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1. června 2019
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Životní cesty Vlasty Javořické
Těžká léta padesátá
Václava Zezulková a Jan Klán
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Spolky
Studenský Čtyřlístek, Psí azyl
Divadelní spolek Vojan

20

Sport
TJ Studená, Košíková, Tenis, Fotbal mladší
přípravka, Fotbal muži

Slovo starosty
Ing. Zdeněk Med
starosta obce

Vážení spoluobčané,
naše krajina se po májových deštích zazelenala, blíží se léto a užíváme si delších dnů. Výhled do
okolí se však mění díky kůrovcové
kalamitě a starosti přibývají i obci.
Jak jsem již avizoval, čeká nás re-

konstrukce chodníků a veřejného
osvětlení v Maršově a ve Světlé,
kde proběhne i 1. etapa rekonstrukce vedení vodovodu, a mnoho dalších, méně viditelných záležitostí k řešení.
Ale žijeme nejen starostmi,
v minulých měsících jsme uspořádali tradiční setkání seniorů,
23. května okresní kolo Dopravní
soutěže mladých cyklistů, ve spolupráci s mnohými studenskými
spolky Dětský den a někteří z nás
se zúčastnili i velmi prospěšné
akce Ukliďme Česko. Podrobnosti o těchto akcích včetně fotodokumentace najdete v tomto čísle
Tepu.

24. a 25. května proběhly volby
do Evropského parlamentu a jsem
rád, že více než 33 % z vás dobře
pochopilo jejich důležitost a voleb
se zúčastnilo. Demokraticky jsme
vyjádřili svůj názor a podpořili ty
kandidáty, kteří jej, jak doufáme,
budou prezentovat dále v Evropě.
V příštích letních měsících většinu z nás čeká období dovolených,
a proto mi dovolte popřát vám
jeho úspěšné absolvování, mnoho
zážitků, ale i pohody a odpočinku
a dětem o prázdninách hodně radosti a nabrání sil do dalšího školního roku.
Ing. Zdeněk Med

Informace ze zastupitelstva
Ze zasedání zastupitelstva obce Studená
V následujících odstavcích uveřejňujeme nejdůležitější informace
z jednání zastupitelstva v uplynulém čtvrtletí. Celé zápisy z jednání
zastupitelstva jsou uveřejněny na webu obce Studená.

www.studena.cz

2

25. března 2019

29. dubna 2019

byl zastupitelstvem mj. schválen usnesením č. 6/4
střednědobý výhled rozpočtu obce Studená na roky
2020–2022 a usnesením č. 6/9 záměr prodeje stavebních pozemků v lokalitě „K Domašínu“ dle specifikovaných podmínek; byly poskytnuty neinvestiční
finanční dotace pro Sbor dobrovolných hasičů Studená ve výši 35 000 Kč (usnesení č. 6/10) a ve výši 6 000
Kč pro Český svaz chovatelů ZO Studená (usnesení č.
6/11) a schváleno zadání veřejné zakázky „Světlá – veřejné osvětlení“ (usnesení č. 6/12) a usnesením č. 6/13
zadání veřejné zakázky „Velký Jeníkov – veřejné osvětlení“.

zastupitelstvo schválilo prodej tří parcel pro výstavbu rodinných domů v lokalitě „K Domašínu“, a to
včetně přípojek inženýrských sítí (usnesení č. 7/6, 7/7
a 7/8). Vzhledem k tomu, že každý žadatel měl zájem
o jiný pozemek, nebylo nutno přistoupit k obálkové
metodě. Zastupitelstvo dále schválilo poskytnutí neinvestiční finanční dotace ve výši 12 000 Kč pro oddíl
košíkové TJ Studená (usnesení č. 7/17).

27. května 2019
byl usnesením č. 8/10 schválen prodej čtvrtého pozemku v lokalitě „K Domašínu“ včetně přípojek inže-
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nýrských sítí a usnesením č. 8/8 prodej přípojek stávajícím vlastníkům pozemků p. č. 895/1, 895/2, 935/6
a 935/8 v této lokalitě. Zastupitelstvo schválilo též pořízení stavby „Mateřská škola – Pavilon 1“ (usnesení
č. 8/9). Jedná se o kompletní rekonstrukci druhého pavilonu, kdy z prostor bývalé obecní knihovny vznikne
další třída mateřské školy. Na vybudování veřejného
osvětlení ve Světlé a Velkém Jeníkovu a chodníků
v Maršově a Velkém Jeníkovu bylo schváleno podání

žádosti o dotaci v rámci dotačního programu, vypsaného MAS Česká Kanada, „Zvýšení bezpečnosti chodců“ (usnesení č. 8/11). Dále bylo usnesením č. 8/12
schváleno přidělení veřejné zakázky na akci „Oprava povrchu podlahy sokolovny Studená“, usnesením
č. 8/13 přidělení veřejné zakázky „Světlá, vodovod –
1. etapa“ a usnesením č. 8/14 byl schválen finanční dar
Nadačnímu fondu Nemocnice Dačice ve stejné výši
jako loni, tj. 16 000 Kč.

Vítání občánků
Dne 24. března 2019 proběhlo v multifunkčním sále
Obecního úřadu ve Studené vítání občánků. Starosta
obce Ing. Zdeněk Med přivítal 9 děvčat a 8 chlapců –
nových občánků obce Studená a místních částí. Děti
z mateřské školy si připravily krátký program.

červen 2019
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Dětský den ve Studené
V sobotu 1. 6. 2019 proběhl ve
Studené za hasičárnou SDH dětský den. Po intenzivních přípravách nastal pro děti opět okamžik, kdy byly v hlavní roli, měly
možnost si zasoutěžit, pořádně
se „vyřádit“ na atrakcích, odnést
si nějakou cenu a ještě se velmi dobře najíst.
U vstupu každé dítě dostalo
„hrací“ kartičku, na kterou získávalo razítka za splněná stanoviště.
Nakombinovali jsme disciplíny
sportovní s přírodovědnými či
technickými. Děti se tedy musely
zastavit u myslivců, zahrádkářů,
včelařů, chovatelů, záchranářů, fotbalistů, basketbalistů, tenistů, prošly se na chůdách nebo složily hlavolam, jako bonus se mohly projet
na kolech na dopravním hřišti. Pro
ceny po absolvování programu si
přišlo 174 dětí (vydaných kartiček
bylo cca 200). Nutno říct, že ceny
byly opravdu skvostné a děti z nich
měly radost; každý si totiž mohl
vybrat dle svého.
Dále jsme pro děti zařídili několik atrakcí, které byly opravdu atraktivní: nafukovací stěna
a skluzavka, malování na obličej,
projížďka na ponících, elektrický
bizon, laserová střelnice, airsoftová
střelnice, autodráha. Například bizona vyzkoušelo celkem 100 osob,
přitáhl i dospělé účastníky. Na některých místech byl opravdu přetlak, a to je důležitá informace pro
nás pro příští rok.
Tak velká akce se neobejde bez
občerstvení, které návštěvníkům
nabízelo možnost ochutnat řízek
s bramborovým salátem, guláš,
krkovici, klobásu, párek v rohlíku a jako sladkou tečku palačinku
nebo točenou zmrzlinu. V průběhu celého dne byly zajištěny i stán-
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ky s nápoji, aby
nedošlo k dehydrataci účastníků
(případně nám byl
k dispozici MUDr.
Vladislav Dvořák,
tímto děkujeme).
Den hodnotím
jako velmi vydařený po všech
stránkách. Vše se
odvíjí od počasí,
které vyšlo opravdu skvěle, a dále od přístupu všech
zúčastněných pomocníků. Tento
přístup bych rád vyzdvihl a chtěl
bych poděkovat všem, kteří se na
akci podíleli jakýmkoliv způsobem.
Poděkování patří obci Studená za
finanční a materiální podporu celé
akce; členům kulturního výboru za
intenzivní přípravu a hladký průběh při plnění úkolů; jednotlivým
spolkům, které připravily stanoviště
(viz výše); SK Mlýnská za přípravu
perfektní kuchyně, za ceny a technickou podporu; SDH Studená za
poskytnutí prostor a za zajištění
nápojů; Sdružení rodičů za stánek
s palačinkami, kolegům ze Základní školy Studená, kteří dohlíželi na
chod akce na jednotlivých stanovištích; vybraným osmákům a deváťákům za jejich pomoc a spolehlivost;
p. Holému za zajištění bezpečnosti
na dopravním hřišti; p. Škodovi za
zajištění zmrzliny a ostatním, kteří
hráli jakoukoliv roli, nutno říci, že

to byla role dobrovolnická! I malá
rolička totiž může dokázat velké
věci.
Děkuji všem, je vás něco přes sedmdesát!
Za kulturní výbor
Mgr. Ondřej Dokulil

tep studenska

Den Země
Den Země na zkoušku
V pátek 3. května 2019 proběhl v místní škole projektový den s názvem Den Země – Ukliďme Česko
(viz článek). O podobnou aktivitu jsme se pokusili
ve stejný den odpoledne i na obecní úrovni. Ozývaly se totiž hlasy, zda něco takového proběhne
právě i pro občany.
V Komunitním centru Studená
se nás sešlo patnáct. Rozdělili jsme
se na dvě skupiny, jedna uklízela
Farský les (po levé straně směrem
na Telč) a druhá se vydala do myší
uličky. Po aktivitě trvající 1,5 hodiny jsme si opekli špekáčky a příjemně si popovídali. Nutno říct, že
jsme pro tentokrát ani více občanů
nečekali, akce byla svolána opravčerven 2019

du narychlo.
Příští rok se
bude akce jednoznačně konat znovu, osvěžena doprovodným
programem. Dále plánujeme realizaci i v místních částech. Děkuji
těm, kteří se aktivity zúčastnili. Poděkování patří i občanům, kteří se
události v daný den přímo nezú-

