výbor Domašín ve složení
Ing. Jan Štefl, Jan Štefl, Eva Zajíčková, Jaroslav Kolman,
Pavel Martinů
4/5 volí předsedou Osadního výboru Domašín pana Ing.
Jana Štefla
4/6 zřizuje pětičlenný Osadní výbor Horní Bolíkov ve
složení Karel Jíra, Petr Jebavý, Miloš Satrapa, Rostislav
Dušek (r. 1974), Lenka Nováková
4/7 volí předsedou Osadního výboru Horní Bolíkov pana
Karla Jíru
4/8 zřizuje pětičlenný Osadní výbor Horní Pole ve složení
Miroslav Švehla st., Jitka Křepelová, Radek Rod st.,
Miloš Lindourek, Roman Horký
4/9 volí předsedou Osadního výboru Horní Pole pana
Miroslava Švehlu (st.)
4/10 zřizuje tříčlenný Osadní výbor Maršov ve složení
František Tůma, Jaromír Čurda, Marie Tůmová
4/11 volí předsedou Osadního výboru Maršov pana
Františka Tůmu
4/12 zřizuje pětičlenný Osadní výbor Olšany a Velký Jeníkov
ve složení Karel Duchoň (ml.), Monika Hřavová, Tomáš
Hudec, Jitka Hřavová, Alois Schulz
4/13 volí předsedou Osadního výboru Olšany a Velký
Jeníkov pana Karla Duchoně (ml.)
4/14 zřizuje tříčlenný Osadní výbor Skrýchov ve složení
Eliška Nováková, Olga Nováková, Jaroslav Novák
4/15 volí předsedkyní Osadního výboru Skrýchov paní
Elišku Novákovou
4/16 zřizuje pětičlenný Osadní výbor Sumrakov ve složení
Michal Lacina, Luděk Pricl, František Razima, Václav
Čech (r. 1969), Václav Čech (r. 1991)
4/17 volí předsedou Osadního výboru Sumrakov pana
Michala Lacinu
4/18 zřizuje tříčlenný Osadní výbor Světlá ve složení Oldřich
Rásocha, David Matoušek, František Hejda
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4/19 volí předsedou Osadního výboru Světlá pana Oldřicha
Rásochu
4/20 schvaluje pacht pozemků p. č. 303 ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 180 m2, p. č. 304 ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 330 m2, p. č.
298/20 zahrada o výměře 379 m2 a části pozemku p.
č. 298/31 trvalý travní porost o výměře 4 524 m2 v k.
ú. Světlá pod Javořicí panu xxx, za cenu 0,1 Kč/m2
a rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce
(Příloha č. 3)
4/21 schvaluje pacht části pozemku p. č. 298/31 trvalý travní
porost o výměře 4 130 m2 v k. ú. Světlá pod Javořicí
panu xxx, za cenu 0,1 Kč/m2 a rok, na dobu neurčitou s
výpovědní lhůtou 3 měsíce (Příloha č. 4)
4/22 schvaluje prodloužení nájemní smlouvy panu xxx
Studená o 2 roky
4/23 schvaluje prodloužení nájemní smlouvy panu xxx
Studená o 6 měsíců
4/24 schvaluje prodloužení nájemní smlouvy manželům xxx
Studená o 2 roky
4/25 schvaluje prodloužení nájemní smlouvy paní xxx
Studená o 2 roky
4/26 schvaluje prodloužení nájemní smlouvy paní xxx
Studená o 2 roky
4/27 schvaluje poskytnutí finančního daru pro pana
Bohumila Pidrmana, IČO 43860834, Chvalkovice 27,
378 81 Slavonice, ve výši 20 000,-Kč na provoz pojízdné
prodejny v roce 2019
4/28 schvaluje poskytnutí neinvestiční finanční dotace pro
Svaz tělesně postižených, Místní organizace Studená,
IČO 75004241, Mlýnská 170, 37856 Studená, ve výši
40 000,-Kč na financování akce „Činnost organizace“
a smlouvu o poskytnutí dotace č. VPS/01/2019/NINV.
(Příloha č. 5)
4/29 schvaluje poskytnutí neinvestiční finanční dotace pro
Studenský čtyřlístek, z. s., IČO 03037258, Na Šibené 534,
37856 Studená, ve výši 30 000,-Kč na financování akce
„Provozní příspěvek na financování akcí“ a smlouvu
o poskytnutí dotace č. VPS/02/2019/NNV. (Příloha č. 6)
4/30 schvaluje uzavření dodatku č. 3 k úvěrové smlouvě č.
1742/17/5671. (Příloha č. 7)
4/31 schvaluje vyvěšení tibetské vlajky dne 10. 3. 2019 v rámci
mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“
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Výpis usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Studená
ze dne 25. 2. 2019
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
1.
Zprávu o činnosti orgánů obce od minulého zasedání
zastupitelstva z 21. 1. 2019
2.
Rozpočtové opatření č. 3 z roku 2019
Zastupitelstvo obce Studená po řádném projednání
usnesením č.:
5/1 schvaluje ověřovateli zápisu pana Tomáše Mastného
a pana Pavla Tichého a zapisovatelem zápisu určuje
pana Ing. Davida Fogla
5/2 schvaluje program jednání 5. zasedání Zastupitelstva
obce Studená v upraveném znění
5/3 schvaluje rozpočtové opatření č. 4 z roku 2019 kromě
přesunu finančních prostředků ve výši 400 000,- Kč na
pořízení výbavy pro zimní údržbu a navýšení výdajů ve
výši 48 000,-Kč na pořízení sledování vozidel přes GPS
(Příloha č. 2)
5/4 schvaluje účetní závěrku zřízené příspěvkové
organizace Základní škola a Mateřská škola Studená,
okr. Jindřichův Hradec, IČO 75000938, za rok 2018
včetně rozdělení hospodářského výsledku ve výši
27 245,34 Kč dle návrhu (Příloha č. 3)
5/5 zamítá žádost o prodej části pozemku p. č. 475/1 ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře cca 248 m2 v k. ú.
Horní Bolíkov
5/6 odkládá žádost o prodej části pozemku p. č. 204/1
ostatní plocha, neplodná půda o výměře cca 150 m2
v k. ú. Studená
5/7 schvaluje vzájemné darování nemovitých věcí vzniklých
na základě geometrického plánu č. 127-123/2018 v k. ú.
Maršov u Heřmanče mezi obcí Studená, která daruje
Jihočeskému kraji pozemek p. č. 255/10 ostatní plocha,
silnice o výměře 8 m2 a pozemek p. č. 274/2 ostatní
plocha, silnice o výměře 37 m2 a od Jihočeského kraje
získá darem pozemek p. č. 259/2 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 562 m2, pozemek p. č. 259/3
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 254 m2,
pozemek p. č. 259/4 ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 23 m2 a pozemek p. č. 259/5 ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 631 m2
5/8 schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene č. 1060001644/001 ve prospěch
společnosti E.on v rámci stavby „Rekonstrukce STL
Studená ul. Vrší“ (Příloha č. 5)
5/9 schvaluje smlouvu o věcném břemeni č. JH014330051993/003 ve prospěch společnosti E.ON
v rámci dokončení stavby s názvem „Skrýchov, Novák
– kabel. vedení NN“ (Příloha č. 6)
5/10 schvaluje prodloužení nájemní smlouvy panu xxx v čp.
26 Studená o 2 roky
5/11 schvaluje prodloužení nájemní smlouvy paní xxx v čp.
50 Studená o 2 roky
5/12 schvaluje koupi pozemku p. č. 569 ostatní plocha,
manipulační plocha o výměře 170 m2 v k. ú. Olšany
u Dačic za cenu 48 000,- Kč
5/13 poskytuje neinvestiční finanční dotaci ve výši 20 000,Kč pro TJ Studená, IČO 42408822, 1. Máje 452, 378 56
Studená, na financování akce „Činnost TJ Studená z.s.“
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5/14

5/15

5/16

5/17

5/18

5/19

5/20

5/21

5/22

5/23

na základě upraveného návrhu smlouvy o poskytnutí
dotace č.VPS/03/2019/NINV (Příloha č. 7)
poskytuje neinvestiční finanční dotaci pro paní xxx,
ve výši 3 500,- Kč na financování akce „Příspěvek na
dopravu pro předplatitele Horáckého divadla v Jihlavě
– pro občany Studené a místních částí“ a smlouvu
o poskytnutí dotace č. VPS/04/2019/NINV (Příloha č. 8)
poskytuje neinvestiční finanční dotaci ve výši 60 000,Kč pro TJ Sokol Studená I., IČO 60820381, Tyršova 208,
37856 Studená, na financování akce „Činnost oddílu
stolního tenisu“ na základě smlouvy o poskytnutí
dotace č. VPS/05/2019/NINV (Příloha č. 9)
poskytuje neinvestiční finanční dotaci ve výši 27 000,Kč pro Základní organizaci Českého svazu včelařů
Studená, z.s., IČO 60817488, Zahradní 543, 378 56
Studená, na financování akce „Kompresor a vyvíječ na
léčení včel“ na základě upraveného návrhu smlouvy
o poskytnutí dotace č. VPS/06/2019/NINV (Příloha č. 10)
poskytuje neinvestiční finanční dotaci ve výši 120 000,Kč pro FK Studená, z.s., IČO 27008525, Rošického ulice
– sportovní klubovna, 37856 Studená, na financování
akce „Sportovní činnost oddílu kopané, hlavně
mládeže“ na základě smlouvy o poskytnutí dotace č.
VPS/07/2019/NINV (Příloha č. 11)
poskytuje neinvestiční finanční dotaci ve výši 80 000,Kč pro Sbor dobrovolných hasičů Horní Pole, z.s.,
IČO 60819642, Horní Pole 56, 37853 Studená, na
financování akce „Oprava, úprava hasičské sportovní
stříkačky a provozní náklady“ na základě upraveného
návrhu smlouvy o poskytnutí dotace č. VPS/08/2019/
NINV (Příloha č. 12)
poskytuje neinvestiční finanční dotaci ve výši 28 000,Kč pro TJ Sokol Studená II, z.s., IČO 60820390, Tyršova
86, 37856 Studená, na financování akce „Činnost
spolku v roce 2019“ s účelem dotace ve výši 16 000,- Kč
na dofinancování dotace získané z grantu Jihočeského
kraje a 12 000,-Kč na činnost oddílu, na základě
upraveného návrhu smlouvy o poskytnutí dotace č.
VPS/09/2019/NINV (Příloha č. 13)
poskytuje finanční dar pro Obec Jilem, IČO 00666432,
Jilem 23, 37853 Strmilov, ve výši 1 000,-Kč na krytí části
nákladů spojených s organizací Jilemského masopustu
konaného dne 23. 2. 2019
poskytuje finanční dar pro Divadelní spolek Vojan
Studená, IČO 02026678, Mírová 432, 37856 Studená, ve
výši 10 000,-Kč na krytí nákladů souvisejících s činností
spolku v roce 2019
poskytuje neinvestiční finanční dotaci ve výši 23 000,Kč pro SK Mlýnská, z.s., IČO 22760393, Mlýnská
309, 37856 Studená, na financování akce „Sportovní
a kulturní činnost a provoz sportovního klubu“ na
základě smlouvy o poskytnutí dotace č. VPS/11/2019/
NINV (Příloha č. 14)
poskytuje neinvestiční finanční dotaci ve výši 3 000,Kč pro Gold Darts Studená, z.s., IČO 06663133,
Komenského 386, 37856 Studená, na financování akce
„Organizovaná sportovní činnost – šipky“ na základě

