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Životní cesty Vlasty Javořické
Cesta za oceán a zpět
Rozloučení a zamyšlení

11

Léto
Kostel v Olšanech, Popelín, Studenský
Čtyřlístek, Cestou necestou

21

Sport
Zuzana Bártů, 5 P Jana Satrapy, Basketbal
3 na 3, FK Studená, Stolní tenis

Slovo starosty
Ing. Zdeněk Med
starosta obce

Vážení spoluobčané,
skončily prázdniny a většině
z nás i období dovolených. Doufám, že jste se řádně zrekreovali a načerpali síly a inspiraci do
nastávajících pracovních dnů
a naši školáci do nového školního roku.
Během prázdnin se snažily dodavatelské firmy zlepšit prostředí naší
základní školy i školy mateřské.
Podařilo se zrekonstruovat sociální zázemí v přízemí školy, zároveň
pokračuje přestavba 1. pavilonu
školky, kde bude v místě bývalé
obecní knihovny zbudována nová
třída. Současně bude zrekonstruováno i 1. patro tohoto pavilonu.
Přeji všem našim předškolákům, ať
se jim v novém prostředí líbí.

Zadrhává se rekonstrukce ulice
Vrší. Podařilo se vyřídit povolení
na vodovod a kanalizaci a je připravena i dokumentace na rozvod
plynu, chybí však ještě povolení
ke zhotovení nové silnice. Obec
proto zajistila alespoň prozatímní
opravu silničního povrchu, neboť
plánovaná celková rekonstrukce se
očividně letos nestihne. Podařilo
se však dokončit veřejné osvětlení
ve Velkém Jeníkově a 6. září bylo
připojeno i nové veřejné osvětlení
ve Světlé. Ve Světlé pokračují práce na novém vodovodním vedení
a podle příslibu firmy začnou koncem září i práce na vybudování
chodníků v Maršově.
Přes léto a před novou sezonou
byla též provedena výměna podlahy v sokolovně (a umožněn bezbariérový přístup), a tak přejeme našim stolním tenistům, ať se jim na
ní daří i v náročné druhé lize. Ze
sportovních akcí proběhla úspěšně
cykloturistická akce 5 P Jana Satrapy, které se i přes nepřízeň počasí
zúčastnilo 35 cyklistů, fotbalový
Jistuza Cup i hasičská soutěž Memoriál Tomáše Čelouda v rámci
Jindřichohradecké hasičské ligy.

Vnučky paní Javořické (paní Jana Lunová a paní Eliška Kutscherová) a Ing. Karel Turzó
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1. srpna jsme vzpomněli na den,
kdy zemřela česká spisovatelka
a studenská rodačka Vlasta Javořická, a 40. výročí této události
jsme uctili za přítomnosti vnuček
paní Javořické položením květin
na její hrob.
Ve výhledu příštích dnů bych vás
všechny rád pozval na tradiční farmářské trhy, které proběhnou na
náměstí Sv. Jana Nepomuckého ve
sváteční den 28. září. Bude vyhrávat
Počátecká dechovka a bude se konat výstava rybářů, včelařů a myslivců. Její součástí bude i výstavka
výtvorů žáků naší školy a výrobků
členů STP MO Studená. V podvečer v kostele sv. Prokopa ve Studené
vystoupí se svým svatováclavským
koncertem pěvecký sbor Festivia
Chorus z Velké Lhoty a představí
své nové CD „Den je krásný“.
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Vzhledem k tomu, že příští číslo
Tepu vyjde až v prosinci, upozorňuji na blížící se významné výročí – 17. listopadu to bude již 30 let
od obnovy demokracie v českých
a slovenských zemích! Toto velké
výročí se chystáme důstojně oslavit
odhalením památníku, který bude
nám i budoucím generacím tuto
událost symbolicky stále připomínat. Očekáváme, že v tyto dny též
podepíšeme se svými slovenskými
kolegy Partnerskou dohodu o spolupráci mezi naší obcí a západoslovenskou vinařskou obcí Limbach.
Ing. Zdeněk Med

tep studenska

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 nebo použijte odkaz z QR kódu.
24. června 2019

2. září 2019

byl zastupitelstvem schválen závěrečný účet obce
Studená a účetní závěrka za rok 2018 (usnesení č. 9/4
a 9/5), dále schváleno přidělení veřejné zakázky po
provedení jednoduchého poptávkového řízení na akci
„Oprava místních komunikací Horní Pole“, na kterou
je schválena dotace z grantu Jihočeského kraje Program obnovy venkova (usnesení č. 9/15), a přidělení
veřejné zakázky na akci „Rekonstrukce chodníků podél silnice II/409 Maršov“ (usnesení č. 9/16). Zastupitelstvo též souhlasilo se zadáním veřejné zakázky na
opravu sociálního zařízení v přízemí hlavní budovy
Základní školy Studená.

zastupitelstvo schválilo mj. Partnerskou dohodu
o spolupráci mezi obcí Studená a slovenskou obcí
Limbach (usnesení č. 10/4) a vzalo na vědomí Zprávu
o činnosti technických služeb obce Studená, zpracovanou Investičním a majetkovým výborem. Dále se zabývalo žádostmi o prodej pozemků ve Studené, Horním
Bolíkově, Horním Poli a Sumrakově.

Ta naše škola
Základní škola informuje
Konec školního roku
2018/2019

v dobrém a že se budou do školy
i rádi vracet. Budou vždy vítáni.

Prázdninové rekonstrukce
Prázdniny znamenají pro děti
a pedagogy zasloužený odpočinek,
pro provozní zaměstnance plno
práce. Největší akcí o prázdninách
byla rekonstrukce sociálního za-

Nejprve zavzpomínám na konec
minulého školního roku. To jsme se
loučili s dvaadvaceti žáky 9. třídy.
A to slavnostně. Zástupy mladších
spolužáků, pedagogů, rodičů, přátel i náhodných přihlížejících vyprovodily naše absolventy ze školní budovy do nové obřadní síně na
OÚ ve Studené, kde dostali od své
oblíbené třídní učitelky p. Hartmannové závěrečné vysvědčení a kde
jsme se spolu s panem starostou
s nimi rozloučili. Věřím, že na svou
základní školu budou vzpomínat
Rozloučení deváťáků se základní školou

září 2019
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řízení v přízemí hlavní budovy
školy. Postupně bychom chtěli pokračovat, protože všechna sociální zařízení jsou původní, tedy 42
let stará, se starými rozvody vody
i odpady a rekonstrukci si zaslouží.
Také postupně pokračujeme s modernizací učitelských kabinetů.

Zahájení roku 2019/2020
Nový školní rok jsme zahájili
tradičně všichni spolu v tělocvičně. Přišel mezi nás i pan starosta
a paní matrikářka. Poté jsme navštívili 1. třídu, kde byli prvňáčci
pasováni na školáky a od zástupců
Obce Studená obdržel každý žák

Prvňáčci

Pasování prvňáčků

poukázku na 1 000 Kč jako příspěvek na nákup potřeb do školy.
Třídní učitelkou našich prvňáčků
je paní Mgr. Marie Švehlová a spolu s ní je v této třídě také asistentka
pedagoga paní Blanka Seidlová.
Pro tento školní rok zůstává deset tříd a tři oddělení školní družiny. Ve dvou nejpočetnějších
třídách (v 5. a 7. třídě) jsme díky
novému financování školství, které
se plánuje od 1. 1. 2020 a počítá s financováním podle odučených hodin, a ne podle počtu žáků, mohli
rozdělit některé hodiny. Bude se
tak lépe pracovat jak žákům, tak
učitelům.
Pedagogický sbor pro letošní
školní rok posílily Ing. Kateřina
Podhrázská na úvazek 0,45 a Mgr.
Marie Lavičková na úvazek 0,5.
Po rodičovské dovolené se vrátila
Mgr. Lenka Houdková. Pedagogů
máme tedy šestnáct, pět asistentek
pedagoga, čtyři vychovatelky ve
školní družině (jedna na plný úvazek a tři se zkrácenými úvazky).
V závěru minulého školního
roku jsme pokročili v evaluaci
školy, tedy ve vlastním hodnocení
školy. Dotazníky vyplňovali pedagogové, žáci a rodiče žáků. Děkuji touto cestou ještě jednou všem,
kteří dotazník vyplnili, a tím poskytli zpětnou vazbu naší práci.
Budeme se snažit na výsledky dotazníků i na podněty a postřehy od
rodičů reagovat a podle možností
je plnit.
Přeji všem žákům i jejich rodičům, aby nadcházející školní rok
prožili klidně a bez velkých stresů.
Jitka Bučinová

Začátek školního roku 2019/2020
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Co nového v mateřské škole.
Školní rok, jak už jsme se zmínili
v posledním čísle, jsme ukončili
rozloučením s předškoláky.
V letních měsících byla mateřská
škola pro děti otevřena čtyři týdny.
V této době také probíhala a stále probíhá rekonstrukce dvou tříd.
V novém školním roce jsme z důvodu rekonstrukce otevřeli v MŠ
dvě třídy a provizorně jednu třídu s nejstaršími dětmi v ZŠ. O dalším dění vás budeme informovat
v příštím čísle.
Za mateřskou školu Jana Zachová

Rozloučení s předškoláky

Rekonstrukce dvou tříd v mateřské škole

Co ve volném čase
Nabídka kroužků pro školní rok 2019/2020 – činnost
bude zahájena v říjnu 2019
(Kdyby se našel někdo, kdo by byl ochotný vést nějaký kroužek,
zvláště technického typu, přihlaste se, budeme rádi).
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Výtvarný kroužek (1.–4. tř.)
Výtvarný kroužek (5.–9. tř.)
Sportovní hry (1.–4. tř.)
Přírodovědný kroužek (1.–5. tř.)
Volejbal (2.–5. tř.)
Keramika (2.–4. tř.)
Zdravotnický kroužek (7.–9. tř.)
Myslivecký kroužek
Včelařský kroužek
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• Rybářský kroužek