častnili, ale naše prostředí zvelebili
v jiném čase. Každá taková aktivita je dobrá a přispívá k lepšímu či
hezčímu životu ve Studené a okolí.
Mgr. Ondřej Dokulil
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Den Země – Ukliďme Česko
V pátek 3. května jsme se učili trochu jinak než obvykle. Již
potřetí proběhl na naší škole projektový den s názvem Den
Země – Ukliďme Česko.
Abychom nebyli monotónní a změnili program tohoto dne
oproti minulým rokům, pozvali
jsme si na pomoc odborníky na
oblast životního prostředí z poradenské firmy Eko-Signet. Ti přijeli
s propagačním stánkem kolektivního systému EKOLAMP, u kterého
čekalo žáky prvního stupně malé
povídání o tom, co a jak EKOLAMP sbírá. Každá třída 1. stupně
pak strávila přibližně 25 minut na
připravených stanovištích, kde žáci
hledali cestu bludištěm ke sběrné nádobě, naslepo třídili žárovky
z pytle nebo chytali „úsporky“ na
háček. Pro druhý stupeň bylo ve
stejný čas připraveno zajímavé povídání s projekcí o ekologii, odpadech i úsporných svítidlech. Žáci se
dozvěděli, co se dál děje na skládce
s odpadem, který vyhodí do koše,
proč je třeba odpady třídit, i to, kam
s použitými úspornými žárovkami
obsahujícími nebezpečnou rtuť,

aby mohly být ekologicky
zlikvidovány, a další zajímavosti. Je třeba říct, že oba
programy splnily naše očekávání, pro žáky byla událost velmi atraktivní a ti šikovní a správně
odpovídající si od k. s. EKOLAMP
odnášeli nějakou drobnou hračku
nebo sladkost.
V 10:00 hodin byl vyhlášen poplach. Do poslední chvíle nebylo úplně jisté, zda vyrazíme do
ulic, počasí nám opravdu nepřálo.
Avšak žáci prokázali velkou chuť
a vůli a odhodlaně vyrazili (přece
se nebudeme učit!?). Žáci a vyučující tedy navlékli rukavice, chopili
se pytlů a vyrazili do různých uliček a končin Studené opět poklidit
nepořádek.
Po dvouhodinovém úklidu nastaly rozporuplné pocity (například se ukázalo, že opravdu nejsme
z cukru). Očekávali jsme zlepšení

co do počtu nasbíraných pytlů
(čím méně, tím lépe). Nakonec
jsme jich napočítali hrubým odhadem kolem 45, k tomu je třeba
připočítat velké množství železa a dalšího podobného odpadu.
Zlepšení oproti minulým rokům
zde opravdu je, ale pořád mi tento
počet nepřijde malý. Nejvíce bylo
plastu, ten tvořil přes 80 procent
odpadu. Věříme v lepší zítřky…
Děkuji všem, kteří se akce zúčastnili. Poděkování patří iniciativě Ukliďme Česko, která nám
poslala pytle, rukavice a další materiály, dále obci Studená za odvoz
odpadu. Občané mohli tuto hromadu „obdivovat“ čtyři dny. Snad
posloužila jako námět k inspiraci
a zamyšlení.
Mgr. Ondřej Dokulil

Z historie Tepu Studenska
Je téměř k nevíře, jak dlouhý čas doprovází naši obec pravidelně vycházející časopis známý jako „Tep“. Náš obecní čtvrtletník začal vznikat již na sklonku roku 1982 a v lednu 1983 také poprvé vyšel. Jeho
podoba byla samozřejmě zcela jiná, než ta, kterou známe dnes.
Časopis byl „na koleni dělaný“,
bez techniky či počítačových programů. Namísto fotografií jej po
mnoho let zdobily originální ilustrace Mgr. Libora Hrbka, které
mnohdy s humornou nadsázkou
přesně dokreslovaly obsah sdělení. Již tehdy časopis vycházel pod
v současnosti obnoveným názvem
Tep Studenska. Mimochodem ná-
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zev „Tep“ má být symbolikou tepu
lidského srdce a symbolika tepu
byla také obsažena i v prvním
logu, jehož autorem byl rovněž
pan Hrbek.
První odpovědnou redaktorkou
byla paní Marta Pejchalová a redakční rada měla celkem sedm členů. „Tep“ v prvních letech vycházel
celkem 6x do roka. Časopis byl dále
tep studenska

vydáván i v letech devadesátých,
kdy si postupně začal budovat podobu novou, kterou si následně
více méně udržel i v tomto století.
V aktuální nejnovější verzi se pak
snažíme především o skloubení tradičních pasáží, které v „Tepu“ vždy
měly své místo, s některými drobnými inovacemi. Rovněž jsme se
rozhodli navrátit k původní podobě
názvu. Snad i tato nejnovější podoba našeho čtvrtletníku přinese vám,
našim spoluobčanům, jak aktuální
informace z dění v obci a okolí, tak
příjemné a zajímavé počtení.
Za redakční radu Petr Bartušek.

Ta naše škola
Základní škola informuje
Poslední čtvrtletí každého školního roku bývá vždy hektické. Letos tomu nebylo jinak.

Přijímací zkoušky
V dubnu čekaly většinu žáků 9.
třídy přijímací zkoušky. Na střední školy se dostalo 14 žáků, 8 žáků
si vybralo střední odborná učiliště
a 1 žák se rozhodl nepodávat žádnou přihlášku, půjde rovnou pracovat.
Také čtyři žáci 5. třídy skládali přijímací zkoušky na víceletá
gymnázia do Telče nebo do Dačic.
A úspěšně, všichni byli přijati.

Zápisy
Ve čtvrtek 4. dubna se konal zápis do první třídy. Přišlo k němu
26 dětí, 7 jich zažádalo o odklad
povinné školní docházky o jeden
rok, do první třídy by tedy mělo
nastoupit 19 žáků. Děti k zápisu
doprovodily pohádkové postavy, které budoucím prvňáčkům
usnadnily tento důležitý krok.
V květnu proběhl také zápis do
červen 2019

ním kole soutěže mladých cyklistů v Dačicích byla obě naše družstva (mladších i starších žáků) na
1. místě a postoupila do okresního

mateřské školy, o který byl
velký zájem. Zapsáno bylo 21
dětí a celkový počet dětí v mateřské škole v příštím školním
roce, tedy 86, nás nutí otevřít
ještě čtvrtou třídu, která by
měla vzniknout v zrekonstruovaných prostorách bývalé knihovny. Zatím probíhá
schvalování projektu, poté
se bude moct začít s rekonstrukcí
celého pavilonu.
Pak už budou mít
všechny děti krásné nové třídy.

Reprezentace
školy
Naši žáci se zúčastnili i tradičních jarních soutěží a byli v nich
úspěšní. V oblastSoutěž mladých cyklistů
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kola, které se konalo 23. 5. na dopravním hřišti ve Studené. V domácím prostředí družstvu starších
žáků uniklo vítězství jen těsně,
skončilo třetí.
Na prvním místě bylo naše družstvo starších žáků i v okresním
kole soutěže mladých zdravotníků,
v krajském kole bylo třetí.
Všichni skvěle reprezentovali
školu i obec Studenou a za to jim
i jejich pedagogům patří poděkování.

Aktivity
Pokračujeme dál v aktivitách
z projektu Šablony II. Žáci navštěvují hodiny doučování, chodí do
čtenářského klubu, klubu konverzace v cizím jazyce a klubu deskových her. Peníze z projektu jsme
použili na uspořádání tzv. projektových dnů ve škole i mimo školu.
Projekt bude pokračovat ještě celý
příští školní rok, uskuteční se tedy
ještě řada akcí a budeme moct nakoupit i spoustu učebních pomůcek.
Kromě akcí ze Šablon II byly
pro žáky připraveny i další aktivity, např.: projektový den s Policií
České republiky, výukový program
o zdravé výživě Zdravá 5, vystoupení exhibiční biketrialové skupiny
RideWheel, Den Země a Ukliďme
Česko, školní kolo taneční soutěže,
návštěva studia Rádia Česká Kanada, banky Sparkasse a Úřadu práce

v Jindřichově Hradci, spaní
ve školní družině a další
akce.