tep studenska

upraveného návrhu smlouvy o poskytnutí dotace č.
VPS/12/2019/NINV (Příloha č. 15)
5/24 schvaluje vnitřní organizační směrnici č. 22/2019
k veřejným zakázkám (Příloha č. 16)
5/25 schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke koncesní smlouvě ze
dne 27. 11. 2015 ve znění dodatku č. 1 – 3 se společností
ČEVAK a.s. na provoz vodohospodářské infrastruktury
obce Studená (Příloha č. 17)

5/26 schvaluje uzavření smlouvy o likvidaci elektroodpadu
se společností Asekol a.s., IČO 27373231
5/27 schvaluje udělení souhlasu se sídlem nově vznikající
právnické osobě Praktický lékař Studená s.r.o
Celé zápisy zasedání Zastupitelstva obce Studená jsou
přístupné na obecních stránkách obce www.studena.cz

Vysvětlení k pravidlům pro přidělování bytu
v Domě s pečovatelskou službou ve Studené
Vážení spoluobčané,
v tomto volebním období zastupitelstvo naší
obce přijalo určitá pravidla, kterými by se mělo
řídit při přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou (dále DPS) ve Studené. Tato pravidla jsou v plném znění dostupná na obecním úřadě a také na webových stránkách obce.
Byl jsem požádán, abych vysvětlil některé nejasnosti… Nejprve
několik citací z dokumentu:
„Dům s pečovatelskou službou je
dům se zvláštním určením, zřízený
pro bydlení občanů, kteří splňují
podmínky pro přidělení bytu dle
níže uvedených kritérií.“ … „Byty
jsou přednostně přidělovány občanům s trvalým pobytem na území
obce Studená. Kritéria při rozhodování pro přidělování bytu jsou určována především aktuální potřebností a podmínkami.“
„Do bytu v domě s pečovatelskou
službou nelze přijmout zájemce,
který je schopný žít samostatně ve
stávajícím prostředí bez cizí pomoci … je odkázaný na stálou pomoc
druhé osoby 24 hodin denně …
není schopen se o sebe, v době nepřítomnosti pracovníků pečovatelské služby, postarat…“

„Žádost podává zájemce sám
nebo spolu s partnerem (manžel,
manželka, druh, družka…). Žádost
se podává na obecním úřadě ve
Studené. Žádost je projednána sociálně zdravotním výborem a poté
buď ponechána v evidenci obecního úřadu, nebo OÚ zašle písemné
oznámení o zamítnutí žádosti o byt
se zdůvodněním. Obecní úřad si
vede seznam žádostí. Tento seznam
nemá charakter chronologického
pořadníku.“
To vše znamená, že nejde o obyčejné nájemní bydlení. Znamená
to, že DPS je určen pro bydlení
určité skupiny lidí. Zcela obecně
půjde o naše spoluobčany, jejichž
zdravotní stav se vyznačuje sníženou soběstačností, a proto je jim
potřeba dopomoci v některých
životních situacích. Potřebná dopomoc je zde zajišťována přede-

Kam s ním?
Na konci 19. století řešil Jan Neruda otázku kam
s ním? Kam se starým slamníkem, který nikdo
nechce? V roce 2019 se potýkáme s upravenou
verzí: kam s ním? S tím vším odpadem, který již
také nikdo nechce?
březen 2019

vším pracovnicemi pečovatelské
služby.
Potřebnost přidělení bytu je
podrobně projednána sociálně zdravotním výborem, který
má k dispozici žádost zájemce
a také vyjádření ošetřujícího lékaře o vhodnosti, či nevhodnosti
k umístění do DPS. Hodnocení
je zevrubné, v úvahu se bere více
faktorů, včetně aktuální bytové
a vůbec kompletní sociální situace. Podstatný je však zejména rozsah nutné a požadované pečovatelské služby – toto kritérium má
zdaleka největší váhu! Výbor pak
po projednání dává své doporučení, které je podkladem pro zastupitelstvo obce k jeho rozhodnutí o přidělení bytu v DPS.
S případnými dotazy se, prosím,
obracejte na paní Alenu Novákovou na OÚ nebo na předsedu sociálně zdravotního výboru
MUDr. Vladislava Dvořáka.
MUDr. Vladislav Dvořák

Často slýchávám, že žijeme
v konzumní společnosti. Věřím,
že nám všem dochází, kdo tuto
společnost tvoří; my lidé, rodiče,
děti, vnoučata, firmy, pracující
Pokračování na další straně ...
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... pokračování z předešlé strany

lidé, stát a další. Myšlenka trvale
udržitelného rozvoje říká, že bychom měli žít tak, aby generace
po nás nemusela trpět a neplatila
příliš velký dluh za to, jak jsme si
žili my. Nemohu se ubránit dojmu, že někdy nabýváme jakési jedinečnosti a pocitu, že jsme jediná
a poslední žijící generace, která by
vše chtěla.
Hromadí se hlasy, které hovoří
o navýšení množství kontejnerů
na vše; na papír, na plast, na bioodpad atd. Než se tak skutečně stane,
vězte, že to opravdu není snadná
záležitost, zkusme se zamyslet nad
chováním nás samotných. Až příliš utopické by bylo, kdyby každý
z nás začal méně spotřebovávat.
Pro začátek by ale stačilo, kdybychom odpady z toho, co spotřebujeme, řádně třídili a chovali se
ohleduplně vůči spoluobčanům.
Maličkosti mohou znamenat vel-

kou věc, například správně zmačkaná krabice od televize udělá vašemu sousedovi větší radost než
vhození celé krabice do kontejneru. Nebo ještě lépe: odvoz těchto
velkých věcí směřujte do našeho
sběrného dvora.

Tak trochu jiný
slalom

Přidání počtu kontejnerů vyřeší náš problém částečně a jen
na chvíli. Nebuďme krátkozrací,
změna spočívá zejména v nás občanech.

Současná zima přinesla nejedno
překvapení. Mezi nimi i velké
množství exkrementů různých
velikostí. V období tání připomínala některá místa ve Studené
slalom právě mezi těmito výtvory.
V ostatních měsících není situace
o mnoho lepší. Dnes jsou v oblibě různé challenge neboli výzvy,
proto jedna zde: ukliďme po
svých mazlíčcích, odpadkové koše
jsou opravdu na dosah! Protože
uklouznutí na takovém dárečku
může přinést nejedno neštěstí.
Vaše děti jistě ocení, že si hrají
mezi nášlapnými minami, vy už
tak veselí zřejmě nebudete.

Na závěr si neodpustím jednu
ostrou poznámku: velmi často
máme ve zvyku svádět různé problémy na současnou mladou generaci, na děti. Přijďte se podívat
po Dni Země před místní základní školu, kam pravidelně vystavujeme nasbírané pytle s odpadky.
Získáte možnost položit si otázku:
opravdu těch 70 pytlů odpadu vytvořily jenom děti?
Mgr. Ondřej Dokulil

Pes je přítel člověka. Odnepaměti. A přibližně stejnou dobu
má potřebu vykonat svoji potřebu.

Mgr. Ondřej Dokulil

Informace z Obecního úřadu Studená
Připomínáme úhradu poplatků za odpady
Na staré známky (známky z roku 2018) se bude vyvážet komunální
odpad do 31. 3. 2019.
Poplatek za komunální odpad
zůstává 700,- Kč na osobu i pro
rok 2019.

Upozorňuji na to, že pokud
uplatňujete slevu na poplatek za
psa, je nutné dojít na obecní úřad
Dle obecně závazné vyhlášky osobně a vyplnit prohlášení, stejse poskytuje úleva těm poplatní- ně jako v minulých letech. Prohlákům, kterým je v daném roce 75 šení se podepisuje za každý kalendářní rok jednotlivě. Připomínám,
a více let, a to ve výši 50 %.
že splatnost místního poplatku
ze psů je do 31. 3., za komunálPoplatek ze psů pro rok
ní odpad je splatnost rovněž do
2019 je rovněž neměnný.
31. 3. příslušného kalendářního roku. PoSazba poplatku
1. pes
2. a každý další pes
platek za domácnost,
Bytové domy
800,- Kč
1 200,- Kč
za kterou platí jedna
Studená, mimo bytové domy
400,- Kč
600,- Kč
Místní části
150,- Kč
200,- Kč
osoba a který v součtu
Sleva důchod
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100,- Kč

200,- Kč

přesahuje částku 2 000,- Kč za kalendářní rok, je možné zaplatit ve
dvou stejných splátkách vždy nejpozději do 31. 3. a 30. 6. příslušného kalendářního roku. Poplatek
za stavbu určenou k individuální
rekreaci, byt nebo rodinný dům,
ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, je splatný
nejpozději 30. 6. příslušného kalendářního roku.
Místní poplatky jsou daňovým
příjmem obce. Základní pravidla
upravující správu daní jsou obsažena v zákoně 280/2009 Sb., daňový řád.
Eva Moravová
– správa poplatků

tep studenska

Vážení občané,
Obec Studená ve spolupráci
s firmou ČECH – ODPADY, s.r.o. uskuteční

Sběr objemného
a nebezpečného odpadu
Svoz uvedeného odpadu se uskuteční:

27. dubna (sobota) 2019
Stanoviště v místních částech:
Domašín – náves

08:00 – 08:20 hod.

Horní Pole – náves

08:30 – 08:50 hod.