Nepovinný předmět
• Náboženství

Obec
Limbach
Celkový počet
obyvatel: 2156
Obec Limbach leží na úpatí Malých Karpat v blízkosti
hlavního města SR Bratislavy.
Je součástí Bratislavského samosprávního kraje, Malokarpatského regionu. V okolí obce
Limbach je bohatá možnost
výletů po vyznačených turistických trasách.
Malá vizitka našeho budoucího partnerského města.
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Jógové cvičení
Po prázdninách se opět vracíme ke cvičení jógy. Během jedné hodiny zrelaxujete nejenom své tělo, ale i mysl. A to je v dnešní uspěchané době velice důležitý moment.
Jóga pracuje na rozvoji mentální úrovně každého jedince. Nezaměřuje se na povrch těla, ale na to,
co je uvnitř. Učí nás uvědomovat
si svaly hluboko pod povrchem

kůže. Proto je možné, že při cvičení objevíte svaly, o kterých jste vůbec nevěděli. Díky tomuto procesu
odpoutáváme svou pozornost od
myšlenek, které nás zahlcují a ob-

těžují. Jóga vás naučí dýchat a má
nemalý vliv na omlazení jak těla,
tak duše.
Hodina je rozdělená na dvě části. V první se na začátku pokusíme
své tělo i myšlenky zklidnit, zpomalit, protáhneme si důležité partie a plynule budeme přecházet do
jednotlivých jógových pozic neboli
ásan. Po takovéto sestavě cviků se
přesuneme do relaxační polohy a
v tu chvíli začíná druhá část našeho setkání. V té se zaměříme hlavně na svou mysl, respektive se budeme snažit nemyslet vůbec na nic
a své myšlenky oddálit co nejvíce.
Pokud je tento styl cvičení přesně to, co hledáte, nebo vás zajímá,
jak vypadá v praxi, přijďte každé
úterý od 18:00 do Komunitního
centra ve Studené. S sebou si prosím vezměte podložku na cvičení,
dostatek tekutin. Začínáme od října 2019. Těším se na vás!
S pozdravem Šárka Dokulilová

Po prázdninách hej, v Klubíčku je nej!
Už od poloviny září se opět pravidelně setkáváme v Klubíčku, dětském klubu pro rodiče s dětmi ve věku do tří let.
Dětský klub funguje již od ledna
letošního roku v Komunitním centru ve Studené a velice mě těší, že
v této aktivitě můžeme pokračovat
i po prázdninách. Proto neváhejte
a přidejte se k nám, naše dveře jsou
neustále otevřené a budeme rádi za
každého, kdo si s námi přijde pohrát, popovídat, zazpívat si nebo si
něco malého vytvořit.
V Klubíčku máme náš společný
čas rozdělený na dvě části, řízenou
a volnou. Během řízené činnosti,
která trvá necelou půl hodinu, se
na začátku za pomoci rodičů vždy
přivítáme, seznámíme se a plynule
přecházíme do říkanek s ukazová-
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ním, do tanečků, básniček s pohybem či zpívání lidových písní za
doprovodu různých nástrojů. Druhá část je volná a určená pro svačinu, hraní si s hračkami či individuální seznámení dětí navzájem.
Tematicky podle ročního období
zařazujeme i tvořivé dílny pro děti,
tudíž se zaměřujeme na jemnou
i hrubou motoriku dětí a také jejich psychomotorický vývoj.
V Komunitním centru je možnost přihřát dětem pokrm v mikrovlnné troubě, uvařit si kávu nebo
čaj. Veškerý čas trávíme na koberci,
ale není na škodu, když si s sebou
vezmete nějaké přezůvky.

A pokud vám, občanům Studené, doma přebývá určité množství
hraček či doplňků ke hraní (stolečky, židličky, průlezky, skluzavky, míče atd.) a nevíte, jak s nimi
naložit, doneste je paní Jírové do
knihovny, ona nám je předá. My
budeme za každé oživení naší činnosti velice rádi.
Rádi vás přivítáme každý pátek
od 9:30 ve 2. patře Komunitního
centra.
Za všechny maminky Klubíčka
Šárka Dokulilová

tep studenska

Cesta za oceán a zpět
V našem vyprávění o Vlastě Javořické se již dostáváme k samotnému podzimu jejího života, který
ale ještě této ženě měl přinést jeden velmi důležitý
životní moment. Tentokrát po velmi dlouhé době
pozitivní.
Počátkem 60. let začalo, jak známo, na našem
území docházet k velmi pozvolnému uvolňování
společenské i politické situace. Stárnoucí spisovatelce se od druhé poloviny 50. let již vyhýbaly
větší konfrontace s režimem, byť jí byla stále mimo
jiné silně vytýkána její katolická víra. Oficiálně se
pak navíc po roce 1948 tvorba Javořické objevovala
pouze v čechoamerických periodikách vycházejících
v USA, zejména v Denním hlasateli. Jednalo se
převážně o publikování starších textů, jelikož nové
pochopitelně nemohla za oceán odesílat. Přesto se
v jejích pamětech objevuje zmínka, že se jí snad nějaké
menší množství textů do USA počátkem 50. let odeslat podařilo, ale zůstává otázkou, bylo-li tomu tak
ve skutečnosti. Tak či onak doma v Československu
jí nebylo umožňováno publikovat svou tvorbu, což
pochopitelně nesla velmi těžce.

V roce 1965, kdy jí bylo již 75 let, se Javořické
splnilo její nejtoužebnější přání, naprosto převyšující
nesmírnou touhu psát a publikovat. Poprvé od jejich
emigrace se shledala se svými třemi dcerami a s jejich
rodinami. Spisovatelce bylo umožněno vycestovat za
dcerami do USA, do San Antonia ve státě Texas. Pobyla tam téměř čtyři měsíce a kromě emotivního setkání s dcerami a vnoučaty mohla ve Státech navštívit
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Rozloučení a zamyšlení
Byl první srpnový den roku 1979,
kdy ve Velkém Újezdu u Moravských Budějovic zemřela spisovatelka
Vlasta Javořická. Dožila se skutečně
požehnaného věku 89 let. Tato
nesmírně zásadová a literárně plodná žena podlehla mozkové mrtvici.
Pohřbena byla ve své rodné Studené,
které zasvětila celý svůj život a velkou
část své tvorby.
Životní příběh, který za sebou
zanechala, je mnohem svízelnější,
komplikovanější a dramatičtější než
většina jejích mnohdy velice idylicky
napsaných románů. Celý život Vlasty
Javořické byl nesmírně turbulentní,
plný vzestupů i pádů. Zanechala za
sebou úctyhodných 112 románů a 63 povídek,
nemluvě o velkém množství básní. Nutno zmínit
také paměti, rodinnou kroniku, deník, památník, bohatou korespondenci a rovněž kroniku obecní, jejíž
psaní definitivně ukončila až v květnu roku 1949.

září 2019

Přesto posledním ve své době vydaným románem
Javořické na našem území byla kniha Petra napsaná
roku 1944. Další vydání jejích textů se datují až do
porevolučních let 1990/1991. Do té doby došlo na
našem území pouze k reedici jejích dvou románů Na
7
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celou řadu zajímavých míst. Absolvovala zde rovněž
několik besed s krajany a setkala se také s českými
kněžími a biskupy žijícími dlouhá léta v emigraci.
Během svého pobytu za oceánem si navíc Javořická
psala velmi podrobný deník, který tak je velice zajímavým svědectvím o jejím tamějším pobytu.
Byť se o tom v jiných pramenech nehovoří, podle zmíněného deníku převezla s sebou do zahraničí
údajně několik svých rukopisů. Každopádně se však
nejednalo o nějaký větší literární kus. Autorka sama
pak bohužel nezmiňuje, o jaké rukopisy se mělo jednat. Podle jiných vlastních vzpomínek během svého
tamějšího pobytu také sama napsala přímo jednu
povídku, ale opět neuvádí přesně, zda tento text také
v USA vyšel, ani jak se jmenoval.
Po více jak čtvrt roce se tedy Javořická nakonec
podle plánu vrátila do rodné Studené, navzdory
nesmírně emotivnímu a bolestivému loučení s dcerami a vnoučaty. Nutno dodat, že jedním z důvodů
k jejímu návratu byly také zdravotní komplikace
a operace, kterou musela po návratu podstoupit.
Loučení bylo zajisté o to těžší, že obě strany musely
tušit, že se již nikdy nespatří. Zároveň je tento její
návrat dalším z důkazů její velké lásky k rodné obci,

navzdory všemu špatnému, co ji zde během života
potkalo.
Pobyt v USA nakonec nebyl jediným zahraničním
výjezdem Vlasty Javořické. Roku 1968 také navštívila
Švýcarsko. V tomtéž roce jí bylo navíc umožněno
setkat se zcela veřejně se svými čtenáři na čtyřech
besedách v Praze, Dačicích, Mrákotíně a Kunovicích.
Po invazi vojsk Varšavské smlouvy 21. srpna 1968
však bohužel tyto pozitivní impulzy opět ustaly. Tak
těžké časy jako v letech padesátých již Javořickou
sice nepotkaly, ale i tak definitivně zhasla poslední
šance na vydání její tvorby. Dne 3. února 1969 dostala zamítavou odpověď ze Svazu československých
spisovatelů, když zažádala o opětovné přijetí. Byť
ji ještě alespoň lehce potěšily reedice jejích dvou
starších románů, je patrné, že ji zákaz publikovat
trápil stále více. Vydání alespoň ještě jedné knihy nazvala svým „nejtoužebnějším přáním“. Bohužel se jej
však již neměla dožít.

- 12 faře a Dva mlýny v uvolněnější atmosféře roku 1968.
Na světě není člověka, jemuž by neubližovalo
zakazování jeho nejmilejší a nejoblíbenější činnosti.
A co horšího může být pro spisovatelku tělem
i duší, než nemožnost svou tvorbu publikovat?
V tomto ohledu zajisté nic, avšak Javořická jako
matka a manželka bohužel skutečně zažila celou
řadu mnohem horších problémů. Nacisté ji za války
umístili na index zakázaných knih, ovšem to byla
skutečně pouhá maličkost v porovnání s faktem, že
také gestapo vyslýchalo její nejmladší dceru. Komunisté pak, jak již víme, její rodinu během tvrdé
a nejisté doby 50. let terorizovali téměř soustavně.
Spisovatelka musela přetrpět emigraci hned tří svých
dcer a s tím spojený strach o ně. Mohla navíc pouze
přihlížet nemoci a chřadnutí svého manžela, ztrátě
majetku i společenského postavení.
Lze si tedy jen domýšlet, jak silnou osobností musela Javořická být, že toto všechno ustála a zvládala
až do velmi vysokého věku. Jako spisovatelka mohla
působit leckdy značně naivně, až útlocitně, ale jako
člověk byla tato jedinečná žena nesmírně velkou bojovnicí. Nenechala se zlomit ani jedním ze dvou totalitních režimů, byť musela obětovat určité pohodlí
8
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a především bezpečí, na něž byla v období první republiky zvyklá.
Byly to však právě ony složité životní cesty, díky
nimž se Javořická ve stáří nakonec podívala až do
USA. Za oceánem tedy měla možnost ještě jednou spatřit své tři milované dcery a neméně drahá
vnoučata. Část rodiny však na ni rovněž čekala
doma, v milované Studené, která, ač jí připravila tolik životních ran, byla pro ni vždy domovem. Veškerá
příkoří, která se jí i její rodině udála, nesla velmi silně
a emotivně, přesto nakonec vždy dokázala v duchu
křesťanské výchovy odpustit. I díky tomu mohla
prožít alespoň relativně pokojné poslední roky života
ve své domovině a mohla odejít s vědomím, že ještě
jednou měla možnost vidět rodiny svých dcer, které
před tolika lety odešly za oceán.
Na tomto místě se tedy loučíme s naší drahou
rodačkou, paní Vlastou Javořickou. Věnovali jsme
jí celkem sedm krátkých kapitol, abychom alespoň
částečně nastínili i méně známé stránky jejího života
a zároveň jí tak vzdali jménem celé obce poctu, jakou
si zajisté zcela zaslouží.
tep studenska