Sebehodnocení školy
Během školního roku
jsme
uskutečnili
kroky k evaluaci školy, tedy
k vlastnímu hodnocení
školy. Zpracovali jsme tzv.
SWOT analýzu, tedy seskupení silných a slabých
stránek školy, příležitostí
a ohrožení, z které bude
vycházet dlouhodobý plán
školy. Pedagogové vytvořili didaktické testy pro
žáky, které prověří úroveň
znalostí žáků za celý školní
rok. Také se připravujeme
na zavedení elektronické
třídní knihy, ke kterému by
mělo dojít v příštím školním roce.

Soutěž mladých zdravotníků

Deváťáci v rádiu Česká Kanada

Hurá prázniny!
Na prázdniny chystáme
rekonstrukce kabinetu výchovného poradce a sociálního zařízení v budově
druhého stupně ZŠ.
Na závěr bych chtěla poděkovat za skvělou spolupráci se sdružením rodičů,
s obcí Studená a s ostatními organizacemi a spolky
v obci. Poděkování patří
i všem zaměstnancům školy – pedagogům i provozním – za celoroční
obětavou práci pro
dobro našich dětí.
Krásné léto za
všechny zaměstnance školy
přeje

Polytechnický kroužek na SŠTO v Dačicích

Vystoupení RideWheel

Mgr. Jitka Bučinová,
ředitelka školy.

Den Země
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Vystoupení RideWheel
Ve čtvrtek 2. května se naši žáci speciálně těšili do školy. Čekalo je totiž vystoupení exhibiční biketrialové skupiny RideWheel.
Na respiriu školy se vše od rána
připravovalo, to jsme však ještě
nevěděli (alespoň velká část z nás),
co nás čeká. Biker Lukáš Müller
předváděl žákům a učitelům perfektní kousky, jež doprovázel
vtipně slovem komentátor Adam
Leupold. Účinkující mají svůj program zaštítěn BESIPem, proto nám
předvedli nejen umění na kole, ale
seznámili žáky s bezpečnostními
prvky, ukázali, jak správně brzdit, vyzkoušeli je ze značek – nutno říct, že žáci byli velmi šikovní
a většinu věcí věděli na první dobrou. Za správné odpovědi byli od-

měněni plakátem nebo náramkem.
Za tónů dobře zvolené taneční
muziky byly k vidění dechberoucí skoky podporované bouřlivým
potleskem obecenstva. Z výběru
triků a skoků: přeskoky přes bedny,
sjezd po zadním i předním
kole na nakloněné rovině,
přeskakování žáků ležících
na zemi atd. Lukáš se pokusil i o překonání rekordu
– přeskočit pásku ve výšce
cca 140 cm; i přes mohutné burcování publika se to
nakonec nepovedlo. Celá
show proběhla bez zranění

a žáci se s velikým nadšením fotili
s hlavními aktéry, kupovali náramky, plakáty, nechávali si podepsat
všemožná místa na těle i na oblečení, prostě zábava se vším všudy!
Děkujeme skupině RideWheel za
vystoupení, za výukové materiály
a za skvělou komunikaci a spolupráci.
Mgr. Ondřej Dokulil

Jak trávíme poslední měsíce
tohoto školního roku ve školce?
V březnu jsme se za pomoci veřejnosti a babiček z DPS
snažili vyhnat zimu, která byla stále při síle. Proto jsme
tento rok nepokoušeli štěstí s počasím a „DEN MATEK“
jsme uspořádali v prostorách školky.
Po přivítání a malém vystoupení dětí byly v každé třídě pro
maminky a jejich děti připraveny
různé disciplíny: zdobení perníčků, kresba maminky a jejího dítka
na papírová srdíčka, fotokoutek,
otisky dlaní, zdobení šperku a výroba náramku pro maminky. Malou součástí tohoto programu bylo
i pohoštění s kávou.
V polovině května proběhl zápis
do mateřské školy, nově bylo přijato do nadcházejícího školního
roku 21 dětí. Nejstarší děti vyrazily do keramické dílny v Děbolíně.
Zahájili jsme kurz plavání. Školní
výlet do ZOO NA HRÁDEČKU
se po všech stránkách vydařil. Navštívili nás AFRIČANI se svými
bubny a rozvlnili boky nejenom
červen 2019

dětí, ale i všech zaměstnanců. Děti
byly pozvané na
besedu do lesa s pí.
Jebavou, která jim
vyprávěla o životě v lese.
Ve čtvrtek 6. 6. nás čekala oslava
40. výročí otevření mateřské školy. I přes nepřízeň počasí dorazilo
mnoho rodičů, hostů a místních
občanů. Nejenom nejstarší kolegyně a zaměstnanci školky měly možnost společného setkání, prohlídky
tříd a vzpomínání ve fotogalerii.
Koncem června nás ještě čeká
rozloučení s předškoláky. Do základní školy odchází 12 školáčků.
Tímto jim přejeme mnoho úspěchů a síly v další etapě jejich života.
Pokračování na straně 10 ...
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Během prázdnin a podzimních
měsíců čeká mateřskou školu další část rekonstrukce. Těšíme se na
nově zrekonstruované prostory
a usměvavé děti.
S přáním příjemně strávených
letních dnů za MŠ
Jana Zachová

Úspěchy našich dětí
Úspěch našich mladých cyklistů
Ve čtvrtek 16. května 2019 jsme se zúčastnili oblastního kola dopravní soutěže mladých cyklistů v Dačicích.
Tuto akci organizoval Městský úřad v Dačicích – odbor dopravy ve spolupráci s dalšími institucemi (BESIP, PČR, ČČK, DDM JH atd.). Soutěže se zúčastnilo pět
družstev v mladší kategorii a šest ve starší.
Podařilo se nám vyslat dvě družstva. Ta měla jasný cíl: umístit se
do třetího místa, aby si zajistila
účast v okresním kole o týden později na domácím poli ve Studené.
V mladší kategorii se o to snažili
Tomáš Tichý, Vojtěch Svoboda, Lucie Matoušková a Silvie Doleželová. Ve starší kategorii Jan Michálek,
Lukáš Brabec, Karolína Doskočilová a Blanka Čurdová.
Na žáky čekala čtyři stanoviště:
zdravověda, jízda zručnosti, jízda
městem a testy z dopravní výcho-

10

vy. Žáci si s celým
programem poradili velmi dobře,
i proto jsme věřili, že nám ta pomyslná bedna vyjde. Po hodinovém čekání nás výsledky mile překvapily! V obou kategoriích jsme
totiž zvítězili! V jednotlivcích dále
vyhrála Silvie Doleželová, Lukáš
Brabec byl druhý! Žáci si odvezli
pohár, diplomy, ceny, chutný řízek
v žaludku a dobrý pocit, že za týden si opět zazávodí.

2019, jsme vyrazili na dopravní
hřiště ve Studené. Zde se utkalo
devět nejlepších týmů z Jindřichohradecka, Dačicka a Třeboňska.
Naším cílem bylo umístění v polovině startovního pole, při správné konstelaci bedna. Čekaly nás
opět stejné disciplíny, avšak jízda
městem probíhala tentokrát na super moderním dopravním hřišti,
kterým se Studená pyšní. Průběh

O týden později, ve čtvrtek 23. 5.