Světlá – autobus. zastávka

09:00 – 09:20 hod.

Horní Bolíkov – náves, u KD

09:30 – 09:50 hod.

Sumrakov – náves, u prodejny

10:00 – 10:20 hod.

Skrýchov – náves

10:30 – 10:50 hod.

Maršov – náves

11:00 – 11:20 hod.

Velký Jeníkov – náves

11:35 – 12:00 hod.

Olšany – náves

12:10 – 12:30 hod.

Jalovčí – u křížku

12:40 – 13:00 hod.

V uvedeném čase budou přistavena vozidla
s kontejnery. Odpad budou občané předávat osob-

ně a bezplatně obsluze vozidel. Je nutné předložit
doklad o zaplacení poplatku za odpad na rok 2019.
Objemný odpad: starý nábytek, gauče, matrace,
pneumatiky, keramika, staré hadry apod.
Nebezpečný odpad: autobaterie, oleje, brzdové
kapaliny, radia, televizory, ledničky, pračky, zářivky,
mastné hadry, zaschlé barvy v plechovkách apod.
Do přistavených kontejnerů se nebude ukládat:
stavební suť, eternit, látky s obsahem azbestu, zelený odpad z pozemků, komunální odpad, biologický materiál, separované druhotné suroviny, odpad
z podnikatelské činnosti apod.
Odpad není dovoleno odkládat předem na určené stanoviště.
V případě, že Vám termín nevyhovuje, je
možné objemný i nebezpečný odpad bezplatně odevzdat ve sběrném dvoře ve Studené.
(středa 14:00 – 18:00 hod.,
sobota 8:00 – 12:00 hod.)
Jaroslav Hembera
technik obce Studená

Příběh studenské pečeti
Vážení a milí spoluobčané, po nemalém úsilí se
nám podařilo získat originální fotografii naší studenské pečeti (viz titulní stranu).
Pečeť pochází z roku 1666, tedy z doby, kdy naše
obec patřila rodu Slavatů. V dnešní době je uložena,
přesněji řečeno její dochovaný otisk, ve Státním oblastním archivu v Třeboni. V pečetním poli se nachází známá pětilistá růže pánů z Hradce a nad ní jsou
písmena P. M. S. Jedná se samozřejmě o zkratku slov
pečeť městečka/městyse Studené. Dochovaný otisk
pochází z roku 1674 a je přitištěný ke staré listině
z téhož roku, která obsahuje krátký text psaný starým
písmem. Ten začíná slovy “(…) Purkmistr, a konšelé
Městys Studený“ a jeho plné znění se pokusíme rozluštit a otisknout jej pro Vás v některém z dalších čísel
našeho Tepu. Jsme každopádně rádi, že originál pečeti je “na světě“ a že i více jak 350 let po jejím vzniku ji
můžeme v našem čtvrtletníku otisknout.
Petr Bartušek
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Ta naše škola
Základní škola informuje
Skončilo 1. pololetí školního roku 2018/19, rozdali jsme
vysvědčení, kterým jsme ohodnotili školní práci našich
žáků. Čtyřicet sedm procent žáků prospělo s vyznamenáním (převážně na prvním stupni), padesát jedna procent prospělo
a bohužel dvě procenta žáků díky tomu, že zanedbávají přípravu na
vyučování, neprospěla.

A co se dělo v průběhu pololetí?
Sportovní výcviky
Žáci 3. a 4. třídy absolvovali deset lekcí plaveckého výcviku v bazénu v Jindřichově Hradci. Sedmá
a osmá třída prošla v lednu lyžařským výcvikem. Díky vynikajícím
sněhovým podmínkám jsme ho
mohli zorganizovat na sjezdovce
ve Studené. Přestože ne všichni se
první den výcviku udrželi na lyžích, v pátek všichni sjeli slalom,
kterým výcvik zakončili. Žáci z 1.
a 2. třídy se zapojili do projektu
Děti do bruslí na zimním stadionu v Telči. Zapojit co nejvíce dětí
do pohybových aktivit je jedním
z našich cílů, jsem proto ráda, že
se to daří naplňovat.
Olympiády
Ve škole se konala školní kola
olympiády v českém jazyce, anglickém jazyce a v matematice.
V okresním kole olympiády v českém jazyce byla velice úspěšná
Aneta Němcová z 8. třídy, která
v silné konkurenci žáků základních škol i víceletých gymnázií
obsadila 4. místo. V uplynulém
pololetí proběhla také školní kola
pěvecké a recitační soutěže. Někteří žáci, převážně z prvního
stupně, předvedli opravdu skvělé
výkony a nezapřeli tím svůj talent.
Pokračování na straně 13 ...
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Spolupráce
Celý školní rok spolupracujeme se Střední školou technickou
a obchodní v Dačicích, která pořádá pro žáky okolních základních škol polytechnický kroužek,
ve kterém si žáci projektují libovolný výrobek a ten si následně
vytisknou na 3D tiskárně.

Sportovní dopoledne
V den vysvědčení, 31. 1., připravily učitelky 1. stupně pro své žáky
sportovní dopoledne. Ti postupně vystřídali jednotlivá stanoviště
a všichni se opravdu snažili plnit
dané sportovní disciplíny. Deváťáci
v ten samý den připravili pro 2. stupeň tradiční program „Třída baví
třídu“. Všechna vystoupení byla
vtipná a všichni se dobře bavili.
Šablony II
Díky projektu Šablony II jsme
otevřeli kroužky doučování pro
žáky a žákovské kluby: čtenářský
pro žáky 4. – 6. třídy, klub konverzace v cizím jazyce pro žáky 8. a 9.
třídy a ve školní družině klub deskových her.

Lyžařský výcvik 7. a 8. třída

Školní kolo olympiády v anglickém jazyce

tep studenska

Vlasta Javořická: Krušné roky v protektorátu
První mračna nad doposud prosluněným až idylickým životem V. Javořické se objevila s příchodem
druhé světové války a s okupací našeho území
Německem roku 1938. Po letech, kdy v českém
národu rostla hrdost a vlastenectví, zde byl najednou nastolen vazalský poměr a větší podřízenost
Německu než kdy předtím.
Veliká vlastenka Javořická toto období
pochopitelně nesla velmi těžce. Její rodinu válka
zasáhla především v tom ohledu, že snoubencem
její nejmladší dcery, Václavy Zezulkové, byl válečný
pilot Jan Klán, který během války bojoval ve Francii a poté i v Anglii. Václava byla kvůli svému vztahu
s Klánem dokonce vyslýchána na gestapu, ale na to
se zaměříme ještě v jednom z příštích dílů tohoto
povídání. Každopádně výslech své dcery nesla starostlivá matka V. Javořická opravdu těžce.
Spisovatelka, jinak píšící především o krásách
přírody v našem okolí, sňatcích a námluvách, najednou začala v obecní kronice, kterou v té době psala,
užívat slova plná zášti a nenávisti vůči německému
národu. Javořická dokonce roku 1938 napsala

odvážný dopis samotnému J. V.
St alinovi,
kde jej ostře
pokárala za
to, že dovolil,
aby
došlo k obsazení našeho území. Odpověď byla tehdy vysílána
Radiožurnálem z Moskvy před Vánocemi 1938
a Stalin v ní nabádal náš národ k trpělivosti a k odporu k blížící se okupaci… Co se týče literární činnosti,
psala Javořická během války poměrně hodně. Živila
tehdy naději, že se tyto texty budou tisknout a veřejně
číst po skončení války.
Po roce 1938 byl mezi obyvateli Studené (a celého
našeho území) na prvním místě strach z toho, co
přijde. Řada lidí byla tehdy zadržena a vyslýchána na
gestapu. Napjatou atmosféru pak umocňovala i celá
řada udavačů, která v té době ve Studené a okolí
byla. Na udání byl v Satrapově továrně navštíven
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Vlasta Javořická: Od války po „Vítězný únor“
Dne 8. května 1945 skončila na území Evropy
druhá světová válka. Naše země před sebou měla
nový začátek a českoslovenští obyvatelé se mohli
znovu nadechnout k lepším zítřkům. Takto idylické
však bohužel poválečné období nakonec nebylo
– tedy alespoň pro celou řadu občanů naší země.
Zatímco velkou částí národa proudila od jara roku
1945 radost a euforie z konce kruté a nešťastné války,
Vlasta Javořická patřila mezi ty lidi, kteří si od strastí
měli odpočinout skutečně pouze na krátký čas, aby
jim již po několika měsících začaly zcela nové obtíže
a problémy.
Javořická psala do té doby literaturu, která ani
náznakem nepůsobila nějakým pobuřujícím dojmem, přesto ji však již za třetí republiky (tedy
v období mezi lety 1945–1948) odmítali tisknout.
Již v této době byl totiž v Československu zastáván
názor, že umění a umělec jsou povinni především
sloužit národním zájmům, což především romanticky, „zpátečnicky“ a v katolickém duchu píšící Vlasta Javořická nesplňovala. Ministerstvo tehdy vydalo
doslova prohlášení, že její psaní „se nehodí pro dnešní
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dobu“ a „že je to brak“.
Když spisovatelka hodlala roku 1946 vydat
jeden ze svých románů,
byl její rukopis nakladatelstvím odmítnut a zaslán jí nazpět. Text byl
navíc červeně a modře
seškrtán se spoustou
připomínek a vpisků na
okrajích. V pasáži, kde
líčila pocity beznaděje
československých obyvatel po obsazení našeho
území roku 1938, byla kromě ostatních komentářů
připsána k jejímu textu slova jako „Nesmysl!“ a „Vylháno!“ Když popisovala přírodu v okolí Studené,
bylo tam dokonce připsáno velmi ostré provolání:
„Škoda papíru“.
Javořická sice nepsala nikterak kontroverzní
literaturu a politiky se její knihy ani básně rovněž
nedotýkaly, nicméně již v té době požadovaná
angažovanost v její tvorbě zkrátka scházela, což se
11
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gestapem i manžel Javořické František Zezulka, ale
zatčen naštěstí nebyl. Zezulka rovněž doprovázel
svou dceru Václavu na zmíněný výslech na jihlavské
gestapo. Ani ona však nebyla uvězněna a po výslechu
se s otcem opět vrátila do Studené. My, kdo jsme tuto
dobu nezažili, si můžeme pouze domýšlet, v jakém
strachu a napětí musela Javořická v těchto těžkých
válečných dnech žít.
Na sklonku války dorazilo do Studené a některých
okolních vsí německé vojsko. U Javořické v domě se
ubytovali dva poddůstojníci na celých osm týdnů a rodina jim musela postoupit hned dva pokoje. Zatímco
nejprve jejich přítomnost vzbuzovala v Zezulkově
rodině strach, v posledních dnech války, kdy bylo
patrné, že Němci válku prohrávají, již strach z těchto
vojáků téměř zcela vymizel. Byť se oba poddůstojníci
údajně chovali celkem slušně, zásadová Javořická oba
vojáky ignorovala a vůbec se s nimi nebavila. Nutné
je však dodat, že stejně neznala německý jazyk.
Svého manžela a dceru však opakovaně napomínala,
když si snad s těmito nezvanými hosty povídali. Na
sklonku války již jeden z poddůstojníků pouze chodil
po Zezulkově domě se sklopenou hlavou a lamentovat slovy „Alles kaput – alles kaput!“. Javořické dcera