Vzpomínkové setkání
40. výročí úmrtí spisovatelky
Vlasty Javořické
1. srpna tomu bylo již dlouhých 40 let, co ve věku 89
let zemřela naše rodačka – spisovatelka Vlasta Javořická. Navždy tak opustila svou milovanou rodnou Studenou, byť její tvorba zůstala navždy s námi. Po roce
1989 došlo po mnoha letech k vydání většiny její tvorby, které jí jak za války, tak v období komunismu bylo
tak urputně zakazováno. Sama však svým vnučkám
říkávala: „Však oni mě ještě někdy budou vydávat!“.
Dnes má zcela po zásluze v obci nejen svou ulici a pamětní desku, ale i místnost (pracovnu) věnovanou její
památce, která je umístěna v prostorách našeho Komunitního centra.
Památku úmrtí této jedinečné ženy jsme si 10. září
připomněli také zajímavou besedou, které se zúčastnili rovněž vnučky paní Javořické (paní Jana Lunová
a paní Eliška Kutscherová), což udělalo celé setkání
velmi zajímavým a celkově dodalo na velmi příjemné
a osobní atmosféře. Jsme velice rádi, že se beseda velice
vydařila a měla poměrně velkou účast lidí ze Studené
i okolí. Děkujeme tímto všem, kdo se na besedě podíleli, ať už organizací nebo svou účastí. Nechť je památka
paní Vlasty Javořické připomínána stále častěji!
Petr Bartušek

Vážení obyvatelé rodinných domů, bytů,
oslovujeme Vás touto cestou proto, že stále evidujeme vysoký počet
požárů v domácnostech, které mají
tragické následky. Každý rok dochází k více než tisícovce požárů

září 2019

v obytných budovách, kde umírají
desítky lidí a stovky jich jsou zraněny.
MV–generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
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Co jste hasiči, co jste dělali...
Memoriál Tomáše Čelouda
V sobotu 10. srpna proběhla za hasičskou zbrojnicí
ve Studené hasičská soutěž. Tato soutěž nese
každoročně název Memoriál Tomáše Čelouda.
Letos jsme již pátým rokem vzpomínali na našeho
zesnulého kamaráda a hasiče Tomáše.
Soutěž proběhla ve dvou kolech. V prvním kole
závodníci bojovali o body do Jindřichohradecké hasičské ligy a druhé kolo bylo o věcné ceny sponzorů.
Celkem se k nám sjelo 13 družstev mužů a 7 týmů
žen z Jihočeského kraje a z kraje Vysočina. Na prvním
místě v kole o body byli muži z Horních Němčic s časem 17,65 s a ženy z Mrákotína s časem 20,42 s. Náš
tým mužů se umístil na 7. místě s časem 21,71 s.
Druhé kolo probíhalo již v klidnější atmosféře, protože šlo o ceny, a ne o body. Vyhráli muži z Horního
Pole s časem 18,29 s a ženy z Telče s časem 20,66 s.
Téměř celé odpoledne vydrželo krásné počasí. Divákům čekání na útoky zpříjemnil Dj a moderátor, který
vždy řekl pár zajímavostí o týmu, který se chystal na
start. Na závěr přišel soutěžícím předat poháry a zároveň jim i pogratulovat pan místostarosta Pavel Škoda.
Děkujeme místním firmám, které nás podpořily sponzorskými dary.
Naše aktivity můžete sledovat na Facebooku „SDH
Studená“ anebo na Instagramu „sdhstudena“. Dáváme
sem fotografie nejen ze závodů a pozvánky na akce,
které pořádáme nebo se na jejich pořádání podílíme.

Průběžná pořadí v Jindřichohradecké hasičské lize lze
sledovat na www.firesport.eu.
Simona Doleželová

Léto s hadicemi v podání SDH Horní Pole
Sobota, jedna hodina odpoledne, je nástup družstev před samotnou soutěží. Sejde se okolo 20
týmů. Takto nějak vypadá velká část našich letních
sobot.
Den předtím si samozřejmě ještě zatrénujeme. Jednu
soutěž jsme pořádali i my, byla ve znamení velkých
dešťových přeháněk. Tak velkých, že hrozilo její zrušení, ale ukázalo se, že se hasiči a hasičky vody nebojí,
neodjeli nám a nakonec to byly povedené noční závody. Všem děkujeme za pomoc a budeme doufat v lepší
počasí na příští rok. Nám se náš domácí útok nevydařil a byli jsme diskvalifikováni, naše holky zabojovaly
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a vyhrály. I v ostatních kolech to
byl těžký boj.
Obsazovali jsme stupínky vítězů,
ale i stupínky nejnižší. Máme v našich týmech jednu velkou výhodu,
když někdo něco pokazí, nejsme
na něj naštvaní, jako to bývá občas
v jiných družstvech, podpoříme
ho, stojíme za ním. Ono ne nadarmo se říká, že vyhrávat se nemůže
vždycky. Největší radost nám ale
dělají holky. Letos začali v nové sestavě, nic nedají soupeřkám zadarmo. I když přichází nemoci, výměny, jdou si za svým cílem, protože
je to baví.
SDH Horní Pole

Posezení s harmonikou
v DPS Studená
20. června 2019 nám v DPS ve Studené přišel zpříjemnit odpoledne harmonikář pan Robert Kalenda.
Zpívalo se a tančilo se. Všichni jsme si to užili.
Děkujeme za příjemné odpoledne.
Za Pečovatelskou službu Ledax o.p.s. středisko Dačice
Marie Cimbůrková – vedoucí střediska
Eliška Mandátová, DiS. – sociální pracovnice

Podpora oprav kostela v Olšanech
17. srpna 2019 v Olšanech proběhl v pořadí již sedmý koncert na
podporu záchrany budov kostela a fary. Již podruhé u nás vystoupila hudební skupina s názvem HARP ROCK TRIO MŮRA. Krásný program letního podvečera letos slyšelo přes 160 návštěvníků.

zjistilo, že opláštění věže je napadené hloubkovou korozí, zasažená
je již i nosná část. Odstranilo se
oplechování, v současné době pro-

Olšanské koncerty podporují snahu farnosti a obce o opravu
zdejší významné památky a dominanty kraje. Před hudebním
programem nás s postupem prací
seznámil pan MgA. Tomáš Tichý.
Všem příchozím se hned před
kostelem naskytl nevšední pohled
na snesenou věž se zvonem, která
netradičně stojí na zemi u vchodu.
Při provádění opravy střechy se
září 2019
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bíhají práce na dřevěných částech
věže. Snahou farnosti je práce na
věži dokončit tak, aby ta mohla být
v nejbližších měsících vrácena na
své původní místo. Největším problémem jsou samozřejmě peníze,
kterých se nedostává, proto musíme počítat s tím, že opravování
kostela s farou se bude protahovat
do dalších let. Pokud však kostel
bude žít a plnit se lidmi tak, jak se
to stalo letošního 17. srpna, o jeho
budoucnost nemáme obavy.
Mgr. Milan Hřava,
Spolek pro rozvoj obce

Vážení spoluobčané,
dovolujeme si vás oslovit s žádostí o finanční dar na opravu kostela
v Olšanech. Po několikaleté projektové přípravě a opakovaných žádostech se nám podařilo dostat se do Havarijního programu ministerstva kultury ČR a začít s opravou.
V roce 2018 proběhla první etapa opravy zastřešení, etapa byla
úspěšná a Národní pam. ústav
v ČB nás doporučil na MK jako
prioritní objekt Dačicka. V letošním roce 2019 se realizuje oprava
demontované zvonice kostela –
oprava krovu, výměna oplechování, její osazení do krovu a pokračo-

vání v opravě střechy.
I při velmi dobrém poměru,
75% dotace a 25% vlastního podílu, nemá farnost Olšany dostatek
prostředků na vlastní podíl, který
činí 267 000 Kč. Farnost Olšany nevlastní žádný hospodářský majetek
a je zcela závislá na darech.
Farnost Studená vložila do pro-

jektové přípravy a opravy v loňském roce přibližně 250 000 Kč
a její možnosti nadále finančně
podporovat farnost Olšany jsou již
značně omezené. Spolu s brněnským biskupstvím může pro tento rok darovat farnosti Olšany na
opravu kostela maximálně 120 000
Kč. Zbývajících 143 000 Kč zatím
chybí, proto se snažíme chybějící prostředky získat pomocí darů.
V případě, že se nám to nepodaří,
budeme nuceni v odpovídajícím
poměru část dotace vrátit a možnost získání dotace v příštích letech se sníží.
Za váš finanční dar v jakékoli
výši již nyní děkujeme. O průběhu
a provedení opravy napíšeme více
v příštím vydání Tepu.

Bankovní spojení:
Fio banka č. účtu

Komerční sdělení

900990221/2010
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Pokud nám sdělíte potřebné
identifikační údaje, rádi vám vystavíme potvrzení o daru pro daňový odpočet.
Za přízeň děkuje P. Stanislav Forst,
správce farnosti Olšany a Studená
e-mail: studena@dieceze.cz

tep studenska

Popelínský Festival Minipivovarů 2019
20. července 2019 proběhl již 4. ročník oblíbeného
Popelínského Festivalu Minipivovarů.
Jako i v minulých ročnících se návštěvníci letos
mohli těšit na mnoho druhů výborných piv z produkce minipivovarů a v neposlední řadě na bohatou nabídku pochutin všeho druhu, což samozřejmě k dobrému pivečku patří.
V letošním ročníku byly opět zastoupeny minipivovary z různých koutů republiky, ať z Moravy, tak
z Čech. Nejvzdálenější byl v letošním ročníku minipivovar Šardice u Kyjova. Mimo jiné mohli návštěvníci
ochutnat piva, a to více jak 30 druhů, z minipivovarů
Kozlíček – Horní Dubenky, Ruprenz, Zvíkovské Podhradí, Trojan – Telč, Nová Bystřice, Český Rudolec, Richard – Žlebětín, Kamenice, Solnice – Č. B., Jílovice,
Radniční Minipivovar – Jihlava a hlavně minipivovar
POPELÍN.
Velké poděkování patří obětavým členům SK Mlýnská Studená, kteří se postarali o perfektní provedení
cateringu jak v kvalitě, tak v množství nabízeného sortimentu. Všichni návštěvníci festivalu si toto velmi pochvalovali a pořadatelé doufají, že toto vzájemné spojení dobrého piva s perfektním jídlem bude fungovat
i v příštích ročnících.
Nabitý program různých žánrů začal pod vedením p.
Rataje Sunny Bradd Band, v jednotlivých přestávkách
byly pro návštěvníky připraveny různé soutěže o zajímavé ceny, které věnovala nová pobočka Raiffeisen
banky v Jindřichově Hradci. Především pro starší návštěvníky bylo milým překvapením vystoupení krojovaného souboru Džbánek z Martínkova. V podvečerních hodinách zahráli svůj hudební set také dnes
již známí Frozen Poppyhead a vše pomalu směřovalo
k vystoupení hudební legendy Jindřichohradecka –
Tlusté Berty, ta toto pojala velmi profesionálně a tak
se návštěvníci mohli těšit ze, na místní poměry a možnosti Zámeckého parku Popelín, super koncertu včetně všeho, co k takovému představení patří.
O závěr celého večera se postarala známá skupina
Kabanos, která dovedla celý letošní ročník k úspěšnému zakončení.
Díky společnosti STARNET s.r.o. měli návštěvníci
možnost v celém areálu využívat volné wifi připojení,
čehož také využili v průběhu festivalu a poslali přes
tuto síť více než 10 000 fotografií.
září 2019