Pokračování na straně 13 ...

tep studenska

Vlasta Javořická: Těžká léta padesátá
S postupujícím upevňováním moci komunistickou stranou na přelomu 40. a 50. let, začali manželé
Zezulkovi již zcela ztrácet půdu pod nohama. Vlasta
Javořická si stále více musela zvykat na pozici nepohodlné osoby, jejíž tvorba už s definitivní platností
nemohla vycházet. Později v padesátých letech jí
mnoho lidí doporučovalo, aby napsala něco, čím by
se režimu zavděčila, ale ona nic takového nevytvořila.
Její manžel pak byl přímým účastníkem hektického dění v Satrapově továrně, které vygradovalo
17. dubna 1948, kdy továrník Satrapa, poté, co mu
byla přímo před očima znárodňována jeho vlastní
továrna, spáchal sebevraždu. František Zezulka musel z továrny odejít počátkem roku 1949. Vyhozen
byl tím způsobem, že dostal lístek na pracovní stůl,
ve kterém stálo, že jeho přítomnost lidi v továrně
i vládnoucí stranu pohoršuje, a tedy že má podnik
opustit. Zezulka v továrně pracoval dlouhých 42 let.
V roce 1949 začalo také rázné tažení proti takzvaným vesnickým boháčům a kulakům. Nedlouho
po Zezulkově propuštění se tak rodina musela vzdát
rovněž hospodářství. Javořická s manželem nejprve

dostali zákaz zaměstnávat pro provoz hospodářství
jakékoliv lidi. Zezulka dělal celý život u Satrapy
a byl již nemocný. Javořická rovněž nebyla schopna
práce na hospodářství a ani další ženy z rodiny by
to samy nezvládly. Zezulkovi synové pracovali jako
učitel a lékař, oba bez ambicí se o hospodářství postarat. Když Javořická i její manžel tedy pochopili, že
hospodaření sami nezvládnou, rozhodli se jej odevzdat státnímu statku, který byl ve Studené zřízen namís-
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Vlasta Javořická: Václava Zezulková a Jan Klán
„Kam se poděla sláva vojáků, kteří šli klást životy
za obranu vlasti a stáli tam denně smrti tváří v tvář?“
Vlasta Javořická, 1949

Toto pokračování Životních cest Vlasty Javořické
bude jakousi drobnou odbočkou. Naše hlavní hrdinka bude tentokrát poněkud odsunuta na vedlejší
kolej a zaměříme se na příběh její nejmladší dcery
Václavy (narozené roku 1921), jejíž jméno bylo již
v předchozích dílech opakovaně zmíněno. I její
životní příběh je totiž nanejvýš zajímavý. Václava Zezulková se krátce před vypuknutím druhé světové
války seznámila s mužem svého života, leteckým
důstojníkem Janem Klánem. Již v té době začali vystupovat na veřejnosti jako pár, ale právě vypuknutí
válečného konfliktu jejich vztah na dlouhou dobu
poznamenalo. Avšak nepřerušilo.
Jan Klán v roce 1939 emigroval z obsazeného protektorátního území, aby mohl bojovat za osvobození
své vlasti. Nejprve se vydal na krátký čas na území Belgie, odkud dokonce ještě Václavě stihl napsat dopis.
Odtud se již vydal do Francie a později do Anglie, kde

červen 2019

působil coby válečný pilot. Během jedněch válečných
Vánoc volali tajně rozhlasem tři čeští letci z Anglie
svým milým a jedním z nich byl právě Klán se vzkazem pro Václavu. Ta si pozdrav od svého snoubence
na rádiových vlnách také vyslechla, a alespoň na krátký okamžik tak mohla být svému partnerovi nablíz11
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to JZD. Hospodářství tedy nakonec sami odevzdali,
a to včetně vozů, strojů, koní i hovězího skotu. Ještě
předtím František Zezulka vše poškozené opravil,
jelikož prohlásil (věren své sokolské povaze), že „státu vše předá vzorně“.

nepromluvil nikdo z bývalého Sokola, z řad hasičů,
ze školy ani z Masny. Mnozí ani nepřišli kondolovat.
Na radnici byl poté krátce vyvěšen černý prapor, ale
hned bylo nařízeno jeho stažení. Velmi smutný byl
konec tohoto výjimečného a čestného muže.

Celou rodinnou situaci zhoršil i fakt, že v roce
1950 emigrovaly hned tři z jejich dcer s rodinami,
což bude blíže popsáno v kapitole příští. Už tak
nepohodlná spisovatelka byla po jejich emigraci
pochopitelně opakovaně vyslýchána. Vyšetřovatelé
byli přesvědčeni, že o emigraci dcer věděla. Faktem
však je, že jí dcery tento svůj záměr raději utajily a za
hranice uprchly bez jejího vědomí. Šest nekonečných
týdnů neměla Javořická o dcerách vůbec žádné informace. Vyšetřující jí dokonce tvrdili, že byly i s rodinami zadržené, uvězněné a že přiznaly, že jim
při útěku napomáhala. Po šesti týdnech hrůzy a strachu konečně došel do Studené tajný dopis, v němž
dcery sdělily, že jsou všichni v pořádku a nachází se
v uprchlickém táboře v rakouském Villachu.

Po smrti manžela se objevily pokusy spisovatelku
vystěhovat ze Studené jako „vesnickou bohačku“.
Nakonec jí byl zabaven dům a rovněž rodinná vila
v Poděbradech. Ještě před tím však musela zaplatit
hypotéku na ní váznoucí. Vlasta Javořická nakonec
zůstala na delší čas bydlet u své dcery. O poslední
fázi jejího nesmírně zajímavého života si povíme
v dalších číslech.

Den před Štědrým dnem, 23. prosince 1952,
zemřel František Zezulka. Tento, pro Studenou tolik významný muž, odešel na věčnost v ústraní a bez
poct, které by si zajisté zasloužil. Nad jeho hrobem

-8ku. Vzkaz byl odměnou věrné dívce, která na svého
snoubence stále čekala, ačkoliv měla celou řadu nabídek ke sňatku, které však vytrvale odmítala. Mnoho
lidí tehdy pochopitelně Václavu přesvědčovalo, že se
Jan Klán z Anglie již nikdy nevrátí.
Klánův vzkaz z Anglie se však také donesl gestapu,
a Václava proto byla několikráte vyslýchána, vydírána
a zastrašována. Vyšetřovatelé se jí opakovaně dotazovali, proč ještě není vdaná, pokud není důvodem
právě to, že čeká na Klána, až se z Anglie vrátí. Tehdy
se jejím andělem strážným stal rodinný přítel, mladý
medik Xaver Coufal, který se začal vydávat za jejího
snoubence, aby ji zbavil podezření.
Ihned jak válka skončila, se Klán vrátil zpět do
vlasti a během tří měsíců se mohla konat vytoužená
svatba ve Studené. Stalo se tak dne 11. srpna 1945.
Na svatbě konané ve Studené byla hosty i celá řada
západních leteckých důstojníků, po jejichž boku
Klán během války bojoval. Novomanželé dostali
byt po Němcích v Praze na Hanspaulce a krátce na
to byl Klán jmenován leteckým atašé v Moskvě (na
sklonku války působil rovněž krátce v SSSR), kam
se také s manželkou přestěhovali. V té době byl
rovněž povýšen na podplukovníka a v roce 1946 se
12
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manželům narodil syn Jiří Alexej. Ještě před únorem
1948 byl Klán jmenován velitelem letiště v Českých
Budějovicích.
2. února 1949 byl však již ve světle nových politických poměrů Jan Klán propuštěn z armády. Klánovi
a také nejstarší dvě dcery Vlasty Javořické (tedy sestry
Václavy Klánové) s rodinami se proto rozhodli v roce
1950 uprchnout za hranice. Vzhledem k tomu, že již
naplno probíhaly čistky v armádě, bylo Klánovi jasné, jaký osud by jej i jeho rodinu čekal, kdyby setrvali
v Československu. Emigrace celých tří rodin i s dětmi
se navzdory všem rizikům podařila. Provizorně se
poté usadili v uprchlickém táboře v rakouském Villachu, což byl emigrantský tábor vydržovaný USA. Odtud také konečně mohli poslat vysvětlující a zároveň
uklidňující dopis svým rodičům do Studené.
Manželé Klánovi zanedlouho odjeli z Villachu do
Vídně a odtud do Anglie, odkud později přesídlili
již natrvalo do USA, kam se vydala rovněž Václavina sestra Antonie se svou rodinou. Sestra Marie
s rodinou tentýž rok později odplula do Austrálie.
Osud tomu chtěl, aby se dcery a vnoučata se svou
matkou a babičkou Vlastou Javořickou shledaly až za
dlouhých 15 let.

tep studenska
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jednotlivých soutěží naznačoval,
že si vedeme dobře a že bychom
mohli pomýšlet celkem vysoko. Při
vyhlášení z toho bylo 3. místo pro
starší kategorii! Mladší vybojovali
5. místo. Úspěch se tedy dostavil.
Je tam však pomyslné ALE, které
jsem ze žáků i sám ze sebe vycítil:
vždy to může být lepší, individuální chyby nás připravily o ještě
lepší umístění. Oceňuji žáky, že
těch chyb jsou si vědomi, že chtějí
i příště uspět. I to je jeden z cílů:
poučit se! Dále bych chtěl vyzdvihnout samostatnou přípravu žáků,

brali ji opravdu poctivě, a to se na
výsledcích jednoznačně projevilo.
Vytvořili během těchto dvou soutěží výbornou partu, kde jsem za
celou dobu nezaslechl věty v duchu: „tys nám to zkazil“. A toho si
cením úplně nejvíce.