Václava mu prý dokonce beze strachu vyčítala nacistické zločiny.
Největší strach studenských obyvatel však měl
teprve přijít. Bylo to tehdy, když němečtí vojáci
opouštěli Studenou a i další německé jednotky prchaly přes naši obec před Rudou armádou. Nikdo
z občanů samozřejmě nevěděl, co zde němečtí vojáci
udělají. Pro případ, že by došlo ke střelbě, prchaly
matky s dětmi do okolních vsí. Mnoho lidí rovněž
vyhledalo úkryty v lesích. Celou noc z 8. na 9. května
jezdili vojáci přes obec. Javořická zůstala se svou rodinou doma a skrze škvíry ve vratech pozorovali, jak
po silnici jezdí německá auta, dokud vše neutichlo
a z celé rodiny Zezulkovy i ostatních studenských
obyvatel spadla ta hrozná tíž.
Po osvobození naší obce se u Javořické doma
ubytovali rovněž sovětští vojáci, ale ani ti zde naštěstí
nezpůsobili žádnou škodu, ani nikomu neublížili.
Vše tedy nasvědčovalo tomu, že si Vlasta Javořická
prožila své nejtěžší životní chvíle a vše se bude ubírat
již lepším směrem. Že však zdání může leckdy klamat, se přesvědčíme již v dalším pokračování.

-4ukázalo jako podstatný problém již krátce po druhé
světové válce. Dalším pomyslným hřebem do rakve,
kterou pomalu nastupující nové poměry Zezulkovým
připravovaly, se pak stal v roce 1945 sňatek nejmladší
dcery Václavy, se „západním“ leteckým důstojníkem
Janem Klánem.
Dne 25. února 1948 došlo ke známému
„Vítěznému únoru“, tedy k uchopení politické moci
v naší zemi komunistickou stranou. Od té doby již
samozřejmě nesměla Javořická vydávat knihy s definitivní platností. Mimo jiné důvody k tomu, aby
byla její tvorba zcela zakázána, přispěl i dopis Josifu
Vissarionoviči Stalinovi, o kterém byla řeč již v minulé kapitole.
Javořická se v té době dostala do postavení „nepracující“ osoby – katoličky, manželky ředitele kapitalistické továrny a spolumajitelky soukromého
hospodářství, což samozřejmě znamenalo totální
konec její oficiální spisovatelské činnosti a od té
doby mohla psát již pouze „do šuplíku“. Spisovatelka
byla také od válečných let autorkou obecní kroniky
a i tato činnost jí byla pochopitelně po „Vítězném
únoru“ odebrána. Zajímavé je, že ještě celý rok psala
kroniku neoficiálně doma v soukromí, ale v roce
12
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1949 již na tuto činnost rezignovala. „…ne – není
možno pokračovat, vzdávám se dalšího psaní kroniky“ – těmito emotivními slovy uzavřela svou obecní
kroniku v květnu 1949.
Rok 1948 byl pochopitelně milníkem i pro
působení jejího manžela Františka Zezulky v továrně
na masné produkty ve Studené. Rodina Satrapova
byla z vedení podniku odstavena již 26. února 1948
a továrník Satrapa spáchal 17. dubna téhož roku
sebevraždu. František Zezulka v továrně pracoval
sice až do 26. února 1949, ale již v nižší funkci. Byl
však pro továrnu příliš důležitým mužem, než aby si
nové vedení mohlo dovolit odstavit jej ze dne na den,
jako tomu učinili v případě majitele Jana Satrapy.
Dokonce se jej pokoušeli získat na svou stranu, s tím,
že by v továrně zůstal ve vedení výroby, ale Zezulka
tuto nabídku odmítl, jelikož nechtěl jít s dělníky proti
svému dlouholetému kolegovi a zaměstnavateli.
Ani těmito patáliemi však krušné časy rodiny
Zezulkovy neskončily. Na další postihy, komplikace
a problémy, které tato rodina zažívala po roce 1948,
se však zaměříme až v dalším pokračování našeho
povídání o Vlastě Javořické.
tep studenska

... pokračování ze strany 10

Sportovní dopoledne – 1. stupeň

Podstatné
úpravy
školního prostředí probíhají většinou
o hlavních prázdninách, přesto
jsme některé opravy provedli už
v uplynulém pololetí, např. výměnu starého varného kotle ve školní kuchyni, vybílení školní jídelny
a přilehlých prostor a obnovení
čar v tělocvičně školy. Dokončili
jsme také druhou etapu výměny
počítačů v počítačové učebně.

Ve zbylých měsících školního roku nás čeká příprava žáků na přijímací zkoušky, zápis do 1. třídy ZŠ,
projektové dny s Policií České republiky a Ukliďme
Česko, Zdravá 5, návštěvy Knihovny V. Javořické,
školní výlety a další aktivity. Těšíme se na ně.
Krásné jaro vám za všechny zaměstnance základní
školy přeje
Třída baví třídu – skvělí moderátoři

Třída baví třídu – závěrečná píseň deváťáků

Mgr. Jitka Bučinová

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy
Studená, okres Jindřichův Hradec
po dohodě se zřizovatelem oznamuje, že

zápis do prvních tříd
pro školní rok 2019/2020
se uskuteční

ve čtvrtek 4. dubna 2019
od 14.00 do 16.00 hodin.
Třída baví třídu – devítka tancuje

K zápisu se dostaví děti narozené v období
od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 včetně těch,
kterým byl odložen začátek povinné školní
docházky o jeden rok.
K zápisu přineste s sebou rodný list dítěte
a občanský průkaz rodiče.
Mgr. Jitka Bučinová
ředitelka MŠ a ZŠ Studená

Třída baví třídu – scénka osmáků

březen 2019
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Co nového ve školce?
Školní rok jsme zahájili se zcela obsazenými třemi třídami. Jednotlivé třídy zůstaly podle věku smíšené. Začátek roku pro nové děti proběhl velice klidně, protože hodně dětí přišlo do třídy ke svým sourozencům nebo blízkým kamarádům.
V podzimních měsících ukončila v prostorách naší školky provoz místní knihovna a nám se
naskytla příležitost využívat tento
prostor k našim účelům (nácvik
s dětmi na vystoupení, divadelní
představení, fotografování, vyšetření zraku, akce pro rodiče s dětmi, dále zde máme místnost pro
uložení vzdělávacích a výtvarně-pracovních materiálů). Tyto
místnosti jsme si upravili podle
svých potřeb a možností.
Zpestřením vzdělávání dětí bývají návštěvy různých divadelních
spolků, ale i akce mateřské školy.
Mezi ně patří: vánoční trhy, příchod Mikuláše a čerta, výlet do
kina v Počátkách, výroba přání
spojená s návštěvou DPS (dům
s pečovatelskou službou), prohlídka místního kostela, vánoční
besídky, Ježíšek ve školce a dětský
karneval v Jilmu. Zimní měsíce
letos dětem přály, a tak jsme měli
možnost hojně využívat školní
zahradu k zimním radovánkám.
V průběhu celého školního roku

s dětmi připravujeme i programy
pro veřejnost, např. vánoční koncert, MDŽ, výroční schůze, vítání
občánků, setkání důchodců.
Nový rok jsme zahájili kurzem
„Děti do bruslí“ a umožnili jsme
dětem vyšetření zraku. Prvního února oslavila mateřská škola 40. výročí svého otevření. Při
této příležitosti plánujeme na
6. 6. 2019 „Den otevřených dveří“
s programem.
Měsíc březen je ve znamení knihy, proto jsme s dětmi navštívili
novou místní knihovnu. V tomto měsíci se slaví svátek všech
žen, a tak popřejeme a zazpíváme
s dětmi i babičkám v DPS. Dále
nás čeká již tradiční rozloučení se
zimou – vynášení Morany.
Kdo má chuť,
může se s námi
přijít rozloučit
se zimou.

do základní školy, na který děti
v průběhu celého roku připravujeme. Nevynecháme ani čarodějnické dopoledne ve školce.
V květnu oslavíme s maminkami jejich svátek, proběhne zápis
v mateřské škole na nový školní
rok, zahájíme kurz plavání a vyrazíme na výlet do Zooparku Na
Hrádečku.
Po slavnostním výročí naší školky nám zbývá rozloučení s předškoláky. O veškerých plánovaných
akcích vás budeme informovat formou plakátů a místního rozhlasu.
Na závěr bychom chtěli poděkovat paní Zámostné za hezky
připravený program v kostele,
panu Kořínkovi a panu Bílkovi
za finanční dary pro děti a všem
sponzorům, kteří nás podpořili
finančně i materiálně při organizaci karnevalu.
Mnoho slunečných dnů a všeho
dobrého vám všem přeje
kolektiv mateřské školy.

Předškoláky
čeká v měsíci
dubnu zápis

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy
Studená, okres Jindřichův Hradec po dohodě
se zřizovatelem oznamuje, že

zápis do mateřské školy
pro školní rok 2019/2020
se uskuteční ve dnech

13. a 14. května 2019
od 12.30 do 15.30 hodin.
Mgr. Jitka Bučinová
ředitelka MŠ a ZŠ Studená
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Knihovna Vlasty Javořické
Informace z knihovny
Ráda bych vás opět pozvala na akce, které knihovna plánuje uspořádat. Některé budou v komunitním centru, ale může se stát, že některá bude v novém multifunkčním sále na obecním úřadě, čtěte vždy
pozorně plakátky k jednotlivým akcím.
Noc s Andersenem letos proběhne v pátek 5. 4. 2019. Přihlášky
budou k vyzvednutí v knihovně
během března, je to akce pro děti
1.– 5. třídy ZŠ. Pokud to počasí
dovolí, využijeme i dvora v komunitním centru a kromě her
a čtení si opečeme také špekáčky,
vše bude na přihláškách napsáno.