Již se všichni těšíme na 5. ročník, který se uskuteční
25. července 2020 na všem známém místě Zámeckého
parku Popelín.
V neposlední řadě je potřeba velmi poděkovat všem,
kteří přiložili svou ruku k dílu a bez jejichž pomoci by
se takováto akce nedala uskutečnit.
Ještě jednou všem velké díky a na viděnou příští rok.
Pořadatelé
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Spolky
Studenský Čtyřlístek informuje…
Dne 21. 7. 2019 nás navštívilo
„Kino na kolečkách“. I když se na
nás počasí ještě v podvečer mračilo, nakonec se umoudřilo a 140
diváků si společně s námi užilo komedii „Ženy v běhu“.
V týdnu 12. 8. – 16. 8. 2019 probíhal příměstský tábor na téma
„Dobrodružství s indiány“. Táborová kapacita byla zcela naplněna,
tábora se zúčastnilo 33 dětí ze Studené a blízkého okolí. Celý týdenní program probíhal v prostorech
Komunitního centra a školní zahrady. Indiánskou rezervaci jsme
si vytvořili v druhém patře, v prvním patře jsme měli jídelnu u „Indiánské babičky“ a tělocvičnu. Do
indiánské osady jsme chodili na
školní zahradu. Utvořili jsme dva
kmeny, kmen Jatangů a Watangů.
První den si každé z dětí vymyslelo své indiánské jméno, vyrobilo
si svoji čelenku a pozvánku pro
rodiče na závěrečnou INDIÁNSKOU SLAVNOST. Druhý den
jsme vyráběli indiánské šaty, které si děti samy zdobily, a společně
jsme vymýšleli zdobení obličeje
každého kmene. Třetí den jsme
byli na celodenním výletě na BIS-
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ON RANCH v Rožnově, kde jsme
si užili krásnou komentovanou
projížďku mezi bizony a ochutnali jsme bizoní polévku. Také jsme
zde navštívili týpí a dětské hřiště.
Ve čtvrtek si každý kmen vyrobil
TOTEM a nacvičovali jsme společně indiánský tanec. Poslední
den, kdo z indiánů chtěl, tak si vyráběl náramek přátelství a konala
se velká příprava na naši slavnost.
Každý den jsme ráno vítali slunce,
jógovou sestavou „Pozdrav Slunci“.
Celý týden jsme chodili na školní

zahradu, kde jsme hráli různé hry,
děti si mohly zastřílet z luku nebo
hrát badminton, líný tenis, kuželky,
shazovat plechovky, házet talířem,
skákat přes švihadlo a hrát vybíjenou. Ráda bych touto cestou poděkovala mým malým náčelníkům
Evče, Danovi a Nikče, bez nich by
to nešlo, indiánské babičce Mile za
výborné svačiny, obci Studená za
poskytnutí prostoru Komunitního
centra, základní škole za půjčení
školní zahrady a respiria, Milanu
Tarasovi za dřevěné podsedáky

tep studenska

k ohni, firmě NEZDARA – instalatérství s.r.o za sponzorský dar, díky
kterému jsme mohli jet mezi bizony, a v neposlední řadě holkám ze
Čtyřlístku za podporu a pomoc.
A nejvíce ze všeho děkuji mým
malým indiánům za úžasný týden
plný dobrodružství a rodičům za
krásné květiny a slova. Příští rok se
opět těšíme.
Romana P. – velká náčelnice

Na co se s námi můžete
těšit ještě v tomto roce?
4. 10. Tvořivý workshop – Podzimní
dekorace
25. 10. Dýňování
8. 11. Večer pro ženy
29. 11. Vánoční trhy

Přejeme všem krásné podzimní dny.

PODĚKOVÁNÍ
Životem nás provázejí kromě radostných událostí i ty smutné a poslední. Chceme touto cestou poděkovat všem z organizace sociálních služeb Sdílení o. p. s. Telč za jejich profesionální pomoc a psychickou podporu. Zároveň se chceme s ostatními občany podělit
o vlastní dobrou zkušenost s touto organizací. Sdílení o. p. s. Telč poskytuje v Jihočeském kraji zatím jen mobilní hospicovou péči – jedná se o pomoc umírajícím a jejich rodinám.
V měsíci květnu 2019 prožívala
naše rodina těžké chvíle – neléčitelná choroba maminky a její odcházení ze života. Navíc dva květnové
svátky a uzavřená Ambulance pro
léčbu bolesti v Jindřichově Hradci.
Kam se obrátit a co dělat? Ať už si
nevyléčitelně nemocný i jeho rodina přeje strávit poslední čas života
doma, domácí prostředí přece jen
není na takovouto situaci vybaveno. Voláme Sdílení o. p. s., tel.:
777 574 975. Příjemně nás překvapil tým mladých sestřiček i lékařů.
Sami nabídli bezplatné zapůjčení
pomůcek – mobilní WC, odlehčený invalidní vozík, polohovací postel. Všechny zapůjčené pomůcky
byly jako nové. Jedenkrát týdně
září 2019

přijížděl na vizitu lékař nebo lékařka z Nemocnice Jihlava. Sestřičky
ze SDÍLENÍ nám každé ráno telefonovaly a dotazovaly se na zdravotní stav. Denně přivážely k nám
domů veškeré léky i zdravotnické
pomůcky, stále byly v kontaktu
s lékaři. Na jejich telefonický kontakt SOS jsme mohly volat v kteroukoli noční hodinu a skutečně
vždy ochotně pomohly. Neopustily
nás ani v den úmrtí maminky. Pomohly ustrojit zesnulou, poradily,
jak je třeba dále postupovat, vypsaly adresy pohřebních služeb. V
průběhu dne úmrtí se ještě dotazovaly, jak zvládáme zařízení pohřbu,
s čím potřebujeme pomoci. Po pohřbu se sestřičky ze SDÍLENÍ opa-

kovaně ohlásily na návštěvu. Potěšil nás jejich zájem i o pozůstalé.
Dozvěděly jsem se, že tyto návštěvy jsou jejich pracovní náplní ještě
po dobu jednoho roku od úmrtí,
k dispozici je pomoc psychologa
a duchovního.
Přestože jsou to věci poslední, celá naše rodina byla nadšena
vstřícností a upřímnou ochotou
všech z organizace Sdílení o. p. s.
Telč. SDÍLENÍ nám pomohlo se
zajištěním důstojného odcházení
nejbližšího člověka ze života.
Přejeme organizaci Sdílení o. p. s.
Telč, aby si nadále udržela svojí
profesionální úroveň a aby mohla
kromě dosavadní hospicové péče
poskytovat v Jihočeském kraji
i další své služby ke spokojenosti
občanů.
Milena Kamanová
Jitka Šerhaklová
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Cestou necestou
text Libor Svoboda (ls), Petr Bartušek (pb)
foto © Lucie Foglová, Jean-Baptiste Emmanuel Eric Di Raffaele, 2017–2019

Nomád je kočovník, nomáda je divoká včela rodu Nomada. A pak jsou
ještě digitální nomádi, a jsou opravdu skuteční. Na konci článku je pár
řádků právě o digitálních nomádech.

(ls): Lucko, jak se děvče ze Studené se
svým přítelem z ciziny dostane k cestování po celém světě?

Jen díky souhrám různých náhod vám můžeme zprostředkovat rozhovor se dvěma digitálními nomády – Lucií Foglovou a jejím přítelem Jeanem-Baptistem Emmanuelem Ericem Di Raffaeleem.

Lucka: Vždycky jsem si přála cestovat, ale sama jsem k tomu nikdy
neměla odvahu. Vždy zůstalo jen
u slova „chtěla bych“. Do doby, než
jsem poznala JBho, jsem také byla
velmi limitovaná jazykovým vybavením. Anglicky jsem v podstatě vůbec
neuměla a navíc jsem se styděla anglicky mluvit.

Nakonec z původního nápadu pobavit se o zajímavých místech ve světě vznikl rozhovor, ve kterém některá témata nejsou jen o cestování,
ale mají veliký přesah do běžných každodenních činností i u nás doma.
A pokud budete mít při čtení pocit, že si tykáme, nepletete se, a Jean-Baptisteovi říkáme navíc česky – Honza. Lucka používá pro oslovení
přítele v českém textu zkratku JB, tedy iniciály jeho prvních dvou křestních jmen.