Hradec, Vajgar v mladší kategorii
a ZŠ Dačice, Komenského ve starší. Vítězům gratulujeme a přejeme
jim úspěšné zvládnutí krajské soutěže!
Mgr. Ondřej Dokulil

Dopravní soutěže v obou obcích byly na vysoké úrovni, jak
po stránce organizace, tak po linii
závodnické. Výbornou atmosféru
nám připravili například žáci deváté třídy, kteří pomáhali na jednotlivých stanovištích, cítili jsme
se opravdu jako doma. Do krajského kola postoupila ZŠ Jindřichův

Naše mažoretky
Tak jako každý rok proběhla soutěž mažoretek DM Studia Dačice,
za které již několik let nastupují dvě dívky ze Studené – Barča Tichá
a Nela Lindourková.
Po vítězství v kvalifikačním kole
v dubnu v Říčanech holky postoupily na mistrovství Čech do Nymburka, kde děvčata obsadila 3. místo ve skupině a Nela 1. místo v duo
formaci a postoupila na mistrovství České republiky, které se konalo 11.–13. 5. 2019 v Hradci Králové.
V konkurenci třinácti nejlepších
děvčat obsadila Nela v sólo formacích nádherné 2. místo a se svou
vrstevnicí z Dačic v duo formacích
3. místo.
Největšího úspěchu, a možná
i nečekaného, dosáhly Barča Tichá
a Nela Lindourková ve skupině,
červen 2019

kde v konkurenci týmů z Ostravy,
Prahy, Trutnova, Hradce Králové
a dalších bašt tohoto sportu dostaly od poroty známky nejvyšší a po
zásluze se staly mistryněmi České
republiky.
Všichni věříme, že, vzhledem
k jejich věku, nejsou tyto úspěchy
poslední.
Zvláštní poděkování patří trenérkám a celému realizačnímu týmu
DM Studia Dačice, které děvčatům
obětují maximum volného času.
Miloš Lindourek
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AEROBIK Dačice
Ve školním roce 2018/2019 jsme při DDM Dačice otevřeli 4 kroužky
aerobiku, kde byla děvčata rozdělena podle věku.
Nejmladší Pomněnky ve věku
4–6 let se učí základní aerobní
kroky, pohyb na hudbu, koordinaci rukou a nohou, cvičení s jednoduchým nářadím. Součástí tréninků jsou společné hry pro zábavu
a potěšení. Společně nacvičily jednoduchou skladbičku Holčička jahodová, kterou poté prezentovaly
na dvou soutěžích – v Jindřichově
Hradci a v Dačicích.
Sněženky sdružují děvčata ve
věku 6–8 let. Na tréninku rozšiřují
zásobu kroků a nacvičují jejich složitější variace. Součástí je i nácvik
společné skladby, která obsahuje
rychlejší střídání kroků a tvarů, což
je náročnější na prostorové vnímání – letos pod názvem Motýlci.
Kromě dvou soutěžních vystoupení
v Jindřichově Hradci a v Dačicích
děvčata absolvovala i přehlídku pódiových skladeb v Počátkách.
Ve skupině Sedmikrásek jsou
zastoupena děvčata ve věku 8–10
let a jsou to vesměs děvčata, která
navštěvovala kroužek aerobiku již
dříve. Letos skupina nacvičovala
skladbu s pom-pomy Pod vodní
hladinou, a zúčastnila se kromě
již výše jmenovaných soutěží ještě akce Power of Dance v Českých
Budějovicích, kde obsadila 1. místo. Dívky se zúčastnily též projektu
Česko se hýbe, kde si v Brně vybojovaly postup do pražského celorepublikového finále. Zde si odnesly
krásné 3. místo, medaile, pohár,
sladkou odměnu a švihadla.
Naší nejstarší skupinou jsou
Slunečnice. Jsou to dívky ve věku
11–14 let a jejich skladby jsou vždy
velmi dynamické, rychlé, se spoustou náročných krokových variací.
Vzhledem k tomu, že jsou to dívky,
které navštěvují kroužek aerobi-
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ku dlouhodobě, mohly vystoupit
na akci Zdravé město v Dačicích
již v měsíci září se skladbou, kterou nacvičily v minulém školním
roce. Letos se po pilném tréninku
skladby Golfistky ukázaly na přehlídce pódiových skladeb v Počátkách, na soutěžích Power of Dance
v Českých Budějovicích, kde obsadily 1. místo, Roztančené kostky cukru v Dačicích, na soutěži
pódiových skladeb v Jindřichově
Hradci a v postupovém kole Česko
se hýbe v Brně. Díky svému výkonu se mohly zúčastnit celorepublikového finále této soutěže v Praze,
která byla vrcholem letošní sezóny.

Z řad Slunečnic se vyprofilovala pětice děvčat, která nacvičila
skladbu s názvem Harry Potter
a zúčastnila se všech soutěží, jako
základní skupina Slunečnic. Z Českých Budějovic i z Prahy si odvezla
krásná 2. místa.
Naše kroužky aerobiku sdružují
děvčata ze širokého okolí Dačicka
a výjimkou nejsou ani děvčata ze
vzdálenějších míst, jako je např.
Studená. Máme radost, že děvčata
dosahují takových výsledků, a do
budoucna věříme, že tyto úspěchy
přilákají i další zájemkyně o tento
krásný sport, při kterém se uplatní
půvab a šikovnost našich dětí. Již
nyní se těšíme na příští soutěžní
rok.
Dana Syrovátková,
DDM Dačice

Úplnou nabídku našich kroužků pro školní rok 2019/2020
najdete již koncem srpna na našich webových stránkách
www.ddmjh.cz. Zápisy do kroužků proběhnou již první
týden v září. Těšíme se na vaše děti.

tep studenska

Kroužek Aerobiku na soutěži
v Dačicích
Na Roztančené kostce cukru jsme již třetím rokem
pravidelnými účastníky a moc se nám zde líbí. Letos se soutěž konala v sobotu 18. května, hala byla
opět naplněná k prasknutí, a to nejen soutěžícími,
ale i diváky.
Děvčata ze Studené soutěžila
v kategorii Show dance společně
s dalšími dvěma skupinami. Do
svého vystoupení dala vše a i přes
velikou trému ho zvládla s přehledem. Na vyhlášení výsledků jsme
čekaly dlouho, ale většina z nás se
alespoň stihla občerstvit a zhlédnout další vystoupení v ostatních
kategoriích. A že se bylo opravdu
na co dívat. Úderem čtvrté hodiny
odpolední jsme se dozvěděly verdikt. Získaly jsme krásné bronzové medaile, tudíž jsme se umístily
na 3. místě. K tomu jsme neodešly
s prázdnou, obdarovali nás sladkým koláčem a dárkovou taškou,
ve které se skrývala spousta malých drobností pro každou z nás.

Děkuji rodičům, že jsou
ochotni své ratolesti na soutěže vozit, moc
si toho vážím.
Věřím, že společné chvíle strávené
v Dačicích budou pro vás stejně

nezapomenutelné jako pro mě.
Šárka Dokulilová

Knihovna Vlasty Javořické
Jaké bylo jaro v knihovně?

s dětmi udělali výlet na kouzelném
koberci po „Cestě kolem světa“.

Jako každý rok i letos bylo v jarních měsících v knihovně živo. V březnu – měsíci čtenářů – přišli knihovnu navštívit žáci ze základní školy.

Letošní akce „Noc s Andersenem“ byla zaměřená na klasické pohádky, které někdy bohužel
u dnešních dětí upadají v zapomnění. Děti nejdříve plnily pohádkové úkoly ve dvoře Komunitního
centra, pak si za odměnu opekly
špekáčky. V další části večera si
děvčata vyrobila věneček jako víla
Amálka a kluci čelenku jako vodník Česílko, nechybělo ani malé
pásmo večerníčků. Akce se opět
vydařila i díky spolupráci s vychovatelkami ze školní družiny.

Každá třída
má své literární
téma, o kterém
si povídáme,
a děti se učí
také v knihovně orientovat.
Družina se zaměřila na téma
svět a světadíly,
proto jsme si
červen 2019
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Plánovaná dovolená
v knihovně
o prázdninách:
15. 7. – 19. 7.
19. 8. – 23. 8.

Na začátku dubna přijela za
dětmi 2.–4. tříd ZŠ se svým programem spisovatelka Klára Smolíková. Jedna skupinka měla téma
„Řemesla – na vandru s učedníkem Matějem a čertem Lukášem“,
musím říci, že i my dospělí jsme se
dozvěděli hodně zajímavého z dob
dávných, kdy řemeslo něco znamenalo. Druhá skupinka si zahrála na detektivy a pátrala s „Tajnou
dvojkou A+B“ po pachateli trestného činu. Hravou formou se děti
dozvěděly, že k vypátrání zločince
jsou třeba i jiné dovednosti než
rychlé nohy či přesná muška.
Další uspořádaná akce byla
pro milovníky motorek, o cestě
na motocyklu YUKI po někdejší
„Hedvábné stezce“ vyprávěl Petr
Hošťálek. Tak, jak je dlouhá stezka (téměř 18 000 km), bylo dlouhé

60

i vyprávění, ale
stálo za to a poslouchat vydrželi všichni až
do konce.
„Titanic“ je
pojem známý
už dětem na
základní škole,
však také na
přednášku
o
jeho ztroskotání přišly kromě dospělých posluchačů i děti a bylo
opravdu co poslouchat. Lektorka
Bc. Dana Šimková byla precizně připravena, takže nás uvítala v
kostýmu lodního kapitána a plavba mohla začít. Vyslechli jsme skutečný příběh, postavený na výpovědích a životopisech přeživších,
podpořený novými objevy.