Fenomén Barbie slaví 60 let
V soboru 9. 3. 2019 se v Komunitním centru ve Studené uskutečnila vernisáž výstavy těchto světoznámých panenek. Svou sbírku
čítající téměř 500 kusů zapůjčila sběratelka Radka Hybášková.
Výstava je tematicky uspořádaná
a jako třešnička nad dortu je zde
k vidění panenka Barbie vydaná
v prvním březnovém týdnu právě
k jejímu 60. výročí. Výstavu můžete navštívit každý všední den od
10:00 do 12:00, od 13:00 do 16:00
a v sobotu od 9:00 do 11:00 až do
30. 3. 2019.

Ve spolupráci se školou a za přispění sdružení rodičů přijede 9. 4.
2019 pro děti 2. – 4. tříd udělat zajímavou besedu spisovatelka Klára Smolíková, více informací o ní
na www.klarasmolikova.cz

Hedvábnou stezkou na motorce Yuki – beseda s cestovatelem
a spisovatelem Petrem Hošťálkem
o cestě na čínské motorce „Yuki“
přes celou Evropu a Asii – 17. 4.
2019 v 17.00 hod. v multifunkčním sále na obecním úřadě.
Titanik – vyprávění, které vás
přenese do roku 1912, kdy spolu
se slavnými pasažéry a členy posádky nastoupíte na největší loď
své doby. Vyslechnete skutečný
příběh postavený na výpovědích
a životopisech přeživších, podpořený novými objevy a skutečnými
záběry lodě – 26. 4. 2019 v 17.00
hod. přednáškový sál komunitního centra, přednášet bude spisovatelka a lektorka Bc. Dana Šimková.
Soňa Jírová

Výběr nových titulů v knihovně

Pro mládež

Nové knihy lze najít na stránkách obce pod knihovnou, on-line katalog – Seznamy a novinky: http://online.knih-stu.cz/

Čarovní jednorožci. Kouzelný
les – Zanna Davidson; Deník malého poseroutky. Radosti zimy
– Jeff Kinney; Ema a kouzelná
kniha – Petra Braunová; Léto na
vodě – Petra Martišková; Pod
palbou přežil jsem Pearl Harbor,
1941 – Lauren Tarshis; Táta za
všechny prachy – David Walliams;
Vědí draci o legraci? – Daniela
Krolupperová; Ztřeštěný dům na
stromě. 52 pater – Andy Griffiths.

Naučná literatura

Duch znojemských katakomb
– Vlastimil Vondruška; Kořist –
Wilbur A. Smith, Tom Harper;
Království meče – František
Niedl; Let – Sergej Lojko; Malé
temné lži – Sharon J. Bolton; Na
dně – Rachel Caine; Než jsme
byly tvoje – Lisa Wingate; Podraz
– Sandra Brown; Psí poslání: žádný pes tu není jen tak – W. Bruce
Cameron; Synové člověka: islandská krimi – Arnaldur Indridason;
Špatná dcera – Joy Fielding; Věř
mi – J. P. Delaney.

Druhý mozek: naše pocity, rozhodování, zdraví a pohoda procházejí střevem – Guinness World
Records 2018; Labyrint pohybu –
Renata Červenková, Pavel Kolář;
Vaříme s láskou, jíme s chutí –
Květa Korečková.

březen 2019
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Sdílení
Velikonoční jarmark na zámku
v Telči opět podpoří hospic
Dobročinný jarmark pořádá obecně prospěšná
společnost Sdílení ve spolupráci se Státním zámkem Telč a Městem Telč. Bude se konat na Bílou sobotu, 20. 4. 2019 od 10 do 16 hodin na telčském
zámku.
Během celého dne bude možné
zakoupit rukodělné výrobky, dát
si výborný mošt a další občerstvení, prohlédnout si dravce v zámecké zahradě a užít si krásnou
velikonoční atmosféru. Ve 14 hodin vystoupí oblíbený folklórní

soubor Krahuláček. Po celý den se
můžete informovat o zdravotních
a sociálních službách nabízených
Sdílením nebo přispět na jejich
provoz.
Jana Bělíková, Sdílení o. p. s.

Služby Sdílení jsou zde i pro občany
Studené a okolí
Sdílení o. p. s. poskytuje sociální a zdravotní služby nejen v Telči, ale
i v okolí do 20 km, tedy i na Studensku. V roce 2018 využily tyto služby stovky lidí jak z jižních Čech, tak z Vysočiny.
Pro občany Studenska jsou mj. za podpory Obce
Studená k dispozici tyto služby: mobilní hospicová
péče, ambulantní i terénní odborné sociální poradenství a půjčovna pomůcek. Mobilní hospicová
péče pomohla v loňském roce 50 rodinám, které se
chtěly postarat o svého blízkého umírajícího a prožily zbývající vzácný čas spolu doma. Do naší poradny si přišlo pro radu 1 094 klientů a dalších 168
poradenství bylo poskytnuto terénní formou v domácnostech klientů. V půjčovně bylo zapůjčeno 320
zdravotních a kompenzačních pomůcek. Veškeré informace vám rádi poskytneme na telefonním čísle
777 574 975.

KADEŘNICTVÍ
Na Šibené 536 (nad optikou), Studená

tel.: 728 837 452
Facebook: Kadeřnictví Lucie Kaštánková
Stříhání dámské, pánské, dětské.
Svatební a společenské účesy.
Nové techniky barvení, stříhání.

Mobilní hospicová péče funguje hlavně díky darům
nadací, firem a jednotlivců. Podpořit ji můžete zasláním daru na účet veřejné sbírky 100011997/7940.
Mockrát děkujeme všem dárcům, kteří ve vánočním
čase podpořili naši činnost a pomáhají nám tak pomáhat i v roce 2019.
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Bezbariérový přístup.
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Jana Bělíková, Sdílení o. p. s.

Pracovní doba:
dle objednání na tel.: 728 837 452

tep studenska

Co jste hasiči, co jste dělali...
Požární útok v Jindřichohradecké
hasičské lize
Milí čtenáři, často čtete články o hasičích a jejich sportu. V tomto
článku vás seznámíme s požárním útokem. V našem okolí se dlouhé
roky běhá způsob nazývaný „rozhazovaná“.
V roce 2014 se několik družstev
z okolí domluvilo, že na tento způsob útoku založí Jindřichohradeckou hasičskou ligu (JHHL). Skládá se z jedenácti kol pořádaných
jednotlivými týmy. Každé kolo
se skládá ze dvou útoků, jednoho
o body a druhého o věcné ceny
sponzorů. Na konci sezóny je vyhlášení, kde se ocení družstva podle součtu bodů.

Požární útok muži
Po výstřelu vybíhá ze startovní
čáry sedm závodníků k základně, kde je nastartovaná stříkačka
(mašina) a ostatní vybavení. Košař a savicář sešroubují dvě savice
a koš a připojí na stříkačku. V našem stylu strojník z kádě vodu
saje pomocí mašiny, po nasátí
přepne páku a tlačí vodu k terčům pomocí hadicového vedení. Hadicové vedení se skládá ze
dvou širších hadic B, rozdělovače
a čtyř užších hadic C. Hadice jsou
na základně smotané v kotoučích
a musí být rozhozeny mimo základnu po trati, která měří 70 m.
Béčkař rozhodí a spojí hadice B
a zapojí do mašiny. Rozdělovačník za běhu připojí na konec hadic B rozdělovač, do něj pak levé
a pravé hadice C. Proudaři spojí
hadice C a nakonec zapojí proudnice. Poté sestříknou terče.

Zleva – rozdělovač, sací koš, proudnice, hadice C, hadice B

Jindřichohradecká
hasičská liga

Požární útok ženy
U žen je jediný rozdíl v postavení hadic. Mají je rozložené na
základně. Celé vedení spojí na ní
a poté roztahují směrem k terčům.
Miroslav Švehla, SDH Horní Pole,
Vojtěch Doležel, SDH Studená

Výstup na
Čeloudův kopec
Již podvanácté se konal silvestrovský výstup na Čeloudův vršek u Heřmanče, organizovaný
SDH Maršov a OÚ Heřmaneč.
Po přivítání přítomných maršovským ponocným, v němž připomněl výročí vzniku republiky,
začal zpívat sólový zpěvák Vojtěch Bartošek oblíbenou píseň
prezidenta T. G. M. „Ach synku,
synku...“ a všichni účastníci se
k němu sborově přidali. Vzhledem k příznivému počasí byla
účast hojná a nálada radostná.
Miloslav Zahálka
Starosta SDH Maršov

březen 2019
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Silvestrovský pozdrav maršovského ponocného v roce 2018
Dívám se na vás a mám radost,
že jsme se tu zas sešli,
vždyť život bez přátel by nestál za zlámanou grešli.
Letos bylo opět sucho, pro farmáře důvod k zlosti,
nás všech se týkaly dvoje volby
a dvě historické události.
Konec první velké války slavil celý svět,
mnoho lidí nosilo v klopě
vlčího máku květ.
Je to symbol legionářů, vzpomínka na ně žije mezi
náma,
zasloužili se o vznik naší republiky
a ta je teď už stará dáma.
Masaryk věřil, že jeho úsilí o vznik státu historie
zúročí
a měl pravdu,
jeho republika slaví své sté výročí.
Mnohem starší, než je ona, jsou dobrovolní hasiči,
při neštěstích i oslavách
byli vždycky na špici.
Hasiči veteráni v Maršově stále drží spolu,
oslavili sto let republiky
a 115 let svého sboru.
Novým znakem a fasádou zvelebili zbrojnici
a k pomníku padlých ve válce
položili kytici.
Pro hasiče heřmanečské není trénink na soutěže
žádnou velkou přítěží,
a tak v Pelhřimovské hasičské lize
letos opět vítězí.
Ať tedy i v příštím roce máme všichni, nejen hasiči,
občas důvod k radosti,
berme život pozitivně, pusťme z hlavy starosti.

Sport
Studenská patnáctka
Dne 2. 2. 2019 se uskutečnil již 51. ročník tradičních závodů na lyžích v klasické technice, který je
součástí poháru „Běžce Vysočiny“.
Zúčastnilo se ho 51 lyžařů v patnácti kategoriích.
Startovalo se na upravené trati mezi Horním Polem a Klátovcem.
Velké poděkování patří p. Bohuslavu Novákovi
a jeho manželce a samozřejmě všem organizátorům
závodu.