(ls): Jak jste se vůbec poznali?
Lucka: Poznali jsme se v Praze
v Salsa clubu, kde ke mě JB přišel
a oslovil mě. V tu dobu jsem to brala
jako dobrou příležitost začít konečně mluvit cizím jazykem. První rok
jsme spolu mluvili jen anglicky, čímž
se rapidně zvýšila moje úroveň a překonala jsem stud mluvit. Protože je
ale JB napůl Ital a napůl Francouz,
rozhodli jsme se mluvit spolu italsky
a česky. Dnes tedy navíc mluvím také
plynně italsky.
Honza: Quando è scaduto il mio
contratto alla pari a Londra, ho voluto viaggiare col mio fratello e il
mio migliore amico in Europa dell’est,
poi a settembre date che fu l’inizio
dell’anno universitario, mi sono ritrovato a viaggiare da solo e ho scelto
Praga per via dei miei ricordi fantastici dalla prima volta che l’ho visitata 9
anni fa ora. Me ne sono di nuovo innamorata! Dopo qualche mese, in corso
d’una serata sul tema della salsa, lì ho
incontrato la mia seconda metà.
[Když mi v Londýně vypršela pracovní smlouva jako au pair, začal
jsem cestovat se svým bratrem a nejlepším přítelem po východní Evropě,
ale potom jsem se v září, kdy začal
nový školní rok, ocitl na svých cestách sám. Rozhodl jsem se tedy pro
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cestu do Prahy, protože jsem na ni
měl krásné vzpomínky ze své první
návštěvy, kterou jsem absolvoval již
před devíti lety. Okamžitě jsem se do
Prahy znovu zamiloval! Po několika
měsících jsem zde v průběhu salsa
večera také poznal svou druhou polovičku.]
(ls): Cestování musí být finančně náročné! Jaká jsou vaše povolání?
Lucka a Honza: Naše povolání jsou
– účetní a JB občas překládá. Zde je
důležité říct, že oba pracujeme jako
digitální nomádi – tzn., že pracujeme
odkudkoli na světě a k práci potřebujeme akorát počítač a internet. To
nám samozřejmě dává neskutečnou
výhodu toho, že máme stálý příjem
peněz, a tím pádem jsme byli schopni bez problémů pokrýt náklady na
život v Asii a ještě ušetřit na další cestu do Itálie, která nás čeká teď.
Zároveň je ale důležité si uvědomit, že tím pádem nejsou naše cesty
tak úplně dovolená. V Asii jsme průměrně byli oproti České republice
6 hodin napřed a bylo důležité tomu
uzpůsobit náš program. Práce musí
za každé situace zůstat na prvním
místě a je potřeba jí přizpůsobit veškerou organizaci.
Zároveň, pokud cestujete dlouhodobě, tak se snažíte dané zemi rychle
přizpůsobit a zařadit se mezi život
„průměrných místních lidí“ – nelze
si dovolit ubytovat se dlouhodobě
v nejdražších hotelech, chodit na každé jídlo do drahé západní restaurace a obejít všechny místní předražené
atrakce.
To, že cestování musí být finančně
náročné, je tedy spíše mýtus. Obzvlášť, když jedete do takových zemí,
kde jsme byli my. Také vždy velmi
záleží na tom, co chcete dělat, jestli si
chcete vyhodit z kopýtka a užívat si
luxusu, kde vám všechno zařídí agentura, anebo chcete zažívat spíše dobrodružství s místními a vše si organizujete sami a neustále kontrolujete
své rozpočtové možnosti. Samozřejmě je důležité mít něco našetřeno,

září 2019

Ing. Lucie Foglová – (1989)
– rodačka ze Studené, vystudovala VŠE v Praze, kde následně
pracovala jako účetní. Miluje
tanec, četbu, vzdělávání v oblasti
zdravého životního stylu a cestování.

zjistit si ekonomickou úroveň země,
kam chcete jet, a spočítat si, jak vám
to vychází. Zlaté pravidlo cestování
říká, že byste vždy měli mít na účtu
peníze na cestu domů a alespoň na
dva měsíce života v dané zemi, kam
jedete.
(pb): Kolik zemí jste spolu navštívili?
Lucka a Honza: V Evropě jsme
spolu navštívili 11 zemí (Belgii, Francii, Spolkovou republiku Neměcko,
Itálii, Maďarsko, Slovenskou republiku, Polsko, Litvu, Lotyšsko, Estonsko,
Norsko), v Asii za rok a půl 14 zemí
– Thajsko, Laos, Vietnam, Kambodžu,
Malajsii, Indonésii, Singapur, Filipíny,
Tchaj-wan, Hongkong, Indii, Nepál,
Brunej a Macao.
(pb): Kde jste pobývali nejdelší čas?
Lucka a Honza: Nejdéle jsme pobývali v Thajsku, a to převážně na
severu ve městě Čiang Mai. Za rok
a půl pobytu v Asii jsme v Thajsku
dohromady ve výsledku strávili asi 7
měsíců a procestovali ho celé z centra na jih i z centra na sever.

Bc. Jean-Baptiste Emmanuel
Eric Di Raffaele – (1991)
– matka Francouzka, otec Ital.
Strávil 2 roky u francouzského
námořnictva,
po
ukončení
bakalářského studia pracoval tři
měsíce v Číně, následně téměř
rok jako au pair v Londýně.

(pb): Kde se vám nejvíc líbilo?
Lucka a Honza: Do Thajska jsme
se opravdu absolutně zamilovali a rozhodně se tam chceme vrátit.
Důvodem je neuvěřitelná pohostinnost, laskavost a dobrosrdečnost
Thajců, poklidná atmosféra, kde nic
není problém a kde pro nás bylo vše
jednoduché a jasné a také finančně
nenáročné. Dovolím si zde ale znovu poznamenat, že my jsme strávili
téměř 6 měsíců na severu, na turistickém jihu může být zkušenost občas
trochu jiná, ať už díky obrovskému
přílivu turistů a snaze na nich vydělat, nebo i díky tomu, že historicky byly jih a sever rozděleny na dvě
země. Město Chiang Mai bylo kdysi
hlavním centrem země zvané Lanna.
Dodnes se zde jazykem lanna hovoří
a místní se snaží udržovat své tradice.
Pokud strávíte v Thajsku více času,
tak si rozdílů mezi severem a jihem
začnete rychle všímat.
Druhým největším favoritem je ostrov Borneo (zejména malajská část),
kde jsme strávili asi měsíc a půl a neskutečně si užívali poslední zbytky
jeho nespoutané přírody. Navštívili
jsme zde několik národních parků
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a dostali se i do miliony let starých
pralesů. Viděli jsme divoké slony, krokodýly, cibetky, orangutany, obrovské
ptáky tuporožce či hady a spoustu
dalších zvířat. Na těchto místech si
člověk uvědomí, jak je proti přírodě malý a jak moc je důležité, abychom si jí vážili a chránili jí, protože jsme samozřejmě nebyli ušetřeni
ani smutných pohledů na nekonečné
palmové háje a agresivní vymycování deštných pralesů.
Třetím nejoblíbenějším místem
je Tchaj-wan, kde jsme pobyli měsíc a litovali jsme, že jsme nevyužili
tříměsíčního víza zdarma, abychom

mohli jeho krásy objevit mnohem
důkladněji. Tchajwanci jsou podobně jako Thajci velmi dobrosrdeční a laskaví, vždy ochotni pomoci,
i když se na pomoc vůbec neptáte.
Příroda Tchaj-wanu je nádherná –
jiná než v Thajsku či na Borneu, protože tato země se rozkládá severněji. Celá země je neuvěřitelně klidná
a východní část ostrova má opravdu
hodně co nabídnout milovníkům
chození v horách či surfistům.
(pb): Ve které zemi se vám naopak
líbilo nejméně? Kde to pro vás bylo
náročné?

Lucka a Honza: Velmi ukonejšení
a zvyklí na nekonečnou dobrosrdečnost jihovýchodní Asie jsme se přesunuli do Indie a Nepálu a tam pro
nás nastal opravdu šok, protože jsme
byli zvyklí na jiný přístup lidí a předpokládali jsme ho i nadále. Z Indie
bohužel nemáme dobré pocity. Pohybovali jsme se na severu a přejeli z Kalkaty do Rišikéše. Rušilo nás,
že musíme dávat 24 hodin pozor na
to, kde se pohybujeme, kdo je kolem
nás, na naše věci. Necítili jsme se zde
příliš bezpečně. Nedá se říct, že by se
nám vyloženě něco zlého stalo, ale
pár nepříjemných situací jsme zažili. Můj pocit je bohužel takový, že
lidé se zde na bělocha dívají jako na
chodící peněženku a snaží se ho za
každou cenu zkasírovat. Většina Indů
na mě také působila arogantně a dost
namyšleně.
Do Nepálu jsme přejeli dost vyčerpaní z toho, jak se musíme neustále
bránit a vše promýšlet, abychom se
nedostali do nepříjemných situací
a podfuků. V Nepálu je situace lepší
a tato země rozhodně nabízí nádhernou přírodu, nicméně i zde převažuje tendence vidět bělocha jako potenciální kasu. Návštěva Annapurny
je dnes tak masovou záležitostí, že
zde víceméně jdete v průvodu lidí,
my ale až tak turistická místa nevyhledáváme.
(pb): Jak na svých cestách bydlíte?
Lucka: Na začátku cestování jsme
střídali spaní v hostelech a guesthousech s privátním pokojem. To
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(pb): Nechybí vám skutečný „domov“?
Lucka: Tohle je velmi běžná otázka, kterou dostáváme. Když začnete
takto cestovat, ač to zní trochu jako
klišé, tak ten domov opravdu najdete
nejvíce ve svém srdci. Zároveň jsme
nacházeli domov jeden v druhém.
A pokud se budeme bavit o takovém tom domově v podobě své rodiny a přátel, tak dnes máme neuvěřitelné možnosti se spojit se svými
blízkými prostřednictvím internetu,
takže s nimi jsem byla v kontaktu víceméně denně.
Pokud se budeme bavit o domově jako místě, tak jako svůj domov
dnes, vedle např. Studené, vnímám
opravdu i město Chiang Mai a naši
thajskou rodinu, u které jsme bydleli
a postupně byli přijati za právoplatné
členy.
(ls): Jak se na svých cestách přepravujete?
Lucka a Honza: Do Asie jsme sa-
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mozřejmě doletěli. V rámci jednotlivých zemí se přepravujeme s místními veřejnou dopravou, čímž opět
ušetříme a zároveň zde vznikají dobré zážitky.
V Thajsku používáme nejvíc vlak,
a to jeho ekonomickou třídu. Pro
představu: cesta z Bangkoku do Chiang Mai (asi 700 km a 13 h) stojí v
přepočtu pro jednoho asi 130 Kč.
Ve Vietnamu jsou zase dobré noční
autobusy, ve kterých nejsou klasické
sedačky, ale sedačky na spaní, takže
všichni za jízdy leží.
Tchaj-wan a Borneo jsme projížděli bez problémů stopem. K přepravě jsme využívali všech dopravních
prostředků.
Co se týče přepravování, tak bych
ještě doplnila, že každý cestujeme
s krosnami o celkové váze zhruba 10
– 12 kg. Tedy trocha oblečení, kosmetiky, počítače a voda na pití. Nic jiného jsme v podstatě neměli a nikdy
nám nic nechybělo.

horečky klesly, nicméně jsem trpěla
silnými bolestmi hlavy a obrovskou
únavou, kdy jsem nemohla vyjít ani
schody do prvního patra. V ten moment už jsme měli opravdu strach
a rozhodli jsme se do nemocnice
zajet připraveni odmítnout jakoukoliv injekci, hospitalizaci a podobně,
s tím, že se případně okamžitě letecky vrátíme do Čiang Mai, kde je klinika jak z amerických filmů doktora
House a jistota, že se o vás postarají.
Doktor se mnou ale byl hotový raz
dva s tím, že to je v Indii zcela běžná záležitost. Vyfasovala jsem léky,
po kterých mě přešly horečky i silná
bolest hlavy, a jako vedlejší efekt mi
po nich tekla krev z nosu a zvracela
jsem. To už jsem pak ale překonala
a zhruba po třech týdnech se vše vrátilo do normálu.
Nikdy nám nikdo nic neukradl,
nikdo nás nijak neohrožoval, žádné
přírodní katastrofy nás nepotkaly...
(zaklepání na dřevo)

(pb): Zažili jste někdy skutečně těžkou chvíli? Třeba opravdové
nebezpečí?