III. ROČNÍK ZÁVODU
PRO MILOVNÍKY
JAVOŘICE

JANŠTEJN
9 KM

KALIŠTĚ
9,2 KM

cca 60 km

KLATOVEC

ŘÁSNÁ

8,2 KM

7,4 KM

SVĚTLÁ

Sobota

LHOTKA

3,8 KM

START/CÍL

17. 8. 2019 | start: 10:00

Poslední akcí v letošním školním
roce bylo již tradiční „Pasování
dětí na čtenáře“ pro žáky první
třídy. Děti musely opět alespoň
malým úkolem dokázat, že už jsou
opravdovými čtenáři a umí číst.
Potom už nic nebránilo panu „králi“ vzít pasovací meč a jít na věc.
Na památku si děti odnesly pamětní list, záložku, knížku a medaili,
za kterou, pokud s ní přijdou do
knihovny, dostanou roční registraci zdarma.
Na závěr bych chtěla všem popřát zasloužený letní odpočinek,
pokud možno hodně sluníčka a těším se na nějaké další akce opět na
podzim.
Soňa Jírová

9,8 KM

trasa hobby

MRÁKOTÍN
10,6 KM

Startovné 300 Kč (předprodej) / 400 Kč (na místě)
Prezentace: od 9:00 u hospody ve Světlé u Javořice
Kategorie: sport 60 km a hobby 30 km
Trasa hobby: Světlá – (vrchol) J837 - Mrákotín - J837 –�Řásná – J837 – Klatovec – J837 – Světlá
Sponzoři:

Pořadatelé:

Tělovýchovná jednota
Spartak Počátky z.s.

Registrace: info@vhtpocatky.cz
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WWW.JAVORICE365.CZ

+420 777 614 966
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22. Mezinárodní skútr sraz

2. sraz postranních vozíků Druzeta
Ve Studené vytvořen rekord!

Ve dnech 13.–16. června 2019
proběhl již dvaadvacátý ročník
Mezinárodního skútr srazu spolu
s druhým ročníkem srazu postranních vozíků Druzeta.
Bohatý program se spanilými
jízdami po malebných jihočeských
zákoutích přivedl jednu z jízd až
k nám, do Studené.
Účastníci mezinárodního srazu
z České republiky, Slovenska, Maďarska a Spolkové republiky Německo v areálu SK Mlýnská Studená vytvořili nový rekord, který
je zapsán v knize rekordů České
republiky!
Čezeta – 112 strojů, Tatran Manet – 12 strojů,
celkem rekordních 124 strojů!

červen 2019
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Co jste hasiči, co jste dělali...
Hasičská sezóna je tu
SDH Horní Pole nelení a už od prvního zazelenání trávy na tréninkové trati běháme. I když mašina
byla ještě v opravě, kterou jsme mohli uskutečnit
díky obci Studená, za což moc děkujeme, trénovali
jsme alespoň bez vody.
Nováčci se učili své pozice a postupně zlepšovali
techniku a rychlost provedení. Stávající členové se snažili rozhýbat po studené zimě. Pravidelně jsme jezdili
sledovat opravu mašiny, protože letošní rok bude důležitá nejen sehranost týmu, ale i výkon mašiny. Jakmile
byla mašina hotová, všechny začaly tréninky více bavit,
přeci jen voda je voda. Posléze přišly i první závody,
a to oslava 90. let SDH Horní Meziříčko. Potkali jsme
se po dlouhé době s hasičskými kamarády a úspěšně si
zasoutěžili. Holky vyhrály a kluci obsadili druhé místo
hned po domácích. Finále o ceny už se nám ale nevydařilo. Večer oslava pokračovala s živou kapelou a celkově se nám tam moc líbilo. O týden později v Panských Dubenkách už jsme šli na startovní čáru naostro
v rámci Jindřichohradecké hasičské ligy. Pravidelný páteční trénink se vyplatil a útoky se nám povedly. Kluci
vyhráli a holky skončily druhé. Mnohem lepší začátek
než v loňském roce. Boj začíná, držte nám palce.
kolektiv SDH Horní Pole

Spolky
Studenský Čtyřlístek informuje
Ahoj všichni,
dne 22. 6. 2019 jsme pořádali výlet do lanového centra „Javořice“
ve Lhotce. Nebudeme zahálet ani
o letních prázdninách a navštíví
nás „Kino na kolečkách“. Dne 21. 7.
2019 se můžete těšit na českou
komedii „Ženy v běhu“, přibližný
začátek 21:00 ve dvoře komunitního centra. Občerstvení zajištěno.
V druhé polovině prázdnin proběhne pod naší záštitou příměstský tábor „Dobrodružství s indiány“, který je v tuto chvíli již zcela
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obsazen. Na podzim nás čeká tradiční „Dýňování“ a workshop pro
tvořivé ruce.

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

Poděkování
A to za pozvání na setkání
seniorů 13. 4. 2019 ve školní
jídelně, tam jsem se cítila jako
člověk, jen mě mrzelo, že naše
řady řídnou.
Obsluha byla skvělá, děti nás
pobavily zpěvem i tancem,
a některé i zahrály na hudební nástroje! Pane Dědino, roste
Vám konkurence!
Všichni, co nám věnovali svůj
volný čas, mají můj obdiv a dík!
J. Kovandová

tep studenska

Psí azyl

Azyl Enigma Animals z. s.
Spolek Enigma se zabývá pomocí zvířatům v nouzi.
Převážně se snaží pomoci psům „agresorům“, kteří by měli být zbytečně uspáni za to, že jsou člověkem špatně vychovaní nebo si sem
tam zavrčí a jakýmkoliv způsobem prostě odmlouvají.
Také se snaží pomáhat kočkám,
které potřebují kastraci a popřípadě i nový domov. Prostě členové
spolku dělají z venkovních koček
kočky domácí, s vlastním pelíškem
a miskou.
Nejsou jim lhostejní ani králíčci,
slepice zachráněné z klecového chovu, a dokonce se ujali hada. Zvířata
tu mají dveře vždy otevřené, samozřejmě v rámci možností azylu.
A proč to všechno píši? Protože
potřebují pomoc, aby vše zvládli a
azyl mohl fungovat dál. Paní Romana se sama stará skoro o dvacet psů. O nic si sama neřekne a
vše hradí ze svého. Pravda, občas
někdo trochu pomůže, ale bohužel to nestačí. Rozjely se aukce na
pomoc azylu, sem tam někdo pošle
pytel granulí či obojky. A věřte mi,
nejsou to čivavy… Většina ze psů
jsou ovčáci, bullové, nebo jejich
kříženci. Prostě žádní drobci, kte-

rým naplní bříško pěti granulemi
z marketu. Víc jak polovina z nich
je pro svou nevyzpytatelnou povahu neadoptovatelných. Takový
hafánek, věřte nebo ne, dokáže rozebrat zateplenou boudu na třísky
během dvou dnů. Sám a dobrovolně tím ze sebe udělá bezdomovce
bez střechy nad hlavou.
A protože vím, jaká vlna solidarity se zvedla před dvěma lety,
když vypluly na povrch informace
o množírně v Kamenici nad Lipou, chtěla jsem vás všechny opět
poprosit o pomoc. Bude zřízeno
sběrné místo pro materiální a finanční pomoc v řeznictví U Sultána. Zde můžete nechat vodítka,
obojky, deky, pelíšky, které využijí
i kočičky, pamlsky, kvalitní granule
a konzervy (velcí psi mají problé-

Oznámení Divadelního
spolku Vojan Studená
Členové Divadelního spolku Vojan Studená by
rádi oznámili občanům Studené a přilehlých obcí,
že se jim podařilo v uplynulých měsících nastudovat konverzační komedii s názvem „Láska, sex a finanční úřad“.

my s klouby, tak proto), nebo můžete něco přidat do kasičky, která
bude zapečetěná.
A kdyby se našel šikovný kutil,
který by uměl jako dar vyrobit zateplenou boudu či kotec pro pořádného psa, Romana bude plakat
štěstím. Děkuji všem hodným lidem, kteří se rozhodnou i málem
pomoci.
Alena Marešová

Profil azylu je na FB, adresa a číslo
účtu je zde :

Azyl Enigma Animals z. s
Studánka 557
Varnsdorf 407 52
Transparentní účet:
115 – 4519750287/0100

Fotografická soutěž
pokračuje
Fotografická soutěž „Čtvero ročních období
na Studensku“ pokračuje až do 18. října.
Podmínky a pravidla soutěže viz. www.studena.cz.
Snímky zasílejte na emailovou adresu:
obec@ou-stu.cz.