Pavel Tichý
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Výsledky:
Hlavní závod
1. Michal Reich (H. Světlá) 1:03:42,5
Muži 40 – 49 let (15 km)

5. Kamil Kadlec (N. Bystřice) +11:19
7. Viktor Havel (J. Hradec) +27:59
8. Roman Háva (Studená) +31:32

Muži 20 – 29 let (15 km)
Ženy nad 45 let (5 km)

1. Jan Pechek (Částkovice) 1:04:28
1. Vladimíra Lišková (H. Brod) 33:31
2. Vilma Dvořáková (J. Hradec) +1:33

Ženy 20 – 34 let (5 km)

1. Zdenka Němcová (H. Cerekev) 27:52

Juniorky (5 km)

1. Šárka Čejková (Batelov) 30:04

Žákyně 10 – 13 let (3 km)
Žákyně 7 – 9 let (600 m)

1. Ella Fortelná (Jihlava) 17:24
2. Tereza Dvořáková (J. Hradec) +1:47
1. Hana Molvová (Jihlava) 6:37
1. Václav Havlis (J. Hradec) 53:10

Muži nad 70 let (10 km)

2. Pavel Dvořák (K. Radouň) +3:07
3. Karel Neužil (Lodhéřov) +20:38

Muži 60 – 69 let (10 km)

1. Vladimír Pechek (Vlásenice) 46:11
1. Josef Smetana (Třešť) 43:28

Muži 50 – 59 let (10 km)

4. Martin Dvořák (Radouňka) +6:33
5. Luboš Buzek (Kunžak) +7:30
7. Richard Stoupenec (Dačice) +9:09

Muži domácí (5 km)

1. Otakar Němec (Studená) 37:56

Dorostenci (5 km)

1. Michal Štěpán (Počátky) 30:00

Žáci 10 – 13 let (3 km)

1. Jan Molva (Jihlava) 18:33
2. Filip Novák (Dačice) +3:39

Žáci 7 – 9 let (600 m)

1. Václav Křížek (Jihlava) 6:45

Chlapci 4 – 6 let (300 m)

1. Karel Křížek (Jihlava) 5:44

Vánoční nohejbalový turnaj trojic
ve Studené
Tradiční turnaj v netradičním termínu – tak by se dal stručně charakterizovat Vánoční nohejbalový turnaj trojic Nohejbalového oddílu TJ Studená, jenž se každoročně koná na Boží hod vánoční. V úterý
25. 12. 2018 se ve školní tělocvičně ZŠ Studená sešlo celkem 8 trojic
z širého okolí.
Kromě domácích formací, TJ
Studená, Navrc Team, Krasňák
Team a Vejmělek Team, se zde
představily také týmy Jihlávky,
Kunžaku, Rapidu JH a Plzeňky
JH. Osm týmů bylo rozlosováno do dvou čtyřčlenných skupin
A a B, kde skupinu A bez ztráty
setu ovládla formace TJ Studená
a skupinu B stejně suverénním
způsobem NK Jihlávka. Oba vítězové skupin se i přes nástrahy
čtvrtfinále a semifinále nakonec
střetli ve finále, kde tak došlo na
březen 2019

souboj jediných doposud neporažených týmů. Šťastnější trojicí
a vítězi turnaje se po vítězství 2:0
nakonec stalo domácí družstvo
Studené ve složení Ondřej Dokulil – Vilém Novák – Petr Adamec.
Druhé místo obsadil tým NK
Jihlávka ve složení Zdeněk Březina ml. – Miroslav Plíhal – Radek
Soukal a v jindřichohradeckém
derby o bronz se nakonec po vítězství nad Plzeňkou JH radoval Rapid JH. Všichni zúčastnění
obdrželi věcné ceny, za což patří

dík sponzorům. Největší uznání
však zaslouží Jiří Vejmělek, patron
a organizátor celé akce. Nohejbalisté všem přejí hodně zdraví
a úspěchů v novém roce.
Zdeněk Březina
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Novoroční nohejbalový turnaj trojic
ve Studené
Ne na dlouho ulehl nohejbal ve Studené k zimnímu spánku, bez jednoho dne přesně na měsíc. Dne 26. 1. 2019 byla v tělocvičně ZŠ Studená Novoročním turnajem trojic zahájena nová nohejbalová sezóna.
Tradiční turnaj, jenž se ve Studené s drobnými přestávkami
koná již od roku 2008, se těšil z již
desátého uskutečněného ročníku.
Na tuto jubilejní akci se přihlásilo celkem sedm týmů z širšího
okolí. Kromě domácích sestav TJ
Studená a NoKaBra se zde představily formace Mrákotína, Dobré
Vody, Skrýchova, Janštejna a obhájců z Jihlávky. Turnaj hraný systémem každý s každým nakonec
bez jediné porážky ovládl tým
NK Jihlávka ve složení Zdeněk
Březina ml. – Vladimír Skála –
Radek Soukal, jenž za sebou na

stříbrné pozici ponechal trojici
Mrákotína, Pavel Neyman – Roman Hána – Jan Kročil. Alespoň
jedna medaile přece jen zůstala
doma, když bronz pro
domácí barvy vybojoval tým TJ Studená ve
složení Vilém Novák
– Zdeněk Mayer – Jan
Stránský – Rostislav
Zbránek. Jihlávečtí se
z vítězství na tomto
turnaji radovali v historii již posedmé, čímž
vylepšili svůj už tak
rekordní zápis. Všich-

ni zúčastnění obdrželi věcné ceny,
za což patří dík sponzorům. Speciální poděkování pak patří pořadatelům, Vilému Novákovi s Jaroslavem Nosilem, kteří celou akci
zorganizovali. Nohejbalu ve Studené Zdar!
Zdeněk Březina

Tenisový oddíl informuje:
Dne 1. 3. 2019 proběhla v přednáškovém sále Komunitního centra
ve Studené volební valná hromada Tělocvičné jednoty tenisového
oddílu Studená. Valné hromady se zúčastnilo 12 z celkového počtu
13 zletilých členů (a 7 z celkového počtu 12 nezletilých členů.) Valná
hromada byla tedy usnášeníschopná.
Po zhodnocení loňského roku
a přivítání nových členů volila
valná hromada nové zastupitele
– zvolila pětičlenný výbor ve složení:
starosta – Miroslav Brada ml.
místostarosta – Aleš Brada
jednatel – František Podhrázský
hospodář – Luboš Severa
kronikář – Miroslav Brada st.
a člena pověřeného kontrolou –
Pavla Kybu.
Valná hromada schválila návrh
plánu činnosti na příští období
– údržbu sportovního areálu, trénování dětí a mládeže, uspořádání tří turnajů:
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–

29. 6. 2019 Turnaj čtyřher
O pohár starosty (s účastí
oddílů z Dačic, Č. Velenic, Č.
Budějovic) – kurty Studená
– 31. 8. 2019 Turnaj čtyřher –
oddílový – kurty Studená
– 30. 11. 2019 Turnaj dětský
– Mikulášský (II. ročník –
tělocvična ZŠ)
Pro rostoucí zájem, zejména
mezi dětmi, o „Bílý sport“ ve Studené se shodl výbor na rozdělení
dětských tréninků takto:
– pátek 16:00 – 18:00 mládež
(Pavlína Podhrázská)
– neděle 10:30 – 12:00 dorost
(Aleš a Miroslav Bradovi)

Protože plánované náklady na
provoz a činnost oddílu budou
pravděpodobně, z důvodů navýšení členské základny a větší
úpravy jednoho z kurtů, o něco
vyšší, než je obvyklé, odhlasovala
VH také navýšení oddílových příspěvků.

tep studenska

Dále Fr. Podhrázský informoval o podání „Žádosti o dotaci na
podporu sportu dětí“ na Jihočeský kraj, kterou v případě kladného vyřízení pomůže dofinancovat
obec Studená (zastupitelům obce
děkujeme za finanční podporu
oddílu i za případné dofinancování programu trénování dětí
a mládeže).

Poděkování
Výkonný výbor TJ Studená z. s. by touto cestou chtěl poděkovat
všem, kteří se podíleli na přípravách každoročního sportovního
plesu.
Děkuje též všem sponzorům, bez nichž by
tombola na tomto plese nebyla tak bohatá.
A samozřejmě dík patří
i všem, kteří si přišli na
tento ples zatančit a pobavit se.

Nakonec proběhla krátká diskuze s tenisovou tématikou.
Závěrem: jelikož jsou tréninky dětí v plném proudu, přizvali jsme na páteční trénink (8. 3.)
také rodiče, aby viděli pokroky
svých ratolestí a také proto, aby se
dozvěděli oddílové novinky.

Ještě jednou díky všem.

Další info o činnosti tenisového
oddílu v příštím tepu.

Irena Píšanová
TJ Studená z. s.