(pb): Na jaké nejlepší jídlo (kuchyni)

Lucka: Nejtěžší chvíli jsme
zažili
nejspíš
v Indii, kde jsem
onemocněla.
Během
hodiny a půl jsem
najednou měla
čtyřicítku horečku, která se
mě v podstatě
bez přestávky
držela 3 dny. Paralen, panadol,
ibalgin zabíraly
vždy pouze na
chviličku. Indie
nás ale odrazovala od návštěvy
lékaře, protože
jsme se báli hygienické úrovně.
Po třech dnech

ŘIDIČI/ŘIDIČKY AUTOBUSU
pro pracoviště v Pelhřimově
DO OBLASTÍ

· BATELOV · TŘEŠŤ · STUDENÁ
· HORNÍ CEREKEV
POŽADUJEME
řidičský průkaz skupiny D,
pokud nemáte, zajis�me �ám ho
profesní průkaz, digitální kartu
spolehlivost, pracovitost,
trestní bezúhonnost.

NABÍZÍME
pracovní smlouvu na dobu neurčitou,
průměrnou mzdu více než 34 000 Kč,
diety 2.500,- Kč
mo�vační složku za PHM,
garantovaný výplatní termín,
všechny složky mzdy ve výplatní pásce,
moderní vozový park Mercedes-Benz.

BENEFITY
ZDARMA doprava autobusy společnos�,
ZDARMA chytrý mobilní telefon
s hrazeným tarifem,
ﬁremní půjčka,
příspěvek na penzijní pojištění 1000 Kč,

Komerční sdělení

nám zajistilo, že jsme poznali spoustu
dalších cestovatelů a ušetřeli peníze.
Zároveň jsme měli dostatek soukromí pro sebe i na práci. Později jsme
spali spíše v guesthousech (domech
pro hosty), kde jsme měli soukromý pokoj a sprchu třeba společnou.
S dalšími lidmi jsme se setkávali ve
společných prostorách.
Dříve jsme bydleli v Praze a naše
základní pravidlo bylo neutratit za
měsíc ubytování více, než co jsme platili za pronájem v Praze (jen v Hongkongu jsme se dostali k horní hranici,
jinak jsme byli pořád více než v normě). Zde pak záleželo i na úrovni
dané země. Např. v Laosu je opravdu
nízká životní úroveň, takže průměrné
ubytování podle toho také vypadá.
Za měsíc strávený v Laosu jsme téměř
nikdy neměli teplou sprchu a záchod
byl většinou turecký či suchý, třeba
i na dvorku mezi slípkama. Ač si člověk někdy už sahá tak trochu na dno,
je skvělé, kolik základních věcí jste
následně schopni ocenit.

Flexi Passy.

ZAJISTÍME VÁM ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ SKUPINY D
www.modra-vlna.cz Po-Pá 7:00 – 14:00 +420 606 773 222 personalni@icomtransport.cz
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jste na cestách narazili?
Lucka: A jsme zase v Thajsku
(smích). V Thajsku nám opravdu
chutnalo nejvíce. Nikdy jsme zde ani
jednou po thajském jídlu netrpěli zažívacími problémy. Oproti českému
stravování mi zde nikdy nebylo těžko. Postupně se nám i rapidně zvýšila
hranice pálivosti a každé jídlo jsme si
opravdu užívali.
Další kuchyní, kterou musím vyzvednout, je tchaj-wanská (hodně
podobná čínské). Zde jsem si doplnila knedlíkový deficit a chuť na kyselé
jídlo. Tchaj-wanská kuchyně je také
velmi lehká a plná nejrůznějších překvapivých variací.
Třetí kuchyní je indická, kterou
oba milujeme, ale paradoxně jsme si
ji nejvíc užívali v Malajsii a nikoliv
v Indii (v Malajsii je vysoká koncentrace indických přistěhovalců).
Ještě bych doplnila, že jsme s přítelem v podstatě vegetariáni. Vegetariánsky se stravujeme zhruba z 90 %.
Maso si dáváme v momentech, kdy
chceme poznat národní jídla. Já navíc
vůbec nejím ryby ani mořské plody.

Tento náš životní styl není ani
v jedné ze zmíněných zemích ani trochu problém a naopak se zde člověk
učí, kolik variací jídel lze bez masa
uvařit a skvěle si pochutnat.
(ls): V úvodu jste zmínili, že jste digitální nomádi, což je trend, který souvisí s vývojem technologií. Je to i o
znalosti a možnostech těchto technologií – naskýtá se otázka o znalostech a umění používání výpočetní
techniky, o vědomostech o hardwaru
a softwaru. Jak je důležité kvalitní
vzdělání v tomto odvětví v souvislosti s vaší prací?
Lucka a Honza: Vzdělání v technologiích je v tomto ohledu samozřejmě nezbytné.
Budeme-li se bavit o vědomostech
v souvislosti s hardwarem a softwarem, pak je nutné se na cesty vybavit kvalitním počítačem, na který
se můžete spolehnout a který bude
pracovat dostatečně rychle. Musíte
se také připravit na to, že se s vaším elektronickým vybavením může
něco stát a dbát tak na pravidelné zálohování.

Digitální nomádi: PŘIZPŮSOBIVOST – Musí často řešit nové
a neočekávané situace. Adaptace, rychlost rozhodnutí a flexibilita jsou pro ně nejdůležitější. MINIMALISMUS – Často cestují
pouze s příručním zavazadlem. Ale minimalismus je především
o nastavení mysli, kolik toho k životu skutečně potřebujeme. PRACOVNÍ PODMÍNKY – Každý digitální nomád preferuje něco jiného. Někteří volí coworking centra, jiní pracují z kaváren či hotelů.
IT ZNALOSTI – Všichni digitální nomádi nepracují v IT. Znalosti
práce s počítačem a internetem jsou jim však vždy ku prospěchu
– připojování k wifi, rezervace letenek... PROKRASTINACE – Cestování nás láká na každém kroku. A tak se snaží naplňovat Paretovo pravidlo 80/20, zbytečně neprokrastinovat a pracovat co
nejvíce efektivně. PENÍZE – Nastavení příjmů s daňovou optimalizací, výběry z bankomatů, konverze měn, smlouvání, kupování
letenek,... Na to dávají obzvlášť pozor. WIFI PŘIPOJENÍ – Připojení
k internetu je stěžejní podmínkou pro efektivní práci na dálku.
Kvalitní wifi v méně rozvinutých zemích není vždy jednoduché
najít. ZNALOST CIZÍCH JAZYKŮ – Neznalost cizího jazyka je velkou bariérou při komunikaci. Snaží se naučit alespoň základní
slova místního jazyka.

Protože jsme oba účetní, tak ke své
práci výpočetní techniku potřebujeme i bez cestování. Například základní znalosti programu Excel jsou zde
nezbytné, a pokud se dokážete naučit
i něco navíc, tak nejenomže si ušetříte hodiny práce, ale navíc rychle
stoupnete v ceně u svého zaměstnavatele a můžete se rychleji kariérně
posouvat.
To samé se stane, pokud se věnujete poznání programu, který ke své
práci využíváte (u nás se tedy jedná
o účetní programy). Dáte-li si trochu
práce s poznáním programu, budete-li se ptát, jak svou práci urychlit, jak
zjednodušit pracovní procesy, tak se
začnete rychle posouvat nahoru, což
ve svém důsledku může vést samozřejmě k vyšším peněžním příjmům
a k oblíbenosti.
Ve škole jsem občas v hodinách
výpočetní techniky měla pocit, že
dané věci nikdy nevyužiji, ale opak je
pravdou a v dnešní době je opravdu
nutné klást na vzdělávání v oblasti
výpočetní techniky větší důraz. Mladé generaci to v pracovním procesu
přinese náležité ovoce.

Paretův princip nebo Paretovo pravidlo nebo též pravidlo
80/20 bylo formulováno na základě pozorování italského ekonoma Vilfreda Pareta. Podle Pareta pramení 80 % důsledků
z 20 % příčin. Například 80 % zisku pochází jen z 20 % produktů.
Příklady Paretova principu lze vysledovat v různých oblastech
života a lidské činnosti (např. ekonomika, kvalita výroby, životní
každodennost aj.).
Pareto vyvinul tento princip tak, že zjistil, že ve své zahradě se asi
ze 20 % lusků získá 80 % hrachu. Podle Pareta také přibližně 80 %
pozemků v Itálii vlastní 20 % obyvatelstva. Je to běžné pravidlo
zejména v podnikání, například 80 % vašeho prodeje (tržeb) pochází z 20 % vašich klientů.
V praxi bývá snahou odhalit ono malé spektrum příčin, které tak
významně ovlivňuje celkový výsledek. Tento proces hledání se
nazývá Paretova analýza.
Vilfredo Pareto: Sociolog, politolog a ekonom Vilfredo Frederico
Damaso Pareto se zabýval mimo jiné teoriemi kolem tržní rovnováhy, z nichž nejznámější je problematika tzv. ekonomického
optima. Paretovo optimum je stav v ekonomice, kde tržní mechanismus funguje na principu dokonalé konkurence.