Autory jsou W. Van Zandt a J. Milmore. Divadelní
představení pro naše spoluobčany plánujeme uvést
v průběhu měsíce září v sále hospody v Jilmu. Konkrétní datum bude zveřejněno včas prostřednictvím
plakátů. Na všechny diváky, kteří nás přijdou povzbudit svým potleskem, se velice těšíme.
Za partu nadšených ochotníků
Jana Müllerová

červen 2019
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Sport
Vážení spoluobčané a příznivci sportu,
dne 14. 5. 2019 se uskutečnila valná hromada TJ Studená, kde došlo v prvé řadě k volbě nového předsedy. Končícímu panu Miloslavu Dvořákovi tímto jménem celé jednoty děkujeme za mnohaletou
práci, kdy svědomitě, poctivě a zodpovědně naší jednotě předsedal.
Nyní se však již rozhodl, že předá kormidlo mladší generaci. Novým předsedou byl zvolen Ing. Jiří
Müller ml., jemuž tímto přejeme
mnoho štěstí a sil do nové funkce.

Došlo také ke změně v kontrolní
komisi, kam byl přijat jako nový
člen pan Vladislav Dvořák ml. Na
valné hromadě bylo také mimo
jiné odhlasováno přijetí aerobiku

a jógy pod vedením Mgr. Šárky
Dokulilové do TJ Studená a dále
navýšení členského příspěvku na
100 Kč za jednoho člena.
Ať tedy naše jednota i nadále
vede studenské občany sportem
ku zdraví a dělá dobré jméno celé
obci!
Za TJ Studená
Petr Bartušek.

Oddíl košíkové TJ Studená
Po skončení letošní basketbalové sezóny 2018/2019 si vás dovolujeme informovat o činnosti našeho klubu.
Letos jsem se opět účastnili mistrovské soutěže, ve které jsme nastoupili proti týmům z Nové Bystřice, Telče a rakouského Gmündu.
Z naplánované podzimní části
sezóny jsme neodehráli ani jedno
ze tří utkání. Všechny zápasy byly
odloženy do jarní poloviny sezóny.
Během této přestávky jsme získali
dvě hráčské posily, bratry Satrapovi, kteří s námi odehráli všech
šest zápasů. Povedlo se nám zvítězit hned v prvních pěti zápasech.
V posledním šestém zápase jsme
doma přivítali rakouský Gmünd,
se kterým jsme hráli o první místo.
Abychom měli jistotu zisku mistrovské trofeje, museli jsme zvítězit,
protože na hřišti v Gmündu jsme
vyhráli jen o jediný bod. Bohužel se
nám poslední utkání naprosto nepovedlo a prohráli jsme vysokým
rozdílem. Musíme podotknout,
že si soupeř přivezl posily, které
nastupují v Rakousku v mnohem
vyšších soutěžích. Jedinou naší nadějí byla prohra Gmündu v Telči.
K naší radosti družstvo z Gmündu
k poslednímu utkání v sezóně ani
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nenastoupilo, a prohrálo tedy kontumačně. Díky nepochopitelnému
jednání rakouského družstva jsme
se po několika letech stali vítězi
okresního přeboru. Celou sezónu
jsme odehráli v 8 hráčích, jmenovitě: Honza Bártů, Vláďa Dvořák,
Filip Štěpán, Rosťa Štěpán, Honza
Satrapa, Petr Satrapa, Jiří Müller
a do jednoho utkání zasáhl Oskar
Burgmann. Letos jsme se ještě zúčastnili turnaje v Telči, kde jsme
skončili druzí, a turnaje v Nové
Bystřici, kde jsme obsadili 4. místo.
V mládežnických kategoriích
nás reprezentovali výše jmenovaní
Honza Bártů, Vláďa Dvořák, Filip
Štěpán a dále Zuzka Bártů, Zlatka
Dvořáková a Míša Čurdová. Honza Bártů nastupoval za Pelhřimov
v lize U17, kde jeho tým obsadil
1. místo. Ve stejné soutěži skončil
na 2. místě Filip Štěpán s družstvem z Jihlavy. Vláďa Dvořák
opět hájil barvy Jindřichova Hradce, s kterým skončil v lize U19 na
4. místě. Zlatka Dvořáková, Míša
Čurdová a Zuzka Bártů nastupovaly za Jihlavu v lize U15. Naší

nejlepší reprezentantkou je právě
Zuzka Bártů, která ještě k lize U15
a U17 v Jihlavě dokázala opět vyhrát Mistrovství České republiky
v kategorii U14 se Sokolem Hradec Králové. Zároveň byla vybrána do regionálního výběru a stala
se členkou širší reprezentace České republiky. Tímto jí i ostatním
mládežníkům gratulujeme k jejich
úspěchům a držíme palce do dalších let.
Na závěr bych chtěl poděkovat
obci Studená za podporu oddílu
košíkové TJ Studená. Sportu zdar
a basketbalu zvláště!
Za Oddíl Košíkové
Jiří Müller ml.

Něco málo
z tenisového oddílu
Tak jako přes zimu, probíhaly
páteční tréninky dětí v tělocvičně základní školy i celé jaro. Jeden z březnových pátků jsme
s dětmi využili k projekci a studování metodiky v malém sále
komunitního centra, k procházce a obhlédnutí tenisových kurtů a oddílové klubovny.
tep studenska

Začátek dubna se nesl v duchu
„Velkého úklidu“, a proto jsme
se i my s mladými tenisty zapojili do akce UKLIĎME ČESKO.
V blízkém okolí kurtů a v lesíku
u parkoviště jsme sbírali plastové
kelímky, skleněné lahve, PET lahve a další odpadky – celkem jsme
naplnili dva pytle (je vidět, že u někoho stále platí – „do lesa se nejlépe uklízí…“). Úklidem okolí kurtů
jsme odstartovali letošní brigády
členů tenisového oddílu, za období duben–květen jsme na kurtech
pracovali celkem šest sobot.
1. června jsme se zúčastnili dětského dne za hasičárnou, kde jsme
se snažili dětem zjednodušeně ukázat, jak probíhá tenisový trénink
– rozcvička, práce s raketou (suchá příprava) a trénování úderů.
I přestože jsme dětský den nebrali

jako náborový, zajímali se
někteří rodiče,
a to dokonce
i z jiných měst,
o náš kroužek.
Přednost
ale
dáváme
dětem ze Studené
a okolí.
I když jsme
s přípravami
a brigádami začali letos dříve než
je obvyklé, mohli jsme si, kvůli
deštivému počasí během měsíce
května, poprvé na kurtech zatrénovat až 7. června a tím jsme odstartovali letní sezónu.
Za tenisový oddíl
Fr. Podhrázský

První sezóna mladší přípravky
Naše mladé fotbalové naděje (7–9 let) letos absolvovaly svoji první sezónu. Hrálo se systémem miniturnajů, téměř každý týden, vždy tři týmy proti
sobě.
Nutno říct, že zpočátku to byl pro
kluky velký šok; dříve si jen hráli mezi sebou a teď pro ně nastaly
zápasy úplně v jiném tempu, proti jiným klukům, mnohdy museli
s rodiči cestovat i hodinu na turnaj
a co víc, na prvních turnajích prohrávali o velký počet branek. Ale
nepoložilo je to a odměnou jim
jsou první výhry, vyrovnané zápasy, hra, která se začíná podobat fotbalu. Kluci vytvořili ustálený kolektiv, do kterého přijímáme další
mladé hráče. S trenérem Tomášem
Mitasem tedy hodnotíme sezónu
jako úspěšnou; nikdo se nezranil,
kluci se scházeli v dostatečném
počtu, problémy se sestavou jsme
neměli, vše proběhlo v pořádku.
Chtěl bych poděkovat těm, kteří
červen 2019

nám pomáhají:
rodičům, kteří
jezdí s dětmi
na zápasy, a
tráví tak s nimi
důležité chvíle v jejich fotbalových začátcích
a prožívají postupně radostné okamžiky, dále maminkám starajícím
se o bufet při domácích zápasech
(Helena Šteflová a Jitka Křepelová
atd.), trenéru Tomáši Mitasovi za
kvalitní spolupráci, Martinu Mitasovi za tiskové služby, Kafinovi za
masné výrobky, které kluci tak milují, a všem dalším, na které jsem
mohl zapomenout. Sezóna v číslech: 14 odehraných miniturnajů,
přes 130 vstřelených gólů, přibližně 2x tolik inkasovaných, 7 výher,