František Podhrázský
za tenisový oddíl ve Studené

Ze silvestrovského pochodu na vrchol
Javořice 2018
Již 21 let je pro mnohé každoroční silvestrovskou tradicí společný
výstup na vrchol Javořice. Akce, jejíž první ročníky byly pořádány
pouze nadšenými členy Klubu českých turistů, se v následujících letech rozrostla do přímo davového řádění. Na tento 837 m n. m. vysoký nejvyšší vrchol Českomoravské vrchoviny stoupají lidé z okolních
i vzdálenějších obcí za každého počasí. Sníh nebo mráz nikomu nevadí. K pořadatelům výstupu se během let ke KČT přidala obec Studená a městys Mrákotín. S organizací a materiálním zajištěním vypomáhají dobrovolní hasiči ze Studené a Horního Pole.
V neděli 30. 12. bylo počasí, že by
psa ven nevyhnal. Vítr svištěl a padaly sněhové vločky. Na pohodový
výlet na Javořici to nevypadalo.
Nicméně jaké bylo příjemné
překvapení, když jsme se 31. 12.
probudili do bílého slunečného
rána. Počasí jak vymalované. Nezbývalo než se těšit na příjemně
strávený den.
Oficiální start ze Studené, který
byl v 10 hodin od domu Vlasty

březen 2019

Javořické, proběhl za účasti přímého zakladatele tohoto výstupu – PaedDr. Antonína Fučíka.
Postupně se začali trousit rodiny
s dětmi i ostřílení turisté. Přesně
v 10:00 vypálil starosta Studené
Ing. Zdeněk Med ze startovní pistole, tím byl výstup zahájen. Hlouček lidí se vydal směrem k Javořici. Cestou jsme ještě navštívili
studenský hřbitov, kde zástupci
obce položili na hrob Vlasty Javořické květiny. Většina lidí vyrážela

pěšky již ze Studené, já se synem
jsem se přidala k panu starostovi
a jeho ženě a autem jsme se trochu
přiblížili k vrcholu do vesničky
Světlá. Parkoviště byla připravena
na dvou loukách před vsí. Byla neskutečně plná. Davy lidí se valily
směrem k Javořici. Krásné počasí
vytáhlo ven snad každého. Cesta
byla pěkně umrzlá, zasypaná sněhem a sluníčko nás pálilo do zad.
Naší další zastávkou byla Studánka Páně. Zde jsme se osvěžili pramenitou průzračnou vodou před závěrečným prudkým
stoupáním k vrcholu. Čekala nás
opravdu nejtěžší část výstupu po
klikaté silničce až k vysílači. I když
byla silnice trochu posypaná štěrkem, neskutečně to klouzalo. Potkávali jsme lidi, kteří se již vraceli
z vrcholu Javořice. Rodince s dětmi na sáňkách uklouzaná cesta
opravdu nevadila. Cyklisté na tom
byli již o něco hůře. Kdo se na sil-
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nici necítil bezpečně, šel raději po
kraji lesa nebo příkopem. Jak jsme
se blížili k cíli, houstl provoz. Nakonec se před námi vyloupl sluncem ozářený vysílač Javořice. Ještě
jsme cestou za sebe udělali čárky
do sčítacího archu. Aby se dalo
orientačně spočítat, kolik lidí bylo
tento Silvestr na vrcholu. V tomto
ročníku lidé do archů udělali 5 560
čárek. Opravdu úctyhodná účast.
Pod vysílačem dav lidí pohltil
mého syna a já mohla jen doufat, že ho zase vyplivne. Marně
jsem přemýšlela, jestli ho najdu
u ohniště, kde si lidé opékali buřty, u fronty na pamětní knoflíky,
u aparatury připravené k projevu,
u fronty na teplý čaj nebo u hasičské polní kuchyně, z níž se linula vůně klobásek. Nakonec jsem
ho našla u ohniště, jak se baví se
svým dědou, který se zde staral

o to, aby oheň nevyhasl. Spokojeně jedl tatranku, kterou každý zájemce dostal společně s pamětním
knoflíkem.
Vypili jsme několik teplých čajů,
pozdravili se s přáteli a čekali jsme
na půl jednou, až začnou projevy.
Ve 12:30 popřáli lidem do nového
roku 2019 starostové z okolních
i vzdálenějších obcí, zástupci Klubu českých turistů i členové Parlamentu ČR. Všude vládla dobrá
nálada.
Po společném přípitku jsme se
vydali na zpáteční cestu. Cesta
z kopce dolů rychle uběhla.
Moc děkuji za takto krásně strávený Silvestr a myslím, že se můžeme těšit na ten příští určitě zase
s větší účastí.
Martina Svobodová

Spolky
STUDENSKÝ ČTYŘLÍSTEK ŽIJE!
Jeden únorový pátek náš spolek uspořádal v komunitním centru
„Večer pro ženy“. Nad naše očekávání jsme do poslední židle naplnily podkrovní galerii.
Povídaly jsme si o ruské kosmetice TIANDE, lymfatickém
systému a bezesporu největším
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zpestřením byla módní přehlídka
oblečení značky STROMLI a kabelek GALAJANA. Rády bychom
všem poděkovaly za skvělou atmosféru
a super akci.
Ten, kdo si to
s námi užil,
se může těšit
8. 11. 2019 na
další pokračování.

Co dalšího plánujeme
v tomto roce?
Začneme v dubnu velikonočním tvořením a budeme pokračovat „Oslavou čarodějnic“. V květnu nás čeká „Skřítek Neposeda“,
v červnu ukončíme školní rok
výletem do lanového centra ve
Lhotce. Nebudeme zahálet ani
o letních prázdninách a navštíví
nás „Kino na kolečkách“. Na podzim nás čeká tradiční „Dýňování“ a workshop pro tvořivé ruce.
Poslední plánovanou akcí tohoto
roku budou adventní trhy.

tep studenska

Novinka!
Ve vestibulu komunitního centra bude již brzy umístěna nepřehlédnutelná schránka, kam
můžete vhazovat (i anonymně)
připomínky a hlavně nápady na
další využití prostor tohoto centra.
O všech akcích vás budeme informovat pomocí našeho facebooku a plakátků.
Těšíme se na setkání s vámi.
Studenský Čtyřlístek

Klubíčko – dětský klub pro rodiče a děti ve Studené
Od ledna letošního roku funguje dětský klub pro rodiče s dětmi do
tří let věku. Klub se koná každý pátek od 9:30 v 1. patře Komunitního
centra ve Studené.
První půlhodina je řízená. Rodiče s dětmi říkají různé říkanky
s ukazováním, písničky a tanečky.
Zaměřujeme se na jemnou motoriku dětí a také psychomotorický
vývoj a sociální rozvoj dítěte. Po
této části nastává čas hraní a svačiny. V přilehlých prostorách je
možnost uvařit si kávu či čaj,
připravit svačinku pro děti nebo
ji tepelně upravit v mikrovlnné
troubě. K dispozici máme spoustu hraček od maminek, kterým
se jich doma nahromadilo velké
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množství. Tímto bych jim chtěla velice poděkovat, že poskytly
Klubíčku zdravý základ pro hraní.
Máme za sebou také první tvořivou dílnu na téma „masopust“
(viz foto) a máme v plánu v těchto
aktivitách pokračovat. Další dílnička se uskuteční v pátek 5. 4. na
téma „jaro“. Velice rádi přivítáme
v Klubíčku každého, kdo má chuť
si užít společně zábavné dopoledne. Těšíme se.
Mgr. Šárka Švorcová
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Cvičení s kočárkem ve Studené
Jste na mateřské, ale zároveň se chcete hýbat a něco dělat pro své
tělo? Pojďte s námi na tak trochu jinou procházku.
Základem cvičení s kočárkem
je dynamická chůze s kočárkem,
která je odborníky považovaná
za nejpřirozenější a nejefektivnější druh pohybu, o to více pro
maminky po porodu. Kombinujeme sportovní chůzi s kočárkem
s kardio cviky, které jsou úzce
zaměřené na problematické partie většiny žen. Jedná se hlavně
o oblast břicha, hýždí, stehen
a paží. Jde zkrátka o jedinečný
druh cvičení, u kterého může

maminka hubnout, zpevňovat své
tělo, a to vše za přítomnosti svého
děťátka v kočárku či na odrážedle.
Výhodou tohoto cvičení je, že
maminka nemusí shánět hlídání
a zároveň jde svému dítěti příkladem. Děti tak vnímají, že hýbat se
je normální a sport tak patří ke
každodenní činnosti. Další pozitivní vliv má také na psychiku
maminky. Už po pár hodinách
máte lepší pocit sama ze sebe, ale
také získáváte možnost navazovat

kontakty v kolektivu žen na mateřské dovolené. Prostě a jednoduše, díky cvičení s kočárkem se
maminky cítí lépe, vypadají lépe
a jsou celkově spokojenější.
Cvičení s kočárkem začíná od
dubna, vyrážíme každé úterý
a čtvrtek od 9:30. Sraz je vždy
před ZŠ Studená (u vchodu do
tělocvičny), za nepříznivého počasí se cvičení nekoná. S sebou si
vezměte dostatek pití, svačinku
pro děťátko a nějakou podložku,
na kterou si můžete sednout.
Mgr. Šárka Švorcová

Divadelní spolek Vojan Studená
Myslím, že nebudu daleko od pravdy, když si troufnu tvrdit, že si
každý z nás alespoň jednou za čas rád zajde do divadla. Obzvlášť
dámy rády „provětrají“ společenskou róbu, která mnohdy celý rok
visí ve skříni. Nemusí jít ani o žádnou vyhlášenou profesionální
scénu. Někdy přispěje k dobré zábavě obyčejné ochotnické divadlo.
A právě této činnosti se již několik sezon s láskou věnuje parta
kamarádů nejen ze Studené, kteří
se rádi vrhají na „prkna, co znamenají svět“, v touze pobavit nejen diváky, ale zároveň i sebe. Zahrát divadlo si přijíždějí i nadšenci
z Nové Bystřice a z Jindřichova
Hradce. Doposud naše skupinka
ochotnické divadlo provozovala,
dalo by se říci, jen tak „na divoko“.
A právě to jsme se rozhodli kon-

cem loňského roku změnit a naši
činnost jaksi zlegalizovat. Založili jsme spolek, který byl oficiálně
zapsán v rejstříku spolků ke dni
3. 1. 2019 pod názvem „Divadelní
spolek Vojan Studená“. Zároveň
jsme začali studovat novou divadelní hru. Jedná se o komedii ze
současnosti, která diváky určitě
pobaví. Její název zatím nebudeme prozrazovat. Nebráníme
se ani dalším reprízám úspěšné

hry s názvem „Postel pro anděla“, kterou jsme uvedli v loňském
roce. Zatím jsme měli to štěstí
vystupovat pokaždé pro plný sál,
což u naší první hry „Dívčí válka“ znamenalo minimálně 1190
diváků a hru „Postel pro anděla“
zhlédlo prozatím 650 diváků. To
doufám svědčí o tom, že se naše
představení lidem líbí. Věříme
tedy, že tak tomu bude i nadále.
Všem přátelům divadla, a nejen
vám, přejeme úspěšný rok 2019
a upřímně se těšíme na setkání s vámi při některém z našich
představení.
Jana Müllerová
za divadelní spolek

Inzerce
Přijmu řidiče nákladního auta Tatra Mix. Pracoviště BKP Beton Horní Bolíkov. Informace na tel.: 602
125 655. Milan Bouda
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Řádková inzerce
I vy můžete využívat ZDARMA umístění řádkové inzerce v Tepu Studenska. Řádková inzerce je omezena počtem 200 znaků. Inzeráty můžete
posílat na email: tep@studena.cz
tep studenska

Tříkrálová sbírka 2019
ve Studené a okolí
První lednový víkend se ve Studené a okolí konala
tradiční Tříkrálová sbírka, která je součástí celostátní veřejné sbírky organizované Českou katolickou
charitou. Do zapečetěných pokladniček mohli lidé
koledníkům vkládat dobrovolný finanční příspěvek
a tím přispět na pomoc lidem v nouzi, především
v našem regionu. Kompletní přehled využití Tříkrálové sbírky je možné nalézt na www.caritas.cz
Letos se v našem regionu do tříkrálovky zapojilo
téměř 80 dětí a 30 dospělých. Díky tomu se nám podařilo dát dohromady přes 30 skupinek a během jednoho dne jsme prošli všechny obce a vesnice farností
Studená, Palupín, Popelín, Olšany i Panské Dubenky.