NOVINKA
Jelikož nám Lucka a Honza dodali k článku mraky fotografií a všechny zde nelze publikovat, zavedli
jsme pro tyto účely malou novinku. Abychom vás o fotografie neošidili, zřídili jsme na webu fotogalerii, kde si můžete všechny fotky prohlédnout. K fotogalerii se dostanete přes následující QR kód.
Tuto galerii budeme využívat i v budoucnu. Takže až uvidíte ve zpravodaji QR kód, znamená to pro
vás něco navíc k danému článku. Odkazy z QR kódu najdete vypsané na konci zpravodaje nad tiráží.
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Sport
Úspěšná basketbalistka ze Studené

Zuzana Bártů
text Petr Bartušek (pb)
foto © Martina Bártů

Tento krátký rozhovor je věnovaný naší basketbalistce Zuzce Bártů
(*2005).
Zuzka coby hráčka basketbalu dosáhla navzdory nízkému věku již celé
řady obrovských úspěchů. Ve svých věkových kategoriích byla již 4x
mistryní České republiky! Aktuálně hraje za regionální výběr U14 (do
čtrnácti let) a rovněž se dostala ve své kategorii do širšího reprezentačního výběru (tedy 30 nejlepších hráček jejího věku). Tímto krátkým rozhovorem jí tedy chceme poděkovat za dobré jméno, které naší obci po
celé republice dělá!
Zúčastnila se také Olympiády dětí a mládeže 2019 – basketbal, 6. místo
ze čtrnácti krajů ČR.
(pb): Tak hned na úvod se zeptám,
jaký je to pocit, být mistryní ve své
kategorii?
Zuzka: Je to naprosto skvělý pocit, i když v té chvíli, když zahouká
klakson pro ukončení zápasu, vám to
nedochází, jen se radujete s týmem
a užíváte si potlesk. Mně to došlo,
až druhý den, seděla jsem v pokoji
a brečela. Uvědomila jsem si, že to, co
dělám, má smysl.
(pb): Proč právě basketbal? Co tě
k němu vedlo?
Zuzka: Dostala jsem se k tomu přes
bratra Honzu. Jednoho dne jsme si
hráli se sousedy na zahradě, najednou přišla mamka, že má jít brácha
na trénink, no a tak jsem se přidala.
V tu dobu nás ještě trénoval Rosťa
Štěpán, takže moc děkuju, že jsi mi
ukázal cestu. A proč právě basket?
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Jednoduše, je to kolektivní sport a já
jsem ráda ve společnosti. Basketbal
mi hodně změnil život.
(pb): Pochází někdo z vašeho mistrovského týmu z ještě menší obce
než ty?
Zuzka: Ne, jsem jediná. Ostatní
holky bydlí přímo v centru Hradce
Králové nebo Pardubicích.
(pb): Musí to být obtížné prosadit se
tak vysoko – tréninky, čas, píle… Co
bylo a je nejtěžší?
Zuzka: Musíte toho neskutečně
moc obětovat. Všechen můj volný čas
a víkendy mi zabírá basket. Zatímco
moji vrstevníci o víkendech oslavují, vyspávají do oběda, odpočívají, já
vstávám brzy ráno a jedu na zápas.
Třeba tyto Velikonoce jsem strávila
v Hradci Králové na přípravě na mistrovství. Skoro celé prázdniny věnuji přípravě na novou basketbalovou
sezónu. Tento rok budu hrát v BC
Jihlava ligu kategorie U15 a ve Strakonicích extraligu kadetek U17. Já se
řídím mottem PLAY HARD OR GO
HOME (hraj naplno, nebo jdi domů),
píle je jeden z klíčů k úspěchu. Nejtěžší je to zvládnout psychicky, pořád
jen basket a ten nátlak v tak úspěš-

ném týmu je obrovský, takže slzám
se nevyhnete. V tomhle musím poděkovat mým rodičům za to, že mě tak
moc podporují. Děkuju mami a tati.
(pb): Basketbal ti musí sebrat hodně
času. Jak to zvládáš skloubit se školou, s kamarády, atd.?
Zuzka: Je to velmi těžké. Ráno vstanu, jdu běhat nebo cvičím, pak jdu
do školy, přijdu domů, vyměním batohy a jedu na trénink, domů se vracím okolo půl desáté a jdu spát. Mám
štěstí, že se dobře učím, takže školu
zvládám bez problémů. Kvůli basketbalu jsem ztratila hodně kamarádů.
Na druhou stranu jsem získala nové
po celé České republice i po Evropě.
(pb): Přála by sis v budoucnu, tedy
v dospělosti, sportovní kariéru?
Zuzka: Určitě, kdyby mi nevyšla
hráčská kariéra, tak bych chtěla být
trenérka nebo něco takového.
(pb): Co bys doporučila dětem ze
Studené, pokud by si přáli věnovat se
sportu (kterémukoliv)?
Zuzka: Aby do toho šli. Sport vám
změní pohled na svět a hlavně si najdete nové kamarády.
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5 P Jana Satrapy
Dešťové kapky přivítaly účastníky 21. ročníku cyklistického závodu 5 P ve Sřížovicích.
Neodradily ale cyklistický tým Sauna Bar z Horní
Cerekve, který se účastní každý rok. Zástupci obce –
starosta, místostarosta, zástupce sportovního výboru
a hlavně zakladatel závodu Antonín Fučík vyslali na
nejdelší trať závodu 14 závodníků.
Ve Studené se přidali další, včetně dětských účastníků v zánovních čerstvě nakoupených pláštěnkách.
Nejmladším účastníkem závodu, který opravdu šlapal,
byl Toníček Stein.

Zástupci obce

V Krahulčí se pole závodníků dále rozšířilo, ale stále
se jelo v pláštěnkách.
Sluníčko se objevilo až v Hodicích.
V cíli závodu, kterého se celkem zúčastnilo 35 závodníků, panovala dobrá nálada a sportovní duch,
které byly zřetelné i ve tváři nejstaršího účastníka závodu (ročník 1943).
Za rok na shledanou.
Daniela Medová
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Basketbal 3 na 3
Dobrý den, jménem našeho týmu 3x3 basketbalu ze Studené bych Vám rád shrnul naši letošní sezónu. Co je vlastně
basketbal 3 na 3? Je to basketbal, který se hraje jen ve čtyřech hráčích, tři hrají a jeden střídá, hraje se venku a organizátoři se snaží dostat hřiště na zajímavá místa.
Účastnili jsme se tří zastávek české Chance 3x3 tour. Byly to zastávky v Jihlavě, Jindřichově Hradci
a Českých Budějovicích. V Jihlavě
jsme se zúčastnili kategorie U18.
V sestavě Jan Bártů, Jan Hanslbauer a Filip Štěpán jsme obsadili
druhé místo. V Jindřichově Hradci
se k nám přidal Matouš Fuxa. Zde
nebyla kategorie U18 pro nedostatek týmů. A tak jsme hráli s muži.
Následoval turnaj v Českých Bu-

dějovicích. Tento turnaj
jsme vyhráli a kvalifikovali jsme se tak na finále
středoevropské tour.
Finále se tenhle rok
odehrálo v Pardubicích.
Zúčastnili se reprezentace Slovenska, Česka
Zleva: Jan Bártů, Filip Štěpán, Matouš Fuxa, Jan Hanslbauer
a další silné týmy. V této
konkurenci jsme obsadili krásné
Děkuji za Váš čas strávený u to5. místo a jako nejmladší tým si odhoto článku,
nášíme velkou šanci na příští rok.
Jan Bártů

Dění v FK Studená
První sezónu v I. B třídě jsme zakončili na devátém místě s 31 získanými body a se skóre 44:46. Body jsme sbírali zejména na domácím
hřišti, na němž jsme dokázali přehrávat i týmy z popředí tabulky. Kupředu nás hnali naši věrní fanoušci, kterých sem do Studené chodí
nejvíce v celé soutěži!
Těší nás, že fanoušci zachovali
přízeň i na tradičním Jistuza Cupu,
který slavil již 60. ročník; fandilo
jich na 250. Pozvání přijaly týmy
z Třebětic, Žirovnice a Nové Včelnice. Každý tým přijel značně posílen o hráče, kteří běžně za tyto
týmy nenastupují, a na kvalitě turnaje to bylo znát. Diváci si oprav-

du přišli na své, viděli krásné fotbalové akce, rekordní počet gólů,
napětí a rozhodnutí při pokutových kopech. Vítězství, věcné ceny
a krásný putovní pohár si odvezly Třebětice po výhře 5:4 nad Žirovnicí. Domácí Studená obsadila
4. místo, když prohrála s Novou
Včelnicí 2:5. Přesto tento turnaj
splnil účel: vidět na krásném hřišti kvalitní fotbal
od konkurenceschopných
týmů.
Po turnaji nastala třítýdenní fotbalová pauza,
v níž hráči léčili drobné
šrámy z uplynulé sezóny.
Přípravu jsme zahájili tréninky 12. července. Nutno
říct, že jsme se nescházeli

v optimálním počtu. Důvodem je
čas dovolených, výletů atd. Čas utekl velmi rychle a my už se museli
soustředit na první zápas. V sobotu 17. srpna jsme před výbornou
kulisou 150 diváků přivítali tým
z Ledenic. Soupeř se prezentoval
kombinační hrou, ale bez gólového
efektu. My dokázali vsítit šest branek a Ledenice si odvezly kanára.
Jak se říká ve fotbalové hantýrce,
další zápas jsme spadli z hrušky na
zem. Prohráli jsme v Nové Bystřici
1:3, přitom obraz hry výsledku neodpovídá. Bohužel jsme nedokázali proměnit vyložené šance, což nás
trápí již delší dobu.
Poslední srpnová sobota patřila
nejen fotbalu, ale i dětem, které se
loučily s prázdninami. Ve spolupráci s ostatními spolky a Kulturním výborem obce Studená jsme
pro ně připravili několik soutěží
(střelba na branku, ze vzduchovky,
shazování kuželek atd.) o drobné ceny a jako třešničku na dortu

Tým Třebětic po vítězství na Jistuza Cupu
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pěnu od místních hasičů, v níž si děti mohly pořádně zařádit. Občerstvení bylo zajištěno pro všechny dle
chuti, například párky v rohlíku, krkovička, klobásy,
dále také palačinky od Sdružení rodičů. Lidé přicházeli a odcházeli, ale v jeden moment jsme napočítali cca
200 zúčastněných, z toho 80 dětí. Vrchol odpoledne
nabídl zápas s týmem SK Mladé, který jsme porazili
4:0, opět před skvělou diváckou kulisou. Celým povedeným dnem provázel Dj Michal Andráško. Dík patří
těm, kteří napomohli k hladkému průběhu celého dne.

Děkovačka FK Studená

Co se týče fotbalové mládeže, svůj velký úspěch
prožila mladší přípravka na turnaji v Kunžaku. Zásluhou lepšího skóre kluci výsledkově přeskočili Novou
Bystřici. Nutno říct, že fotbal, který kluci předváděli,
už nabízel i poměrně hezké kombinace. Věříme, že na
tyto úspěchy navážeme v zápasech. Začínáme 11. září,
zápasy hrajeme netradičně ve středu.
Dále pokračují úpravy na hřišti. Formou brigád se
nám daří dále zlepšovat zázemí. V současné době upravujeme nájezd do garáže, na zdech garáže je již štuk,
v době vegetace dochází k sečení hřiště třikrát týdně.
Poděkování patří obci Studená za finanční podporu
a dále zejména těm, kteří se na těchto pracech podílí;

Mladší přípravka po vítězném turnaji v Kunžaku

jsou vykonávány zadarmo a ve volném čase. To je třeba
důrazně připomenout.
Ondřej Dokulil

Komerční sdělení

Otevírací doba:
středa, pátek: 9:00–11:00, 13:00-17:00,
sobota: 8:00–11:00

Soutěž na akci rozloučení s prázdninami

Hasicí pěna a děti v akci
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Stolní tenisté jsou ve druhé lize.
Áčko stolních tenistů TJ SOKOLA
Studená vyhrálo v loňské sezoně suveréně třetí celostátní ligu
stolních tenistů.
Téměř celou sezonu odehrálo
družstvo v sestavě: Filip Korbel,
Igor Smola, Míla Mádr a Ondřej
Doležal. V několika zápasech dostali příležitost i další mladí odchovanci oddílu Radim Šindelář a Jan
Ondráček. Z dvaceti čtyř zápasů
jsme jich 22 vyhráli, jednou remizovali a pouze jednou prohráli.