1 remíza, nespočet proher, stovky
najetých kilometrů a nakonec radost dětí, rodičů a trenérů z pokroku, který za ten rok kluci opravdu
udělali. Teď už to můžeme posoudit. Těšíme se na další sezónu, ve
které přihlásíme starší přípravku.
Pokud je mezi vámi někdo, kdo
touží po fotbale (5–10 let), hlaste
se! A pokud máte rádi výzvy, přijímáme i nové kolegy do trenérského štábu!
Mgr. Ondřej Dokulil
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Fotbal muži
Fotbalový ročník 2018/2019 se
blíží ke svému konci, a tak je třeba se ohlédnout zpět a říci si, co
se povedlo a co ne. Pro FK Studená jako celek byl tento ročník
průlomový ve více ohledech.
Zapracovali a zaregistrovali jsme
do naší rodiny ty nejmenší, přípravka si užila spoustu zápasů. V této
věkové kategorii úplně neměříme
výsledky, ale spíše sledujeme účast
na trénincích a zápasech. A proto
můžeme mladíkům vystavit vysvědčení se známkou výborně!
Starší žáci nadále kopou ve společenství se Strmilovem a dorostenci s Kunžakem. Zde i nás zasáhla
bolest fotbalu, a tou je malý počet
hráčů. Proto je nutné komunikovat
s okolními týmy a vždy najít společnou řeč, aby v konečném důsledku mohli ti, kteří chtějí (i když
jich není příliš v tomto věku), také
hrát.
V kategorii mužů jsme zažili parádní sezónu. Po dlouhých cca 13
letech jsme postoupili do krajské
I.B třídy. Úkol byl jasný, neopakovat historii a nevracet se hned do
okresního přeboru, ale krajskou
soutěž pro Studenou udržet. Tento
krátkodobý cíl byl splněný, to už
teď můžeme říci. Ten dlouhodobější možná není na první pohled
tak patrný, ale pro mě osobně je

důležitější. Cílem je vybudovat tým
na vlastních odchovancích, který
budou navštěvovat plné tribuny,
vybudovat tým, který bude budit
respekt a bude se o něm mluvit
jako o fair týmu, ať již k soupeři nebo k rozhodčím. To tady ne
vždy fungovalo. Po první sezóně
můžeme říci, že jsme na správné
cestě. Ze Studené se body nevozily,
první tým tabulky Sokol Olešnice
zde zkolaboval a prohrál 7:0 před
bezmála 150 diváky. Úžasný zážitek. Konečné umístění uprostřed
tabulky je splněný cíl. Nás ale zajímá také jiné tabulka. Ta divácká
hovoří o tom, že nás na domácích
zápasech v ročníku 2018/2019 na-

Seniorky cvičí s elánem a chutí ...
Ke zdravému životnímu stylu seniorů nezbytně patří pravidelná pohybová aktivita. Naší snahou je udržení dobré kondice i ve vyšším
věku, což představuje ohebnou páteř, pružnost svalů, dobrou kloubní pohyblivost, ale také schopnost udržení rovnováhy a soustředění.
Pohyb přináší dobrou náladu, radost i příjemnou relaxaci a uvolnění.
Vše výše uvedené se snažíme naplňovat v oddíle zdravotní tělesné
výchovy seniorek i v cvičení pro
Svaz tělesně postižených. V oddí-
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le je v roce 2019 zaregistrováno 43
cvičenek. Scházíme se každý čtvrtek v tělocvičně ZŠ Studená. Své
pohybové aktivity si zpěstřujeme

vštívilo 1500 diváků ve 12 utkáních. S průměrem 125 diváků na
zápas jsme jednoznačně na prvním místě ze všech týmů v naší I.B
třídě. Pro zajímavost: druhé v divácké návštěvnosti jsou Slavonice
s průměrem 100 diváků na zápas.
Tento ukazatel naznačuje, že jdeme
opravdu správným směrem.
Samozřejmě všechny sportovní
úspěchy v pozitivním slova smyslu
zastiňuje výstavba nového hřiště,
které je jedno z nejlepších v kraji.
Slova chvály od soupeřů zahřívají
u srdíčka. Nezbývá než poděkovat
všem, kteří jakýmkoli způsobem
přispěli ke vzniku nového hřiště.
Petr Adamec

použitím netradičních pomůcek,
jako jsou ručníky, šátky, PET lahve a odpadkové pytle.K oblíbeným
činnostem našeho oddílu patří vycházky do okolí Studené. Poslední
den v květnu jsme ukončili cvičení
a v říjnu, přesně v duchu hesla „Pohyb je život“, se pustíme s chutí do
cvičení.
Hana Tichá,
cvičitelka Zdr. Tv.

tep studenska

Kam za kulturou a sportem
v červenci, srpnu a září 2019
červenec

název akce

místo konání

pořadatel akce

6.–7. víkend

Pouť

Studená

6.–7. víkend

Pouťové posezení v hasičské zbrojnici

Studená – hasičská zbrojnice

SDH Studená

6.–7. víkend

Výstava Českého svazu chovatelů Studená

Areál zahrady ZŠ

Český svaz chovatelů
Studená

19. od 20:00
pátek

Letní taneční zábava (ON&ONA band)

Multifunkční sál obecního
úřadu

Spolek Maršováci

Kino na kolečkách „Ženy v běhu“ (česká komedie)

Dvůr Komunitního centra

Studenský Čtyřlístek

Memoriál Tomáše Čelouda, 5. ročník (hasičské
závody)

Studená – za hasičskou
zbrojnicí

SDH Studená

17. od 20:00
sobota

Pouťová taneční zábava

Sumrakov – letní parket

18. od 14:00
neděle

Pouťové posezení s hudbou

Sumrakov – letní parket

Rozloučení s prázdninami

Hřiště FK Studená

21. neděle

srpen
10. sobota

31. sobota
neupřesněno

Letní divadlo v Žirovnici

Obec Studená ve spolupráci se spolky
Svaz tělesně postižených

září
21. sobota

Podzimní nohejbalový turnaj trojic

V Mlýnské ulici

Nohejbalový oddíl
Studená

27. pátek

Dýňování

V Mlýnské ulici

Studenský Čtyřlístek

28. sobota

Studenský jarmark – farmářské trhy

Náměstí Studená

Obec Studená

28. sobota

Podzimní výstava

Obecní úřad Studená

Spolupráce různých
spolků

28. sobota

Svatováclavský koncert – Festivia Chorus

Multifunkční sál obecního
úřadu

Obec Studená

neupřesněno

Hra „Láska, sex a finanční úřad”

KD Jilem

Divadelní spolek Vojan

neupřesněno

Výstava fotografií Evy Pilarové a Hany Štefanové

Galerie Komunitního centra
Studená

Knihovna V. Javořické

neupřesněno

Drakiáda pro děti

Horní Bolíkov

Tenisový oddíl TJ Sokol
Studená II.

neupřesněno

Keramická dílna

ZŠ Studená

Svaz tělesně postižených

neupřesněno

Divadelní hra AKT

Horní Bolíkov – hospoda

Divadelní spolek HILDEGARDA Horní Bolíkov

neupřesněno

Fotbalový turnaj přípravek

Hřiště FK Studená

FK Studená

III. ročník soutěže ve vaření hovězího guláše

V Mlýnské ulici

SK Mlýnská

Avízo na 5. říjen

Příští číslo Tepu přinese přehled akcí na poslední čtvrtletí roku 2019. Pokud máte akce, které chcete zveřejnit, neváhejte
a napište nám je. U událostí s neupřesněným datem sledujte plakáty na vývěskách nebo se ptejte jednotlivých osob ve spolcích.
Děkujeme za spolupráci.
Za kulturní výbor
Mgr. Ondřej Dokulil

červen 2019
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Blahopřejeme jubilantům
Významné životní jubileum (80, 85 a více let) oslavili
v březnu 2019

v dubnu 2019

v květnu 2019

Štěrbová Marie
Malínková Marie
Slezák Otto
Havlíková Jarmila

Kainová Božena
Mičková Božena
Křikavová Eva

Buzková Jarmila
Dubská Jarmila
Syrovátková Ilona
Nováková Eleonora
Šteflová Julie
Ryneš Antonín

ČSCH ZO Studená pořádá ve dnech

6. a 7. července 2019
výstavu drobného hospodářského
zvířectva.
Výstava se koná v areálu ZŠ Studená
v sobotu 6. 7. od 12:00 do 18:00 hod.
v neděli 7. 7. od 8:00 do 13:00 hod.
Občerstvení a tombola zajištěny.

Tep Studenska, obecní zpravodaj, vychází 4krát ročně, tisk: Nová tiskárna Pelhřimov, ročník II (XXXVII), číslo 2/2019, vydán 28. června 2019,
reg.: MK ČR E 23479, vydává Obec Studená, IČ: 00247545, náklad 1140 ks, zdarma. Uzávěrka příštího čísla: 9. září 2019.
Redakční rada: Libor Svoboda, Pavel Tichý, Mgr. Hana Karpíšková, Mgr. Petr Bartušek, Martina Svobodová – grafika a layout.
Titulní fotografie: Martina Svobodová

24

tep studenska