CELKEM SE VE STUDENÉ A OKOLNÍCH
OBCÍCH VYBRALO: 108 094,- Kč
Tato částka je téměř o 20 000,- Kč víc než loni
a je zároveň nejvyšší v historii koledování u nás!
Děkuji vám, milí králové a vedoucí skupinek, že
se nikdo z vás nezalekl
sněhu, deště ani větru,
Výsledky Tříkrálové sbírky 2019
které nám letos při ko30 172 ,- Kč
STUDENÁ
ledování počasí naděli1 500,- Kč
BÝKOVEC
lo. Vím, že mnozí z vás
717,- Kč
DOUBRAVA
jste mezi koledováním
1 385,- Kč
HORNÍ DVORCE
5 932,- Kč
ZAHRÁDKY
stačili sotva zhltnout
1 070,- Kč
PALUPÍN
oběd, vyměnit mokré
3 160,- Kč
HORNÍ MEZIŘÍČKO
ponožky a už jste obě2 153,- Kč
OLŠANY
tavě pokračovali dál...
4 886,- Kč
HEŘMANEČ
Velmi si toho vážím.
2 152,- Kč
MARŠOV
HORNÍ NĚMČICE

1 440,- Kč

SKRÝCHOV

3 215,- Kč

SUMRAKOV

12 155,- Kč

KALIŠTĚ

2 328,- Kč

HORNÍ BOLÍKOV

4 478,- Kč

HORNÍ POLE

2 121,- Kč

SVĚTLÁ

1 931,- Kč

DOMAŠÍN

1 774,- Kč

PANSKÉ DUBENKY

4 763,- Kč

JILEM

3 892,- Kč

BRANDLÍN

2 033,- Kč

VELKÁ LHOTA

4 999,- Kč

HORNÍ OLEŠNÁ

2 795,- Kč

KLÁTOVEC

1 450,- Kč

POPELÍN

5 593,- Kč
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Obrovský dík také
všem, kterým není lhostejný osud druhých
lidí a přispěli jakoukoli
částkou, kteří nám –
králům – prostě otevřeli nejen dveře, ale i svá
srdce …
Mgr. Magdaléna Zámostná,
koordinátorka TS
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Fotografická soutěž
Čtvero ročních období na Studensku
Studená vyhlašuje fotografickou soutěž na téma: Čtvero ročních období na Studensku. Soutěž bude mít čtyři kategorie: jaro, léto, podzim a zima.
Každý účastník může zaslat
maximálně tři snímky do každé
z kategorií. Celkem tedy dvanáct
fotografií. Účastnit se můžete
s jakoukoliv fotografií pořízenou
v oblasti Studenska, která splňuje
níže uvedené požadavky na kvalitu. Fotky dodávejte v digitální
podobě.
Ze všech zaslaných fotografií
bude uskutečněna výstava v komunitním centru, která se bude
konat v listopadu ku příležitosti
30. výročí „Sametové revoluce“.
Na této výstavě bude mít veřejnost možnost hlasovat o nejkrásnější snímky. Podrobnosti k výstavě budou zveřejněny v dalším
čísle Tepu Studenska.

Ze třech nejlépe hodnocených
fotografií každé kategorie bude
vytištěn měsíční nástěnný kalendář pro rok 2020. Kalendář pak
bude k prodeji na Obecním úřadě
ve Studené.
Každý autor, jehož fotografie
bude součástí kalendáře, obdrží
tento kalendář zdarma. Vítěz každé kategorie získá navíc ještě hodnotnou věcnou cenu.
Podmínky a pravidla fotografické soutěže:
Soutěž bude probíhat
25. března do 18. října 2019.

od

Snímek v digitální podobě
(pouze ve formátu JPG) bude přijat do soutěže pouze, bude-li splňovat tuto podmínku na rozměr:
min. 3500 x 2500 px. Poměr stran
není nutné zachovat. Velikost dat:
min. 2 MB, max. 5 MB.
Kam snímky doručit:
Snímky je možné posílat na
emailovou adresu: obec@ou-stu.cz.
Do emailu uveďte autora fotografií společně s adresou.
Úplné a podrobné znění soutěžních pravidel fotografické soutěže
najdete na webu: www.studena.cz
Těšíme se na vaše zaslané fotografie.

Technická specifikace pro posílání fotografií (snímků):

Ing. Zdeněk Med
starosta obce Studená

Blahopřejeme jubilantům
Významné životní jubileum (80, 85 a více let) oslavili
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v prosinci 2018

v lednu 2019

v únoru 2019

Křížová Ludmila
Švehlová Marie
Chalupská Milada
Geist Karel

Domecká Magdalena
Nováková Miroslava
Němcová Marie
Matoušek Karel
Frühaufová Anežka
Mitasová Božena
Pikalová Libuše
Šteflová Marie

Novák Jaroslav
Kovandová Jaroslava
Kolářík Zdeněk
Nováková Jaroslava
Doudová Jiřina
Snížková Anna
Všohájek Konrád
Adamcová Adéla
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Kam za kulturou a sportem
v březnu, dubnu, květnu i v červnu 2019
březen
29. pátek

Výjezd do divadla

Počátky

Svaz tělesně postižených

11. – 30.

Výstava panenek Barbie

Galerie komunitního centra

Obec Studená

Velikonoční tvoření

Klubovna komunitního centra

Studenský Čtyřlístek

Setkání občanů v důchodovém věku

Jídelna ZŠ

Obec Studená

16. úterý

Taneček s hudbou

Hospoda U Šebestů

Svaz tělesně postižených

17. středa

Beseda s Petrem Hošťálkem o cestě na Hedvábnou stezku

Multifunkční sál obecního
úřadu

Knihovna V. Javořické

19. pátek

Turnaj v šipkách

Hospoda U Šebestů

Gold Darts Studená

26. pátek

Výjezd do divadla

Počátky

Svaz tělesně postižených

Beseda Bc. Dany Šimkové o Titaniku

Obřadní síň

Knihovna V. Javořické

26. pátek

Pálení čarodějnic

Komunitní centrum

Studenský Čtyřlístek

30. úterý

Pálení čarodějnic

V Mlýnské ulici

SK Mlýnská

3. pátek

Ukliďme Česko - Den Země

Studená

ZŠ Studená

4. sobota

Jarní vyjížď ka 2019

Sraz U Šebestů

Veterán spolek

18. sobota

13. ročník Sumrakovského pochodu

Chabravec

19. neděle

Skřítek Neposeda - procházka lesem

duben
12. pátek
13. od 14:00
sobota

26. od 17:00
pátek

květen

neupřesněno

Studenský Čtyřlístek

Májová zábava

Horní Bolíkov

1. sobota

DĚTSKÝ DEN

Za hasičárnou Studená

Obec Studená ve spolupráci s SK Mlýnská, SDH
Studená a dalšími

8. sobota

Turnaj v nohejbale

V Mlýnské ulici

SK Mlýnská

15. sobota

Hasičské závody

Pod vodárnou směr Světlá

SDH Horní Pole

15. sobota

Mezinárodní sraz skútrů Čezeta (pokus o rekord
v počtu zúčastněných – cca 200)

V Mlýnské ulici

SK Mlýnská za podpory
Obce Studená

22. sobota

Výlet do lanového centra

Řásná

Studenský Čtyřlístek

22. sobota

60. ročník fotbalového turnaje Jistuza Cup

Hřiště FK Studená

FK Studená

29. sobota

Turnaj čtyřher O pohár starosty (za účasti oddílů
z Dačic, Č. Velenic a Č. Budějovic)

Tenisové kurty

Tenisový oddíl TJ Sokol
Studená II.

neupřesněno

Hra “Akt”

Horní Bolíkov

neupřesněno

Zájezd na Orlík u Humpolce a do Lipnice nad
Sázavou

Svaz tělesně postižených

neupřesněno

Poutní setkání u památníku sv. Cyrila a Metoděje

Světlá

červen

Děkujeme všem, kteří dodali podklady do tohoto přehledu akcí. Zároveň se omlouváme těm, jejichž akce
zde nejsou. Není to záměr. Je to naopak důvod, jak být příště lépe připraven a rovnou nás kontaktovat a událost nahlásit, aby se v seznamu objevila. Buďte prosím shovívaví, pokud došlo k drobným nesrovnalostem
(např. u jména pořadatele atd.).
Za kulturní výbor Mgr. Ondřej Dokulil

březen 2019
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Vystoupení dětí v DPS
Ve čtvrtek 7. 3. 2019 nám do
DPS ve Studené přišly zpříjemnit den děti z MŠ ze Studené.
Připravily si pro nás vystoupení k MDŽ. Vystoupení bylo
plné písniček a básniček. Na závěr děti rozdaly našim
uživatelkám kytičku a přáníčko.
Děkujeme
Za Pečovatelskou službu Ledax o.p.s. středisko Dačice
Marie Cimbůrková – vedoucí střediska
Eliška Mandátová, DiS. – sociální pracovnice

Z redakce
Přispívat do Tepu Studenska může kdokoliv po dohodě s redakcí zpravodaje. Příspěvky můžete zasílat
na e‑mail: tep@studena.cz
Redakce si vyhrazuje právo krátit dodané příspěvky a nepřijmout je v případě dodání po termínu uzávěrky. Termín přístí uzávěrky je 7. června 2019.
redakce Tepu Studenska

Sladká tečka na konec
Tep Studenska, obecní zpravodaj, vychází 4krát ročně, tisk: Nová tiskárna Pelhřimov, ročník II, číslo 1/2019, vydán 26. března 2019, reg.: MK
ČR E 23479, vydává Obec Studená, IČ: 00247545, náklad 1120 ks, zdarma.
Redakční rada: Libor Svoboda, Pavel Tichý, Mgr. Hana Karpíšková, Mgr. Petr Bartušek, Martina Svobodová – grafika a layout.
Titulní fotografie: Martina Svobodová
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