PU

V

R

P

K

družstvo

body

1. TJ Sokol Studená

družstvo

22

20

1

1

0

216:91

63

2. KST Sokol Znojmo-Orel Únanov

22

17

3

2

0

205:112

59

3. TJ Holásky

22

15

2

5

0

195:119

54

4. SKST Mart Hodonín B

22

13

1

8

0

175:139

49

5. TJ Sokol Lanžhot

22

12

0

10

0

172:156

46

6. TTC Moravská Slavia Brno C

22

10

2

10

0

161:170

44

7. Tělovýchovná jednota Mikulčice

22

10

1

1:1

0

155:162

43

8. KST Blansko

22

9

1

12

0

145:171

41

9. MK Řeznovice

22

6

3

13

0

145:183

37

10. TJ Jiskra Strážnice

22

4

2

16

0

100:205

32

11. Table Tennis Club Koral Tišnov z.s.

22

3

3

16

0

128:199

31

12. TJ Jiskra Havlíčkův Brod

22

2

3

17

0

116:206

29

Finále Play-Off: TJ Sokol Studená – KST Sokol Znojmo – Orel Únanov 9:3 a 9:7.
Postup je pro nás velkým závazkem, takto vysokou soutěž hrála
Studená naposledy před 21 lety,
tenkrát byl ale v základu pouze jeden odchovanec oddílu, v letošním
roce se v utkáních představí hned
čtyři hráči, o kterých můžeme říct,
že se stolní tenis naučili ve Studené.
Než ale koncem září sezona začne,
čeká nás hodně práce. Hlavním
úkolem byla výměna podlahy. OÚ
začátkem roku úspěšně žádal o dotační titul z Programových dotací
Jihočeského kraje a větší část nákladů na výměnu podlahy uhradila tato dotace, o zbytek se postaral
Obecní úřad Studená. Devadesát
sedm let ležely na podlaze tělocvičny parkety, ty nyní nahradila
moderní sportovní odpružená podlaha německé společnosti Haro.
A rozdíl je to veliký, podlaha se zdá
po prvních pár trénincích výborná.
Dále postupně pracujeme i na vylepšení zatemnění herny i na zkvalitnění vybavení všech ostatních
částí budovy. Chceme naše soupeře
přivítat v co nejlepším prostředí.
V letošní sezoně k nám totiž postupně přijedou tito soupeři:
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Rozhodně
nepatříme k favoritům soutěže, ale poctivě trénujeme
a pevně věřím,
že budeme hrát
v soutěži důstojnou
roli.
Už jen účast
Větší část z 36 členů oddílu při společném focení v polovině sezony 2018/19.
v této soutěži je pro náš
ce našeho oddílu na zelenině ve
oddíl obrovským úspěchem. BuStudené. Veškeré další informace
deme velice rádi, když nám přio naší činnosti se pak dozvíte na
jdete zafandit. Nebojte se přijít
našich internetových stránkách:
a vzít s sebou své děti, uvidíte na
https://tjsokolstudena.wixsite.
jak vysoké úrovni se tento krásný
com/ping-pong.
sport ve Studené hraje. Všechny
zápasy budou plakátovány na výVe Studené 5. 8. 2019
Tomáš Mastný
věsce obecního úřadu i na vývěs26. 10. 2019

15:00

TJ Sokol Studená

SF SKK El Niňo Praha C

27. 10. 2019

10:00

TJ Sokol Studená

TTC Elizza Praha B

07. 12. 2019

15:00

TJ Sokol Studená

TJ Tatran Sedlčany

08. 12. 2019

10:00

TJ Sokol Studená

ČZ Strakonice Elektrostav

11. 1. 2020

15:00

TJ Sokol Studená

SK Pedagog ČB

25. 1. 2020

15:00

TJ Sokol Studená

TJ Sokol Bor

26. 1. 2020

10:00

TJ Sokol Studená

AC Sparta Praha

22. 2. 2020

15:00

TJ Sokol Studená

TJ Šanov

23. 2. 2020

10:00

TJ Sokol Studená

SKST Baník Most

07. 3. 2020

15:00

TJ Sokol Studená

SKST Liberec C

08. 3. 2020

10:00

TJ Sokol Studená

TTC Litoměřice
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Harp Rock Trio Můra posílené o skvělé hostující muzikanty
vás srdečně zve na koncert spojený se křtem CD

v sobotu 23. listopadu 2019 od 17 hodin
v sále restaurace U Šebestů ve Studené

Těšíme se na příjemně strávený hudební a přátelský podvečer.
Vaše Můra.

Sportovní klub Mlýnská Studená

III. ročník SOUTĚŽE VE VAŘENÍ

HOVĚZÍHO GULÁŠE
dne 5. 10. 2019
Přihlásit se může každý, kdo má chuť a odvahu utkat se s ostatními.
Přihlášky podávejte do 2. 10. 2019 na tel.: 606 609 798, na e-mail: tichy309@seznam.cz

Zveme všechny gulášové gurmány

na oběd (zabijačkový guláš), večeři, a ke konzumaci díla těch nejlepších borců.
Začínáme v 13.00 hodin, hodnocení poroty: cca v 18.00 hodin.
Soutěž v pojídání houskových knedlíků • Soutěž na čas v pití piva
26
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Kam za kulturou a sportem
v říjnu, listopadu a prosinci 2019
říjen
2. od 17:00
středa

název akce

místo konání

pořadatel akce

Marie Terezie – přednáška Bc. Dany Šimkové

Komunitní centrum
– přednáškový sál

Knihovna V. Javořické

Tvořivý workshop – Podzimní dekorace

Komunitní centrum Studená

Studenský Čtyřlístek

Vernisáž výstavy fotoobrázků Evy Pilarové a
Heleny Štefanové

Galerie Komunitního centra
Studená

Knihovna V. Javořické

Soutěž ve vaření hovězího guláše

V areálu SK Mlýnská

SK Mlýnská

13. od 15:00
neděle

Vernisáž výtvarníka a skláře Ivana Štěpána
– výstava potrvá od 14. do 25. října

Galerie Komunitního centra
Studená

Knihovna V. Javořické

14. od 13:00
pondělí

Senior bez nehod – divadelní přednáška
o bezpečném chování v dopravě

Komunitní centrum
– přednáškový sál

Knihovna V. Javořické

21. od 17:00
pondělí

„České tajemno“ beseda s Arnoštem Vašíčkem

Komunitní centrum
– přednáškový sál

Knihovna V. Javořické

Dýňování

V areálu SK Mlýnská

Studenský Čtyřlístek

4. pátek
5. od 16:00
sobota
5. sobota

25. pátek
neupřesněno

Wellness pobyt v Sezimově Ústí

Svaz tělesně postižených

neupřesněno

Zdobení dortů

Svaz tělesně postižených

listopad
8. pátek

Večer pro ženy

Klubovna Komunitního centra

Studenský Čtyřlístek

Šokující Írán – cestovatelská přednáška Radima
Jebavého

Komunitní centrum
– přednáškový sál

Knihovna V. Javořické

Náměstí ve Studené

Studenský Čtyřlístek za
podpory Obce Studená

Dětský mikulášský turnaj v tenise

Tělocvična ZŠ

Tenisový oddíl TJ Sokol
Studená II.

13. pátek

Vánoční koncert

Multifunkční sál OÚ Studená

Obec Studená

22. neděle

Živý Betlém

Náměstí Studená

22. od 17:30
pátek
29. pátek
30. sobota

Adventní trhy (Výstava fotografií „Čtvero ročních
období na Studensku“)

prosinec

31. úterý

Silvestrovský výstup na Javořici

Spolupráce několika obcí
a subjektů

Fotografická soutěž
pokračuje

Podmínky a pravidla soutěže
viz. www.studena.cz.
Snímky zasílejte na e-mailovou
adresu:
obec@ou-stu.cz.

září 2019

Komerční sdělení

Fotografická soutěž „Čtvero
ročních období na Studensku“
pokračuje až do 18. října.
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Blahopřejeme jubilantům
Významné životní jubileum (80, 85 a více let) oslavili
v červnu 2019

v červenci 2019

v srpnu 2019

Adamcová Anežka
Felix Miroslav
Jiříková Marie

Bělíková Kamila
Matoušková Ludmila
Kalaš Jan

Jirků Anna
Hanzalová Olga
Satrapová Anna
Šobová Zdeňka
Mičková Věra
Ratkovská Eliška
Šťastný Bohuslav

Obec Studená a Kulturní výbor pořádají

STUDENSKÝ JARMARK
v sobotu 28. září 2019

Farmářské trhy

Podzimní výstava

od 14:00 do 17:00

10:00 – 17:00

na náměstí Sv. J. Nepomuckého

na OÚ Studená

v 17:00 hod.

Výstava prací žáků
ZŠ a MŠ Studená
a zájmových spolků

kostel sv. Prokopa, Studená

Domácí produkty (sýry, káva, pečené
čaje, bylinné masti...), rukodělné
výrobky (háčkování, patchwork,
kabelky, košíky, podzimní aranžmá,
ponožky...), dílnička pro děti atd.
K poslechu hraje Počátecká dechovka

Svatováclavský
koncert
Vystupuje: komorní sbor

Festivia Chorus
z Velké Lhoty

Občerstvení v průběhu akce zajištěno.

Použité odkazy z QR kódů v tomto vydání Tepu:
https://www.studena.cz/radnice/zapisy-zastupitelstva/seznam-zapisu/
https://studena-my.sharepoint.com/personal/tep_studena_cz/Documents/cestou_necestou?e=igjogrxObk25NbFqA7wNHg&at=36
https://tjsokolstudena.wixsite.com/ping-pong
Tep Studenska, obecní zpravodaj, vychází 4krát ročně, tisk: Nová tiskárna Pelhřimov, ročník II (XXXVII), číslo 3/2019, vydán 23. září 2019, reg.:
MK ČR E 23479, vydává Obec Studená, IČ: 00247545, náklad 1140 ks, zdarma. Uzávěrka příštího čísla: 27. listopadu 2019.
Redakční rada: Libor Svoboda, Pavel Tichý, Mgr. Hana Karpíšková, Mgr. Petr Bartušek Ph.D., Martina Svobodová – grafika a layout.
Titulní fotografie: Eliška Vondráková
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